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KRONIKA POLICYJNA

Inwestycje. Malejà szanse na rozbudow´ lotniska

MATURA ZA KRATKAMI. Grzegorz i Rafa∏ uczà si´ w liceum.
Ostatniego dnia stycznia urzàdzili polowanie na przechodniów w parku Kusociƒskiego, gdzie dokonali trzech napadów.
Pierwszà ofiar´ pobili, postraszyli no˝em i zabrali buty sportowe. Dwóm pozosta∏ym tak˝e kurtki. Wczoraj prokuratura
wys∏a∏a przeciwko nim akt oskar˝enia do sàdu. Za dokonanie
serii rozbojów z u˝yciem niebezpiecznego narz´dzia gro˝à im
kary do 15 lat wi´zienia. Do procesu obaj zostanà w areszcie.

J

olsztyƒski Aeroklub nie mo˝e zdobyç od pó∏tora roku.
— Na spotkaniu potwierdzi∏em, ˝e nie ma mo˝liwoÊci
wyd∏u˝eniu terminu sk∏adania wniosków — mówi marsza∏ek Ryƒski. — Je˝eli Aeroklub nie zdà˝y z przygotowaniem wniosku, to pieniàdze przeznaczone na rozbudow´ pasa pójdà na budow´
dróg w województwie.
Marsza∏ek nie ukrywa, ˝e
jest ma∏o prawdopodobne, by
Aeroklub dotrzyma∏ wyznaczonych terminów. Ale od razu
dodaje: — Betonowy pas jest
potrzebny miastu. W przysz∏ym roku powo∏uj´ spo∏eczny
komitet jego budowy na moim
osiedlu, na Redykajnach.

Fot. Pawe∏ Kicowski

Pas marsza∏ka
e˝eli budowa pasa startowego na Dajtkach nie
wypali, to zak∏adam komitet budowy lotniska u siebie
na Redykajnach — zapowiada
marsza∏ek Andrzej Ryƒski.
Aeroklub na z∏o˝enie wniosku ma czas do koƒca maja.
Betonowy pas na lotnisku
w Dajtkach ma byç dla Olsztyna
oknem na Êwiat. Niestety, z dnia
na dzieƒ projekt coraz bardziej
si´ oddala. Wczoraj o inwestycji
rozmawiali przy jednym stole
Andrzej Ryƒski, marsza∏ek województwa, Jerzy Ma∏kowski,
prezydent Olsztyna, i szefowie
Aeroklubu Warmiƒsko-Mazurskiego (AWM powierzono realizacj´ inwestycji).

Marsza∏ek Ryƒski: — Zbudujemy lotnisko na Redykajnach...

Do koƒca maja
Budowa pasa ma byç sfinansowana w g∏ównej mierze z funduszy europejskich
— ok. 4,5 mln z∏. By jednak
rozpoczàç starania o te pieniàdze, do koƒca maja trzeba
z∏o˝yç wniosek z do∏àczonym pozwoleniem na rozpocz´cie budowy. A tej zgody

Prawnicy pomogà
By uzyskaç pozwolenia na
budow´, AWM musi dostarczyç m.in. decyzj´ Êrodowiskowà, okreÊlajàcà wp∏yw inwestycji na otoczenie. Takà
decyzj´ ratusz ju˝ wyda∏
w marcu. Ale Aeroklub zaskar˝y∏ jà do Samorzàdowe-

go Kolegium Odwo∏awczego.
Procedur´ wydania decyzji
Êrodowiskowej trzeba powtórzyç. To mo˝e potrwaç nawet
dwa miesiàce. Prezydent
Olsztyna wyjaÊnia, ˝e wraz
z marsza∏kiem oddelegowali
do Aeroklubu swoich prawników, by ci pomogli w przygotowaniu dokumentów.
— Odniosà si´ m.in. do uzasadnienia orzeczenia SKO
w sprawie decyzji Êrodowiskowej — mówi prezydent Ma∏-

kowski. — Zrobià, co mogà, by
znaleêç wyjÊcie z sytuacji.
Pas startowy ma kosztowaç ok. 5,5 mln. z∏otych. Do
pieni´dzy z Unii po 700 tys. z∏
chcà do∏o˝yç samorzàdy województwa i miejski. Pas b´dzie mia∏ 850 metrów. Dzi´ki
temu mog∏yby làdowaç na
nim samoloty zabierajàce na
pok∏ad do 20 pasa˝erów.

