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Pierwsza kulmi-
nacja już w naj-
bliższe week -
endy. Najpierw
XXI Olsztyń-

skie Noce Bluesowe z Bobby
Rushem, gwiazdą świato-
wego formatu, a już od  nie-
dzieli XVII Międzynaro-
dowe Dni Folkloru
„Warmia”, prezentujące fol-
klor z nieraz bardzo odleg-
łych zakątków świata. Nim
jeszcze dobrze wybrzmi fol-
klor, a już w kalendarzu po-
jawią się tradycyjne Dni Ja-
kubowe, a w ich ramach
koncert odkrycia tego roku
Ani Rusowicz. W tym sa-
mym czasie miłośnicy balo-
nów będą mogli kibicować 
V Mazurskim Zawodom Ba-
lonowym, dla których
główną areną zmagań będą
olsztyńskie Dajtki.

Także początek sierpnia za-
powiada się atrakcyjnie, al-
bowiem przypadający na 
1 sierpnia Dzień Niemena
uświetni koncert Grażyny
Łobaszewskiej, a dwa dni
później swoje 15-lecie świę-
tować będzie Kapela Jaku-
bowa.
Jak by nie patrzeć — dużo.
Tej bogatej oferty kultu-
ralno-rekreacyjnej za-
zdroszczą nam mieszkańcy
innych miast porównywal-
nej wielkości i jest to powód
do nieskrywanej radości.
Kiedy jestem pytany, jak to
robimy — odpowiadam
krótko — nie odpuszczamy
lata! I na dowód… pokazuję
NOL-a!

Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna

NIE 
ODPUSZCZAMY!
Tegoroczne lato jest nietypowe, bo zdominowane przez
dwa wydarzenia – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012 i letnią olimpiadę w Londynie. To standard
ogólnopolski, jednak lato w Olsztynie tym różni się od
propozycji innych miast, że wydarzeń dominujących jest
u nas znacznie więcej. 

KOLEJNY NUMER 
NOL-A JUŻ 
8 SIERPNIA
A w nim m.in.:

III LETNIA SESJA 
ŚMIECHOTERAPII

Tym razem kurację przez
poprawę humoru przepro-
wadzi kabaret Ani Mru-
Mru, który zaprezentuje
program „Nuda, rutyna
i odcinanie kuponów”. 

XII OLSZTYŃSKA 
TRZYDNIÓWKA 
TEATRALNA

Trzydniowa uczta teatral-
na, widowiska i spektakle
plenerowe, recitale aktor-
skie, działania performa-
tywne, przestrzeń teatral-
na dla dzieci. Daj się
wciągnąć w magię ulicz-
nego teatru!
Tegoroczne gwiazdy to
Stanisława Celińska 
i Andrzej Grabowski.

NIE PRZEGAP BASI

Gwiazdą kolejnego wyda-
nia oraz całego Olsztyńskie-
go Lata Artystycznego bę-
dzie Basia Trzetrzelew ska
— pierwsza Polka, która
wyśpiewała wielką karierę
na Zachodzie. Nagrywa
muzykę będącą mieszanką
współczesnego jazzu
i popu. Sprzedała miliony
płyt na całym świecie.
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PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU 
XXI OLSZTYŃSKIE 
NOCE BLUESOWE

20 lipca (piątek)
• godz. 17, SCENA STAROMIEJSKA
Nie strzelać do pianisty, JJL Trio, 
Kajetan Drozd Acoustic Trio
Prowadzenie: Wiesław A. Chmielew-
ski. Wstęp wolny
• godz. 20, AMFITEATR 
IM. CZESŁAWA NIEMENA
Flesh Creep, Carlos Johnson & Hoo-
Doo Band , Cedric Burnside 
Project. Bilety: 20 zł/karnet 35

21 lipca (sobota)
• godz. 15, GALERIA RYNEK MOK
„Po co Claptonowi cały ten blues?”
— prelekcja Andrzeja Dramińskiego
• godz. 17, SCENA STAROMIEJSKA
Blues Point, Roadside, Juicy Band
Prowadzenie — Piotr Gwizdała
Wstęp wolny
• godz. 20, AMFITEATR 
IM. CZESŁAWA NIEMENA
Wolna Sobota
Soul Catchers International
Bobby Rush — laureat Blues Music
Award 2011 za płytę soul-blues
Bilety: 20 zł/karnet 35 zł

Dwadzieścia odsłon festi-
walu za nami, więc wcho-
dzimy w nowy etap. Co no-
wego oferują XXI
Olsztyńskie Noce Bluesowe?
— Tak naprawdę kontynu-
ujemy to, co rozpoczęło się
w roku 2001, kiedy festiwal
po okresie kilkuletniej zapa-
ści rozpoczął prezentację
tego, co w światowym (a
przede wszystkim amerykań-
skim) bluesie najwartościow-
sze i najbardziej aktualne.
Od tego roku na olsztyńskich
scenach rok w rok pojawiali
się tacy giganci bluesa jak:
Calvin Jackson, Big Joe Tur-
ner, Otis Grant, Bernard Al-
lison, Big Bil Morganfield,
Otis Clay, Deborah Coleman,

Sonny Rhodes, Joe Louis
Walker czy Robert Run-
dolph. Nie były to występy
„dinozaurów”, którzy wyro-
biwszy sobie pozycję w latach
60., odcinają jedynie kupony
od niegdysiejszej sławy, ale
koncerty muzyków najbar-
dziej „gorących”, przechodzą-
cych eliminacje do prestiżo-
wych amerykańskich festi-
wali w tym Chicago Blues
Festival, a także nominowa-
nych i nagradzanych w Mem-

phis nagrodą Blues Music
Award. Tradycją Nocy stało
się również to, że występ su-
pergwiazdy jest jedynym jej
koncertem w Polsce, a często
i w Europie. XXI Noce Blu-
esowe kontynuują tę linię
programową, choć trzeba
z satysfakcją powiedzieć, że
poprzeczka jakości została
jeszcze podniesiona.

Impreza w tym roku jest
nieco krótsza niż zazwyczaj,
ale blues aż kipi w progra-
mie. Co szczególnie przy-
ciąga uwagę?
— Przede wszystkim klasa
wykonawców. Supergwiazda,
Bobby Rush, już po podpisa-
niu z nami kontraktu otrzy-

mała bluesowego Oscara
(Blues Music Award) za naj-
lepszy album soulowo-blu-
esowy. Podobnie było z Cedi-
ric’iem Burnsidem, uznanym
w Memphis za najlepszego
perkusistę roku. Warto przy-
pomnieć, że ten artysta,
uprawiający nowoczesną od-
mianę niezwykle obecnie
modnego archaicznego stylu
North Missisipi Hill Country
Blues, jest nie tylko wnukiem
giganta tego nurtu R. L. Bur-
nsida, ale także synem zna-
nego z olsztyńskich nocy
2001 Calvina Jacksona —
również perkusisty, nomino-
wanego do BMA.  Z kolei
grający z dynamiczną polską
kapelą HooDoo Band ciem-
noskóry leworęczny gitarzys-
ta i wokalista Carlos Johnson
ma własny wkład do stylu

Chicago. 

OLSZTYN 20-21 lipca

W tym roku Olsztyńskie Noce Bluesowe odbywają się po raz 21. O tym, dlaczego
warto wziąć udział w tym wydarzeniu, mówi Marek Marcinkowski, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury.

XXI OLSZTYŃSKIE 
NOCE BLUESOWE
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Mazurskie Mię-
dzynarodowe
Zawody Balo-
nowe odbywają
się już po raz

piąty. Dotychczas, aby je podzi-
wiać, musieliśmy lecieć do Ełku.
W tym roku to balony przylecą
do nas. I trudno będzie ich nie
zauważyć, bo w niebo poszybuje
aż czterdzieści balonów. Co wię-
cej większość lotów odbędzie się
nad miastem, więc nawet nie bę-
dąc na lotnisku, będziemy mogli
je podziwiać. Wystarczy, że za-
drzemy głowę do góry.

