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Interpelacje bardzo często podgrzewają 
atmosferę na posiedzeniach Rady Mia-
sta Olsztyna. Oprócz zapytań są jedy-
ną przewidzianą w regulaminie formą 
bezpośredniego wskazywania na pro-
blemy, jakie za pośrednictwem radnych 
mogą zgłaszać mieszkańcy. Ich forma 
często bywa uszczypliwa, pisane są nie-
rzadko z lekkim przekąsem, jednak, co 
najważniejsze, władze wykonawcze 
(prezydent) są zobowiązane udzielić na 
nie odpowiedzi w terminie 21 dni.
Można próbować tworzyć rankingi 
radnych, biorąc pod uwagę ich aktyw-
ność na tym polu, ale chyba najwłaściw-
szym krokiem będzie osobiste zapo-
znanie się z treścią interpelacji. Każda 
z nich zostaje odnotowana w protokole 
z sesji oraz zamieszczona na stronie 
bip.Olsztyn.eu – najłatwiej trafić tam za 
pomocą kodu QR (Quick Respon-
se – szybka odpowiedź), który można 
odczytać dzięki bezpłatnej aplikacji do-
stępnej na każdy smartfon.
Jest szansa, że ta krótka informacja 
będzie kontynuowana w formie felie-
tonów na łamach gazety, nie zawsze 

w nudziarskiej i mało przystępnej formie. 
Dotychczas mieszkańcy w znikomym 
stopniu korzystali ze wsparcia radnych, 
na których oddawali głos. Może częstsze 
uchylanie rąbka „wiedzy tajemnej” z pra-
cy rady miasta zwiększy zainteresowa-
nie mieszkańców tą sprawą, a co za tym 
idzie, poprawi jakość życia w mieście. Nie 
jest przecież tak, że przysłowiowa dziura 
w jezdni czy chodniku przeszkadza tylko 
jednej osobie.
Marzy się Olsztyn Obywatelski – ale uczy-
nienie go takim wymaga naszego społecz-
nego zaangażowania i świadomości, że to, 
co się dzieje wokół nas, dzieje się przy na-
szej współodpowiedzialności. To dotyczy 
zarówno pracy Rady Miasta Olsztyna, jak 
i poszczególnych radnych.

Dlaczego radni składają 
interpelacje? Krzysztof Kacprzycki

Radny Miasta OlsztynaOddajemy w Państwa ręce pierwszy numer bezpłatnego 
dwutygodnika „Twój Kurier Olsztyński”. Część naszych 
Czytelników zna nas już z internetowego wydania dostępnego 
pod adresem www.twojkurierolsztynski.pl. Zdecydowaliśmy 
się wydawać gazetę, aby móc dotrzeć do większej liczby 
odbiorców, a także do Czytelników ceniących sobie tradycyjną 
formę przekazu informacji. Papierowe wydanie „Twojego 
Kuriera Olsztyńskiego” to także okazja do podzielenia się 
z Czytelnikami dłuższymi tekstami, wywiadami, na lekturę 
których nie zawsze znajdujemy czas, przeglądając strony 
w Internecie. Nasz dwutygodnik ma być przede wszystkim 
gazetą, którą chętnie wezmą Państwo do ręki, bo jest w niej 
co czytać. Interesuje nas miasto, jego krwiobieg, ludzie, 
którzy w nim mieszkają i którzy mają wpływ na jego 
funkcjonowanie. Możecie nas znaleźć w sklepach RAST i 
Społem oraz piekarniach Dąbkowski i Cymes. 
Zapraszamy do lektury! 

Redaktor Naczelny Jakub Starowieyski

SłOwA wSTępu rADny pISze

zwIerzęTA

30 lAT nA rynku
Sklep zyGzAk OBCHODzI juBIleuSz

CK: Sklep istnieje już od 30 lat. W tym czasie wiele wokoło się zmieniło: 

sklepy powstają i upadają, a Wy nadal funkcjonujecie…

TZ: Sklep zoologiczny Zyg-Zak istnieje od 1987 roku, jednak początki biznesu się-
gają 1980 roku, gdy mój tata założył w tym miejscu zakład rymarski. Własnoręcznie 
robił smycze i kagańce. Później rozszerzył ofertę i to się opłaciło, bo w latach 90. 
zaczął się dla nas czas prosperity. Zyg-Zak był w końcu pierwszym sklepem zoolo-
gicznym w Olsztynie.

Przejąłeś biznes. Co na co dzień daje Tobie ta praca?

Zdobyłem tutaj mnóstwo doświadczenia w kontakcie z ludźmi. Klienci są różni 
i trzeba nauczyć się z nimi pracować. Przejąłem interes, bo była to naturalna kolej 
rzeczy. Skończyłem biotechnologię na Wydziale Biologii. Następnie odbyłem prak-
tyki weterynaryjne, na których dowiedziałem się, jak dbać o zwierzęta i je pielęgno-
wać.

Co wyróżnia Wasz sklep na tle konkurencji?

Mogę doradzić w temacie zdrowia i żywienia zwierząt. Jestem osobą kontaktową, 
łatwo nawiązuję przyjaźnie. Ważne są też opinie klientów, którzy twierdzą, że moje 
jedzenie smakuje ich pupilom. Ponadto zwierzęta w moim sklepie są mile widziane. 
Łatwiej wtedy dobrać im to, co najlepsze.

Co można u Was kupić?

Na stanie są obroże, żwirek, zabawki, przekąski czy preparaty odstraszające i wabiące. 
Mam specjalistyczne karmy, których nie kupi się w sieciach spożywczych, jak np. Jose-
ra Sensi Plus z kaczką i ryżem dla psów z wrażliwym przewodem pokarmowym. Jeżeli 
czegoś nie ma w sklepie, mogę to sprowadzić.

Zyg-Zak jest najstarszym sklepem zoologicznym w Olsztynie. Lokal znajduje się 
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4 i w tym roku będzie obchodził swój huczny 
jubileusz. Dlatego też postanowiliśmy porozmawiać z jego właścicielem, Tomaszem 
Zakrzewskim.

Pan Tomasz, właściciel sklepu ZYG-ZAK

fot. Jakub Starowieyski 
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SuSHI kO 
pODBIjA OlSzTyn

W piątek w Galerii Aura Centrum otwarta została restauracja 
„SushiKo”. „Ko” po japońsku oznacza sztukę, dlatego też ku-
charze przyrządzają każde danie z największym zaangażowa-
niem, a w lokalu można poczuć orientalny klimat Japonii.

Pierwsza z restauracji „SushiKo” istnieje od września 2014 
roku i została otwarta wraz z Galerią Warmińską. W cią-
gu 2,5 roku działalności lokal zyskał uznanie klientów przede 
wszystkim dzięki dostosowaniu menu do ich potrzeb. Co wię-
cej w „SushiKo” od samego początku pracują te same osoby, które 
zdążyły już się ze sobą zżyć i świetnie razem współpracują. – Dzię-
ki wspierającemu się zespołowi i zaufaniu, którym obdarzyli nas klienci, 
mamy spore grono stałych gości. Niektórzy z nich pojawili się zaraz po 
otwarciu lokalu i zostali z nami aż do teraz, za co jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni – mówi właścicielka. Menu jest bardzo bogate. Możemy zjeść 
wykwintnie przyrządzone japońskie specjały, smaczne zupy, a nawet ma-
karony robione na miejscu z sezonowymi produktami. 

To właśnie sukces, który udało się uzyskać dzięki profesjo-
nalnej obsłudze i smacznym potrawom, sprawił, że wła-

ścicielka postanowiła otworzyć drugą restaurację „Sushi-
Ko” w Galerii Aura Centrum. Nowy punkt wyróżnia się 
ciekawym wystrojem wnętrza, łącząc w sobie tradycję 
z nowoczesnością: otwarty bar i kuchnia sprawiają, że 
kontakt klienta z obsługą i kucharzami jest praktycznie 

nieograniczony, co samo w sobie tworzy klimat zbliżony 
do restauracji w Japonii.

„SushiKo” oferuje także dostawę jedzenia pod wskazany adres 
na terenie Olsztyna oraz ościennych gmin. Przy zamówieniach powyżej 

150 zł dowóz jest bezpłatny. Więcej informacji znajduje się na stronie Sushiko.pl. 
Co jakiś czas organizowane są również promocje i konkursy, dlatego też war-
to śledzić oficjalne konto na Facebooku: Facebook.com/SushiKoOlsztyn.

 694 407 787 89 722 43 37   ZAMÓW  ZAMÓW
ZADZWOŃZADZWOŃ

GASTrOnOMIA

AURA CENTRUM OLSZTYNA
GALERIA WARMIŃSKA
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zuS OlSzTyn

Dominik Doko

Drodzy Czytelnicy! Jest to nasze pierw-
sze spotkanie, dlatego na samym po-
czątku chciałbym się z Wami przywitać 
i przekazać, czego możecie się spodzie-
wać po tej rubryce. Jestem wielkim en-
tuzjastą samochodów, członkiem klu-
bów motoryzacyjnych i współtwórcą 
kilku projektów internetowych służą-
cych takim samym zapaleńcom jak ja, 
a ponadto – absolwentem dziennikar-
stwa i komunikacji społecznej. Od kie-
dy pamiętam, byłem zapatrzony w sa-
mochody, co z biegiem lat przerodziło 
się w pasję, która była nieodłącznym 
elementem mojego codziennego życia. 
Spotkania z innymi fanami motoryzacji 
pokazały mi, jak ciekawie można dzie-
lić się hobby ze znajomymi. Wkrótce 
zacząłem też zgłębiać tajniki fotografii. 

