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Gdzie się bawić? O najciekawszych
imprezach, które są organizowane 
w regionie, przeczytasz na: 
www.strefaimprez.pl 

KINA

KOSZALIN: Multikino, ul. Pade-
rewskiego 1, tel. 94-711-12-10;
„AUTA 2 2D”, animowany, godz.
11, 13.45, 16.30, 19.10; „AUTA
2 3D”, godz. 9.50, 12.30, 15.10,
17.45, 20.30; „BEAT THE
WORLD. TANIEC TO MOC!”,
dramat, godz. 11.45; „GNOMEO
I JULIA 3D”, animowany, godz. 9;
„KAC VEGAS W BANGKOKU”, ko-
media, godz. 14.30, 19.45, 22;
„KUNG FU PANDA 2 – 3D”, ani-
mowany, godz. 9.15; „LARRY
CROWNE – UŚMIECH LOSU”,
dramat, godz. 9.30, 13.50,
16.10, 18.30, 20.45; „PIRACI Z
KARAIBÓW: NA NIEZNANYCH
WODACH 3D”, przygodowy, godz.
9, 16.50; „SUPER 8”, s-f, godz.
12; „TRANSFORMERS 3 3D”, s-f,
godz. 10, 11.30, 13.20, 14.45,
16.40, 18, 20, 21.20; „UWI-
KŁANIE”, kryminał, godz. 21.45. 
Kryterium, ul. Zwycięstwa 105,
tel. 94 347-57-41/42; „MA-
RATON TAŃCA”, obyczajowy,
godz. 15, 17; „UWIKŁANIE”, kry-
minał, godz. 18.45, 21. 
BIAŁOGARD: Centrum, ul. 1 Maja
15, tel. 94 311-90-90; „RANGO”,
animowany, godz. 17; „SZYBCY I
WŚCIEKLI 5”, akcja, godz. 19.15. 
MIELNO: Hawana 3D, ul. Bole-

sława Chrobrego 28, „AUTA 2
3D”, animowany, godz. 12,
15.45, 18; „KAC VEGAS W
BANGKOKU”, komedia, godz. 14,
20, 22. 

TEATRY 

KOSZALIN: Bałtycki Teatr Dra-
matyczny, ul. Modrzejewskiej 12,
tel. 94 342-20-58; nieczynne.
Teatr Variete Muza, ul. Morska
9, tel. 94 341-04-95; nieczynne. 
BIAŁOGARD: Centrum Kultury i
Spotkań Europejskich, ul. 1 Maja
15, tel. 94 311-90-90; nieczynne. 

DYŻURY APTEK 

KOSZALIN: Ogólnodostępna, ul.
Rynek Staromiejski 5, tel. 94
342-50-78. 
BIAŁOGARD: Miejska, pl. Wol-
ności 6/7, tel. 94 31-22-780
(godz. 20-8). 

WAŻNE 

Pogotowie Ratunkowe 999,
Energetyczne 991, Gazownicze
992, Ciepłownicze 993, Wodno-
Kanalizacyjne 994, Straż Po-
żarna 998, Policja 997, Bez-
płatny policyjny telefon zaufania
94 342-93-33

Informator

Wakacje w mieście 
Jeśli twoje dziecko spędza

wakacje w Koszalinie, wcale nie
musi się nudzić. Dziś w godz.
10-14 może wybrać się do
Kręgielni MK Bowling, która
działa w Galerii Kosmos przy ul.
Okrzei na bezpłatna grę w
kręgle. Uczniowie zapłacą je-
dynie 2 złote za wypożyczenie
butów. 

Dla młodych pływaków
ofertę przygotował Zarząd
Obiektów Sportowych. Dziś w
godz. 10-16 wstęp na basen
kosztować będzie złotówkę. 

Ciekawą propozycję dla
gimnazjalistów i licealistów
przygotowała też Strzelnica
Spółdzielni Unia. Karnet na pięć
wejść kosztuje złotówkę. Za ka-
żdym razem młody strzelec
pod okiem instruktora odda 25

strzałów z broni pneuma-
tycznej. 

Do 8 lipca na zajęcia za-
prasza Pałac Młodzieży (ul. Bo-
gusława II). Tematyka warsz-
tatów jest bardzo szeroka – to
zajęcia plastyczne, teatralne,
muzyczne, techniczne, ta-
neczne, szachowe. Są też ćwi-
czenia z dykcji, spotkania z fo-
tografią, warsztaty dla
wokalistów, muzykoterapia, a
nawet wykonywanie zabaw-
nego makijażu. Szczegółowy
program jest dostępny na
stronie www.pm.koszalin.pl.
Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku, a warunkiem
uczestnictwa jest zgłoszenie i
wypełnienie deklaracji. Zgło-
szenia przyjmuje sekretariat PM
w godz. 8 do 16. 