AMBULATORIA
˜ Ambulatorium Pediatryczne (Szpital Dzieci´cy),
tel. 0-89 539 32 15, w godz. 19-7, sob. i niedz. ca∏odobowo (wejÊcie od strony poradni)
˜ Ambulatorium Internistyczne dla Doros∏ych (Szpital
Dzieci´cy), tel. 0-89 539 32 06, w godz. 18-7 i sob.
i niedz. ca∏odobowo (wejÊcie od strony poradni)
˜ Ambulatoryjne Pogotowie Stomatologiczne (ul. Ratuszowa 4) czynne codziennie w godz. 19-7, w soboty i niedziele oraz dni Êwiàteczne czynne ca∏à dob´, tel. 0-89 527-36-10
˜ Ambulatorium Chirurgiczne dla Dzieci (Szpital Dzieci´cy
— w godz. 15-7 rano), tel. 0-89 539 32 28
˜ Ambulatorium Chirurgiczne dla Doros∏ych ul.
Mariaƒska 4 (blok D Szpitala Miejskiego), tel. 0-89 532
62 90, poniedzia∏ek – piàtek w godz. 16-7, w sobot´ i
niedziel´ ca∏à dob´
˜ Pogotowie Ratunkowe — nocna i Êwiàteczna pomoc wyjazdowa — tel. 0-89 527 22 22
DY˚URY SZPITALI
˜ Szpital Miejski, ul. Niepodleg∏oÊci (ogólna izba przy-

j´ç — tel. 0-89 527 50 11, izba przyj´ç ginekologiczno-po∏o˝nicza, tel. 0-89 532 62 77
˜ Laboratorium Analityczne Szpitala Miejskiego (ca∏odobowe), tel. 0-89 532 63 54 lub 0-89 532 62 50.
Punkt pobraƒ: ul. Mariaƒska 4, pok. 12- w godz. 711, przy ul. Niepodleg∏oÊci 44 (ca∏odobowe)

˜ Szpital Wojewódzki, ul. ˚o∏nierska (tel. centrali 0-

89 538 63 56), Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy (izba
przyj´ç, ul. ˚o∏nierska), tel.0-89 538 65 11
˜ Ca∏odobowy Oddzia∏ Po∏o˝niczo-Ginekologiczny, Malarkiewicz i spó∏ka sc., tel. 0 89 535 73 03, 0
89 532 61 52
TERAPIA
˜ Olsztyƒski Telefon Zaufania „Anonimowy Przyja-

ciel”, ca∏à dob´, tel. 0-89 92 88
˜ Olsztyƒskie Towarzystwo „Amazonki” pe∏ni dy˝ury

informacyjne dla kobiet po mastektomii — al. Wojska Polskiego 37, budynek H, pok. 108,
w godz. 10-12, tel. 0-89 539 82 89
˜ OÊrodek Pomocy Uzale˝nionym i Ich Rodzinom przy
ul. Pstrowskiego 36 zaprasza od poniedzia∏ku do
piàtku w godz. 8-17, tel. 0-89 542 94 66
˜ Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzale˝nieƒ
przy ul. Metalowej 5 zapra sza od poniedzia∏ku do
piàtku w godz. 7.30-15.30, tel. 0-89 533 58 22
˜ Pomaraƒczowa Linia — oferuje pomoc i wsparcie
rodzicom dzieci zagro˝onych alkoholizmem. Zaprasza w poniedzia∏ek — piàtek w godz. 7.30-15, we
wtorek do godz. 19, tel. 0-89 535 77 79
˜ Niebieska Linia — oferuje pomoc rodzicom dzieci
pijàcych alkohol. Zaprasza w poniedzia∏ek-piàtek
w godz. 7.30-15, tel. 0-89 535 77 78
˜ Towarzystwo Rodzin i Przyjació∏ Dzieci Uzale˝nionych „Powrót z U”, ul. Kopernika 45, tel. 089 527 33 44
˜ Poradnia Rodzinna (pomoc psychoterapeutyczna)
nale˝àca do Woj. Zespol. Poradni Zdrowia Psychicz-

ARESZT ZA KORUPCJ´. Mieszkaniec Olsztynka próbowa∏ przekupiç dwóch policjantów z Olsztyna. Patrol zatrzyma∏ go na ul.
Prostej. Od kierowcy Opla czuç by∏o alkohol, ale odmówi∏
dmuchni´cia w alkomat. Funkcjonariusze chcieli go zawieêç do
przychodni na pobranie krwi. Wówczas 29-letni m´˝czyzna zaproponowa∏ ka˝demu z policjantów po 100 z∏ w zamian za
zwolnienie. Skoƒczy∏o si´ tym, ˝e trafi∏ do aresztu. Za prób´
skorumpowania policjantów grozi mu do 10 lat wi´zienia. csz

