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Ile czasu Mateusz walczył o życie z kilkutonową
maszyną, która go przygniotła do drzewa?
Trudno sprecyzować. Podobnie jak tego,
kogo za jego śmierć winić.
Robert Robaszewski
Był piątek, ósmy dzień pracy 20-latka w zakładzie usług leśnych, które potocznie nazywa się zulami. Młody mężczyzna zajmował
się w lesie koło Olecka zrywką dłużycy, czyli
transportem długich bel drewna z miejsca,
gdzie drzewo zostało ścięte do punktu składowania. Zależało mu, żeby mieć wolną sobotę,
dlatego przekonał szefa, że w piątek zostanie
w pracy dłużej. Reszta załogi wróciła do bazy,
więc został sam. Trzy godziny później znalazł
go współpracownik. Wkrótce las zamigotał
światłami pogotowia ratunkowego i policji.
Reanimacja okazała się jednak bezskuteczna.
– Może gdyby ktoś z nim pracował, to zdążyłby go odratować, a tak... – ojciec 20-latka
bezradnie rozkłada ręce. Rozmawiamy na
podwórku przed jego domem we wsi niedaleko Gołdapi, 20 km od miejsca tragedii.
Gdy w końcu rozwiązał mu się język, zaczął
opowiadać. – To był dobry chłopak, pracowity,
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dopiero co wrócił z zagranicy. W Niemczech
i Holandii zbierał jabłka, zjechał do domu po
sezonie. Od razu zaczął się rozglądać za jakąś
robotą, bo nie chciał siedzieć bez roboty. Ale
weź coś znajdź jak masz tylko skończone gimnazjum i odebrane prawo jazdy.
– Syn nie miał prawa jazdy? – upewniam się.
– Cofnięto mu na trzy lata – przyznaje.
Nic więcej powiedzieć nie chce.
Czy więc jego szef powinien pozwolić
chłopakowi bez prawa jazdy siadać za kółkiem maszyny do wyciągania drewna?
W lasach giną głównie pilarze. Dlaczego?
W raportach po kontrolach w ﬁrmach, które
zajmują się wycinką, są informacje szokujące. Do pracy idą drwale bez odpowiedniego
przygotowania zawodowego, którzy zamiast
144-godzinnych kursów kończą zaledwie
20-godzinne szkolenia. I jeszcze wisienka na
torcie: uprawnienia kupują przez internet.
6-7

• Mateusz jest jedną z ponad 20 osób, które przed rokiem zginęły w czasie robót leśnych
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Edukacja

Czas wolny

Kuratorium
grozi słabym
szkołom

Polak
jedzie
na wakacje

Tam gdzie uczniowie słabo wypadli
na testach, dyrektorzy mają przygotować programy naprawcze. Jeżeli tego
nie zrobią, polecą głowy. Tymczasem
dyskusja o tym, czy za słabe wyniki
uczniów karać szkoły, trwa od lat.
3

Na Mazurach nowy sezon, stare problemy. Także z turystami. Śmiecą, hałasują,
owijają cumy wokół drzew... Dlatego
niektórzy wybierają się na jeziora po
sezonie. Bo tylko wtedy czuć jeszcze
prawdziwe Mazury.
8
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Plusy i minusy
tygodnia

Maciej
Nowakowski
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Darmowa
komunikacja
miejska
...dla małych dzieci
i uczniów podstawówek,
to kolejny sposób na korki w Olsztynie, zwłaszcza
te poranne. Może to przekona rodziców, że dzieci
wcale nie trzeba odwozić
do szkoły samochodem?

Wypadek,
którego
nie było
W sumie 15 karetek, wozów strażackich i radiowóz oraz 54 ratowników
pojechało do dużego
wypadku koło Jonkowa.
Wypadku nie było, był
głupi żart.

S

tarania, by w Olsztynie pojawiły się publiczne rowery, zajęły
naszemu środowisku, zrzeszonemu wokół Stowarzyszenia
Wizja Lokalna, kilka lat. Jeszcze
do zeszłego roku byliśmy bodajże
ostatnim miastem wojewódzkim,
które takiego rozwiązania swoim
mieszkańcom nie zapewniało.
W 2018 roku samoobsługowe i całodobowe miejskie wypożyczalnie
rowerowe w końcu pojawiły się
również u nas. Klimat wokół
inicjatywy jest niemal idealny. Niemal, gdyż w międzyczasie przez
Olsztyn przeszły dwie fale wandalizmu, w wyniku których rowery
wylądowały już w Łynie i dwóch
olsztyńskich jeziorach, na dachu
przystanku, a ostatnio zdemolowane z poprzecinanymi pasami
w fotelikach dla dzieci odnalezione zostały nad j. Długim. Nie mówiąc o notorycznych kradzieżach
oświetlenia czy wyposażenia.
W dużej mierze jest to zapewne bezmyślność i brak świado-

mości konsekwencji. W zdecydowanej jednak większości jest
to działanie w pełni świadome.
Zdarzenia te nie pozostają i nie
pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie systemu.
Już teraz zmniejszają liczbę
dostępnych i sprawnych rowerów. W kolejnych przetargach,
ze względu na ryzyko
zniszczeń, za usługę zapłacimy
jako miasto więcej, niż gdybyśmy
udostępniany miejski sprzęt szanowali.
W związku z powyższym
chcemy prosić wszystkich, którzy
spotkali lub spotkają się z aktami
wandalizmu względem miejskich
rowerów, o piętnowanie tego typu
zachowań, a także zgłaszanie
wszelkich takich przypadków
służbom i operatorowi systemu. To obywatelski obowiązek
nas wszystkich. Tworząc front
społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu, możemy
wspólnie zdecydowanie zmniejszyć skalę tego zawstydzającego
zjawiska. l

IWONA GÖRKE: Rezygnacji poprzedniego przewodniczącego
towarzyszyło sporo plotek. Czy
jej powodem była Kortowiada,
za której organizację odpowiada samorząd?
BARBARA KLOC: Każdy się
doszukuje drugiego dna w jego rezygnacji. A ona jest spowodowana
problemami zdrowotnymi, nie ma
to tła politycznego ani tym bardziej
nie jest związana z Kortowiadą i jakimiś konﬂiktami. W życiu czasem
trzeba wybrać. Krystianowi życie
potoczyło się właśnie tak, ale my,
prezydium, działamy dalej.
A jak państwo oceniają tegoroczną Kortowiadę, zwłaszcza
decyzję o wprowadzeniu płatnych biletów na koncerty?
– Chcielibyśmy tę formułę podtrzymać w kolejnych latach, głównie
dlatego, że dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa, a ono
sporo kosztuje. Bilety pomagają
zabezpieczyć fundusze na ten cel,
ale również identyﬁkować uczestników. Musimy być ubezpieczeni
przed wszelkimi złymi wydarzeniami. Z naszej perspektywy w tym
roku wypadło to bardzo dobrze.
Także program muzyczny był
różnie oceniany. Dotyczyło to
głównie disco polo.
– Nad Kortowiadą pracujemy już
od wakacji. Jeszcze nie chcemy
zdradzać, jakie gatunki się pojawią za rok. Ale chcielibyśmy rozwinąć formułę juwenaliów. Mam
nadzieję, że znajdzie to odzwier-

Apel
Nie dajmy się wandalom
Stowarzyszenie Wizja Lokalna

Rozmowa
Zmiana na szczytach studenckiej władzy
Po zaskakującej, przedwczesnej rezygnacji – z powodów
zdrowotnych – Krystiana
Filipka z funkcji przewodniczącego Rady Uczelnianej
Samorządu Studenckiego na
UWM, jego funkcję przejęła
Barbara Kloc.

Nastała era chama
owyższy tytuł to komentarz czytelnika do naszego
niedawnego tekstu o turystycznych zwyczajach, jakie
panują na Mazurach. Także inni czytelnicy ocenili, że
dobrze opisuje dzisiejszą turystyczną rzeczywistość.
Niektórzy dodali bez ogródek, że turyści to szarańcza. Nie
tylko na Mazurach, bo nie jest to mazurska specjalność. W górach chamstwo też się panoszy, nad morzem również. Choć
marna to pociecha, że inni mają równie źle, a może i gorzej
niż my, ale tylko dlatego, że u nas przynajmniej parawanów
jeszcze tak powszechnie się na plażach nie stawia.
Można moralizować, że
takie jest polskie społeczeństwo, że z kulturą jest na bakier i że za polskiego turystę
Bezsilni w oczach
często trzeba się wstydzić.
Ale byłby to dowód, że jesteczytelników są ci, którzy
śmy bezsilni wobec tego, co
zostali powołani do tego,
nam przeszkadza.
by ta natura na Mazurach
Tymczasem ci, którzy
nie została zniszczona
z „Wyborczą Olsztyn”
skontaktowali się po naszym tekście o turystach na
inaugurację wakacji – a reakcja była wyjątkowa – bezsilni się
nie wydają. Gdy mówią o turystach dobijających łodziami do
mazurskich wysp, o żeglarzach niszczących je, zaśmiecających
wszystko dookoła i hałasujących na Szlaku Wielkich Jezior oraz
innych na terenie Warmii i Mazur – wcale nie czują się bezsilni.
Źli, zdegustowani – na pewno. Ale nie bezsilni. Oni wiedzą, jak
zadbać o porządek na warmińsko-mazurskich wodach. Mają też
pomysły, jak sobie poradzić z żeglarzami cumującymi na dziko
na wyspach, o czym piszemy na s. 8. Dzielą się nimi, bo doceniają
wartość tego, co natura nam na Warmii i Mazurach dała. I chcą,
by ten dar jak najdłużej pozostał w niezmienionym stanie.
Bezsilni w ich oczach są za to ci, którzy zostali powołani do
tego, by ta natura nie została zniszczona. Lista bezsilnych jest
– niestety – wyjątkowo długa. l
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ciedlenie w koncertach. Chcemy,
żeby każdy znalazł coś dla siebie.
Oczywiście, będziemy się starali,
by na górce wystąpiły najlepsze
gwiazdy, żeby artyści spodobali
się wszystkim, ale szczegółów na
tę chwilę nie zdradzę.
Zostawmy Kortowiadę i przejdźmy do życia studenckiego. Duża
część studentów pracuje. Jak
pani ze swojej perspektywy ocenia zakaz handlu? Czy mocno się
odbił na ﬁnansach studentów?
– Myślę, że po części się odbił, a po
części nie. Pracujący w gastronomii
nie doświadczają skutków zakazu.
Bardziej odczuli go zatrudnieni
w galeriach handlowych, bo tam
rzeczywiście jest wielu studentów.
Ciężko mi się jednak wypowiedzieć
za wszystkich, bo nie dysponuję
danymi dotyczącymi liczby pracujących studentów. Sądzę jednak,
że mimo zakazu sobie poradzili.
Przecież zakaz to tylko trzy dni
pracy w miesiącu mniej.
Niedługo uniwersytet czekają
wybory rektora. Dotychczasowy już nie może startować. Kogo poprą studenci? Kogoś z dotychczasowych władz czy może
UWM potrzebuje zmiany?
– Studenci są apolityczni i zawsze
będziemy za tym kandydatem,
który chce jak najlepiej dla naszej
uczelni. Co do poparcia konkretnego kandydata, nie chciałabym
tego robić na tę chwilę. Nie
wiemy przecież, kto w wyborach
wystartuje. l

