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- Ustawa, którą wicepremier Ja-
rosław Gowin konsultował przez
ostatnie dwa lata, z jednej strony
jest chciana przez środowisko nau-
kowe, ponieważ wejście w życie tej
ustawy, odwołuje trzy, które obec-
nie funkcjonują. Jednak nie wszyst-
kie jej punkty, są akceptowane.
Obecnie nie ma pewności, czy w
dalszym ciągu będzie autonomia
uczelni wyższych, ponieważ stra-
tegia rozwoju nauki będzie ak-
ceptowana przez rząd – tak o
ustawie mówiła poseł, Anna Wa-
silewska.
Ustawa niesie za sobą bardzo
wiele zmian dla uczelni i stu-
dentów. Studia w dalszym ciągu
mają być bezpłatne, ale niektóre
uczelnie regionalne stracą status
uczelni badawczych. Na pew-
nych uczelniach wrócą egzaminy
wstępne, które będą decydowały,
o tym kto dostanie się na studia.
Dowartościowane zostanie
kształcenie zawodowe, ale dok-
toranci nie będą mogli robić swo-

ich doktoratów na uczelniach
macierzystych.
Będą funkcjonowały szkoły dok-
torskie, które będą musiały mieć
przynajmniej dwie dziedziny nau-
ki. Powstaną uczelnie badawcze z
dodatkowymi środkami na ba-
dania. Władza na uczelniach bę-
dzie tylko w rękach Rektora. Po-
wołana zostanie Rada Uczelni.
50% członków tej rady mają sta-
nowić członkowie spoza uczelni.
Stopień doktora i doktora habili-
towanego nadawać będzie senat
uczelni (albo inny wyznaczony w
statucie uczelni organ) a w przy-
padku instytutów, rada naukowa.
Tytuł profesora ma nadawać po-
dobnie jak teraz Prezydent RP.
Aby uzyskać habilitację, trzeba bę-
dzie mieć stopień doktora i znacz-
ne osiągnięcia naukowe lub arty-
styczne, a także wykazywać się ak-
tywnością naukową w więcej niż
jednej uczelni lub instytucji nau-
kowej w szczególności zagra-
nicznej.

Zmienić się ma też model finan-
sowania szkolnictwa wyższego i
nauki. Środki na utrzymanie po-
tencjału dydaktycznego, oraz po-
tencjału badawczego (m.in. pro-
wadzenie działalności naukowej,
zakup aparatury czy infrastruk-
tury poniżej 500 tys. zł, studia
doktorskie, komercjalizacja) przy-
znawane będą w postaci sub-
wencji. Uczelnie będą mogły
swobodniej niż dotąd decydo-

wać, na co konkretnie przeznaczą
otrzymane środki.
Zmian jest dużo więcej. Sejm,
pomimo wielu wątpliwości i pro-
testów ze strony studentów, usta-
wę przyjął. Za przyjęciem Ustawy
2.0 z poprawkami głosowało 233
posłów, 195 było przeciw, a 1
wstrzymał się od głosu. Zmiany te
dosięgną także uczelnie regio-
nalne, do których zaliczamy Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski.

W ostatnim czasie uchwalono
również poprawki do tej ustawy.
Najważniejsza i najbardziej kon-
trowersyjna poprawka dotyczyła
zapewnienia sędziom Sądu Naj-
wyższego, Trybunału Konstytu-
cyjnego, a także Naczelnego Sądu
Administracyjnego prawa do
dożywotniego zatrudnienia na
uczelni, bez względu na wynik
oceny pracowniczej.

raf

Sejm uchwalił
konstytucję dla nauki

SZCZYTNO: ŚLEDCZY
WYJAŚNIAJĄ
OKOLICZNOŚCI
WYPADKU
W LUNAPARKU

Szczycieńscy policjanci pod
nadzorem prokuratora rejo-
nowego wyjaśniają okolicz-
ności zdarzenia, do którego w
Szczytnie na terenie lunapar-
ku. W wyniku awarii karuze-
li ucierpiał 9-letni chłopiec i
jego 30-letni wujek. Niestety
obrażenia chłopca były na tyle
poważne, że mimo udzielonej
pomocy zmarł. Życiu i zdro-
wiu 30-latka nic nie zagraża.
Decyzją prokuratora policjanci
zabezpieczyli karuzelę do cza-
su wykonania kolejnych czyn-
ności.

Wczoraj (22.07.2018) po godz.
14:00 policjanci otrzymali
zgłoszenie, że w Szczytnie na
terenie lunaparku doszło do
awarii karuzeli, na której prze-
bywał 9-letni chłopiec wraz ze
swoim 30-letnim wujkiem.
Na miejscu policjanci wstęp-
nie ustalili, że w wyniku tej
awarii doszło do wypadku, w
którym 9-latek doznał po-
ważnych obrażeń ciała. Nie-
przytomny został przetran-
sportowany do szpitala. Nie-
stety mimo udzielonej pomo-
cy chłopiec zmarł. 30-latek,
który również brał udział w
zdarzeniu, został przewiezio-
ny do szczycieńskiego szpita-
la, na szczęście nie wymagał
hospitalizacji.

Policjanci, zabezpieczyli miejs-
ce zdarzenia, ustalili i rozpy-
tali osoby, które były świad-
kami wypadku, po to aby
zebrać jak najwięcej informa-
cji, które pozwolą na określe-
nie przyczyn tego wypadku.
Policjanci sprawdzili stan
trzeźwości pracowników od-
powiedzialnych za karuzelę,
która uległa awarii - byli trzeź-
wi. Decyzją prokuratora, po-
licjanci zabezpieczyli karuze-
lę w celu poddania jej dalszym
czynnościom.

(esz/tm)
Nowy tramwaj – „Panorama” - ma zostać wyprodukowany
i dostarczony przez turecką firmę Durmazlar, która
złożyła jedyną ofertę. Makieta nowego modelu została już
zaprezentowana w ratuszu. To niskopodłogowy, pięcio-
częściowy tramwaj, utrzymany w podobnej kolorystyce,
jak obecnie jeżdżące „Tramino”.
Warunki kontraktu przewidują, że nowe pojazdy ujrzymy
na szynach najwcześniej wiosną 2020 roku. -W podsta-
wowym zamówieniu zamawiamy 12 tramwajów z opcją roz-
szerzenia o kolejne 12. Dzisiejszy kontrakt to kontrakt na
108 mln zł. Zostanie zrealizowany w przeciągu 21 miesię-
cy w zakresie dwóch tramwajów – i zakończony w kolejnych
pięciu miesiącach - mówi prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz.
Nowe tramwaje to nowoczesne, niskopodłogowe pojaz-
dy, o długości 32,5 metra i szerokości 2,5 metra, poruszające
się w dwóch kierunkach. Olsztyńska Panorama pomieści
210 osób, z czego 40 miejsc będzie siedzących. Nie za-
braknie też specjalnych miejsc przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych. -Ważne jest też to, że ten tramwaj bę-
dzie jeszcze cichszy niż dzisiaj jeżdżący tramwaj Solaris -
mówi Piotr Grzymowicz.
-Na pewno mieszkańcy Turcji, gdzie te tramwaje dzisiaj się
poruszają, są bardzo zadowoleni z samego produktu i ja-
kości świadczonych usług. Jestem przekonany, że tak samo

będzie w Olsztynie, bo jako jedyna firma spełniliście Pań-
stwo bardzo wysokie wymogi, które zostały zawarte w na-
szych specyfikacjach przetargowych - zwracał się do tu-
reckich gości Piotr Grzymowicz.
Dla firmy Durmazlar jest to pierwszy kontrakt w kraju na-
leżącym do Unii Europejskiej.
-Jestem przekonany, że ta współpraca, którą rozpoczynamy,
będzie kontynuowana na każdym etapie, zarówno budo-
wy tramwajów, jak i późniejszej ich eksploatacji” - wyra-
ził nadzieję prezydent Olsztyna.-Myślę, że te warunki kon-
traktu pozwolą na wyprodukowanie czegoś niezwykłego, a

firmie tureckiej na wejście do Polski i na rynek europejski.
Ze strony tureckiej umowę podpisywała Fatma Durmaz
Yılbirlik, wiceprezes firmy Durmazlar. Podkreśliła, że umo-
wa ma większy wymiar niż tylko handlowy i przyczyni się
do budowania szerszych relacji ekonomicznych i kultu-
rowych.
-Jest to dzień, kiedy zbieramy żniwo bardzo długiej pracy.
Dzięki temu projektowi przemysłowemu stajemy się sobie
bardzo bliscy – jak rodzina. Jestem głęboko przekonana, że
dzisiejsza umowa będzie kolejnym mostem między naszy-
mi krajam. kar
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W ub. tygodniu, w olsztyńskim ratuszu prezydent
miasta Piotr Grzymowicz podpisał umowę na wypro-
dukowanie i dostawę nowego taboru tramwajowego z
przedstawicielami tureckiej firmy Durmazlar.

Czekają nas spore zmiany w szkolnictwie wyższym. Sejm uchwa-
lił ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Będzie to jeden z elementów pro-
gramu Mieszkanie Plus, choć
dopłaty mają przysługiwać nie tyl-
ko lokatorom mieszkań po-
wstających w ramach tego pro-
gramu, ale też nowych mieszkań
komunalnych, czy budowanych
przez TBS-y. Pierwotnie dopłaty
miały być udzielane pierwszym
najemcom mieszkań nowo wy-
budowanych lub poddanych
działaniom rewitalizacyjnym. Osta-

tecznie jednak przegłosowana zos-
tała poprawka przedstawiona przez
PiS, dzięki której dopłaty będą
mogły być przyznawane osobom
wynajmującym mieszkania w ciągu
20 lat od momentu ukończenia in-
westycji. Poprawka ta sprawia, że
znacznie większa liczba osób, bę-
dzie mogła ubiegać się o dopłaty.
Nie wszyscy będą mogli takie
dopłaty otrzymać. Wszystko za-
leżeć będzie od dochodu osób za-

mieszkujących dane mieszkanie.
Gospodarstwa domowe jedno-
osobowe będą mogły ubiegać się o
dopłatę, jeżeli ich średni miesięcz-
ny dochód nie przekracza 60 proc.
przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej publiko-
wanego przez GUS.
Za każdą kolejną osobę w gospo-
darstwie domowym próg 60 proc.
jest zwiększany o 30 pkt. proc.
Oznacza to, że w przypadku dwu-
osobowego gospodarstwa limit
wynosi 90 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce naro-
dowej, a w przypadku trzyosobo-
wego - 120 proc.
Przeciętne wynagrodzenie w gos-
podarce narodowej w 2017 roku

wynosiło 4271,51zł, natomiast już
w pierwszym kwartale 2018 roku
wynosi ono 4622,84zł. Jak można
zaobserwować, z roku na rok,
przeciętne wynagrodzenie wzras-
ta.
Pomoc ma być udzielana na okreś-
lony czas. Po poprawce przegłoso-
wanej przez sejm, czas ten ma wy-
nosić 15 lat. Dopłaty będą co trzy
lata zmniejszane. Każda osoba,
która taką dopłatę otrzyma będzie
weryfikowana i w sytuacji, gdy w
którymś momencie nie będzie
spełniać kryteriów dochodowych,
dotacja zostanie jej po prostu za-
wieszona lub zabrana.
Jak podkreśliło Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju, program

„Mieszkanie na start” będzie no-
wym elementem lokalnej polityki
mieszkaniowej. Gminy będą za-
wierać umowy z inwestorami
mieszkaniowymi i przekażą im
listy osób chętnych na dostępne
mieszkania czynszowe. W ten spo-
sób będą pomagać swoim miesz-
kańcom znaleźć tańsze w wynaj-
mie mieszkanie i pobudzać inwe-
stycje na lokalnym rynku budow-
lanym.
Na początku na ten cel przezna-
czono kwotę 200 milionów złotych,
a w ciągu kolejnych lat aż do 2034
roku, kwota co roku będzie po-
większana o 200 milionów złotych.

Źródło: PAP/własne

Będą dopłaty do najmu
Nastąpią kolejne zmiany w polityce mieszkaniowej. Będzie możli-
wość uzyskania dopłat do najmu. Dopłaty będą udzielane na 15 lat,
a głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do naj-
mu będzie dochód.