NA SYGNALE
˜ Dy˝urny miasta, 522 81 12

Dy˝urnemu zg∏oszono m.in. plam´ oleju, która pojawi∏a si´
na skrzy˝owaniu ul. Pstrowskiego z Sikorskiego. S∏u˝by
porzàdkowe podejrzewajà, ˝e pojemnik z olejem wypad∏
z jednego z samochodów. Pozosta∏e auta rozjeêdzi∏y olej na
d∏ugoÊci kilkudziesi´ciu metrów. Olej usun´li stra˝acy.
˜ Stra˝ miejska, 986

Stra˝nicy interweniowali kilkanaÊcie razy. Z ul. Ko∏obrzeskiej odwieêli do izby wytrzeêwieƒ dwóch pijanych m´˝czyzn le˝àcych na chodniku. Z kolei z ul. Je˝ynowej zabrano
do schroniska dla zwierzàt dziwnie zachowujàcego si´ kota.
Stra˝nicy wr´czyli te˝ kilka mandatów, m.in. za nieprawid∏owe parkowanie przy ul. Jasnej i zaÊmiecanie ul. ˚o∏nierskiej.

Grzegorz Szyd∏owski

˜ Stra˝ po˝arna, 998

g.szydlowski@gazetaolsztynska.pl

Stra˝acy wyje˝d˝ali g∏ównie do p∏onàcych traw, m.in.
przy ul. Elblàskiej, na ∏àce pomi´dzy os. Mazurskim a Nagórkami, a tak˝e przy ul. Hozjusza na Redykajnach. ger

wa˝ne telefony, dy˝ury
APTEKI
˜ Apteka ca∏odobowa: „W Dukacie”, al. Pi∏sudskiego 10/14, tel. 0-89 521 86 40 (czynna non stop)

11

nego (al. Wojska Polskiego 35, tel. 089 532 78 03)
˜ Centrum Pomocy Rodzinie, Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 0-89 527-20-54, udziela bezp∏atnej
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
˜ Miejski OÊrodek Poradnictwa Specjalistyczne
go i Socjalnego zaprasza mieszkaƒców Olsztyna na bezp∏atne: porady prawne, terapi´ rodziny, ma∏˝eƒstwa i indywidualnà, poradnictwa
psychologiczne. Rejestracja od poniedzia∏ku do
piàtku w godz. 7.30-15, al. Wojska Polskiego 8, tel. 0-89 521 04 52
URZÑD I SPÓ¸DZIELNIE
˜ Urzàd Miasta — 0-89 527 31 11
˜ ZUS — 0-89 521 22 22
˜ Narodowy Fundusz Zdrowia Warmiƒsko-Mazurski
Oddzia∏ Wojewódzki, Olsztyn, ul. ˚o∏nierska 16 —
informacja: tel. 0-89 94 88, 0-89 532 74 14;
pon. 8-18, wt-pt. 8 -16
˜ SM „Pojezierze” — 0-89 537 33 00
˜ SM „Jaroty” — 0-89 543 55 00
˜ OSM — 0-89 523 03 00
TELEFONY ALARMOWE
˜ Dy˝urny miasta — 0-89 998, 0-89 522 81 12
˜ Pogotowie opiekuƒcze — 0-89 527 68 45
˜ Pogotowie energetyczne — 0-89 991
˜ Pogotowie wodno-kanalizacyjne — 0-89 994
˜ Informacja PKP — 0-89 94 36
˜ Informacja PKS — 0-89 539 17 76
˜ Informacja turystyczna: tel./fax 0-89 535-35-65

WA˝NE
˜ Stowarzyszenie Rodzina Katyƒska w Olsztynie zaprasza w niedziel´ na msz´ w intencji pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie. Msz´ o godz. 11 w koÊciele
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika poleon
prowadzi ks. Julian ˚o∏nierkiewicz.
˜ Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski po raz 35 b´dzie
goÊci∏ uczestników seminarium kó∏ naukowych. — Celem seminarium jest wymiana osiàgni´ç studenckich
kó∏ naukowych dzia∏ajàcych na uczelniach wy˝szych
w kraju i za granicà — mówi doktor Pawe∏ Pietkiewicz,
koordynator seminarium z naukowego ko∏a m∏odych
konstruktorów.
Podczas dwudniowego seminarium Olsztyn odwiedzi ponad 400 osób, reprezentujàcych niemal 150 kó∏ naukowych. — Nasza praca jest wa˝na — oceniajà organizatorzy. — Ko∏a naukowe sà potrzebne i odnoszà wiele sukcesów, równie˝ podczas „doros∏ych”konferencji. Od lat
czuwa nad tym pe∏nomocnik ds. kó∏ naukowych prof.
Antoni Jarczyk.
9 maja o godz. 8.30 odb´dzie uroczyste otwarcie seminarium na wydziale humanistycznym UWM. Sesje seminaryjne zakoƒczà si´ o godz. 16. 10 maja na uczestników seminarium czeka wycieczka do Pieni´˝na, Fromborka
rak
i Lidzbarka Warmiƒskiego.