Liczba tygodnia
Ciepło w wodzie

Mieszkańcy pytają o...
...Wycinkę w sercu Olsztyna

25
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STOPNI CELSJUSZA
• ma woda w jeziorze Ukiel,
co znaczy, że w wodzie
bywa cieplej niż na powietrzu

a terenie przedszkola przy
ul. Okopowej wycięte zostały
cztery klony oraz lipy. – Kto i dlaczego wydał zgodę na tę wycinkę?
Przecież powinniśmy dbać o drzewa, a nie je likwidować. Tymczasem ogołocono z zieleni duży
fragment terenu – denerwowała
się czytelniczka, która zadzwoniła
na redakcyjny numer telefonu
89 527 38 00 w tej sprawie.
Urzędnicy ratusza, bo przedszkole należy do miasta, tłumaczą
wycinkę względami bezpieczeństwa. – Dwa lata temu jedno
z drzew przewróciło się, stąd
konieczne było podjęcie działań,
których celem było zwiększenie

bezpieczeństwa dzieci – wyjaśnia
Patryk Pulikowski z biura prasowego urzędu miasta. I dodaje: – W zamian do listopada 2020 roku zostanie posadzonych osiem drzew.
Czytelniczki to nie przekonało. – To absurd. Może wytniemy
wszystkie drzewa, bo teoretycznie
każde z nich może się kiedyś przewrócić? l Tomasz Kurs

• Reagujemy na sygnały od
czytelników. Zobacz więcej na
stronie Olsztyn.wyborcza.pl
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W SKRÓCIE

Kuratorium oświaty
grozi słabym szkołom
Tam gdzie uczniowie
słabo wypadli na testach
na koniec gimnazjów
i podstawówek, dyrektorzy mają przygotować
programy naprawcze.
Jeżeli tego nie zrobią,
polecą głowy.
Iwona Görke
Dwa tygodnie temu uczniowie ostatnich klas podstawówek i gimnazjów poznali wyniki egzaminów, które pisali
w kwietniu. Niespodzianki nie
ma – w szkołach na Warmii i Mazurach znów są niemal najgorsze w Polsce. W związku z tym
kuratorium oświaty w Olsztynie
zapowiedziało, że się im przyjrzy. – W tych szkołach, gdzie wyniki są bardzo słabe, dyrektorzy
otrzymają polecenie napisania
programów naprawczych – zapowiedział Wojciech Cybulski,
wicekurator oświaty.

Odwołanie za karę
Pomysł z planem naprawczym
w najsłabszych szkołach nie jest
niczym nowym. Najsłabsze placówki już nie raz takie programy musiały pisać. Nowością jest
podkreślenie przez kuratorium,
co może spotkać kierownictwo
szkoły, gdy takiego programu
nie przygotują. – Niewykonanie
tego polecenia oznaczać będzie
odwołanie dyrektora – dodał Cybulski.
Tymczasem dyskusja o tym,
czy za słabe wyniki uczniów ka-
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rać szkoły, trwa od lat. Wystarczy
przypomnieć dyskusje, które
trwały w Olsztynie ponad 15 lat
temu, gdy odbywały się pierwsze
egzaminy na koniec podstawówki i gimnazjum.
Ponieważ wszystkie szkoły
zdają jednakowe testy, ich wyniki łatwo porównać. Nauczyciele
unikali jednak tych porównań.
Orędownikiem nagradzania
szkół, których uczniowie osiągnęli na testach lepsze wyniki,
był Bogdan Dżus, dawny dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego. Wielokrotnie postulował, by
kwota pieniędzy, którą dostają
szkoły na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, zależała od
wyników egzaminów. – Szkoły,
które mają najlepsze wyniki, powinny dostać więcej pieniędzy
niż szkoły, w których te wyniki
są słabsze – przekonywał.

Po pierwszym egzaminie
ósmoklasisty
nie należy wyciągać zbyt
pochopnych wniosków,
tym bardziej, że przy
wprowadzaniu reformy
edukacji
był wielki pośpiech,
co nie pozostało
bez wpływu na pracę
szkół

Skutki reformy
AGNIESZKA JABŁOŃSKA
olsztyńska radna oraz dyrektor
Zespołu Szkół Edukacyjnych

Komu zapłacić więcej?
Zwyciężył jednak argument, że
nie da się porównywać szkół, do
których chodzą dzieci z rejonu,
a więc obok wybitnych również
mniej zdolne, z placówkami, które po selekcji przyjmują uczniów
najzdolniejszych. Jeden z dyrektorów tłumaczył nam wówczas:
– Wynik egzaminu nie jest miernikiem wysiłku szkoły. Można
włożyć mnóstwo pracy, a wynik
nie będzie tego odzwierciedlał.
Być może w szkołach, które mają słabsze wyniki, ten dodatek
powinien być nawet większy, bo
nauczyciele muszą tam włożyć
więcej pracy, by osiągnąć choć
słaby wynik?
Podobnie i dziś mówią nasi rozmówcy. Dyrektor jednej
z wiejskich podstawówek z po-

wiatu olsztyńskiego jest przekonany, że wyniki dzieci na testach
nie są zależne jedynie od wysiłku
nauczycieli. Wpływa na to także
środowisko ucznia, w tym rodzice. – Gdy jego matka jest w siódmej ciąży, to jak ma się interesować szkołą? – pyta.
Kuratorium problem widzi
gdzie indziej. Winne słabym
wynikom uczniów są: l rzadka
sieć szkół, przez co dzieci na
prowincji spędzają więcej czasu w dojazdach, l brak dostępu
do bibliotek czy internetu oraz
l bezrobocie ich rodziców.
– Wiemy doskonale, że trwałe
bezrobocie buduje pewne postawy – mówi Krzysztof Nowacki,
kurator oświaty.

Wyniki egzaminów

45
PROCENT

• punktów uzyskali ósmoklasiści z egzaminu z matematyki. To
średnia w kraju. Lepiej poszedł
angielski – 59 proc., najlepiej
polski – 63 proc.

– Po pier wszym egzaminie
ósmoklasisty nie należy wyciągać pochopnych wniosków
– przekonuje jednak Agnieszka
Jabłońska, olsztyńska radna
oraz dyrektor Zespołu Szkół
Edukacyjnych, która podkreśla,
że to nie dyrektor odpowiada
za wynik, a cała szkoła, także
uczniowie i rodzice. Przypomina
przy okazji o pośpiechu, w jakim
wprowadzana była reforma edukacji, co nie pozostało bez wpływu na pracę szkół.
Także nasz rozmówca, dyrektor z wiejskiej szkoły, mówi
o błędach przy tworzeniu nowych programów nauczania.
– Czy podstawa programowa po
reformie powinna wyglądać tak,
jak wygląda teraz? – pyta retorycznie. – Tak jak w tydzień ktoś
ją wynalazł, tak w tydzień jedną
czwartą z niej powinno się wykreślić. l

WARMIA

Sprawdzą
biskupa
Prokuratura wszczęła śledztwo
z doniesienia Moniki Falej (Wiosna) w sprawie niepowiadomienia
przez metropolitę z Olsztyna
organów ścigania o możliwości
dokonania czynu zabronionego
przez księdza spod Olsztyna
w sprawie pedofilii w Kościele.
Duchowny 15 lat temu w USA
musiał się tłumaczyć z zarzutu
gwałtu na nieletniej.

OLECKO

Po śmierci dziecka
Prokuratura sprawdza, czy pięć
instytucji publicznych, w tym
MOPS, policja i sąd, mogło nie
dopełnić obowiązków w związku
ze śmiercią 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka.
Podejrzanymi o zabójstwo ze
szczególnym okrucieństwem,
a także o znęcanie oraz wykorzystanie seksualne są jej rodzice.
Śledczy dostali informację, że
instytucje publiczne miały sygnały,
że w rodzinie dziecka źle się dzieje
i może mu coś grozić.

