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KOMUNIKACJA
Wra ca ko lej miej ska. Czy po je dzie my
po cią giem przez mia sto?   s. 2

KON KURS Z NA GRO DA MI
Po szu ki wa cze za gi nio nych śla dów.
Na tro pie ol sztyń skich okien s. 4
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Za czę ły się pra ce re mon to we
przy mo ście zam ko wym, na
któ rym za ko cha ni wie sza li pa -
miąt ko we kłód ki. Choć kil ka
dni wcześ niej ro bot ni cy usu -
nę li ich kil ka set, to wczo raj
mu sie li wy ciąć czte ry no we. 
Most ko ło zam ku w Ol szty nie od kil -
ku lat peł nił tak że ro lę mo stu za ko -
cha nych. Tra dy cja wie sza nia kłó dek
z wy gra we ro wa ny mi imio na mi przy -

szła do Pol ski z Za cho du. Wi szą ce
kłód ki nisz czy ły jed nak zdo bio ne ba -
rie ry mo stu. Urzęd ni cy zde cy do wa -
li o wy cię ciu kłó dek. 

Ty dzień te mu usu nę li ich kil ka -
set. W su mie wa ży ły ok. 100 ki lo gra -
mów. Wte dy miej scy dro gow cy, od -
po wie dzial ni tak że za stan mo stów,
za u wa ży li, że znisz cze nia nie ogra -
ni cza ją się tyl ko do ko ro zji. – Uszko -
dze nia są wię ksze, niż są dzi liś my.

Ob tłu czo na jest far ba, a nie któ re
ele men ty ba rier ki są po wy gi na ne
– mó wi Pa weł Plisz ka, rzecz nik Za -
rzą du Dróg Zie le ni i Trans por tu
w Ol szty nie. 

W czwar tek za czął się re mont i na
mo ście pra co wa ła eki pa ro bot ni ków.
Za czę ła od oczysz cze nia ba lu strad
z rdzy, po tem za cznie się pro sto wa -
nie zde ze lo wa nych ele men tów ba -
rie rek, a na ko niec ma lo wa nie. 

Przy oka zji urzęd ni cy prze ko -
na li się, jak du ża jest si ła tra dy cji.
Już po usu nię ciu wszyst kich kłó -
dek na mo ście ktoś za wie sił czte -
ry ko lej ne. Rów nież one zo sta ły
wy cię te. Dro gow cy za po wie dzie li
już, że sy ste ma tycz nie bę dą usu -
wa li wszyst kie wie sza ne w tym
miej scu kłód ki, by za po biec dal -
sze mu nisz cze niu za byt ko we go
obiek tu.

Zde mon to wa ne kłód ki są do ode -
bra nia w za rzą dzie dróg. Być mo że
te, któ re zo sta ną, po słu żą do stwo -
rze nia rzeź by, któ ra sta nie przy mo -
ście zam ko wym i bę dzie słu ży ła za -
ko cha nym do wie sza nia pa miąt ko -
wych kłó dek. Ta ką pro po zy cję do Ol -
sztyń skie go Bud że tu Oby wa tel skie -
go zło ży ło To wa rzy stwo Mi łoś ni ków
Ol szty na. �

TO MASZ KURS

Ol sztyń ski most za ko cha nych prze stał ist nieć, ale tra dy cja jesz cze nie zgi nę ła

Powrócił pomysł
uruchomienia kolei
miejskiej, która połączy
olsztyńskie osiedla
leżące wzdłuż torów. 

Dzięki niej w kilkanaście
minut można by
dojechać z Gutkowa
i Redykajn do centrum
oraz na dworzec główny. 

TO MASZ KURS

T
ym ra zem po mysł zna ny
od lat przy pom nie li urzęd -
ni cy mar szał ka wo je wódz -
twa. Sta ło się to przy oka -

zji pla no wa nia in we sty cji na ko lei na
naj bliż sze la ta. W Kra jo wym Pro gra -
mie Ko le jo wym zna laz ła się tak że mo -
der ni za cja li nii Gut ko wo-Bra nie wo.
Być mo że przy tej oka zji uda się wy -
re mon to wać tak że 8-ki lo me tro wy od -
ci nek z Gut ko wa do Ol szty na. – Uzna -
liś my, że war to by ło by to zro bić. By -
ła by to świet na ini cja ty wa i oka zja do
stwo rze nia ko lei pod miej skiej. Wy -
star czy ło by zbu do wać na tej tra sie
dwa-trzy do dat ko we przy stan ki – mó -
wi Mar cin Kuch ciń ski (PO) z za rzą -
du wo je wódz twa. 

Te no we pe ro ny mia ły by po wstać
+ w Re dy kaj nach, + przy ul. Bał tyc -
kiej w po bli żu elek tro ni ka i +przy al.
Woj ska Pol skie go bli sko cen trum. Pla -
ny te po twier dził Ire ne usz Mer chel,
pre zes Pol skich Li nii Ko le jo wych, któ -
ry w mi nio ny wto rek ra zem z wi ce -
mi ni strem Je rzym Szmi tem pre zen -
to wał w Ol szty nie ko le jo we pla ny
w re gio nie na naj bliż sze la ta. Za zna -
czył tak że, że w tej spra wie od by ły się
już spot ka nia PKP z urzęd ni ka mi
mar szał ka.

Na ra zie trud no mó wić o kosz -
tach te go przed sięw zię cia, bo do pie -
ro trwa ją pra ce zwią za ne z przy go -
to wa niem do ku men ta cji po trzeb -
nej, by prze pro wa dzić re mont. Sza -
cun ki mó wią, że mo że to być nie co
po nad 20 mln zł. – Bę dzie my się sta -
ra li ująć te wy dat ki w Re gio nal nym
Pro gra mie Ope ra cyj nym dla wo je -
wódz twa [z fun du szy uni j nych
– red.]. Je śli zo sta ną osz częd no ści
po prze tar gu na prze bu do wę li nii
do Bra nie wa, bę dzie je moż na prze -
zna czyć na ten pro jekt – do da je
Kuch ciń ski.

Re mont to rów z Gut ko wa do Bra -
nie wa jest wy ce nia ny na po nad 230
mln zł. Wy star czy ło by 10 proc. osz -
częd no ści – co nie jest wy gó ro wa -
nym ocze ki wa niem – by z my ślą o ko -
lei miej skiej w Ol szty nie wy re mon -
to wać to ry, zbu do wać pe ro ny i za -
mon to wać na nich bi le to ma ty czy
ka sow ni ki.

Po mysł ko lei miej skiej wra ca co
kil ka lat. Kon cep cje mó wi ły o po łą -
cze niu Daj tek z dwor cem głów nym,
ale naj czę ściej o tra sie z Gut ko wa, Re -
dy kajn i Li kus do Ol szty na Głów ne -
go. Czte ry la ta te mu ten plan był

o włos od re a li za cji. Mia ło do niej
dojść przy oka zji wiel kiej prze bu do -
wy ul. Bał tyc kiej. Wszy scy się oba -
wia li, że re mont spa ra li żu je tę część
mia sta – od Gut ko wa po oko li ce osie -
dla nad Je zio rem Dłu gim. Ra tun kiem
mia ła być ko lej miej ska z kil ko ma
przy stan ka mi po dro dze – na wspom -
nia nych osie dlach, w re jo nie pla ży
miej skiej i w cen trum. Nie ste ty, mia -
sto zre zy gno wa ło z te go po my słu. Pre -
tek stem by ły wy ni ki ba dań prze pro -
wa dzo nych wśród miesz kań ców,
z któ rych wy ni ka ło, że nie są za in te -
re so wa ni tym po łą cze niem, choć po -
wszech ne by ły po tem gło sy pod wa -
ża ją ce ja kość prze pro wa dzo nych
wów czas an kiet. 

Sta no wi sko ra tu sza jest w tej spra -
wie de cy du ją ce. Bo na wet je śli po -
wsta ną no we przy stan ki przy to rach
przez Ol sztyn, to za trzy my wać się na
nich bę dą tyl ko zwy kłe po cią gi, któ -
re ko lej ma w swo im roz kła dzie ja zdy.
To za ma ło, by no wa ko mu ni ka cja by -
ła atrak cyj na dla miesz kań ców. Po -
trzeb ne by ły by do dat ko we po łą cze -
nia na krót kiej tra sie Gut ko wo-Ol sztyn
Głów ny. Mia sto mu sia ło by je wy ku -
pić u ko le ja rzy. Wia do mo, że to wy -
da tek kil ku set ty się cy zło tych rocz -
nie. Do usta le nia po zo sta ła by też ce -
na bi le tu. Ide a łem by by ło, gdy by nie
by ła wyż sza od bi le tów na au to bu sy
czy tram wa je i że by ko le ją miej ską
moż na by ło jeź dzić ze zwy kłym bi le -
tem miej skim w rę ku. 

Pre zy dent Piotr Grzy mo wicz
przy zna je, że urzęd ni cy mar szał ka,
zgła sza jąc po mysł do li sty in we sty cji
uni j nych, nie kon sul to wa li go z mia -
stem. – Nie od rzu cam go jed nak. Do -
dat ko we przy stan ki na tra sie na pew -
no się przy da dzą, ale szcze gó ły do -
ty czą ce kur sów po cią gów wy ma ga -
ją przed y sku to wa nia – mó wi. 

Nie któ rzy li czą, że mia sto prze ko -
na się na do bre do te go po my słu, gdy
sta no wi sko wi ce pre zy den ta Ol szty -
na obej mie w po nie dzia łek Ry szard
Kuć, któ ry do piąt ku jest dy rek to rem
Za kła du Prze wo zów Re gio nal nych
w Ol szty nie. Ni gdy nie ukry wał, że
jest wiel kim zwo len ni kiem wpro wa -
dze nia ko lei miej skiej, któ ra uzu peł -

nia ła by ko mu ni ka cję au to bu sa mi
miej ski mi i tram wa ja mi. 

Ci, któ rzy przed czte re ma la ty tak -
że by li zwo len ni ka mi ko lei miej skiej,
są ni mi na dal i po wta rza ją te sa me ar -
gu men ty, co wów czas. Ich zda niem
ko lej poz wo li ła by zmniej szyć ruch
na ul. Bał tyc kiej i kor ki, któ re w go -
dzi nach szczy tu są te raz tu taj czymś
nor mal nym. Prze ko nu ją też, że le -
piej za in we sto wać w ko lej miej ską niż
w kil ku pas mo wą ul. No wo bał tyc ką,
rów no leg łą do obec nej, wą skiej ul.
Bał tyc kiej, któ ra ma po wstać w naj -
bliż szych la tach. Scep ty cy za to nie
wie rzą, że miesz kań cy wil lo wych
osie dli w tej czę ści Ol szty na prze sią -
dą się z pry wat nych sa mo cho dów do
po cią gu. A wte dy pie nią dze na do -
dat ko we pe ro ny bę dą wy rzu co ne
w bło to. 

Oba te ar gu men ty przy po mi na
Ry szard Las ma no wicz, szef ra dy osie -
dla Gut ko wo. – Po dróż z Gut ko wa do
dwor ca głów ne go ko le ją to chwi la.
Był bym „za” i mia ło by to sens, gdy -
by przy tej oka zji po wsta ła od po wied -
nia in fra struk tu ra. W Gut ko wie przy -
dał by się po rząd ny par king, że by kie -
row cy mo gli zo sta wić sa mo cho dy
i prze siąść się na po ciąg – mó wi. Ale
za raz wy li cza oba wy. – Po wy bu do -
wa niu ul. No wo bał tyc kiej bar dzo trud -
no bę dzie na mó wić lu dzi do prze -
siad ki do po cią gu. Tym bar dziej że
do sta ną sze ro ką uli cę pra wie do sa -
me go cen trum. �

Po cią giem z Re dy kajn do cen trum

Firma Bujalski sp. z o.o., producent
zbiorników ze stali kwasoodpornej,

poszukuje pracowników 
na stanowiska 

– Spawacz 
– Ślusarz

Oferujemy:
– Interesującą pracę w rozwijającej

się firmie.
– Wynagrodzenie odpowiednie 

do posiadanych kwalifikacji.
– Możliwość szkoleń i rozwoju

zawodowego

Wymagamy:
– wykształcenia minimum

zawodowego kierunkowego
– znajomości rysunku technicznego
– mile widziana umiejętność

spawania metodą TIG

Aplikacje prosimy składać na:
jg@bujalski.com.pl lub pocztą

tradycyjną: 11-001 Dywity, 
ul. Spółdzielcza 23.

REKLAMA 33470701REKLAMA 33473524

Przedsiębiorstwo Budowlane
„MAS-BUD” S.J. 

z siedzibą w Olsztynie przy 
ul. Sucharskiego 4 lok. D,

KRS 0000086351 
informuje, że rozpoczyna 

SPRZEDAŻ LOKALI
MIESZKALNYCH
OFEROWANYCH

W RAMACH
PRZEDSIĘWZIĘCIA

DEWELOPERSKIEGO
polegającego na budowie dwóch

budynków mieszkalnych
wielorodzinnych o nr bud. 3 i 4
pod nazwą „Osiedla Nad Doliną

– etap III i IV” w Jarotach.

Prezentacja oferty znajduje się
w biurze sprzedaży mieszkań
Spółki (art.3 pkt. 10 Ustawy 

z dn. 16.09.2011 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego).

REKLAMA 33479223

Dawne koncepcje
mówiły o połączeniu
koleją miejską Dajtek
oraz Gutkowa, Redykajn
i Likus z dworcem
głównym
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1. Idąc pa sa ża mi Au ry Cen trum, trud no jest nie
od nieść wra że nia, że w cen trum du żo się dzie je.
Re mon ty, zmia ny lo ka li za cji skle pów, zmia ny
w ofer cie… Cze go w naj bliż szym cza sie mo gą spo-
 dzie wać się Pań stwa Klien ci?
Z ca łą pew no ścią wszyst kie go, co zo sta ło wy mie nio ne w py ta niu. Au -
ra wciąż się zmie nia i roz wi ja. Me ta mor fo za na sze go cen trum roz po-
 czę ła się jesz cze w 2013 ro ku, kie dy to prze pro wa dzo na zo sta ła mo-
 der ni za cja pa sa ży no wej czę ści cen trum i zmie nio no na zwę obiek tu
z Al fy na Au rę. Wów czas wśród na jem ców po ja wi ły się no we mar ki,
któ re wzbo ga ci ły za rów no ofer tę mo do wą na sze go cen trum, jak i spo-
 żyw czą. Jest ta kie traf ne po wie dze nie, że kto stoi w miej scu, ten się
co fa. Dla te go zmia ny roz po czę te w na szym cen trum po nad dwa la -
ta te mu wciąż trwa ją, choć w nie co mniej szym za kre sie. Każ de cen-
 trum han dlo we jest pro duk tem i tak jak każ dy pro dukt ma swój cykl
ży cia, któ rym na le ży umie jęt nie kie ro wać. Kie ru nek zmian w cen -
trum han dlo wym wy zna cza ją tren dy i ocze ki wa nia Klien tów, i to im
sta ra my się wy cho dzić na prze ciw, pla nu jąc ko lej ne na sze dzia ła nia. 

2. Ja kie za tem są ocze ki wa nia miesz kań ców Ol sz-
ty na?
Na si Klien ci szu ka ją in te re su ją cej ofer ty mo do wej. Chcą ro bić za ku -
py w no wo czes nych, atrak cyj nie wy glą da ją cych wnę trzach, w skle-
 pach, w któ rych znaj dą du ży wy bór wy jąt ko wych pro duk tów. Od cen-
 trum han dlo we go ocze ku ją tak że sze ro kiej ga my usług. Kom plek so -
we za ku py pod jed nym da chem to w dzi siej szych cza sach mi ni mum,
ja kie po wi nien ofe ro wać do brze ro ku ją cy obiekt han dlo wy. Obec nie
jed nak za ku py to nie wszyst ko – w do bie po stę pu ją ce go e-com mer -
ce cen tra han dlo we mu szą po wo li prze i sta czać się w obiek ty han dlo -
wo-roz ryw ko we, wal cząc o uwa gę Klien ta tak że po my sła mi na za go-
s po da ro wa nie je go wol ne go cza su. Pod tym wzglę dem za wsze zaj-
 mo wa liś my uprzy wi le jo wa ną po zy cję, po nie waż jed nym z na szych
czo ło wych na jem ców jest Ki no He lios. Jed nak na sza ofer ta re sta u ra -
cyj na by ła dość skrom na, co po sta no wi liś my zmie nić. Ze wzglę du na
swo ją lo ka li za cję w ser cu Ol szty na, w po bli żu miej skich urzę dów i in-
 sty tu cji, Au ra Cen trum dla wie lu miesz kań ców to coś wię cej niż tyl -
ko za ku py – to tak że miej sce spot kań i waż ny punkt orien ta cyj ny
w mie ście. Roz bu do wa ofer ty ga stro no micz nej jest na tu ral ną kon se-
k wen cją ta kie go sta nu rze czy. 