Nowe tramwaje w Olsztynie dostarczą Turcy

Budynek rektoratu UWM

Od lewej: Fatma Durmaz Yılbirlik,wiceprezes firmy Durmazlar i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
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Za początek prawdziwej (pre)kam-
panii samorządowej w Olsztynie
uznać można niedawne zaprezen-
towanie przez Koalicję Obywa-
telską swojej kandydatki na pre-
zydenta – Beaty Bublewicz. W
ten sposób pojawiła się „wielka
trójka” – najpoważniejszych na ra-
zie kandydatów do tego urzędu.
Wcześniej swój akces zgłosił już Mi-
chał Wypij, przewodniczący par-
tii Porozumienie na Warmii i
Mazurach mający reprezentować w
tych wyborach rządzący w kraju
obóz Zjednoczonej Prawicy. Ubie-
ganie się o reelekcję potwierdził też
urzędujący prezydent stolicy re-
gionu – Piotr Grzymowicz.
Na medialnej liście kandydatów
pojawiają się jeszcze dwa nazwiska:
Andrzeja Maciejewskiego, obec-
nego posła Kukiz’15 oraz Krzysz-
tofa Kacprzyckiego, olsztyńskiego
radnego SLD. „Wielkim nieobec-
nym” w tym gronie – przynaj-
mniej na razie – pozostaje Czesław
Jerzy Małkowski, były prezydent
miasta.

Szanse na reelekcję
Dotychczas głównym przeciwni-
kiem Piotra Grzymowicza był właś-
nie Małkowski, ten bowiem –
mimo toczącego się procesu, w
którym oskarżony jest o molesto-
wanie olsztyńskich urzędniczek i
gwałt na jednej z nich – wystarto-
wał w wyborach w 2010 roku, a
także w wyborach samorządowych
w 2014 roku. Wprawdzie obie roz-
grywki wygrał w drugiej turze
Grzymowicz, ale była to raczej
zasługa ludzi, którzy byli przeciw-
ko Małkowskiemu, jako bohatero-
wi „ratuszowej sexafery”, niż sa-
mego kandydata – ubiegającego
się o reelekcję inkumbenta.
Jak pokazują wyniki ostatnich kam-
panii, poparcie dla Piotra Grzy-
mowicza systematycznie spada. W
pierwszej turze, w której wyborcy
najczęściej głosują na swoich kan-
dydatów: w przyśpieszonych wy-
borach w 2009 roku otrzymał 39,2
proc. oddanych głosów (14 115), w
2010 r. – 36,3 proc. (22 136), w
roku 2014 – 25,4 proc. (15 636). W
dwóch ostatnich kampaniach, w
pierwszej turze zdobył poparcie
mniejsze niż Małkowski, z którym
musiał walczyć o prezydenturę w
drugiej. W roku 2010 wygrywał
przewagą niecałych czterech ty-
sięcy głosów (53,3:46,7 proc., 31
011:27 192 oddanych głosów), jed-
nak w roku 2014 jego przewaga nad
konkurentem zmniejszyła się już do
„jednego wieżowca”, czyli niewie-
lu ponad pięciuset głosów (50,5:49,5
proc., 28 768:28 235). Nie ulega
wątpliwości, że jego ostateczna wy-
grana to nie wynik kampanii in-
kumbenta, ani efekt jego działal-
ności jako włodarza miasta, ale
skutek „głosowania negatywnego”
– „przeciwko Małkowskiemu” (a
nie „za Grzymowiczem”).
Niestety, sympatyczny jako
człowiek, jako polityk – obecny pre-
zydent nie ma charyzmy, co prze-

jawia się między innymi w braku
umiejętności skutecznego komu-
nikowania się z otoczeniem. Nie-
stety nie ma też fachowego zaple-
cza, które w ciągu ponad jedenas-
tu lat jego rządów w stolicy Warmii
i Mazur, nie tylko nie potrafiło
wykreować jego popularności, ale
nawet ocieplić jego negatywnego
wizerunku: zapatrzonego w inwe-
stycje technokraty. A to mogłoby
zapewnić mu kolejną reelekcję.
Wprawdzie sprawowanie władzy w
mieście zapewnia mu najsilniejszą
pozycję startową, ale bez Małkow-
skiego najprawdopodobniej trud-
no mu będzie zmobilizować Olszty-
niaków do poparcia swojej kandy-
datury. Ci wprawdzie doceniają
go za realizację projektów inwe-
stycyjnych, ale i wytykają mu brak
zainteresowania dla innych sfer
życia miasta. Niewątpliwie urzę-
dujący prezydent z racji sprawo-
wania władzy i możliwości zaan-
gażowania do niej zasobów urzędu
ma handicap w walce wyborczej,
jednak na jego niekorzyść zawsze
działa to, że jest celem ataków
wszystkich konkurentów – pre-
tendentów, krytycznie oceniających
jego decyzje i działania.
Jednak ewentualny start Czesława
Małkowskiego w tej kampanii może
być też i przysłowiowym gwoź-
dziem do jego politycznej trumny.
Były prezydent nadal cieszy się
bowiem sporą sympatią i politycz-
nym poparciem Olsztyniaków, któ-
rzy z sentymentem wspominają
jego siedmioletnie rządy (2001–
2008). Warto przypomnieć, że w lis-
topadzie 2006 roku wygrał wybo-
ry już w pierwszej turze, uzyskując
30 181 głosów (51,7 proc.
głosujących), w referendum w 2008
roku przeciwko jego odwołaniu
było ponad 18 tys. osób biorących
w nim udział (43 proc.), a w 2014
roku, w pierwszej turze zdystanso-
wał P. Grzymowicza uzyskując 24
340 głosów (39,5 proc.). Mimo
ciążących na nim zarzutów od
dwóch kadencji jest też radnym
olsztyńskiej rady miasta.
Na jego korzyść działa też niewątpli-
wie niezwykła przewlekłość toczące-
go się przeciwko niemu postępo-
wania. Wprawdzie po czterech la-
tach procesu, jesienią 2016 roku Sąd
Rejonowy wydał wyrok skazujący,
ale Sąd Apelacyjny nakazał po-
nowne rozpatrzenie sprawy. Toczy
się więc ona nadal, powodując, że
oskarżenie traci na wiarygodności,
a tym samym w coraz mniejszym
stopniu może służyć jako oręż w
walce politycznej przeciwko kan-
dydaturze Małkowskiego.
Na niekorzyść P. Grzymowicza
może działać także brak poparcia ze
strony jego dotychczasowych koa-
licjantów. Po nieudanych rozmo-
wach z ugrupowaniem prezyden-
ta, PO i Nowoczesna stworzyły
własną Koalicję Obywatelską (KO)
i wystawiły wspólnego kandydata.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy
Oficjalnie, celem powstania KO

ma być obrona samorządów przed
ekspansją Prawa i Sprawiedli-
wości. Jednak w Olsztynie
widać, że obóz Zjedno-
czonej Prawicy (ZP) jest
w zdecydowanej poli-
tycznej defensywie. Naj-
lepszym na to dowodem
jest to, że Jarosław Kaczyński,
prezes PiS wskazał na Mi-
chała Wypija, członka partii
Porozumienie, kierowanej
przez wicepremiera Ja-
rosława Gowina, a nie
lokalnego polityka
swojego ugrupowa-
nia.
Wprawdzie na me-
dialnej giełdzie przez
kilka miesięcy pojawiało
się kilka nazwisk polity-
ków i samorządowców
Prawa i Sprawiedliwości,
którzy mieliby stanąć do
walki o prezydenturę w
Olsztynie, ale działacze
nie mogli się w tej sprawie
dogadać. A Michał Wypij
już pod koniec ubiegłego roku
zaprezentował się lokalnym me-
diom jako „najpoważniejszy kan-
dydat obozu prawicy”. Ostatecznie
jego kandydaturę „przyklepał” w
maju prezes Kaczyński. Jednak
mimo takiego poparcia jego walka
o fotel w ratuszu będzie niezmier-
nie trudna.
Na razie „za” tą kandydaturą prze-
mawiają tylko ogólnopolskie son-
daże, które pokazują nadal wysokie
poparcie dla Zjednoczonej Prawi-
cy. Jednak lokalne preferencje mogą
być diametralnie różne. W Olszty-
nie, w wyborach prezydenckich
kandydaci PiS (jako głównego trzo-
nu ZP) do tej pory nie odnosili
większych sukcesów, mimo iż do
walki stawali liderzy tego ugrupo-
wania. W 2009 roku Jerzy Szmit
zajął trzecie miejsce uzyskując 19
proc. poparcia i 6 844 głosów, a w
2010 roku – czwarte (8,5 proc. / 5
212). W 2014 roku Iwona Arent za-
jęła trzecie miejsce, uzyskując 6 960
głosów (11,3 proc.).
Jeżeli więc Michał Wypij myśli po-
ważnie o olsztyńskim ratuszu, to
czeka go nie lada wyzwanie i bar-
dzo ciężka praca w kampanii, bo
wielu „atutów” na razie nie ma: na-
zwisko znane w mieście przede
wszystkim z tzw. afery grantowej,
brak doświadczenia zawodowego
nie tylko w działalności samo-
rządowej, brak poparcia lokalnych
polityków PiS, niewielkie pieniądze
w kasie Porozumienia, które może
przeznaczyć na kampanię, itd.
W tej kampanii będzie więc musiał
się skupić raczej na budowaniu
własnej rozpoznawalności wśród
elektoratu, niż na walce z konku-
rentami.

Kandydatka Koalicji
Obywatelskiej
Wprawdzie jeden z olsztyńskich
publicystów stwierdził, że KO „wy-
stawiło swoją kandydatkę pro for-
ma”, tylko po to, aby wprowadzić jak

największą liczbę radnych i na-
stępnie odnowić koalicję z Grzy-
mowiczem, ale Beata Bublewicz
ma duże szanse na to, aby odwró-
cić sytuację.
W odróżnieniu od kandydata ZP,
kandydatka KO ma wiele praw-
dziwych atutów w

walce wyborczej. Prze-
de wszystkim rozpoznawalne
nazwisko, które w dużym stopniu
pozwoliło jej trzy razy z rzędu
uzyskać mandat poselski. Ma więc
i doświadczenie polityczne, i doś-

wiadczenie zawodowe. Z punktu
widzenia kampanii i marketingu
politycznego ma też niezły atut, ja-
kim jest uniwersytecka oraz prak-
tyczna wiedza z obszaru public re-
lations i socjologii. Niewątpliwie
dużym handicapem jest też pełne
poparcie jej kandydatury ze stro-

ny lokalnych
struktur Plat-

formy i No-
woczesnej,
chociaż w

wyborach lo-
kalnych sam

„szyld” partyjny
od lat jest bar-
dziej prze-
szkodą niż po-
mocą w walce
(co z resztą do-
tyczy także
kandydata ZP).
To, co niewątpli-
wie będzie ją od-

różniało od resz-
ty kandydatów to
płeć. O ile nie poja-
wią się inne kandy-

datki, to będzie ona
jedyną kobietą w gronie
pretendentów. Daje jej
to tzw. atut płci, który
dodatkowo wzmacnia
novum na naszym lo-
kalnym rynku politycz-

nym, jakim jest wskaza-
nie już na starcie kampanii

kandydata na wiceprezydenta –
Izabeli Smolińskiej-Letza z No-
woczesnej, między innymi byłej

wicestarosty powiatu olsztyńskie-
go. Jej obecność w kampanii B. Bub-
lewicz z pewnością pomoże także
odpierać ataki związane z brakiem
doświadczenia samorządowego re-
prezentantki KO.

