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600. 
sklep ogólnopolskiej

sieci Delikatesy Centrum
rozpoczął działalność 

w Koszalinie 
przy ul. Wańkowicza.

Dobre zaopatrzenie, pro-
mocje, czyli konkurencja.

Dla klientów to dobra
wiadomość. 

krótko 
d Od jutra rozpoczyna się waka-
cyjna, dwumiesięczna realizacja
projektu Tak na deptak, który był
testowany przez tydzień 
z okładem w maju i wzbudził mie-
szane uczucia koszalinian.
Wszyscy, którzy uważają pomysł
za trafiony, mogą już zacząć się
cieszyć; niezadowolonym pozo-
staje zacisnąć zęby i przeczekać. 
I jeszcze kierowcy. Ci muszą się
pogodzić z faktem, że przez dwa
miesiące letniego szczytu frag-
ment głównej ulicy w centrum
miasta, z jezdni dwupasmowej
stanie się jednopasmówką. 

d Od niedzieli na trasie 
Koszalin–Manowo kursuje kosza-
lińska wąskotorówka. Pociąg
będzie odjeżdżać w każdą nie-
dzielę o godz. 11 z dworca wąsko-
torówki przy ul. Kolejowej. Na
miejscu przewidziane jest
ognisko. Powrót z Manowa o godz.
15. Ceny biletów w obie strony:
zwykły – 15 zł, ulgowy – 10 zł, 
rodzinny 2 + 1 – 30 zł, rodzinny 
2 + 2 – 40 zł, rowery są przewo-
żone za darmo. Kolejka będzie
kursować do 28 sierpnia. 

d Od września zmieniają się za-
sady odpłatności za pobyt dzieci
w miejskich przedszkolach. De-
cyzją Rady Miejskiej zniesiona zo-
stała dotychczas obowiązująca
opłata stała wynosząca 140 zł. 
W jej miejsce wprowadzone zo-
stały darmowe godziny i opłaty za
godziny dodatkowe. Za darmo
dziecko będzie przebywało w pla-
cówce w godz 8-13. Za pozostałe
godziny rodzice zapłacą po 2,20 zł,
za każdą godzinę pobytu. Liczbę
godzin dodatkowych (płatnych),
każdy rodzic zadeklaruje w
umowie z przedszkolem. 

(HS) 

Wielka awaria 
na Modrzejewskiej 

22 czerwca w godzinach popołu-
dniowych doszło do poważnej
awarii wodociągowej na ul. Mo-
drzejewskiej. 
Pęknięcie rury spowodowało za-
lanie piwnic w sąsiadujących bu-
dynkach. W usuwaniu awarii
brały udział: straż pożarna, po-
gotowie gazowe i wodociągowe
oraz pogotowie energetyczne.
Brawo dla ekipy koszalińskich
wodociągów za to, że szybko 
i sprawnie poradziła sobie z za-
bytkową rurą o nietypowych wy-
miarach. 
Pozostaje jednak pytanie, kto ma
naprawić uszkodzoną jezdnię?
Owszem, teren został zabezpie-
czony... ale nic poza tym. 
W efekcie mamy piękną dziurę,
która utrudnia życie mieszka-
ńcom oraz właścicielce sklepu.
Jest też do wyjaśnienia sprawa
dziwnego zapachu unoszącego
się w tym miejscu. 
Może służby odpowiedzialne za
stan naszych dróg i chodników
wzięłyby się do pracy? No,
chyba, że czekają na następną
awarię... 

OLDSPAIS 

Wędkarski 
narybek 
„Etyki wędkarskiej należy się
uczyć od pierwszych chwil
wstąpienia do PZW, to znaczy, od
zapoznania się z regulaminem, 
w celu przyswojenia wiadomości
i przepisów obowiązujących pod-
czas łowienia (...)” – to cytat 
z poradnika szkoleniowego dla
instruktorów pracujących z mło-
dzieżą wędkarską. Osobiście
uważam, że proces poznawania
wędkarstwa, w tym wdrażania
zasad etyki wędkarskiej, należy
rozpocząć znacznie wcześniej. 

MAKARENA 

Całość – patrz: mmkoszalin.eu 

W pierwszy lipcowy
weekend jezioro
Jamno rozkwitnie pięk-
nymi, różnobarw-
nymi żaglami w nie-
zwykłych kształtach.
Wszystko z okazji
drugiego ogólnopol-
skiego zlotu łodzi po-
linezyjskich Bałtyckie
Proa 2011 – najwię-
kszego takiego spot-
kania w Europie. 

