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Dni Miastka za nami
Trwały cztery dni, a zaczęły się w miniony czwartek, 3. sierpnia - spektaklami dla dzieci.
. W piątek, 4 sierpnia w parku miejskim odbył się festyn dla dzieci, przygotowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną. Były gry i zabawy z nagrodami, malowanie
kredą na chodniku i farbami na balonikach, a po zakończeniu imprezy w parku można było pójść do
Centrum Informacji Turystycznej by obejrzeć film "Lato z Radiem w Miastku w 2016 roku".
W sobotę już od rana Polskie Radio zawładnęło parkiem miejskim i okolicami. Audycję Lato z
Radiem na żywo prowadzili: Monika Tarka i Robert Kilen. Studio radiowe usytuowane było przy
fontannie. Przed szeroką publicznością wystąpili w reportażach i na żywo: burmistrz Roman Ramion,
który opowiadał o walorach turystycznych naszej gminy i o samolocie od kosmonauty
Hermaszewskiego oraz malarka z Dretynia Karolina Szyman-Piórkowska, której dziełem są portrety
Jana Pawła II. Dziennikarze Radia odwiedzili garaż Jana Kwaska, kolekcjonera pamiątek z dawnego
Rummelsburga, a także Alego Rekowskiego, szefa oddziału Związku Ludności Pochodzenia
Niemieckiego w Miastku, by porozmawiać z nim o wielowiekowej tradycji Quempasu, czyli śpiewania
po łacinie starodawnych pieśni adwentowych w miasteckim kościele. Rozmawiali też z Igą
Marciszonek, mistrzynią świata w tańcu fitness i jej mamą. Na żywo wystąpił też zespół
akordeonistów FanTango, który działa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Z kolei Damian
Wiercioch z Bobięcina opowiadał o katamaranach na jeziorach bobięcińskich, a Jerzy Przybyłowski
wraz z synami o dziele swego życia, czyli budowie Grodu Rummela na Górze Królewskiej. Paulina
Hendel - młoda pisarka fantasy, która opublikowała już cztery książki mówiła o swej twórczości,
Edward Szepel, właściciel chłopskiej zagrody z wyrobami wędliniarskimi opowiadał o swej
smakowitej produkcji, a Łukasz Adkonis, właściciel Szkoły Żeglarskiej w Bobięcinie serwował
znakomitą smażoną sielawę, a Dariusz Pauksztełło przyjechał do parku wraz z trzydziestoma
przyjaciółmi na motorach z Miasteckiego Stowarzyszenia Motocyklowego Gryf. Swój pierwszy
wywiad na żywo miał Michał Zarychta, fan koncertów Lata z Radiem. Dziennikarze przeprowadzili
także wywiad z Aleksandrem Piórczyńskim, miłośnikiem rajdów off-roadowych, który na swym
quadzie chce wziąć udział w słynnym rajdzie Dakar. Wystąpił też chór OBERIH Związku Ukraińców
w Polsce prowadzony wyjątkowo (pod nieobecność dyrygentki Iriny Rengach) przez Ewę Kapłan,
wiceburmistrz Miastka. W pewnym momencie do prowadzących dołączył solista zespołu De Mono
Andrzej Krzywy. Miłym akcentem było także spotkanie miasteckich rowerzystów ze Stowarzyszenia
Hamer z olimpijczykami, słynnymi kolarzami Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem.
Wszyscy wraz z mistrzami wybrali się na przejażdżkę do Krainy Rummela, a po powrocie z wycieczki
prowadzący program rozmawiali z Przemysławem Pakułą, prezesem Hamera o organizacji wielkich
biegów Hamera. Wystąpił też Konrad Remelski opowiadający legendę o zbóju Rummelu, a Dominik
Radecki, dziennikarz Tygodnika Miasteckiego i historyk-pasjonat mówił o cennym skarbie sprzed
2800 lat znalezionym niedawno w pobliżu Miastka.
Przy fontannie prezentowane były również obrazy z MGOK przedstawiające widoki gminy Miastko, a
będące pokłosiem corocznych międzynarodowych plenerów malarskich.
Przy wejściu do ratusza usytuowało się Mobilne Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu, "okupowane" przez tłumy, bo wiele osób chciało skorzystać z porad lekarzy-specjalistów i
przebadać nie tylko swój słuch. Ponad 300 mieszkańców Miastka przebadało nie tylko swój słuch ale
również i serce oraz konsultowało się z lekarzem kardiologiem. Po południu główne imprezy
odbyły się na placu rekreacyjnym, zwanym Kaczym Dołkiem.
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