W fazie prekampanii
Kampania wyborcza formalnie
jeszcze nie wystartowała, trwa
letnia kanikuła także i w polityce,
trudno więc dziś opisywać pełną
listę ewentualnych kandydatów
na urząd Prezydenta Olsztyna.
Wiele jest tu jeszcze niewiado-
mych – na przykład czy swojego
kandydata wystawi PSL, czy po-
jawi się jakiś „człowiek znikąd”,
itp.? Na odpowiedź na te i inne py-
tania trzeba jeszcze poczekać.
Najprawdopodobniej dopiero na
początku listopada znane będą
też wyniki wyborów, a tym samym
i nazwisko włodarza stolicy War-
mii i Mazur. Kto nim będzie? – to
w dużym stopniu zależeć będzie
także od innych „k” – przepro-
wadzonych przez kandydatów
kampanii wyborczych oraz klima-
tu politycznego.
Warto wspomnieć, że „kampa-
niologia” wspomina jeszcze o jed-
nym „p”, czyli przypadku – nawet
jednego z pozoru niewiele
znaczącego wydarzenia, który
może sprawić, że wyniki wyborów
mogą być sporym zaskoczeniem
nie tylko dla kandydujących, ale i
głosujących.

dr Wojciech K. Szalkiewicz

Jak głosi campaigning science – jak Amerykanie nazywają naukę o wygrywaniu elekcji, we współczes-
nej polityce o sukcesie wyborczym decydują ściśle powiązane ze sobą cztery „k”: kandydat, jego kam-
pania, konkurenci i ich kampanie oraz klimat polityczny. W oparciu o nie można już pokusić się o bar-
dzo wstępną analizę szans kandydatów na urząd Prezydenta Olsztyna. Walka o fotel w ratuszu już
się rozpoczęła, chociaż oficjalna kampania jeszcze nie wystartowała – pod znakiem zapytania pozostają
więc na razie zarówno programy jak i kampanie kandydatów. Na nie trzeba będzie poczekać do cza-
su ogłoszenia przez premiera terminu wyborów.

Walka o fotel w olsztyńskim ratuszu już się rozpoczęła

REKLAMA

?
Kto zajmie prezydencki fotel

w Olsztynie dowiemy
się po wyborach
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Dwa spojrzenia
Na miejsce przekopu kanału wy-
brano miejscowość Nowy Świat w
gminie Sztutowo. Zdaniem wój-
ta gminy Jakuba Farinade, różne
stanowiska władz województwa
pomorskiego oraz warmińsko-
mazurskiego to dwa inne spoj-
rzenia na rozwój obszaru Mierzei
Wiślanej oraz Zalewu Wiślanego-
zarząd województwa warmińsko –
mazurskiego przyjął stanowisko
prorozwojowe, odważne i przy-
szłościowe. Innymi słowy, zabiega
o rozwój regionu, za który odpo-
wiada, wspierając rządowy projekt
przekopu Mierzei Wiślanej.
Zarząd województwa pomorskie-
go przyjął stanowisko zgoła od-
mienne, nieprzejednanego co do za-
sady przeciwnika idei przekopu

Mierzei Wiślanej, przeciwnika sko-
relowanego w swoich działaniach
i wypowiedziach ze stanowiskiem
centrum decyzyjnego Platformy
Obywatelskiej. Zdaniem wójta Fa-
rinade przekop przez Mierzeję
Wiślaną to olbrzymia szansa roz-
woju nie tylko dla gminy Sztuto-
wo, ale całego regionu- powstanie
nowoczesna infrastruktura wodna,
turystyczno-żeglugowa, wydłuży
się sezon turystyczny. Kanał zwięk-
szy dochody samorządu i skarbu
państwa, zmniejszą się dyspro-
porcje w rozwoju między "otwar-
tym Wybrzeżem" a Mierzeją Wiś-
laną, zwiększy się rola portu oraz
miasta Elbląg. Zostanie zastopo-
wana degradacja, zamulenie i
spłycenie Zalewu Wiślanego, są
szanse na zacieśnienie relacji gos-
podarczych i turystycznych, w
szczególności z Białorusią. Dla
mojej gminy jest to szansa na no-
wych turystów lądowych, mor-
skich i śródlądowych oraz na
zmniejszenie wysokiego bezrobocia.

Szanse i zagrożenia
-Wieża Eiffla też miała duże gro-
no przeciwników. Teraz jest sym-
bolem i dumą Francji – mówi
wiceprzewodniczący Rady Mias-
ta Elbląga z SLD, Wojciech Rud-
nicki
-według mnie wokół przekopu
Mierzei Wiślanej i budowy ka-

nału żeglugowego łączącego Zato-
kę Gdańską z Zalewem Wiślanym
jest za mało merytorycznej dys-
kusji, a za dużo polityki, szczegól-
nie teraz, kiedy zbliżają się wybo-
ry samorządowe. Myślę, że trzeba
bardzo chłodno podejść do tema-
tu i wyliczyć szanse i zagrożenie,
które dotyczą tej tak, moim zda-
niem, bardzo potrzebnej dla
Elbląga oraz regionu inwestycji.
Do szans zaliczyłbym z całą pew-
nością zwiększenie bezpieczeństwa
regionu i uniezależnienie się od
Rosji, co zapewni swobodną żeglugę
między Zatoką Gdańską a Zale-
wem Wiślanym. Ponadto kluczowy
będzie rozwój turystyki. Szacuje się,
że dzięki budowie kanału o 100%
zwiększy się liczba turystów, co
wygeneruje przychody rzędu 1,5
mld zł w okresie 23 lat. W naszym
regionie powstanie wiele nowych
miejsc pracy, a pogłębienie toru po-
zwoli na wpływanie jednostek o kil-
kakrotnie większym załadunku.
Przychody portu w Elblągu według
prognoz mają wzrosnąć o 114,6 mi-

liona złotych poprzez m.in. zwięk-
szenie wymiany handlowej z Ob-
wodem Kaliningradzkim.
Wojciech Rudnicki widzi tez
pewne zagrożenia- nie możemy za-
pominać o ryzyku, jakie zawsze wy-
stępuje przy realizacji tak dużych
inwestycji. Widziałbym tu m.in.
trudności w precyzyjnym oszaco-
waniu kosztów całej inwestycji.
Zmiana zasolenia Zalewu Wiśla-
nego wpłynie na ekosystem mierzei
i terenów nadzalewowych. Na-
stąpi poważna ingerencja w śro-
dowisko poprzez wycinki drzew i
zniszczenie siedlisk roślin chronio-
nych. W wyniku przekopu mierzeja
faktycznie stanie się wyspą, w
związku z tym pojawią się kwestie
związane z regulacją prawa mię-
dzynarodowego, bo na mapie po-
jawi się polsko-rosyjska wyspa.
Reasumując, jestem pewien, że
budowa kanału przez Mierzeję
Wiślaną jest potrzebna. Zawsze
będą argumenty za i przeciw, jed-
nak trzeba zauważyć, że często
na pierwszy rzut oka niepotrzebne

oraz kosztowne inwestycje, jak w
przypadku budowy wieży Eiffla w
Paryżu, stają się po latach znakiem
rozpoznawczym, który przyciąga
miliony turystów z całego świata.
Decyzję zarządu województwa
pomorskiego krytykuje także pre-
zydent Elbląga Witold Wróblew-
ski - Jestem zwolennikiem przeko-
pu przez Mierzeję Wiślaną. Takie
samo stanowisko wyraża sejmik
województwa warmińsko-mazur-

skiego, a rząd przygotował spe-
custawę, mającą doprowadzić do
realizacji tej inwestycji. Wielo-
krotnie już podkreślałem, że bu-
dowa kanału będzie korzystna dla
rozwoju gospodarczego Elbląga,
naszego portu i szerzej-całego re-
gionu. W tym kontekście decyzja
zarządu województwa pomor-
skiego jest dla mnie niezrozumiała
i nie zgadzam się z nią.

barest

Czy flagowa inwestycja rządu w naszym regionie jest zagrożona?
Zarząd województwa pomorskiego wyraził negatywną opinię w
sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Co ciekawe, całkowicie od-
mienne zdanie zaprezentował sejmik województwa warmińsko- ma-
zurskiego. Sprawa podzieliła też lokalnych polityków. Jako główne
powody wydania negatywnej opinii na temat planowanej inwestycji
zarząd województwa pomorskiego podaje niedoszacowanie kosz-
tów inwestycji oraz niebezpieczeństwo zniszczenia obszaru chro-
nionego „Natura 2000”.

Wojciech Rudnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Elbląga

Braniewska Akademia Tenisa jest
kolejną inicjatywą, zrealizowaną
przez , działającą w Braniewie od
2008 roku Fundację „Olimp”. Jej
założycielem jest dr Wojciech
Adam Penkalski, prezesem zaś
Anna Wajdlejt. Pomysł stworze-
nia miejsca w Braniewie, gdzie
młodzi ludzie mogliby się oddać
pasji uprawiania tenisa, narodził
się z potrzeby. Wojciech Penkal-
ski, pomysłodawca inwestycji, by

móc pograć ze swoim synem w te-
nisa, musiał sporo się natrudzić,
by znaleźć jakikolwiek betonowy
plac ze ścianką, na której można
by ćwiczyć odbicia. W mieście
brakowało też kortów. Syn po-
bierał nauki lekcji tenisa dwa
razy w tygodniu w Elblągu. Każdy
tenisista, który marzy o zawodo-
wej karierze, od 10 roku życia po-
winien codziennie trenować kil-
ka godzin. Dojazdy do Elbląga

były bardzo uciążliwe. Pomysł
rozpoczęcia budowy kompleksu
kortów w Braniewie narodził się
z myślą o stworzeniu profesjo-
nalnego miejsca treningów dla
syna, ale i innych dzieci. Dziś w
Akademii Tenisa trenuje już około
50 dzieci w różnych kategoriach
wiekowych i stopniach zaawanso-
wania - mówi pomysłodawca i
założyciel Braniewskiej Akade-
mii Tenisa Wojciech Penkalski.
Wojciech Penkalski junior od
kilku lat z sukcesami reprezentu-
je Braniewo na wielu krajowych
turniejach w swojej kategorii wie-
kowej. Dzięki komfortowym wa-
runkom do treningów, jakie za-
pewnia Braniewska Akademia
Tenisa, on i inne dzieci, ma szan-

sę w przyszłości stać się
znaczącym zawodnikiem nie tyl-
ko na poziomie krajowym, ale
także międzynarodowym.
Kolejna inwestycja Fundacji
Olimp i pomysł Anny Wajdlejt
oraz Wojciecha Penkalskiego
Braniewska Akademia Tenisa to
już kolejna inwestycja Fundacji
Olimp, której założycielem był
Wojciech Penkalski a Prezesem
jest Anna Wajdlejt. Ich prywatne
śmiałe marzenia kolejny raz po-
kazują, że na zaniedbanym i znisz-
czonym terenie mogą powsta-
wać nowoczesne obiekty, które re-
prezentują światowe wysokie stan-
dardy. Wcześniej udało im się
odrestaurować upadający Pałacyk
Potockiego gdzie został stworzo-

ny Inkubator Przedsiębiorczości
pomagający młodym firmom
oraz medyczna Klinika Potoc-
kiego.
Tym razem Fundacja Olimp we
wrześniu 2017 roku weszła na za-
niedbany do tej pory teren i
postawiła nowoczesny kompleks
kortów tenisowych. W tym sa-
mym roku została postawiona
pierwsza hala tenisowa. W mar-
cu 2018 hala o nawierzchni dy-
wanowej została oddana do użyt-
ku. Następnie udało się wybudo-
wać 2 pełnowymiarowe korty o
nawierzchni ceglanej. Obiekty
posiadają pełne zaplecze szatnio-
wo-sanitarne, zadaszony taras
widokowy z możliwością ogląda-
nia 2 pojedynków na 2 halach, za-
plecze kuchenne dla zawodni-
ków i osób przebywających.
Na tym jednak nie koniec. W pla-
nach docelowo w tym roku jest
budowa kolejnej hali -bliźniacza
i tzw. kort centralny - tzw. hard .,
pokryty akrylem. Dodatkowo re-
stauracja klubowa wraz z 6 po-
kojami zawodniczymi dla przy-
jeżdżających zawodników i grup
zawodniczych. Liczymy na to, że
w Braniewie będą się odbywały
turnieje ogólnopolskie, między-
narodowye tzw. tenis Europe.
Przy dobrej współpracy z samo-
rządem powiększenie komple-
ksu o kolejne 4 korty o na-

wierzchni ceglanej - mówi nam
Wojciech Penkalski, założyciel
Akademii Tenisa.
Wiele razy w Polsce z ust samo-
rządowców, szczególnie mniej-
szych miast, słyszymy, że wielu
rzeczy nie da się zrealizować, że
się nie opłaca tworzyć nowo-
czesnych obiektów. Przykład
Anny Wajdlejt oraz Wojciecha
Penkalskiego pokazuje, że nie
ma rzeczy niemożliwych a w
małych miejscowościach rów-
nież mogą powstawać obiekty o
światowych standardach.

