NIEDZIELA 7.01
Olsztyn II

Olsztyńskimi ulicami
przeszedł Orszak Trzech Króli. W tym roku obok głównych
bohaterów znalazły się również inne postaci. Na przykład Orzeł.

Do tragedii doszło w nocy
z soboty na niedzielę (6-7.01).
Z mieszkania na dziesiątym
piętrze wypadł młody mężczyzna. Prawdopodobnie
popełnił samobójstwo.

Witamy na świecie

PONIEDZIAŁEK 8.01

WTOREK 9.01

Kolizja II

Zwierzęta II

Nieoznakowany radiowóz
i opel meriva zderzyły się
w poniedziałek wieczorem
w Olsztynie. W wypadku poszkodowany został policjant.

GALERIA || W „Naszym Olsztyniaku”
prezentujemy najmłodszych mieszkańców
miasta. Wyślijcie nam zdjęcie swojej pociechy,
a my zamieścimy je w gazecie i w galerii na
stronie naszolsztyniak.pl. Pochwalcie się swoim
ŚRODA 10.01
maleństwem. Czekamy: poczta@naszolsztyniak.pl.
Bezpieczeństwo II

Komenda Miejska Policji w Olsztynie otrzyma niebawem
nowe radiowozy. Wśród nich znajdzie się między innymi
nieoznakowanie BMW 330i z wideorejestratorem.

nastrojom akurat 15 stycznia?
Zapytaliśmy mieszkańców Olsztyna,
a odpowiedź znajdzie się w poniedziałkowej Gazecie. Zapraszam do
lektury.

redaktor wydania
Beata Brokowska

PIĄTEK 12.01
Transport II
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Nikodem Krainik
4 grudnia
58 cm, 3800 g
Miejski Szpital Zespolony

W poniedziałek
w „Gazecie Olsztyńskiej”
Najbardziej depresyjny poniedziałek roku przypada 15 stycznia. Jest
nazywany Blue Monday. Termin ten
wprowadził Cliﬀ Arnall, brytyjski
psycholog. Wyznaczył datę najgorszego dnia roku za pomocą wzoru
matematycznego. Wziął pod uwagę
różne czynniki, w tym pogodę,
spadek euforii noworocznej, stan
konta bankowego... Czy rzeczywiście podlegamy takim depresyjnym

Głodne, we własnych odchodach i trzymane na jednym
łańcuchu. W takim stanie znajdowały się psy w Jezioranach,
które zostały odebrane podczas interwencji. Teraz czekają na

CZWARTEK 11.01
Edukacja II
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Paweł Rybak
4 grudnia
53 cm, 2900 g
Miejski Szpital Zespolony
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Adam Nowiński
redaktor naczelny
„Naszego Olsztyniaka”
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W

zane z 26. Finałem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie. Po raz kolejny także podejmujemy trudny temat szczepień wśród
dzieci. Na koniec mamy dla
was trzy strony kalendarium
wydarzeń. Każdy znajdzie
coś dla siebie! Zapraszam
do lektury!

ten weekend wydanie pełne ciekawych
artykułów. Przede
wszystkim wracamy do tematu pogorzelców z kamienicy
przy Zientary-Malewskiej
w Olsztynie. Właściciele lokali prywatnych spierają się
z gminą czy budynek wyremontować, czy zburzyć i postawić nowy. Ponadto w tym
wydaniu podsumowujemy
Orszak Trzech Króli i zapowiadamy wydarzenia zwią-
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SOBOTA 6.01
Społeczeństwo II

Słowem wstępu...
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Masz sprawę? Napisz do nas:
poczta@naszolsztyniak.pl

taki był tydzień
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W czwartek prezes ﬁrmy Zortrax, Rafał Tomasiak i rektor
UWM, prof. Ryszard Górecki podpisali porozumienie o współpracy. Od tego momentu ﬁrma i uczelnia będą się wspierać
w kilku różnych obszarach. To wielka szansa dla studentów uniwersytetu.
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Od 22 stycznia PKP PLK dokona zamknięcia linii kolejowej na trasie Olsztyn - Olsztynek. Jest to część modernizacji
połączenia Olsztyn-Działdowo. Inwestycja to także początek
kolei aglomeracyjnej w Olsztynie.
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