Mistrz w balonie 
i w sterowcu
A po raz pierwszy warto ją będzie
zadrzeć już 26 lipca w okolicach
godz. 18, gdy baloniarze z Litwy,
Rosji, Francji, Norwegii i Polski
pierwszym lotem zainaugurują
mistrzostwa. A potem będzie już
tylko ciekawiej. Ze względów bez-
pieczeństwa loty będą odbywać się
wcześnie rano, tuż po wschodzie
słońca, czyli między godz. 5.30 a 8. 

- Loty poranne będziemy wyko-
nywali z różnych stron Olsztyna
– mówi Bernard Banaszek, dy-
rektor generalny V Mazurskich
Zawodów Balonowych. - Druga
tura lotów zaplanowana jest po
południu, od godz. 18 do zachodu
słońca. Te loty wykonamy wspól-
nym startem wszystkich balo-
nów do konkurencji.
To jednak nie koniec atrakcji, bo
na niebie pojawią się również

dwa sterowce, z których jeden
będzie pilotowany przez obec-
nego wicemistrza świata Rimasa
Kościuskeviciusa z Litwy.

Upiór nad Uranią
Warto oglądać popisy balonia-
rzy i utrwalać je na zdjęciach,
bo organizatorzy postanowili
je nagrodzić. Wszystkie zdjęcia
o rozmiarach 2-5 MB wysy-
łamy na adres: konkurs@ben-

kow-
ski.pl

i zostajemy
współtwór-

cami balono-
wego kalenda-
rza, a także
wygrywamy

nagrody. Czy nie warto?
Warto! Tak samo jak warto
wziąć udział w dwóch niezwy-
kłych wydarzeniach towarzy-
szących zawodom. Pierwsza
z nich już w piątek ok. godz.
22. Dołącz do zawodników
i przejdź w Wielkiej Paradzie
Baloniarzy, która wystartuje
sprzed Uranii i przejedzie
w kierunku ratusza. W sobotę

o tej
sa-
mej
porze
znów spo-
tykamy się
przed Uranią.
Tym razem, by
zobaczyć nocny
pokaz balonów i za-
gościć w operze.
Nie będzie to jed-
nak zwykła opera, lecz opera
balonowa. Damian Aleksander,
aktor Teatru Roma stanie,
a właściwie zawiśnie, przed
niezwykłym zadanie. Zostanie
podczepiony pod koszem na
wysokości ok. 30 metrów, by
stamtąd zabrać nas w świat
musicali „Upiór w operze”
i „Koty”.

OLSZTYN 26-29 lipca

Po raz pierwszy człowiek poleciał balonem  
8 sierpnia 1807 roku. Od tego czasu minęło
ponad 200 lat, a balony wciąż nas 
fascynują. Ciebie jeszcze nie? W ostatni
weekend lipca w Olsztynie zmienisz zdanie!

MISTRZOWSKIE 
BALONY
W OLSZTYNIE

Podczas zawodów 
Damian Aleksander
da niezwykły 
podniebny koncert
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PROGRAM
ZAWODÓW
26-29 LIPCA

26 lipca, czwartek
•godz. 10-14
Rejestracja załóg na lotnisku
Aeroklubu Warmińsko-
Mazurskiego,
http://www.aeroklub.olsztyn.pl/in
dex.php/kontakt.html
• godz. 17
Uroczyste otwarcie zawodów
i generalna odprawa 
pilotów, również na lotnisku
• godz. 18
Popołudniowy lot do konkurencji 
– starty z lotniska

27 lipca, piątek
• godz. 4.30
Poranna odprawa pilotów
• godz. 5.15
Poranny lot do konkurencji

• godz. 17
Popołudniowa odprawa pilotów
• godz. 17.45
Popołudniowy lot do konkurencji 
– starty z lotniska
• godz. 22
Wielka Parada Baloniarzy
głównymi ulicami Olsztyna –
początek: Urania

28 lipca, sobota
• godz. 4.30
Poranna odprawa pilotów
• godz. 5.15
Poranny lot do konkurencji
• godz. 17
Popołudniowa odprawa pilotów
• godz. 17.45
Popołudniowy lot do konkurencji 
– starty z lotniska
• godz. 21.30
Nocny Pokaz Balonów – Urania, 
w czasie pokazu wystąpi Damian
Aleksander

29 lipca, niedziela
• godz. 6
Poranna odprawa do konkurencji
o Puchar Prezesa firmy Novatek
• godz. 6.25
Poranny lot, po locie wręczenie
nagrody i pucharu

Przez cały czas trwania zawodów na olsztyniaków czeka jeszcze jedna at-
rakcja. Ci, którzy nie chcą ich oglądać tylko z ziemi, będą mogli kupić sobie
lot i sprawdzić w powietrzu, jakie emocje towarzyszą zawodnikom. Lotów
zaplanowano aż 500! Tyle samo trzeba za niego zapłacić. Zamówienia na
lot można składać pod tel.609096499 oraz 603702323 oraz mail:
mazurskiezawodybalonowe@gmail.com

500 balonów dla Olsztyna!
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JAZZ 
I ŚMIECH

Dni Jakubowe zakoń-
czy Ania Rusowicz,
która rozkołysze big-

beatowymi rytmami cały am-
fiteatr. Artystka z wykształce-
nia jest psychologiem, do tej
pory znana była głównie
z występów w hiphopowej
grupie Desire, a potem rocko-
wej formacji IKA i z przebo-
jowego duetu z grupą Czarno-
Czarni „Kwiat nienawiści”.
Wszystko zmieniło się pod-
czas Festiwalu Polskiej Pio-
senki w Opolu, gdzie wystą-
piła z krótkim, poświęconym
matce recitalem. I zrobiła
prawdziwą furorę.
— Często mam przed oczami
mamę szykującą się do wy-
jazdu na kolejny koncert —

wspomina Ania Ruso-
wicz, wokalistka. — Pa-
miętam, że dom rodzinny
był przepełniony muzyką,
mama dużo śpiewała, ojciec
grał na gitarze. Dla mnie,
dziewczynki, to było fascynu-
jące, że ona tak śpiewa. Mama
nigdy nie była jednak typem
gwiazdy, która chodzi po domu
w szpilkach, z umalowanymi
paznokietkami i w makijażu.
Przeciwnie, była normalną ko-
bietą — matką i żoną, a czasem
i majstrem, malarzem, hydrau-
likiem i tak dalej. Nie miała
tego dzisiejszego
parcia na szkło. Pod
tym względem jest
dla mnie wzorem.

Bez tej imprezy nie
można sobie wy-
obrazić lata. Dni
Jakubowe łączą
nowoczesność

i tradycję. Jarmark utrzymany
w historycznej stylistyce,
wsparty znakomitymi koncer-
tami stanowi znakomitą kompi-
lację rozrywki oraz promocji
historii miasta i regionu. Dla-
tego warto świętować, a powo-
dów jest wiele.

Impreza rozpocznie się w środę,
25 lipca, występem wpisującym
się w program Olsztyńskich Kon-
certów Organowych. W katedrze
wystąpią Agnieszka Kurowska
(sopran), Michał Gogolewski
(bas) i Jarosław Ciecierski (or-
gany).

Muzyka na żywo zawsze
była siłą Dni Jakubo-

wych. 29 lipca zaśpiewa Mar-
cella Foranna, gwiazda licząca
się w świecie współczesnej
muzyki jazzowej. Artystka
współpracuje z wybitnymi
twórcami jak Ennio Morri-
cone, Nicola Piovani, Gino
Landi i Georgio Albertazzi.
30 lipca satyrycy zaserwują
nam salwy śmiechu podczas 
II Letniej Sesji Śmiechotera-
pii. Swój jubileusz będą świę-
tować Kaczki
z Nowej Paczki.
Na scenę za-
proszą
kabarety
Limo,
Smile, Długi
i Świerszczy-
chrząszcz.