BR

W Braniewie będzie można pograć w tenisa na nowych kortach

Od lewej: Prezes Fundacji Olimp Anna Wajdlejt oraz Wojciech Penkalski,
założyciel i pomysłodawca Braniewskiej Akademii Tenisa

Prezes Fundacji Olimp Anna Wajdlejt z wychowankami

Wojciech Penkalski junior - bra-
niewska nadzieja w tenisie ziemnym

W ostatni piatek w Braniewie odbyła się oficjalna inauguracja Bra-
niewskiej Akademii Tenisa. Impreza przyciągnęła sporę grupkę
mieszkańców, zainteresowanych rozwojem w swoim mieście tej
dyscypliny sportu.

Jakub Farinade, wójt gminy Sztuto-
wo

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga
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Olsztyn - 28 - 29 lipca 2018 r.
Dni Olsztyna - Jarmark Jaku-
bowy. Na ulicach Starego Mias-
ta swoje wyroby zaprezentują
twórcy i wystawcy z całej Polski.
Będzie co obejrzeć, kupić i po-
smakować.

Olsztyn - 28 lipca 2018 r. godz.
17:00 Miejsce: Scena Staromiej-
ska, ul. Stare Miasto 33. Dni
Olsztyna - Elektroniczny
Olsztyn. Potańcówka pod gołym
niebem. Muzykę prezentują
olsztyńscy didżeje. Tańczą
wszyscy: mieszkańcy i turyści.
WSTĘP WOLNY

Olsztyn - 6 sierpnia 2018 r.
godz. 18:00. Miejsce: Kamieni-
ca Naujacka ,ul. Erwina Kruka 3.
TEATR PRZY STOLIKU: DA-
VID ELENDUNE „DOBRA-
NOC, WUJKU JÓZEFIE”. Beria,
szef NKWD podejmuje dzien-
nikarkę Washington Post. Co z
tego wyniknie? Czytają: Marze-
na Bergmann, Grzegorz Gro-
mek. Organizator: Towarzystwo
Kultury Teatralnej – Oddział w
Olsztynie.

Elbląg - 28 lipca 2018 r. godz.
10:00 Śladami elbląskich kin -
wycieczka piesza po ulicach
Elbląga. Przewodnik: Karol Wy-
szyński, miejsce zbiórki: przy
dawnym Kinie „Syrena”. Koło
Przewodników i Pilotów Tury-
stycznych PTTK im. R. Gie-
rzyńskiego Oddziału PTTK Zie-
mi Elbląskiej zaprasza wszyst-
kich miłośników historii Elbląga
oraz turystów, do udziału w
VIII. edycji cyklu „Sobota z
przewodnikiem PTTK”.

Elbląg - 11 sierpnia 2018 r. o
godz. 10:00 „Sobota z przewod-
nikiem PTTK” – W „DUCHU”
średniowiecza - wycieczka pie-
sza po ulicach Elbląga. Prze-
wodnik: Bartosz Skop miejsce
zbiórki: ul. Bożego Ciała przy
kościele Bożego Ciała.

Dobre Miasto - 4 sierpnia 2018
r. godz. 19:00 - Koncert Legen-
dy Polskiego Rocka - Wilki,
Luxtorpeda, Akurat, Śledzier -
Miejsce: Boisko, ul. Garnizo-
nowa 18. Wstęp Wolny.

Gietrzwałd - W sobotę 28 lipca
2018 r. w gietrzwałdzkim amfi-
teatrze odbędzie się: 3. Ogólno-
polski Przegląd Poezji Śpiewanej
„Raz Do Roku w Gietrzwałdzie”
– z udziałem zaprzyjaźnionych
bardów z całego kraju! Wystąpią
m.in.: Rajmund Bartenbach -
Toruń, Tomasz Gul - Lubawa,
Aga Kostencka - Gdańsk,
Krzysztof Lewandowski -
Olsztyn. Wstęp Wolny.

Stawiguda - 27 lipca 2018 r.
godz. 8:00 - Wyjazd do Funda-
cji ALBATROS w Bukwałdzie
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich
Ptaków. W trakcie zajęć uczest-
nicy zwiedzą Ptasią Akademię i
poznają ich mieszkańców (sowy,
bociany, ptaki drapieżne, kru-
kowate). Wyjazd Bezpłatny.

Wyb. (mar)

KRÓTKO

W bieżącym roku Powiatowe
Święto Policji zorganizowano w
Olsztynku. Obchody poprzedziła
Msza Święta w kościele
Błogosławionej Anieli Salawy.
Następnie odbył się uroczysty
apel na placu św. Piotra. Głos
zabrali przedstawiciele Policji,
samorządów oraz gospodarz te-
gorocznych obchodów, burmistrz
Olsztynka Artur Wrochna. W
swoim wystąpieniu wyraził m.in.
radość z tego, że Święto Policji, w
roku odzyskanie niepodległości
przez Polskę i na rok przed setną
rocznicą powstania Policji w na-
szym kraju, odbywa się właśnie w

Olsztynku. Docenił codzienną
pracę funkcjonariuszy i pracow-
ników Policji, dzięki której z roku
na rok poprawia się bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy Olszty-
nek.
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie inspektor Tomasz
Klimek, zwracając się do funk-
cjonariuszy i pracowników Poli-
cji podziękował im za trudną i
często niebezpieczną służbę – To
dla mnie zaszczyt, że mogę wziąć
udział w tej uroczystości, wręczyć
Wam awanse i wyróżnienia. Przez
99 lat nasza formacja rozwijała się
i przechodziła różne transforma-

cje, by stać się sprawną, dobrze wy-
posażoną, wyszkoloną i cieszącą się
społecznym zaufaniem organi-
zacją. Nie inaczej jest na Warmii
i Mazurach. Dziękuję za to Wam-
policjantom i pracownikom Poli-
cji. Wiem, że nie jest to łatwa i bez-
pieczna służba. Nasz garnizon
ciągle jest pogrążony w żałobie po
tragicznej śmierci na służbie aspi-
ranta Piotra Nowaka z Powiatowej
Komendy Policji w Szczytnie. Pa-
miętajmy o tych, którzy stracili
życie i zdrowie podczas służby i nie
mogą teraz z nami świętować. W
dniu naszego święta życzę wszyst-
kim policjantom i pracownikom

Policji wszelkiej pomyślności, dużo
zdrowia, policyjnego szczęścia, sa-
tysfakcji z codziennie wykonywa-
nych obowiązków, wielu sukce-
sów oraz przychylności
przełożonych.
Na ręce Komendanta Miejskiego
i Wojewódzkiego Policji słowa
podziękowań, skierowała staros-
ta Powiatu Olsztyńskiego
Małgorzata Chyziak, samorząd
Olsztyna oraz prezydent Piotr
Grzymowicz. W trakcie ob-
chodów awans na wyższy sto-
pień otrzymało 55 funkcjona-

riuszy, pełniących służbę na te-
renie powiatu olsztyńskiego.
Poza tym 6 funkcjonariuszy z
jednostek terenowych KMP
otrzymało statuetki lidera za
wyróżniającą pracę i stosunek
do służby. W olsztyńskiej ko-
mendzie istnieją trzy rodzaje
wyróżnień- awans na wyższy
stopień, odznaczenia oraz tab-
liczki „lider Komendy Miej-
skiej”. Otrzymują je osoby wy-
brane przez swoje koleżanki i
kolegów.
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Policjanci z powiatu świętowali w Olsztynku
Święto Policji jest okazją do podsumowania pracy funkcjonariuszy w ciągu minionego roku, złożenia
na ich ręce podziękowań za służbę oraz rozdania nagród i awansów na wyższe stopnie. Od trzech
lat obchody Święta Policji odbywają się na terenie miast w powiecie olsztyńskim.

O wypowiedź poprosiliśmy Komendan-
ta Miejskiego Policji w Olsztynie, in-
spektora Piotra Zabuskiego, którego za-
pytaliśmy m.in. o współpracę Policji z sa-
morządami w powiecie olsztyńskim i na-
gradzaniu policjantów.

- Dlaczego Policja obchodzi swoje święto
w Olsztynku?
W minionych latach najczęściej obchody
Święta Policji odbywały się w Olsztynie. Od
trzech lat uroczystości organizujemy w gmi-
nach powiatu olsztyńskiego. Świętowaliśmy
już w Barczewie i Biskupcu. W tym roku za-
witaliśmy do Olsztynka, a w przyszłym roku
prawdopodobnie będziemy obchodzić swo-
je święto w Dobrym Mieście.
- Jak długa jest tradycja obchodów świę-
ta Policji?
Nasza formacja ma już 99 lat. Święto Poli-
cji przypada 24 lipca (24 lipca 1919 roku po-
wołano Policję Państwową- przyp. red.).
Świętujemy praktycznie od początku. Jest to
okazja do nagrodzenia wyróżniających się
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
W tym roku 220 policjantów naszej Ko-
mendy zostało awansowanych i wyróżnio-
nych nagrodami.
- Czy nagrody są przyznawane np. za
wysługę lat.
U nas nagrody otrzymuje się za dobrą pra-
cę. Za to, że ktoś się angażuje, jest liderem.
W naszej Komendzie mamy trzy rodzaje wy-
różnień. Pierwszym jest awans na wyższy
stopień. Nie awansuje się dlatego, że ma się
staż pracy, ale dlatego, że jest się dobrym po-
licjantem. Drugi rodzaj nagród to odzna-

czenia-Krzyż Zasługi, Medal za Długolet-
nią Służbę oraz Odznaka Zasłużonego Po-
licjanta. Są to odznaczenia państwowe,
przyznawane co roku z okazji Święta Poli-
cji dla funkcjonariuszy i pracowników Po-
licji. Trzeci rodzaj wyróżnień, to formuła
opracowana w naszej olsztyńskiej Komen-
dzie. Są to tabliczki z napisem Lider Ko-
mendy Miejskiej. Nagroda ta jest przyzna-
wana nie przez przełożonych, ale załogę.
Otrzymują ją ci, którzy są liderami, na
których można się oprzeć. Są dobrymi ko-
legami i autorytetami w swoim otoczeniu.
- Jak wygląda współpraca Policji z samo-
rządem terytorialnym na szczeblu po-
wiatowym?
W rocie ślubowania, która obowiązuje od
początku istnienia Policji Państwowej, czy-
li od 99 lat, znajduje się sformułowanie, że
służymy państwu i obywatelom. Przedsta-
wicielami obywateli są władze samorządo-
we. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie
współpracowali z samorządem. Barwy po-
lityczne nas nie interesują. Jeżeli obywate-
le dokonali wyboru konkretnych ludzi, nie
tylko na radnych, ale także władz różnych
organizacji, czy na przykład stowarzyszeń,
które mają w swoim programie dbanie o
bezpieczeństwo, są to dla nas partnerzy do
współpracy. Uważam, że Policja musi
współpracować z obywatelami, być insty-
tucją empatyczną, wsłuchującą się w po-
trzeby społeczeństwa. Jest to instytucja,
która ma wspierać społeczeństwo i budować
poczucie bezpieczeństwa.
- Jakie są konkretne przejawy tej
współpracy?

Po pierwsze, uczestniczymy w sesjach Rady
Powiatu. Reagujemy na kierowane do nas
prośby ze strony radnych. Może to dotyczyć
np. zmiany oznakowania drogi, czy
skrzyżowania. Czasami radni widzą ko-
nieczność zwiększenia naszej obecności
na terenie szkół, przedszkoli, czy parków.
Uczestniczymy w różnych komisjach sa-
morządowych, na których opiniujemy, do-
radzamy a także reagujemy w sprawach,
związanych z bezpieczeństwem. Samo-
rządy- powiatowy i olsztyński wspierają z ko-
lei Policję głównie poprzez zakup sprzętu
specjalistycznego. Dostajemy go wprawdzie
niemało z centralnego rozdzielnika, ale
nasz powiat jest specyficzny. Mamy dużo je-
zior, kręte i niebezpieczne drogi. Stąd po-

trzeba posiadania dużej ilości specjalis-
tycznego sprzętu. W zeszłym roku samorząd
wsparł nas w zakupie psów służbowych. W
tym roku samorząd Powiatu Olsztyńskie-
go sfinansował zakup wozów terenowych,
niezbędnych na naszych trudnych dro-
gach. Są takie gminy, gdzie jest problem z
dojazdem na miejsca zdarzeń. Nowe wozy
otrzymamy jesienią.
- Czego można życzyć wszystkim poli-
cjantom pracującym w naszym powiecie?
Spokoju i satysfakcji. Spokój, to mniej zda-
rzeń, sytuacji, wymagających naszej inter-
wencji. Satysfakcję daje przekonanie, że
od naszej aktywności i doświadczenia za-
leży poczucie bezpieczeństwa społeczeń-
stwa. rad

Nagrody otrzymuje się za dobrą pracę

Zaproszeni goście

Wszyscy w galowych mundurach

Od prawej: inspektor Piotr Zabuski, Komendant Miejski Policji w Olsztynie
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Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Romankowo – granica
powiatu o dł. 3,5 km

W latach 2017- 2018 zrealizowano inwestycję drogową o wartości 3
989 476,14 zł, z czego środki własne powiatu wyniosły 2 397 390 zł.
Inwestycja była współfinansowana przez Lasy Państwowe (1 500 000
zł) i gminę Sępopol (100 000 zł).-Roboty na tym odcinku drogi pole-
gały na jej odwodnieniu, rozbiórce i wymianie nawierzchni drogowej i
w końcu- budowie zatok autobusowych i chodników- wyjaśnia Karol
Łomecki, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrównie k/ Bar-
toszyc.