OLSZTYN

Pieniądze
dla nauczycieli
Olsztyńscy radni zgodzili się
nadać dyrektorom szkół większe
uprawnienia przy wypłacie
dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli, także dla tych,
którzy brali udział w niedawnym
ogólnopolskim strajku.
Pomysł nie podobał się działaczom PiS. Jeden z nich tłumaczył,
że to nie był strajk, a piknik.
Ostatecznie pomysł poparło
16 radnych, trzech było przeciw,
a trzech nie wzięło udziału
w głosowaniu. l
tk, ig
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Lole Rozbójniczki w akcji

W SKRÓCIE

KOBIETY,
POKAŻCIE
BRZUCHY

OLSZTYN I ZATORZE

Otwarcie
obwodnicy
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Grupa olsztynianek, znana
z wielu społecznych akcji, przeprowadziła na Rynku Starego
Miasta kolejną – „Kochaj, nie
chowaj”. Tym razem przekonywała kobiety, by nie patrzyły na
swoje ciała przez pryzmat jego
mankamentów.
– Mówimy „Stop” dyktaturze
ﬁtnessowego biznesu, który wymaga od nas perfekcyjnego wyglądu, bez liczenia się z naszymi
możliwościami i ograniczeniami
– tłumaczy Anna Góralska, jedna
z Lol. – Wszystkie zasługujemy
na miłość i szacunek, bez względu na to, czy mamy rozstępy, czy
nie. l
greg

Pierwotnie drogowcy planowali, że ostatni, brakujący
odcinek obwodnicy Olsztyna
zostanie otwarty wczoraj.
Ulewy sprzed kilku dni
pokrzyżowały jednak te plany
i wciąż trwają odbiory robót
między węzłami drogowymi
Olsztyn Jaroty a Olsztyn
Południe. Najbardziej prawdopodobny termin otwarcia
drogi to 1 lub 2 lipca.
Kierowcy muszą się też
przygotować, że w tym
samym czasie zamknięty zostanie kolejny fragment ul. Jagiellońskiej – od skrzyżowania
z ul. Wrocławską do ul. Poprzecznej. Remont w tym
miejscu potrwa do końca
listopada. l
tk

Kierowcy

Dzikie obyczaje nad jeziorem Ukiel
Naszego czytelnika oburzyło,
że kierowcy parkują na trawnikach wokół Centrum Ukiel.
Jednak reakcja służb porządkowych sfrustrowała go jeszcze bardziej.
Kierowcy parkują tak a nie inaczej
wcale nie dlatego, że koło plaży
miejskiej brakuje wolnych miejsc
parkingowych.
Są jednak mieszkańcy, którym
parkowanie na trawie przeszkadza. – Generalnie nie zwracam już
uwagi, gdy samochody zastawiają
chodniki, przejścia dla pieszych
i skrzyżowania. Nie zwracam, bo
to nic nie daje. Jednak zostawianie samochodów na kopertach
dla niepełnosprawnych przez

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

Działkę budowlaną na os.Mazurskim w
Olsztynie z warunkami zabudowy na dwa
domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej,
bez pośrednika. Cena łączna 350 000.
Tel. 512-601-520

kierowców nieuprawnionych, albo na trawnikach, wścieka mnie
do granic możliwości – przyznaje
czytelnik, który opowiedział nam
o swojej ostatniej wizycie na terenie Centrum Ukiel.
– Sobotnie popołudnie. Widzę
samochody stojące czterema kołami na trawniku. Dzwonię do
strażników miejskich. Za trzecim
razem udaje mi się połączyć. Zgłaszam, że dużo samochodów stoi
na trawniku. Strażnik radzi mi, żebym to zgłosił na policję, bo po to
policja ma posterunek nad jeziorem Ukiel, by reagować także na
niewłaściwie zaparkowane samochody. Zgłoszenia przyjąć więc nie
chce. Rozłączam się. Ale akurat
idą policjanci. Przechodzą obok

samochodów stojących na trawie.
Ale ich... nie widzą. Krzyczę więc:
„Panowie, samochody na trawie!”.
Odwracają się, oglądają. „No dobrze, coś z tym zrobimy. Ale niewiele możemy, bo to teren prywatny i wszystkie miejsca parkingowe
są wyznaczone nieprawidłowo”.
Nie mam się czasu zastanowić,
jak bzdurna jest ta wypowiedź, bo
śpieszę się do dzieci, które zostawiłem na plaży. Sam zaparkowałem na parkingu nr 3, na którym
było mnóstwo miejsc. Wracam
po 40 minutach. Policjanci nadal
chodzą wokół samochodów i coś
piszą. Odholujecie je – pytam?
„Nie, bo nie stwarzają zagrożenia”.
To może blokady na koła? „Nie
mamy. Blokady ma straż miej-

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019
Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd
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DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

z przedstawicielem Centrum
Ukiel, by przeanalizować kwestię prawidłowego oznakowania
terenu.
Problem polega na tym, że
w pobliżu plaży są grunty zarówno publiczne, jak i prywatne. Na
tych drugich niektóre przepisy
– także te dotyczące parkowania
– nie obowiązują. Nie ma więc
sposobu, by ukarać kierowcę parkującego na prywatnym gruncie
na trawie. – Będziemy starali się
jednak jak najszybciej dotrzeć do
właścicieli tych terenów z wnioskiem o umieszczenie prawidłowego oznakowania, które rozwiąże ten problem – dodaje Kołpakowska. l
Tomasz Kurs

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

ska”. W ten sposób olsztyńskie
koło niemożności i „niedasizmu”
zatoczyło 360 stopni. Samochody
mają gdzie parkować, policjanci
dopiszą sobie interwencję do statystyk, a strażnicy miejscy nie muszą targać ciężkich blokad. Wszyscy zadowoleni – kończy swoją
opowieść czytelnik.
Zapytaliśmy więc policjantów, czy zamierzają prowadzić
jakieś działania, by powstrzymać kierowców przed niszczeniem trawników. – Już zajęliśmy
się tym problemem na terenie
koło plaży miejskiej – zapewnia
Izabela Kołpakowska z biura
prasowego olsztyńskiej policji.
– W najbliższych dniach planowane jest spotkanie policjantów

O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33927704
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Rafy do nowego dworca
Jak zaprojektować reprezentacyjny Olsztyn
Główny, gdy na jego budowę jest 30 mln zł? Za tę
kwotę jedna z firm chciała
zbudować mały dworzec
w Olsztynku.
Tomasz Kurs
Zaskakująco zakończył się wybór
firmy, która przygotuje koncepcję nowego dworca w Olsztynie.
O kontrakt ubiegały się od dawna
dwie ﬁrmy – TPF oraz Multiconsult.
PKP kilka razy wybierały ofertę tej
drugiej, a TPF za każdym razem odwoływał się od tego rozstrzygnięcia,
argumentując, że konkurent nie ma
wymaganego doświadczenia przy
podobnych zamówieniach.
Gdy skarga miała być rozpatrzona po raz trzeci, postępowanie odwoławcze zakończyło się umorzeniem. – PKP uwzględniły zarzuty
z odwołania – informowała Magdalena Grabarczyk, rzecznik prasowy
Krajowej Izby Odwoławczej.
– PKP SA unieważniły wybór
oferty i odrzuciły ﬁrmę Multiconsult z postępowania przetargowego – wyjaśnił Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.

• Zanim powstanie nowy dworzec, trzeba będzie zburzyć stary
kompleks dworcowy FOT. ROBERT ROBASZEWSKI / AGENCJA GAZETA

W Olsztynie sytuacja
jest o tyle gorsza,
że 30 mln zł to kwota
nie tylko na nowy
dworzec, ale także
na zburzenie starego
oraz przebudowę torów
i peronów

Wydaje się więc, że kolejarze
nie chcieli już dłużej przeciągać
sprawy, bo istnieje zagrożenie, że
nowego dworca w Olsztynie nie
uda się zrealizować w terminie.
A czasu jest bardzo mało. PKP
nie ma w zasadzie marginesu na
opóźniania przy projektowaniu
i późniejszej budowie. – Podpisanie umowy z nowym wykonawcą
projektu może nastąpić nie wcześniej niż pod koniec lipca – informuje Stilger. – Przy założeniu, że
termin ten będzie dotrzymany,
prace budowlane mogłyby zostać
ukończone w 2022 roku, a więc
w takim, który pozwoli skorzystać
z doﬁnansowania budowy z funduszy unijnych.

Projektant od momentu podpisania umowy będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie dokumentacji nowego dworca w Olsztynie.
Ma przedstawić trzy koncepcje
gmachu. Ale także projekt modernizacji istniejącego budynku – to
na wypadek, gdyby udało się obecny dworzec ocalić i zachować do
gruntownego remontu. W kolejnym przetargu kolejarze wybiorą
wykonawcę rozbiórki istniejących
obiektów dworcowych i budowy nowego.
Tyle że na te roboty PKP planują wydać ok. 30 mln zł. Czy to
dużo? Wystarczy przypomnieć,
że kolejarze szykują się do remontu kilku dworców w mniejszych miejscowościach regionu,
w tym w Olsztynku. I szacowali,
że prace w tym mieście uda się
wykonać za ok. 13 mln zł. Tymczasem najtańsza oferta od ﬁrm
budowlanych złożona w przetargu opiewała na 21 mln zł, a była
też propozycja za 33 mln zł. Teraz kolejarze muszą ocenić oferty
i zdecydować, czy dołożą brakującą kwotę, czy będą szukać tańszego wykonawcy bez gwarancji,
że uda się go znaleźć.
W Olsztynie sytuacja jest o tyle
gorsza, że 30 mln zł, to kwota nie
tylko na nowy dworzec, ale także
na zburzenie starego oraz przebudowę torów i peronów.l

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

www.warmia.mazury.pl
1 OL

5

REKLAMA 33923965

OLSZTYN

Obwodnica
przyciąga
Tereny przy obwodnicy
Olsztyna stały się magnesem
dla inwestorów. W rejonie węzła
drogowego Olsztyn Południe
już powstaje ogromna hala firmy
Tetra Pak, producenta opakowań. Między Olsztynem
a Dorotowem ma powstać też
McDonald’s, KFC oraz stacja
benzynowa, a nieco dalej
Biedronka.

JEZIORO UKIEL

Nowy hotel
i spa
Obiekt na działce o powierzchni około 0,7 hektara, która
znajduje się na jednym
z półwyspów, planuje
zbudować znany przedsiębiorca z Olsztyna, który działa
w branży motoryzacyjnej.
Pięciogwiazdkowy hotel ze spa
byłby największą prywatną
inwestycją nad brzegami jeziora Ukiel. Sprawą na razie
nierozstrzygniętą pozostaje
wysokość zabudowy.
Inwestor chce, by obiekt był
trzykondygnacyjny, plan zagospodarowania dopuszcza o
jedną mniej.
greg
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Tak się umiera w lesie
Matka Mateusza rzuciła,
że o tym, co się stało z jej
synem nie chce nawet
myśleć, a co dopiero
rozmawiać.
Robert Robaszewski

ył 5 października 2018 r., piątek.
Ósmy dzień pracy 20-letniego
Mateusza w zakładzie usług leśnych, które potocznie nazywa się
zulami. Wszystko działo się koło
Olecka, gdzie młody mężczyzna zajmował się
zrywką dłużycy, czyli transportem długich
bel drewna z miejsca, gdzie drzewo zostało
ścięte do punktu składowania. Zależało mu,
żeby mieć wolną sobotę, dlatego przekonał
szefa, że w piątek zostanie w pracy dłużej.
Reszta załogi wróciła do bazy, więc został
sam. Trzy godziny później znalazł go współpracownik. Zaniepokoił się, że tak długo go
nie ma, a na dodatek nie odbiera komórki.
Wkrótce las zamigotał światłami pogotowia
i policji. Reanimacja okazała się bezskuteczna, wezwano prokuratora.

