
Zdecydowaliśmy się napi-
sać ten list, nie widząc innej
możliwości zwrócenia uwagi
na dewastację ekosystemu je-
ziora Orzysz. Najcenniejszym
bogactwem miasta i  gminy
Orzysz są doskonałe warunki
naturalne w  postaci czystych
jezior i  lasów. Środowisko po-
zostało nieskażone ekologicz-
nie.

Na terenie gminy nie ma
znaczących zakładów przemy-
słowych. Tutejszą przyrodę
charakteryzuje różnorodność
form rzeźby terenu oraz bogac-
two świata fauny i  flory. Naj-
większym atutem gminy jest
rozległe jezioro Orzysz (pow.
1011   ha, maksymalna głębo-
kość 36  m). Jezioro ma wyjąt-
kowo rozwiniętą linię
brzegową w  większości poro-
śniętą lasami, bardzo zróżnico-
waną głębokość, wiele zatok,
wysp, górek. Do jeziora nie
zrzuca się żadnych ścieków.
Wszystkie te walory oraz róż-
norodność gatunków ryb stwa-
rza idealne warunki do rozwoju
wędkarstwa i  aktywnego wypo-

czynku nad wodą. Tym wszyst-
kim może konkurować
z  innymi jeziorami i  miastami
mazurskimi. Jedyny realny kie-
runek rozwoju gminy i  miasta
powiązany powinien być z  wa-
lorami, jakie daje jezioro.

Nadzieje, że przyjdzie tu
jakiś przemysł i  stworzy wa-
runki do rozwoju, trzeba (przy-
najmniej na razie) włożyć
między bajki. Żeby stawiać na
rozwój turystyki, potrzebni są
turyści. Jeśli nie ma pomysłu
jak ich ściągnąć, a  wręcz prze-
ciwnie, robi się wszystko, żeby
ich zniechęcić, to mówienie
o  stawianiu na turystykę, to pu-
ste slogany. Działania w  tym
kierunku powinny być strate-
gicznym działaniem władz
i  radnych.

Jednym z  najważniej-
szych warunków rozwoju tury-
styki i  agroturystyki w  naszym
klimacie jest wędkarstwo. Na-
leży brać przykład z  krajów
wysokorozwiniętych. Statystki
nie kłamią. W  krajach skandy-
nawskich postawiono na roz-
wój turystyki i  agroturystyki

w  oparciu o  wędkarstwo. Wiele
małych miejscowości w  Szwe-
cj i i  Norwegii utrzymuje się
z  agroturystyki i  obsługi węd-
karstwa. Nie buduje się wiel-
kich hoteli i  ośrodków, ale
pensjonaty, kompleksy dom-
ków, kwatery prywatne, kem-
pingi. Większość wędkarzy
z  rodzinami woli wyjechać na
wypoczynek do Norwegii lub
Szwecji. Walory środowiskowe
podobne, ryby pewne. Klimat
znacznie surowszy, pogoda nie
lepsza niż u  nas, ale jakoś to tu-
rystom nie przeszkadza. Koszty
wyjazdu wyższe, ale też to nie
przeszkadza. Większość lokali-
zacj i należy rezerwować
z  rocznym wyprzedzeniem.
Niektóre pensjonaty i  domki są
rezerwowane z  dwuletnim wy-
przedzeniem (można zajrzeć na
następujące strony: www.din-
tur.no lub www.wyprawynary-
by.pl ).

Na zachodzie dawno
przeliczono, że 1kg ryb złowio-
ny przez wędkarzy przynosi
gminie i  państwu kilka razy
większy dochód, niż 1   kg zło-
wiony przez rybaków. Wędka-
rze, jadąc na ryby, muszą
zakupić sprzęt wodny, motoro-
wodny, muszą gdzieś go trzy-
mać, co wiąże się z  budową
marin i  przystani. Muszą zaku-

pić sprzęt wędkarski i  cały
czas dokupywać akcesoria,
przynęty itp. Muszą dojechać
na łowisko, zakupić paliwo.
Muszą się gdzieś zatrzymać,
przenocować, coś zjeść. Wpły-
wy z  turystyki wędkarskiej są
wielokrotnie większe niż z  ty-
powej gospodarki "pseudory-
backiej" .

