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N E K R O L O G I

Drodzy Czytelnicy i inter-
nauci! Zapraszamy do Kon-
kursu na Dziewczynę Lata
2011 i Dziewczynę Mediów
2011. 

O oba tytuły ubiega się 17
kandydatek. Wszystkie panie
biorące udział w naszym kon-
kursie nadesłały nam swoje fo-
tografie. Można je podziwiać
na naszej stronie internetowej,
pod adresem www.gk24.pl

oraz na facebookowym funpa-
ge u Klimatycznego Koło-
brzegu. Tu też można oddać
na nie głosy. Specjalna apli-
kacja do 28 sierpnia będzie je
podliczać i wskaże zwyci-
ężczynię Konkusu – Dziew-
czynę Lata 2011. 

Już od dzisiejszego południa
rozpoczyna się sms-owe głoso-
wanie na Dziewczynę Mediów
2011. By zagłosować na swoją

kandydatkę wystarczy wysłać
SMS-a pod numer 71466, wpi-
sując następującą treść:
GK.DM.xx (gdzie xx to numer
kandydatki z listy, którą pu-
blikujemy niżej. Oto przykła-
dowa treść SMS-a: GK.DM.22.
Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT.
Przypominamy, sms-owe gło-
sowanie potrwa do południa
26 sierpnia. 

Na Dziewczynę Lata 2011

czeka profesjonalna sesja
zdjęciowa wykonana przez
Studio Fotografii Artystycznej
Izabell Studio, weekend SPA
w pięciogwiazdkowym Hotelu
Aquarius SPA oraz opłacona
przez rok strona internetowa
wraz z domeną przygotowaną
i sponsorowaną przez Agencję
Reklamową WebNext z Koło-
brzegu. Nagrodą dla Dziew-
czyny Lata Mediów 2011 jest

weekend SPA dla dwojga. Wi-
ęcej informacji na Tury-
stycznym Portalu Miasta Ko-
łobrzeg, pod adresem
www.klimatycznykolobrzeg.pl
oraz na naszej stronie inter-
netowej www.gk24.pl. 

Nasze kandydatki i przypi-
sane im numery, które
umieszczamy w treści SMS-a:
1. Monika Brysiak; 2. Karo-
lina Ćwik; 3. Celina Kornija-

szek; 4. Anastazja Studzińska;
5. Patrycja Ryżewska; 6.
Hanna Tyszer; 7. Oliwia Ka-
sperska; 8. Dominika Sobczak;
9. Weronika Szczerbała; 10.
Monika Smołka; 11. Justyna
Gromadzka; 12. Daria Słoniec;
13. Dagmara Pawełczyk; 14.
Ewa Gliwka; 15. Wioletta
Dąbrowska; 16. Karolina Ka-
czyńska; 17. Daria Bąk. 

(IMA) 

Zobacz zdjęcia kandydatek i zagłosuj 
KONKURS Wybierz Dziewczynę Lata 2011 i Dziewczynę Lata Mediów 2011. 

Iwona Marciniak 

iwona.marciniak@gk24.pl 

Korowód ruszył o godz. 16,
potem był pierwszy koncert w
amfiteatrze. Folkowe granie
w międzynarodowym wy-
daniu będzie królować w Ko-
łobrzegu aż do soboty, gdy fe-
stiwal zakończy uroczysty
koncert galowy na plaży przy
molo. Co ważne, wszystkie fe-
stiwalowe koncerty i towarzy-
szące im wydarzenia są bez-
płatne. 

W tym roku na zaproszenie
organizatorów z Regionalnego
Centrum Kultury przyjechało
do Kołobrzegu sześć zespołów
folklorystycznych z zagranicy.
Na scenie plenerowej RCK, w
amfiteatrze i na plaży wy-
stąpią reprezentacje: Izraela,
Rumunii, Słowacji, Kazach-
stanu, Turcji i Francji. Gospo-
darzy reprezentuje Zespół
Pieśni i Tańca Beskid. 

W środę i czwartek o godz.
11 i 16 rozpoczynać się będą
koncerty na scenie plenerowej
RCK. W środę, czwartek i pi-
ątek o godz. 19 Interfolkowych
wykonawców gościć będzie
amfiteatr. 

Sobotni Koncert Galowy
rozpocznie się o godz. 20 na
scenie plażowej przy molo. Po-
przedzi go Korowód Folkloru,
w którym goście Interfolku

przemaszerują w stronę pla-
żowej sceny przez dzielnicę
uzdrowiskową. Koncert Ga-
lowy tradycyjnie zakończy
pokaz sztucznych ogni. Ten ju-

bileuszowy ma być wyjąt-
kowy. d

ZOBACZ FILM NA 
www.gk24.pl/video  

20 lat z Interfolkiem 
FESTIWAL Wczoraj kolorowym Korowodem Folkloru rozpoczęły się 
w Kołobrzegu XX Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk 2011. 

Duńczycy byli tu w ponie-
działek. Wcześniej miasto od-
wiedzili przedstawiciele Ir-
landii, Norwegii i Francji. 

Reprezentujący duńską fe-
derację piłki nożnej Steen
Dahrup i Simon Rasmussen
przyjechali do nas ze Słupska,
wcześniej wizytowali Gdańsk. 

Rozpoczęto od sprawdzenia
stadionu. Gości interesowały
zwłaszcza szatnie, dostęp do
internetu, a także pojemność
trybun, gdyż zapowiedzieli, że
większość ich treningów by-
łaby otwarta dla publiczności.
Pragnęli również dowiedzieć
się, kiedy swoje mecze kończy
kołobrzeska drużyna pi-
łkarska, tak aby tylko oni
mogli korzystać z obiektu. 

– Rozgrywki dobiegną
końca w połowie maja –
stwierdziła zastępca prezy-
denta Anna Mieczkowska. –
Możemy jednak porozmawiać

ze związkiem i ewentualnie
przenieść mecze na inne ter-
miny, gdyby było trzeba. 

Duńczycy wystawili pozy-
tywne oceny stadionowi. Na-
stępnie udali się do Hotelu
Marine, gdzie miałaby rezy-
dować ich drużyna piłkarska. 

– To dobre miejsce dla nas –
powiedział Stegn Dahrup. –
Wprawdzie wolelibyśmy wię-
kszą siłownię i salę do masażu,
ale to drobne szczegóły, które
możemy spokojnie poprawić. 

– Jesteśmy elastyczni – od-
powiedział Jan Wróblewski,
właściciel hotelu. – Bez pro-
blemu zaadoptujemy większą
przestrzeń. 

Przedstawiciele Danii nie
chcieli rozmawiać o szansach
Kołobrzegu, gdyż nie zwiedzili
wszystkich miast. Miejsce po-
bytowe reprezentacje muszą
wybrać do końca roku. 

MICHAŁ TYMEK

Tym razem Duńczycy 
PRZED EURO 2012 Przedstawiciele reprezentacji Danii oceniali
Kołobrzeg jako centrum pobytowe dla ich reprezentacji. 

Duńczycy na stadionie. Od lewej: Simon Rasmussen, Steen Dahrup 
z duńskiej federacji i Tomasz Szulc ze spółki Euro 2012. Fot. Michał Świderski 

Zespół z Turcji podczas parady otwierającej Interfolk. Jak zwykle korowodowi artystów przyglądały się tłumy. 
Fot. Michał Świderski 
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