3. Kie dy po ja wią się no we re sta u ra cje?
Już w po ło wie li sto pa da br. ofer ta na sze go cen trum han dlo we go
wzbo ga ci się o pięć no wych re sta u ra cji, któ re bę dą zlo ka li zo wa ne
w no wo utwo rzo nej stre fie re sta u ra cyj nej. W czer wcu li sta przy szłych
na jem ców ga stro no micz nych wy dłu ży ła się o mar kę Fresh na Zdro-
 wie – punkt ze świe żo wy ci ska ny mi so ka mi. Oprócz nie go ofer tę no -
wej stre fy fo od co ur tu w Au ra Cen trum two rzyć bę dzie tak że re stau -
racja z da nia mi na wa gę Olimp oraz bar orien tal ny Asia Hung.
Wkrót ce do tej li sty do łą czą ko lej ne mar ki. Na szym ce lem jest uroz-
 ma i ce nie ofer ty ga stro no micz nej i pre zen ta cja sma ków z róż nych za-
 kąt ków świa ta. Chce my, aby przer wa na lunch po uda nych za ku pach
by ła przy jem ną po dró żą ku li nar ną za rów no w do brze zna ne kie run -
ki, jak i szan są na od kry cie no wych, nie spo ty ka nych do tąd sma ków.

4. Jak wy glą da kon cep cja no wej stre fy re sta u ra -
cyj nej? Na co zwra ca no uwa gę przy jej pro jek to -
wa niu?
No wa stre fa re sta u ra cyj na zo sta nie zlo ka li zo wa na na par te rze, w tzw.
głów nym atrium Au ra Cen trum w są siedz twie De li ka te sów Al ma. Pra -
ce nad jej utwo rze niem roz po czę ły się na po cząt ku lip ca br. Klien ci
od wie dza ją cy na sze Cen trum mo gą na ra zie zo ba czyć je dy nie spe-

 cjal nie przy go to wa ne ba ne ry in for mu ją ce o tym, gdzie po wsta ną no -
we re sta u ra cje. W tej chwi li nie bę dą w sta nie za u wa żyć nic wię cej,
po nie waż pra ce są pro wa dzo ne tak, aby nie za kłó ca ły co dzien ne go
fun kcjo no wa nia obiek tu. Re a li zo wa ne są w sy ste mie zmia no wym,
a wie le z nich od by wa się no cą. No wa część re sta u ra cyj na Au ry zo-
 sta ła za pro jek to wa na z my ślą o stwo rze niu przy jaz nej i ka me ral nej
prze strze ni, bę dą cej ser cem głów ne go atrium ga le rii. Sty li sty ka pro-
 jek tu opie ra się na wy ko rzy sta niu eko lo gicz nych ma te ria łów wy koń -
cze nio wych i ciep łych ko lo rów zie mi, któ re bę dą współ grać z no wo -
czes nym, jas nym wnę trzem Au ry.

5. Co jesz cze zmie ni się w Au rze?
W tym przy pad ku moż na użyć cza su te raź niej sze go, po nie waż sze-
 reg zmian, jak już wspom nia łam, dzie je się od dłuż sze go cza su. Co
waż ne, zmia ny w żad nym cen trum han dlo wym nie są kom plet ne, je -
śli nie do łą czą do nich na jem cy. Re mont tzw. czę ści wspól nych w po-
 sta ci pa sa ży, to a let czy miejsc od po czyn ku po wi nien iść w pa rze
z mo der ni za cja mi po szcze gól nych sa lo nów. Tak dzie je się w Au ra
Cen trum. Do po ło wy 2016 ro ku już 23 skle py w na szym cen trum zo-
 sta ły zmo der ni zo wa ne lub otwar te w no wej lo ka li za cji. Osta t nio do
te go gro na do łą czy ły ta kie mar ki jak Apart, Wran gler, In Me dio, T-
Mo bi le, Eu ro Ap te ka, Big Star oraz Triumph, a nie ba wem tak że CCC
i Ho me & You. Wszyst kie re mon ty za koń czą się naj póź niej je sie nią te -
go ro ku wraz z otwar ciem no wej stre fy re sta u ra cyj nej. Co war to pod-
 kre ślić re a li zo wa ne mo der ni za cje są efek tem przed łu żo nych lub no-
 wych umów naj mu i sta no wią do wód na to, że na si na jem cy nas ce -
nią oraz wią żą z na szym cen trum swo ją biz ne so wą przy szłość. Cie-
 szą nas tak że no we mar ki, któ re do łą cza ją do na szej ofer ty. Nie daw -
no był to pierw szy w Ol szty nie sklep zna nej sie ci odzie żo wej dla przy-
 szłych i kar mią cych mam – Hap py Mum, a tak że En glish Ho me – sa-
 lon z ar ty ku ła mi wy po sa że nia wnętrz, któ ry łą czy an giel ską kla sy kę
z tu rec kim orien ta liz mem. Nie ba wem w Au ra Cen trum po ja wią się
ko lej ne de biu ty.

6. Czy w ta kim ra zie w Au rze zo sta ło jesz cze coś
z daw nej, do brze zna nej ol szty nia nom Al fy?
Bez dwóch zdań Au ra jest te raz Au rą, co oczy wi ście nie ozna cza, że
w ja ki kol wiek spo sób chce my się od ciąć od te go, co ol szty nia nie do-
 brze zna ją i lu bią. Kie dy po nad rok te mu obej mo wa łam sta no wi sko
dy rek to ra Au ra Cen trum zda wa łam so bie spra wę, że spo czy wa na
mnie du ża od po wie dzial ność po go dze nia sta re go z no wym. Au ra,
wcześ niej zna na ja ko Al fa, by ła pierw szym, no wo czes nym obiek tem
han dlo wym w Ol szty nie. Fun kcjo nu jąc bez kon ku ren cji mie liś my
uprzy wi le jo wa ną po zy cję na lo kal nym ryn ku, nie mniej jed nak wią-
 za ły się z tym rów nież pew ne utrud nie nia. Miesz kań cy mia sta nie
mie li po rów na nia, mo że nie za wsze do ce nia li to, w czym je steś my
do brzy. Na szy mi atu ta mi są bez wąt pie nia lo ka li za cja oraz swo i sta
„pod ręcz ność” – bli skość ofer ty dla osób pra cu ją cych w cen trum
mia sta a od kil ku mie się cy rów nież, dzię ki in we sty cji w tram wa je
miej skie, do sko na łe sko mu ni ko wa nie nie mal ze wszyst ki mi dziel ni -
ca mi Ol szty na. To na da je kie ru nek na szym dzia ła niom. A co jest u nas
po sta re mu? Z ca łą pew no ścią ży we za an ga żo wa nie w spra wy mia-
 sta, np. od lip ca br. współ pra cu je my z Miej skim Oś rod kiem Kul tu ry
pro mu jąc or ga ni zo wa ne przez nie go Ol sztyń skie La to Ar ty stycz ne
– klien tów, któ rzy ro bią za ku py w na szym cen trum na gra dza my bi-
 le ta mi na atrak cje miej skie, w tym te od by wa ją ce się w ra mach pro-
 gra mu OLA. Od lat współ pra cu je my tak że z Te a trem Ja ra cza, wspie-
 ra my lo kal ne ko bie ty z pa sją, za pra sza jąc je do pro wa dze nia bez-
 płat nych war szta tów dla pań z cy klu Au ra Ko biet. Moż na po dać wie -
le ta kich przy kła dów, ale nasz cel jest za wsze je den – zmie niać się

w kie run ku zgod nym z ocze ki wa nia mi klien tów, roz wi ja jąc te as pek -
ty na szej dzia łal no ści, za któ re wie lu ol szty nian nas ce ni.

7. Nie jest Pani ro do wi tą ol szty nian ką. Ja kie by -
ły Pani pier wsze wra że nia po przy jeź dzie do Ol -
szty na?
Lu bię no we wy zwa nia, więc prze pro wadz ka do Ol szty na by ła dla mnie
po zy tyw nym bodź cem, któ ry po bu dzał mnie do dzia ła nia. W swo jej
pra cy za wo do wej kie ro wa łam już cen tra mi han dlo wy mi na po łud -
niu Pol ski i na Ma zo wszu a do „ko lek cji” bra ko wa ło mi już tyl ko
pół noc nych wo je wództw, więc per spek ty wa lep sze go po zna nia miesz-
 kań ców War mii i Ma zur bar dzo mi od po wia da ła. Za rów no mia sto, jak
i sa ma Au ra Cen trum zro bi ły na mnie bar dzo po zy tyw ne wra że nie. 
Po dró że, prze de wszyst kim te za wo do we, bar dzo kształ cą. Wie le do-
 świad czeń z in nych miast by łam w sta nie prze nieść i wy ko rzy stać
w Au rze. Są jed nak i ta kie ob sza ry, w któ rych nie ma cie so bie rów-
 nych. W Ol szty nie bar dzo od czu wal ne jest przy wią za nie je go miesz-
 kań ców do mia sta i po czu cie du my z je go wy glą du, lo ka li za cji oraz
hi sto rii. Obej mu jąc no we sta no wi sko czę sto mia łam wra że nie, że Au -
ra Cen trum, praw do po dob nie tak że ze wzglę du na swo ją lo ka li za cję,
jest dla wie lu miesz kań ców waż ną czę ścią mia sta. Wszyst ko co dzie -
je się w na szym cen trum wzbu dza za in te re so wa nie. Dla mnie oso bi -
ście to bar dzo po zy tyw ne zja wi sko.

8. A ja kie są dal sze pla ny roz wo ju Cen trum po
ukoń cze niu bu do wy stre fy re sta u ra cyj nej i za koń -
cze niu re mon tów skle pów?
Tak jak już wspo mi na łam każ de cen trum han dlo we jest ży wym
or ga niz mem, więc zmia ny trwa ją w nim za wsze, choć wi docz ne
są w mniej szym lub wię kszym stop niu. Od no szą się one prze de
wszyst kim do ofer ty han dlo wej – w cen trum wciąż po ja wia ją się
no we skle py a do tych cza so we zmie nia ją swój pro fil i asor ty ment,
co jest to zu peł nie na tu ral ne. Po otwar ciu fo od co ur tu bę dzie my
sta ra li się za chę cić i przy zwy cza ić na szych klien tów do no wych
do świad czeń za ku po wych w na szym cen trum, uroz ma i co nych cza-
 sem wol nym, któ ry mo gą prze zna czyć na wspól ny po si łek w gro-
 nie ro dzi ny i przy ja ciół. Mo gę za pew nić, że na szych klien tów jesz-
 cze nie raz po zy tyw nie za sko czy my.

Anna Gospodarek, 
dyrektor Aura Centrum, Balmain Property Management
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POZNAJ SWOJE MIASTOMO

Zaczynamy szóstą już
edycję konkursu
pt. „Poszukiwacze
zaginionych śladów”,
w którym razem z
Urzędem Miasta
w niestandardowy
sposób przybliżamy
historię Olsztyna, jego
dawną architekturę
i zapomniane piękno. 

Dla poszukiwaczy mamy
nagrody

W
wy ciecz ce przez mia -
sto kie ru je my się do
miejsc i bu dyn ków,
któ re miesz kań cy co -

dzien nie mi ja ją, czę sto nie wie dząc,
ja ka hi sto ria jest z ni mi zwią za na. Po
da chach, drzwiach czy de ko ra cjach
i de ta lach na ol sztyń skich ka mie ni -
cach, któ re w ten spo sób po ka zy wa -
liś my, przy szedł czas, by przy jrzeć
się ok nom. 

Na po szu ki wa czy, któ rzy wez mą
udział w na szym kon kur sie, cze ka ją
na gro dy, pier wsza to do bry apa rat fo -
to gra ficz ny CA NON Po wer Shot SX410
IS z sze ro ko kąt nym obiek ty wem, któ -
ry ufun do wał Urząd Mia sta Ol szty na. 

Kie dyś ok na by ły szczel ne
Sto lar ka okien na w ele wa cjach bu -
dyn ków hi sto rycz nych by ła istot nym
skład ni kiem ich kom po zy cji, czę sto
też z uwa gi na swój de ko ra cyj ny
kształt pod kre śla ła re pre zen ta cyj ne
zna cze nie fa sa dy. Jej for ma, kon struk -
cja i de ko ra cja zmie nia ła się wraz z pa -
nu ją cą mo dą oraz este ty ką i zwy kle
wią za ła się sty li stycz nie z wy stro jem
oraz kom po zy cją ele wa cji. 

Nie wie le naj star szych okien do -
trwa ło do na szych cza sów. Ja ko ele -
men ty po dat ne na uszko dze nie by ły
sto sun ko wo czę sto wy mie nia ne. Sto -
lar ka okien na z ol sztyń skich za byt -
ków po cho dzi za tem w wię kszo ści
z dru giej po ło wy XIX oraz pier wszej
po ło wy XX stu le cia. W tym cza sie
w bu dow nic twie sto so wa no już do -
brze roz wi nię te ty py okien drew nia -
nych oraz zróż ni co wa ne kon struk cje
sto la rek, z któ rych naj bar dziej roz po -
wszech ni ły się ok na o kon struk cji
skrzyn ko wej. Te pod wój ne ok na, wy -
po sa żo ne w ze wnętrz ne oraz we -
wnętrz ne skrzy dła okien ne, wszyst -

kie otwie ra ne do wnę trza, zy ska ły nie -
by wa łą po pu lar ność w ów czes nym
bu dow nic twie miesz ka nio wym właś -
nie ze wzglę du na swo ją do brą izo la -
cyj ność ter micz ną oraz sto sun ko wo
wy god ny spo sób otwie ra nia. 

Kom po zy cja sto lar ki by ła zróż ni -
co wa na wza leż no ści od wiel ko ści oraz
kształ tu otwo rów okien nych. Prze -
świt w wię kszych otwo rach dzie lo no
na mniej sze po la, wpro wa dza jąc pio -
no wy słu pek i po zio me śle mię, któ re
ra zem two rzy ły krzyż okien ny. Krzyż
ten dzie lił ok no na mniej sze kwa te ry.
O ile pod sta wo we po dzia ły okien ne
by ły w wię kszo ści za byt ko wych sto -
la rek dość po dob ne, o ty le de ko ra cja
sny cer ska ce cho wa ła się nie zwy kłą
róż no rod no ścią form i bo gac twem or -
na men ty ki. Przy pro jek to wa niu i wy -
twa rza niu daw nych okien sta ra no się
jak naj le piej do pa so wać for mę sty li -
stycz ną sto lar ki okien nej do sty lu ar -
chi tek to nicz ne go ca łej bu do wli. To
właś nie dzię ki uży te mu do de ko ra cji
de ta lo wi iden tycz ne ok na w fa sa dach
ol sztyń skich za byt ków są rzad ko ścią.
Za u wa żal na szcze gól nie na prze ło mie
XIX i XX wie ku wiel ka róż no rod ność
sty li stycz na tych sto la rek jest od bi -
ciem pa nu ją cej wów czas mo dy na roz -
ma i te neo style oraz zy sku ją cy rów no -
le gle co raz wię kszą po pu lar ność styl
se ce syj ny. W do bie mo der niz mu de -
tal ar chi tek to nicz ny zy sku je z ko lei
cał ko wi cie no we zna cze nie – ja ko de -
li kat ne do peł nie nie kom po zy cji ele -
wa cji scho dzi od tąd jak by na dru gi
plan, co znaj du je swój wy raz rów nież
wzu peł nie od mien nie kształ to wa nych
for mach sto lar ki okien nej. 