Świadczenia emerytalno-rentowe pod-
legają corocznie waloryzacji od 1 mar-
ca. Waloryzacja polega na pomnożeniu 
kwoty świadczenia przysługującego 
w dniu 28 lutego 2017 r. przez wskaź-
nik waloryzacji ogłaszany przez Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wynoszący 100,44%. Podwyżka 
nie może być jednak niższa niż 10 zł 
– w przypadku emerytur, emerytur po-
mostowych, nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych, rent z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy oraz rent 
rodzinnych; 7,50 zł – dla rent z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy; 5 zł 
– w kontekście emerytur częściowych. 
W przypadku emerytury ważne jest to, 
że minimalna kwota waloryzacji zosta-
nie zastosowana, jeżeli posiadamy pra-

problemy drogowe, ciekawe 
historie, a także wydarzenia, 
na których warto być i o któ-
rych warto mówić. 

Chcemy, abyście współtwo-
rzyli Moto Kuriera razem 
z nami. Pisali do nas o absur-

dach drogowych, o rzeczach, które nie-
zwłocznie powinny zostać naprawione 
czy zmienione. Ile razy zdarzało się, że, 
jadąc samochodem, zadawaliście sobie 
pytanie: „Kto to wymyślił?”. Wierzy-
my, że wspólnymi siłami możemy wiele 
zmienić, tak aby nasze otoczenie stało 
się bezpieczniejsze i bardziej przyjazne. 
Oprócz podejmowania działań inter-
wencyjnych chcemy też służyć dobrą 
radą. Edukacja zmotoryzowanych jest 
niezwykle istotna, tym bardziej że nie-
jednokrotnie kierowcom poruszającym 
się naszymi drogami brakuje podsta-
wowych wiadomości. Z tego względu 
pragniemy przekazywać Wam wiedzę 
użytkową, którą będziecie mogli zasto-
sować w życiu codziennym. Prostymi 
krokami zadbacie o bezpieczeństwo 

z działalności zarobkowej.
Kwoty najniższych świadczeń od dnia 
1 marca 2017 r. wynoszą:
‒ emerytura, renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy i renta rodzinna 
‒ 1000 zł;
‒ renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy ‒ 750 zł;
-renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową i renta rodzinna 
wypadkowa ‒ 1200 zł;
‒ renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową ‒ 900 zł.

Nowa kwota bazowa dla obliczenia 
emerytur od 1 marca 2017 r. wyno-
si 3536,87 zł i ma zastosowanie przy 

Tym sposobem moje życie zawodowe 
bardzo często spotykało się z zaintereso-
waniami. 

Podstaw drobnego majsterkowania na-
uczyłem się w czasie długich godzin 
spędzonych w warsztatach. Takie do-
świadczenia zmieniły mój pogląd na 
elementarne zasady dotyczące nie tylko 
kwestii technicznych pojazdu, lecz także 
rozumienia zasad ruchu drogowego. Jako 
osoba zaangażowana w świat motoryza-
cji od wielu lat postaram się przyjąć rolę 
łącznika w sprawach, które w tej kwestii 
są nam najbliższe. Tworząc tę rubrykę 
wspólnie z redakcją, postawiliśmy sobie 
różne cele. Podstawowym założeniem 
jest bycie blisko Was – Czytelników. 
Interesują nas sprawy naszego regionu, 

wo do emerytury minimalnej, czyli zgro-
madziliśmy odpowiedni staż pracy.

Jeśli wypłata świadczenia jest wstrzyma-
na (np. w związku z osiąganiem przy-
chodu ponad 130% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia lub w związku 
z kontynuowaniem zatrudnienia bez 
rozwiązania stosunku pracy), świadcze-
nie zostanie zwaloryzowane z chwilą 
podjęcia jego wypłaty.

Od 1 marca 2017 r. obowiązują również 
nowe kwoty najniższych emerytur i rent 
oraz kwoty dodatków i świadczeń pie-
niężnych wypłacanych wraz z emeryturą 
lub rentą, albo samoistnie, a także kwoty 
maksymalnego zmniejszenia emerytur 
i rent w przypadku osiągania przychodu 

swoje i innych uczestników ruchu. Dro-
ga kryje wiele niespodziewanych sytu-
acji, na które warto być przygotowanym. 

Będziemy również odwiedzać zaprzy-
jaźnione warsztaty i rozmawiać z eks-
pertami – pytać, na co zwracać uwagę 
i jak przedłużyć życie swojego auta. Do-
radzimy Wam nie tylko, w jaki sposób 
przygotować siebie i swój samochód do 
drogi, lecz także sprawdzimy, jakie pro-
dukty pomogą Wam w tym najlepiej. 
Rynek akcesoriów i kosmetyków moto-
ryzacyjnych pęka w szwach, a wśród nie-
przebranej liczby kolorowych opakowań 
ciężko znaleźć ten właściwy produkt. 
A że nie ma lepszego sposobu niż porów-
nanie – planujemy zająć się także i tym 
zagadnieniem. 

Będziemy więc zaglądać pod maski, bru-
dzić się smarem, a wszystko to w opa-
rach paliwa: zapowiada się dobra zaba-
wa! Pamiętajcie o tym, że to Wasz głos 
będzie dla nas najistotniejszy. Wspólnie 
z redakcją czekamy na Wasze maile. Do 
zobaczenia na drodze! 

obliczaniu emerytur i rent przyznawa-
nych według dotychczasowych zasad na 
wniosek zgłoszony po 28 lutego 2017 r. 
lub przed dniem 1 marca 2017 r., jeżeli 
prawo do świadczeń powstało po dniu 28 
lutego 2017 r.
Więcej informacji na temat kwot do-
datków/świadczeń oraz kwoty maksy-
malnego zmniejszenia emerytur i rent 
w przypadku osiągania przychodu z dzia-
łalności zarobkowej, według waloryzacji 
od 1 marca 2017 r., znajdą Państwo na 
stronie www.zus.pl oraz w każdej pla-
cówce zakładu.

nASz kąCIk MOTOryzACyjny, CzylI MOTO kurIer

wAlOryzACjA ŚwIADCzeń 
z zuSu Bez SkłADAnIA wnIOSku

MOTO kurIer

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń 
emerytalno-rentowych. Nie trzeba składać wniosku, ZUS podwyższy świadczenie z urzędu.

Monika Górecka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

fot. Artur Szczepański
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urzęDnICy I przeDSIęBIOrCy
 rAMIę w rAMIę 

pOwAlCzą O TurySTów?

MIASTO

KS

wAlOryzACjA ŚwIADCzeń 
z zuSu Bez SkłADAnIA wnIOSku

Olsztyn ma w swoich granicach 
administracyjnych 16 jezior i duży 
kompleks leśny. Plaża miejska wygląda 
jak z folderu z najlepszymi rozwiązaniami 
architektonicznymi  na świecie. Latem 
do stolicy regionu przyjeżdżają czołowi 
siatkarze plażowi i kibice tego sportu. Od 
trzech lat organizowany jest także Olsztyn 
Green Festival, podczas którego można 
usłyszeć największe gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. To nad jeziorem Ukiel zagrali 
Artur Rojek, Dawid Podsiadło czy Brodka.

Mimo poprawy infrastruktury i kolej-
nych inwestycji Olsztyn wciąż nie jest 
pierwszym wyborem turystycznym 
Polaków. Dlaczego tak jest? – Wszyst-
ko wydaje się być na miejscu, ale chyba 
nie do końca widać wspólny front. Tak, 
żeby oferta komercyjna idealnie kom-
ponowała się z tym, co oferuje samo-
rząd – mówi spotkana na olsztyńskiej 
ulicy pani Barbara. Jak ofertę widzą ra-
tuszowi urzędnicy? – Olsztyn z kilkuna-
stoma jeziorami i malowniczym Lasem 
Miejskim jest atrakcyjny turystycznie 
sam w sobie i to przy każdej pogodzie. 
Ale same walory naturalne miasta to za 
mało, by przyciągnąć turystów. Dlatego 
stawiamy na poprawienie infrastruktu-
ry służącej zarówno przyjezdnym, jak 
i mieszkańcom. Wymienię chociaż-
by Centrum Rekreacyjno-Sportowe 
„Ukiel”, zrewitalizowane parki miejskie 
oraz powrót tramwajów na ulice Olsz-
tyna. Z myślą o uatrakcyjnianiu sezonu 
turystycznego konsekwentnie rozwi-
jamy nasze sztandarowe eventy, jak 
muzyczny Olsztyn Green Festival czy 
międzynarodowe zawody w siatkówce 

rodzin i z atrakcjami dla dzieci – o pla-
nach przedsiębiorców opowiada An-
drzej Goździewski ze stowarzyszenia 
„Starówka Razem”. 
 