PROGRAM
DNI JAKUBOWYCH

25 lipca
• godz. 20 — XXXIV Olsztyńskie 
Koncerty Organowe, katedra (wstęp
wolny)
26 lipca
• godz. 10-15 — Wakacyjne czwartki
z Mikołajem Kopernikiem, Muzeum
Warmii i Mazur (wstęp: 3 zł)
28-29 lipca
• godz. 12-20 — Jarmark Jakubowy,
Stare Miasto
29 lipca
• godz. 20 — XXXIV Olsztyńskie Kon-
certy Organowe, katedra (wstęp
wolny)
• godz. 21 — koncert Marcelli Fo-
ranny, amfiteatr (wstęp wolny)
30 lipca
• godz. 18 — II Letnia Sesja Śmie-
choterapii, amfiteatr 
(wstęp: 15 zł)
• godz. 19 — Teatralny Spichlerz,
Spichlerz MOK (wstęp wolny)
31 lipca
• godz. 20 — koncert Ani Rusowicz,
amfiteatr (wstęp: 15 zł)

Kabaret Limo
słynie z impro-
wizacji pod-
czas wystę-
pów. Czy tak
będzie 
również 
podczas
II sesji?

DNI 
JAKUBOWE

OLSZTYN 25-31 lipca

WE KRWI
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18 LIPCA
NAUKA
Konferencja „Indywidualne
ścieżki zatrudnienia”
Hotel Warmiński, godz. 10

OLA 
Milonga w amfiteatrze
Amfiteatr MOK, godz. 21 

Milongi odbywające się pod-
czas Olsztyńskiego Lata Arty-
stycznego mają na celu popu-
laryzowanie tanga argentyń-
skiego.

19 LIPCA 
OLSZTYN. AKTYWNIE!
Strzelectwo sportowe
Strzelnica Sportowa VIP, 
godz. 9

LATO Z OSIR-EM
Siatkarskie czwartki
Plaża Miejska, godz. 09

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olsztynie zaprasza
uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych
na imprezy wakacyjne
z cyklu „Lato z OSiR-em
2012” rocznik 1993 i młod-
si. Zapisy na wszystkie za-
wody przyjmuje dział spor-
tu pod numerem tel. 89-
527 02 27 lub pół godziny
przed pierwszym gwizd-
kiem na miejscu zawodów.
Konieczna zgoda
rodziców na
udział

w zawodach oraz legityma-
cja uczniowska.

OLA
Wakacyjne czwartki 
z Mikołajem Kopernikiem
Muzeum Warmii i Mazur 
godz. 10

Spotkanie pod hasłem „Czas
na naukę”. Wstęp: 3 zł

NAUKA
Spotkanie ws. aplikowania
o dotacje
WMARR, godz. 10

Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
w Olsztynie zaprasza przedsię-
biorców na bezpłatne spotka-
nie informacyjne dotyczące
możliwości aplikowania o do-
tacje w ramach Działania 8.1
„Wspieranie działalności gos-
podarczej w dziedzinie gospo-
darki elektronicznej” Progra-
mu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka, 2007 – 2013. |
więcej 

WERNISAŻ
Wystawa malarstwa 
i animacji filmowej 
Tomasza Witkowskiego
HaloGaleria, kamienica 
Naujacka MOK, godz. 17

Tomasz Witkowski urodził się
w 1978 roku w Olsztynie.
Ukończył Instytut Sztuk
Pięknych na Wydziale Nauk
Społecznych i Sztuki Uniwer-

sytetu Warmińsko-Ma-
zurskie-

go w Olsztynie. Dyplom
w Pracowni Rzeźby i Cerami-
ki prof. Teresy Platy-Nowiń-
skiej uzyskał w 2008 roku.
W 2005 roku otrzymał sty-
pendium Prezydenta Olszty-
na, a rok później uczestni-
czył w międzynarodowym
sympozjum rzeźbiarskim
miast partnerskich w Hal-
fmannshof Gelsenkirchen
w Niemczech. Laureat II na-
grody podczas VI Olsztyń-
skich Biennale Plastyki „O
Medal Prezydenta” (2009).
Wystawa „24” to cykl 24
prac powstałych w ciągu 24
godzin podczas maratonu
malarskiego, który odbył się
5 czerwca 2011 roku na ryn-
ku Starego Miasta w Olszty-
nie. Są to spontaniczne wa-
riacje na temat głowy, reak-
cji i relacji międzyludzkich —
w pełni ekspresyjne, uczu-
ciowe i subiektywne malar-
stwo.

WERNISAŻ
Wystawy Agaty Michowska
— „Joshua`s Dream”
Biuro Wystaw Artystycznych
Galeria Sztuki, godz. 18

Agata Michowska (ur.
w 1964 r.) - rzeźbiarka,
autorka filmów wideo,
instalacji, fotografii,
tekstów poetyckich.
Studiowała rzeźbę
w ASP w Poznaniu.
Mieszka i pracuje w Poz-
naniu. Tworzy rzeźby
oraz filmy wideo i insta-
lacje multimedialne. Jej
twórczość charakteryzu-
je się poetycką interpre-

tacją procesów trwania, two-
rzenia i ulotności relacji.

KINO
Wieczór ze sztuką taneczną 
Projekcja filmu „Rytm to jest to”.
Kino Studyjne Awangarda 2,
godz. 18

WERNISAŻ
Wystawa „Moc sztuki 2”
Biuro Wystaw Artystycznych
Galeria Sztuki, godz. 18

Wernisaż wystawy prac z ko-
lekcji Warmińsko-Mazurskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych.

OLA
Olsztyńska 
Ofensywa Muzyczna
Koncert Cezarego Makiewicza
z zespołem Klotersi
Scena staromiejska, godz. 20
Wstęp wolny

20 LIPCA 
OLSZTYN. AKTYWNIE!
Strzelectwo sportowe
Strzelnica Sportowa VIP, 
godz. 9
Strzelnica LOK w Lesie Miej-
skim, godz. 15

WERNISAŻ 
Wystawa „Zwyczajna War-
mia” Ludwika Sienkiewicza
Galeria Stary Ratusz WBP,
godz. 16

NAUKA
Uroczyste wręczenie 
dyplomów WSIiE TWP
Auditorium Maius, godz. 16

Uroczyste wręczenie dyplo-
mów ukończenia studiów I i II
stopnia absolwentom Wydzia-
łu Socjologii i Pedagogiki oraz
Wydziału Informatyki i Ekono-
mii Wyższej Szkoły Informaty-
ki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

OLA
XXI Olsztyńskie 
Noce Bluesowe
Scena staromiejska, godz. 17

Wystąpią: Nie strzelać do pia-
nisty, JLL Trio, Kajetan Drozd
Acoustic Trio. Prowadzenie:
Wiesław A. Chmielewski.

Amfiteatr MOK, godz. 20

Wystąpią: Flesh Creep, Carlos
Johnson & HooDoo Band, Ced-
ric Burnside Projekt

21 LIPCA
OLSZTYN. AKTYWNIE!
Boks
Stadion Leśny (zbiórka
pod CEiIK), godz. 11

Strzelectwo sportowe
Strzelnica Sportowa VIP, 
godz. 9

Spacery podwodne
Jezioro Tyrsko
AKP Skorpena – Olsztyn,
ul. Kanafojskiego 3 (Dom 
Studenta 1), godz. 9

Smocze łodzie
Jezioro Długie
Pomost żubra, godz. 11

Przewodnik czeka
Nasza Cittaslow – Biskupiec,
Reszel, Bisztynek
Parking przy ul. Nowowiej-
skiego, godz. 9

Parki linowe
Noc Nietoperza
Makumba Park, po zmroku.

Spinning
BODY PERFECT, godz. 9
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SPORT
II Międzynarodowy Wyścig
Kolarski w Olsztynie
ul. Witosa, godz. 13

Około 120 zawodników stanie
na starcie II Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego o Pu-
char Prezydenta Olsztyna. Za-
wodnicy walczyć będą także
o punkty do klasyfikacji Chal-
lenge’u Polski w kolarstwie
szosowym. Swój udział zapo-
wiedziało 6 ekip z zagranicy.
Kolarze walczyć będą o Pu-
chary Prezydenta Olsztyna
oraz punkty do klasyfikacji
punktowej Challenge’u Polski
w kolarstwie szosowym. Trasa
zawodów przebiegać będzie
ul. Witosa, Osiedle Tęczowy
Las, ul. Przyrodnicza, Bartą-
żek, Bartąg (gm. Satwiguda),
Osiedle Zacisze, Olsztyn –
ul. Bartąska, ul. Wilczyńskiego,
ul. Płoskiego i ul. Witosa.
Przed zawodnikami Kryterium
kolarskie (10x15 okrążeń
w czasie 3,5 godziny).