Wędkarze to nie tylko
ludzie łowiący ryby. To ludzie
aktywnie wypoczywający,
łącznie z  rodzinami, znajomy-
mi. Często łowienie ryb ma
drugorzędne znaczenie. Ilość
wędkarzy i  turystów na Mazu-
rach systematycznie spada. Po
co jechać na Mazury – pogoda
niepewna, ryb nie ma. Dodat-
kowo działania dzierżawców
jezior skutecznie zniechęcają
i  irytują wodniaków. To samo
dotyczy naszego jeziora.
A  w  ostatnim czasie nasze je-
zioro wręcz przoduje w  takich
praktykach. Po obejrzeniu tego,
co się dzieje nad wodą, nie ma
szans, żeby turyści do nas wra-
cali. Na jeziorze Orzysz od
wielu lat prowadzi się, naszym
zdaniem, rabunkową (choć
pewnie zgodną z  prawem) go-
spodarkę rybacką. Właścicie-
lem jeziora Orzysz, w  imieniu
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Tak być może myślały osoby dorosłe i  starsze, miesz-
kańcy naszej gminy i dlatego rozpoczęli doskonalenie swo-
jej wiedzy informatycznej na specjalnie dla nich
prowadzonych warsztatach komputerowych.
Właściwie potrzebne były tylko dobre chęci. Sprzętu kom-
puterowego i  pomieszczenia, zapewne chętnie, użyczyła
burmistrz Ewa Polkowska-Krupa, przydzielając salę kon-
ferencyjną w  Urzędzie Miejskim, w  każdy wtorek na dwie

Oswajanie Internetu

dokończenie na str.   2

do Burmistrza Orzysza

Mazurskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej

w  Orzyszu jest organizacją
pożytku publicznego (OOP)

i  jako takie jest uprawnione do
przyjmowania wpłat 1%

podatku za 2011 rok.

Osoby, które chciałyby wpłacić swój 1% na MSAL mogą

wpisać w  PIT - KRS: "0000 199 344".

Wszelkie środki pozyskiwane każdego roku są przeznaczane

na działania wspomagające społeczność gminy Orzysz.
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Z  albumu Arys/Ostpreusen Dietricha Peylo

S
t
a
r
y

O
r
z
y
s
z

godziny. Znalazł się także chętny, bezintere-
sownie prowadzący zajęcia trener, który
przybliża uczestnikom zajęć tajniki korzysta-
nia z  Internetu, czyli tzw. sieci. „Chętnie”
zgłosiło się na warsztaty 12 osób. Są to
między innymi: Grażyna Glica, Danuta

Jóźwicka, Anna Kawecka, Grażyna

Kochanowska, Lidia Kosiorek, Lucyna

Mieczkowska, Elżbieta Masny, Marta

Szymanowska. Niestety, same panie. Orzy-
scy panowie, zbyt poważni, aby się uczyć,
pogrążają się - niestety - w  wykluczeniu cy-
frowym. Może to i  dobrze? Będą mieli wię-
cej czasu na zmywanie naczyń i  sprzątanie
mieszkania.

Tymczasem zajęcia trwają, od jesieni
do wiosny. Gościnnie korzystano już z  pra-
cowni komputerowej Gimnazjum w  Orzyszu.
Dziękujemy dyrektor Agnieszce Chaber-

skiej i  nauczycielce informatyki Magdalenie

Fijoł. Planowane jest także poznanie pra-
cowni i  nauczycieli informatyki ze Szkoły
Podstawowej i  Liceum Ogólnokształcącego
w Orzyszu.

Poszczególne spotkania przybliżają
uczących się do pełnego, bezpiecznego
i  swobodnego korzystania z  możliwości, któ-
re daje postęp techniczny, informatyka
i  Internet. Osoby dorosłe i  starsze nie chcą
być jedynie dziadkami do opiekowania się
wnukami. Jeżeli już, to raczej widzą się
w  roli Guru swoich wnuków przy kompute-
rze i  w  Internecie.