Wiele okien już zostało
zniszczonych
Sto lar ka okien na ja ko ze wnętrz ny ele -
ment bu do wli wy ma ga sta łej tro ski.
Brak na le ży tej, bie żą cej kon ser wa cji
po wo du je, że na prze strze ni osta t nich
lat za byt ko we ok na są za zwy czaj w ca -
ło ści wy mie nia ne na no we i nie ste ty
naj czę ściej nie przy po mi na ją już tych
za byt ko wych sto la rek o wy ra fi no wa -
nych pro fi lach i sta ran nie do pra co wa -
nej de ko ra cji sny cer skiej. Od mien ny
spo sób szkle nia współ czes nych okien
oraz uni fikacja me tod pro duk cji spra -
wia ją, że po praw na re kon struk cja za -
byt ko wej sto lar ki okien nej jest dziś za -
da niem nie zwy kle trud nym ikosz tow -
nym, nie gwa ran tu jąc przy tym wca -
le wię kszej trwa ło ści. Z ko lei pra wi -
dło wo prze pro wa dzo na re no wa cja
daw nych okien umoż li wia ich użyt ko -
wa nie przez dłu gie la ta i jest zgod na
z za sa da mi ochro ny za byt ków, zwra -

ca ją cych szcze gól ną uwa gę prze de
wszyst kim na za cho wa nie ich au ten -
tycz no ści. Za pra sza my za tem pań -
stwa do spa ce ru po Ol szty nie w po -
szu ki wa niu naj cie ka wszych okien.

ZA GAD KA NR 1
OK NA GO TYC KIE
Naj star sze ok na śred nio wiecz nych bu -
do wli za zwy czaj by ły sta łe – bez poś -
red nio w ce gla ne bądź ka mien ne wę -
ga ry mon to wa no kwa te ry okien ne wy -
peł nio ne ma ły mi szyb ka mi pro du ko -
wa ny mi tech ni ką wy dmu chi wa nia.
Szyb ki rom bo we lub tak zwa ne go mół -
ki opra wia no na stęp nie w oło wia ne
ram ki. Wy ko rzy sty wa ne wów czas
szkieł ka mia ły roz ma i te kształ ty – naj -
pierw okrąg łe i rom bo i dal ne, pod ko -
niec XVI wie ku sze ścio bocz ne ioś mio -
bocz ne, a w XVII wie ku ok na szklo no
już też szyb ka mi pro sto kąt ny mi.
W śred nio wie czu w bu dow nic twie
świec kim otwo ry okien ne za bez pie -
cza no za zwy czaj otwie ra ny mi za dnia
i za my ka ny mi na noc okien ni ca mi,
a prócz dro gich go mó łek szkla nych
sto so wa no też wy peł nie nie kwa ter
okien nych od po wied nio wy pra wio -

ny mi bło na mi i skó ra mi zwie rzę cy mi.
Szkło by ło bar dzo dro gie, dla te go też
w bu dyn kach o mniej szym zna cze niu
ok na wy peł nia no na wet bło na mi pa -
pie ro wy mi i płó cien ny mi, któ re wy -
ma ga ły zko lei od po wied nie go na tłusz -
cza nia ole jem. Jak wy ni ka zdo ku men -
tów, na wet na Wa we lu jesz cze w XVI
wie ku do okien w pod rzęd niej szych
po miesz cze niach za kła da no płót no. 

Otwo ry okien ne naj niż szych kon -
dy gna cji za bez pie cza no daw niej ma -
syw ny mi, ry glo wa ny mi od środ ka
okien ni ca mi, zaś ok na skar bców oraz
po miesz czeń, w któ rych prze cho wy -
wa no cen ne przed mio ty, za o pa try -
wa no w moc ną, ku tą kra tę. W ce lu
jak naj lep sze go za bez pie cze nia otwo -
ru kra tę ta ką naj czę ściej wmu ro wy -
wa no od ra zu w trak cie wzno sze nia
ścian bu do wli. Dziś ta kie naj star sze,
na wet kil ku set let nie kra ty mo że my
spot kać właś nie w ok nach koś ciel -
nych za kry stii. Czy wiesz, w któ rym
ol sztyń skim za byt ku znaj du je się pre -
zen to wa ne ok no? 

ZA GAD KA NR 2
WI TRAŻ
W bu dow nic twie sa kral nym w okre -
sie śred nio wie cza nie by wa le roz wi -
nę ła się sztu ka wi tra żo wa, sta no wią -
ca nie zwy kłe do peł nie nie wy stro ju
ma lar skie go go tyc kich świą tyń.
Umiesz cza ne w otwo rach okien nych
wi tra że po przez umie jęt ne wy ko rzy -
sta nie świat ła i bar wy wpro wa dza ły
w koś ciel nych wnę trzach spe cy ficz -
ny na strój oraz atmo s fe rę sprzy ja ją -
cą sku pie niu i kon tem pla cji. Z łą czo -
ne go oło wiem, bar wio ne go szkła kom -
po no wa no prze de wszyst kim bib lij -
ne sce ny fi gu ral ne, sta no wią ce ele -
ment sztu ki na rra cyj nej – bo ta ką głów -
nie ro lę mia ło speł niać ma lar stwo go -
tyc kie. Po now ny roz kwit wi tra żow -
nic twa na stą pił w po ło wie XIX stu le -
cia wraz ze wzro stem po pu lar no ści
sty lu neo gotyckiego w ar chi tek tu rze
sa kral nej i trwał jesz cze przez 1. ćwierć
XX wie ku. W war miń skich koś cio łach

za cho wa ło się bar dzo wie le za byt ko -
wych wi tra ży z te go cza su. Wię kszość
osz kleń jest dzie łem uzna nych pra -
cow ni nie miec kich i po cho dzi z war -
szta tów z Nad re nii (m.in. Kob len cja,
Tre wir, Pa der born, Ko lo nia), ale zda -
rza ją się rów nież pra cow nie z Ba de -
nii, Ba wa rii, Sak so nii oraz Ber li na. Na
na szych te re nach, czy li we wschod -
nich pro win cjach ów czes ne go pań -
stwa nie miec kie go, pra cow ni wi tra -
żow ni czych by ło nie wie le, dla te go też
za cho wa ne wi tra że w ol sztyń skich
koś cio łach to na przy kład dzie ła war -
szta tów z Re gen sbur ga czy Du es sel -
dor fu. Obec nie zte re nu daw nych Prus
Wschod nich zna my tyl ko jed ną re a li -
za cję lo kal nej pra cow ni – wi tra że wy -
ko na ne przez za kład Ro ber ta Sie ber -
ta z Kró lew ca dla pew nej świą ty ni
w Ol szty nie. Neo gotycki wi traż ze sce -
ną „Ucie czki do Egip tu” pre zen to wa -
ny na zdję ciu od naj dziesz we wnę trzu
koś cio ła – szu kaj go w Śród mie ściu. 

ZA GAD KA NR 3
SZKLE NIE DE KO RA CYJ NE
Jak już wspom nia no wy żej, w naj star -
szych ok nach – aż do koń ca XIX stu le -
cia – sto so wa no szyb ki wy twa rza ne
tech ni ką wy dmu chi wa nia. Do po ło -
wy XX wie ku szy by okien ne by ły ma -
so wo pro du ko wa ne me to dą tak zwa -
ne go szkła cią gnio ne go. Ze wzglę du
na znieksz tał ce nia po wierz chni obec -
nie wy twa rza nie szkła okien ne go tą
me to dą zo sta ło nie mal cał ko wi cie za -
nie cha ne – nie ste ty ze szko dą dla kon -
ser wa cji za byt ko wej sto lar ki. Współ -
czes ne, ide al nie gład kie taf  le szyb
okien nych nie za wsze do brze har mo -
ni zu ją z hi sto rycz ny mi, za zwy czaj peł -
ny mi roz ma i tych nie re gu lar no ści ele -
wa cja mi za byt ków ar chi tek tu ry. 

Wraz z roz wo jem tech ni ki na prze -
ło mie XIX iXX wie ku do de ko ra cyj ne -
go szkle nia sto la rek oprócz wi tra żu za -
czę to co raz czę ściej sto so wać tak że
szkło bar wne. Do za bar wia nia ma sy
szkla nej uży wa no ja ko pig men tów tlen -
ków me ta li. I tak po pu lar ne szkło zie -

Na tro pie 
pięk nych, 
ol sztyń skich
okien Za gad ka nr 1

Na przestrzeni
ostatnich lat
zabytkowe
okna były
zazwyczaj
w całości
wymieniane 
na nowe
i niestety
najczęściej nie
przypominają
już tych
zabytkowych
stolarek 

Za gad ka nr 2

Za gad ka nr 6 Za gad ka nr 7
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lo ne otrzy my wa no na przy kład w wy -
ni ku do da nia związ ków że la za i chro -
mu, szkło nie bie skie – ko bal tu imie dzi,
szkło żół te – kad mu, siar ki isre bra, nato -
miast szkło czer wo ne – mie dzi me ta -
licz nej, se le nu czy zło ta me ta licz ne go.
Naj cie ka wsze sto lar ki okien ne po cho -
dzą ce zpo cząt ku XX wie ku wy róż nia -
ją się nie tyl ko bar wny mi szyb ka mi,
ale iza sto so wa niem tak zwa ne go szkła
or na men to we go. Cha rak te ry stycz ną,
wi bru ją cą fak tu rę ta kich szyb uzy ski -
wa no w pro ce sie pro duk cji po przez
wal co wa nie w wy so kiej tem pe ra tu rze
taf li szkła, na któ rej od ci ska no roz ma -
i te de ko ra cyj ne wzo ry, cza sem na wet
wpo sta ci sty li zo wa nych kwia tów. Naj -
czę ściej jed nak sto so wa no po pro stu
fak tu rę fa li stą, któ ra wpo łą cze niu zjed -
no czes nym za bar wie niem taf li szkła
umoż li wia ła uzy ska nie efek tow nie mie -
nią cych się szy bek oin ten syw nym ko -
lo rze, a efekt ten wzmac nia ła właś nie
nie re gu lar na fak tu ra, od po wied nio za -
ła mu ją ca i le piej od bi ja ją ca świat ło.
Czy wiesz, z ja kie go za byt ku po cho dzi
to ok no? 

ZA GAD KA NR 4
KOM PO ZY CJA OK NA
Styl se ce syj ny, któ ry w ar chi tek tu rze
ob ja wił się este tycz nym sprze ci wem
wo bec sto so wa nia skost nia łych form
hi sto rycz nych oraz kla sycz nych po -
rząd ków, w oczy wi sty spo sób wpły -
nął rów nież na do tych cza so we za sa -
dy kom po no wa nia sto lar ki okien nej.
Do tej po ry za sa dy te wy ni ka ły prze -
de wszyst kim z moż li wo ści kon struk -
cyj nych oraz wy mo gów użyt ko wych
– dla te go też kla sycz ne ok no z krzy -
żem okien nym i skrzy dła mi o nie rów -
nej wy so ko ści trwa ło w ar chi tek tu rze
przez co naj mniej kil ka stu le ci. Mo da
na styl se ce syj ny spo wo do wa ła, że na
po cząt ku XX wie ku do łask po wró ci -
ło de ko ra cyj ne szkle nie sto la rek okien -
nych w tak zwa ną szczeb li nę krzy żo -
wą, a więc za po mo cą drob nych, krzy -
żu ją cych się, drew nia nych szpro sów.
Oile wXVIII stu le ciu cha rak te ry stycz -

ne wów czas szkle nie okien na kit
w szczeb li nę krzy żo wą wy ni ka ło po
pro stu z wiel ko ści do stęp nych szy bek,
o ty le w ar chi tek tu rze se ce sji i wczes -
ne go mo der niz mu ten spo sób szkle -
nia zy skał zu peł nie no we zna cze nie
– wa lor wy łącz nie de ko ra cyj ny. 

Pre zen to wa ne na zdję ciu ok no do -
sko na le ilu stru je za sa dę kom po no -
wa nia sto lar ki se ce syj nej. Dość ty po -
wy po dział sze ro kie go ok na za po mo -
cą dwóch słup ków i śle mie nia na sześć
pro sto kąt nych kwa ter zo stał tu w nie -
zwy kle ory gi nal ny spo sób za ma sko -
wa ny właś nie po przez za sto so wa nie
de ko ra cyj ne go szkle nia w szczeb li nę
krzy żo wą. W fi ne zyj nie gię te szpro -
sy wpra wio no de ko ra cyj ne, róż no ko -
lo ro we szyb ki ze szkła or na men to we -
go. Ry su nek te go prze szkle nia, peł ny
fa li stych li nii i pod kre ślo ny od po wied -
nio do bra ną ko lo ry sty ką, zu peł nie nie
od po wia da sztyw nym po dzia łom kon -
struk cyj nym ok na, osią ga jąc bar dzo
wy ra fi no wa ną for mę, któ rej pod
wzglę dem ar ty stycz nym bli sko już
do se ce syj nej sztu ki wi tra żo wej. Ok -
na te go szu kaj w jed nej z se ce syj nych
ka mie nic Śród mie ścia. 

ZA GAD KA NR 5
DE KO RA CJA SNY CER SKA
Zwy kle by ła pro jek to wa na w ta ki spo -
sób, aby two rzy ła spój ną ca łość z wy -
stro jem ar chi tek to nicz nym ele wa cji.
Szcze gól nie wi docz ne jest to w ele wa -
cjach bu dyn ków wzno szo nych w nur -
cie hi sto ryz mu i eklek tyz mu oraz w fa -
sa dach se ce syj nych. I tak na przy kład
w ele wa cjach ozdo bio nych neo -
klasycystycznym de ta lem ar chi tek to -
nicz nym w po sta ci an tycz nych ko -
lumn czy pi la strów sto lar ka okien na
rów nież zy ski wa ła de ko ra cję sny cer -
ską na wią zu ją cą do te go sty lu – słu pek
okien ny czę sto otrzy my wał de tal wpo -
sta ci pi la stra lub pół ko lu mien ki z ka -
pi te lem oraz ba zą. Z uwa gi na fakt, że
w tym cza sie sto lar ka okien na by ła za -
wsze ma lo wa na, czę sto nie zda je my
so bie spra wy, że ka pi tel nie zo stał wy -

ko na ny przez sny ce rza, a zo stał od la -
ny fa brycz nie z cyn ku ja ko pre fa bry -
kat. Pre fa bry ka ty ta kie by ły do stęp ne
w sprze da ży i ofe ro wa ne w naj roz ma -
it szych for mach w fir mo wych ka ta lo -
gach. 

W ok nie wi docz nym na fo to gra fii
rów nież mo że my za ob ser wo wać za sa -
dę do sto so wy wa nia de ko ra cji sny cer -
skiej sto lar ki do sty lu ar chi tek to nicz -
ne go ca łej bu do wli. Wtym przy pad ku
do sty lu eklek tycz nej fa sa dy, przy o zdo -
bio nej neo renesansowym de ta lem ar -
chi tek to nicz nym, do pa so wa no tak że
de ko ra cję sto lar ki okien nej – bel kę śle -
mie nia ozdo bio no tu bo wiem tak zwa -
nym or na men tem oku cio wym z cha -
rak te ry stycz ny mi gu za mi. Or na ment
ten był chęt nie sto so wa ny w ar chi tek -
tu rze pół noc noe u ro pej skie go re ne san -
su, do któ re go na wią zu je swą kom po -
zy cją i de ko ra cją fa sa da oma wia ne go
bu dyn ku. Pre zen to wa ne ok no od naj -
dziesz wjed nej znaj wię kszych ka mie -
nic Ol szty na, usy tu o wa nej nie o po dal
głów ne go dwor ca ko le jo we go. 