ŻEGLARSTWO
Regaty o Puchar Polski 
Jachtów Kabinowych
Plaża miejska, godz. 10

Oficjalne otwarcie regat
o Puchar Polski Jachtów Kabi-
nowych o Puchar Prezydenta
Olsztyna. Regaty odbywać się
będą w dniach 20-22 lipca na
Jeziorze Krzywym w klasach:
T1, T2, T3, Omega Standard
oraz DZ. Regaty zostaną uzna-
ne za ważne przy rozegraniu
jednego wyścigu.

OLA
XXI
Olsztyńskie 
Noce Blu-
esowe
Scena staro-
miejska, godz.
17

Wystąpią: Blues
Point, Roadsaide,
Juicy Band. Prowa-
dzenie: Piotr Gwizda-
ła.

WYDARZENIE
XVII Międzynarodo-
we 
Dni Folkloru

Warmia 
Majdy gm. Stawiguda, godz.
17

WYDARZENIE
Warmia Gaudet et Cantat
Ramsowo, godz. 19

OLA
XXI Olsztyńskie 
Noce Bluesowe
Amfiteatr MOK, godz. 20

Wystąpią: Wolna sobota, Soul
Catchers International, Bobby
Rush

22 LIPCA 
OLSZTYN. AKTYWNIE!
Strzelectwo sportowe
Strzelnica Sportowa VIP, 
godz. 9

Marszobiegi
CEiIK (Jakubowo),
godz. 9.30
Trasa: ścieżki biegowe
w Lesie Miejskim

Kajaki
Parking przy ul. Nowowiej-
skiego, godz. 9
Trasa i dystans: „Kośna” – odci-
nek most na DK 53 – „Pajtuń-
ski Młyn” – Silice – Klebark
Wielki (18 km)

Golf
Mazury Golf & Country Club
w Naterkach, godz. 12

Paintball
Park Rozrywki Aktywnej BAR-
TBO
Butryny, godz. 9

TAI-CHI
Park Jakubowo na centralnym
deptaku (przy krytych kortach
tenisowych), godz. 8

IMPREZA
Piknik rodzinny i I Turniej
Siatkówki w Wójtowie
Plac zabaw w Wójtowie, gm.
Barczewo, godz. 13

Sołtys, Rada Sołecka i Stowa-
rzyszenie „Wspólne Wójto-
wo” zapraszają

młodzież i doro-
słych mieszkańców Wójtowa
do uczestnictwa w Pikniku
Rodzinnym oraz I Turnieju
Siatkówki o przechodni pu-
char Sołtysa Wójtowa.

OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia

• Korowód uczestników ulica-
mi Starego Miasta w Olsztynie
— godz. 15.30 
• Koncert otwarcia z udziałem
wszystkich zespołów — godz. 16
• Meksyk — scena na Targu
Rybnym, godz. 21

WYDARZENIE
Jubileusz Andrzeja 
Arciszewskiego

Centrum
Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych, godz. 18

Artysta od ponad czterdziestu
lat występuje na scenie. Zało-
życiel grupy Niebo. W benefi-
sie udział wezmą zaproszeni
przez artystę znakomici go-
ście ze świata teatru i muzyki.
Wejście na koncert jedynie za
okazaniem zaproszenia.

OTWARTA 
SCENA TAŃCA
Kamienica Naujacka MOK,
godz. 19
Prezentacja spektakli i dyskus-
je pospektaklowe

OLA
XXXIV Olsztyńskie Koncerty
Organowe
Bazylika współkatedralna
p.w. św. Jakuba, godz. 20
Wystąpi Piotr Rojek
z Wrocławia.

ŻEGLARSTWO
Regaty o Puchar
Polski Jachtów
Kabinowych
Plaża miejska,
godz. 10

HISTORIA
„Tajemnice cie-
siołki”
Skansen
w Olsztynku

23 LIPCA 
OLA
XVII Międzynarodowe 
Dni Folkloru Warmia
Amfiteatr MOK, godz. 17.30

Koncert: dziecięco-młodzieżo-
we grupy Zespołu „WARMIA”,
„Kuźnia Artystyczna” Wilanów,
TURCJA, MEKSYK. Koncert to-
warzyszący: Węgry — scena
na Targu Rybnym, godz. 21

SPORT
42 maratony w 42 dni

Stadion AZS w Korto-
wie, godz. 11. 

„42 maratony w 42
dni” to impreza dla
sympatyków biega-
nia, która odbędzie

się 23 lipca  
na stadionie AZS 

w Kortowie. Start 
o godz. 11. 
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9NIE ODPUŚĆ LATAK A L E N D A R I U M  I M P R E Z

OLA
Teatral-
ny Spich-
lerz
Spichlerz MOK, godz. 19

• „Moja wiara” — małe prozy
Hani Brakonieckiej
• „Kobieta Czasownik” — reci-
tal Marty Andrzejczyk w towa-
rzystwie piano-muzycznym
Piotra Banaszka

OLA
Koncert Letni Pro Musica 
Antiqua
Kościół Najświętszego Serca
Pana Jezusa, godz. 20

Koncert z cyklu XX Jubileuszo-
wych Koncertów Letnich
w wykonaniu Zespołu Kame-
ralnego Pro Musica Antiqua
pod dyrekcją Leszka Szarzyń-
skiego.

WYDARZENIE
VI Olsztyński Zlot Staruchów
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Bezsenność w Seattle
19 – Filadelfia
21 – Masz wiadomość
Plaża miejska

24 LIPCA
OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia
Amfiteatr MOK, godz. 11.30

Koncert: dziecięco-
młodzieżowe grupy Zespo-
łu „WARMIA”, DZPiT „Pacy-
na”, Chorwacja, Litwa,

Uzbekistan. Koncerty towarzy-
szące: godz. 11.30 — Uzbekis-
tan (szpital dziecięcy w Olszty-
nie); godz. 12 — Kolumbia
(Jonkowo); godz. 21— Turcja
(scena na Targu Rybnym)

WYDARZENIE
VI Olsztyński Zlot Staruchów
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Zabójcza broń
19 – Leon zawdowiec
21 – Szklana pułapka
Plaża miejska

25 LIPCA 
OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia

Urząd Miasta, godz. 10
• Uroczyste spotkanie władz
miasta z uczestnikami Między-
narodowych Olsztyńskich Dni
Folkloru.

• Koncert zabaw ludowych
i integracyjnych
Amfiteatr MOK, godz. 16

Koncert: Zespół Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Warszawskiego
„Warszawianka”, godz. 20

Koncerty towarzyszące:
godz. 13 — Serbia (Warmiński
Bank Spółdzielczy w Dywitach)
godz. 18 — Rosja (Karczma
Warmińska w Gietrzwałdzie)
godz. 20 — Meksyk (Gim)
godz. 21 — Litwa (scena na
targu Rybnym)

DDNNII  JJAAKKUUBBOOWWEE
Koncert Jakubowy

Bazylika współkatedral-
na pw. św. Jakuba,
godz. 20
Koncert organowy
w wykonaniu: Agniesz-

ki Kurowskiej — sopran (War-
szawa), Michała Gogolewskie-
go — bas (Mława), Jarosława
Ciecierskiego — organy (War-
szawa)

WYDARZENIE
VI Olsztyński Zlot Staruchów
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Szklanką po łapkach
19 – Czy leci z nami pilot?
21 – Naga broń 2 i jedna dru-
ga
Plaża miejska

26 LIPCA 
DNI JAKUBOWE
Wakacyjne czwartki z Mikoła-
jem Kopernikiem
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10
Spotkanie pod hasłem „Na za-
mku w Olsztynie”

OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia
Amfiteatr MOK, godz. 17.30

Koncert: dziecięco-młodzieżo-
we grupy Zespołu „Warmia”,
ZPiT „Powiśle”, Węgry, Ekwa-
dor, Serbia.