Przebudowa drogi powiatowej w Bisztynku- ul. Owcza
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Powiatu Barto-
szyckiego. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 383
170 zł.
Zakres rzeczowy prac obejmuje rozebranie istniejącej infrastruktury
łącznie z chodnikami i krawężnikami a następnie budowa nowej. Po-
nadto niezbędna jest wymiana opraw oświetleniowych. Planowane
zakończenie robót ma nastąpić 28 września tego roku.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kosy – Maszewy o

długości 4,05 km
Zadanie to realizowane jest w ramach rządowego „Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.
Inwestycja ma zostać oddana do użytku 31 sierpnia bieżącego roku.
Wartość robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 4 954 736 zł.
Połowę kosztów inwestycji pokryją środki z budżetu państwa, za-
bezpieczone w ramach programu, pozostała kwota pochodzi ze
środków własnych Powiatu Bartoszyckiego. Przebudowa polegać bę-
dzie na przeprowadzeniu prac odwadniających i przygotowawczych-
rozbiórce istniejącej nawierzchni i usunięciu zarośli wzdłuż drogi. Jezd-
nia i pobocza zostaną pokryte nową nawierzchnią. Powstaną także
chodniki i zatoki dla autobusów. Na drodze zostaną zamontowane
urządzenia służące bezpieczeństwu ruchu drogowego, tj. bariery typu
olsztyńskiego.
Remont mostu we Lwowcu
Zadanie to realizowane jest ze środków własnych Powiatu Barto-
szyckiego. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową to kwota 419
651 zł. Prace mają zostać zakończone do końca października 2018 roku.
Most zostanie prawie całkowicie rozebrany i zamontowany na nowo
z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań.

Przebudowa drogi powiatowej we Lwowcu
Zadanie to realizowane jest w ramach środków finansowych, po-
chodzących z budżetu państwa na pokrycie szkód klęski żywiołowej,
jaka miała miejsce w okresie od 30.10. 2017 do 06.11.2017 r. w postaci
intensywnych opadów atmosferycznych, które spowodowały uszko-
dzenia w infrastrukturze. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową
to kwota 1 665 589 zł. Ponad 70% kosztów inwestycji zostanie pokrytych

dzięki dotacji z budżetu państwa. Pozostałą kwotę zabezpieczy Powiat
Bartoszycki ze środków własnych. Zakończenie robót ma nastąpić pla-
nowo do końca października tego roku.
W lipcu b.r. Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek o dofinanso-
wanie inwestycji pod nazwą „Partnerstwo na rzecz rozwoju ogólno-
dostępnej lokalnej infrastruktury drogowej oraz kontaktów trans-
granicznych w obszarach o spójnych perspektywach rozwojowych -
Powiat Bartoszycki - Gusiev” w ramach ogłoszonego naboru wniosków
w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 – 2020.
Po stronie polskiej planowana jest realizacja zadania „Rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny – Wiewiórki o długoś-
ci 3,5 km z budową ścieżki rowerowej” o szacunkowej wartości po-
nad 6 mln zł.
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W powiecie bartoszyckim drogi w budowie

W powiecie bartoszyckim zaobserwować można ożywioną ak-
tywność budowlano- remontową na drogach powiatowych. Po-
prawa infrastruktury drogowej jest niezbędnym warunkiem dla dal-
szego rozwoju powiatu i ważnym czynnikiem, podnoszącym jakość
życia jego mieszkańców.

Na początku ub. tygodnia zawie-
szono tradycyjną wiechę na cen-
trum logistycznym Zalando Lo-
unge. W regionie Olsztyna zo-
stanie utworzonych około 500
miejsc pracy w środkowej fazie in-
westycji. Centrum logistyczne
będzie miało powierzchnię 130
000 metrów kwadratowych. Roz-
poczęcie działalności obiektu pla-
nowane jest na początek 2019
roku

Zalando Lounge oraz Hillwood
Development Company LLC,
wiodący deweloper obiektów lo-
gistycznych, świętowały w Olsztyn-
ku ceremonię zadaszenia nowego
centrum logistycznego. Uroczys-
tość tradycyjnego zawieszenia wie-
chy na budowie uświetnił swoją
obecnością Burmistrz Olsztyn-
ka – Artur Wrochna.
Budowa centrum logistycznego
Zalando Lounge rozpoczęła się w
lutym 2018 roku. Jego dalszy roz-
wój został powierzony firmie Hill-
wood, zajmującej się budową oraz
nabywaniem wysokiej jakości nie-
ruchomości komercyjnych w całej
Europie i Ameryce Północnej.
Obiekt będzie zarządzany przez ze-
wnętrznego podwykonawcę, od-

powiedzialnego za nadzorowanie
procesu zatrudnienia ponad 500
pracowników w środkowej fazie in-
westycji. Zostanie on wybrany w
drodze przetargu. Rozpoczęcie
funkcjonowania centrum plano-
wane jest na początek 2019 roku.
Centrum logistyczne w Olsztynku
będzie miało powierzchnię 130
000 metrów kwadratowych. Dobra
infrastruktura z bezpośrednim do-
stępem do dróg ekspresowych S51
i S7 oraz perspektywy zatrudnienia,
to tylko niektóre z przyczyn wy-

boru tej lokalizacji przez Zalando
Lounge.
-Jesteśmy dumni z tego, że możemy
tu być – to dla nas bardzo ważny
krok. Uruchomienie Zalando Lo-
unge w Polsce w 2017 roku to nasza
kolejna dobra decyzja, dzięki któ-
remu firma rośnie. Nowe centrum
logistyczne w Polsce pozwoli zwięk-
szyć nasze możliwości i lepiej
obsługiwać ciągle rosnącą liczbę
klientów w całej Europie. Bardzo
dobra współpraca z naszym part-
nerem, firmą Hillwood, oraz wspar-

cie władz lokalnych były kluczem do
ukończenia tego wspaniałego pro-
jektu – powiedział Martin Rost,
Senior Vice President Zalando
Lounge i Outlet.
-Kończymy zewnętrzne konstrukcje
w głównym budynku. W kolejnym
kroku zespół logistyczny rozpocznie
wewnętrzne prace budowlane.
Wszelkie ustawienia i intralogisty-
kę będzie można dostosować do
naszych wymagań. Zapewni to
większą elastyczność, ponieważ po-
jemność centrum logistycznego Za-
lando Lounge może być skalowana
odpowiednio do naszych potrzeb.
Zdobyliśmy dobre doświadczenia
przy okazji działającego już centrum
logistycznego w Szczecinie oraz tego
aktualnie budowanego w Łodzi i
możemy je teraz wykorzystać –
mówi Sven Thiessen, Head Lo-
gistyki Zalando Lounge.
-Postęp prac dowodzi, że Hillwood
jest wiarygodnym partnerem i że w
tym rozwijającym się regionie mogą
powstawać nawet bardzo złożone
projekty przemysłowe. Zaufanie i
profesjonalizm wszystkich zaan-
gażowanych stron, w tym firmy
Bremer odpowiedzialnej za prace
budowlane, a także wsparcie władz

lokalnych, są decydujące dla powo-
dzenia tego projektu – mówi Hu-
bert Michalak, Dyrektor Za-
rządzający Hillwood CEE.
Z 15 milionami użytkowników z 12
krajów Europy, Zalando Lounge
jest jednym z wiodących klubów
zakupowych w Europie. Oferuje

ekskluzywny dostęp do 2500 ma-
rek z rabatami do 75 procent. Za-
lando Lounge uzupełnia Zalando
Fashion Store o wyjątkowe czaso-
we promocje, które są szczególnie
interesujące dla klientów lubiących
ekskluzywne marki i poszu-
kujących okazji cenowych. red

Zalando Lounge i Hillwood świętowali zawieszenie
wiechy na nowym centrum logistycznym w Olsztynku

Za realizację i przygotowanie wszystkich inwestycji odpowiedzialny
jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, który jest
jednostką Powiatu Bartoszyckiego powołaną do zarządzania dro-
gami powiatowymi na terenie Powiatu Bartoszyckiego. Zarząd Dróg
również jest autorem wszystkich wniosków o dofinansowanie in-
westycji z różnych źródeł.
Obecnie realizowane są dokumentacje techniczne na kolejne od-
cinki dróg : przebudowa drogi powiatowej Glądy – Pieszkowo –
Tolko od km 14 do km 19, przebudowa drogi powiatowej Leginy
– Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo na długości 4 km
oraz przebudowa drogi powiatowej Dęby – Toprzyny na długoś-
ci 8 kilometrów.

Przedstawiciele obu firm Zalando Lounge i Hillwood oraz Artur Wrochna,
Burmistrz Olsztynka

Zaproszeni goście

Inwestycja w Olsztynku zajmuje spory teren



Program dnia związany z „Latem
w Mojdach” był bardzo ciekawy.
Wszystko rozpoczęło się na spor-
towo. Zorganizowano VI Tur-
niej Piłki Siatkowej o Puchar
Sołtysa Majdy-Kręsk, w którym
udział wzięły drużyny amatorskie.
Następnie otwarto Park Pamięci, a
także odsłonięto tablicę pamiątkową
wmurowaną w głaz. Tablica upa-
miętnia setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Uro-
czystego odsłonięciadokonali m.in.
Wójt Gminy Stawiguda, Irena
Derdoń, Przewodniczący Rady

Gminy Stawiguda Grzegorz Wie-
czorek i Wicestarosta Olsztyński,
Andrzej Abako.
W Parku Pamięci posadzono
również dąb na cześć kompo-
zytora Ignacego Jana Paderew-

skiego. Po tej części oficjalnej
przyszedł czas na muzyczną
część „Lata w Mojdach”. Za-
prezentowały się w niej trzy
zespoły folklorystyczne z trzech
różnych państw. Wystąpił zespół
„Kresowy Płomień” z Litwy,
Gruppo de Danza z Meksyku,
a także Carney School of Irish

Dancing z Irlandii.
Dzięki takiej różnorodności ze-
społów wszyscy przybyli na fe-
styn mogli zobaczyć, specyfikę
folkloru w innych krajach niż
Polska i pobawić się przy mu-
zyce, z którą na co dzień, nie
mają do czynienia. Po pokazach
zespołów folklorystycznych

miał miejsce blok zabaw i kon-
kursów dla dzieci. Gwiazdą wie-
czoru, która wystąpiła w Moj-
dach był zespół Shantaż.
Jest to zespół z Olsztyna, który
zadebiutował na scenie w roku
1998. Wykonuje szanty szuwa-
rowo - bagienne i piosenki żeg-
larskie. W swoim repertuarze
oprócz utworów autorskich
mają również piosenki K. Klen-
czona i S. Krajewskiego a także
w razie potrzeby wykonują
szanty masowego rażenia. W ze-
spole występuje sześciu muzy-
ków. Ma on na swoim koncie
wiele występów na różnego ro-
dzaju festiwalach i przeglądach,
także tych z zagraniczną obsadą.
Festyn „Lato w Mojdach” za-
kończyła zabawa pod gwiazda-
mi, która trwała do późnych go-
dzin nocnych.
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W sobotę (14 lipca)mieszkańcy
Gminy Stawiguda bawili się na
XXV Festynie Gminnym – Sta-
wigudiada 2018.