B

ŚMIERĆ PRZEZ UDUSZENIE
Dlaczego Mateusz zginął? Na rutynę był
raczej za młody. A może właśnie zgubił go

brak doświadczenia? Prokurator rejonowy
z Olecka, Andrzej Tylenda, wstępnie ustalił,
że ciągnik, którym chłopak przeciągał drewno, zaczął się staczać w jego kierunku i go
przygniótł do pnia drzewa. 20-latek znalazł
się w śmiertelnym potrzasku. „Przyczyną
zejścia było uduszenie” – czytam w prokuratorskim oświadczeniu. Ile czasu Mateusz
walczył o życie z kilkutonową maszyną, która go przykleszczyła? Na tym etapie śledztwa nie udało się tego sprecyzować. Podobnie jak tego, kogo za ten wypadek obwinić.
– Może gdyby ktoś z nim pracował, to
zdążyłby go odratować, a tak... – ojciec
20-latka bezradnie rozkłada ręce.
Stoimy na podwórku przed jego domem
na skraju wsi Siedlisko, niedaleko Gołdapi.
To jakieś 20 km od miejsca tragedii. Matka
rzuca tylko, że o tym, co się stało z synem nie
chce nawet myśleć, a co dopiero rozmawiać.
W końcu jednak ojcu rozwiązuje się język, ale mówi bez emocji. – To był dobry
chłopak, pracowity, dopiero co wrócił zza
granicy. W Niemczech i Holandii zbierał
jabłka, zjechał do domu po sezonie. Od razu
zaczął się rozglądać za jakąś robotą, bo nie
chciał siedzieć, jak to się mówi, na dupie. Ale
weź coś znajdź, jak masz tylko skończone
gimnazjum i odebrane prawo jazdy.
– Syn nie miał prawa jazdy? – upewniam się.
– Cofnięto mu na trzy lata – przyznaje. Nic
więcej powiedzieć nie chce. – Ale leśnymi
ścieżkami mógł jeździć, bo one przecież nie są
publiczne. O, niech pan zobaczy – wskazuje ręką na srebrnego passata kombi, zaparkowanego obok domu. – Dopiero co sobie sprowadził
tego volkswagena, nawet się nim nie nacieszył.

Czy to rozsądne pozwolić chłopakowi
bez prawa jazdy siadać za kółkiem? W jakim
stanie technicznym był ciągnik? Czy Mateusz przeszedł kurs bhp? Czy mógł zostać
w lesie sam? I wreszcie, czy czuje się współodpowiedzialny za jego śmierć? Te pytania
chciałem zadać właścicielowi ﬁrmy, w której pracował 20-latek. Trzeba było jednak się
naszukać, żeby znaleźć do niego kontakt telefoniczny.
– Skąd pan ma mój numer? – zapytał podejrzliwie, gdy tylko naświetliłem mu, w jakiej sprawie dzwonię.
– Z internetu.

Śmierć wśród drzew

22
OSOBY

• zginęły w 2018 r. podczas pracy w polskich lasach. 20-latek spod Olecka był
jedną z nich

– Niemożliwe, tam go nie ma – mówił
z przekonaniem. Mylił się. – Ale i tak nie
mogę teraz rozmawiać. Naprawiam ciągnik, niech pan zadzwoni później – odłożył
słuchawkę. Potem już za każdym razem odrzucał moje próby kontaktu.
Rozmowy za to nie odmawia szwagier
właściciela ﬁrmy, który jeszcze do niedawna dla niego pracował. – Mogę z nim obiad
zjeść, kawę u niego wypić, ale robić dla niego nie chcę – stawia sprawę jasno.
Wygląda jednak, że po prostu się nie lubią, bo przekonuje, że szwagier jako pracodawca jest w porządku. – Zatrudnia na umowę, opłaca ubezpieczenie, wypłatę przelewa
na czas. Myślę, że dałby chłopakowi wolną
sobotę nawet bez tych nadgodzin, tylko że
podobno młody się uparł, no i wyszło jak wyszło. Z drugiej strony nie powinien zostawiać
go samego w lesie. Jak dla mnie, to był błąd.
Wracam do Siedliska. Odpowiedzi, których nie usłyszałem od właściciela zakładu,
szukam u ojca zmarłego zrywkarza. Ten nie
pamięta, żeby syn kiedykolwiek narzekał na
maszynę, którą jeździł. Nie potraﬁ też powiedzieć, czy Mateusz przeszedł obowiązkowe szkolenie bhp. A co do pracodawcy,
to nie ma do niego żalu. – Był na pogrzebie,
całą rodzinę przeprosił – wspomina.
A zerkając na volkswagena zwierza się ze
swoich podejrzeń, że syn zginął przez nieuwagę. – Mogło być tak, że zapomniał o zaciągnięciu hamulca. Po prostu.

PRAWDA O PRACY W LASACH
Okoliczności wypadku Mateusza jak w soczewce pokazują, że stan bezpieczeństwa
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jego miejsce przyjdzie ktoś inny. Więc żyjemy z miesiąca na miesiąc, mając na karku
ogromne koszty eksploatacji maszyn, które
ciągle dostają w kość, przez co maleje ich
niezawodność. Do tego drogie narzędzia
i środki ochrony osobistej. Jedyna rada to
ciąć budżet. I mamy pośpiech, nieostrożność, dużą rotację słabo wykwalifikowanych pracowników, którzy latem potraﬁą
powiedzieć, że nie założą spodni ochronnych, bo jest za gorąco, albo nie poinformują pracodawcy, że jakaś maszyna ma awarię.
To się potem kończy takimi wypadkami, jak
ten, co pan opisuje. A lekarstwo na tę całą
mizerię jest jedno: wyższe kontrakty od
nadleśnictw, które od lat żyją sobie jak pączek w maśle, podczas gdy zulowcom – za
jedną z najtrudniejszych prac na świecie
– rzucają ochłapy.

Z TEGO INTERESU
NIE DA SIĘ WYCOFAĆ

FOT. RENATA DĄBROWSKA / AGENCJA GAZETA

pracowników branży leśnej w Polsce pozostawia dużo do życzenia. Jednak pisanie,
że to była typowa śmierć zulowca byłoby
nadużyciem. Państwowa Inspekcja Pracy od lat wskazuje, że ciężkie i śmiertelne
wypadki w lesie to głównie przypadłość
pilarzy, zwłaszcza tych młodych. Giną, bo
nie zachowują wymogów bezpieczeństwa
w czasie ścinki lub usuwania drzew. Giną,
bo mają złą technikę cięcia, bo przebywają
w niebezpiecznej streﬁe, albo po prostu nie
koncentrują się na tym, co robią. Gdy dojdzie do wypadku, ﬁnał jest zazwyczaj taki
sam – zgon od uderzenia spadającym pniem
albo gałęzią.
Pracodawcy też nie są bez winy. W skontrolowanych w latach 2014-2016 zulach
wyszło na jaw, że w co trzecim nie było
wstępnego lub okresowego szkolenia bhp,
co czwarty nie wyposażył drwali w środki
ochrony indywidualnej albo były one tak
zużyte, że nie spełniały swojej funkcji, zaś
w co piątym pracownicy nie dostali odzieży
i obuwia ochronnego. Ponadto inspektorzy
w jednym na trzy zakłady mieli zastrzeżenia do stanu technicznego pilarek, klinów
albo ciągników zrywkowych. A jeszcze więcej niż połowa pracodawców nie zapewnia
swoim ludziom szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, które jest najpowszechniejszą chorobą zawodową wśród robotników leśnych. W dodatku tylko 40 proc. wysyła ich na przesiewowe badania pozwalające wykryć wczesne
stadium boreliozy.
Inspektorzy wskazują, że podstawową
przyczyną tych zaniedbań jest cięcie wydatków przez pracodawców. Poza tym w swoich raportach wiele miejsca poświęcają
brakom. Brak jest na przykład skutecznego
nadzoru nad właściwym wykonywaniem
prac. Często ma się tym zajmować nieformalny brygadzista, tyle że on nie jest w stanie egzekwować odpowiednich zachowań,
ponieważ sam wykonuje pracę fizyczną.
W raportach są też informacje szokujące
– do pracy idą pilarze bez odpowiedniego przygotowania zawodowego, którzy
zamiast 144-godzinnych kursów kończą
zaledwie 20-godzinne szkolenia. I jeszcze
wisienka na torcie: ludzie kupują uprawnienia przez internet i pracują w lesie jak gdyby
nigdy nic.

Wycinką drzew zajmują się
ludzie bez przygotowania
zawodowego, którzy często
zamiast 144-godzinnych kursów
kończą zaledwie 20-godzinne
szkolenie albo kupują
uprawnienia pilarza
przez internet

LASY RZUCAJĄ OCHŁAPY
Gdyby wyszło na jaw, kim jest mój kolejny
rozmówca, mógłby jedynie pomarzyć o kolejnym kontrakcie od Lasów Państwowych.
Dlatego nie zgadza się opublikować nawet
swojego prawdziwego imienia. Nie będzie,
że to Marek. Od kilkunastu lat jest właścicielem zula, poza tym prowadzi kursy dla
pracowników leśnych. O wypadku Mateusza mówi: – Oczywiście, że można prowadzić zrywkę samodzielnie. Ale tylko jeśli na
obszarze prowadzonych robót przebywa
druga osoba, z którą jest kontakt wzrokowy
lub głosowy. W tym przypadku chłopak był
sam, więc moim zdaniem pracodawca złamał przepisy bhp.
Według niego to, co inspektorzy pokazują w raportach, to gorzki owoc restrukturyzacji z początku lat 90., kiedy Lasy
Państwowe pozbywały się etatowych robotników do wycinek. Zaczęło się wtedy

ich wypychać do prywatnych firm, albo
namawiać do założenia własnego biznesu. Branża pęczniała, mnożyły się ﬁrmy.
A że wszyscy chcieli się utrzymać na powierzchni, więc oszczędzali na czym się
tylko da. Najczęściej na ludziach. Fachowcy, którzy nie mieli smykałki do biznesu,
uciekali na Zachód, gdzie zarabiali za tę
samą robotę znacznie lepiej. – Tę fatalną
sytuację leśnicy pogłębiali jeszcze bardziej, proponując zulowcom śmiesznie
niskie kontrakty, na które oni się godzili,
i godzą do dzisiaj – dodaje Marek.
Dlatego dziś branża szoruje po dnie,
większość przedsiębiorców zakopało się na
lata w leasingach i ratach kredytów, a chleb
niepewny, zero stabilności. – Nadleśnictwa
kontrakty na pozyskanie drewna podpisują z nami najczęściej na rok. A za rok, co?
Nie wiadomo. Jak jeden zdechnie, to na