Koncert towarzyszący: godz.
21 — Chorwacja (scena na
Targu Rybnym)

WYDARZENIE
VI Olsztyński Zlot Staruchów
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

WYDARZENIE
Międzynarodowe Mazurskie
Zawody Balonowe
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

27 LIPCA 
OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia
Amfiteatr MOK, godz. 10

XIX Ogólnopolski Konkurs
Tańców Polskich
godz. 10-13 — Rundy elimina-
cyjne i finałowe dla wszyst-
kich Kategorii Klas „B” + rundy
eliminacyjne dla Klasy „A”
godz. 16 — Uroczyste Otwar-
cie Finałów Konkursu
Koncerty towarzyszące:
godz. 18 — Meksyk (Karczma
Warmińska), godz. 19 — ZPiT
Warszawianka (scena na Targu
Rybnym)

WYDARZENIE
Dni Biskupca

WYDARZENIE
Międzynarodowe Ma-
zurskie Zawody Balo-
nowe
Aeroklub Warmińsko-

Mazurski

PRZYSTANEK PLAŻA
Karaoke i afterparty

28 LIPCA
WYDARZENIE
Międzynarodowe Mazurskie
Zawody Balonowe
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

DDNNII  JJAAKKUUBBOOWWEE
Jarmark Jakubowy
Stare Miasto, godz. 12

OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia
Amfiteatr MOK, godz. 16

• Uroczyste zamknięcie kon-
kursu (wręczenie nagród).
• Koncert zamknięcia (wszyst-
kie zespoły – uczestnicy Dni
Folkloru) — godz. 19

OLA
Lato w teatrze
Scena staromiejska, godz. 16

Spektakl finałowy w ramach
Olsztyńskiego Lata Artystycz-
nego.

WYDARZENIE
VI Olsztyński Zlot Staruchów
Aeroklub Warmińsko-Mazurski

WYDARZENIE
Dni Biskupca

WYDARZENIE
Festyn w Witramowie

WYDARZENIE
Urodziny Unieszewa
Unieszewo, godz. 16

WYDARZENIE
Warmia Gaudet et Cantat
Ramsowo, godz. 19

PRZYSTANEK PLAŻA
Beach party
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29 LIPCA 
WYDARZENIE
Międzynarodowe 
Mazurskie Zawody Balonowe
Aeroklub Warmińsko-
-Mazurski

DNI JAKUBOWE
Jarmark Jakubowy
Stare Miasto,  godz. 12

XXXIV Olsztyńskie Koncerty
Organowe
Bazylika współkatedralna
pw. św. Jakuba, godz. 20
Koncert organowy w wyko-
naniu Daniela Maurera
(Francja)

Koncert Marcelli Foranny 
Amfiteatr MOK, godz. 21

Marcella Foranna to gwiaz-
da licząca się w świecie
współczesnej muzyki jazzo-
wej. Współpracuje z tak wy-
bitnymi twórcami, jak Ennio
Morricone, Nicola Piovani,
Gino Landi i Giorgio Alber-
tazzi.

OLA
XVII Międzynarodowe Dni
Folkloru Warmia
Targ Rybny, godz. 21
Koncert towarzyszący 
— Ekwador

30 LIPCA 
DNI JAKUBOWE
II Letnia Sesja Śmiechoterapii
Amfiteatr MOK, godz. 18

Jubileusz zespołu Kaczki
z Nowej Paczki. Świętować
będziemy razem z kabare-
tami: Limo, Smile, Długi,
Świerszczychrząszcz.

OLA
Teatralny Spichlerz
Spichlerz MOK, godz. 19

„Opowieść jednej ulicy” —
wieczór poetyki Grażyny 

Zambrzyckiej

DNI JAKUBOWE
Koncert Ani Rusowicz
Amfiteatr MOK, godz. 20

Wokalistka, kompozytorka
i autorka rewelacyjnej płyty
„Mój Big-Bit”. Bilety w cenie
15 zł.

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Pretty woman
19 – Miasto Aniołów
21 – Zielona mila
Plaża miejska

31 LIPCA 
PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Faceci w czerni
19 – Mission Impossible
21 – Waleczne serce
Plaża miejska

1 SIERPNIA 
OLA
Dzień Niemena
Amfiteatr MOK, godz. 20

Największe przeboje Czesława
Niemena w towarzystwie
tczewskiej grupy Ajagore za-
śpiewa Grażyna Łobaszewska.
Bilety: 15 zł.

WIĘCEJ NIŻ EURO
Ogród Literatury
„Ogród pełen literek”

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Sami swoi
19 – Nie lubię poniedziałku
21 – Pulp Fiction
Plaża miejska

2 SIERPNIA 

OLA
Wakacyjne czwartki z Mikoła-
jem Kopernikiem
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 10

Spotkanie pod hasłem „Wa-
leczni rycerze”.

OLA
Gala Tanga 
Amfiteatr MOK, godz. 21

Milonga i koncert Astor Piazol-
la Projekt pt. „Rytmy Miłości”.

3 SIERPNIA 
OLA
Jubileusz 15-lecia Kapeli 
Jakubowej
Amfiteatr, godz. 19

Wystąpią m.in. Walerian
Ostrowski, KOMP, Cezary Ma-
kiewicz, Kaczki z Nowej Paczki.

OLA
Trakt filmowy
Aleja Gelsenkirchen, 22

4 SIERPNIA 
OLA
Trakt filmowy
Aleja Gelsenkirchen, 22

WYDARZENIE
Miss Polonia
Amfiteatr, godz. 20

WYDARZENIE
Spotkania War-
mińskie
Mecz piłkarski
Polska-Niemcy
Naterki,
Gietrzwałd

WYDARZENIE
Warmia Gaudet et
Cantat
Ramsowo, godz. 19

5 SIERPNIA 

OLA
Przywróćmy Blask Stadiono-
wi Leśnemu
Stadion Leśny, godz. 10

Festynowi towarzyszy VIII Spar-
takiada Amazonek o Puchar
Prezydenta. W Spartakiadzie
będą uczestniczyły Amazonki
ze stowarzyszeń województw:
świętokrzyskiego, podlaskiego,
kujawsko-pomorskiego i war-
mińsko-mazurskiego.

OLA
XXXIV Olsztyńskie Koncerty
Organowe
Bazylika katedralna pw. św. Ja-
kuba, godz. 20

WYDARZENIE
Spotkania Warmińskie
Naterki, Gietrzwałd

HISTORIA
„Przyroda wokół
nas”
Skansen
w Olsztynku

6 SIERPNIA

OLA
Teatralny Spichlerz
Spichlerz MOK, godz. 19

WYDARZENIE
Spotkania Warmińskie
Naterki, Gietrzwałd

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Uciekająca panna młoda
19 – Czułe słówka
21 – Top Gun
Plaża miejska

7 SIERPNIA 
OLA
Edi Good Music Project
Scena staromiejska, 
godz. 18

WYDARZENIE
Spotkania Warmińskie
Naterki, Gietrzwałd

PRZYSTANEK PLAŻA
Kino Letnie
17 – Rocky
19 – Ścigany

21 – Polowanie
na Czerwony
Październik

Plaża
miejska
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OLSZTYN 1 sierpnia

OLSZTYN
26 lipca

Miss Polonia
Tyle kobiet w jednym miejscu?
Wielbiciele smukłych sylwetek
i pięknych ciał na pewno wezmą
udział w gali finałowej Miss Polonia
Olsztyna.

OLSZTYN 4 sierpnia

Dziwny jest ten świat, pani Grażyno?
— Nie taki dziwny, bo śpiewam Nie-

mena. To dla mnie jeden z naj-
większych polskich artystów.

Wieszcz polskiej piosenki?
— Nie boję się tego słowa. Zawsze

mówię, że szczęśliwy naród, który
może czerpać. A z Czesława można
czerpać garściami. Dziś niestety bra-
kuje nam takich twórców. Czy za trzy-
dzieści lat zaśpiewamy: Baśka miała
fajny biust? Chyba nie... Ale Czesława
śpiewam jeszcze z innego powodu.
Niemen chodził do tej samej szkoły
muzycznej w Gdańsku co ja. On był
starszy, więc ja po latach chodziłam
jego ścieżkami. Bywałam w tych sa-
mych klubach, błądziłam po tych sa-

mych korytarzach, miałam taki sam
widok z okna... Nawet płakałam przy
jego piosenkach.