Pomysły to jedno, ale trzeba także pro-
mować miasto poza granicami regionu. 
– Nie mogę też nie wspomnieć o kam-
paniach promocyjnych prezentujących 
walory naszego miasta. Odwołujemy się 
w nich do hasła promocyjnego „O!gród 
z natury”, przypominającego o naszych 
dążeniach, by Olsztyn był takim mia-
stem-ogrodem dla turystów i mieszkań-
ców. Na pewno w kuszeniu przyjezd-
nych pomaga także kompletna i – co 
chcę podkreślić z pełną mocą, ponieważ 
bywa z tym różnie – PRAWDZIWA 
oferta turystyczna oraz przemyślane 
pakiety lojalnościowe w rodzaju na-
szego „Visit Olsztyn. Nocujesz, zysku-
jesz” – mówi Krzysztof Otoliński. Nad 
promocją zastanawiają się także człon-
kowie „Starówki Razem”.  – Myślimy 
nad przedsięwzięciem, którego celem 
byłoby promowanie młodych twór-
ców Olsztyna i regionu  warmińsko-

plażowej FIVB Warmia Mazury World 
Tour Olsztyn 2017 – wymienia zale-
ty miasta Krzysztof Otoliński, dyrektor 
Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyna. 
Jednak porusza on się w obszarze po-
tencjału, a chodzi o to, jak wypełnić 
ten dzban interesującym turystów na-
pojem. Dlatego pojawia się pytanie: jak 
miałaby wyglądać współpraca miedzy 
przedsiębiorcami a urzędnikami odpo-
wiedzialnymi za promocję? – Dzisiaj 
nie znamy jeszcze oferty Olsztyńskiego 
Lata Artystycznego, spotkanie z MOK-
-iem mamy zaplanowane na przyszły 
tydzień, ale biorąc pod uwagę program z 
poprzedniego roku, należałoby ją wzbo-
gacić. Planujemy przywrócić w sezonie 
letnim czwartki handlowe z małymi 
wydarzeniami artystycznymi. Zbyt mało 
jest kameralnych koncertów na scenie 
staromiejskiej. Chcemy wznowić cykl 
spotkań szantowych w ramach Staro-
miejskich Spotkań z Szantą, brakuje też 
koncertów jazzowych, można rozważyć 
zorganizowanie kina letniego, mamy też 
wybrane miejsce na coniedzielny piknik 
śniadaniowy w okresie letnim dla całych 

-mazurskiego, aby mieli oni możliwość 
pokazania swojego talentu i osiągnięć w 
różnych dziedzinach sztuki, wpisując się 
jednocześnie w życie Olsztyna. Jednak 
aby udało się zrealizować nasze plany, 
niezbędna jest współpraca z wieloma in-
stytucjami i wsparcie finansowe ze stro-
ny władz miasta. Mamy taką deklarację, 
ale co z tego będzie, czas pokaże – o pla-
nach na najbliższe miesiące mówi nam 
Andrzej Goździewski .
 
Czy w tym roku uda się stworzyć wizję, 
która skupiałaby pomysły rożnych śro-
dowisk? To zależy od otwartości i dobrej 
woli wszystkich zainteresowanych. Tyl-
ko w ten sposób Olsztyn może stać się 
celem podróży turystów z całego kraju, 
a nie tylko przystankiem w drodze na 
Mazury. Pomysły są, a teraz czas na ich 
realizację.

Miejska Informacja Turystyczna w budynku ratusza

fot. Artur Szczepański
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OlSzTyn kryMInAlnIe

Chcielibyśmy przedstawić Wam mi-
strzów zbrodni. Bohaterów komuni-
katów policyjnych, którzy trzęśli gmin-
nymi i powiatowymi gangsterskimi 
środowiskami. Nie będzie tu strzelanin 
i pościgów, ale na pewno będzie dużo 
śmiechu.

Walentynkowe chipsy

Czasami po prostu coś od samego po-
czątku idzie źle. Tak jak u mistrza, który 
w połowie lutego najpierw wybił szybę 
wystawową w księgarni, a następnie 
ukradł dwa zestawy kubków walen-
tynkowych oraz dwa kubki termiczne.  
Był tak napalony na prezenty dla swojej 
lubej (a może było ich więcej), że po-
krzywdzony oszacował straty na 200 
złotych. Na miejscu funkcjonariusze 
zabezpieczyli ślady i przesłuchali świad-
ków. Przy rozbitej szybie na chodniku 
leżały również rozsypane chipsy (!).  

lony pomysł podróży do internetowej 
ukochanej. Wszystko zaczęło się od 
tego, że policjanci otrzymali zgłosze-
nie od straży granicznej o zatrzyma-
niu kierowcy bez prawa jazdy. Kiedy 
funkcjonariusze pojechali na miejsce, 
dowiedzieli się, że powodem kontroli 
było nerwowe zachowanie osoby sie-
dzącej za kierownicą. W momencie 
gdy kierujący pojazdem zauważył nad-
jeżdżający oznakowany pojazd służby 
mundurowej, zaczął zjeżdżać na pobo-
cze, co wzbudziło podejrzenia pogra-
niczników patrolujących okolicę. Jak 
się okazało, za kierownicą auta siedział 
15-letni chłopak. Mieszkaniec gminy 
Rozogi tłumaczył policjantom, że wła-
śnie jechał do swojej koleżanki, którą 
poznał przez Internet. Zapytany o to, 
skąd wziął samochód, nastolatek po-
wiedział, że tydzień wcześniej kupił go 
wspólnie ze swoim pełnoletnim kolegą. 
Pieniądze na auto były jego, natomiast 
umowa kupna pojazdu została sporzą-
dzona na jego pełnoletniego kolegę. 
Chłopak powiedział funkcjonariuszom, 
że pojazd od momentu zakupu był użyt-
kowany wyłącznie przez niego, jednak 
w obawie przed rodzicami przechowy-
wał go w lesie.

Policja, przeszukanie i szafa

Jednym z miejsc, od którego policjan-
ci mogą zacząć każde przeszukanie jest 
szafa. Można w niej znaleźć nie tylko 
konopie indyjskie, lecz także naszych 
regionalnych gangsterów.  Tak jak 
poszukiwanego jakiś czas temu przez 
ostródzkich policjantów. Gdy kry-
minalni z Ostródy wyjechali w teren, 
mieli za zadanie zatrzymać 20-letniego 
mieszkańca gminy. Młody mężczyzna 

Nie trzeba było być bohaterem „CSI: 
Miami”, żeby odnaleźć miłośnika walen-
tynek i chipsów. Pracujący nad tą sprawą 
policjanci przepytali także sprzedawców 
nocnych sklepów. Pytali o klientów i o to, 
czy któryś z nich nie kupował chipsów. 
Na jednym z nagrań rozpoznali znanego 
im 21-latka, który kupował właśnie tę 
przekąskę. Policjanci pojechali do miejsca 
zamieszkania podejrzanego, a ten, chcąc 
uniknąć zatrzymania, schował się przed 
funkcjonariuszami pomiędzy ubraniami 
w szafie. Mężczyzna podczas przesłucha-
nia przyznał się, że, wracając do domu, 
kopnął w szybę księgarni i ukradł kubki 
z wystawy.

Miasto miłości

Kętrzyn musi być zagłębiem zbrodni i 
miłości. Nie wiemy, czy pamiętacie hi-
storię zakochanego 15-latka, który w 
czerwcu ubiegłego roku wpadł na sza-

zgodnie z nakazem wystawionym przez 
sąd powinien trafić do zakładu karne-
go, jednak tam się nie zgłosił. Kilka mi-
nut później funkcjonariusze zapukali 
do drzwi mieszkania, w którym miał 
przebywać 20-latek. Podczas przeszu-
kania pomieszczeń policjanci znaleźli 
go ukrytego w szafie, w dodatku bardzo 
zaskoczonego widokiem funkcjonariu-
szy. Jednak nie zawsze można schować 
się w szafie – czasami może być do niej 
po prostu za daleko. Tak było w przy-
padku jednego z mieszkańców Zatorza. 
Kiedy policjanci odwiedzili jego babcię, 
ta próbowała przekonać przedstawicie-
li władzy, że jej wnuczek jest w Anglii. 
Funkcjonariusze jednak nie uwierzyli 
kobiecie. W jednym z pokoi za firanką 
zauważyli poszukiwanego. Mężczyzna 
w chwili zatrzymania stwierdził, ze nie 
zdążył się schować przed nimi w szafie. 
Jak widać życie przestępcy nie należy do 
najprostszych.