Roczne kontrakty od Lasów oscylowały
w granicach miliona złotych. Ostatnio
zulowcy zauważyli jednak tendencję do
dzielenia ich na kilka mniejszych zleceń.
Zdaniem przedsiębiorców leśnicy liczą na
to, że w ten sposób łatwiej będzie im znaleźć wykonawców za niższą cenę. – Prace
rozliczane są najczęściej w oparciu o akordowe stawki na podstawie obowiązującego w Lasach Państwowych katalogu norm
czasowych – wyjaśnia Tadeusz Ignaciuk,
prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Leśnych, które od 1992 r. reprezentuje
interesy zulowców. – Problem w tym, że
nadleśnictwa nie biorą pod uwagę obowiązujących obecnie na rynku stawek za
godzinę pracy. Zdarza się, że stróż na budowie zarabia więcej od pilarza – rzuca
poirytowany. – Ktoś powie, że trzeba było
w przetargu zaproponować swoją, realną
cenę, a nie narzekać, że jest zbyt niska.
Prawda jest taka, że wielu przedsiębiorców proponuje wyższe stawki, ale wtedy
nadleśnictwa często unieważniają przetargi. Potem ogłaszają kolejny przetarg za
tę samą kwotę. I kolejny. W końcu któryś
zulowiec zmięknie i zdecyduje się na złożenie oferty za tyle, ile chcą leśnicy.
Zwraca też uwagę na istotny zapis każdego kontraktu. Przedsiębiorca musi złożyć gwarancję jego należytego wykonania.
Jeśli się z tego nie wywiąże, zapłaci karę
wynoszącą 5 proc. wartości niezrealizowanej umowy. – Dlatego wszyscy pędzimy, by
jakimś cudem ją zrealizować, a z tego pędu
często rodzą się błędy. Niestety, zdarza się
że sami pracownicy administracji leśnej
dezorganizują nam pracę. Bywa, że leśniczy podejmuje się roli koordynatora prac,
który przestawia ludzi z jednego miejsca
na drugie, naciska, żeby jak najszybciej
pozyskać zamówione przez odbiorcę
drewno. To wprowadza nerwowość, a nawet chaos.
Daleki jest jednak od obarczania winą za
wypadki wyłącznie Lasów. Mówi, że za bezpieczeństwo pracowników odpowiedzialny jest przede wszystkim przedsiębiorca.
– Poza tym nie ma przymusu prowadzenia
usług leśnych, ani zostawania pilarzem czy
zrywkarzem – podkreśla.
– I zawsze można się wycofać z tego interesu – zauważam.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy ul. Sosnowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1 OL

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka dla terenów przy
ul. Sosnowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., w związku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz prognozy należy składać na piśmie do Burmistrza Olsztynka na adres: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1,
11-015 Olsztynek – w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia
2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 5 do 26 lipca 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku przy ulicy Ratusz 1 w pokoju nr 16 w dniach i godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej
(nr 1) od godz. 16.00.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

REKLAMA 33927559
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Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Olsztynka.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd
Miejski w Olsztynku, 11-015 Olsztynek, Ratusz 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający
z przepisów prawa dot. archiwizacji;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko

– Niestety, nie. Tylko nielicznych stać na
taki luksus, większość z nas ma związane
ręce kredytami, poza tym wiele osób nie
potraﬁ robić nic innego i trudno im zmienić
branżę, dlatego godzimy się na warunki stawiane przez leśników.
Nie ma się więc co dziwić, że branży brakuje młodych pracowników. Wcześniej czy
później nie będzie komu chwycić za piłę.

LASY TŁUMACZĄ
PROBLEMY ZULOWCÓW
– W kwietniu 2017 r. na ręce ówczesnego
dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego złożyłem pismo, w którym
nasze stowarzyszenie przedstawiło wspólne problemy zulowców oraz leśników,
i poprosiło o pomoc w ich rozwiązaniu
– wspomina Ignaciuk. – Później jeszcze na
spotkaniach z dyrekcją generalną LP proponowaliśmy utworzenie projektu pt. „Godziwe warunki pracy dla polskiego drwala”. Niestety, zarówno pismo, jak i nasza
propozycja nie doczekały się żadnej konkretnej odpowiedzi. Tymczasem powstała
ogólnopolska sieć sklepów z dziczyzną.
Projekt nie dość, że kosztowny, to jeszcze
ﬁnansowany również dzięki pieniądzom
zaoszczędzonym na kontraktach z naszymi ﬁrmami.
Leśnicy nie zgadają się z zarzutami stawianymi im przez zulowców. Bronią się tłumacząc językiem urzędowym, że „wysokość
stawek to efekt przeprowadzanych zgodnie
z procedurami przetargów, zaś ich ewentualny wzrost uzależniony jest od sytuacji
ﬁnansowej konkretnego nadleśnictwa” – pisze w mailu Rafał Zubkowicz z biura rzecznika prasowego Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych.
Zaznacza przy tym, że w 2018 r. 140
nadleśnictw, czyli niemal 1/3 wszystkich
w Polsce, miała zawarte umowy wieloletnie z prywatnymi zakładami leśnymi. Sam
nie ma jednak pewności, czy kontrakty
zawierane na dłużej niż rok są dobrym
rozwiązaniem: „Warto też wziąć pod uwagę perspektywę firmy, która przegrywa
przetarg. Im dłuższy okres oczekiwania na
kolejny przetarg i zlecenie, tym gorsza sytuacja ﬁrmy. Nie każda ﬁrma ją przetrwa.
Zakłady usług leśnych to w przeważającej
części ﬁrmy lokalne i zakorzenione w okolicy. Większość nie jest w stanie poszukiwać zleceń z dala od miejsca zamieszkania
kadry. Poza tym nadleśnictwa przetargi na
usługi organizują w zbliżonym terminie,
pod koniec roku. Nie ma szansy, by szukać branżowych zleceń w innym czasie”
– przekonuje.
Zubkowicz dodaje, że bezpieczeństwo
pracowników leśnych jest dla Lasów Państwowych tak samo ważne jak dla właścicieli zuli: „Dlatego w 2012 r. dyrektor
generalny LP wprowadził zarządzeniem
instrukcję bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”.
Choć to wewnętrzny dokument Lasów
Państwowych, ale dotyczy także ﬁrm leśnych.
Instrukcja, niestety, Mateusza przed
wypadkiem nie uratowała. Okoliczności
zdarzenia wciąż bada olecka prokuratura.
20-latek z Siedliska był jedną z 22 osób, które w 2018 r. zginęły podczas pracy w lesie. l

Przyjmę mężczyznę
do obsługi

ferm drobiu
zlokalizowanych
ok. 20 km od Olsztyna.
Istnieje możliwość
zakwaterowania.
Wymagane prawo jazdy kat. B.

Kontakt tel. 603 222 828
REKLAMA 33923434

BURMISTRZ OLSZTYNKA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015
Olsztynek oraz w BIP (bip.olsztynek.pl) od 28 czerwca 2019 r. do 19
lipca 2019 r. zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
i dzierżawy. Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku pok. nr 16 (tel. 89 519 54 85).
REKLAMA 33926993
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Polak na wakacjach

Na Mazurach nowy sezon,
stare problemy
To nie turyści,
to szarańcza.
Suweren wstał z kolan
i wszystko mu wolno.

służby odpowiedzialne za porządek na jeziorach, gdyby tylko chciały, poradziłyby
sobie z krnąbrnymi żeglarzami. – Na jednej z wysp na północ od Giżycka turyści
regularnie palą ognisko pod drzewem, na
którym gniazduje bielik. Ja miałbym stosunkowo prostą metodę, by z tym skończyć. Codziennie wieczorem patrol służb
porządkowych powinien opłynąć wyspy
i przypomnieć amatorom żeglowania, że
nie powinni w tym miejscu stać. Następnego dnia rano wszystkim, którzy pomimo
pouczenia pozostali na wyspie, należałoby
wlepić mandat – radzi. – Dobrze byłoby
przy tym, gdyby pod tablicami informującymi o rezerwacie była też tabliczka przypominająca o zakazie cumowania. Niestety,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
poinformowała mnie, że nie jest uprawniona do stawiania znaków żeglownych, natomiast uprawnione do tego Wody Polskie
tłumaczyły się, że nie mogą stawiać znaków
na nie swoim terenie.

Tomasz Kurs

o pierwsze komentarze, które wywołała nasza publikacja
sprzed paru dni o początku sezonu na Mazurach. A początek
przyniósł stare problemy i dyskusję o tym, jakie zwyczaje panują wśród
turystów.
Pretekstem była informacja przywieziona z Giżycka, że wśród żeglarzy, którzy od
już oblegają mazurskie jeziora, rozeszła się
plotka, że nie można już cumować łodzi
przy wyspach na Szlaku Wielkich Jezior.
Informacja o nowym zakazie zatrzymywania się przy wszystkich wyspach, a nie tylko
przy tych, które są rezerwatem, jest przekazywana z ust do ust wśród żeglarzy, którzy
już przyjechali na Mazury. Niektórzy się dziwią, bo nigdy wcześniej o nim nie słyszeli.
Tak naprawdę jednak żadnej nowości w tej
informacji nie ma, bo większość wysp na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to rezerwaty
i nie wolno się do nich zbliżać. Wiadomości
o tym są umieszczone na mapach dla żeglarzy oraz na stronach internetowych. Są też
tablice wskazujące na obszar chroniony. Problem w tym, że tablice są niszczone, lub po
prostu można je przeoczyć, bo nie da się ich
umieścić wokół całej wyspy. Ale bywają też
sytuacje, kiedy chroniony teren świadomie
nie jest znakowany, by nie przyciągać turystów, którzy mogliby wyspę zadeptać.