Od rana na Orliku trwały zma-
gania zawodników Turnieju Szós-
tek Piłkarskich o Puchar Wójta
Gminy Stawiguda. Zabawa za-
częła się rozkręcać na dobre po

południu, kiedy rozpoczęły
się atrakcje skierowane do

najmłodszych uczestników im-
prezy – stanowisko do zabaw i

warsztatów plastycznych, ogrom-
ne bańki mydlane oraz konkursy
z Krasnalem Pikselem.
Sporą atrakcją były mini zawody
łucznicze dla dzieci w ramach
promocji tego ciekawego sportu
przez Warmińską Grupę
Łuczniczą. Potem zabawa na
dobre przeniosła się na scenę, na
której występy rozpoczęła grupa
„Kosejder” koncertem „Co nam
w duszy gra”.
Gęstniejącą na stadionie pub-

licznością, po występie rodzi-
mych muzyków, zawładnęły
gorące rytmy disco-polo w wy-
konaniu zespołu „Basta”. Pod
sceną zgromadziła się w trakcie
występu spora grupa publicz-
ności, która przybyła na stadion
mimo nienajlepszej pogody.
Piotr Ray, który zaprezentował
repertuar składający się z utworów
własnej kompozycji utrzymany w
gatunku poezji śpiewanej, uspo-
koił nieco rozbawioną rytmami
disco publiczność.
Na otwarcie festynu w towarzy-
stwie wójt Ireny Derdoń przybyli
goście z gmin partnerskich-wiel-

kopolskich Gizałek i kieleckiej
Morawicy oraz wicemarszałek
województwa warmińsko-ma-
zurskiego, Marcin Kuchciński.
Olimpiada rodzinna, którą po-
prowadził Maciej Gąsiorek, po-
zwoliła zaangażować się w zabawę
zarówno najmłodszym jak i do-
rosłym uczestnikom festynu.
Po rodzinnych zmaganiach na
scenie pojawił się zespół „Trzy
Gitary”, który w repertuarze ma
znane wszystkim i lubiane utwo-
ry zespołu „Czerwone Gitary”.
Publiczność dala się porwać do
wspólnej zabawy do wspólnej za-

bawy i śpiewania wspólnie z ze-
społem znanych przebojów.
Emocje sięgnęły zenitu, kiedy na
scenie pokazała się gwiazda wie-
czoru – zespół „Skaner”. Przez go-
dzinę prezentował swoje najwięk-
sze hity urozmaicane pokazami ta-
necznymi. Pod sceną zgromadził
się tłum widzów spragnionych

dobrej zabawy w rytmie disco.
Przed dwudziestą trzecią zachwy-
cający pokaz sztucznych ogni za-
kończył główną część imprezy,
jednak zabawa trwała nadal do pó-
źnej nocy w formie dyskoteki
„Pod gwiazdami”, którą popro-
wadził Dj Tico.

red

Na tegorocznej Stawigudiadzie do zabawy
zachęcała różnorodna muzyka

W Mojdach miały miejsce XXIV Międzynarodowe Prezentacje Folklorystyczne pod nazwą "Lato w
Mojdach". Impreza została połączona z otwarciem Parku Pamięci i odsłonięciem tablicy pamiątko-
wej we wsi Majdy w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Wytnij.
Przynieś dostaniesz
Bilet Gra2s

REKLAMA

Lato w Mojdach 2018
Zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych gmin. Drugi od prawej Marcin Kuchciński, wicemarszałek woj. warmińsko-ma-
zurskiego

Od lewej: Grzegorz Wieczorek, Przewodniczący Rady Gminy w Stawigudzie, Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński,
Irena Derdoń, Wójt Stawigudy

„Kresowy Płomień” z Litwy przed występem w Majdach
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Zajęcia odbywały się przez dwa
tygodnie, od początku lipca, po
cztery godziny dziennie. Dzieci
poznawały zasady bezpiecznych
zachowań w okresie wakacji,
uczyły się posługiwania różnymi
technikami plastycznymi, biorąc
udział w warsztatach artystycz-
nych, zwiedzały bliższe i dalsze
okolice podczas wycieczek edu-
kacyjnych, a w końcu-rozwijały
aktywność fizyczną.
Pierwszego dnia, po omówieniu
zasad bezpiecznego zachowania
podczas wakacji, odbyły się zaję-
cia i zabawy integracyjne a na-
stępnie warsztaty artystyczne.
Dzieci malowały motyle bar-
wioną solą. Potem przeprowa-
dzono warsztaty profilaktyczno-
plastyczne, polegające na tym, że
uczestnicy zostali podzieleni na 4
grupy, które miały za zadanie
przygotowanie plakatu i transpa-
rentu na wybrany temat, do-
tyczący zasad bezpiecznego za-
chowania. Następnego dnia od-
było się spotkanie z Grzegorzem
Radzickim- pełnomocnikiem
wójta Gminy Świątki ds. profi-
laktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, który
wygłosił pogadankę na temat
różnych zagrożeń. Uczestnicy za-
jęć przemaszerowali z wykona-
nymi poprzedniego dnia plaka-
tami i transparentami przez
Świątki. Rozstrzygnięto konkurs
na „Plakat -Transparent”. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody a wszys-
cy uczestnicy - drobne upomin-
ki. Zajęcia w tym dniu zakończyły
warsztaty filcowania. Każdy
uczestnik wykonał co najmniej
jedną pracę z kolorowego filcu.
Dzieci były też w Dobrym Mieście
, gdzie pod kierunkiem znawcy i
pasjonata historii Dobrego Mias-
ta, Zygmunta Suchenka, zwie-
dziły zabytkową basztę oraz skan-
sen miejski. Kolejna wycieczka
odbyła się w najbliższej okolicy

nad jezioro w Skolitach. Z uczest-
nikami projektu spotkali się leś-
nik i myśliwy Krzysztof Sidoro-
wicz i Marek Wyrębiak. Panowie
opowiadali przy ognisku o przy-
rodzie najbliższej okolicy, zasa-
dach zachowania się w lesie,
ochronie lasów i jego mieszkań-
ców. Dzieci wysłuchały także po-
gadanki profilaktycznej na temat
bezpiecznego zachowania się nad
wodą. Wyprawę zakończyły gry i
zabawy na świeżym powietrzu,
mecz siatkówki plażowej i pie-
czenie kiełbasek na ognisku. Dru-
gi tydzień zajęć rozpoczął wy-
jazd do Pieniężna
Głównym punktem programu
wycieczki było zwiedzanie Mu-
zeum Misyjno-Etnograficznego
Księży Werbistów i ekspozycji pt.
„W jedną godzinę dookoła świa-
ta”. Jest to najbogatsza i najlepiej
opracowana kolekcja misyjno-
etnograficzna w Polsce. Dzieci
obejrzały przedmioty przywie-
zione z krajów, w których pracują
Misjonarze Werbiści (m.in. z
Chin, Japonii, Filipin, Indii, In-
donezji, Afryki i Ameryki Łaciń-
skiej). Wśród zgromadzonych
eksponatów są instrumenty mu-
zyczne, ozdoby, sprzęty codzien-
nego użytku, maski rytualne,
ubiory ludowe, rzeźby o tematy-
ce religijnej oraz przedmioty kul-
tu. Przy okazji wyjazdu do Pie-
niężna uczestnicy zajęć zwie-
dzili Rezerwat Przyrody Doliny
Rzeki Wałszy. Wałsza jest
najdłuższym dopływem Pasłęki,
ma charakter rzeki górskiej z
wodospadami i rwącym nurtem.
Strome brzegi porośnięte są bo-
gatą roślinnością. W kolejnym
dniu nie mogło zabraknąć wy-
prawy rowerowej. Starsze dzieci
wyruszyły na rajd rowerowy do
Bukwałdu. Spotkały się tam z
historykiem-regionalistą Kazi-
mierzem Kisielewem. Pod jego
przewodnictwem zwiedziły oko-

lice Bukwałdu, gdzie obejrzały
Kurhan, Kamienie Cesarza Wil-
helma oraz kapliczki, stanowiące
charakterystyczny element kraj-
obrazu kulturowego Warmii. Na-
stępnie dzieci pojechały w okoli-
ce Barkwedy, gdzie zwiedziły gro-
dzisko pruskie, cmentarz ewan-
gelicki oraz miejsce bitwy, sto-
czonej tu w okresie napoleońskim.
W Bibliotece Publicznej w
Świątkach odbywały się warszta-
ty plastyczne, które poprowadziła
Magdalena Gach. Uczestnicy za-
jęć poznali kolejne techniki gra-
ficzne i wykonali piękne prace z
motywem roślinnym. Podczas
zajęć zorganizowano też dzień
sportu. W hali sportowej dzieci
wzięły udział w wielu zabawach i
grach sprawnościowych. Między
innymi został rozegrany mecz

piłki nożnej między dziewczęta-
mi a chłopcami, zakończony re-
misem. Ostatni dzień zajęć z ko-
nieczności przebiegał pod da-
chem. W związku z ulewnymi
deszczami przewidziana gra par-
kowa odbyła się w pomieszcze-
niach biblioteki. Zastąpiła ją gra
planszowa (duże plansze,
rozłożone na podłodze), która
wzbudziła wiele emocji wśród
uczestników. Mogli popisać się
znajomością literatury oraz odś-
wieżyć swoją wiedzę historyczną.
Wielkim przeżyciem dla dzieci
było spędzenie nocy w budynku
biblioteki. „Noc z dreszczykiem w
piątek trzynastego” rozpoczęło
głośne czytanie książki Martina
Widmarka – „Tajemnica biblio-
teki”, co rozbudziło wyobraźnię
dzieci i skłoniło ich do opowia-

dania ciekawych i tajemniczych
historii. Projekt zakończył się w
sobotę rano, po śniadaniu. Dzie-
ci otrzymały dyplomy, nagrody,
upominki oraz słodkie „co nie-
co” za aktywne uczestnictwo w za-
jęciach.
Głównym organizatorem lipco-

wych zajęć była Gminna Biblio-
teka Publiczna w Świątkach przy
współpracy z Gminną Komisją ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gminie
Świątki oraz Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w
Świątkach. red

Bezpieczne wakacje w Świątkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zaproponowała podczas wakacji dzieciom z terenu gminy udział w bezpłatnych zajęciach
pod wspólnym hasłem „Wakacyjna przygoda z historią - Bawię się, uczę i bezpiecznie spędzam wakacyjny czas”.

REKLAMA

Przemarsz przez Świątki

Zainteresowanie dzieci muzealiami było ogromne

Zwiedzanie to fajna przygoda
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POZIOMO:
2) obok dramatu i liryki; 3) pojazd niemowlaka; 4) pokonał go Dawid, procą;
5) niemicki land z Monachium; 6) ósmy stopień gamy; 7) A dla elektry-
ka; 8) konkurent; 9) masyw górski w południowo-wschodniej Turcji; 10)
nasz wschodni sąsiad; 11) amerykańska, późna odmiana jabłek; 12) szwedz-
ki cel promu ze Świnoujścia; 13) reguła, kanon, zasada; 14) wulkan w In-
donezji na Jawie; 15) znana przełęcz w Karkonoszach; 16) azjatyckie im-
perium; 17) zarabia na statkach; 18) negatywnie, źle, krytycznie; 19) po-
lecenie dla psa; 20) szkocki instrument; 21) drewniany stołek z oparciem;
22) potocznie o rowerze wyścigowym; 23) słynny wodospad Ameryki
Północnej; 24) imię żeńskie, forma męska Ireneusz; 25) Yoko, wdowa po
Lennonie; 26) święte dla buddyzmu jezioro w Himalajach; 27) cham, gbur,
prymityw; 28) pokrywa Antarktydę; 29) oman, afrykańska bylina; 30) barw-
na i duża papuga; 31) miękka tkanina jedwabna; 32) szwajcarski twardy
ser o orzechowym smaku; 33) miłośnik muzyki poważnej; 34) bałtyckie
to Litwa, Łotwa i Estonia; 35) zimowy, ciepły płaszcz; 36) łódka na gór-
ski spływ; 37) zapewnione w hotelach i pensjonatach; 38) wielomaszto-
wiec o skośnych żaglach; 39) wyższa izba parlamentu; 40) rozwija się z pąka;

