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Na grzyby…

Zbierają mali i duzi, studenci i seniorzy. Ci zapracowani i ci, którzy mogą sobie pozwolić 
na wielogodzinne wycieczki po lesie. Bo skoro wrzesień, to grzyby, a skoro grzyby, to każdy 
chce mieć pełen koszyk. Można powiedzieć, że grzybobranie jest naszym narodowym spor-
tem. Oby zawsze było sportem w pełni bezpiecznym dla zdrowia…

Więcej na stronie 3
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Głosowanie 
obywatelskie

Tegoroczna edycja Ko-
szalińskiego Budżetu Oby-
watelskiego weszła w naj-
ważniejszą fazę. Trwają 
spotkania z mieszkańcami 
tych osiedli, w których do 
wyboru jest kilka inicjatyw. 
Głosowania osiedlowe po-
trwają do 28 września. 
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Dla zdrowych płuc
Astma oskrzelowa, mu-

kowiscydoza, ale coraz 
częściej także gruźlica 
płuc – to niektóre ze scho-
rzeń układu oddechowego 
u dzieci. W Polsce brakuje 
pediatrycznych ośrodków 
pulmonologicznych. Jed-
nym z najbardziej znanych 
jest ten w Rabce Zdroju, 
ale częste wizyty w tak 
odległym ośrodku to dla 
rodziców duży wysiłek. 
Tym bardziej cieszy ich 
otwarcie drugiej w mieście 
Poradni Gruźlicy i Chorób 
Płuc dla Dzieci.
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Szkoła Ćwiczeń
Minął rok, odkąd Zespół 

Szkół nr 1, czyli popularny 
„ekonom”, stał się Szkołą 
Ćwiczeń. Oznacza to, że 
placówka, wspólnie z Cen-
trum Edukacji Nauczycieli 
i Politechniką Koszalińską, 
jest miejscem kształcenia 
nie tylko dla młodzieży, ale 
i dla nauczycieli.
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Czas do szkoły…
Co łączy greckich bo-

gów z Politechniką Ko-
szalińską? Jakie atrakcyj-
ne kierunki znajdziemy 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej? Z ja-
kich materiałów uczą się 
studenci i czy wizyty w bi-
bliotece nadal są codzien-
nością żaków? Na te i inne 
pytania związane z eukacją 
odpowiadamy na łamach 
tygodnika. 
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Wojna i interesy
Jak świat światem, bi-

znes i wojna idą w parze. 
Konflikty zbrojne, naj-
lepiej takie na skalę glo-
balną, to szansa dla wielu 
firm i osób, aby szybko się 
wzbogacić. A że dzieje się 
to kosztem ofiar ludzkich  
i zbrodniczych reżimów, to 
już inna historia. 
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Nauczyciele, uczniowie 
i absolwenci II LO po raz 
kolejny mogli podzielić 
się cząstką siebie z po-
trzebującymi. W środę, 
8 września, na szkolnym 
dziedzińcu stanął spe-
cjalny krwiobus, a w hali 
gimnastycznej wolonta-
riusze fundacji DKMS re-
jestrowali potencjalnych 
dawców szpiku i komórek 
macierzystych. 

Honorowe oddawanie 
krwi w „bronku” to już 
tradycja, podobnie jak reje-
strowanie się w bazie fun-
dacji DKMS. – Dzięki temu 
uratowaliśmy życie i zdro-
wie trzem osobom, którym 
nasi uczniowie oddali szpik 
lub komórki macierzyste  
– przyznaje Małgorzata 
Kulik, nauczycielka edu-
kacji dla bezpieczeństwa 

Zrób przelew życia albo podziel się swoją komórką 
w II LO, która zorganizo-
wała akcję „Przelew życia” 
wraz z Agnieszką Wnuk, 
nauczycielką języka angiel-
skiego. – Trzy razy w roku 
szkolnym – we wrześniu, 
w grudniu i w kwietniu  
– zapraszamy nie tylko spo-
łeczność naszej szkoły, ale 
i wszystkie chętne, zdrowe 
dorosłe osoby z Koszalina. 
Oczywiście, nie każdy, kto 
zgłosi się na oddanie krwi, 
zostanie dawcą, bo wynik 
badania próbki krwi może 
wykazać jakieś nieprawid-
łowości, ale i tak warto 
wziąć udział w akcji. Jeśli 
nie odda się krwi teraz, to 
może uda się za jakiś czas.

Tym razem w kolejce 
do krwiobusa ustawiło się 
prawie 50 osób, z czego 
krew oddało 15. Poza tym 
22 osoby zasiliły baze po-
tencjalnych dawców szpiku  

i komórek macierzystych. 
Niektórzy z uczestników 
akcji podkreślali, że robią 
to, zachęceni przykładem 
najbliżych.

– Moi rodzice są już  
w bazie, więc decyzja o 
tym, żeby się w niej też za-
pisać, nie była trudna – nie 
kryje Anna Wiśniewska, 
uczennica kl. BG II LO. 

– Robię t to, aby pomóc 
komuś, kto będzie tego 
potrzebował. Dużo osób 
z mojej klasy przyszło na 
halę, aby się zarejestrować. 

Piotr Gołaś, także uczeń 
II LO, kwestionariusz 
krwiodawcy wypełnił po 
raz pierwszy: – Wiem, że 
w Polsce brakuje krwi,  
a ona jest niezbędna do ży-

cia, dlatego chciałbym się 
nią podzielić – podkreśla 
nastolatek. – Czekałem do 
osiągnięcia pełnoletniości, 
aby móc to zrobić.

Paulina Piekutowska, ab-
solwentka II LO i przyszła 
studentka położnictwa na 
Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym, nie przeszła 
pozytywnie wstępnej kwa-
lifikacji do oddania krwi.

– Niestety, okazało się, 
że mam za wysoki poziom 
leukocytów, więc muszę po-
czekać na kolejny przyjazd 
krwiobusu – informuje. – Już 
raz oddałam i mam nadzieję, 
że będę to mogła powtórzyć. 
Jeśli mam coś, czym mogę 
się podzielić z innymi, po-
trzebującymi, to chętnie to 
zrobię. W bazie DKMS też 
się zarejestrowałam. Bardzo 
bym chciała oddać komuś 
cząstkę siebie.               (ejm)