Bo Niemen jest niepowtarzalny...
— I drugiego takiego nie będzie. Mał-
gorzata Niemen przyznała mi, że Cze-
sław ze śpiewających osób uwielbiał
Andrzeja Zauchę i mnie. Andrzeja już
wśród nas nie ma, więc tym bardziej
zmobilizowałam się i teraz oddaję
hołd Niemenowi. Wiem, że to może
brzmi górnolotnie, ale tak czuję. Nie

mogę go przecież
zawieść.

Grażyna
Łobaszewska 
z zespołem
Ajagore 
zaśpiewa 
w amfiteatrze 
o godz. 20. 
Bilety:  15 zł

Nie mogę zawieść Niemena
— przyznaje Grażyna Łobaszewska, która jest gwiazdą Dnia Niemena.

Skocznie i sentymen-
talnie — tak zapowia-
da się koncert Cezare-
go Makiewicza z ze-
społem Klotersi, który
odbędzie się na scenie
staromiejskiej. 

Cezary Makie-
wicz to czło-
wiek orkiestra

— śpiewa, gra na gita-
rze, komponuje i pisze
teksty. Zdobył I na-
grodę w ogólnopolskim
konkursie na piosenkę
inspirowaną muzyką
country w 1997 roku za
utwór „Wszystkie drogi
prowadzą do Mrą-
gowa”. Od tamtej
chwili to hymn Pikniku
Country w Mrągowie. 

Artysta wystąpi z Kol-
tersami i wykona
znane standardy coun-
try oraz przeboje m.in.
Bryana Adamsa, Boba
Dylana, Pink Floyd
i Rolling Stones. 

Start o godz. 20.
Wstęp wolny.

wsukniach i w strojach kąpielo-
wych... Na scenie oprócz

pięknych pań pojawi się plejada
gwiazd. Jedną z nich będzie mistrz
świata Krzysztof Golonka, który
z okazji Euro 2012 zademonstruje
popis trików piłkarskich. Wystąpią
również Sasha Strunin i Paulla
oraz zespoły Mikromusic, Brenda
Walsh i Just Two. Galę w amfiteat-
rze o godz. 20 poprowadzi Olivier
Janiak.

OLSZTYŃSKA 
OFENSYWA 
MUZYCZNA

PUCHAR POLSKI 
JACHTÓW KABINOWYCH
Duże jezioro, duże emocje, duża impreza i dużo
jachtów. Na Krzywym odbędą się regaty w
klasach T1, T2,T3, DZ oraz Omega

OLSZTYN
20-22 lipca

Ile osób popłynie? Za-
decydują o tym żegla-
rze, którzy na listę

startową mogą się zapisać
do 20 lipca. Walczyć o Pu-
char Prezydenta Olsztyna
może każdy, kto lubi pły-
nąć z wiatrem i ma odpo-
wiednie kwalifikacje.
Nie trzeba mieć nawet
łodzi — zawodnicy
mogą wypożyczyć
omegę za 100 zł.
Koszt udziału w re-

gatach wynosi 50 zł.
Start pierwszego wyścigu
przewidziano na 21 lipca
o godz. 11. Żeglarze, któ-
rzy zdobędą podium,
otrzymają puchary i me-
dale. Na dyplomy mogą li-

czyć wszystkie załogi. 
Impreza zostanie roze-
grana w cyklu ogólnopol-
skiego Pucharu Polski
Jachtów Kabinowych.
Mile widziani są też ki-
bice, którzy z pobliskich
plaż mogą oglądać regaty
i trzymać kciuki za rywali-
zujące ze sobą załogi. Szy-
kują się niezapomniane
wrażenia!
Regatom będą towarzy-
szyć koncerty szantowe:
20 lipca w Tawernie Tor-
tuga wystąpi Sylwester
Kornafel (godz. 20), 21
lipca w Marinie zaśpiewa
Waldek Mieczkowski z ze-
społem (godz. 19). Wstęp
wolny.



Samoloty są jak wino
— im starsze, tym
ciekawsze. I podczas

lotu sprawiają wiele
frajdy pilotom. Są
drewniane, więc
sympatycznie trzesz-

czą. Są też robione ręcz-
nie, więc należy im się sza-
cunek.

Na lotnisku na Dajtkach
pojawią się ci, którzy

albo latają starymi szy-
bowcami drewnianymi,

albo się nimi pasjonują. A ma-
szyny? W ostatnich latach był
sochaj z Czech, był jedyny lata-
jący w Polsce szybowiec ja-
skółka, był lis, foczki, bociany
i muchy. A co pojawi się w tym
roku? 

Podczas codziennych pre-
zentacji koncertowych,
będzie można zapoznać

się z dorobkiem kulturowym
mieszkańców najdalszych zakąt-
ków świata. Nie zabraknie jed-

nak również lokalnego akcentu,
który zapewni Zespół Pieśni
i Tańca „Warmia”. Dodatko-

wych wrażeń dostarczą także
uczestnicy Ogólnopolskich Spot-
kań Dziecięcych Zespołów Fol-
klorystycznych. Dni Folkloru
tradycyjnie otworzy barwny po-
chód, który przejdzie ulicami
starówki. I co ważne, zespoły nie
tylko będziemy podziwiać, ale
również się z nimi bawić. Tego
nie można przegapić!
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Słowo ciesiołka nic ci nie
mówi? To znaczy, że im-

preza, na którą skansen
w Olsztynku zaprasza 22 lipca,
jest adresowana właśnie dla cie-
bie. Podczas imprezy „Niedziela
w skansenie“ poznamy „Tajem-
nice ciesiołki, czyli pokaz histo-
rycznych technik budowlanych”.
Zwiedzający dowiedzą się o trady-

cyjnym budownictwie wiejskim
na Warmii i Mazurach, poznają
przykłady rozwiązań kon-
strukcyjnych budynków,
zobaczą tarcie drewna
na traku ręcznym.
Z kolei dzieci będą
mogły poukładać
architektoniczne
puzzle oraz
drewniane
klocki.
Kolejne
spotkanie w skan-
senie również po-
szerzy naszą wie-
dzę. Tym razem
tematem będzie
„Przyroda wokół
nas”. 

Międzynarodowe Olsztyńskie Dni Folkloru to „magiczne święto” tańca, muzyki 
i śpiewu. Ideą imprezy jest przybliżenie piękna zawartego w tańcu i muzyce ludowej. 

OLSZTYN 21-28 lipca

OLSZTYN 22 lipca, 5 sierpnia

OLSZTYN 23-28 lipca

PROGRAM
DNI FOLKLORU
21 lipca
MOJDY, 
• godz. 17: Senegal, Rosja
22 lipca
STARE MIASTO, 
• godz. 15.30: Korowód
AMFITEATR, 
• godz. 16: Koncert otwarcia
23 lipca
AMFITEATR, 
• godz. 17.30: Koncert: dziecięco-
-młodzieżowe grupy Zespołu
„Warmia”, „Kuźnia Artystyczna”
Wilanów, Turcja, Meksyk
24 lipca
AMFITEATR, 
• godz. 17.30: Koncert: dziecięco-
-młodzieżowe grupy Zespołu
„Warmia”, DZPiT „Pacyna”, Chorwacja,
Portugalia, Senegal
SZPITAL DZIECIĘCY,
• godz. 11.30: Senegal
JONKOWO, 
• godz. 12: Kolumbia
25 lipca
• AMFITEATR, 
• godz. 16: Koncert zabaw ludowych
i integracyjnych: wszyscy uczestnicy
• godz. 20: Zespół Pieśni i Tańca Uniw-
ersytetu Warszawskiego „Warszawian-
ka”
• WARMIŃSKI BANK
SPÓŁDZIELCZY 
W DYWITACH,
godz. 13: Serbia
• KARCZMA WARMIŃSKA 

W GIETRZWAŁDZIE, 
godz. 18: Rosja
26 lipca
• AMFITEATR, 
godz. 17.30: Koncert: dziecięco-
-młodzieżowe grupy Zespołu „Warmia”,
ZPiT „Powiśle”, Węgry, Ekwador, Serbia
27 lipca
• AMFITEATR, 
godz. 10: XIX Ogólnopolski Konkurs
Tańców Polskich „Warmia 2012”
• KARCZMA 
WARMIŃSKA 
W GIETRZWAŁDZIE, 
godz. 18: Meksyk
• BISKUPIEC, 
godz. 16: Senegal, Chorwacja, Węgry,
Ekwador, Rosja
28 lipca
• AMFITEATR, 
godz. 16: Uroczyste zamknięcie
konkursu + koncert zamknięcia

MIĘDZYNARODOWE OLSZTYŃSKIE DNI

SKANSEN ZAPRASZA
VI Olsztyński Zlot Staruchów
Muchy, bociany i foki pojawią się na lotnisku na Dajtkach. Będzie
można dotknąć historycznych samolotów, strzelić sobie fotkę
i bujać w obłokach.