Uczestnicy warsztatów dziękują pra-
cownikom Urzędu Miejskiego za wyrozu-
miałość, kiedy zajmują salę konferencyjną
w  Urzędzie. Dziękują też burmistrz Ewie

Polkowskiej-Krupa za pomoc i  życzliwe
zainteresowanie. Także informatykowi Urzę-
du Miejskiego Łukaszowi Pieczyńskiemu

dziękują za opiekę nad sprzętem, na którym
prowadzone są zajęcia.

Warsztaty prowadzone są z  inicjatywy
Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności
Lokalnej w  Orzyszu. red

dokończenie ze str.   1

Oswajanie
Internetu

Grudzień i  styczeń były miesiącami,
w  których zespół Captum miał wiele okazji
do zaprezentowania swojej muzyki licznej
publiczności. Grupa wraz z  dziećmi ze
świetlicy "Kajak" przygotowała materiał na
trzy koncerty o  tematyce świątecznej .
Pierwszy koncert odbył się w  Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w  Orzyszu. Dwa
kolejne miały miejsce w  kościele pw. Matki
Bożej Szkaplerznej oraz w  kościele pw.

Captum koncertuje Najświętszego Serca Jezusowego w  Orzy-
szu. Występom towarzyszył aplauz ze stro-
ny słuchających. Tegoroczny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w  Orzyszu
także był okazją do posłuchania muzyki te-
go zespołu. Tym razem grupa zaprezento-
wała swój autorski materiał przed orzyską
publicznością na scenie Ogródka Jorda-
nowskiego. Zespół powstał rok temu
w  Orzyszu. Tworzą go ludzie młodzi, am-
bitni, konsekwentni w  dążeniu do celu.
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Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku,
cud na Wisłą, czyli zwycięstwo w  bitwie
warszawskiej i  ogromny sukces militarny
dopiero co odrodzonej Rzeczypospolitej
tkwi w  naszej świadomości dość mocno-ob-
chodzimy kolejne rocznice, rozmawiamy,
przypominamy.

90 rocznica Bitwy Warszawskiej ob-
chodzona w  roku 2010 w  sposób szczegól-
ny spowodowała pojawienie się w  Orzyszu
pomnika upamiętniającego żołnierzy pol-
skich internowanych w  naszym mieście
właśnie w  okolicznościach wojny polsko-
bolszewickiej 1920 roku. Natychmiast poja-
wiło się wiele kontrowersj i - co właściwie
upamiętnia ten pomnik? Bo przecież nie
jakieś wielkie zwycięstwo czy heroiczną
śmierć w  obronie Ojczyzny. Celem ni-
niejszego artykułu jest więc przypomnienie
wybranych epizodów wojny polsko-bolsze-
wickiej , które wciągnęły Orzysz w  swoje
wojenne tryby.

Bolszewicy po umocnieniu swojej
władzy w  porewolucyjnej Rosj i Radzieckiej
zamierzali ruszyć na zachód, aby, po poko-
naniu burżuazyjnej Polski, przenieść ogień
rewolucji proletariackiej na zachód Europy-
po pierwsze do rozrewolucjonizowanych
Niemiec. Z  kolei Józef Piłsudski zamierzał
zepchnąć bolszewików jak najdalej na
wschód. Do pierwszych starć wojska pol-
skiego i  Armii Czerwonej doszło na począt-
ku 1919 roku, gdy Niemcy wycofali się ze
swoich pozycji na wschodzie, a  ich miejsce
zaczęli zajmować Rosjanie i  Polacy. Kon-
flikt był więc nieunikniony. Pierwsze ude-
rzenie wykonali Polacy, rozpoczynając
w  kwietniu 1920 wyprawę kijowską, w  wy-
niku której wojsko polskie w   maju
wkroczyło do Kijowa. Bolszewicka kontr-
ofensywa rozpoczęła się w  lipcu 1920 roku-
była ona bardzo dynamiczna-już na przeło-
mie lipca i  sierpnia 1920 roku armie
bolszewickie zagroziły Warszawie. Zwycię-
stwo wojsk polskich w  Bitwie Warszaw-
skiej 15 sierpnia 1920 roku odwróciło losy
wojny-pokonani Rosjanie zaczęli wielki od-
wrót. II Rzeczpospolita oraz Europa zostały
ocalone. Wojnę polsko-bolszewicką[2] za-
kończył traktat ryski, podpisany 18 marca
1921 roku, ustalając jednocześnie przebieg
polskich granic na wschodzie.