HANDLOWY WEEKEND

REKLAMA

NIEDZIELA 7 MAJA

SOBOTA 6 MAJA

CA¸ODOBOWE

CENTRUM HANDLOWO-

„DUET” SUPERSAM 3

„EURO 4”

CENTRUM HANDLOWO-

„MAX DUET”

„EURO MAX”

-US¸UGOWE „URANIA

ul. Gotowca 3 (6-20)

ul. 11 Listopada 4 (8-24)

-US¸UGOWE „URANIA

CENTRUM HANDLOWE ALFA

ul. Sybiraków 16 (8-22)

al. Pi∏sudskiego (11-21)

al. Pi∏sudskiego (11-20)

„CORAB” SALON RTV SAT

„DUET MAX” SUPERMARKET

„EURO MAX”

ul. Kanta 12 (6-21)

ul. Sybiraków 16 (6-22)

„„LEADER PRICE”,
ul. Pstrowskiego 24 (9-17)

AUDIO-VIDEO POLSAT CYFROWY, CYFRA+,

„MAX DUET” CENTRUM

„FRYDROM” — spo˝ywczo-

SERWIS RTV

HANDLOWE ALFA

monopolowy, ul. Jagielloƒska 10,

ul. Partyzantów 12 (10-14)

al. Pi∏sudskiego 16 (9-21)

wejÊcie od ul. ˚eromskiego,

ul. Dworcowa 7 (9-17)
„DUET” SUPERSAM 1

„MAX DUET” Mràgowo

ul. Pstrowskiego 24 (8-21)

SUPERMARKET

„HERMES” — sklep nr 1

ul. Dworcowa 7 (6-21)

ul. Wojska Polskiego 22 (7-21)

ul. Or∏owicza 6 (7-21)

„EUREKA”, nr 1 w Kortowie

„HERMES” — sklep nr 3

ul. Barcza 1 (6-21)

ul. Kanafojskiego 6 (7-22)

ul. ˚ytnia 70 (7-21)

Mràgowo SUPERMARKET

ul. Jagielloƒska 10, wejÊcie
od ul. ˚eromskiego, (6-22)

ul. Wojska Polskiego 22 (9-18)
„HERMES” sklep nr 1,
„EUREKA”, nr 1 w Kortowie

„DUET” SUPERSAM 2

„DUET” SUPERSAM 1

„FRYDROM”
„MAX DUET”

ul. Barcza 1 (8-18)

(6-22)
„LEADER PRICE”

al. Pi∏sudskiego 16 (10-20)

ul. Kanafojskiego 6 (8-22)

ul. Or∏owicza 6 (8-16)

ul. Boenigka 7 (8-17)
„HERMES” sklep nr 3,

„DUET” SUPERSAM 3

„EUREKA”

ul. Gotowca 3 (8-17)

ul. Murzynowskiego 16 (6-22)

ul. ˚ytnia 70 (9-17)

„HERMES” sklep nr 3,
ul. Dworcowa 39 (9-17)

„DUET MAX”
„DUET” SUPERSAM 2

„EUREKA”

HERMES” — sklep nr 3

SUPERMARKET,

„EURO 4”

ul. Boenigka 7 (6-20)

ul. Murzynowskiego 16 (6-22)

ul. Dworcowa 39 (7-22)

ul. Kanta 12 (8-20)

ul. 11 Listopada 4 (8-24)

DELIKATESY „RASKO”
ul. Partyzantów 71
„RASKO 1”
ul. Ko∏obrzeska 13
„RASKO 9”
ul. Hanki Sawickiej 2/2
„FRYDROM MARKET”
ul. ˚eromskiego 8A
SKLEP „NON STOP MARKET”
spo˝ywczo-monopolowy
-upominki, ul. Knosa∏y 5
„EURO 3”
spo˝ywczo–monopolowy,
ul. Wilczyƒskiego 25e
(Centrum HB)
Zapraszamy do naszej rubryki
„Handlowy Weekend”.
Zamieszczenie informacji o godzinach
pracy placówek handlowych i us∏ugowych
w soboty i niedziele kosztuje 65 z∏
miesi´cznie od jednego punktu.

Zg∏oszenia w Biurze Reklamy
„GO”ul. Tracka 5
tel. (0-89) 539-74-52,
fax (0-89) 539-74-62, 63
hl-0506-A-D

DOM I MY
w ka˝dy wtorek

.......................

AUTOMANIA
w ka˝dà Êrod´

.......................