(ASIA) 

DZIŚ SIĘ DZIEJE 

AP TE KI 
„Cen tral na Pół noc”, ap te ka ca ło ty -
go dnio wa, czyn na w godz. 8-23,
Ko sza lin, ul. Ku trze by 14, tel. 
94 343-07-43 (z wy jąt kiem świąt
ka len da rzo wych ozna czo nych na
czer wo no); 

KWIA CIAR NIE 

„AKANT”, Ko sza lin, ul. Kar ło wi cza
28, czyn na co dzien nie w godz. 
8 – 21, nie dzie la w godz. 9 – 18,
tel. 94 340-35-02; 

C.H. FO RUM, Ko sza lin, ul. Pa de -
rew skie go 1, tel. 94 341-22-42.
Do sta wy na te le fon – gra tis; 

USŁU GI PO GRZE BO WE 

„Atena” Przedsiębiorstwo Po-
grzebowe, własna chłodnia, 
ul. Gnieźnieńska 53 A, Koszalin,
tel. 94 340-36-36, 608-214-
-542. 
Ko mu nal ny Za kład Po grze bo wy,
daw ny Za kład Zie le ni, wła sna chłod -
nia, Ko sza lin, tel. 94 342-24-20

oraz ogól no pol ski nu mer te le fo nu
195-88;
Dom Po grze bo wy „Wrot niew scy”,
wła sna chłod nia, ka pli ca, kwia ciar -
nia, re stau ra cja, Ko sza lin, tel. 
94 343-25-13;

MO NI TO RING 

Sza bel, Ko sza lin, tel. 94 341-16-86,
Bia ło gard, tel. 94 312-43-94, Dar ło -
wo, tel. 94 314-22-44, Draw sko, tel.
94 363-43-21, Ko ło brzeg, tel. 94
354-52-67, Po łczyn Zdrój, tel. 94

365-00-02, Szcze ci nek, tel. 94 374-
24-70, Świ dwin, tel. 94 365-73-16,
Wałcz, tel. 94-372-17-03.
Unia, Koszalin 605-821-866, Ko-
łobrzeg 691-027-656, Szczecinek
609-139-378. Biuro Obsługi
Klienta 94-342-40-35 wew. 328. 

RESTAURACJE 

Restauracja MORSKA, Koszalin, ul.
Piastowska 21. Czynne w godz. 11-
24, tel. 603 299 900. Serdecznie
zapraszamy! www.bewuaklub.pl 

IN FOR MA TOR PŁAT NY 

Joanna Krężelewska 
joanna.krezelewska@gk24.pl 

Proa to malowniczo wy-
glądające łodzie, pochodzące z
wysp Polinezji. Swoją budową
przypominają katamarany.
Zbudowane są z jednego ka-
dłuba głównego i jednego pły-
waka, stanowiącego przeciw-
wagę dla konstrukcji. Bardzo
często wyposażone są w ożaglo-
wanie typu „szczypce kraba”.
Dzięki swojej budowie i lekkości
są niezwykle lekkie, szybkie i
stabilne. Już po raz drugi ło-
dzie te przypłyną na wody
Jamna. Gospodarzem na II
ogólnopolskiego zlotu polinezyj-
skich łodzi typu proa będzie
przystań Wojskowego Domu
Wypoczynkowego w Unieściu, a
partnerem Centrum Podróży
Masz Wakacje z Koszalina. 

Ubiegłoroczne spotkanie
spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród ar-
matorów tych nietypowych w
naszej części świata jednostek,
koszalińskich żeglarzy i dużej
grupy widzów, która obejrzała
paradę jachtów na wodzie. Na
Jamnie zagościło pięć spośród
dziewięciu pływających w
Polsce polinezyjskich łodzi.

Podczas tegorocznej edycji
zlotu frekwencja może być
nawet dwukrotnie większa.
Już w tej chwili zapowiedziały
się łodzie uczestniczące w
pierwszej edycji, jak: „Te
puke”, „Wa’apa”, „Pjoa”, czy
„Nietoperz” z Łodzi – naj-
starsze, zachowane w Polsce
proa i prawdopodobnie jedyna
na świecie łódź napędzana pa-
ralotnią. Będą też nowe jed-

nostki, a wśród nich m. in.
„Maderka” z Gdańska, proa o
bardzo ciekawym kształcie,
„Mara Mara”, czyli latająca
ryba – jednostka zbudowana z
płyt PCV. Dzień jutrzejszy
będzie dniem organizacyjnym,
przeznaczonym na wodowanie,
wymianę doświadczeń oraz
spotkanie załóg i armatorów
przy ognisku. Od południa
będzie można również oglądać

łodzie przy pomoście w WDW
w Unieściu oraz podczas tre-
ningów na wodzie. 

W niedzielę około godziny
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 ka-
nałem, a Mielnem. d

Przypłyną proa 
NIE PRZEGAP W weekend nad Jamnem możesz poczuć się jak w... Polinezji. Na
jeziorze zwodują najprawdziwsze proa. 

Goście zlotu będą mogli porozmawiać z budowniczymi łodzi oraz w miarę możliwości technicznych i czasu
przepłynąć się jedną z nich. Fot. Joanna Krężelewska