Organizatorem imprezy jest ko-
szalińskie Centrum Podróży Masz
Wakacje, a jej gospodarzem – przy-
stań Wojskowego Domu Wypo-
czynkowego w Unieściu. – Pierwszy
zlot, który zorganizowaliśmy w ubie-
głym roku, cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem – mówi Krzysztof
Tuz z Masz Wakacje. – Przybyło do
nas wówczas aż pięć z dziewięciu
tego typu łodzi, które pływają po pol-
skich wodach i pod naszą banderą.
W tym roku prawdopodobnie po-
jawią się wszystkie. 

Oddolna inicjatywa 
Krzysztof Tuz na łodziach poline-

zyjskich pływa już kilka lat. 
– Zawsze lubiłem wodę i pływa-
łem czym się dało, ale nigdy nie 
zapomnę pierwszego spotkania 
z proa – wspomina. – W pierwszej
chwili myślałem, że trafiłem do 
Mad Maxa, bo wrażenie było 
naprawdę kosmiczne – śmieje się.

– Spodobało mi się bardzo i od tego
czasu na nich pływam najchęt-
niej. 

Pomysł zorganizowania zlotu tego
typu łódek zrodził się spontanicznie.
– Podczas którejś z rozmów z ar-
matorami nagle padło zdanie, że
przydałaby się taka impreza, pod-
czas której można by się spotkać,
pogadać, wymienić doświadcze-
niami, wspólnie popływać – wyjaś-
nia miłośnik polinezyjek. – Pomy-
ślałem sobie, dlaczego nie? Pomysł
fajny i ciekawy, a Koszalin przecież

leży nad jeziorem – to doskonała
promocja miasta. 

I faktycznie, pierwszy zlot okazał
się prawdziwym sukcesem. – Było
naprawdę mnóstwo widzów, którzy
zadawali nam setki pytań, ludziom
bardzo się to podobało – mówi Tuz.
– Nic dziwnego, bo te łodzie wy-
glądają na wodzie naprawdę pię-
knie. A i my, pływający na proa, wy-
nieśliśmy ze zlotu wiele korzyści. 

Bez dziobu i rufy 
Łodzie polinezyjskie od wieków

używane są przez mieszkańców
Wysp Polinezyjskich do przemiesz-
czania się między poszczególnymi
wysepkami. – Łodzie te wyglądają
zupełnie inaczej niż to, co znamy 
– wyjaśnia Krzysztof Tuz. – Mają ka-
dłub i pływak, które umieszczone są
równolegle i połączone ze sobą oraz

charakterystyczny żagiel w kształcie
szczypców kraba. Ciekawostką jest,
że nie mają steru – kieruje się nimi
poprzez rozłożenie żagla, roz-
mieszczenie załogi i wiosłowa-
nie. 

Główną zaletą polinezyjek jest to,
że są bardzo lekkie i tanie w bu-
dowie. – Świetnie się nimi pływa,
również przy silnym wietrze, przy
którym zwykłe łodzie muszą już
bardzo uważać – zapewnia Tuz. 
– Zapraszam wszystkich serdecznie
na zlot: będzie to doskonała okazja,
by przekonać się, że do pływania
wcale nie są potrzebne bardzo
drogie łodzie, a jedynie trochę chęci
i doświadczenia. No i jeszcze jedna
rzecz: do pływania proa nie trzeba
mieć żadnych patentów i zezwoleń 
– zachęca. 

AGNIESZKA GONTAR 
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co, gdzie, kiedy 

II ogólnopolski zlot łodzi polinezyjskich Bałtyckie Proa 2011 odbędzie się
w najbliższy weekend, 2-3 lipca. W sobotę od południa łodzie oglądać
będzie można przy pomoście WDW w Unieściu oraz podczas treningów
na wodzie. W niedzielę około godz. 11 nastąpi oficjalne otwarcie zlotu oraz
parada jachtów pod żaglami na trasie pomiędzy Unieściem, a Mielnem.
Jeśli pogoda pozwoli, planowana jest również wieczorna parada wzdłuż
plaży pomiędzy kanałem a Mielnem. 

(GON) 

Polinezyjskie 
piękności 
na Jamnie 

2 
dni zajmuje dwóm oso-
bom zbudowanie trady-
cyjnej łodzi polinezyj-

skiej. Należy dodać jesz-
cze kilka dni na przygo-

towanie materiałów. 
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Sprostowanie 

W cytatach za „Głosem Kosza-
lińskim” podaliśmy, że założycielką
Teatru Propozycji Dialog jest Maria
Ulicka. Tymczasem była to Henryka
Rodkiewicz. Serdecznie przepra-
szamy. 
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