ZA GAD KA NR 6
OB RA MIE NIA OKIEN NE
Otwo ry okien ne w eks po no wa nych
ele wa cjach by ły daw niej wy róż nia ne
de ko ra cyj nym ob ra mie niem, po dob -
nie jak głów ne wej ście do bu dyn ku.
Ob ra mie nia te przy bie ra ły cza sem
roz bu do wa ne for my nie zwy kle bo ga -
tych, ar chi tek to nicz nych opraw, zło -
żo nych z gzym sów nad o kien nych, po -
do kien nych, pi la strów, pół ko lumn,
na czół ków oraz bo ga tej de ko ra cji rzeź -
biar skiej. Kon cen tro wa nie ca łej de ko -
ra cji wo kół otwo rów ele wa cyj nych by -
ło pod sta wo wą za sa dą pro jek to wa nia
ele wa cji bu dyn ków już od cza sów an -
tycz nych, jed nak wraz z prze mia na -
mi sty lo wy mi war chi tek tu rze na prze -
strze ni wie ków zmie nia ły się rów nież
ob ra mie nia okien ne. Po dob nie jak sa -
ma kon struk cja ok na, tak że kształt je -
go opra wy wy ni kał po cząt ko wo wy -
łącz nie z uwa run ko wań tech nicz nych
oraz użyt ko wych – opa ski wo kół okien

prze sła nia ły styk sto lar ki z mu rem,
a trój kąt ny na czó łek nad o kien ny miał
w prak ty ce uła twiać od pro wa dze nie
wo dy i osła niać otwór okien ny przed
za cie ka niem. Funk cja zdob ni cza po -
ja wi ła się póź niej.

Ina czej pro jek to wa no fa sa dy se -
ce syj ne – tu ob ra mie nia okien ne przy -
bie ra ły za zwy czaj for mę dość pła -
skich opa sek wy ko na nych w tyn ku,
o wy łącz nie de ko ra cyj nym cha rak -
te rze. Pre zen to wa ne ok no to przy -
kład właś nie ta kiej de ko ra cji – pła ska
opa ska z mo ty wa mi ro ślin ny mi zo -
sta ła tu do dat ko wo skon tra sto wa na
ze żłob ko wa ną fak tu rą tyn ków ele -
wa cyj nych. Ok na te go szu kaj w jed -
nej z naj pięk niej szych ka mie nic se -
ce syj nych Śród mie ścia. 

ZA GAD KA NR 7
LAM BRE KI NY
W2. po ło wie XIX ina po cząt ku XX wie -
ku w bu dyn kach miesz kal nych chęt -
nie sto so wa no ze wnętrz ne ża lu zje
– pod no szo ne lub zwi ja ne. Ża lu zje te
by ły wy ko ny wa ne zcien kich de se czek,
po łą czo nych par cia nym pa sem lub
dru tem cyn ko wa nym. Ich pod no sze -
nie by ło moż li we z wnę trza miesz ka -
nia, jed nak pod cią gnię te bądź zwi nię -
te ża lu zje po zo sta wa ły w gór nej czę ści
ok na, gdzie na le ża ło je zze wnątrz prze -
sło nić. Słu ży ły do te go spe cjal ne bla -
sza ne osło ny – lam bre ki ny. Pro du ko -
wa no je naj czę ściej z bla chy cyn ko wej
wroz ma i tych for mach, czę sto też ozda -
bia jąc je wy tła cza ną de ko ra cją or na -
men tal ną. Bo ga ta sty li sty ka tych osłon
by ła pre zen to wa na przez pro du cen -
tów w spe cjal nych ka ta lo gach fir mo -
wych. Wol sztyń skich za byt kach obec -
nie za cho wa ło się nie wie le tych ele -
men tów – by ły one bo wiem ma so wo
usu wa ne pod czas po wo jen nych re -
mon tów ele wa cji. Z daw nych po cztó -
wek i fo to gra fii wie my jed nak, że by ły
to de ta le wy stę pu ją ce na fa sa dach ka -
mie nic dość po wszech nie. Czy wiesz,
z ja kie go za byt ku po cho dzi se ce syj ny
lam bre kin pre zen to wa ny na zdję ciu? 

ZA GAD KA NR 8 
OKIEN NI CE
Moż na po wie dzieć, że hi sto ria okien -
nic jest tak dłu ga, jak dzie je sa me go
ok na. Zna ne już w sta ro żyt no ści, po -
wszech ne w bu dow nic twie śred nio -
wiecz nym, okien ni ce sto so wa ne by -
ły jesz cze w XX wie ku, i to na wet
w asce tycz nej ar chi tek tu rze mo der -
niz mu. Zmie nia ła się tyl ko ich for ma
i funk cja, by w koń cu stać się de ta lem
ar chi tek to nicz nym o wy łącz nie de ko -
ra cyj nym cha rak te rze. W XIX-wiecz -
nych ok nach ol sztyń skich za byt ków
mo że my jesz cze cza sem na pot kać
drew nia ne okien ni ce we wnętrz ne
w po sta ci do dat ko wych, skła da nych
skrzy deł ła ma nych, zwy kle wy ko ny -
wa nych łącz nie ze sto lar ką okien ną
i sta no wią cych jej in te gral ną część. 

W Ol szty nie na za byt ko wych fa -
sa dach za cho wa ło się sto sun ko wo nie -
wie le daw nych okien nic ze wnętrz -
nych. Te, któ re do trwa ły do na szych
cza sów, po cho dzą głów nie z lat 20.
i 30. XX wie ku i są cha rak te ry stycz ną
ozdo bą nie któ rych mo der ni stycz nych
do mów z ol sztyń skich osie dli miesz -
ka nio wych. Pre zen to wa ne na pierw -
szym zdję ciu ok no, wy su nię te ni czym
wy kusz przed li co ele wa cji, jest in te -
re su ją ce nie tyl ko ze wzglę du na swą
in dy wi du al ną for mę. Sy me trycz nie
za kom po no wa ne okien ni ce ża lu zjo -
we w po zy cji otwar tej spra wia ją wra -
że nie dwu skrzy dło wych, jed nak pod -
czas ich za my ka nia moż na roz ło żyć
też trze cie skrzy dło, prze sła nia ją ce

środ ko wą część ok na. Sto lar ki tej (fot.
8) szu kaj po śród za byt ko wych do mów
na Osie dlu Nad Je zio rem Dłu gim. 

ZA GAD KA NR 9 I 10
W STRO NĘ MO DER NIZ MU
W dru giej de ka dzie XX wie ku ob ser -
wu je my w ar chi tek tu rze stop nio we
i ła god ne odej ście od bo ga tej sty li sty -
ki hi sto ryz mu i se ce sji do asce tycz ne -
go mo der niz mu. Zna mien ne sta je się
ogra ni cze nie wy stro ju ele wa cji. De tal
ar chi tek to nicz ny, choć wy wo dzą cy
się ze sty lów hi sto ry zu ją cych i se ce -
sji, jest już jed nak znacz nie bar dziej
uprosz czo ny i zre du ko wa ny. Zja wi -
ska te ob ser wu je my tak że w kom po -
no wa niu sto lar ki okien nej. Po pu lar -
na sta je się tak zwa na wiel ka szy ba,
wy peł nia ją ca ca łe skrzy dła okien ne,
a drob ne po dzia ły szczeb li no we peł -
nią już tyl ko ro lę zdob ni czą. Ta ką sto -
lar kę okien ną pre zen tu je my na pier -
wszej fo to gra fii – zdo bi ona ele wa cję
du żej ka mie ni cy usy tu o wa nej na daw -
nym Gór nym Przed mie ściu (fot. 9). 

Ko lej na za gad ka to wy so kie ok no
klat ki scho do wej w wie lo ro dzin nym
bu dyn ku miesz kal nym. For ma i po -
dzia ły sto lar ki okien nej zo sta ły tu ści -
śle pod po rząd ko wa ne mo der ni stycz -
nej kom po zy cji ele wa cji bu dyn ku, ak -
cen tu jąc głów ne osie bu dyn ku z wej -
ścia mi oraz pio na mi kla tek scho do -
wych. Cha rak te ry stycz ne dla te go
okre su jest też pod kre śla nie ho ry zon -
tal nych po dzia łów sto lar ki, czy li sto -
so wa nie szkle nia w szczeb li nę po zio -
mą szy ba mi w kształ cie wy dłu żo nych,
le żą cych pro sto ką tów. Te go ok na (fot.
10) szu kaj w oko li cy to rów ko le jo wych
w dziel ni cy Za to rze. �

1. Aby wziąć udział 
w kon kur sie, na le ży:
a. od gad nąć, z ja kich za -
byt ków po cho dzą pre -
zen to wa ne na fo to gra -
fiach de ta le (po dać na -
zwę uli cy i nu mer bu dyn -
ku lub na zwę jed noz -
nacz nie iden ty fi ku ją cą
da ny obiekt); 
b. wy my ślić ha sło pro mu -
ją ce ol sztyń skie za byt ki;
c. prze słać od po wie dzi
oraz wy my ślo ne ha sło
na adres e-ma il: re dak -
cja@ol sztyn.ago ra.pl w
cza sie trwa nia kon kur su,
czy li od 29 lip ca do 12
września 2016 r. do
godz. 12. 
2. O zwy cię stwie de cy -
du je za sa da: kto od gad -
nie naj wię cej de ta li i na -
pi sze naj lep sze ha sło,
ten wy gry wa.
3. Na gro dą głów ną w
kon kur sie jest apa rat
cyf ro wy CA NON Po wer -
Shot SX410 IS z sze ro ko -
kąt nym obiek ty wem i
40-krot nym zo o mem op -
tycz nym oraz kar tą pa -
mię ci o po jem no ści 16
GB, są tak że dwie na gro -
dy do dat ko we w po sta ci
al bu mo wych wy daw -
nictw o ar chi tek tu rze. 
4. Od biór na gro dy oso bi -
sty w miej scu wska za -
nym przez or ga ni za to rów.

Ca ły re gu la min 
na stro nie in ter ne to wej

ol sztyn.wy bor cza.pl

Jak wygrać 
nagrodę?

Za gad ka nr 8 Za gad ka nr 9 Za gad ka nr 10

Za gad ka nr 3 Za gad ka nr 4 Za gad ka nr 5
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MIASTO Z DOBRĄ ENERGIĄMO

Przez kilka tygodni
pisaliśmy o tym, jak
w Olsztynie działa 
to wszystko, co służy
poprawie jakości życia
olsztynian i polepsza
stan środowiska
naturalnego. 

Dziś podsumowujemy
nasz cykl i pytamy, czy
Olsztyn to rzeczywiście
„Przyjazne miasto
z dobrą energią”?

MAR TY NA SIU DAK

W
na szym cy klu sku pi -
liś my się na kil ku ele -
men tach, któ re – o ile
dzia ła ją spraw nie – po -

wo du ją, że w mie ście ży je się do brze.
Do atu tów ta kiego przy jaz ne go mia -
sta z do brą ener gią za li czy liś my:

+ spraw ną ko mu ni ka cję miej ską,
któ ra uwzględ nia wszyst kie ty py trans -
por tu, za rów no tram wa je jak i au to -
bu sy, ale też ro we ry czy sa mo cho dy; 

+ wo dę, i to nie tyl ko jej do stęp -
ność, ale zwłasz cza ja kość; 

+ gos po dar kę od pa da mi ko mu -
nal ny mi, bo to ko lej ny prze jaw dba -
nia o śro do wi sko na tu ral ne; 

+ in we sty cje o eko lo gicz nym cha -
rak te rze, któ re wpi su ją się w miej ską
prze strzeń, choć by zbli ża ją ca się bu -
do wa elek tro ciep łow ni. 

Po pier wsze: wo da
Wo dy ol szty nia nom mo gą za zdro -
ścić miesz kań cy in nych miast. I za -
zdrosz czą. Wy star czy przy pom nieć,
że w cza sach, gdy war sza wia cy mo -
gli tyl ko po ma rzyć o pi ciu wo dy pro -
sto z kra nu, ol szty nia nie mo gli to ro -
bić bez wa ha nia. 

Ol sztyń ska wo da jest nie tyl ko do -
bra, ale i zdro wa. Prof. Sta ni sław Cza -
cho row ski z Wy dzia łu Bio lo gii i Bio -
tech no lo gii Uni wersytetu War miń -
sko-Ma zur skie go od daw na pro pa -
gu je pi cie ol sztyń skiej wo dy z kra nu.
– Ce na li tra wo dy z kra nu to ok. 1
grosz. A ile kosz tu je litr wo dy w skle -
pie? Wszyst ko po nad ten 1 grosz to
koszt jed no ra zo we go opa ko wa nia,
trans por tu i oczy wi ście mar ża han -
dlo wa – przy po mi na bio log. Je go zda -
niem prob le mem jest to, że wciąż ma -
my wię ksze za u fa nie do wo dy ku po -
wa nej i prze ko na nie o tym, że to co
ta nie al bo za dar mo, jest złe. I na tym
cier pi wo da z kra nu, na wet tak zdro -
wa jak w Ol szty nie. 

Do ol sztyń skich do mów i miesz -
kań wo da tra fia ze stud ni głę bi no wych.
Nie wszę dzie tak to wy glą da. Przy kła -
do wo w War sza wie wo dę po bie ra się
spod dna Wi sły. W in nych mia stach
czer pie się ją ze zbior ni ków po wierz -
chnio wych. – Wów czas nie zbęd ne jest
uzdat nia nie za po mo cą środ ków che -
micz nych i dez yn fek cja np. chlo ro wa -
nie – mó wi Ani ta Chu dziń ska, rzecz -

ni czka pra so wa Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w Ol szty nie. 

Wo da z Ol szty na nie mu si prze -
cho dzić ta kich za bie gów, a i tak speł -
nia wszel kie nor my uni j ne. Za nim
tra fi do kra nu, trze ba ją tyl ko na po -
wie trzyć i prze fil tro wać. – Ta wo da
od po cząt ku jest czy sta. My ją tyl ko
mi ni mal nie pod czysz cza my – prze -
ko nu je Woj ciech Szał no, mistrz dzia -
łu pro duk cji wo dy w ol sztyń skim
PWiK-u. Po nad to, co dzien nie wy ko -
ny wa ne są ba da nia kon trol ne, któ re
po twier dza ją tyl ko, że ol sztyń ska wo -
da jest czy sta bak te rio lo gicz nie, a do -
dat ko wo po sia da znacz ne ilo ści mi -
ne ra łów. To spra wia, że moż na pić ją
bez prze go to wa nia. – La bo ra to ryj nie
skład ni ki na szej kra nów ki i po pu lar -
nych wód bu tel ko wa nych, któ re moż -
na ku pić w skle pach tak na praw dę
pra wie się nie róż nią. To jest prak -
tycz nie to sa mo pod wzglę dem mi -
kroe le men tów, wap nia, ma gne zu czy
so du – do da je Ani ta Chu dziń ska. 

Prof. Cza cho row ski prze ko nu je, że
w ol sztyń skiej wo dzie tkwi nie wy ko -
rzy sta ny po ten cjał mar ke tin go wy dla
mia sta. – W Mły nie Kle kot ki w po ko -
jach ho te lo wych sto ją bu tel ki z wo dą
i in for ma cją, że po cho dzi ona z tu tej -
sze go uję cia – opo wia da na u ko wiec.
– Ale u nas wciąż trze ba pod po wia dać
re sta u ra to rom, że nie jest ob cia chem
da wa nie klien tom wo dy zkra nu. Prze -
cież tym mo że my się chwa lić – do da je. 

WOl szty nie kra nów ki mo że my się
na pić tyl ko w nie licz nych lo ka lach,
wtym wPro sta 38 Re sta u rant (ul. Pro -
sta 38), Re sta u ra cji Cud ne Ma now ce
(ul. Chro bre go 4) czy We ge tu je my Bi -
stro (ul. Mron go wiu sza 3). Jak jed nak
po twier dza ją re sta u ra to rzy, na wo dę
z kra nu – nie ste ty – wciąż chęt niej da ją
się sku sić tu ry ści niż miesz kań cy Ol -
szty na. – Ol szty nia nie w du żej czę ści
nie przy ję li jesz cze do wia do mo ści, że
w Ol szty nie moż na pić wo dę z kra nu
– mó wił „Wy bor czej Ol sztyn” To masz
Szmit kow ski, wła ści ciel re sta u ra cji Cud -
ne Ma now ce.

War to wspom nieć, że nie któ re mia -
sta ame ry kań skie czy au stra lij skie
wpro wa dzi ły na wet za kaz sprze da ży
wo dy bu tel ko wa nej. W skle pach moż -
na naj wy żej ku pić pu ste bu tel ki, by
po tem sa me mu na peł nić je wo dą.
Przy kła do wo, w Bun da no on w Au -
stra lii ta ki cał ko wi ty za kaz sprze da -
ży obo wią zu je już od 2009 ro ku.
– Prze cież tak że Ol sztyn, choć by przez
re sta u ra to rów czy ho te la rzy, mógł by
pro mo wać ideę do brej i czy stej wo dy
– pro po nu je Cza cho row ski. 