T

POLICJA MÓWI, ŻE PILNUJE
O tym, że w obliczu ludzkiej ciekawości czasami wręcz lepiej zostawić wyspę bez znakowania, mówi nawet Krzysztof Wittbrodt,
dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. – Na wyspach niebędących rezerwatami
często są strefy ochronne ptaków. I celowo
nie są znakowane. Gdybyśmy je oznakowali,
mielibyśmy do czynienia z najazdem turystów, którzy chcieliby zobaczyć na przykład

• Wyspy na Śniardwach FOT. TOMASZ WASZCZUK / AGENCJA GAZETA

drapieżnego ptaka, który na danym terenie
gniazduje – mówi.
Osoby, które cumują na wyspach i wchodzące na nie mogą się spodziewać mandatów lub przynajmniej pouczeń. Wszystko
zależy od skali przewinienia. – Mogę potwierdzić, że takie zakazy są i wynikają
z Ustawy o ochronie przyrody. Nasze patrole wodne mają prawo je egzekwować
i to robią – zapewnia Mariola Jagodzińska,
oﬁcer prasowy policji w Giżycku. – Policjanci pilnujący jezior przyznają, że niektórzy
z żeglarzy rzeczywiście bardzo zaśmiecają
wyspy, palą tam nawet ogniska.

TURYŚCI ROBIĄ, CO CHCĄ
Użytkownicy mazurskich jezior to potwierdzają. – Czasami to, co się dzieje na wyspach,
woła o pomstę do nieba. Ludzie nie tylko przy
nich cumują, ale także zanieczyszczają je,
owijają cumy wokół drzew, robią sobie z nich
szalet – opowiada nam jeden z żeglarzy.
Adam Kowalski z ﬁrmy czarterowej QRS
w Giżycku przypomina, że to na żeglarzu
spoczywa obowiązek zapoznania się z warunkami panującymi na trasie, którą będzie
płynął. – Niektórzy zrzucają winę na wypożyczających sprzęt, że nie wiedzieli o ograniczeniach. Jednak ustawa jasno nakazuje
żeglarzowi zapoznać się z przepisami miejscowymi obowiązującymi na danym akwe-

Na wyspach często są strefy
ochronne. Przyrodnicy celowo
niektórych z nich nie znakują
tablicami, bo gdyby to zrobili,
zacząłby się najazd turystów
na te wyspy
nie. Każdy może przecież wejść na stronę
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w danym województwie i zobaczyć, gdzie jakie ograniczenia obowiązują – przypomina.
– Kiedyś na jednej z wysp żeglarze urządzili sobie ogródek warzywny – dodaje dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tłumaczyli, że biwakują w tym samym
miejscu od lat i będą biwakować nadal,
a chcą mieć zawsze pod ręką świeże produkty do jedzenia. – I nic sobie nie robili
z zakazów. Tymczasem informacje o rezerwatach są łatwo dostępne. Mapę na telefon
można pobrać nawet z naszej strony internetowej – dodaje Krzysztof Wittbrodt.

OGNISKO POD BIELIKIEM
Zbigniew Jatkowski, administrator portalu mazury.info.pl, jest przekonany, że

UPADEK OBYCZAJÓW
NA MAZURACH
Problem zaśmiecania wysp i ich niszczenia
to tylko fragment większej całości. Niektórzy mówią wręcz o kryzysie i o tym, że zakazy oraz zasady obowiązujące kiedyś na
wodzie przestają mieć znaczenie.
– Mam wrażenie, że etyka żeglarska
upada. Kiedyś każdy, kto zaczynał przygodę na wodzie, np. w harcerstwie, musiał
najpierw popracować przy sprzęcie, żeby
móc potem w nagrodę na nim popływać.
Teraz na wodę przenosi się coraz więcej
złych zwyczajów i wraz ze wzrostem statusu materialnego niektórzy chcą pokazać, że są ważni, także na jeziorze. To stąd
biorą się te problemy z wytwarzaniem fal
przez jachty motorowe, nawet w pobliżu
przystani i w sąsiedztwie żaglówek – mówi nam w Giżycku żeglarz z kilkudziesięcioletnim stażem. – W większych portach
praktycznie zawsze znajdzie się kilka załóg, dla których cisza nocna nie istnieje.
A w zeszłym sezonie w Sztynorcie wdałem
się w awanturę z młodym człowiekiem,
który sikał z pomostu wprost do jeziora.
I na koniec przyznaje: – Dlatego najchętniej wybieram się na jeziora poza sezonem.
Wtedy można jeszcze poczuć prawdziwe
Mazury. l

List
Skutery zabijają Mazury
Agata Nowińska

O

d lat przyjeżdżam na Mazury.
Z przerażeniem obserwuję
coraz większą liczbę skuterów
wodnych na jeziorach. Ostatni
urlop był bardzo smutnym przeżyciem. Od rana do wieczora, po
Bełdanach i w rejonie okolicznych
plaż, szalało – bo trudno to inaczej
nazwać – non stop kilka skuterów,
robiąc taki huk i hałas, że trudno
było wytrzymać. Strach wypłynąć

na jezioro, strach zostawić dzieci
w wodzie.
Na plaży tuż koło kąpieliska
stało kilka skuterów, pomiędzy
nimi bawiły się w wodzie dzieci.
Smutny widok. Dla użytkowników tych skuterów, im głośniej,
tym większa zabawa. Próbowaliśmy więc uciec na plażę obok. Nie
pomogło. Na niej właściciel też
wypożycza skutery, które przez
kilka godzin, dzień w dzień, budziły przestrach i robiły hałas. Na

plaży czuć było smród spalin.
Czy tak będzie wyglądać przyszłość
Mazur? Ludzie przyjeżdżają na
nie dla przyrody, jeziora, ciszy.
Te skutery zabijają cały urok tego
miejsca. I stwarzają niebezpieczeństwo. Pływam od lat, a teraz się
boję. Kilka osób się dobrze bawi,
reszta musi znosić konsekwencje
tej zabawy. O skutkach dla ekologii
i otoczenia nie wspomnę.
Moje doświadczenie nie jest
odosobnione, a problem się nasila

i będzie nasilał. Wypożyczalni
skuterów jest coraz więcej. W tej
zabawie chodzi o to, żeby był jak
największy hałas, żeby wszyscy
widzieli, słyszeli i drżeli.
Proszę się kiedyś wybrać nad
jezioro, a zrozumiecie Państwo,
o czym mówię. Czegoś podobnego dawno nie widziałam. Chyba
czas najwyższy wprowadzić
jakieś regulacje, może zakaz? To
od urzędników zależy, co z tym
zrobią. l

Czy tak będzie
wyglądać przyszłość
Mazur?
Ludzie przyjeżdżają
na nie dla przyrody,
jeziora, ciszy
1 OL
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W MIEŚCIE

OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019
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Gałkowo Masters

Arena Festiwal film & music

Konie i gwiazdy

Świat filmu

Norbert Kaczan

• Gałkowo
Masters,
z prawej
Piotr Kraśko

MAZURY
Przed nami najgłośniejsze
medialne wydarzenie
jeździeckie w Polsce.

FOT. ARKADIUSZ
STANKIEWICZ
/ AGENCJA GAZETA

Już w piątek do Gałkowa k.
Rucianego-Nidy zjadą miłośnicy
jeździectwa i mnóstwo osobistości znanych z małego bądź dużego
ekranu. A to za sprawą Gałkowo Masters.
W części sportowej organizatorzy zaplanowali 24 konkursy,
w których wystartują zawodnicy
z kraju i Europy. Ich punktem kulminacyjnym jest niedzielne (godz.
14.30) grand prix imienia ppłk.
Ludwika Ferensteina, jednego
z najsłynniejszych jeźdźców w historii polskiej kawalerii. To dziadek
gospodyni stadniny, Karoliny
Ferenstein-Kraśko, która ze swoim

mężem dziennikarzem Piotrem
Kraśką organizuje to wydarzenie.
W części „towarzyskiej” będzie
m.in. legendarny już konkurs kapeluszy, z udziałem m.in. Katarzyny Sokołowskiej, Joanny Horodyńskiej czy Anny Ibisz. Warto też
zwrócić uwagę na udział w nim
panów, w tym Łukasza Jemioła
czy Mateusza Hładkiego.

Bardzo atrakcyjnie zapowiada się ponadto mistrzowski test
(sobota, godz. 15.30) powożenia
bryczką kontra samochód. l

→ Gałkowo Masters,
28-30 czerwca, od rana.
Wstęp wolny.

FINAŁ AKCJI

Trenuj z BRBK na Bieg Świętojański

Rekordy życiowe nocą
Norbert Kaczan
OLSZTYN
Poprawiłam rekord życiowy aż
o 6 minut – mówi zadowolona
jedna z uczestniczek.
W naszym przedsięwzięciu,
oprócz czytelniczki, która wygrała
konkurs ogłoszony na na Fb, brała
udział również Joanna Kozłowska-Urban z BRBK Barbara Kułakow
i Wspólnicy. To, jak pisaliśmy na
łamach „Wyborczej”, najbardziej
rozbiegani księgowi w Olsztynie,
którzy zresztą sami chętnie organizują różne akcje społeczne.
Panie przed I Olsztyńskim
Biegiem Świętojańskim miały możliwość m.in. skorzystania z opieki
trenerskiej Pawła Pszczółkowskiego, trzykrotnego z rzędu zwycięzcy

• Joanna Kozłowska-Urban
FOT. ROBERT ROBASZEWSKI / AGENCJA GAZETA

Biegu Jakubowego. – Rodzice od
dzieciństwa zaszczepili mi pasję
do sportów – opowiada Joanna
Kozłowska-Urban. – Od kilku
lat biegałam dla zbilansowania
siedzącego trybu pracy i zdrowia.
Poprzez udział w akcji „Gazety Wyborczej” zabawę w bieganie mogłam zamienić na profesjonalne

G W I A Z D Y

I

treningi pod okiem trenera Pawła
Pszczółkowskiego. Byłam bardzo
ciekawa postępu, jaki można
osiągnąć w tak krótkim czasie. (...)
Wynik uzyskany na Biegu Świętojańskim bardzo mnie zaskoczył.
Poprawiłam rekord życiowy o 6
minut [49 min 45 s na 10 km].
A jak wspomina same zawody?
– Zorganizowanie nocnego biegu
było świetnym pomysłem – uważa biegaczka.
Sponsor tytularny akcji: BRBK
Barbara Kułakow i Wspólnicy Podatkowo-Księgowa sp.k. w Olsztynie. Partnerzy: Aktywuj Formę
Indywidualna Praktyka Trenerska
Paweł Pszczółkowski, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
Regenerum Clinic Przychodnia
Lekarska w Olsztynie. l

W Y D A R Z E N I A

Dwa oblicza

Top Disco ‘80

Promocja książki

STARY RATUSZ,
28 czerwca, godz. 17.