41) Christie, autorka kryminałów; 42) rzeka w Poznaniu; 43) mocne wino
portugalskie; 44) nadawcza lub odbiorcza na dachu; 45) golas na plaży; 46)
gliniany pojemnik na kwiaty; 47) ciągła na jezdni; 48) dolnośląska kopalnia
i elektrownia w Bogatyni; 49) najmniejsza z 4 głównych wysp Japonii; 50)
w zastawie stołowej; 51) Chorwacki i Słoweński półwysep na Adriatyku;
52) stolica Japonii; 53) Piotr - kompozytor, "Grażyna", "Korsarz", "Ijola";
54) ssak o długiej szyi; 55) podmokły teren, bagna; 56) dawna nazwa ukra-
ińskiego Mariupola

PIONOWO:
1) kwadrat szachownicy; 2) obsadzane w zakładzie pracy; 3) duża jaszczurka
z Komodo; 4) najdłuższa rzeka Niemiec; 5) pieniądze w Nigerii; 6) wyspy
koralowe; 7) Bolt, były sprinter; 8) grom, towarzyszy burzy; 9) Kasai, ja-
poński skoczek narciarski; 10) życiodajny dla Egiptu; 11) wiśnia z Barba-
dos; 12) ochrea, tutkowata pochewka utworzona z przylistków; 13) nie-
jeden w FBI; 14) potocznie o pieniądzach; 15) drapieżny delfin; 16) tytuł
cesarzy rzymskich; 17) aptekarska jednostka masy; 18) wytracany przez
hamowanie; 19) "psi" archipelag na Atlantyku; 20) miłosna schadzka; 21)

gra w filmach i serialach; 22) wybrany król przed koronacją; 23) miasto
w Rumunii w okręgu Alba; 24) nieżyt nosa; 25) w rosole lub pawie; 26)
zna budowę ciała; 27) autor utworów pisanych prozą; 28) dawniej o gór-
niku; 29) indianka z plemienia Inków; 30) sztuciec do drugiego dania; 31)
klamra do spinania murów; 32) Hood, łucznik z lasu Sherwood; 33) bu-
dowla z przęsłami; 34) małe epizody w filmie; 35) ... wiecznych lodów, to
Arktyka; 36) Aleksandra dla rówieśnic; 37) ojczyzna Amadeusa Mozar-
ta; 38) Don ... De Marco; 39) kraj nad Gangesem; 40) "Wesele Figara" lub
"Aida"; 41) Lesley, szkocka powieściopisarka, "Gorzka czekolada"; 42) euro
lub dolar; 43) talerze na "nóżce", na ciasta i owoce; 44) reguluje przepływ
cieczy; 45) chart hiszpański; 46) adwentowa msza rekolekcyjna; 47) gatunek
japońskiego komiksu; 48) Claude, słynny francuski impresjonista; 49) na-
szyjnik z drogich kamieni; 50) roztopy, gdy topnieje śnieg; 51) przerażenie,
trwoga, bojaźń; 52) między sopranem a tenorem; 53) bieg na hipodromie;
54) ptak kojarzący się ze Świętem Dziękczynienia w USA; 55) pierwszy
pies pasażer statku kosmicznego; 56) w stadzie bacy; 57) hiszpańska Anna;
58) rzeka w Argentynie na Wyż. Patagońskiej; 59) potocznie o wysokim
mężczyźnie, drągal; 60) dawne wierzchnie okrycie chłopa
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AUTO-MOTO SPRZEDAM

UNO, 606-137-668.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

DOM wolnostojący 100 m2 2008
r budowy, do zamieszkania, na
działce 600 m2 zagospodarowa-
nej, ogrodzonej w Stębarku gmi-
na Grunwald, tel. 89 527 74 86.
DZIAŁKI, Stawiguda, miejscowy
plan, 60zł/m2, 503-188-420.
BUDYNEK dwupiętrowy, cen-
trum Lidzbarka Warmińskiego,
502-921-628.
OŚRODEK wypoczynkowy, 502-
921-628.

INNE KUPIĘ

SKUP zboża, bobik, kukurydza,
groch, min 20t, zapewniam trans-
port tel. 504082106.
FIRMA Marek Mikulko, skup
bydła rzeźnego, 606-301-554,
606-121-882.
KUPIĘ cielaki, tel.:609-415-569.
KUPIĘ krowy, konie, 606-655-
378.
KUPIĘ maszyny, ciągniki, 663-
949-448.

INNE SPRZEDAM

DREWNO kominkowe, 501-036-
423.
BLACHY na dachy, 16,80zł, 605-
931-138.
DREWNO opałowe, 693-797-
778.
DREWNO opałowe, kominko-
we, (89)513-15-60, 605-048-075.
GARAŻE blaszane, promocyjne
ceny, 798-710-329, (89)650-51-06.
MASZYNY stolarskie, 602-459-
611.
TANIE BLACHY trapezowe od
13,80zł/netto, 601-407-706.
NARYBEK, zarybienia, 600-460-
777.
OWCZARKI niemieckie, młod-
zież, szczenięta, rezerwacje, z ro-
dowodem! 506-109-011.
SPRZEDAM amur, tołpyga, karp,
karp kolorowy, jaź kolorowy, 502-
305-836.
SPRZEDAM lub zamienię prasę
Weger kostka, 505-362-164.
SPRZEDAM opony rolnicze do
kombajnów, ciągników, przyczep,
sprzętu budowlanego, 505-212-
810.

PRACA DAM

BRUKARZY, pomocników, 503-
040-888.
BUDOWY Niemcy, majstra z
niemieckim, murarzy, pomocni-

ków z niemieckim, 505-763-747.
DEKARZA, pomocnika (stała
praca), 601-641-709.
FIRMA P.P.H.U. Brzeziński w
Psymiu zatrudni ślusarza, infor-
macje: 501-429-391.
PRACOWNIKA stolarni w Dy-
witach, od zaraz, tel.: 601-636-399.
KIEROWCA C+E Dorotowo,
503-103-703.
KIEROWCA C+E lokalnie, 510-
223-025.
KIEROWCE C+E, zwózka mleka
MLEKOL Mrągowo, 604-211-
735.
PRACA w gospodarstwie rol-
nym, 695-616-300.
PRACA W Holandii, produkcja,
rolnictwo, ogrodnictwo, 77-441-
06-54, 533-111-037, 533-966-678.
PRACA w Niemczech dla opie-
kuna/ki seniorów, szybkie wy-
jazdy, pełna organizacja pobytu i
wyjazdu, 505-337-777.
ZATRUDNIĘ absolwenta szkoły
samochodowej, 501-131-407, 601-
178-622.
ZATRUDNIĘ kierowcę busa z
co najmniej kilkuletnim doś-
wiadczeniem w zaopatrzeniu
(stała trasa, umowa o pracę), 881-
021-783, email: dostawcaol-
sztyn74@gmail.com.
ZLECĘ budowę domu, 501-464-
840.

USŁUGI

ZABIERAM agd, rtv, różne rze-
czy, wanny, meble, piecyki, odzież
itp. Tel.731-743-011.
ZABIERAM agd, rtv, różne rze-
czy, wanny, meble, piecyki, odzież
itp. Tel.731-743-011.
GLAZURA, terakota, hydrau-
liczne, 795-820-780.
BUDOWA, remonty, 608-533-
161.
CZYSZCZENIE dywanów, tapi-
cerek, 601-840-139.
GARAŻE blaszane, ocieplane,
bramy garażowe, wiaty, hale.
Transport i montaż, (58)535-15-
96, 695-214-000.
HYDRAULICY, 501-209-794.
GAZOWE, uprawnienia, 504-
106-897.
MALOWANIE, 782-404-688.

Zareklamuj
siebie u nas!

Naprawdę warto!

BARDZO DOBRE
promocyjne ceny

Serdecznie zapraszamy.

DZIAŁKĘ 3.56h
(2.5h lasu) na wzgórzu

z linią brzegową
Drwęcy Warm.

Dom holenderski,
Miejska Wola
k/Lidzbarka

Warm.wydane
war.zabudowy-695288886.

SKUP zboża, kukurydzy,
grochu, rzepaku, łubin

min20t zapewniam trans-
port tel 504082106.
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Nowi sponsorzy
Od tego sezonu do grona sponso-
rów żółto-biało-niebieskich dołączył
elbląski browar, a dokładniej koja-
rzona z Elblągiem marka Specjal,
który zastąpił wcześniejszego spon-
sora, czyli browar Tyskie. Umowa
z tym sponsorem podpisana została
na rok z opcją przedłużenia na
kolejne lata. Kwotę finansowania
Olimpii podwoiła lokalna firma
meblarska Meble Wójcik. Obie te
marki pojawią się w nowym sezo-
nie na koszulkach zawodników.

-Na spokojną grę w środku tabeli po-
trzeba 2-2,5 mln zł. Rada Sponso-
rów jest przygotowana, żeby po tym
roku zrobić podsumowanie i podjąć
decyzję o zwiększeniu budżetu i
konkretnym wejściu do rozgrywek I
ligi - zapowiada Maciej Roma-
nowski, szef Rady Sponsorów.
Inną ważną zmianą, jeśli chodzi o
organizację w klubie, jest pojawie-
nie się nowego partnera technicz-
nego. Od tego sezonu będzie nim
firma Kappa, dla której Olimpia bę-
dzie pierwszym klubem w Polsce

ubieranym przez tę markę. Nie
oznacza to jednak braku doświad-
czenia w tym aspekcie przez Kap-
pę. Firma współpracuje z wieloma
klubami na świecie, ubierając mię-
dzy innymi włoskie Napoli z Ar-
kadiuszem Milikiem i Piotrem Zie-
lińskim w składzie.

Zmiany w składzie
Chociaż trener Adam Baros, za-
znaczył, że zmiany w klubie to nie
rewolucja, to jeśli chodzi o kadrę,
zmian było dużo. Zespół opuściło
10 zawodników: Kacper Tułowiec-
ki, Wojciech Daniel, Filip Kop-
Ostrowski, Krzysztof Niburski,
Bartosz Danowski, Rafał Lisiec-
ki, Paweł Szołtys, Piotr Kurbiel,
Patryk Wieliczko oraz Radosław
Stępień. Jeśli chodzi o zawodników,
jacy pojawili się przy Agrykola,
największym doświadczeniem dys-
ponuje bramkarz, Krzysztof Pilarz,
który ma za sobą ponad 200 me-
czów w Ekstraklasie, a ostatnio re-
prezentował barwy Arki Gdynia.
Ponadto do klubu przybyli: Mate-
usz Bogdanowicz (Huragan

Morąg), Michał Kuczałek (Olim-
pia Zambrów), Tomasz Sedlewski
(Wisła Puławy), Tomasz Persona
(KSZO Ostrowiec), Bartosz No-
wicki (Arka Gdynia) oraz Paweł
Rutkowski (Żuławy Nowy Dwór
Gdański). Kadra zespołu jednak nie
jest jeszcze zamknięta i nie wyklu-
cza się kolejnych nowych nazwisk.
Poszukiwania skupione są głównie,
jeśli chodzi o zawodnika na pozy-
cję nr 9. Tutaj jednak nie są one łat-
we, ponieważ poszukiwany jest za-
wodnik, który będzie dodawał ja-
kości atakowi zespołu. Dotychczas
zawodnicy, z którymi prowadzone
były rozmowy, ostatecznie znaj-
dowali zatrudnienie w zespołach 1
ligi.
Zmiany nastąpiły również, jeśli
chodzi o sztab trenerski, do które-
go dołączyli II trener Tomasz
Wiercioch, oraz fizjoterapeuta
Krzysztof Garczarczyk.

Sparingi i ceny biletów na nowy
sezon
Przed rozpoczynającym się sezo-
nem Olimpia rozegrała 5 gier kon-

trolnych, mierząc się kolejno z Di-
namem Bukareszt (porażka 0:4),
Olimpią Grudziądz (0:1),
Zagłębiem Lubin (1:0), Zniczem
Biała Piska (2:2) oraz Bałtykiem
Gdynia (1:3). Bilans tych spotkań
to 1-1-3.
Cieszy wygrana z Zagłębiem Lubin
oraz możliwość sparingu z silnym
rumuńskim zespołem Dinamo Bu-
kareszt.
Ceny biletów w nadchodzącym
sezonie wyniosą: 50 zł (Łuk), 100 zł
(trybuna A1 i A2) oraz 250 zł
(Trybuna VIP). Bilety na poszcze-
gólne spotkania wynoszą 5 zł (Łuk),
10 zł (trybuna A1 i A2) oraz 25 zł
(Trybuna VIP) w przedsprzedaży
oraz 10 zł (Łuk), 15 zł (trybuna A1
i A2) oraz 50 zł (Trybuna VIP) w
dniu meczu.