Ale prob lem wo dy do ty czy nie tyl -
ko kra nów ki i wo do cią gów. To tak że
ka na li za cja, a więc nie czy sto ści, któ re
po wsta ją w miesz ka niach ol szty nian.
WOl szty nie, dzię ki no wo czes nym roz -
wią za niom, ście ki po oczysz cze niu
wpa da ją do Ły ny ja ko czy sta wo da. Na
do da tek wmię dzy cza sie, awięc wpro -
ce sie oczysz cza nia tych ście ków, po -
wsta je z nich prąd i ciep ło. 

WOl szty nie rocz nie pro du ku je się
ok. 20 tys. ton osa dów ście ko wych.
Wbrew nie któ rym przy pusz cze niom,
nie ma w nich nie bez piecz nych sub -
stan cji. – Je że li mia sto jest moc no uprze -
my sło wio ne, wów czas tak że ście ki są

gor szej ja ko ści i ta kie nie bez piecz ne
sub stan cje mo gą się w osa dach po ja -
wić. Tym cza sem w na szym przy pad -
ku na przy kład me ta le cięż kie są na gra -
ni cy wy kry wal no ści. Tak sa mo jest zpa -
to ge na mi – mó wi An drzej Brud niak,
za stęp ca kie row ni ka ds. gos po dar ki
osa do wej w oczysz czal ni „Ły na”. 

Pa ra me try ja ko ścio we osa dów
ście ko wych z ol sztyń skiej oczysz czal -
ni Ły na są na ty le do bre, że po od po -
wied nim prze two rze niu moż na je
sto so wać na przy kład ja ko na wóz
w rol nic twie. Al bo też spa lać. Na le -
ży jed nak pa mię tać, że osa dy to w 98
proc. wo da, więc za led wie 2 proc. ma -
sy na da je się do wy ko rzy sta nia w tym
pro ce sie. – Do pie ro po od wod nie niu
i wy su sze niu moż na je spa lić – wy jaś -
nia Brud niak. 

W ol sztyń skiej oczysz czal ni część
osa du jest za to wy ko rzy sty wa na
w oczysz cza niu ko lej nych ście ków,
a nad miar kie ro wa ny do pro ce su fer -
men ta cji, w cza sie któ re go po wsta je
bio gaz. W cza sie je go spa la nia po -
wsta je ener gia ciepl na i elek trycz na.
– Dzię ki te mu za spo ka ja my 100 proc.
włas ne go za po trze bo wa nia na ciep -
ło i 40 proc. za po trze bo wa nia na ener -
gię elek trycz ną. Na ty le ja ko oczysz -
czal nia je steś my sa mo wy star czal ni.
Chce my z cza sem te ilo ści zwię kszyć
– do da je za stęp ca kie row ni ka ds. gos -
po dar ki osa do wej.

Po dru gie: śmie ci, tak że ja ko
źró dło ciep ła
Gos po da ro wa nie od pa da mi to waż -
na część fun kcjo no wa nia mia sta. I nie
cho dzi tyl ko o wy dat ki na od biór od -
pa dów po wsta łych w miesz ka niach
ol szty nian, ale tak że o ich za gos po da -
ro wa nie, czy li uniesz ko dli wie nie tak,
by jak naj mniej szko dzi ły śro do wi sku
na tu ral ne mu. Od kil ku lat każ dy miesz -
ka niec de cy du je, czy swo je śmie ci se -
gre gu je czy wy rzu ca zmie sza ne, nie
li cząc się prob le ma mi eko lo gicz ny mi.
W tej chwi li obo wią zu je za sa da, że nie -
waż ne, ile od pa dów miesz ka niec wy -
pro du ku je, od bior ca, czy li fir ma zwo -
żą ca śmie ci, jest zo bo wią za ny za brać
wszyst kie od pa dy zmie sza ne i se lek -
tyw ne z za bu do wy jed no- i wie lo ro -
dzin nej. Je śli więc wciąż są lu dzie, któ -
rzy pod rzu ca ją śmie ci w miej scach
nie doz wo lo nych – w le sie, w je zio rze
czy za ko pują na pod wór ku – to tyl ko
dla te go, że nie wszy scy zro zu mie li, jak
obec nie dzia ła śmie cio wy sy stem. 

Wszyst kie od pa dy z Ol szty na
przy wo żo ne są do no we go Za kła du
Uniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko mu -
nal nych, któ ry po wstał i zo stał otwar -
ty przy ul. Lu bel skiej kil ka mie się cy
te mu. Tu od by wa się ich uty li za cja,
któ ra po le ga na bio su sze niu w 14 be -
to no wych si lo sach w tem pe ra tu rze
63 st. C. Po wy su sze niu za czy na się
pro ces ich me cha nicz nej ob rób ki,
do dat ko we go od zy ski wa nia su row -
ców wtór nych i in nych ele men tów.
Ta kie trak to wa nie śmie ci na ka zu ją
no we nor my uni j ne, któ re zmu sza -
ją kra je człon kow skie Unii Eu ro pej -
skiej, by zmniej szy ły ilość od pa dów
tra fia ją cych na tra dy cyj ne wy sy pi -
ska śmie ci, a przy oka zji ogra ni czy -
ły ich nie bez piecz ne wła ści wo ści.

Nie któ rzy za rzu ca ją Bruk se li, że na -
rzu ca kra jom człon kow skim ogra ni -
cze nia w każ dej sfe rze ży cia. Trud -
no jed nak nie uznać za waż ne prze -
pi sy, któ re ma ją uchro nić śro do wi -
sko na tu ral ne przed dal szą de gra da -
cją i oca lić je w jak naj mniej zmie nio -
nym sta nie dla na szych dzie ci i na -
stęp nych po ko leń. 

Jak zmniej szyć ilość od pa dów?
– Prze de wszyst kim ze śmie ci wy pro -
du ko wa nych w do mach i za kła dach
pra cy trze ba od zy skać mak sy mal nie
du żo te go, co się do cze goś jesz cze uda
wy ko rzy stać po now nie. Naj ta niej moż -
na to osią gnąć, pro mu jąc wśród miesz -
kań ców se lek tyw ną zbiór kę su row -

ców wtór nych, czy li od dzie la nie śmie -
ci bio lo gicz nych od tych, któ re moż -
na prze ro bić, a więc pla sti ku, pa pie ru
czy szkła – mó wi Kon rad No wak, pre -
zes Miej skie go Przed się bior stwa Ener -
ge ty ki Ciepl nej. 

Unia Eu ro pej ska za le ca jed nak nie
tyl ko, by zmniej szyć ilość śmie ci i je
se gre go wać, ale tak że – za miast skła -
do wać je na wy sy pi skach, gdzie bę dą
ule gać de gra da cji przez dłu gie la ta
– wy ko rzy stać moż li wo ści ener ge tycz -
ne, ja kie tkwią w zwy kłych od pa dach
pro du ko wa nych w na szych miesz ka -
niach. Z czę ści śmie ci, któ rej nie uda
się już po se gre go wać, moż na wy pro -
du ko wać pa li wo al ter na tyw ne, zwa -

Trzy kro ki do mia sta, w któ r

Ol sztyń ski tram waj na ul. Wi to sa
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Sta cja Uzdat nia nia Wo dy przy ul. Że glar skiej
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Olsztyn staje się miastem
jeszcze bardziej przyjaznym
środowisku, a przez to i jego
mieszkańcom. Inwestycje
z jednej strony podkreślają
walory przyrodnicze Olsztyna,
a z drugiej pozwalają je
utrzymać w odpowiednim stanie
dla przyszłych pokoleń
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rym się do brze ży je

ne w ję zy ku fa cho wym RDF. Ta kie pa -
li wo moż na wy ko rzy stać do pro duk -
cji ciep ła, któ rym ogrze wa ne bę dą
miesz ka nia, oraz ener gii elek trycz nej.
Trze ba tyl ko zbu do wać elek tro ciep -
łow nię, zwa ną rów nież eko ciep łow -
nią, co pod kre śla ry go ry stycz ne nor -
my re gu lu ją ce pra cę ta kie go za kła du. 

Ol sztyn ta ką elek tro ciep łow nię
pla nu je w naj bliż szym cza sie zbu do -
wać. Moż na po wie dzieć, że jest
w prze ded niu pod ję cia klu czo wych
de cy zji i roz po czę cia in we sty cji. Mi -
mo to – jak przy wie lu in we sty cjach
po trzeb nych mia stu, tak że przy tej
– nie wiel ka gru pa miesz kań ców jest
prze ciw tej bu do wie. Z te go po wo du
To wa rzy stwo Mi łoś ni ków Ol szty na
zor ga ni zo wa ło dla chęt nych wy jazd
do po dob ne go za kła du w Bia łym sto -
ku. Cho dzi ło o to, by na włas ne oczy
zo ba czy li, jak wy glą da je go dzia ła nie.
Ci, któ rzy po je cha li, gdy wró ci li nie
mie li wąt pli wo ści, że Ol sztyn wy brał
do brą dro gę i że elek tro ciep łow nia
nie tyl ko jest mia stu po trzeb na, ale
że to naj lep sze i naj bez piecz niej sze
roz wią za nie dla Ol szty na. 

– Sły sza łam właś nie w ra diu ma -
te riał o grup ce lu dzi prze ko nu ją cej,
że Ol sztyn nie po trze bu je spa lar ni.
Dzi wi mnie, jak bar dzo dys ku sja ini -
cjo wa na przez opo nen tów nie idzie
w kie run ku w ja kim trze ba – mó wi
Ewa Do ma radz ka-Zia rek, pre zes Fun -
da cji Mo da na War mię i Ma zu ry. 

Jej zda niem ca ły czas trze ba tłu -
ma czyć, że spa lar nia ma po wstać nie
dla te go, że Ol sztyn mu si spa lać śmie -
ci, ale dla te go, że mia sto po trze bu je
elek tro ciep łow ni i bę dzie mu sia ło ją
wy bu do wać, bo Mi che lin wy co fu je

się z do staw ciep ła  dla mia sta ze swo -
jej ciep łow ni wę glo wej. Trze ba też pa -
mię tać, że Unia Eu ro pej ska na kła da
wy mo gi, je że li cho dzi o emi sję dwut -
len ku wę gla przez elek tro ciep łow -
nie. – Ol sztyń ski MPEC już te raz pła -
ci za emi sję dwut len ku wę gla. Na
dzień dzi siej szy te op ła ty w cią gu ro -
ku się ga ją 1 mln zł. Za kil ka lat bę dzie
pła cił o wie le wię cej – do da je Do ma -
radz ka-Zia rek. 

Co jej zda niem istot ne, op ła ty od
emi sji dwut len ku wę gla są na kła da ne
na elek tro ciep łow nie opa la ne wę glem
i ga zem, a nie na te na pa li wo al ter na -
tyw ne, czy li pro du ko wa ne ze śmie ci.

Pre zes fun da cji za zna cza, że w ca -
łej dys ku sji nie cho dzi o to, czy Ol -
sztyn chce spa lar ni czy nie. Klu czo -
we jest więc py ta nie o to, czy to bę -
dzie elek tro ciep łow nia na gaz, wę giel
czy jed nak na pa li wo al ter na tyw ne.
Jej zda niem bu do wa nie no wej elek -
tro ciep łow ni na sam wę giel jest nie -
roz sąd ne. – Im por to wa ny wę giel,
z Ro sji czy Ame ry ki, to kwo ty rzę du
200 zł za to nę, pod czas gdy w przy -
pad ku spa la nia pa li wa al ter na tyw ne -
go, to do staw ca pła ci za prze ka za ne
elek tro ciep łow ni pa li wo do spa le nia
– za zna cza. – Je że li Ol sztyn sam ma
so bie za pew nić źró dło ciep ła, to roz -
sąd nym jest wy brać ta kie, któ re nie
bę dzie ob cią żo ne op ła ta mi za emi -
sje, a na wet bę dzie poz wa la ło po zy -
ski wać pa li wo za do pła tą od do staw -
ców, a nie od wrot nie.

Co do te go, że spa lar nia opa la na
pa li wem al ter na tyw nym jest bar dziej
eko lo gicz na, niż in ne za kła dy pro du -
ku ją ce ciep ło, nie ma ją też wąt pli wo -
ści lu dzie zaj mu ją cy się ochro ną śro -

do wi ska. – Spa li ny z ta kiej spa lar ni
mu szą być du żo le piej oczysz czo ne.
Dla te go z pun ktu wi dze nia ochro ny
po wie trza fakt, że w Ol szty nie bę dzie
za kład, któ ry mo że my na zwać spa -
lar nią, jest po zy tyw ny, po nie waż na -
rzu ca znacz nie bar dziej ry go ry stycz -
ne wy mo gi dla czy sto ści spa lin – za -
zna cza An drzej Ja mioł kow ski, eks -
pert śro do wi sko wy.

Ol sztyn do bu do wy no wej elek -
tro ciep łow ni przy go to wu je się od kil -
ku lat. Te raz jest na osta t niej pro stej
do roz po czę cia re a li za cji tej in we sty -
cji. To bę dzie pierw szy w Pol sce pro -
jekt prze pro wa dzo ny w for mu le par -
tner stwa pu blicz no-pry wat ne go, czy -
li dzię ki współ pra cy in sty tu cji pu -
blicz nej i in we sto ra pry wat ne go. – Je -
steś my na eta pie wy bo ru wy ko naw -
cy i w trak cie or ga ni za cji fi nan so wa -
nia – mó wi Kon rad No wak. 

Je go zda niem pro jekt, mi mo gło -
sów prze ciw ni ków, zdo by wa co raz
wię ksze zro zu mie nie i po par cie. – Je -
że li na dal wszyst ko bę dzie szło zgod -
nie z har mo no gra mem, do koń ca ro -
ku zo sta nie wy bra ny wy ko naw ca,
a w przy szłym roz pocz nie się bu do -
wa – do da je pre zes MPEC.

Po trzecie: przyjazna
komunikacja
Od nie mal pół ro ku ko mu ni ka cja
miej ska w Ol szty nie to nie tyl ko au -
to bu sy, ale znów tak że tram wa je. Ich
re ak ty wa cja dla wie lu by ła przez dzie -
się cio le cia nie re al nym do speł nie nia
ma rze niem. Ol sztyń ski ra tusz pier -
wsze de cy zje w spra wie ich przy wró -
ce nia pod jął w ro ku 2004. 19 grud nia
2015 ro ku tram wa je, po pół wie ku
przer wy, wró ci ły na uli ce Ol szty na.
Ma ło miast w Pol sce zde cy do wa ło się
na po dob ną do ol sztyń skiej re for mę
ko mu ni ka cji miej skiej, czy li uru cho -
mie nie no we go środ ka trans por tu in -
ne go niż au to bu sy. Po przed nio by ła
to Czę sto cho wa, któ ra w la tach 50.
tak że uru cho mi ła tram wa je, oraz
War sza wa, gdy w po ło wie lat 90. od -
da ła do użyt ku me tro. 

Jak miesz kań cy przy ję li tę zmia -
nę? Po trzech mie sią cach od uru cho -
mie nia tram wa jów w Ol szty nie „Wy -
bor cza” prze py ta ła nie mal 900 osób,
któ re sy ste ma tycz nie ko rzy sta ją z ko -
mu ni ka cji miej skiej. Wy ni ki nie po -
zo sta wi ły wąt pli wo ści: an kie to wa ni
oce ni li tram wa je bar dzo do brze.
Chwa li li kom fort po dró żo wa nia,
szyb kość i czę stot li wość kur sów. Prze -
wa ga ocen po zy tyw nych (558 osób)
nad ne ga tyw ny mi (43) by ła wręcz ko -
lo sal na. Na py ta nie, czym by po je cha -
li, gdy by mie li wy bór – tram wa jem
czy au to bu sem – zde cy do wa na wię -
kszość (432 osób wo bec 299) rów nież
od po wie dzia ła, że tram wa jem. Te wy -
ni ki po twier dza ją i obec ne roz mo wy
na te mat ko mu ni ka cji. – Zde cy do wa -
nie wo lę jeź dzić po mie ście tram wa -
jem. Nie spot ka łem się jesz cze z wię -
kszym opóź nie niem i z Ja rot do jeż -
dżam do cen trum, gdzie pra cu ję,
w mniej niż 20 mi nut – mó wi To masz. 