13NIE ODPUŚĆ LATAK O N C E RT Y   W Y D A R Z E N I A   F E S T Y N Y

23lipca czeka na
nas Tom
Hanks i „Bez-

senność w Seattle”, „Fila-
delfia” i „Masz wiado-
mość”. 24 lipca coś dla
twardych facetów, czyli
„Zabójcza broń”, „Leon
zawodowiec” i „Szklana
pułapka”. Środa z kolei
upłynie pod znakiem
śmiechu, który wywoła
„Szklanką po łapkach”,
„Czy leci z nami pilot?”
oraz „Naga broń 2 i jedna
druga”. Nie mniej atrak-
cyjnie zapowiada się na
przełom lipca i sierpnia.
Repertuar możecie
sprawdzać na: face-
book.com/przystanek-
plaza. Ale na kinie atrak-
cje się nie kończą. Już 21
lipca warto odwiedzić
Przystanek Plaża, by
wziąć udział w mistrzost-
wach Warmii i Mazur
w speedmintonie. Wee-
kendy to również czas ka-
raoke i afterparty organi-
zowane przez SUNQUEST
SHOW oraz Beach Party.
Z kolei niedziela to ro-
dzinny wypoczynek.

Lubię pieniądze.
Jak każdy! —
przyznaje
Adam Wolski,
wokalista Gol-

den Life. — Najchętniej
wydaję na podróże. Na wy-
jazdy mam apetyt — tam,
gdzie słońce rozgrzewa
piach... Ostatni weekend
lipca Adam Wolski i jego
koledzy spędzą jednak nie
na ciepłych piaskach Af-
ryki czy południowej Eu-
ropy, ale w Biskupcu.
W tych dniach również go-
rącym od imprez przygoto-

wanych z okazji dni
miasta.
Impreza rozpocznie się
w piątek od V Międzynaro-
dowego Święta Folkloru.
Imprezę rozpocznie prze-
marsz paradny ulicami
miasta o godz. 16, a potem
występy. Dźwięków nie za-
braknie też drugiego dnia.
Na początek Orkiestra
Dęta z Wysokiego Mazo-
wieckiego, która uświetni
Zlot Motocykli Zabytko-
wych na placu Wolności.
Wieczór należeć będzie do
Golden Life. Lato w Majdach to

już tradycja. Co
roku całe rodziny

bawią się przy dźwiękach
muzyki na żywo i radio-

wych hitach. W tym roku
też nie zabraknie imprezo-
wego nastroju.
— Po siedemnastu latach
organizowania tego wyda-
rzenia zmieniamy miejsce
— podkreśla Witold Lubo-
wiecki, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury

w Stawigudzie. — Zawsze
bawiliśmy się na plaży,
a teraz czekamy na
wszystkich na boisku, ale
też blisko jeziora. Spor-
towo jednak nie będzie, bo
nigdy nie było. Stawiamy
na muzykę! O godz. 15 za-
czniemy imprezę zaba-
wami i grami dla dzieci.
W godz. 16-17 swoje umie-
jętności pokaże nam brac-
two rycerskie z Olsztynka.
O godz. 17 zatańczy nam
węgierski zespół ludowy
Harruckern, a o godz. 18
rosyjska grupa Boyarish-
nya. O godz. 20 Fade Out. 

OLSZTYN
23 lipca-7 sierpnia

MAJDY 22 lipca

OLSZTYN 5 sierpnia

Na scenie pojawi się
Kapela Jakubowa,

która będzie obchodziła ju-
bileusz 15-lecia istnienia.
Zespół przejedzie bryczką
przez miasto w towarzy-

stwie amazonek na koniach
i grupy harleyowców. Mo-
tocykliści dwuśladów za-
prezentują swoje umiejęt-
ności również na stadionie.
Gościem specjalnym im-

prezy będzie Jacek Wszoła,
medalista igrzysk olimpij-
skich w Montrealu (1976).
— Warmię i Mazury wspo-
minam z sentymentem,
wielokrotnie przebywałem
tam na zgrupowaniach —
mówi zawodnik nazywany
cudownym dzieckiem Mon-
trealu.

Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu

OLSZTYN 
3-4 sierpnia

Wielbiciele kina nie muszą latem dusić się 
w salach kinowych. Alternatywą jest Trakt 
filmowy, czyli projekcje hitów kinowych 
na świeżym powietrzu.

To druga edycja im-
prezy kinowej pod

chmurką. Czeka nas węd-
rówka przez gatunki fil-
mowe, nurty i różno-
rodne okresy w historii
kina. Będzie można
uczestniczyć w trzech

seansach w trzech pun-
ktach Starego Miasta.
Każde miejsce ma swoją
specyfikę — dynamiczne
kino akcji zobaczymy
w Wysokiej Bramie, filmy
muzyczne na scenie sta-
romiejskiej, a nastrojowe

klasyki wspominać w alei
Gelsenkirchen. 
Trakt Filmowy w tym
roku rozpocznie koncert
jazzowych interpretacji
znanych melodii z pol-
skich seriali. Start
o godz. 22. Wstęp wolny.

Trakt Filmowy PRZYSTANEK

PLAŻA
Na seanse pod chmurką
warto wybrać się również
do kina letniego działa-
jącego przy Przystanku
Plaża na plaży miejskiej. MUZYCZNE

DNI MIASTA

BISKUPIEC
27 lipca-28 sierpnia

Na ludową i rockową nutę — Dni Biskupca up-
łyną w pięknych i porywających dźwiękach, ale
nie zabraknie też zabaw, rozgrywek i ryczących
silników motocykli.

W sobotę czeka nas dużo
zabawy na świeżym po-
wietrzu. Lato w Majdach
zapowiada się kolorowo
i tanecznie.

LATO 
W MAJDACH

To już ósma edycja imprezy, która rozrusza wszystkich
ochotników. Nie zabraknie zawodów sportowych i
prezentacji licznych organizacji pozarządowych.



Usiąść z laptopem na
plaży czy na ławce
w parku i przenieść się

w wirtualny świat. Na razie
można to zrobić tylko w niektó-
rych punktach Olsztyna,
np. przed ratuszem czy na sta-
rówce. Wkrótce taką samą możli-
wość będziemy mieć również
w innych miejscach. Stanie się
tak dzięki realizacji projektu
„Budowa infrastruktury sieci
miejskiej obejmującej jednostki
publiczne na terenie miasta
Olsztyna”.
— Już nie mogę się na to docze-
kać — mówi Paweł, student eko-
nomii. — Nie ma nic przyjem-
niejszego niż korzystanie z netu
na tzw. łonie natury.  A tak na
plaży na przykład nieraz się nu-
dziłem.
— Planujemy uruchomienie
punktów bezprzewodowego do-

stępu do internetu w miejscach
często odwiedzanych przez
mieszkańców i turystów, co
z pewnością uatrakcyjni nasze
miasto — mówi Piotr Grzymo-
wicz, prezydent miasta. 

Zarządzanie 
w wersji nowoczesnej
Jednak większy dostęp do szero-
kopasmowego internetu przez
mieszkańców i turystów to tylko
jeden z efektów realizacji pro-
jektu. 
— Projekt polega na rozbudowie
publicznej sieci teleinformatycz-
nej, która ma połączyć 49 jedno-
stek publicznych, usytuowanych
w 42 punktach należących do za-
sobów gminy — informuje
Hanna Mikulska-Bojarska, se-
kretarz miasta. — W większości
są to jednostki edukacyjne
i oświatowe.