Pechowe piowo

Każdy poszukiwany przez policję ali-
menciarz powinien wytatuować sobie 
na czole: jeżeli szuka cię policja, nie pij 
w miejscu publicznym. Tej zasady nie 
trzymał się 58-latek z Braniewa, który 
został zatrzymany w Olsztynie jesienią 
ubiegłego roku. Mężczyzna przeprowa-
dził się do stolicy regionu i ukrywał się tu 
przed sprawiedliwością. Został wylegity-
mowany przez funkcjonariuszy Oddziału 
Prewencji Policji KWP w Olsztynie, gdy 
pił piwo pod sklepem. W policyjnym 
systemie widniał jako osoba poszukiwa-
na listem gończym i dlatego prosto spod 
sklepu 58-latek został przewieziony do 
policyjnego aresztu, a następnie do zakła-
du karnego w celu odbycia kary.

pOwIATOwI GAnGSTerzy, CzylI 
„MISTrzOwIe” zBrODnI 

fot. Artur Szczepański
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KS

Jaki powinien być Olsztyn przyszło-
ści? Czy miasto ma dążyć do stania się 
metropolią? A może rządzący powinni 
postawić na ekologię i turystykę? Zada-
liśmy to pytanie politykom, samorzą-
dowcom i społecznikom.

Dlaczego zapytaliśmy ich akurat o to, 
jak będzie wyglądał Olsztyn w 2020 
roku? Będzie to bowiem koniec drugiej 
dekady XXI wieku i okrągła data, którą 
możemy zamknąć pewien okres i otwo-
rzyć zupełnie nowy. Zapraszamy więc 
do lektury.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsz-

tyna

Jak wielokrotnie zapewniałem, nie 
mam żadnych wątpliwości, że mia-
sto i jego organizacja powinny przede 
wszystkim służyć mieszkańcom.  
W tym względzie nie zmieniłem poglą-
dów od początku mojej prezydentury. 
Stolica naszego regionu powinna być 
miejscem przyjaznym, o wysokiej jako-
ści życia i bogatej ofercie usług. Jest dla 
mnie oczywiste, że w 2020 roku Olsz-
tyn musi być jeszcze nowocześniejszym 
miastem, niż jest obecnie. Jestem prze-
konany, że już teraz zmienia się ono na 
lepsze, ale to złożony proces, który musi 
potrwać, bo nic nie stanie się z dnia na 
dzień. Dlatego – z myślą o przyszłości – 
stawiamy na nowoczesne formy trans-
portu, tworzymy przyjazną przestrzeń 
publiczną, zachęcamy przedsiębiorców 
do inwestowania, a turystów do odwie-
dzania. Olsztyn staje się coraz bardziej 
zielonym miastem, z mnóstwem przy-
tulnej przestrzeni i rosnącą liczbą miejsc 
służących uprawianiu sportu i rekreacji. 
W parze z uczynieniem go przyjaznym 
idzie również troska o bezpieczeństwo 
– Olsztyn w 2020 roku musi utrzymać  
w tej kwestii wysokie standardy. Za-

tworzący społeczeństwo obywatelskie.
Niestety obecnie ich udział w życiu 
miasta najczęściej ogranicza się tylko 
do zagłosowania w wyborach samo-
rządowych. To zdecydowanie za mało. 
Teoretycznie radni i prezydent zostali 
wybrani, by w imieniu mieszkańców 
zarządzać miastem, jednak wizje tego, 
jak należy kierować jego rozwojem, 
mogą być z różnych względów zupełnie 
odmienne od oczekiwań mieszkańców. 
Administracja samorządowa musi roz-
mawiać z olsztynianami, a oni z kolei 
muszą wykazywać się aktywnością, in-
nego sposobu na poznanie wzajemnych 
oczekiwań i ograniczeń nie ma. Sama 
krytyka na forach internetowych nie 
wystarczy. Bez społecznego zaangażo-
wania nawet najlepsi prezydenci i radni 
nie sprawią, że mieszkańcy będą szczę-
śliwi.
 
Czy to oznacza, że olsztynianie mają się 
na wszystkim znać? Oczywiście, że nie. 
Od tego są specjaliści, którzy będą dbali 
o prawidłowy rozwój miasta, będą pre-
zentowali najlepsze rozwiązania, któ-
re się do niego przyczynią. Wszystko 
oparte na prawdziwym dialogu.
 
Partia Razem

Olsztyn 2020 roku nie będzie różnił się 
wiele od Olsztyna dzisiejszego. W tak 
krótkiej perspektywie bardzo trudno 
mówić o marzeniach. W 2020 roku bę-
dziemy mogli poruszać się już nowymi 
tramwajami, jednak nie w wizji prezy-
denta Grzymowicza, ale tej zaprezento-
wanej przez stronę społeczną podczas 
konsultacji tramwajowych (tramwaj 
przez centrum Nagórek).
Wierzymy, że do tego czasu powstanie 
kolej miejska łącząca zachodnie dzielni-
ce miasta ze Śródmieściem i Dworcem 
Głównym oraz okolicznymi gminami. 

równo pod względem tego, co dzieje się 
w przestrzeni publicznej, jak i w kontek-
ście zapewnienia dostaw ciepła, wody, 
odbioru odpadów i nieczystości. Nie 
mam wątpliwości, że to, co robimy dziś, 
sprawi, że nasze miasto będzie lepszym 
za kilka lat.

Bartłomiej Biedziuk, prezes zarządu 

Forum Rozwoju Olsztyna

Olsztyn naszych marzeń to miasto kom-
pletne, Miasto Szczęśliwe. Miasto kom-
pletne oznacza przyjazną przestrzeń, 
efektywny transport oparty na komuni-
kacji publicznej, silną gospodarkę oraz 
przede wszystkim aktywnych mieszkań-
ców, którzy tworzą tożsamość miejsca, 
w którym żyją, i mają rzeczywisty wpływ 
na jego rozwój. Mówiąc o Olsztynie jako 
mieście kompletnym, nie mamy na my-
śli metropolitalnej potęgi, lecz miejsce, 
które wykorzystuje wszelkie posiadane 
atuty, aby rozwijać się w prężny i har-
monijny sposób. Jednocześnie zna też 
swoje ograniczenia. Naszym zdaniem 
kluczem do tego są: realizacja spójnej  
i zrównoważonej polityki przestrzen-
nej; wzmocnienie roli transportu pu-
blicznego; budowanie siły gospodarczej 
poprzez rozwój sektora nowoczesnych 
technologii i ośrodków badawczych przy 
jednoczesnym wzmocnieniu roli małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz umożli-
wienie mieszkańcom podejmowania naj-
ważniejszych decyzji dotyczących miasta.
Jednak aby to wszystko mogło zaistnieć, 
żeby można było powiedzieć, że Olsz-
tyn to Miasto Szczęśliwe, potrzebni są 
odpowiedzialni i świadomi mieszkańcy. 
Odpowiedzialni za swoje miasto, traktu-
jący je jako dobro nas wszystkich, o któ-
re trzeba dbać. Świadomi tego, że tylko 
wspólnym wysiłkiem, otwartością na in-
nych, chęcią do dialogu można stworzyć 
miasto przyjazne do życia. Mieszkańcy 

W naszej wizji najważniejsza stacja ko-
lejowa wraz dworcem autobusowym 
odzyskują swój dawny blask. Powstaje 
kładka pieszo-rowerowa na Zatorze oraz 
nowoczesne centrum przesiadkowe, bez 
dublowania peronów tramwajowych. 
Mamy nadzieję, że w 2020 roku polepszy 
się jakość powietrza w Olsztynie. Miasto 
rozpocznie na szeroką skalę wymianę 
trujących pieców węglowych i zainstaluje 
czujniki jakości powietrza na wielu osie-
dlach. W tym czasie rozpocznie się też 
przyłączanie domów ze starszych dziel-
nic (Śródmieście, Zatorze) do ogólno-
miejskiej sieci ciepłowniczej. Wierzymy, 
że w 2020 roku nie zostanie ścięte ani 
jedno drzewo. Liczymy, że na Starówce, 
poza wyjątkowymi sytuacjami, nie uj-
rzymy samochodów osobowych. Jednak 
taka zmiana nie może odbyć się bez bu-
dowy większego dwupoziomowego par-
kingu. Mamy nadzieję, że do 2020 roku 
powstanie obwodnica Olsztyna oraz że 
zakończone zostaną inwestycje mające 
jeszcze lepiej skomunikować nasze mia-
sto z centrum kraju.
Olsztyn 2020 to miasto, w którym wpro-
wadzono strefę tempo 30 w centrum 
miasta i powstają kolejne ścieżki rowero-
we, łącznie z Łynostradą.
Liczymy, że za 3 lata oferta kulturalna 
miasta się zwiększy. Nie zrobi się tego 
bez większych nakładów finansowych na 
sztukę i kulturę.
Wierzymy, że Olsztyn przyszłości to 
miasto, które stawia na inteligentny  
i innowacyjny rozwój. Chcielibyśmy, aby 
po wyborach samorządowych nastąpiła 
zmiana koncepcji i odejście od formatu 
bazy outsourcingowej dla Polski i świata, 
a firmy będą zatrudniać na umowy o pra-
cę z poszanowaniem prawa pracy.
W Olsztynie 2020 roku nie znikają le-
wicowe nazwy ulic, jak Dąbrowszcza-
ków, a miasto promuje współpracę  

Czy OlSzTyn 2020 
SpełnI OCzekIwAnIA 

MIeSzkAńCów?
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z obywatelami i obywatelkami. Ich głos 
jest słuchany podczas sesji rady miasta. 
Zostaje przywrócony mechanizm Oby-
watelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.
W końcu w Olsztynie 2020 roku Stomil 
po wielu latach powraca do Ekstraklasy, 
a AZS przywozi mistrzostwo kraju do 
nowej Uranii.
 