Internowanie polskich żołnierzy
w  Orzyszu miało bezpośredni związek
z  działaniami ofensywnymi, podjętymi
przez wojska rosyjskie Frontu Północno-Za-
chodniego, dowodzone przez Michaiła Tu-
chaczewskiego. Ofensywa przeciwko
armiom polskim rozpoczęła się 4 lipca 1920

roku z  zamiarem prze-
suwania się w  kierunku
Warszawy, a  prawym
skrzydłem miała opie-

rać się o  północne granice Polski[3] . Woj-
ska rosyjskie operujące właśnie na prawym
skrzydle okazały się bardzo sprawne.
W  wyniku szybko postępującej ofensywy
bolszewicy zajęli Wilno i  Grodno, zbliżając
się do rubieży obronnej rozciągającej się od
twierdzy Osowiec do Brześcia i  wykorzy-
stującej strategicznie naturalne przeszkody
wodne, czyli Bug i  Narew[4] . Jak się jednak
okazało, ta przeszkoda została przez Rosjan
pokonana. Warto w  tym miejscu zauważyć,
że szczególnie dużo zamieszania wśród
wojska polskiego powodował 3 Korpus
Konny dowodzony przez bardzo utalento-
wanego i  fanatycznego komunistę Gaika
Dmitrewicza Bżyszkiana popularnie zwane-
go Gaj Chanem. „Kawaleria Gaj Chana
podlegała 4 armii Jewgienija Nikołajewicza
Siergiejewa (potem zastąpił go Dmitrij Sa-
wiliewicz Szuwajew) i  wraz z  nim zajmo-
wała skrajne skrzydło nacierających Rosjan.
Gajowi udawało się zawsze operować na le-
wym skrzydle armii polskiej . Skutecznie
wyprzedzał główne siły Armii Czerwonej
o  jeden-dwa dni marszu i  od północy omijał
polskie pozycje”[5] . W  wyniku takich ma-
newrów 3 Korpus Konny 27 lipca 1920 ro-
ku niespodziewanie pojawił się w  okolicach
twierdzy Osowiec. Rosjanie bez walki opa-
nowali fortyfikacje, ponieważ załoga twier-
dzy (10 pułk strzelców ppłk. Andrzeja
Kopy) została wezwana do Białegostoku
w  celu wzmocnienia obrony miasta. Próby
odzyskania Osow-
ca przez Polaków
nie przyniosły po-
wodzenia[6] . Za-
jęcie Osowca
przez Rosjan spo-
wodowało bezpo-
średnie zagrożenie
dla Łomży. Zanie-
pokojone dowódz-
two obrony miasta
wezwało na pomoc
tzw. grupę suwal-
sko-augustowską,
która z  Augustowa
wyruszyła 28 lipca
1920 roku. Nie
udało się jednak
Polakom dotrzeć do Łomży, ponieważ pod
Grajewem natrafiono na silne zgrupowanie
bolszewickiej kawalerii. Obawa przed roz-
biciem grupy suwalsko-augustowskiej skło-
niła dowództwo prawie dwutysięcznego
oddziału do podjęcia decyzji o  przekro-
czeniu granicy z  Prusami Wschodnimi[7] .
To właśnie ci żołnierze zostali przez
Niemców internowani w  Orzyszu.
Na podstawie zachowanych dokumentów
można ustalić skład grupy suwalsko-augu-