Porażka z Widzewem na inaugu-
rację
21 lipca Olimpia Elbląg rozegrała
pierwsze spotkanie sezonu II ligi.
Rywalem był słynny Widzew
Łódź, który odnosił sukcesy w la-
tach 90-tych. Niestety elblążanie

mimo ambitnej walki ulegli w
Łodzi. W 24 minucie meczu po
dośrodkowaniu z rzutu wolnego
strzałem głową Krzysztofa Pila-
rza pokonał Damian Paszliński.
-Gratuluję gospodarzom awansu
do II ligi i dzisiejszego zwycięstwa.
Widzew był dziś zespołem lepiej
zorganizowanym. Wiedzieliśmy, że
Widzew będzie grał skrzydłami, że
ofensywnie grają obrońcy, jak za-
chowują się napastnicy, ale ta
wiedza dziś nie wystarczyła. Prze-
grywaliśmy pojedynki jeden na je-
den, ciężaru nie wytrzymała też
nasza druga linia. Widzew nie
miał może wielu stuprocentowa-
nych sytuacji, ale wygrał
zasłużenie. My jesteśmy jeszcze na
etapie budowy drużyny, mieliśmy
sporo ubytków w kadrze, dlatego
wchodzimy w rozgrywki starając
się dokonywać zmian w składzie
- powiedział na konferencji pra-
sowej po meczu trener Olimpii
Adam Boros

Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 1:0
(1:0)

Bramka:
1:0 - Damian Paszliński (24’)
Widzew: Patryk Wolański - Mar-
cin Pigiel, Sebastian Zieleniecki, Da-
mian Paszliński, Sebastian Ka-
miński, Konrad Gutowski (90' Mi-
chael Ameyaw), Maciej Kazimie-
rowicz, Kacper Falon (72’ Marek
Zuziak), Mateusz Michalski (61’
Daniel Mąka), Daniel Świderski
(68’ Michał Miller), Robert Demjan.
Olimpia: Krzysztof Pilarz – Tomasz
Lewandowski, Kacper Korkli-
niewski, Kamil Wenger, Anton Ko-
losov, Michał Ressel (46’ Tomasz
Persona), Mateusz Bogdanowicz,
Tomasz Sedlewski, Jakub Bojas
(72’ Mateusz Szmydt), Oskar Ryn-
kowski (46’ Bartosz Nowicki), Mi-
chał Kiełtyka.
Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok)
Widzów: 17 431
Następny mecz elblążanie roze-
grają u siebie 29 lipca, kiedy do
Elbląga przyjadą Błękitni Staro-
gard. Mecz zostanie rozegrany o go-
dzinie 18:00.
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Początek sezonu w Olimpii Elbląg

Porażka z Widzewem Łódź na inaugurację

W poprzednim sezonie Sokół
Ostróda utrzymał się w trzeciej li-
dze rzutem na taśmę. Przed roz-
grywkami w Ostródzie po cichu
mówiło się o tym, że Sokół ma
włączyć się do walki o awans, ale
liga brutalnie zweryfikowała te
plany. Ostródzki klub prowadzo-
ny był przez trzech trenerów.
Sezon rozpoczynał jako trener,
Karol Szweda, a zastąpił go na
stanowisku Sławomir Majak.
Były reprezentant Polski po
słabych wynikach został zwol-
niony i trenerem na końcówkę se-
zonu został Jarosław Kotas, któ-
ry również w tym sezonie będzie
prowadził ostródzką drużynę.
Trener wprowadził swoje po-
rządki i zdecydował się na wy-

mianę wielu zawodników.
Z klubem jeszcze przed rozpo-
częciem rozgrywek pożegnali się:
Arkadiusz Kuciński (Jeziorak
Iława), Krystian Słowicki, Adam
Wolak, Kamil Smyt, Arkadiusz
Gajewski, Adrian Wójcik, Paweł
Ewertowski, Kamil Kotkowski
oraz Roman Mykytyn. Po tzw.
letnich testach, trener Kotas zre-
zygnował także z Adriana Pluty,
Michała Jankowskiego, Igora
Michalskiego i Daniela Mlonka.
Wielu z tych piłkarzy stanowiło o
sile ostródzkiej drużyny w po-
przednich rozgrywkach. Wiado-
mo, że po nieudanym sezonie
wstrząs był potrzebny, ale należy
postawić pytanie, czy taka rewo-
lucja przeprowadzana praktycznie

co roku przyniesie w końcu efek-
ty? Kibice w Ostródzie są „głod-
ni” piłki i wszyscy mają nadzieje,
że nowy sezon będzie znacznie
lepszy.
Do ostródzkiej drużyny dołączył
Rafał Lisiecki, który występował
w poprzednim sezonie w Olimpii
Elbląg, a także Tomasz Kowalski,
który trafił do Ostródy z MKS-u
Kalisz. Są to zawodnicy, którzy
powinni być sporymi wzmoc-
nieniami, jednak obecnie jeszcze
kilku takich piłkarzy w Ostródzie
by się przydało. Brakuje przede
wszystkim piłkarzy ofensywnych,
którzy gwarantowaliby strzele-
nie kilku goli w sezonie.
Sokół ma za sobą już kilka spot-
kań sparingowych. Ostródzianie
zremisowali ze Świtem Nowy
Dwór Mazowiecki, wygrali z Con-
cordią Elbląg i Mławianką Mława
(mecz przerwany w 50 minucie z
powodu ulewy, na ten moment

Sokół prowadził 3:0). W ostatnim
spotkaniu sparingowym ostró-
dzianie przegrali aż 0:4 ze Sto-

milem Olsztyn. Widać, że jeszcze
sporo pracy przed trenerem Ja-
rosławem Kotasem, aby Sokół

prezentował lepszy futbol.
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Wielka przebudowa w Sokole Ostróda
Po ostatnim, niezbyt udanym sezonie, w drużynie z Ostródy do-
szło do rewolucji kadrowej. Z drużyną pożegnało się kilku pod-
stawowych zawodników, a sam zespół na razie wygląda, jak plac
budowy.

Tuż przed inauguracją sezonu II ligi i meczem z Widzewem Łódź, nastąpiła prezentacja
oraz konferencja prasowa najbardziej znanej piłkarskiej drużyny w Elblągu, Olimpii Elbląg.

W Sokole rewolucyjne zmiany mają poprawić wyniki drużyny
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Jaki jest olsztyński stadion wiedzą
wszyscy od lat. Zdarza się jednak,
że deszcz lub śnieg uniemożliwia
rozgrywanie na nim spotkań.
Ostatnio pojawiło się światełko w
tunelu na poprawę sytuacji. W
maju br. rozpisano przetarg na
prace na murawie, który wygrała
firma Tamex. Warszawska firma
zbuduje w Olsztynie całkiem
nowe boisko piłkarskie za kwotę
6 384 000 zł, a inwestycja ma zos-
tać ukończona do 31 sierpnia
2018 roku. Zakres robót jest bar-

dzo obszerny i obejmuje budowę
hydroforni, modernizację węzła
ciepła oraz przyłączenie odwod-
nienia murawy boiska do miej-
skiej kanalizacji deszczowej. Poza
tym w grę wchodzą takie prace
jak wymiana starego podłoża,
wykonanie podbudowy pod
nową murawę, drenaż i odwod-
nienie płyty boiska, instalacja
systemu podgrzewania murawy
oraz automatycznego zraszania i
wreszcie położenie najwyższej
klasy naturalnej trawy z rolek.

-Nowa murawa będzie na świa-
towym poziomie. Na pewno to
bardzo ważny element do popra-
wienia obiektu w Olsztynie. Na
czas pracy na naszym stadionie
pierwsze mecze (21 lipca wy-
startował nowy sezon Fortuna 1
Ligi - przyp. red) zostały
przełożone na późniejszy termin
lub to my będziemy gościem na bo-
isku rywala, a pierwsze spotkanie
odbędzie się dopiero we wrześniu
- skomentował rzecznik prasowy
Stomilu Olsztyn, Aleksander
Chodźko.
Prace na Stadionie w Olsztynie
trwają już ponad miesiąc. Ostat-
nio padające ulewne deszcze po-
kazały, że instalacje burzowe wo-
kół obiektu nie spełniają norm,
dlatego prace na samej murawie

są chwilowo wstrzymane. Trwa
natomiast walka z czasem i ka-
nalizacją, tak aby nie było już
przykrych niespodzianek w przy-
szłości, a kibice mogli emocjo-
nować się tylko tym co na bois-
ku, bez zastanawiania się czy
mecz, na który się wybierają nie
zostanie odwołany. Dodatkowo
OSiR planuje remont klatek scho-
dowych, uprzątnięcie terenu wo-
kół i szereg innych zabiegów
mających na celu poprawę este-
tyki obiektu. Na efekty jeszcze
chwilę przyjdzie poczekać. Pierw-
szy mecz na nowej murawie pla-
nowany jest na 8 września. Stomil
Olsztyn zmierzy się z beniamin-
kiem zaplecza ekstraklasy GKS-
em 1962 Jastrzębie.
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Nowa murawa na olsztyńskim stadionie coraz bliżej
Poprzedni sezon dla
szczypiornistów z
Olsztyna był bardzo
trudny ze względu
na wiele kontuzji.
Olsztynianie poka-
zali jednak charak-
ter i uplasowali się
w ścisłej czołówce.
Teraz rozpoczynają
przygotowania do
nowych rozgrywek.

Najważniejsza informacja jest taka, że na stanowisku trenera pozos-
taje Daniel Żółtak. Były reprezentant Polski w poprzednim sezonie
pełnił funkcję grającego trenera i wychodziło mu to bardzo dobrze.
W nowym sezonie ma jednak skupić się już tylko na obowiązkach tre-
nerskich.
Kilku zawodników z obecnego składu zdecydowało się przedłużyć kon-
trakty z olsztyńskim klubem. Nowy kontrakt podpisał Bartosz Idź-
kowski, który w poprzednim sezonie dołączył do zespołu z Jeziora-
ka Iława. Ważne kontrakty mają także m.in. Wojciech Golks, Piotr Dzi-
do, Łukasz Kozakiewicz, Jakub Pikura, Szymon Hegier, Tomasz Pa-
symowski, Marcin Malewski, Kacper Kłodziński, Michał Sikorski, Ra-
dosław Dzieniszewski i Sebastian Koledziński.
Warto również wspomnieć o tym, że do Warmii wraca Mateusz Ko-
pyciński. Szczypiornista w poprzednim sezonie występował w Po-
mezanii Malbork. W ostatnich dniach kontrakt z olsztyńskim klubem
zdecydował się przedłużyć również Paweł Deptuła. Wiadomo nato-
miast, że w Warmii Energa Olsztyn nie zagrają już Karol Królik i Mi-
chał Krawczyk.
Olsztynianie od niedzieli rozpoczęli przygotowania w Rynie. Jest to
stałe miejsce, w którym olsztyńscy szczypiorniści przygotowują się roz-
grywek. Kluczowe będzie to, żeby w końcu zespół z Olsztyna prze-
stały omijać kontuzję, ponieważ hamowały one rozwój niektórych za-
wodników, a także sprawiały, że trener Daniel Żółtak miał bardzo ogra-
niczone pole manewru.
W tym sezonie pierwszoligowe rozgrywki podzielone zostały na trzy
grupy, a nie jak dotychczas na dwie. Pierwszy mecz Warmiacy roze-
grają 22 lub 23 września, a ich przeciwnikiem będą Meble Wójcik
Elbląg.
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Warmia Energa Olsztyn
przygotowuje się do nowego sezonu

Twarda walka o punkty na parkiecie

Nowa murawa wkrótce

Trzy odwołane mecze w jednym sezonie z powodu złego stanu mu-
rawy dały impuls do zmian. 22 czerwca rozpoczęły się prace nad
nową murawą na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olszty-
nie. Na tę inwestycję na pewno czekali kibice i piłkarze Stomilu
Olsztyn, który właśnie przy Piłsudskiego 69a rozgrywa swoje spot-
kania na poziomie Fortuna 1 Ligi.