Michał Wypij – doradca w Gabi-

necie Politycznym Premiera Jaro-

sława Gowina, szef warmińsko-

do współtworzenia polityki miejskiej. 
Do tego przeciwdziałanie przez włoda-
rzy miasta niezwykle szkodliwej uciecz-
ce młodego pokolenia ze stolicy War-
mii i Mazur oraz zmiana paradygmatu 
w kwestii mieszkalnictwa komunalne-
go. Wymienione  zasady powinny być 
priorytetami w strategii rozwoju Olsz-
tyna na najbliższą dekadę. Jednakże, je-
żeli chcemy rozwoju na miarę naszych 
ogromnych możliwości, musimy do-
konać rozumnej zmiany na stanowisku 

-mazurskich struktur Polski Razem 

Zjednoczonej Prawicy

Olsztyn 2020 to miasto idące w kierun-
ku rozwoju w kilku segmentach. Po 
pierwsze efektywny transport publiczny, 
innowacyjna gospodarka wykorzystu-
jąca naszą naturalną przewagę oraz bę-
dąca w bliskiej relacji z Uniwersytetem 
Warmińsko-Mazurskim. Zatrzymanie 
dewastacji przestrzeni, bezzasadnego 
betonowania miasta oraz wykorzystanie 
kipiącej w  mieszkańcach Olsztyna chęci 

prezydenta miasta – tak by kolejną deka-
dę dreptania wspólnie przekuć na dekadę 
odważnych zmian, ambitnych planów 
i dynamicznego rozwoju. Olsztyn i miesz-
kańcy Olsztyna w pełni na to zasługują.

Wizje naszych rozmówców mogą różnić 
się w poszczególnych aspektach, jednak 
wszyscy wieszczą to, że nasze miasto bę-
dzie się rozwijać. A jakie są Wasze ocze-
kiwania? Zapraszamy do dyskusji na na-
szym profilu na Facebooku.

Ul. Pieniężnego i Partyzantów

Jedna z głównych ulic łączących dworzec ze Starówką – Partyzantów – będzie re-
montowana od ronda Bema do ul. 1 Maja. Ulica zostanie poszerzona, powstaną 
ścieżka rowerowa oraz bezzatokowe przystanki autobusowe. Koszt remontu to po-
nad 25 milionów złotych. Koniec prac planowany jest na 2018 rok. Już niedługo za-
cznie się modernizacja ul. Pieniężnego, która wyniesie około 24 milionów złotych. 
Zostanie wyburzony most św. Jakuba,  a na jego miejscu zostanie zbudowany nowy. 
Powstanie też bezkolizyjne połączenie parku Podzamcze z Parkiem Centralnym.

Najbliższe lata to czas realizacji inwestycji, na które od lat
czekają mieszkańcy Olsztyna. Co zmieni się w naszym mieście?

Obwodnica

Po wielu latach walki o budowę południowej obwodnicy Olsztyna, która ma połą-
czyć drogę ekspresową S51 z DK16, prace nabrały rozpędu i projekt powoli zaczyna 
nabierać realnych kształtów. Sama obwodnica będzie miała 25 kilometrów. Oprócz 
niej powstanie także 40 km dróg lokalnych. Prace maja zakończyć się już w 2018 
roku.

Urania

W marcu 2016 roku poznaliśmy zwycięski projekt modernizacji Uranii. Wydano 
także zgody środowiskowe na realizację tego przedsięwzięcia. Jego koszt to około 40 
milionów złotych. Na razie takiej sumy nie znaleziono w budżecie miasta i projekt 
został wstrzymany, jednak pierwsze kroki zostały już zrobione, może do 2020 roku 
pieniądze na ten cel jednak się znajdą.

Nowe linie tramwajowe

Choć budowa pierwszych trzech linii nie była łatwa, lekka i przyjemna, to włoda-
rze miasta nie zniechęcili się do planów rozbudowy sieci połączeń tramwajowych 
w Olsztynie. Przygotowane są już plany rozbudowy, konsultowane są również wa-
rianty pociągnięcia torowiska na Zatorze (o czym piszemy w bieżącym wydaniu 
TKO).

fot. Artur Szczepańskifot. archiwum Urzędu Miasta Olsztyna  

fot. Adrian Starus fot. Artur Szczepański
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Piotr Grzymowicz nie zmienił zdania 
i utrzymał letnią organizację ruchu 
na starówce. Decyzja ta ucieszyła 
społeczników, nie są z niej jednak 
zadowoleni przedsiębiorcy. Czy uda się 
pogodzić interesy obu grup mieszkańców 
Olsztyna?

nOwA OrGAnIzACjA ruCHu
 DOprOwADzA DO zAMykAnIA 

SIę lOkAlI nA STAryM MIeŚCIe?

Konflikt w sprawie organizacji ruchu 
na olsztyńskiej starówce wybuchł pod 
koniec października, kiedy to zdecy-
dowano o wprowadzaniu letniego 
rozwiązania na cały rok. – To nie była 
łatwa decyzja, jednak jej podjęcie było 
koniecznością z uwagi na rosnącą presję 
społeczną – mówił jesienią prezydent 
Piotr Grzymowicz. – Będziemy obser-
wować efekty zmian i nie wykluczamy 
podniesienia stopnia ograniczeń po-
przez wprowadzenie ruchu na zasadach 
obowiązujących w strefie zamieszkania. 
To, że planowane wprowadzenie zmian 
jest słuszne, potwierdziło badanie opinii 
olsztynian. Przy pomocy Panelu Oby-
watelskiego zapytaliśmy o zdanie re-
prezentatywną grupę 422 osób, miesz-
kańców wszystkich osiedli, różnych 
pod względem wieku, wykształcenia, 
majętności. Nie podzielają oni opinii, iż 
ograniczenie ruchu samochodowego na 
Starym Mieście negatywnie wpłynie na 
popularność tego obszaru. Wręcz prze-
ciwnie, 62 proc. uważa, że takie zmiany 
zwiększą atrakcyjność tej części miasta 
z punktu widzenia olsztynian i turystów.
 
Tej decyzji sprzeciwili się przedsiębior-

a w bliskiej odległości kolejnych 550 – 
mówi Patryk Pulikowski z Urzędu Mia-
sta. 
Z tą decyzją nie mogą się jednak po-
godzić przedsiębiorcy. – Organizacja 
ruchu na starówce obowiązująca do 
listopada 2016 r. była rozwiązaniem 
elastycznym i kompromisowym, bo go-
dziła  potrzeby i oczekiwania mieszkań-
ców, turystów oraz przedsiębiorców. 
Uwzględniała sezonowość, co jest w na-
szej strefie istotnym elementem. Mamy 
wystarczającą przestrzeń publiczną na 
starówce, przy odrobinie tolerancji 
starczy jej dla pieszych, rowerzystów 
i zmotoryzowanych, tylko trzeba ją 
uporządkować i egzekwować przestrze-
ganie prawa – komentuje rozwiązanie 
wprowadzone przez Piotra Grzymowi-
cza Andrzej Goździewski. – Jednak mu-
simy stwierdzić, że największym man-
kamentem naszej lokalnej społeczności 
jest w wielu przypadkach brak kultury 
korzystania z tej przestrzeni publicznej. 
Trzeba edukować korzystających z niej, 
najważniejsza jest edukacja, edukacja 
i jeszcze raz edukacja społeczeństwa. 
Należy zostawić ludziom pewien margi-
nes wolności, niech jeżdżą autobusami, 

cy, którzy prowadzą sklepy i lokale ga-
stronomiczne w obrębie Starego Miasta. 
– Obowiązujące  od kilkunastu lat ogra-
niczenie ruchu samochodowego i  par-
kowania w tzw. okresie ogródkowym od 
kwietnia do października jest jak najbar-
dziej uzasadnione, bo uwzględnia zwięk-
szone natężenie ruchu pieszych, natomiast 
w okresie zimowym nie ma potrzeby, 
aby takie obostrzenia były wprowadzane, 
gdyż liczebność pieszych i rowerzystów 
jest wówczas znikoma. Nie ma żadnego 
powodu, żeby utrudniać  ludziom dostęp 
do korzystania z punktów handlowych 
i usługowych na starówce – mówi An-
drzej Goździewski ze stowarzyszenia 
„Starówka Razem”. W połowie lutego 
odbyło się spotkanie w tej sprawie, jed-
nak prezydent  Piotr Grzymowicz nie 
zmienił nowego rozwiązania. –  Pod-
trzymujemy decyzję o rezygnacji z letniej 
i zimowej organizacji ruchu, co wiąże 
się z zakazem parkowania wokół Stare-
go Ratusza. W tym miejscu moglibyśmy 
wyznaczyć 28 miejsc postojowych. Trze-
ba podkreślić, że wjazd autem na Stare 
Miasto niezmiennie jest możliwy zgod-
nie z oznaczeniami. Poza tym na jego 
terenie jest ok. 100 miejsc postojowych, 

