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Niepełnosprawny zaparkuje na drzewie
OSIEDLA || Olsztyn ma Park Centralny, Podzamcze, a teraz ma także skwer przy ulicy Moniuszki. Po rewitalizacji cieszy oko, ale nie
zabrakło niedoróbek. Niepełnosprawny ma tam zaparkować… na drzewie. Zdjęcie podesłał nam internauta. Wybraliśmy się tam.
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W

lepiacie oczy
w planty, Ukiel
i parki w centrum, a tymczasem skwer przy
ulicy Moniuszki jest prawie
gotowy. Po cichu, w zakamarkach, zagospodarowano
rozległy trawnik, na którym
od lat nic sensownego nie
mogło się przyjąć, np. plac
zabaw, który wygnali okoliczni mieszkańcy i teraz
znajduje się na terenie pobliskiej Szkoły Podstawowej
nr 1 — pisze na swoim proﬁlu
facebookowym Mirek Arczak,
mieszkaniec Zatorza. — Nie
jest to mój ulubiony styl porządkowania zieleni, zbyt
kanciasty moim zdaniem,
ale dziewięć nowych drzew
jest super.
To nowe miejsce zieleni na
Zatorzu. Wykonanie skweru
kosztowało 186 tysięcy złotych. Prace zakończyły się
w listopadzie. W sąsiedztwie
budynków przy ul. Moniuszki posadzonych zostało ponad
3 tysiące roślin. Znalazło się
tutaj dziewięć drzew — pięć
jabłoni ozdobnych i cztery
wiśnie. Posadzono 54 tuje.
Skwer zdobią: 1125 roślin
cebulowych, 585 bylin, 1379
krzewów.
- To miejsce będzie zmieniało swój wygląd razem

Wybraliśmy się na ulicę Moniuszki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście znak został niewłaściwie postawiony i zasłania go drzewo
z porą roku, od wiosny po
jesień - mówi ogrodnik miejski, Tekla Żurkowska. - Posadziliśmy tam trawy ozdobne,
jeżówki i rudbekie, kocimiętkę, a także łubin i rozchodniki. Wiosną wyrosną rośliny
cebulowe takie jak czosnki
i tulipany.
Od rabaty odchodzą cztery brukowane alejki, wzdłuż
których posadzono dziewięć
drzew: pięć jabłoni i cztery

wiśnie ozdobne, a pod nimi
rabaty z krzewów i trawnik.
Od strony parkingu powstał
szpaler żywotników, w celu
izolacji skweru od parkujących tam samochodów.
Niebawem na skwerze staną ławki.
Dodatkowo pod budynkami
przy ul. Moniuszki pojawiły
się przedogródki złożone z cisów, hortensji oraz ozdobnej
trzmieliny i bylin.

Kiedy zamieściliśmy zdjęcia
skweru na naszym proﬁlu facebookowym wprawne oko
internautów wypatrzyło niedoróbki.
— Bardzo fajnie, ale czy
dobrze widzę, że miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest w miejscu, gdzie stoi
drzewo? — napisała w komentarzu zdziwiona czytelniczka.
Wybraliśmy się więc na
miejsce i sami sprawdziliśmy

czy to magia photoshopa,
czy rzeczywiście wykonawcy
zostawili taki bubel. Rzeczywiście, tabliczka oznaczająca
miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej stoi...
za wielkim drzewem. Po wyjaśnienia zwróciliśmy się do
urzędników, którzy nadzorowali projekt.
— Skorygujemy oznakowanie. Znak został przesunięty
podczas realizacji zieleńca

i w tej chwili rzeczywiście
jest nieczytelny, ponieważ
nie wiadomo, którego miejsca dotyczy — zapewnia nas
Paweł Pliszka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg, Zieleni
i Transportu.
Sprawdzimy i do tematu
wrócimy, a zagospodarowania terenu mieszkańcom zazdrościmy.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
k.jankow@naszolsztyniak.pl

Być z kamerą za pan brat, uczą się od kilku lat
EDUKACJA || To tutaj kształcą się dobrzy ﬁlmowcy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie od kilku lat angażują się w projekty
ﬁlmowe. Uczą się podstaw ich tworzenia i zdobywają doświadczenie. Każdego roku szkoła realizuje nowy projekt.
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K

ażdego roku realizujemy nowy projekt.
Uważnie obserwujemy
nowe pomysły, które pojawiają się w sieci, wybieramy, naszym zadaniem, najlepszy i przystępujemy do
działania. Są to zazwyczaj
duże projekty, więc do ich
realizacji zaangażowana
jest duża grupa uczniów.
Chętnych nie brakuje. Prace są koordynowane przez
nauczycieli — mówi dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

Młodzież z ekonomika ma
wiele filmowych pomysłów,
na przykład w ubiegłym
roku szkolnym uczennica
klasy hotelarskiej Adrianna Tabaka nakręciła Maneguin Challenge. W realizację projektu zaangażowane
były klasy ekonomiczne,
informatyczne, hotelarskie, turystyczne oraz nauczyciele.
W tym roku szkolnym
nakręcona została reklama bluz szkolnych, które zostały wprowadzone

w szkole w ubiegłym roku.
Autorem scenariusza do
reklamy była uczennica
klasy hotelarskiej Wiktoria Janczewska, natomiast
montażem i nakręceniem
zajął się uczeń klasy informatycznej Mateusz Grzelak.
— Aktywnie nagr ywa
także nasza biblioteka
szkolna, promując czytelnictwo.
W ubiegłym roku nasza
szkoła wzięła udział w akcji „ Jak nie czytam, jak

czytam” — mówi Stefan
Procyk, dyrektor szkoły.
Warto wspomnieć o filmach nagranych w ubiegłych latach. To: lipdub
z Piotrem „Lolkiem” Sołoduchą, wokalistą zespołu
Enej (powstał 4 lata temu,
20 tys. wyświetleń), teledysk do piosenki „Happy”
Pharrella Williamsa (powstał 3 lata temu, 10 tys.
wyświetleń), Harlem Shake (powstał 4 lata temu, 10
tys. wyświetleń), Promoekonomik Olsztyn (powstał

3 lata temu, 2800 wyświetleń), flash mob w Galerii
Warmińskiej (powstał 2
lata temu, 2000 wyświetleń). Wszystkie filmy są
dostępne na YouTube, profilu szkoły na Facebooku
i stronie szkoły.
Dumni jesteśmy z kreatywności uczniów, ich
zaangażowania i talentu,
a szczególnie z tego, że
w projekty tego typu włącza się ich tak duża liczba,
jak również nauczyciele
— dodaje dyrektor.