stowskiej , która stanowiła zaimprowizowa-
ną na potrzeby wojny grupę bojową.
W  skład tej formacji dowodzonej przez płk.
Władysława Obuch-Woszczatyńskiego
wchodziły: I  samodzielny dywizjon w  Su-
wałkach w  stadium formowania się (strz.
gran. około 560 ludzi), I  dywizjon 10 pułku
strz. granicznych w  Suwałkach, a  później
w  Augustowie (270 ludzi), I  dywizjon 1
pułku strz. granicznych w  Augustowie (340
ludzi), część kompanii zapasowego baonu
41 pułku piechoty w  Augustowie, część eta-
powej kompanii lubelskiego 8 pułku pie-
choty (70 ludzi) oraz między innymi
suwalska i  sejneńska policja, co według au-
tora dokumentu dawało liczbę około 2 ty-
sięcy osób[8] . Władze polskie starały się
pomóc polskim żołnierzom-z  pisma kierow-
nika Konsulatu Generalnego Rzeczypospo-
litej Polskiej w  Olsztynie z  dnia 11 sierpnia
1920 roku wynika, że przekazał on na po-
trzeby internowanych Polaków 50 tysięcy
marek niemieckich oraz skomunikował się
z  Komisją Międzysojuszniczą w  Olsztynie
(był to organ nadzorujący plebiscyt na War-
mii, Mazurach i  Powiślu, który przeprowa-
dzono 11 lipca 1920 roku) w  celu
zorganizowania transportu żołnierzy do
Polski[9] . Wysiłki te jednak nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Na podstawie ze-
znań jednego z  żołnierzy internowanych
w  Orzyszu możemy wnioskować co do wa-
runków bytowych panujących w  obozie –
„Mieszkają internowani w  koszarach,
w  warunkach możliwych do wytrzymania
(są łóżka, światło elektryczne). Do przeby-
wających w  obozie tym Niemcy odnoszą się

względnie bezstronnie, natomiast schwyta-
nych uciekinierów traktują bardzo źle, do-
puszczają się czynnych zniewag, bicia
kolbami, kopania, itp.(…) Oficerowie stara-
ją się na ogół o  żołnierzy swych oddziałów
(np. przy rozdziale bielizny przywiezionej
z  Konsulatu Polskiego w  Olsztynie). Pod-
czas panującej w  obozie biegunki krwawej ,
oficerowie starali się o  wino dla chorych.
Umarło w  obozie 3 żołnierzy (biegunka, ty-

Zwycięzcy za drutami

Polscy żołnierze w  orzyskich koszarach

dokończenie na str.   7
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skarbu państwa, jest Marszałek
Województwa. Z  ramienia
Marszałka jeziorem zarządza
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w  Warszawie. Na mo-
cy ustawy Prawo Wodne z  dnia
18.07.2001 r. RZGW w  drodze
przetargu wydzierżawił jezioro
Polskiemu Związkowi Wędkar-
skiemu w  Suwałkach.

Zgodnie z  ustawą: ''5. Od-
danie w  użytkowanie następuje
w  drodze konkursu ofert, przy
czym maksymalna oferowana
stawka opłaty rocznej za 1   ha
powierzchni obwodu rybackie-
go nie może być wyższa niż
równowartość 0,5 q żyta, usta-
lona na podstawie ustawy
z  dnia 15 listopada 1984 r.
o  podatku rolnym (Dz. U.
z  1993 r. Nr 94, poz. 431 ,
z  1994 r. Nr 1 , poz. 3, z  1996 r.
Nr 91 , poz. 409, z  1997 r. Nr
43, poz. 272 i  Nr 137, poz. 926,
z  1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z  2001 r. Nr 81 , poz. 875),
zależnie od rybackiego typu
wody i  jej położenia'' (wg. Mo-
nitora Polskiego z  26.10.2010
r. – średnia cena skupu żyta to
37,64 zł za kwintal, czyli dzier-
żawa to max. 18,82 zł za hektar
jeziora Orzysz w  2010r. Więc
18,82 zł. x 1011   ha =19.027,02
zł za jezioro. Należy zazna-
czyć, że cena kwintala jest
stawką maksymalną - zazwy-
czaj stawki są dużo niższe).
Jest to kwota śmiesznie niska
w  porównaniu ze stratami, ja-
kie przynosi gminie dzierżawa
jeziora. W  2011r. do połowy li-
stopada w  jednym z  lokalnych
punktów sprzedaży pozwoleń
na wędkowanie ok. 1000 węd-
karzy wykupiło takie pozwole-
nia na wędkowanie na jeziorze
Orzysz na kwotę 51 .033zł.

Dzierżawca jeziora nie
odpowiada jednak za nic - za
naprawy nabrzeży, utrzymywa-
nie porządku, czystości, droż-
ności kanałów, szlaków
wodnych, pomostów wędkar-
skich-słowem żadnej odpowie-
dzialności. Jest zainteresowany
tylko maksymalnym odłowem
ryb, co w  efekcie prowadzi do
odstraszania turystów.