Obec nie w Ol szty nie fun kcjo nu -
je 38 li nii: trzy tram wa jo we, 22 au to -
bu so we zwy kłe, pięć au to bu so wych
do wo zo wych do tram wa ju, sześć li -

nii au to bu so wych okre so wych, dwie
li nie au to bu so we noc ne. Ob słu gu ją
du żo wię kszą część mia sta niż przed
re wo lu cyj ny mi zmia na mi w ko mu -
ni ka cji, któ re we szły w ży cie 1 stycz -
nia. Jeż dżą też czę ściej niż przed no -
wo rocz ny mi zmia na mi. 

Nie tyl ko my na ła mach „Wy bor -
czej Ol sztyn” pod kre śla liś my, ale prze -
bi ło się to rów nież do me diów bran -
żo wych, że wy dat ki Miej skie go Przed -
się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go w Ol -
szty nie zna czą co się zmie ni ły po tram -
wa jo wej re for mie. – Dzien ne osz częd -
no ści w pa li wie [do au to bu sów – red.]
po wpro wa dze niu tram wa jów wa ha -
ją się w gra ni cach 2 tys. li trów ole ju.
To spo ro nie mó wiąc już o spra wach
eko lo gicz nych czy tych zwią za nych
z wię kszym kom for tem po dró żo wa -
nia, ja ki ofe ru je my miesz kań com – mó -
wił „Wy bor czej Ol sztyn” Ce za ry Stan -
kie wicz, rzecz nik pra so wy ol sztyń -
skiej spół ki ko mu ni ka cyj nej.

Mi mo to wciąż wśród scep ty ków
– w du żej czę ści lu dzi, któ rzy nie tyl -
ko tram wa ja mi nie jeż dżą, ale na wet
nie ko rzy sta ją z ko mu ni ka cji miej -
skiej – po wta rza się py ta nie, po co Ol -
szty no wi by ły tram wa je. Od po wiedź
jest oczy wi sta. Po to, by ol szty nia nie
mie li wy bór i mo gli ko rzy stać z no -
we go ro dza ju trans por tu pu blicz ne -
go, któ ry jest eko lo gicz ny, przy jaz ny
dla śro do wi ska, bar dziej kom for to -
wy i ma pier wszeń stwo przed in nym
ro dza jem trans por tu, głów nie przed
sa mo cho da mi pry wat ny mi. 

Uru cho mie nie tram wa jów to tak -
że oka zja, by ogra ni czyć ruch w Śród -
mie ściu i zmniej szyć je go ne ga tyw -
ny wpływ na śro do wi sko. Nie da się
za trzy mać na pły wu sa mo cho dów do
cen trum sa my mi ape la mi od wo łu ją -
cy mi się do roz sąd ku kie row ców, by
zo sta wi li sa mo cho dy w do mu. Róż -
ne mia sta w Eu ro pie sto su ją róż ne
spo so by, by zmu sić do te go kie row -
ców i się ich po zbyć w cen trów.
A przy naj mniej ogra ni czyć ich licz -
bę. Naj czę ściej sto su ją kil ka jed no -
cześ nie: pod no szą ce ny za par ko wa -
nie, wpro wa dza ją ogra ni cze nia w ru -
chu, a na wet za ka zy, al bo znie chę ca -
ją kie row ców od da jąc wię cej miej sca
na uli cy ko mu ni ka cji miej skiej czy
zwę ża jąc jezd nie spo wal nia jąc ruch.
Tą sa mą dro gą, do brze zna ną z miast
fran cu skich po dob nej wiel ko ści co
Ol sztyn, po szło i na sze mia sto. Wy -
god ny, pun ktu al ny i szyb ki tram waj
da je na dzie ję, że tak że w Ol szty nie
z cza sem wię cej lu dzi za cznie ko rzy -
stać z ko mu ni ka cji miej skiej. Zo sta -
wią swo je sa mo cho dy w do mu al bo
w po bli żu przy stan ku naj bli żej miej -
sca za miesz ka nia, a do pra cy bę dą
do jeż dżać tram wa jem. 

Ze zmian, któ re to wa rzy szy ły
prze bu do wie Ol szty na, zwią za nej
z przy go to wa niem li nii tram wa jo -
wych, cie szą się też pie si, któ rzy ma -
ją dla sie bie wię cej miej sca w cen -
trum, oraz kie row cy, któ rzy zy ska li
no we, rów ne uli ce. I oczy wi ście ro -
we rzy ści. – Wciąż po wsta ją no we
ścież ki ro we ro we, te ty po wo do ja zdo -
we do pra cy, na uczel nie oraz te bar -
dziej re kre a cyj ne – opo wia da ol szty -
nian ka Ka ta rzy na Sa do cha. 

Cie szy ją też umiesz cza nie no -
wych, do brych sto ja ków dla ro we rów.
– Go rzej jest z tym w star szych dziel -
ni cach mia sta. Tam wą skie uli czki,
dziu ra we chod ni ki i sa mo cho dy za -
par ko wa ne na pół jezd ni utrud nia ją
bez piecz ne po ru sza nie się ro we rzy -
stom. Oso bi ście jed nak oce niam, że
jest co raz le piej – uwa ża ro we rzyst ka. 

Dla osób, któ re nie po sia da ją włas -
ne go ro we ru ist nie je kil ka wy po ży -
czal ni. – Dzię ki te mu ta kie oso by mo -
gą po dzi wiać mia sto z per spek ty wy
sio deł ka, a Ol sztyn to cu dow ne mia -
sto do po ru sza nia się ro we rem i mam
na dzie ję, że za kil ka lat bę dzie mógł
ry wa li zo wać pod tym wzglę dem cho -
ciaż by z Am ster da mem – do da je.

A miejsc przyjaznych dla ro we -
rzy stów (i nie tyl ko) ma my wie le.
Cho ciaż by je zio ro Ukiel, naj wię ksze
z kil ku na stu ak we nów w gra ni cach
ad mi ni stra cyj nych Ol szty na, któ re
no wo czes ną in fra struk tu rą przy cią -
ga wie le osób. Je zio ro Ukiel zo sta ło
właś nie no mi no wa ne do ty tu łu 7 No -
wych Cu dów Pol ski w kon kur sie ma -
ga zy nu Na tio nal Ge o grap hic Tra ve -
ler Po land. 

To wszyst ko – na szym zda niem
– jest do wo dem, że Ol sztyn sta je się
mia stem jesz cze bar dziej przy jaz -
nym śro do wi sku, a przez to i je go
miesz kań com. In we sty cje i dzia ła nia,
któ rych je steś my świad ka mi z jed nej
stro ny pod kre śla ją wa lo ry przy rod -
ni cze Ol szty na, a z dru giej poz wa la -
ją je utrzy mać w od po wied nim sta -
nie dla przy szłych po ko leń.  �

Au to bus na głów nym przy stan ku w cen trum
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Wizualizacja nowej elektrociepłowni, którą zbuduje miasto
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Nie ma drugiej takiej
imprezy lotniczej
w Polsce i sądzę, że
niektórzy organizatorzy
innych pokazów nam
zazdroszczą – mówi
o Mazury AirShow jej
organizator Stanisław
Tołwiński

DO MI NI KA MY ŚLAK

S
ta ni sław Toł wiń ski, kie dyś
na u czy ciel, ko men dant
w ZHP, dzia łacz że glar ski,
przed się bior ca. To tak że jed -

na z tych osób, dzię ki któ rym o Ma -
zu rach by wa głoś no w Pol sce. Kto
w świe cie lot ni czym nie sły szał o je -
go lot ni sku Kę trzyn Wi la mo wo? Kto
nie był na któ rymś z po ka zów lot ni -
czych or ga ni zo wa nych naj pierw
w Kę trzy nie, a te raz w Gi życ ku? A je -
śli ktoś nie był, to właś nie jest oka zja,
by tam po je chać, bo ta wiel ka im pre -
za już za ty dzień. 

ROZ MO WA Z
STANISŁAWEM TOŁWIŃSKIM

DO MI NI KA MY ŚLAK: Skąd się wzię -
ło lot nic two w pa na ży ciu?
STA NI SŁAW TOŁ WIŃ SKI: Wcześ niej,
przed lot nic twem, mo im wiel kim
hob by by ło że glar stwo. Je stem ka pi -
ta nem jach to wym, peł ni łem rów nież
wie le fun kcji kie row ni czych w Pol -
skim Związ ku Że glar skim. Nie skrom -
nie po wiem, że świa to we suk ce sy że -
glar stwa olim pij skie go, np. zło ty me -
dal w kla sie Finn Ma te u sza Kusz nie -
re wi cza w At lan cie w 1996 ro ku, za -
czę ły się za mo jej pre ze sow skiej ka -
den cji. Przez to że glar stwo za wsze
by łem zwią za ny z Kra i ną Wiel kich
Je zior Ma zur skich. W że glar stwie
się speł ni łem, ale lot nic two za wsze
mnie po cią ga ło. Li cen cję pi lo ta uzy -
ska łem już w wie ku doj rza łym, gdy
mia łem 55 lat. 
Jak pan wy my ślił Ma zu ry Air Show?

– Kra i na Wiel kich Je zior Ma zur -
skich to re gion trud no do stęp ny ko -
mu ni ka cyj nie, gdy cho dzi o ja kość
dróg, stan ko mu ni ka cji ko le jo wej czy
au to bu so wej. Za in spi ro wa łem się więc
po trze bą zna le zie nia na Ma zu rach
miejsc na ma łe lot ni ska, bo to klu czo -
wa spra wa dla bez piecz ne go lą do wa -
nia awio ne tek. W po cząt ko wym okre -
sie za in te re so wa łem się by łym przed -
wo jen nym lot ni skiem w re jo nie Gi -
życ ka. To dzi siej sze te re ny Per ku no -
wa za ję te pod po li gon woj sko wy. Przy -
pa dek to wa rzy ski spra wił, że za su ge -
ro wa no mi od wie dze nie te re nu by łe -
go lot ni ska w Kę trzy nie. Lot ni ska hi -
sto rycz ne go, bo w cza sie woj ny sta -
no wią ce go in fra struk tu rę dla kwa te -
ry Hit le ra w Gier ło ży. Wiel ki te ren lot -

ni ska li czył 217 hek ta rów. To był bar -
dzo za nied ba ny, ale pięk ny pła sko -
wyż do mi nu ją cy nad oko li cą. Zna ko -
mi te miej sce, że by re a ni mo wać je na
po trze by lot nic twa. Tak sta łem się wła -
ści cie lem te go lot ni ska. 

Tryb roz wi ja nia mo ich za in te re -
so wań dzia łal no ścią lot ni czą miał więc
nie ty po wą ko lej ność. Naj pierw był
za kup lot ni ska, po tem ini cja ty wa za -
ło że nia Ae ro klu bu Kra i ny Je zior, a do -
pie ro po tem by ło szko le nie lot ni cze
i li cen cja pi lo ta sa mo lo to we go. Gdy
już ku pi łem lot ni sko Kę trzyn Wi la -
mo wo i za ło ży łem Ae ro klub Kra i ny
Je zior, po sta no wi łem zwró cić in nym
uwa gę na Ma zu ry, ale z lot ni czej per -
spek ty wy. W 1999 ro ku na lot ni sku
Wi la mo wo zor ga ni zo wa łem Fe styn
Lot ni czy Kę trzyn. W la tach 2000-2009
by ły to Fe sty ny Lot ni cze Ma zu ry, a od
2009 ro ku ro bi my Ma zu ry Air Show.
Zmie ni łem na zwę, bo sło wo „fe styn”
bar dziej mi się ko ja rzy ło z ro dzin ny -
mi spot ka nia mi, a z Kę trzy na głów ne
po ka zy lotnicze prze nie śliś my do Gi -
życ ka, nad je zio ro Nie go cin. Te po ka -
zy w wy jąt ko wo uro czej sce no gra fii
oglą da ło w 2015 r. z po kła dów jach -
tów, stat ków i z brze gów do o ko ła je -
zio ra po nad 200 tys. lu dzi. Od by wa -
ją cą się w tym sa mym cza sie wy sta -
wę na lot ni sku Wi la mo wo od wie dzi -
ło ok. 20 tys. osób.
Ma zu ry Air Show to jed na z naj wię -
kszych im prez te go ty pu w Pol sce.
Ci, któ rzy by li, mó wią, że naj pięk -
niej sza, bo od by wa się w ma zur skiej
sce ne rii. Czy spo dzie wał się pan
w 1999 ro ku, że bę dzie tak do brze
oce nia na, że sta nie się tak du ża?

– Nie ma dru giej ta kiej im pre zy
lot ni czej w Pol sce i są dzę, że nie któ -
rzy or ga ni za to rzy in nych po ka zów

nam te go za zdrosz czą. Ni gdy się jed -
nak nie za sta na wia łem nad jej wiel -
ko ścią. Bar dziej my śla łem ka te go ria -
mi mi sji pro mo cyj nej, któ ra mi to wa -
rzy szy ła. Że to mo że być im pre za
waż na dla re gio nu. Od no szę wra że -
nie, że jej wiel kość, po pu lar ność i efek -
ty mi sji na rzecz War mii i Ma zur idą
w pa rze. Oby tak da lej. 
Czym szcze gól nie chciał by się pan
po chwa lić pod czas te go rocz ne go
po ka zu?

– W tym ro ku wcho dzi my w wiek
doj rza ły, bo przy go to wu je my 18. ma -
zur skie po ka zy. Bar dzo do brym oka -
zał się po mysł prze nie sie nia po ka -
zów lot ni czych nad je zio ro Nie go cin,
gdzie są re a li zo wa ne w wy jąt ko wej
sce no gra fii bia łych ża gli z moż li wo -
ścią pre zen ta cji wod no sa mo lo tów.
No wa tor skim roz wią za niem oka za -
ło się wy ko rzy sty wa nie Air Show Ra -
dio na czę stot li wo ści 90.1 MHz do
szer szej emi sji ko men ta rza z po ka -
zów na smar tfo ny, tab le ty i ra dia, nie -
za leż nie od miej sca, z któ re go wi dzo -
wie oglą da ją po ka zy. Je steś my je dy -
ny mi po ka za mi, któ re moż na w ca -
ło ści oglą dać li ve w in ter ne cie, wcho -
dząc na ma zu ry a ir show.pl. Wy my -
śli liś my to, aby  ma zur skie po ka zy
lot ni cze można było obejrzeć nawet
za gra ni cą.

Jest mnó stwo atrak cji, któ re przy -
go to wa liś my na ten rok, wie le no wo -
ści, zes po łów akro ba cyj nych, ale chy -
ba zwró cił bym jed nak uwa gę
szczególną na wod no sa mo lo ty. Od lat
je stem ich wiel kim fa nem, bo ide al -
nie wy ko rzy stu ją moż li wo ści Kra i ny
Wiel kich Je zior Ma zur skich. Nie po -
trze ba prze cież lot ni ska, by przy le -
cieć ta kim sa mo lo tem do swo je go let -
nie go do mku nad brze giem je zio ra,

a po tem spraw nie wró cić do miej skich
sie dzib. Ich po pu la ry za cja bar dzo by
za kty wi zo wa ła tu ry sty kę lot ni czą do
na sze go re gio nu i po Kra i nie Wiel kich
Je zior Ma zur skich. Zo ba czy my te sa -
mo lo ty pod czas lą do wań, po sto ju przy
pla ży miej skiej w Gi życ ku oraz star -
tów po skoń czo nych blo kach po ka -
zów lot ni czych. W chwi lach mię dzy
po ka za mi za chę cam do obej rze nia
spe cjal nej wy sta wy sta tycz nej sa mo -
lo tów na lot ni sku Kę trzyn Wi la mo -
wo, gdzie ULM-y i wod no sa mo lo ty
bę dą na wy cią gnię cie rę ki. 
Wy da je się, że Ma zu ry nie mia ły
wcześ niej zbyt bo ga tych tra dy cji
lot ni czych. A te raz... Ma my du że
lot ni sko, ma my cał kiem bo ga tą sieć
ma łych lot nisk roz sia nych po ca -
łym re gio nie. Mo że pan być z sie bie
dum ny, bo to tak że dzię ki pa nu sta -
liś my się re gio nem zna nym w lot ni -
czym świe cie. To ko lej ny po wód do
sa tys fak cji?

