Słowem wstępu...

NIEDZIELA 12.11

Obchody ||

Interwencje ||

11 listopada olsztyniacy tłumnie zgromadzili się
na Placu Solidarności, aby
wspólnie świętować 99 lat
wolnej Polski. Były przemówienia, pokazy i oczywiście
wojskowa grochówka.

W niedzielę (12.11)
straż miejska interweniowała przy ulicy Pstrowskiego wobec pijanego
mężczyzny. Trafił na izbę
wytrzeźwień, a jego pies
do schroniska.

PONIEDZIAŁEK 13.11
Policja ||
Pijani rodzice wybrali się na spacer ze swoją 2-miesięczną córeczką. Świadek widzący idącą chwiejnym krokiem
parę, poinformował policję. Nieodpowiedzialni opiekunowie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed
sądem rodzinnym.

GALERIA || W „Naszym Olsztyniaku”
WTOREK 14.11
prezentujemy najmłodszych mieszkańców
miasta. Wyślijcie nam zdjęcie swojej pociechy, Interwencja ||
a my zamieścimy je w gazecie i w galerii na
stronie naszolsztyniak.pl. Pochwalcie się swoim
maleństwem. Czekamy: poczta@naszolsztyniak.pl.

ŚRODA 15.11
Komunikacja ||
Radni miasta poznali już
projekt organizacji strefy
tempo 30 dla Śródmieścia
Olsztyna, teraz czas na mieszkańców. To oni zadecydują,
czy chcą jeździć wolniej
w centrum miasta.
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Witamy na świecie
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odzież. A tam niekiedy czeka
nas niestety niemiła niespodzianka... Co możemy znaleźć
w kontenerach na ubrania?
Jakie ﬁrmy nimi zarządzają. Co się dzieje z ubraniami
z tych pojemników? O tym
wszystkim przeczytacie w najnowszym numerze „Naszego
Olsztyniaka”.
Adam Nowiński
redaktor naczelny
„Nasz Olsztyniak”

ieliście kiedyś problem z miejscem w szaﬁe? Na pewno. W tym
momencie przyszła pora na
pozbycie się zbędnych ubrań.
Ale co z nimi zrobić? Wyrzucić? Szkoda, bo prawie nowe
albo mało noszone. Oddać?
Ale komu? Jeśli zna się kogoś
osobiście, kto potrzebowałby
takiego prezentu to dobrze,
ale jeśli nie, zostaje odniesienie ich do pojemnika na

SOBOTA 11.11
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Masz sprawę? Napisz do nas:
poczta@naszolsztyniak.pl

taki był tydzień
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PIĄTEK 17.11

Dzieci, które matka zostawiła w oknie życia w paraﬁi Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, traﬁły czasowo pod
opiekę dziadków. Tak zdecydował sąd.

W poniedziałek
w „Gazecie Olsztyńskiej”
Zapraszam do lektury poniedziałkowego wydania „Gazety Olsztyńskiej”. Oprócz najważniejszych
informacji z regionu, jak co tydzień
znajdziecie Państwo „Gazetę
Sportową”. Dla tych, którym leży
na sercu rozwój naszego regionu,
przygotowaliśmy szeroką relację z I
Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości, który okazał się

prawdziwym wydarzeniem roku.
Zajrzymy też do Wilczego Szańca,
który choć sławny w świecie, wciąż
nie może stać się prawdziwą atrakcją turystyczną regionu. Polecam!

CZWARTEK 16.11
Wydarzenie ||
W Olsztynie odbył się
I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości. To pierwsze
takie wydarzenie na Warmii
i Mazurach. Wydarzenie wyjątkowe, które zgromadziło
przedsiębiorców z naszego
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Pożar ||

regionu i najlepszych trenerów mentalnych z całej Polski.

W nocy z czwartku na piątek (16/17 listopada) doszło do
pożaru bloku przy ulicy Jarockiej w Olsztynie. Na szczęście
nikomu nic się nie stało. Do pożaru doszło o godz. 2.30 czteropiętrowym budynku mieszkalnym. W walce z ogniem udział
brało 14 zastępów straży pożarnej.
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