BOISKO PRZY BASENIE
W IŁAWIE,
29 czerwca, godz. 19.

EMPIK W GALERII
WARMIŃSKIEJ,
30 czerwca, godz. 14.

O dyskotekowe rytmy
z dawnych lat zadbają: Sonique,
Gina G., Joy, Boney M of Sheyla B.
Wstęp 20 zł.

Mistrzyni sztuk walki Joanna
Jędrzejczyk i Jan Paszkowski,
kucharz znany z programu
„MasterChef”, połączyli siły,
by pokazać pasję do gotowania
oraz towarzyszącą jej pozytywnej
motywację. Tak powstała książka
pt.: „Jedz, śmiej się i walcz!”.

Zebrany na wystawie efekt
projektu skierowanego do
mieszkańców Lidzbarka Warm.
zainteresowanych historią
regionu, sztukami wizualnymi oraz
wspólnymi działaniami na rzecz
lokalnej społeczności. Punktem
wyjściowym były stare kartki
pocztowe i zdjęcia z widokiem
architektonicznych perełek miasta.

Tymek
NOWY ANDERGRANT,
30 czerwca, godz. 19.
Promocja albumu „Klubowe”.
Wstęp od 30 do 50 zł.

Poznaj zwierzęta
SKANSEN W OLSZTYNKU,
30 czerwca, godz. 11-15.
Motywem przewodnim będą
konie. Zaplanowano więc
pokazy jeździectwa dziecięcego,
hipoterapii, rzeźbienia konia
w drewnie czy zawody
w rzucie podkową.

Muzyka Pink Floyd
FILHARMONIA,
30 listopada, godz. 19.
W okrągłą, 40. rocznicę
wydania płyty „The Wall”

zespół Spare Bricks zaprasza
na jubileuszowe widowisko.
Sprzedaż biletów od 30 września
w kasie filharmonii.

Ranking Planety 11
→ Książka: 1. T. Organek „Teoria
opanowywania trwogi”, 2. K.
Grochola „Zranić marionetkę”,
3. M. Houellebecq „Serotonina”;
→ Muzyka: 1. Bass Astral
x Igo „Discobolus”, 2. Hozier
„Wasteland, Baby!”, 3. Billie Eilish
„When We All Fall Asleep, Where
Do We Go?”; → Film: 1. „Zabawa,
zabawa”, 2. „Mary Poppins
powraca”, 3. „Aquaman”.
Planeta 11 w wakacje czynna
pon.-pt. w godz. 10-18, w ten
weekend zamknięta. nok

Norbert Kaczan
OSTRÓDA
Po raz trzeci to mazurskie miasto
będzie miejscem spotkań fanów
muzyki ﬁlmowej i znakomitych
twórców tego gatunku.
Między 28 a 30 czerwca hale
Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Mazury mają do
złudzenia przypominać plan
ﬁlmowy i zamienić się w wielką
scenę z ekranem.
Arena Festiwal ﬁlm & music
zainaugurują w piątek 28 czerwca
o godz. 19 ﬁlmowe piosenki. Wystąpi męskie trio Tre Voci w towarzystwie orkiestry symfonicznej
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. W programie koncertu
m.in. muzyka z takich z ﬁlmów
jak: „New York, New York”, „Bohemian Rhapsody” czy „Vabank”.
Dzień później (godz. 18)
festiwalową scenę zdominuje
bajka. Koncerty familijne stają
się jednym ze stałych punktów
programu ostródzkiego festiwalu.
Zaprezentuje się Aurelia Luśnia
z zespołem oraz olsztyńską
ﬁlharmonią pod dyrekcją Piotra
Sułkowskiego. W koncercie będą
melodie z takich bajek jak „Pinokio”, „Kopciuszek” oraz „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”.
Finałowy dzień wydarzenia
(30 czerwca, godz. 19) to koncert
najlepszej ﬁlmowej muzyki świata
z udziałem zaproszonych polskich
ﬁlmowców. Do Ostródy przyjedzie
Filip Bajon, autor docenionego
na ostatnim festiwalu ﬁlmowym
w Gdyni „Kamerdynera”. Swój
udział awizowali także Antoni Komasa-Łazarkiewicz oraz Henryk
Kuźniak, wybitny kompozytor,
jeden z mistrzów polskiego kina.
Jego tematy do ﬁlmów Juliusza
Machulskiego widzowie znają
przecież doskonale. W ten wieczór
ﬁlharmoników warmińsko-mazurskich poprowadzi ponownie

K S I Ą Ż K I

• Filip Bajon
FOT. GRZEGORZ SKOWRONEK / AGENCJA GAZETA

dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Piotr Sułkowski. Na koncert
pt. Światowa muzyka ﬁlmowa
złożą się m.in. utwory z następujących ﬁlmów: „Park Jurajski”, „ET”,
„Władca pierścieni”, „Gwiezdne wojny”...
Festiwalowym koncertom
towarzyszyć będą warsztaty miniform dokumentalnych, wystawa
starych aut, które „zagrały” w ﬁlmach i wystawa rysunków autorstwa Bartka Niewiadomskiego.
Arena Festiwal ﬁlm & music
jest pod honorowym patronatem
marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka
Brzezina. l

→ Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Mazury w Ostródzie,
28-30 czerwca. Kasy czynne: l kasa
Filharmonii, piątek w godz.10-18,
sobota w godz. 11-16, niedziela
nieczynne; l Ostróda Expo Mazury,
w piątek od godz. 16, w sobotę od
godz. 15, w niedzielę od godz. 16.
Można też wejściówki kupić przez
internet.

T Y G O D N I A

Wojna w kanałach

O kulisach III RP

To opowieść o strachu, bo kanałów
bali się wszyscy.
O ciemności, którą
nielicznym udało
się oswoić. Niemcy
zresztą nigdy nie
odważyli się do nich
zejść. Woleli rzucać
granaty do środka.
Powstańcy zaś,
nie mając już wyboru, znajdywali w sobie
odwagę. Sebastian Pawlina, historyk,
dziennikarz, laureat Nagrody Historycznej
„Polityki” napisał książkę, która poraża.
Olbrzymią część źródeł stanowią dzienniki
i reportaże, uzupełnione przez dokumenty
i zdjęcia. Tak możemy nieco poznać (i
zobaczyć) heroicznych bohaterów, którzy
przemierzali podziemny labirynt przejść.
Przeczytać, z czym poza okupantem się
zmagali. I jak sobie radzili w tym wojennym
piekle.
→ Wyd. Znak

Jerzy Dziewulski był dowódcą jednostki
antyterrorystycznej
na Okęciu, szefem
osobistej ochrony
prezydenta
Aleksandra
Kwaśniewskiego.
Szkolony w USA
i Izraelu. To jedyny
policjant (ranny na
służbie) trzykrotnie odznaczony Medalem
za Ofiarność i Odwagę. W rozmowie
z Krzysztofem Pyzią (dziennikarz „Playboya”,
autor bestsellerów) opowiada m.in. o kulisach
werbowania księży przez esbecję, największej
operacji w historii światowych służb
specjalnych, czy seksaferach w polityce. –
Opisuję to, co wywarło na mnie największe
wrażenie – mówił Dziewulski.
→ Wyd. Prószyński i S-ka

Norbert Kaczan
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OD PIĄTKU DO CZWARTKU
28 czerwca 2019

Ja teraz
kłamię

• W jednej
z głównych
ról występuje
Maja Ostaszewska FOT.
OLAF TRYZNA/KINO
ŚWIAT

llllll
Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł
Borowski. Aktorzy: Maja Ostaszewska, Rafał Maćkowiak, Agata
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert
Więckiewicz, Adam Woronowicz,
Joanna Kulig

Trzy gwiazdy biorą udział w
kontrowersyjnym telewizyjnym show na żywo. Przepytywane przez prowadzącą, która
porusza niewygodne tematy
i nie daje się tak łatwo zbyć,
ujawniają wstydliwe sekrety ze
swojego życia.
Naprzeciwko siedzi publiczność.
To od niej zależy los uczestników.
Czy Celia, Mat i Yvonne będą
potraﬁli wzbudzić zaufanie albo

K I N A
HELIOS
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, tel.
895352000

• Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 13.15, 17.15;
• Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.20;
• Anna (118) pt., pon.-wt. 14.30, 18.20, 20,
21.20; sob.-niedz., czw. 14.30, 18.20, 20; śr.
14.30, 18.10, 20, 21.20;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
15.20, 20.15;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 15.10, 17.45,
20.50; czw. 15.10, 18.10, 20.50;
• John Wick 3 (130) pt.-wt., czw. 21; śr.
20.40;
• Kraina cudów (85) dubbing codz. 10.20;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) codz. 19.30, 21.45;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) codz. 12;

przynajmniej współczucie? Czy
wypadną na tyle przekonująco, że
uwierzymy w ich historie?
Tak, my. Bo choć sami nie
głosujemy na „tak” lub „nie”, to
zostajemy wciągnięci w intrygę.
Już tytuł powinien dawać do myślenia. Skoro „Ja teraz kłamię”, to
czy wszystko, co oglądamy, jest
tylko bajką? Trochę jak w „Grze”
Davida Finchera czy „Incepcji”
Christophera Nolana, zaciera
się granica między rzeczywisto• Oszustki (94) pt.-wt. 16.45, 20.30; śr.
16.45, 21; czw. 16.45, 20.40;
• Panda i Banda (90) dubbing pt. 9.30;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 10;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt. 11.45, 14.15, 18.10; sob.-wt.
11.45, 14.10, 18.10; śr.-czw. 11.45, 14.10;
• Polaroid (88) pt., pon.-czw. 13.20, 19,
21.10; sob.-niedz. 13.20, 19, 22;
• Rocketman (121) pt., pon.-czw. 15.30;
sob.-niedz. 21.15;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.15,
11.30, 12.15, 12.30, 13.40, 14.30, 14.50, 15.50,
16.30, 17, 18, 18.40, 19.15; sob., czw. 10.10,
10.30, 11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50,
15.50, 16.30, 17, 18, 18.40; niedz. 10.10,
11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50, 15.50,
16.30, 17, 18, 18.40; pon.-śr. 10.10, 10.30,
11.30, 12.10, 12.40, 13.40, 14.20, 14.50, 15.50,
16.30, 17, 18, 18.40, 19.15;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.15;
• Tajemnice Joan (110) śr. 18.30;
• X Men: Mroczna Phoenix (120)
dubbing codz. 10.45;
• Yesterday (116) sob.-niedz. 15.30, 19.15.