tramwajami, rowerami i chodzą pieszo, 
ale jeżeli ktoś ma potrzebę lub ochotę, 
niech jeździ samochodem – dodaje.
Czy to rozwiązanie, które chwalone 
jest przez społeczników, faktycznie ma 
wpływ na atrakcyjność oferty tury-
stycznej Olsztyna? Zdaniem Andrzeja 
Goździewskiego przyczyniło się ono do 
planowanego zamknięcia dwóch olsz-
tyńskich klubów – Chili i Tetris. Jednak 
trzeba zauważyć, że w ostatnich miesią-
cach w okolicy starówki powstało kilka 
ciekawych miejsc, w których można spę-
dzić czas przy smacznym jedzeniu i cieka-
wych trunkach.  
Pomysłem, który pogodziłby zwaśnione 
strony, byłby parking, który miałby zo-
stać zlokalizowany w okolicach Starego 
Miasta. Chodzi o miejsce przy ul. No-
wowiejskiego, gdzie ponad dekadę temu 
mieściła się kultowa Składnica Sztuk, 
a wcześniej szalet miejski (do tematu 
wrócimy w następnym numerze). Jednak 
od lat nic się nie zmieniło w tej sprawie. 
Dlatego też nie widać rozwiązania kon-
fliktu miedzy przedsiębiorcami a ratu-
szem.

Teraz  samochody nie mogą parkować przy Starym Ratuszu

fot. Artur Szczepański

KS
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Mieszczuch

Czy kiedy przychodzicie do kogoś 
z wizytą, to oczekujecie, że gospodarz 
na Wasze życzenie przemebluje swo-
je mieszkanie? Bo Wy chcecie, żeby to 
Wam było wygodnie? Wygodniej niż 
jemu? Nie wydaje mi się. A taka właśnie 
analogia nasunęła mi się po lekturze 
wpisów na profilu „Kierowcy Olsztyna 
na rzecz ładu komunikacyjnego” na po-
pularnym portalu społecznościowym. 
Podobno jak kogoś nie ma na Facebo-
oku, to nie istnieje. W tym wypadku 
jest na odwrót. Powstało tam coś, co 
w rzeczywistości jest czymś zupełnie 
innym. Bo profil ten został założony 
przez mieszkańca Purdy, dojeżdżające-
go codziennie do Olsztyna samocho-
dem. Właściciel sam namaścił się do 
występowania w imieniu „kierowców 

a piesi powinni przechodzić przez uli-
ce tylko przejściami naziemnymi lub 
podziemnymi. Nie przekonują go żad-
ne argumenty, nie przekonują badania, 
nie przekonują twarde dane. Bo on wie, 
że jest inaczej. Wie, bo przecież widzi. 
I bez wahania odpowiada, że jeśli pie-
si chcą, żeby samochody przestały zaj-
mować im chodniki, to powinni stanąć 
ramię w ramię z kierowcami i walczyć 
o parkingi dla tych ostatnich. Zgodnie 
z tą logiką gdy ktoś właduje ci się do 
domu i wprowadzi tam całą rodzinę, to 
twoim obowiązkiem jest walczyć z nim 
o lepsze mieszkanie dla niego. Wtedy 
może sobie pójdzie. Taki scenariusz już 
kiedyś powstał. Wykorzystał go Bare-
ja i nakręcił komedię „Nie ma róży bez 
ognia”. Oglądając film, można było się 

Olsztyna” i żąda, żeby jemu i jemu po-
dobnym, dojeżdżającym z okolicznych 
miejscowości, było w naszym mieście 
łatwiej, prościej i przyjemniej. W opisie 
profilu precyzuje (pisownia oryginal-
na): „Tworzymy społeczność kierow-
ców niezgadzających się z obecną poli-
tyką zarządzania naszymi drogami, która 
wprowadza na nie chaos”. Co ciekawe ma-
niera pisania o sobie w liczbie mnogiej jest 
u niego dość częsta.

Czego możemy dowiedzieć się z rzeczo-
nych wpisów? Zdaniem autora (a zna się 
on na wszystkim, bo nie będąc inżynie-
rem, wybudował dom), w mieście jest 
za dużo świateł (tych dla samochodów), 
transport zbiorowy należy natychmiast 
pozbawić jakichkolwiek przywilejów, 

pośmiać. Czytając postulaty kierowcy 
z Purdy, dla którego samochód to wol-
ność, a piesi w mieście powinni chodzić 
w odblaskowych kamizelkach, można je-
dynie usiąść i zapłakać. Lepiej to jednak 
robić po cichu, bo tych, którzy nie zga-
dzają się z jego twórczymi pomysłami, po 
prostu blokuje. 

Kierowca z Purdy chce, by traktowano 
go bardzo poważnie, podczas gdy sam 
głosi absurdalne tezy i stawia żądania, 
których nie da się spełnić. Codziennie 
przyjeżdża do nas w gości i oczekuje, że 
specjalnie dla niego kupimy nowe fotele. 
Bo te stare go uwierają, a ich kolor wpę-
dza go w depresję. Co można zrobić z ta-
kim gościem? Jakieś propozycje?

OkIeM MIeSzCzuCHA

GOŚCIe
SpOD OlSzTynA
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SpOrT

FITneSSu 

Fit and Jump to sieć lokali fitness, 
w których zamiast tradycyjnego trenin-
gu odbywają się ćwiczenia przy użyciu 
trampoliny. Firma została założona 
w Łodzi i po pewnym czasie zagościła 
na stałe w ponad 150 miejscach w kraju
 i za granicą (m.in. w Warszawie czy 
Giżycku). – Teraz przyszedł czas na 
Olsztyn. Stwierdziliśmy, że to super po-
mysł, aby otworzyć się właśnie tu. Jak 
na razie promocja otwarcia klubu cieszy 

się dużym zainteresowaniem – wyjaśniła 
nam menedżerka Anita Andrzejewska.

Jak się dowiedzieliśmy, w Olsztynie nie 
ma jeszcze tego rodzaju klubu, w którym 
ćwiczy się głównie na trampolinach do 
fitnessu. Są co prawda siłownie, które 
mają w ofercie pojedyncze godziny tre-
ningu na tych przyrządach, ale trudno się 
tam dostać.

Ćwiczenie przy pomocy trampoliny trwa 
ok. godziny i składa się z pięciu elemen-
tów: na początku jest rozgrzewka, na-
stępnie przez 20 minut wykonuje się tzw. 
skoczki, czyli proste i przyjemne kroki. 

dla wszystkich bez względu na wiek, płeć 
oraz poziom aktywności fizycznej – tłu-
maczy Anita Andrzejewska.

Fit and Jump w Olsztynie zaprasza już 18 
marca. Lokal znajduje się przy ul. Toruń-
skiej 1a (Zatorze). Na fanpage’u na Face-
booku można na bieżąco śledzić wszelkie 
informacje związane z otwarcie oraz brać 
udział w konkursach.

TAkIeGO

w OlSzTynIe jeSzCze nIe ByłO
FITneSSu 
w OlSzTynIe jeSzCze nIe ByłO
Już niedługo olsztynianki i olsztynianie będą mogli ćwiczyć w salonie Fit 
and Jump przy ul. Toruńskiej 1a. Otwarcie zaplanowano na 18 marca 
(w sobotę). Warto pospieszyć się z zapisami, gdyż nowy fitness cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem.

Trzecim elementem treningu są 
ćwiczenia wzmacniające. – W ko-
lejne dni będziemy trenować inne 
partie ciała – dodaje pani Anita. 
Następnym krokiem są ponownie 
skoczki, a ostatnim krótki stret-
ching.

Podczas skoczków pracujemy głównie 
brzuchem, jest on cały czas mocno na-
pięty. Ponadto jest to również dobre 
ćwiczenie na nogi i pośladki. Trampo-
lina służy do amortyzacji stawów, nie 
obciąża ich, co jest jej wielkim atutem. 
– Trening na niej jest bardzo efektyw-
ny, podczas zajęć możemy spalić nawet 
800 kcal. Ćwiczenia są przeznaczone 

Ćwiczenie przy pomocy trampoliny trwa 
ok. godziny i składa się z pięciu elemen-
tów: na początku jest rozgrzewka, na-
stępnie przez 20 minut wykonuje się tzw. 
skoczki, czyli proste i przyjemne kroki. 

Fit and Jump w Olsztynie zaprasza już 18 
marca. Lokal znajduje się przy ul. Toruń-
skiej 1a (Zatorze). Na fanpage’u na Face-
booku można na bieżąco śledzić wszelkie 
informacje związane z otwarcie oraz brać 
udział w konkursach.