– Nie do koń ca to praw da. Ma ło kto
wie, że lot nic two na Ma zu rach przed
woj ną sta ło na wyż szym po zio mie
ak tyw no ści niż obec nie. Mi mo że był
to po czą tek ery lot nic twa. Już sie dem
lat po pierw szym lo cie bra ci Wright,
w 1910 r. w Resz lu zo stał zbu do wa ny
bar dzo no wo czes ny sa mo lot. Z ko lei
w la tach 1929-35 do Gi życ ka przy la -
ty wał sa mo lot dwu na sto sil ni ko wy
Do rnier Dox. Lą do wał na je zio rze
Nie go cin, przy wo żąc tu 100 osób. Ta -
ki sam sa mo lot la tał wte dy do No we -
go Jor ku. W Pru sach Wschod nich,
w pier wszej po ło wie XX w., by ło kil -
ka dzie siąt lot nisk, lą do wisk oraz
miejsc przy sto so wa nych do star tów
i lą do wań.

Te raz, dzię ki na szej wie lo let niej
pra cy na rzecz pro mo wa nia „Lot ni -

czych Ma zur”, przez wie le ini cja tyw,
mię dzy na ro do we raj dy po lot ni skach
War mii i Ma zur, mię dzy na ro do we
zlo ty oraz ma zur skie po ka zy lot ni -
cze, po ka za liś my no we moż li wo ści
ko mu ni ka cji lot ni czej z re gio nem nie -
zwy kle atrak cyj nym tu ry stycz nie. 
A na ko niec mo że tak ba nal nie: po
co pan to ro bi?

– Mi mo że py ta nie jest we dług
pani ba nal ne, to jed nak od po wiedź
już ta ka pro sta nie jest. Bo tak na -
praw dę szcze rze mó wiąc, to ro bię
to dla sa tys fak cji oso bi stej i przy słu -
że nia się re gio no wi. Nie mam żad -
nych in te re sów biz ne so wo-gos po -
dar czych w lot nic twie, a swo ją spo -
łecz ną dzia łal ność trak tu ję ja ko mi -
sję pu blicz ną na rzecz „Lot ni czych
Ma zur”. Je stem oso bą ży cio wo speł -
nio ną, z na wy ka mi pew nej wraż li -
wo ści oraz ak tyw no ści spo łecz nej
jesz cze z lat mło dzień czych, w har -
cer stwie, a po tem w że glar stwie.
W mo im obec nym dzia ła niu moż -
na by zna leźć ana lo gie, ja kie wy stę -
pu ją w re la cjach mię dzy dziad ka mi
i wnu czę ta mi. Dziad ko wie, któ rzy
już swo ją mi sję za koń czy li i wy cho -
wa li swo je dzie ci, sta ra ją się nie ba
przy chy lić wnu czę tom, na wet je czę -
sto roz piesz cza ją wbrew ro dzi com.
Tyl ko że tak na praw dę z tej ży cio wo
spo ty ka nej prak ty ki za led wie 25
proc. przy jem no ści ma ją wnu czę ta,
a aż 75 proc. sa mi dziad ko wie. Tak
sa mo jest z mo i mi dzia ła nia mi spo -
łecz ny mi na rzecz „Lot ni czych Ma -
zur”. Je śli tak na to spoj rzeć, to rze -
czy wi ście nie je stem zu peł nie bez -
in te re sow ny. �

Ma zu ry Air Show od bę dą się 
w tym ro ku 6-7 sierp nia

Sa mo lo tem na Ma zu ry
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Sa mo lot gaś ni czy Dro ma der
w cza sie po ka zów pod czas 
Ma zu ry Air Show w Giżycku

POD PATRONATEM
GAZETY WYBORCZEJ 
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KON CERT PRZY JA CIÓŁ
ZBYSZ KA ROJ KA
29 lip ca mi ja 5. rocz ni ca
śmier ci te go ol sztyń skie go
twór cy, współ za ło ży cie la grup Trze ci
Od dech Ka czu chy oraz Ka czki z No wej
Pa czki. Zbi gniew Ro jek był też rad nym
oraz za ło ży cie lem Sto wa rzy sze nia Ko -
ło drom. Wy stą pią m.in.: Krzysz tof Da -
u ksze wicz, Ma te usz Iwasz czy szyn,
Wie sław Ni de ra us, Wa le rian Ostrow -
ski, Czer wo ny Tu li pan, Czy ści Jak Łza,
Ka czki z No wej Pa czki. Pro wa dze nie:

An drzej Brzo zow ski. Am fi te atr, 29
lip ca, godz. 20. Wstęp wol ny.

KON CER TY MU ZY KI 
OR GA NO WEJ I KA ME RAL NEJ

30 lip ca o godz. 18 w koś cie le
ewan ge lic kim w Pa sy miu wy stą pią:
prof. dr hab. Ro man Wi da szek – klar net
(dwu krot nie no mi no wa ny do Fry de ry ka)
oraz Ma rek Ku dlic ki – or ga ny. Dzień
póź niej, o tej sa mej go dzi nie, w koś cie le
ewan ge lic kim w Dźwie rzu tach na or ga -
nach za gra prof. dr hab. Ra do sław Ma -
rzec. Wstęp wol ny.8 nok

CO, GDZIE, KIE DY 

888888
USA 2016. (Ja son Bo ur ne). Reż.
Pa ul Gre en grass. Ak to rzy: Matt
Da mon, Tom my Lee Jo nes, Ali cia
Vi kan der, Vin cent Cas sel, Riz Ah -
med, Ju lia Sti les

Ja son Bo ur ne od krył swo ją toż sa -
mość, te raz chce od kryć praw dę
o swo jej prze szło ści. Po wra ca ją cy
du et Matt Da mon i Pa ul Gre en -
grass stwo rzył kla sycz ny, ale
wcią ga ją cy thril ler szpie gow ski
po ru sza ją cy ak tu al ne prob le my
świa ta.
Po wo ła ny do ży cia przez Ro ber ta Lu -
dlu ma Bo ur ne naj pierw stał się ulu -
bień cem czy tel ni ków, a po tem wi -
dzów. Ogrom na w tym za słu ga Da -
mo na, któ ry uczło wie czył agen ta
służb spe cjal nych.

Z za pro gra mo wa nej przez agen -
cję ma szyn ki do cel nych strza łów
zro bił fa ce ta z krwi i koś ci. Po „Ulti -
matum...” – dru giej wy re ży se ro wa -
nej przez Gre en gras sa czę ści, gwia -
zdor za po wie dział, że do ro li po -
wró ci tyl ko pod wa run kiem kon ty -

nu a cji współ pra cy. Mi nę ło dzie więć
lat, je den śred nio en tu zja stycz nie
przy ję ty przez kry ty ków „Bo ur ne”
z Je re mym Ren ne rem, i su per du -
et zno wu spot kał się na pla nie. Wyj -
ścio we tło ak cji to za miesz ki w Gre -
cji – bły ska wicz ny sy gnał, że na pię -
cie na li nii wła dza – oby wa te le nie
opa dło.

Waż ną ro lę w roz wo ju ak cji peł nią
star tu py i roz ma i te no wo czes ne tech -
no lo gie, a tak że ser wi sy spo łecz no -

ścio we, dziś naj waż niej sze na rzę dzie
dla as pi ru ją cych wład ców dusz.

Fun da men tal nym zaś te ma tem
fil mu, i je go głów nym ide o lo gicz nym
po li go nem, jest bli skie Po la kom za -
gro że nie dla pry wat no ści da nych.
Rząd wie, że lu dziom nie po do ba się
grze ba nie w ich ży ciu przez kom pu -
ter – dla te go w „Ja so nie Bo ur nie” pró -
bu je do te go do pro wa dzić po ci chu.

Głów ną twa rzą ciem nej stro ny
mo cy jest Tom my Lee Jo nes, któ ry
z za da nia wy wią zu je się wzo ro wo:
spoj rze nie zim ne jak stal, ze ro sen -
ty men tów, do ce lu po tru pach. To
z nim za wal czy ro zedr ga ny emo cjo -
nal nie Bo ur ne, któ ry przy oka zji do -
sta nie dwie par tner ki. Jed na (Sti les)
nie ste ty na zbyt krót ko go ści na ekra -
nie, dru giej (Vi kan der) nie co brak
cha ryz my. Gre en grass nie mal do -
słow nie po wta rza spraw dzo ną re cep -
tę na suk ces – ale ta wtór ność nie bo -
li. „Ja son Bo ur ne” to atrak cyj ne ki -
no, któ re mo że nie za ska ku je, ale na
pew no nie nu dzi. 

An na Ta tar ska

7He lios, Mul ti ki no

JA SON BO UR NE 

LI DER CO MY 
W OL SZTY NIE
Piotr Ro guc ki wy stą pi w am -
fi te a trze im. Cze sła wa Nie -
me na 31 lip ca o godz. 20.
Wo ka li sta wy dał do tej po ry
trzy so lo we pły ty. – Al bu my
za wsze trak to wa łem ja ko
wstęp do te go, co się bę dzie
dzia ło na sce nie – mó wił
w roz mo wie z „Wy bor czą”.
– To jest zu peł nie in ny po ziom
od czu wa nia, za rów no dla
mnie, jak i dla pu blicz no ści. 
Naj no wszy krą żek, z paź -
dzier ni ka 2015 ro ku, za ty tu -

ło wa ny jest „J.P. Śli wa”. Pły ta
jest po łą cze niem roc ka, per -
for man ce’u i... tek stu dra ma -
tycz ne go. Bez rad ność w ka -
pi ta li stycz nej rze czy wi sto ści,
atak na pry wat ność jed nost -
ki, zmia ny oby cza jo wo ści: to
nie któ re te ma ty, któ re po ru -
sza Ro guc ki. – Chcia łem zro -
bić pły tę na wskroś po stmo -
der ni stycz ną, któ ra bę dzie
uko ro no wa niem schył ku
epo ki – prze ko nu je mu zyk. 8

Do mi ni ka Rudz ka
7Am fi te atr (ul. Oko po wa),
31 lip ca, godz. 20. 
Wstęp: 30 zł.

POD PATRONATEM
CO JEST GRANE 24

Piotr Ro guc ki

OL SZTYN
HE LIOS
Pił sud skie go 16, tel. 89 5352030;
www.he lios.pl

183 me 183 me try strtry stra a chuchu (1:26) codz. 16, 20, 22.15;
An An gry Birgry Birds Fds Film 2Dilm 2D (1:37) codz. 14.30;
BFG: BarBFG: Bar dzo Fdzo Faj aj ny Giny Gi gant 2Dgant 2D (1:58) codz. 10.30;
Epo ka Epo ka lo dolo dow co co w wa: a: Moc ne Moc ne ude rze nie ude rze nie 2D2D (1:39)
codz. 10.45, 11.45, 13.15, 14.15, 15.30, 16.30,
18;
Epo ka Epo ka lo dolo dow co co w wa: a: Moc ne Moc ne ude rze nie ude rze nie 3D3D (1:39)
codz. 10.15, 12.30, 14.45, 17;
Fa a cet na mia cet na mia ręrę (1:38) pt.-wt. 18.15;
Gdzie jest Do Gdzie jest Do ry 2Dry 2D (1:43) codz. 13.45;
Ghost bu sters. Ghost bu sters. Po gro grom cy om cy du chów du chów 2D2D (1:56)
codz. 11, 15;
Ilu zja Ilu zja 2 (1:45) pt.-śr. 11.15, 16.15, 20.45;
czw. 11.15, 16.15;

Ja son a son Bo ur neBo ur ne (2:03) codz. 13, 15.45, 18.30,
19.15, 20.15, 21.15, 22;
Kam peram per (1:29) codz. 19;
Kie dy Kie dy gas ną gas ną świat łaświat ła (1:21) codz. 14, 19.30, 21.45;
Ko bie ty o bie ty bez bez wsty duwsty du (1:30) codz. 12, 17.30, 21.15;
Le gion  gion sa mo bój ców sa mo bój ców 3D3D (2:10) po kaz przed pre -
mie ro wy czw. 20.30;
Star TStar Trek: Wek: W nie nie zna zna ne 2Dne 2D (2:00) codz. 12.15;
Star TStar Trek: Wek: W nie nie zna zna ne 3Dne 3D (2:00) codz. 18.45,
21.30;
Szaj bus Szaj bus i pin gpin gwi nywi ny (1:35) codz. 10, 16.45;
Ki no Ko ne se ra: Ge niuszGe niusz (1:44) śr. 18.15;
Kul tu ra Do stęp na: PPo wsta nie  wsta nie War szaar szaw skiew skie
(1:25) czw. 18;
Wa ka cje z Bo bem Bu dow ni czym: codz. 10;

KI NO AWAN GAR DA 2
Ja na Pa wła II 2/3,  tel. 89 5237538;
www.awan gar da.ol sztyn.pl
Ba rBa ra ny ny. . Is lan dzka Is lan dzka opoopo wieść wieść (1:33) pon.-czw.
19.45;
Bóg Bóg w Kra ka ko wie wie (1:35) pt.-niedz. 17;
HiHigh-Ri segh-Ri se (1:52) pt.-niedz. 20.10;

Neon De Neon De monmon (1:50) codz. 20.30;
Noc Noc w Vil le-Ma rieil le-Ma rie (1:41) codz. 17;
Opie kunOpie kun (1:32) pt.-niedz. 18.40;
Sub tel nośćSub tel ność (1:38) pon.-czw. 18;
Zjed no czo ne Zjed no czo ne Sta ny Sta ny Mi ło ściMi ło ści (1:44) codz. 18.45;

REPERTUAR KIN
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UL. KOŁŁĄTAJA 21, 10-034 OLSZTYN, 
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REKLAMA@OLSZTYN.AGORA.PL
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Ostatnia szansa na mieszkania 
w budynku 1 i 2 

w programie MdM na 2017 rok. 

Wariacje cenowe na wakacje 
dotyczą mieszkań 2 – pokojowych.

Domy jednorodzinne wolnostojące
i w zabudowie szeregowej 

w okolicach rzeki Łyny.

Zapraszamy do siedziby biura
MAS-BUD Sp. z o.o.

ul. Sucharskiego 4, lok. D, Olsztyn
tel. 89 543 06 51 lub 89 543 74 52

REKLAMA 33461861

OLSZTYŃSKA
KULTURA 
24 GODZINY 
NA DOBĘ
SPRAWDŹ, CO JEST GRANE 
W OLSZTYNIE NA
OLSZTYN.WYBORCZA.PL

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33329538
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CO JEST GRANE 24

MA MY:
7 1 książ kę Sop hie Ka si ki 
„Pie kło ISIS”.

Au tor ka po zna ła
prze moc, prze -
ra ża ją cą bru tal -
ność i bez -
względ ność wy -
znaw ców Pań -
stwa Is lam skie -
go. Tyl ko dzię ki
nie sa mo wi tej

de ter mi na cji uda ło jej się uciec z te -
go pie kła. 
Wyd. Pró szyń ski i S-ka

7 1 książ kę Eli sa beth Her -
rmann „Wio ska mor der ców”.

Pew ne go ma jo -
we go dnia
w ogro dzie zo o -
lo gicz nym
w Ber li nie do -
cho dzi do ma -
ka brycz nej
zbrod ni. Kie dy
na miej scu zda -

rze nia zja wia się po li cjan tka Sa ne la
Be a ra. Kil ka dni póź niej pra sa opi su -
je prze ra ża ją ce oko licz no ści zda rze -
nia i ujaw nia na zwi sko ko bie ty po -
dej rza nej o po peł nie nie prze stęp -
stwa. Wyd.: Pró szyń ski i S-ka

7 1 pod wój ne za pro sze nie do
Mul ti ki na Ol sztyn na film „Ja son
Bo ur ne” (do wy ko rzy sta nia od po -
nie dział ku do czwar tku).