Znak: GGR.6845.100.2019

ścią a wykreowaną ﬁkcją,
snem.
Sytuacja komplikuje się,
gdy pada pewna propozycja. Mat (Rafał Maćkowiak)
dostanie pieniądze na ﬁlm
pod warunkiem, że główną
rolę zagra młodziutka Yvonne (Paulina Walendziak),
a nie jego partnerka Celia
(Maja Ostaszewska), z którą
przygotowywał projekt.
Zdzieramy kolejne warstwy

C O

Maraton strachu
Pierwszy z serii wakacyjnych
maratonów filmowych
w Heliosie. Fanów mocnych
wrażeń czeka na początek
noc z czterema horrorami.
Jako pierwszy wyświetlony
zostanie „Polaroid” (nastolatka
kupuje w antykwariacie
tajemniczy aparat. Niedługo
potem osoby uwiecznione
na zdjęciach zaczynają
ginąć w niewyjaśnionych
okolicznościach). Dalej
reaktywacja kultowego
horroru z lat 80 ub. w., czyli
„Laleczka” (młody chłopiec
dostaje w prezencie lalkę, której
złowieszcza natura szybko
daje o sobie znać). Następnie

Mikołajki 2019r.06.28

Burmistrz Miasta Mikołajki
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w przetargu.
Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Mikołajkach, obręb Mikołajki
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem
sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu, cumowania platform i pomostów
pływających.
1. część działki 193/17 o łącznej pow. ok. 30 m2
2. część działki 200/5 o pow. ok. 9 m2
3. część działki 202/55 o pow. ok. 16 m2
4. część działki 427/15 o pow. ok. 14 m2
5. część działki 402/3 o pow. ok. 12 m2
6. część działki 551/8 o pow. ok. 11 m2
Termin obowiązywania dzierżawy: na czas oznaczony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia
1 września 2019r.
Traci moc wykaz GGR.6845.26 od 1 do 4.2019 z dnia 19.03.2019. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
Traci moc wykaz GGR.6845.40 od 1 do 5.2019 z dnia 02.04.2019r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
Traci moc wykaz GGR.6845.51.2019 z dnia 15.04.2019r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
Traci moc wykaz GGR.6845.51a.2019 z dnia 23.04.2019r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
1 OL
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opowieści o przebiegu
feralnych wydarzeń, jakie
nastąpiły po udziale bohaterów w programie, ukazanej kolejno z perspektywy
każdego z nich. Pozwala to
zobaczyć pewne sytuacje
w szerszym kadrze. Powracanie do tych samych scen
może być nieco męczące
w odbiorze, ale ten konsekwentnie stosowany zabieg
powtórzeń ma konkretny

J E S Z C Z E

„Herezja” (zakon, który miał być
schronieniem, staje się areną
walki dobra ze złem). Na koniec
zaś film opowiadający historię
religijnego psychopaty i jego
kanibalistycznej rodziny
„Sawney: Kanibal ze Szkocji”.
→ Helios (Aura Centrum, al.
Piłsudskiego 16), piątek, godz. 23.
Wstęp od 33 zł (ulgowe) do 37 zł.

Kino...
w parku
Centralnym
Do wakacyjnego kina
plenerowego zaprasza
stacja TVN, która rozgości
się w parku Centralnym. 28
czerwca o godz. 21.30 wyświetli
film „Jutro będziemy szczęśliwi”.

W

cel. Gdy wydaje się nam, że rozpoznaliśmy już intencje postaci,
ujawniony kontekst rzuca na całą
sprawę nowe światło.
Podążamy za bohaterami
w głąb króliczej nory, droga wiedzie futurystycznymi korytarzami.
Reżyser Paweł Borowski ożywia
retrofantazję na temat przyszłości,
kreuje intrygujący świat, nie brak
mu poczucia humoru. Celowo
umieścił fabularną łamigłówkę
w stylowej, odrealnionej przestrzeni zbudowanej poprzez pomysłowe ogranie architektury. Nie
ogranicza bowiem gry z widzem
do narracji, tworzy iluzję także
w warstwie plastycznej. Bawi się
złudzeniem skali czy orientacji
obrazu w montażu kolejnych ujęć
(tabletki stają się fotelami w holu,
samochód na parkingu okazuje
się breloczkiem itp.).
Borowskiemu wyraźnie zależy
na tym, by wybrzmiało kluczowe
pytanie: czy w erze autokreacji
i postprawdy powinniśmy ufać
naszej percepcji? l
Piotr Guszkowski
Awangarda 2, Helios, Multikino

K I N A C H

Dzień później o tej samej
godzinie „Gotowi na wszystko.
Exterminator”.
→ Wstęp wolny.

Festiwal kina
niezależnego
Darmowe pokazy i spotkania
z ludźmi filmu w Lidzbarskim
Domu Kultury. Wydarzeniem
będzie sobotnia (godz. 15)
dyskusja z udziałem Tomasza
Sekielskiego, autora głośnego
filmu dokumentalnego pt. „Tylko
nie mów nikomu”. Pierwsze
projekcje filmów już w piątek
od godz. 20. Kolejne w sobotę
od godz. 12 i potem o godz.
20. W niedzielę o godz. 12
panel dyskusyjny z udziałem

Michała Szczerbica i Andrzeja
Andrzejewskiego, a na koniec
pokaz filmów stworzonych przez
młodzież na warsztatach.
→ Lidzbarski Dom Kultury
(ul. Słowackiego 4),
28-30 czerwca. Wstęp wolny.

Noc Władcy
Pierścieni
Na życzenie widzów ponowne
nocne seanse reżyserskich
wersji tej sagi. Szykuje się 12
godzin w magicznym Śródziemiu.
→ Multikino (Galeria Warmińska,
ul. Tuwima 26), piątek, godz.
22. Wstęp od 30 zł (dla
zarejestrowanych na enemef.pl)
do 35 zł. l
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Olsztyn
OD PONIEDZIAŁKU

WYDARZENIE

C Z WA R T E K

Autobus Kultury

Przydrożne
kapliczki

1
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PARK PODZAMCZE, GODZ. 10-14.
Przez całe wakacje goście
Miejskiego Ośrodka Kultury będą
jeździć po Olsztynie i proponować
udział w ciekawych zajęciach.
Jeszcze do niedawna był to zwykły
autosan, który kursował na lo-

PONIEDZIAŁEK

kalnych liniach pod Lidzbarkiem
Warmińskim. Dzięki staraniom
MOK i pomocy Zespołu Szkół
Samochodowych przeistoczył się
w „magiobus”. Przez całe wakacje
jeździć będzie po osiedlach Olsztyna,
zapraszając dzieci i dorosłych do
swojego świata. Z kolorowych farb
wyłonią się obrazy, teatr stanie się

SCENA

Przy stoliku
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BWA, GODZ. 18.
Cezary Ilczyna i
Radosław Jamroż,
aktorzy „Jaracza”,
przeczytają „Czerwonego” Johna
Logana.
Całość osnuta jest
na legendarnym
zamówieniu cyklu
obrazów amerykańskiego malarza
Marka Rothki dla
restauracji Four
Seasons w Seagram
Building w Nowym Jorku. Rothko właśnie przygotowuje wspomnianą serię obrazów, kiedy do jego pracowni wkracza nowy
asystent – młody aspirujący malarz. Ich dialog jest pojedynkiem
dwóch pokoleń artystów. l
Norbert Kaczan

W Y S TAWA

FILM

Projekt łączy w swym zamyśle małą
architekturę sakralną z malarstwem
współczesnym.
Jak mówiła autorka, Mariola Żylińska-Jestadt, wielkoformatowe kompozycje wieszane jak klasyczne obrazy, inspirowane symbolem Warmii
– ludowymi kapliczkami, nawiązują
do obiektów pozbawionych akcentów sztuki profesjonalnej. Głównie
do fantazyjnego ich wyposażenia, tj.
rzeźby ludowej, sztucznych kwiatów,
plastikowych wstążek. Artystka obserwowała też kapliczki i toczące się
wokół nich życie wsi. Zainspirowana
tym tworzyła również szkice. l
Norbert Kaczan

baśnią, a muzyka będzie płynąć razem z tworzonymi opowieściami. Na
dobry początek: kino plenerowe, Ola
Rajska z warsztatami storytellingu,
zajęcia teatralne z Białym Teatrem,
Paweł Szymański z Akademią Bluesa
i ekspresjonizm w Akademii Młodych Twórców.l
Norbert Kaczan

PONIEDZIAŁEK

BWA, GODZ. 18

PI ĄT EK-SOBOTA

KONCERT

W plenerze Poetycki
finał
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PARK PODZAMCZE, GODZ. 21

Nie będzie popcornu i biletów,
za to przepiękne otoczenie willi
Casablanca oraz leżaki, z których w
miłym towarzystwie można zobaczyć ciekawe filmy.
– Wobec „porażającego” zainteresowania ponownie zapraszamy
na plenerowe pokazy ﬁlmowe do
parku Podzamcze – potwierdzają
przedstawiciele MOK. – Wspólnym
mianownikiem będzie w tym roku
muzyka.
I dodają: – Proponujemy
ﬁlmy o muzyce i biograﬁach jej
wielkich postaci, które wytrącały
świat z poczucia gnuśnej oczywistości. A zaczniemy od Nicka
Cave’a. l
Norbert Kaczan

DZIEDZINIEC ZAMKU, GODZ. 21.
Ostatnie koncerty Ogólnopolskich
Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy
Poezję”.
Na piątek zaplanowano drugie
przesłuchania konkursowe oraz
koncert „Boże! Ojczyzna! Ale jaka?”.
Wystąpią m.in. Piotr Fronczewski,
Jan Wołek oraz gościnnie Kwartet
smyczkowy „Avista”. W sobotę koncert laureatów i widowisko Jerzego
Satanowskiego pt. „Poeci tłumaczą...” z udziałem m.in. Katarzyny
Dąbrowskiej i Mirosława Czyżykiewicza. Wstęp płatny. l
Norbert Kaczan
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