ćwiczenie na nogi i pośladki. Trampo-
lina służy do amortyzacji stawów, nie 
obciąża ich, co jest jej wielkim atutem. 
– Trening na niej jest bardzo efektyw-
ny, podczas zajęć możemy spalić nawet 
800 kcal. Ćwiczenia są przeznaczone 
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GASTrOnOMIA

Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
Przysłowie tak stare jak świat, a i praw-
dy w nim wiele. Odwiedzamy inne 
kraje, uprawiając kulinarną turystykę, 
a mało kto zna rodzime smaki. Szkoda, 
bo na przykład nasze sery w niczym nie 
ustępują importowanym serom wło-
skim czy holenderskim. Ba, są nawet 
lepsze. Bo świeże.
W ostatnich latach popularne stały się 
produkty eko i bio. No i świetnie, bo 
nikomu nie trzeba tłumaczyć, że im 
zdrowiej jemy, tym lepiej się czujemy. 
Eko jaja, bio chleb, ser i eko wędliny. 
Ryby też są eko i bio. Eko czyli swojskie. 
Eko czyli ze wsi. A wsi u nas od groma 
i ciut ciut. Rzekłabym – cała Warmia 
jest eko. Dlaczego więc nie spróbować 
uprawiania kulinarnej turystyki śladem 
przysmaków Warmii i Mazur? Mamy 
przecież tyle lokalnych eko skarbów, 
że zwiedzać można całe wakacje. I jeść, 
jeść, jeść. 
Jeść, ale gdzie?

Cóż może być lepszego od błękitnego 
nieba, przedwieczornego zapachu je-
ziora, lasu i łąki? Ano lepiej może być 
wtedy, kiedy oprócz tego wszystkiego 
mamy pod ręką swojskie, nieskażone 
chemią jedzenie. Wtedy osiągamy pełną 
życiową harmonię i bardzo nam blisko 
do stuprocentowego szczęścia. Tylko 
gdzie ta łąka i to jedzenie? Pojedźmy 
na przykład w okolice Morąga, gdzie 
na pewnej koziej farmie we wsi Złotna 
pasą się wesołe kózki, które dają wesołe 
mleko, a z tego mleka właściciele robią 
wspaniałe sery, kefiry i jogurty. Wszyst-
ko opatrzone certyfikatem, naturalne, 
zdrowe, pyszne. Można jechać, zjeść 
i kozę pogłaskać. Smacznie i edukacyjnie. 
Z Morąga całkiem niedaleko do Wło-
dowa, gdzie znajdą coś dla siebie miło-
śnicy trunków nieco mocniejszych niż 

grzyby. I nikt nie płacze, że musi w so-
botę wstać skoro świt. Zimą zajadamy 
się smakołykami z domowych spiżar-
ni: kiszonymi ogórkami, powidłami, 
ususzonymi uprzednio owocami czy 
grzybami. Ile jest przydomowych wę-
dzarni, w których pan domu przyrządza 
swojskie wędliny, kiełbasy czy ryby? Ilu 
z nas, w domowym zaciszu, produkuje 
na potęgę nalewki wszystkich smaków? 
Wszystko to wpisuje się w naszą regio-

kozie mleko. We Włodowie bowiem 
można spędzić miło czas, popijając so-
bie lokalny cydr i zagryzając go jabłusz-
kiem prosto z drzewa. Kwaśne Jabłko, bo 
o nim mowa, oferuje także jedzenie opar-
te na regionalnych produktach. Strawa 
i cydr – rozpusta w biały dzień. Chętnie, 
byle był słoneczny.
Przemierzając Warmię i Mazury wzdłuż 
lub wszerz, kierując się w stronę Olsz-
tynka i słynnego Grunwaldu, można 
trafić do malowniczej wsi Pacółtowo na 
Wzgórzach Dylewskich. We wsi tej znaj-
duje się gospodarstwo, które, w ogrom-
nym poszanowaniu natury, hoduje ra-
sowe krowy, kury, gęsi, kaczki, a także 
uprawia się tam mnóstwo warzyw i ziół. 
Gospodarstwo w połączeniu z pięknem 
zabytkowego pałacu sprawia wrażenie, 
jakby czas się tam zatrzymał sto pięćdzie-
siąt lat temu. Nawet pomijając oczywiste 
walory smakowe tamtejszego jedzenia, 
warto jechać do Pacółtowa choćby dla 
nacieszenia się okolicznym pięknem. 
Slowfoodowy raj

Takich miejsc na mapie Warmii i Ma-
zur jest o wiele, wiele więcej. Tworzą 
je ludzie z pasją, wychowani w tradycji 
rodzinnej, ludzie, którzy kochają życie 
i wiedzą, gdzie i jak szukać szczęścia. Nie 
pod wpływem mody, a z chęci dziele-
nia się tym, co mają najlepsze. Rodzime 
hodowle i produkty to nasze naturalne 
skarby, owoce naszych ziem. Miody pana 
Wowka z Miłakowa, hodowle w Prasli-
tach czy Warpunach, gdzie na Ranczu 
Frontiera można nabyć słynne sery owcze 
typu dżersej czy owczy blue. Ci bardziej 
świadomi restauratorzy coraz częściej 
korzystają z usług lokalnych dostawców, 
co cieszy mnie ogromnie. Wszyscy tęsk-
nimy do źródeł. Wiosną siejemy, latem 
zbieramy plony. Kiedy przychodzi jesień, 
całymi rodzinami tłumnie jeździmy na 

nalną tradycję, a zwie się nowocześnie, 
z angielska – slow food. Jedzenie jest 
i będzie ogromną częścią naszego życia. 
Warto więc wrócić czasem do lokalnych 
smaków. Doceńmy Warmię i Mazury 
nie tylko za jeziora i lasy, lecz także za 
niezwykłe smaki i wspaniałych ludzi. 
Ideę slow food przekujmy na slow life, 
a życie będzie i smaczniejsze, i bogatsze 
w nową jakość.

ŚlADeM wArMIńSkICH I MAzurSkICH
przySMAków Gastronautka.pl

fot. z arch. Ranczo Frontiera
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FelIeTOn

MODA

rOzpOCzął SIę SezOn 
nA SuknIe ŚluBne

S

alon „Nowożeńcy” otwarty zo-
stał w kwietniu 2014 roku. Jak 
opowiada menedżerka Aleksandra 

Czarnecka, jest to firma rodzinna: – Do-
świadczenie przeszło z matki na córkę, 
ponieważ to mama lata temu zaczynała 
w tej branży. Znamy ten rynek. Oczy-
wiście musiałyśmy odnowić kontakty 
i wdrożyć się we wszystko, ale warto 
było. Kochamy swoją pracę.

Pomysł zrodził się z poszukiwań wy-
marzonej sukni i dodatków do niej dla 
przyjaciółki pani Aleksandry. Niestety, 
jakość obsługi i oferta lokalnych sklepów 
pozostawiały wiele do życzenia. – Na-
szym marzeniem było otworzyć salon 
przytulny i przyjazny, w którym kobieta 
poczuje się swobodnie. Salon, w którym 
nie narzuca się własnego zdania i pozo-
stawia klientce szansę na dokonanie tak 
ważnego w życiu wyboru, a produkty 
sprzedawane w nim będą sprawdzonej 
jakości – opowiada menedżerka „Nowo-
żeńców”. Tak powstało miejsce, w któ-
rym każda kobieta, niezależnie od wieku, 
jest mile widziana.

ślubnej trwa od dwóch do trzech miesię-
cy. – Owszem zdarzają się panny młode, 
które marzą o wyjątkowo oryginalnej 
sukni. Stąd w naszej ofercie ta usługa. 
Wiemy, jak ważne jest, by każda z nas 
czuła się wyjątkowo, jak wiele znaczy 
zachwyt gości. Dlatego słuchamy swoich 
klientek i niczego im nie narzucamy. Je-
steśmy tu po to, by im pomóc. Ten salon 
to praca z pasją i misja – wyjaśnia pani 
Czarnecka.

W rozmowie z nami pani Aleksandra 
przyznała, że najpopularniejsze faso-
ny sukien ślubnych nie zmieniają się od 
lat. – Istnieją nieśmiertelne trendy jak 
Princessy, czy klasyczna litera A. Jednak 
w tym roku królują zwiewne suknie 

Ze statystyk wynika, że większość par bie-
rze ślub wiosną i latem, gdy noce są ciepłe, 
a dni długie. Dlatego też pamiętajmy, że 
im bliżej do tego ważnego dnia, tym trud-
niej o wymarzoną kreację. – Najlepszym 
czasem na wybór sukni ślubnej jest zima 
oraz przedwiośnie. Kreację trzeba wybrać 
co najmniej 4 miesiące przed ślubem, gdyż 
kalendarze z terminami przymiarek szyb-
ko się zapełniają, a im bliżej do lata, tym 
więcej mamy pracy – tłumaczy pani Alek-
sandra.

W salonie „Nowożeńcy” można także wy-
pożyczyć suknię ślubną lub wieczorową. 
Każda kreacja po zwrocie jest odnawia-
na, więc nie ma najmniejszej obawy o jej 
stan. – Naszą domeną jest dbanie o jakość i 
detale – zapewnia menedżerka. W salonie 
znajduje się również pracownia krawiec-
ka, gdzie doświadczone krawcowe szyją 
i przerabiają suknie. Jest to usługa skiero-
wana do tych pań, które nie znalazły  wy-
marzonej kreacji. Jednak również i w tym 
przypadku należy złożyć zamówienie od-
powiednio wcześnie, gdyż uszycie sukni 

z rozcięciami w spódnicach, najlepiej 
w kolorach ivory i nude, co nieco odsła-
niające, a także pięknie zdobione koronką 
litery A z wycięciami na plecach. Wracają 
również suknie z rękawami w stylu gla-
mour w formie księżniczki czy syreny. 
Każda z nas ma w głowie swoją wymarzo-
ną suknię. A my jesteśmy po to, by pomóc 
ją odnaleźć – kończy nasza rozmówczyni.