JAK WY GRAĆ JED NĄ 
Z NA GRÓD?
Szcze gó ły za ba wy po godz. 10 na:
ol sztyn.wy bor cza.pl 8

Nor bert Ka czan

NOR BERT KA CZAN,

Organizatorzy – Agora i miasto
Olsztyn – podali, kto wystąpi
w sobotę 13 sierpnia, a kto 14
sierpnia. Warto podkreślić, że
ostatecznie na dwóch scenach
zagrają aż 22 formacje lubiane
przez krytyków i publiczność.
Jako ostatni dołączył bowiem
Wojtek Mazolewski Quintet

KO LEJ NOŚĆ AL FA BE TYCZ NA:

SO BO TA, 13 SIERP NIA
Le ski: Pa weł Le szo ski to je den z naj -

bar dziej obie cu ją cych przed sta wi -
cie li pol skie go no we go al ter na tyw -
ne go po pu.

Piotr Zio ła: ten wo ka li sta (rocz nik
1995) jest jed ną z naj wię kszych na -
dziei ro dzi mej sce ny mu zycz nej.

Pust ki: za tą for ma cją stoi sie dem -
na sto let nia hi sto ria, sześć waż nych
płyt, „ro mans” z te a trem i fil mem
oraz wy stę py na pre sti żo wych fe sti -
wa lach, jak SXSW (Au stin, USA), Ca -
na dian Mu sic Fest (To ron to), Li ver -
po ol So und&Ci ty czy Open'er Fe sti -
val w Gdy ni.

Re ni Ju sis: po wrót tej wo ka list ki
na sce nę jest jed nym z naj waż niej -
szych wy da rzeń osta t nich mie się cy.

Smo lik/Kev Fox: w mi nio nym ro -
ku ten pol sko-bry tyj ski du et na grał
wspól nie al bum „Smo lik/Kev Fox”,
któ ry był jed ną z naj le piej oce nia nych
płyt 2015 ro ku, a sin giel „Run” był
uzna wa ny na wet za utwór ro ku. 

So nia mi ki: pod tym pseudo nimem
kry je się Zo sia Mi kuc ka, po cho dzą -
ca z Zie lo nej Gó ry, mul tiin stru men -
ta list ka, au tor ka tek stów, ab sol wen -
tka ASP w Po zna niu.

Sor ry Bo ys: – Czy nie ta ki po wi nien
być ide al ny pop? – pi sał o ich osta t -
niej pły cie „Vul ca no” Ro bert San kow -
ski z „Wy bor czej”.

Woj tek Ma zo lew ski Qu in tet:
– w swo jej twór czo ści łą czą punk roc -
ka z kla sycz nym jaz zem, two rząc ory -
gi nal ną mu zy kę z ga tun ku yass. 

Voo Voo: – od 1985 r. zes pół, któ ry pro -
wa dzą Woj ciech Wa glew ski i Ma te usz
Po spie szal ski, po zo sta je jed nym znaj -
o ry gi nal niej szych zes po łów pol skiej
sce ny mu zycz nej, łą cząc rock zjaz zem
i dźwię ka mi róż nych stron świa ta

Za broc ki: mu zyk i kom po zy tor,
mul tiin stru men ta li sta, od 2012 r. grał
w Hey.

NIE DZIE LA, 14 SIERP NIA 
Ania Dą brow ska: na kon cie ma

osiem Fry de ry ków, w tym ty tuł wo -
ka list ki ro ku i al bum ro ku pop.

Brod ka: pod czas Ol sztyn Gre en
Fe sti val ta lu bia na wo ka list ka bę dzie
pro mo wać swój naj no wszy al bum
pt. „Clas hes”, któ ry 13 ma ja uka zał się
na ryn ku nie tyl ko w Pol sce, ale tak -
że za gra ni cą. 

Do mo we Me lo die: trój ka mu zycz -
nych za pa leń ców sztur mem zdo by -
ła ser ca słu cha czy w ca łej Pol sce i za -
ra ża już swo ją mu zy ką za gra ni cę.

Kor tez: Łu kasz Fe der kie wicz, zna -
ny ja ko Kor tez, to ubieg ło rocz ne od -
kry cie pol skiej sce ny mu zycz nej.

Król: je go osta t ni al bum „Przez sen”
jest osz częd ny w for mie, oni rycz ny,
a prze de wszyst kim poe tyc ki.

Krzysz tof Za lew ski: zwy cięz ca „Ido -
la”, nie zwy kle uta len to wa ny mu zyk,
je go osta t ni krą żek to „Ze lig”.

Ło na & Web ber: – Ma ło jest w Pol -
sce ta kich ra pe rów jak oni, któ rzy po -
tra fią po za mie niać ota cza ją cą rze czy -

wi stość na sło wa mą dre i traf ne – pi -
sa li o nich dzien ni ka rze mu zycz ni. 

Me la Ko te luk: obec nie jed na z naj -
po pu lar niej szych wo ka li stek w kra ju.

Ma ka bre ski: ar ty ści w prze wrot ny
spo sób opi su ją cy ota cza ją cą rze czy -
wi stość.

Or ga nek: je go de biut pły to wy („Głu -
pi”) był wy da rze niem na pol skim ryn -
ku mu zycz nym, cze go do wo dem by -
ła m.in. zło ta pły ta. To masz Or ga nek
nie jest jed nak mu zycz nym żół to dzio -
bem, na sce nie wy stę pu je już od lat.

Re be ka: od wy da nia ich de biu tan -
ckie go al bu mu „Hel la da” (krą żek zdo -
był ty tuł Pły ty Ro ku 2013 „Ga ze ty Wy -
bor czej”) zes pół kon sek wen tnie
umac nia swo ją po zy cję na ryn ku mu -
zycz nym.

Ri ta Pax: mu zy ka Pa u li ny Przy bysz
i ko le gów z tej for ma cji jest z jed nej
stro ny prze bo jo wa, z dru giej kom po -
zy cje bliż sze są sce nie al ter na tyw nej.

W trak cie fe sti wa lu bę dą dzia łać
tak że stre fy zna ne z po przed nich edy -
cji – Ac ti ve Zo ne, Gre en Zo ne oraz Fo -
od Zo ne. Nie za brak nie atrak cji dla
naj młod szych. 

BI LE TY 
Wstęp po 39 zł. Uwa ga, kar ne ty zo sta -
ły już wy prze da ne (!), wej ściów ki są do
na by cia przez ol sztyn gre en fe sti val.com.
W dniu im pre zy bilety bę dą droż sze
o10zł. Dzie ci do lat 12 ioso by po 65. ro -
ku ży cia wcho dzą za dar mo. 8

OL SZTYN GRE EN FE STI VAL

KON CER TO WY ROZ KŁAD JA ZDY
POD PATRONATEM

CO JEST GRANE 24

ZA DARMO Z CJG

REKLAMA 33476422
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MAGAZYN OLSZTYNOGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY
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MAGAZYN OLSZTYN NEKROLOGI | OGŁOSZENIA DROBNE

OLL 1

AA Tynkarzy super płace 602 195 576 

A Panie na pryw W-wa "0"opłat ZAKW 
POMAGAM na start LUX HAJS 500209113 

Brygady lub Pracowników. Ścianki karton- 
gips, glazura ,rozbiórki,ocieplenia budynków. 
Praca na Litwie. Zapewniamy zakwaterowanie 
1 gorący posiłek dziennie i dojazd. Stałość 
zleceń. Płatność w euro Tel. +48 536 261 288  

DO OCIEPLEŃ Warszawa,tel. 602 600 839 

Duża firma budowlana zatrudni na budowie 
elektrowni w Bogatyni wykwalifikowanych 

CIEŚLI szalunkowych. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie – od 20 zł/h netto,nieodpłatnie  
zakwaterowanie i dojazdy. Tel. 516-066-802 

FACHOWCÓW DO ŚCIAN G-K 
z zamieszk Warszawa 512017536  

Firma w Toruniu zatrudni SPAWACZY  
z Ukrainy. Tel. 56 657-25-37 

Gosp. rolne, 1 osoba, zakwater. 602596646 

KIEROWCA CE Rosja Europa 22 7246640 

KIEROWCĘ zatrudni PIEKARNIA w 
Warszawie. Dobre warunki. Tel. 601 23 94 94 

Kierowców na sam.ciężarowe,pracowników 
na betorniarnię, ze spaniem; tel. 227890584 

Piekarnia w Warszawie zatrudni  
PIEKARZA. Możliwość zakwaterowania.  
Dobre warunki. Tel. 601 23 94 94 

Pracownik Biurowy do Piekarni Ratyński  
w Warszawie. Dobre warunki. 604-44-31-15 

ROKO zatrudni w Niemczech : kierowników 
budowy, brygadzistów, zbrojarzy , operatorów 
żurawi , cieśli , murarzy Tel. 18 337 23 24 
biuro@praca-budowa.eu 

Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C+E  
Miejsce pracy - kraj i Europa 
CV proszę kierować na mail: 
uslugi.transportowe@o2.pl  

tel. 603 602 872; 516 813 224  

Firma Transportowa z Niemiec zatrudni 
kierowce C+E+kod 95 na auto 

Jumbo"Atego" 15ton z przyczepa. Praca 
od zaraz na warunkach niemieckich. 

Kontakt +49 238191444105,  
mail: dispo@watzlawek-trans.de 

NIEMCY praca w opiece nad os. starszymi. 
Tel. 77/4025245 

Opiekun/ka osób starszych - legalna praca 
w Niemczech.Tylko teraz bonus wakacyjny – 
nawet 300Euro ! 505 337 777 - Promedica24 

PARKIECIARZE NIEMCY00491727476643 

Praca w Austrii. Monterów płyt 
gipsowych, szpachlarzy, malarzy. 
Tel. 004368864007149 

PRACE BUDOWLANE +491722402061 

Zatrudnię operatora walca 
do firmy Strabag w południowych Niemczech. 
Tel. +49 170 56 62 193 

Matematyka, 784 643 154 Skype: intal4 

 Mała Nieszawka - 4 km od centrum 
Torunia, atrakcyjna lokalizacja i cena, z 
wyposażeniem, wszystkie media, 
zagospodarowana działka 600 m2, 
bezpośrednio, tel. 780 001 879 

Czy MARZYLIŚCIE o POSIADANIU DOMU 
na południu Francji ? 

Willa, dom, apartament  
Prowansja Lazurowe Wybrzeże. 

Zadzwońcie albo napiszcie maila 
+33 633766262 slawek@jpteam.eu 

Dom w zabudowie bliźniaczej 
Katowice - Koszutka, tel. 601 801 702 

Działki nad morzem pod domki wczasowe, 
budowlane, uzbrojenie, tel. 605-744-744 

BP Warszawa, Zacisze, 2 pok. 60mĂ i kawa-
lerka 50 mĂ, miejsce parking., dosyć blisko 
Metro, dobra komunikacja, tel. 601 377 394 

Do wynajęcia od 1 września br.  
lokal użytkowy o pow. 78 mĂ,  
przy Kochanowskiego 23 
(wejście od ul. Rudnickiego) w Warszawie. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z I Żoliborską Spółdzielnią Mieszkaniową: 
tel. 22 663 08 18 lub e-mail: 
administracja@1zsm.waw.pl 

WYNAJMUJEMY hale przemysłowe  
i magazyny logistyczne każdej wielkości  
i kształcie w Kaliszu i innych miastach 

T.EL Real Estate Developer 
Tel. +48 62 5985572 

info@tel-red.com; www.tel-red.com 

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974 

SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, tel. 728 86 77 00 

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974 

AAAAA AGROWCZASY BLISKO MORZA, 
TANIO. Pokoje z łazienkami. Tel. 796 513 582 

Agro.-Puszcza Notecka,konie,kort,basen, 
sałna,604261664, www.ranchobonanza.pl 

DARŁÓWKO pokoje gościnne 94 3145062, 
577 889 228 

DZIWNÓW WCZASY ZDROWOTNE DLA 
SENIORÓW Z ZABIEGAMI, WRZESIEŃ, 

morze 50m, 91 3813052, www.owzastal.pl 

Jastrzębia Góra, pokoje z łazinkami,  
TV i Wi-Fi, 120 m do plaży, 506 067 047 

Karpacz - tydzień 490 zł tel: 603 591169 

Międzyzdroje nowy apartament 50 m 
od Alei Gwiazd. 667 962 502 

Międzyzdroje, pokoje z łaz.TV 609 967 390 

Prawo jazdy w 16 dni na wczasach 
z egzam. 22 618 87 13, www.oskpodkowa.pl 

Rowy pokoje tanio. 887799303 

USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 59 8144426  

Kierownictwo Produkcji filmu fabularnego 
pt."Czuwaj" poszukuje spadkobierców 
Antoniego Słonimskiego. Kontakt pod  
nr tel. 22 853 60 51, w godz. 9.00-17.00. 

W dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników 
nastąpiło rozwiązanie i otwarcie likwidacji 
PEW Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Drogomyślu. 
Likwidator w trybie art. 279 k.s.h. wzywa 
wierzycieli spółki do zgłaszania swoich 
wierzytelności w terminie trzech miesięcy  
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia 
na adres biura Spółki: PEW Sp. z o.o.  
w Likwidacji 40-032 Katowice  
ul. Dąbrowskiego 8 

 
 

Zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2016 roku, 
przeżywszy 88 lat, zmarł Syn ziemi wileńskiej, 

żołnierz Armii Krajowej,  
 

mjr Aleksander Kowalewski 
 

nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Teść, Wujek, Przyjaciel 
 

zamieszkały w Jaworzu 
 

Msza pożegnalna drogiego zmarłego odbędzie się 
29 lipca 2016 roku o godzinie 15.00  

w Kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu 
 

pogrążona w smutku 
 

Rodzina 
 
 

 
 

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Przyjaciela 

 
 

Ambasadora  
 

Jerzego Bahra  
 
 

Całym życiem służył bezinteresownie ludziom i Ojczyźnie 
 
 

Jerzy M. Nowak, Adam D. Rotfeld, Andrzej Towpik 
 

 

 
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,  

że w dniu 25 lipca 2016 roku odszedł od nas w wieku 83 lat 
 

 
 
 

 

Krzysztof Bieniarz 
 

emerytowany prof. dr hab. 
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 
Wyjątkowy Człowiek, przyjazny dla ludzi, odpowiedzialny,  

otwarty na świat, będący przykładem dla innych. 
 

Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00,  
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

 
Wyprowadzenie prochów Zmarłego do rodzinnego grobowca,  

odbędzie się z cmentarnej Sali Pożegnań. 
 

Bugusia, Basia, rodzina i przyjaciele 
 

 
Pani 

 

Zofii Zwierzchowskiej 
 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci  
 

Męża 
 

składają  
 

Przewodniczący i Członkowie  
OKK, Okręgowej Rady, OKR, OROZ, OSD  

oraz pracownicy biura 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

 
 

Naczelna Rada Adwokacka 
z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci 

 

 
 

Adw.  
 

Jana Piątkowskiego 
 

byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego (1993), 
byłego posła na Sejm I i III kadencji. 

 
Odznaczonego odznaką „Adwokatura Zasłużonym” 

 
Żegnamy znamienitego Kolegę,  

który miał niezapomniany wkład w rozwój  
śledztwa ws. zbrodni Katyńskiej 

oraz zbrodni Grudnia ‘70. 
 
 

Rodzinie i Najbliższym 
 

składamy  
wyrazy najgłębszego współczucia.  

 
 

adw. Andrzej Zwara 
Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej 
 
 

WSPOMNIENIA.WYBORCZA.PL

umieść wspomnienia 
o Twoim bliskim, dodaj zdjęcie 

– niech pamięć trwa”Gdyby nie było śmierci,
życie nie wydawałoby się nam tak piękne”

Mikołaj Gogol

www.nekrologi.wyborcza.pl/33479052

www.nekrologi.wyborcza.pl/33479352

www.nekrologi.wyborcza.pl/33478564

www.nekrologi.wyborcza.pl/33479536

PRACA
DAM PRACĘ

PRACA ZA GRANICĄ

EDUKACJA
KOREPETYCJE

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM DOM

SPRZEDAM GRUNT

WYNAJMĘ MIESZKANIE

RYNEK KOMERCYJNY

BIZNES

SPRZEDAM

KUPIĘ

TURYSTYKA

KOMUNIKATY

33478467

Gustaw Marek Brzezin
(marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
(burmistrz Giżycka) 
i Stanisław Tołwiński 
(prezes Aeroklubu Krainy Jezior) 
zapraszają na

6-7 
SIERPNIA, 
GIŻYCKO 
J. NIEGOCIN 

33479657.z