Siecią teleinformatyczną połą-
czone zostaną także szpitale
i przychodnie specjalistyczne.
— Planujemy, że sieć będzie
także podstawą do rozwoju syste-
mów monitoringu wizyjnego
Olsztyna oraz innych systemów
umożliwiających racjonalne i no-
woczesne zarządzanie infras-
trukturą miejską — dodaje Piotr
Grzymowicz.
Wybudowana sieć miejska po-
przez punkty styku z operato-
rami krajowymi zostanie zinte-

growana z istniejącymi oraz pla-
nowanymi systemami ogólnokra-
jowymi. Dzięki temu wymiana
informacji między jednostkami
na terenie Olsztyna będzie
sprawniejsza. Łatwiejsze będzie
też prowadzenie wymiany infor-
macji między np. szpitalami
w Olsztynie i w innych miastach.

Kto ma czas?
— Projekt ten przyczyni się do
intensyfikacji rozwoju społecz-
nego i gospodarczego miasta i re-

gionu poprzez poprawę
warunków dostępu do in-
ternetu oraz telekomuni-
kacji, a poprzez to po-
prawę warunków dostępu
do informacji publicznej, pub-
licznych e-usług takich jak: e-ad-
ministracja, e-edukacja, e-zdro-
wie, e-bezpieczeństwo,
świadczonych drogą elektro-
niczną — wylicza prezydent
Grzymowicz. 
— Jeśli oznacza to, że będziemy
mogli przez internet rejestrować

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

„Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna“
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 

Oś priorytetowa 7 — Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, 
działanie 7.1 — Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Rejestracja do lekarza bez wychodzenia z domu, brak kolejek
w urzędach, łatwiejszy kontakt ze szkołą dziecka i surfowanie
po sieci z parkowej ławki — to tylko część korzyści, jakie da
nam projekt „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmują-
cej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna”. Niecierpli-
wie czekają na jego zakończenie również zarządzający olsztyń-
skimi placówkami.
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MIASTO 
W SIECI

Całkowity koszt projektu:
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się do lekarza, to jestem jak naj-
bardziej za — komentuje pani Jo-
anna, mieszkanka Jarot. — Kto
w dzisiejszych czasach może so-
bie pozwolić, żeby czekać godzi-
nami przed gabinetem lekarskim
na wizytę. A tak człowiek by się
zarejestrował i nie musiałby bie-
gać kilka razy, żeby się dopyty-
wać, czy już.
I właśnie taką możliwość za-
pewni projekt „Budowa infras-
truktury sieci miejskiej obejmu-

jącej jednostki publiczne
na terenie miasta

Olsztyna”.

— Przymierzamy się do rejestra-
cji elektronicznej już od dawna,
ale do tego jest nam potrzebny
właśnie szybki internet — dodaje
Daria Rodziewicz, rzecznik Miej-
skiego Szpitala Zespolonego
w Olsztynie. — Ale to niejedyna
korzyść dla pacjentów i lekarzy.
Dzięki cyfryzacji będziemy
mogli drogą elektroniczną prze-
kazywać pełną dokumentację pa-
cjenta między oddziałami, co
u nas jest tym istotniejsze, że
mamy dwa budynki szpitalne
w różnych częściach miasta.
Teraz musimy je drukować
i wysyłać lub przewozić. Nie

będzie też problemu z przekaza-
niem informacji o osobie leczo-
nej u nas do innych szpitali
w Polsce.

To mi się podoba!
Olsztyniacy szybko przekonują
się do korzystania z e-usług, co
potwierdza elektroniczny nabór
do przedszkoli i szkół publicz-
nych. 

— To ogromna oszczędność
czasu i nerwów — potwierdza
pani Katarzyna, mama uczennicy
szkoły podstawowej i syna przed-
szkolaka. — Nie wyobrażam so-
bie, jakbym miała biegać jedno-
cześnie za szkołą dla córki
i miejscem w przedszkolu dla
syna. A tak dzięki internetowi za-
łatwiam to w parę minut. Chcia-
łabym tak załatwiać również

sprawy związane ze zdrowiem,
samochodem, mieszkaniem... Im
więcej, tym lepiej. 
— Zwłaszcza że coraz więcej
z nas ma w domu internet, więc
czemu nie korzystać z możliwo-
ści, jakie daje — dodaje pan
Krzysztof, właściciel własnej
firmy. — Dobrze, że miasto o tym
pomyślało i stawia na nowoczes-
ność. To mi się podoba!

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Rezultatami projektu będą:
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu — 15 000
Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – 128
Liczba osób fizycznych (użytkowników) podłączonych do szerokopasmowego Internetu — 1900
Liczba instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu — 48
Łączna długość kanalizacji teletechnicznej — 22 km
Łączna długość wymienionych włókien światłowodowych w istniejącej kanalizacji — 20 km
Łączna długość sieci — 42 km
Ilość węzłów szkieletu sieci — 2
Ilość węzłów dystrybucyjnych — 8
Ilość węzłów dostępowych — 42
Jako lokalizacje punktów węzłowych sieci szerokopasmowej zostały wybrane obiekty będące
własnością gminy Olsztyn lub jej jednostek organizacyjnych. 

139612oxbx-d
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OKO W OKO 
ZE SZCZUPAKIEM

Warmia i Mazury to
Kraina Tysiąca Jezior.

Grzech nie poznać ich dogłęb-
nie. Okazję do tego stwarza
akcja „Olsztyn. Aktywnie!”.
21 lipca możesz dołączyć do
płetwonurków i poznać je-
zioro Tyrsko. Zanim jednak
zejdziemy pod wodę, trochę
teorii dla suchej jeszcze
głowy. Uczestnicy spotkania
w praktyczny sposób zapo-
znają się ze sprzętem do nur-
kowania, elementarnymi zasa-
dami techniki nurkowania
oraz z systemem szkolenia.
A potem dajemy nura i mó-
wimy cześć szczupakowi, płot-
kom, okoniom.

Ahistoria zapowiada
się niezwykle cieka-
wie: „w 1931 r. nie-

oczekiwanie na aukcji
w Szwajcarii pojawiła się XVI-

wieczna monstrancja z kościoła
w Sętalu. Wcześniej sądzono, że

spłonęła w 1908 roku. Mimo sta-
rań władz diecezjalnych trafiła

w prywatne ręce”. To nie znaczy
jednak, że w Sętalu nie ma czego zo-
baczyć. Nie wierzysz? 5 sierpnia
o godz. 10 staw się przed ratuszem
i ruszaj w 36-kilometrową trasę. 
Jeśli jednak 36 kilometrów to dla
ciebie tylko rozgrzewka, wybierz

rajd długi. 29
lipca we Frącz-
kach odbywa
się cykliczny
Zlot Rowe-
rzystów.
Szcze-
gólną at-
rakcją
tegorocz-
nej edycji
Zlotu będzie
święcenie rowe-
rów.

Wilki 
na stadionie

WCIŚNIJ 
PEDAŁ PODWODNY SPACER,

21 lipca, godz. 9, AKP Skorpena, 
ul. Kanafojskiego 3 
(Dom Studenta 1)

MARSZOBIEG, 22 lipca, godz. 9.30,
CEiIK (Jakubowo)

Wolisz zostać na ziemi? Wybierz marszobieg. Na brak
pięknych widoków również nie będziesz mógł narzekać,
bo najbliższy trening odbędzie się w Lesie Miejskim.
Będzie okazja, by zadbać o kondycję, zdrowie i przeko-
nać się do biegania.

MARSZEM, BIEGIEM, 
MARSZOBIEGIEM

Las Miejski służy jednak nie
tylko do biegania. Tych,

którzy kochają wymieniać ciosy
i chcą się nauczyć robić to pro-
fesjonalnie, na naukę boksu za-
praszają olsztyńskie Wilki. Do-
łączysz do ich watahy?

BOKS, 21 lipca i 4 sierpnia,
godz. 11, Stadion Leśny

RAJDY KRÓTKIE, 5 sierpnia, godz. 10, ratusz
RAJDY DŁUGIE, 29 lipca, godz. 9.30, CEiIK

Może tak, Damian, wpadłbyś popedało-
wać — w piosence „Rower” zaprasza Lech
Janerka. Organizatorzy rajdów krótkich
zapraszają nie tylko Damiana, ale każdego
chętnego do pedałowania i poznawania
historii regionu.