Salon Ślubny „Nowożeńcy” mieści się przy ul. Pieniężnego 23. Więcej informacji na stronie www.nowozency.biz.

Po lewej pani Aleksandra
fot. Jakub Starowieyski 

...zatem jak na konserwatystę przy-
stało, postanowiłem się z Państwem 
przywitać i wyrazić wielką radość, że 
za pośrednictwem „Twojego Kuriera 
Olsztyńskiego” będzie mi dane zapro-
sić do wspólnej rozmowy o Olsztynie 
– głównie o kwestiach związanych 
z gospodarczo-rozwojową sferą życia 
stolicy Warmii i Mazur, ale także ży-
ciem społecznym mieszkańców i ak-
tywnością III sektora w naszym mie-
ście. Olsztyn to miasto akademickie, 
dlatego chciałbym porozmawiać z Pań-
stwem o sprawach, którymi zajmuję 
się na co dzień, pracując z premierem 
Jarosławem Gowinem w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Rok 2017 to bez wątpienia rok prze-

ni świata, ale co ważniejsze, spadły 
w ostatnim notowaniu do piątej, ostat-
niej setki. 

Wnioski są trzy:

1. polska nauka jest dramatycznie nie-
dofinansowana; 
2. dysponujemy dużym potencjałem 
naukowym;
3. mamy kłopot z jakością kształcenia 
na polskich uczelniach.

Licznik znaków niebezpiecznie zbliża 
się do końca, pozostaje mi więc wy-
razić nadzieję, że słowo wstępu, które 
kończą Państwo właśnie czytać, skłoni 
do regularnej lektury mojej kolumny. 
Nazywam się Michał Wypij, zaczyna-
my.

łomowy dla polskiego szkolnictwa wyż-
szego. Czas konstruktywnych sporów 
i wspólnej pracy nad nowym projektem 
ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Lecz trudno o wyznaczenie kierunku, 
w którym chcemy zmierzać, bez świado-
mości miejsca, w którym jesteśmy obecnie.
Jeśli porównamy potencjały światowych 
gospodarek, Polska ze swoim PKB znaj-
dzie się na 24. miejscu. Pod względem 
nakładów na naukę natomiast zajmujemy 
na świecie 37. lokatę. Stan polskiej nauki 
według różnych statystyk sytuuje nas na 
20 pozycji. Jak na tle zagranicy wypadają 
nasze uczelnie? Uniwersytety Jagielloński 
i Warszawski to jedyne polskie placówki, 
które znalazły się w tzw. rankingu szan-
ghajskim – liście 500 najlepszych uczel-

najgorsze jest pierwsze 
zdanie…
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z gospodarczo-rozwojową sferą życia 
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ciem społecznym mieszkańców i ak-
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dlatego chciałbym porozmawiać z Pań-
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najgorsze jest pierwsze 
zdanie…

fot. Łukasz Pepul

Michał Wypij

Michał Wypij – doradca w Gabinecie Politycznym 
Premiera Jarosława Gowina, szef warmińsko-mazurskich 

struktur Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
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Zatorze to dzielnica, o której można 
przeczytać w książkach znanych w całym 
kraju autorów – Mariusza Sieniewicza  
i Włodzimierza Kowalewskiego. Jednak  
w ostatnich latach w planach urzędników 
ciężko było znaleźć wzmiankę na temat 
dużych projektów realizowanych w tej 
części Olsztyna.

DzIelnICe OlSzTynA

Czy urzęDnICy
 pAMIęTAją O zATOrzu? 

Zdaniem mieszkańców Zatorza plany 
ratusza kończą się za torami. W ostat-
nich latach wszystkie większe realizacje 
projektów infrastrukturalnych dotyczą 
terenów położonych na południe od 
linii kolejowej. – Mieszkam przy Lima-
nowskiego już jakieś dziesięć lat. Mam 
wrażenie, że cała dzielnica korkuje się 
z każdym rokiem coraz bardziej – opo-
wiada Paweł, 35-letni przedstawiciel 
handlowy. – Pewnie chodzi o to, że część 
osób pracujących w Olsztynie przepro-
wadza się do ościennych gmin – dodaje. 
Nie oznacza to, że na Zatorzu nic się nie 
zmienia. Jest planowana rewaloryzacja 
Parku Jakubowo, na którą przeznaczo-
ne ma zostać prawie sześć milionów 
złotych, z czego niemal pięć milionów 
to pieniądze z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W parku mają 
powstać schody terenowe, zamontowa-
ne zostaną ławki, kosze, oświetlenie. 
Przeprowadzone będą również prace 
związane z instalacjami elektrycznymi 
– układanie sieci kablowej, nowe la-
tarnie, system sterowania strumieniem 
świetlnym w oparciu o czujniki ruchu. 

Jednym z pomysłów jest rozbudowa li-
nii tramwajowej, dzięki której ta część 
miasta miałaby zostać skomunikowa-
na z resztą Olsztyna. Gdańska firma 
przygotowała trzy koncepcje, które 
były konsultowane w ramach spotkań 
z mieszkańcami. Dwie z nich zakłada-
ją powstanie torowisk. W wariancie 
pierwszym linia tramwajowa miała-
by przebiegać ulicami: Kętrzyńskiego, 
Limanowskiego, Jagiellońską do pętli 
Osiedle Podleśna. Według drugiej opcji 
tramwaj jechałby ulicami Kętrzyńskie-
go, Limanowskiego, Żeromskiego, 
Niedziałkowskiego, Jagiellońską, Sybi-
raków, Wojska Polskiego do pętli Jaku-
bowo przy ul. Parkowej. Trzecia kon-
cepcja zakłada powstanie buspasów na 
Zatorzu.  Tramwaje jadące zatorzański-
mi ulicami to jednak pieśń przyszłości 
– najwcześniej moglibyśmy to zobaczyć 
dopiero po roku 2020. 
Kolejnym projektem, który czeka na 
realizację, jest planowana przebudowa 
alei al. Sybiraków, która ma być przy-
szłą drogą krajową. Prace miałyby być 
prowadzone na odcinku od skrzyżowa-

Posadzone także zostaną drzewa i krze-
wy. Oczywiście tego typu prace są bardzo 
ważne dla poprawy jakości życia na Za-
torzu, jednak co nam z pięknych parków, 
jeżeli główne arterie się blokują? – Proszę 
zapytać urzędników, czy próbowali kie-
dyś jechać ulicą Paderewskiego w stronę 
Limanowskiego w godzinach szczytu. 
Samochód korkuje się na kilkanaście 
minut. Myślałem, że to kwestia korków  
w czasie budowy linii tramwajowej, ale 
cały czas można się zaklinować w tym 
miejscu – żali się Tomasz, który przejeż-
dża codziennie przez Zatorze w drodze 
do domu z pracy. 
Zapytaliśmy ratusz o to, czy urzędnicy 
mają do zaoferowania mieszkańcom Za-
torza coś więcej niż kolejne siłownie pod 
chmurkę. – Osiedla Zatorze nie możemy 
rozpatrywać w oderwaniu od reszty mia-
sta. Uważamy, że ta część Olsztyna po-
trzebuje podobnego programu rozwoju 
jak ten przygotowany dla Śródmieścia, 
bo jest też podobna do Śródmieścia pod 
względem gęstości zaludnienia i zabudo-
wy – mówi Patryk Pulikowski z Urzędu 
Miasta Olsztyna. 

nia z ulicami Limanowskiego i Jagielloń-
ską aż do al. Wojska Polskiego, łącznie ze 
skrzyżowaniem w niezbędnym zakresie. 
Przebudowa ma służyć poprawie prze-
jazdu przez miasto Olsztyn na północ, 
w kierunku miejscowości Dobre Miasto, 
Bartoszyce i dalej do przejścia graniczne-
go z Rosją w Bezledach.
Bez poprawienia wydolności ulic w tej 
części Olsztyna ciężko będzie o rozwój 
branż usługowej i gastronomicznej, a to 
wpłynęłoby znacznie na poprawę jakości 
życia mieszkańców. – Już opracowywane 
jest „Studium rozwoju systemów komu-
nikacyjnych Miasta Olsztyna”. To po-
zwoli na przeanalizowanie problemów 
także tej części miasta, a następnie wska-
zanie kierunków rozwoju. W wakacje 
ma zostać przeprowadzona inwentary-
zacja urbanistyczna Zatorza,  a prace nad 
Studium powinny skończyć się we wrze-
śniu. To pozwoli podejmować kolejne 
kroki – informuje Patryk Pulikowski.

KS
Ta ulica Zatorza tętniła kiedyś życiem

fot. Artur Szczepański 
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