Przestawy rybackie i  sieci
na szlakach wodnych jeziora
Orzysz to norma – wiele razy
wodniacy zaplątali się w  sieci

rybackie. Wiosną były dni, że
nie można było wypłynąć z  Za-
toki Wierzbińskiej . Przy dużej
prędkości łodzi może dojść do
tragedii. Było to wielokrotnie
zgłaszane do dzierżawcy jezio-
ra.

Wszędzie rozstawione są
sieci i  żaki rybackie – bardzo
często nieoznakowane – też
wielokrotnie było to zgłaszane
do dzierżawcy jeziora. Latem
turyści zgłaszali do miejscowe-
go koła, że wszystkie atrakcyj-
ne wędkarsko miejsca na
jeziorze są obstawione sieciami
i  nie ma gdzie łowić. Nie ma tu
żadnego szacunku dla turystów
i  miejscowych wędkarzy, któ-
rzy płacą za zezwolenia i  chcą
łowić w  atrakcyjnych miej-
scach. Sprawa była zgłaszana
do zarządu PZW, ale przecież
nasze jezioro jest tak duże, że
każdy może znaleźć sobie
miejsce bez sieci. Turyści żąda-
ją zwrotu opłat za wędkowanie
i  twierdzą, że nigdy więcej tu
nie przyjadą.

Jezioro eksploatowane
jest ponad stan. Większość ło-
wionych przez wędkarzy ryb,
to ryby małe - te, których nie
udało się odłowić rybakom.
Wiele jest ryb okaleczonych, są
to te, którym, jakimś cudem,
udało się wyplątać z  sieci.

Często poprzestawiane
sieciami jest całe ujście kanału
z  jeziora Orzysz do jeziora
Rostki. Na brzegach jeziora ry-
bacy zostawiają bałagan, co
stwierdzali również urzędnicy
Gminy.

Wiosną 2011 roku turyści
zgłaszali, że odławiane są stada
leszczy w  czasie tarła. Skarbnik
koła zgłosił to do zarządu
PZW. Usłyszał, że leszcz nie
ma okresu ochronnego i  rybacy
mogą robić, co chcą. A  gdzie
etyka, nie mówiąc o  tym, że
jest to działanie sprzeczne z  in-
teresem wędkarzy i  kondycją
biologiczną samego jeziora. To
samo dotyczy wielu innych ga-
tunków ryb. Odławiając stada
dorosłych ryb w  czasie tarła lub
grupujących się przed tarłem,
wyrządza się niepowetowane
straty w  ekosystemie jeziora
na wiele lat. Wiele cennych ga-
tunków ryb takich jak sieja,
sielawa, sandacz zostało prak-
tycznie wytępionych.

W  ostatnim roku odłowy

na jeziorze Orzysz zostały zin-
tensyfikowane. Zatrudniona
obecnie ekipa rybacka zrobiła
z  jeziora poligon doświadczal-
ny dla różnego typu żaków, sie-
ci zastawnych, przestaw
i  niewodów.

21 .11 . 2011 kilka łodzi
rybackich prowadziło odłowy
niewodem na Zatoce Wierzbiń-
skiej . Przy niedużej głębokości
zatoki odłowy niewodem pro-
wadzą do całkowitego wytrze-
bienia dorosłych ryb. Nie jest
to żadna przemyślana gospo-
darka. Po kilku godzinach odło-
wy przerwano, bo z  całego
jeziora złapano tylko garstkę
ryb. Po ubiegłorocznych i  wio-
sennych odłowach nie zostało
nic. O  jakiej agroturystyce
można mówić w  Wierzbinach?
O  jakiej konkurencyjności
miejscowości? Takich pustych
jezior jak jez. Orzysz wraz
z  Zatoką Wierzbińską na Ma-
zurach są setki, są tylko mniej
zurbanizowane.

Obecnie na tak wielkim
jeziorze jak jezioro Orzysz zło-
wienie wymiarowego szczupa-
ka graniczy z  cudem.
Zacytujemy tutaj Biuletyn In-
formacyjny Gminy Orzysz z  te-
go roku: „8 października
odbyły się zawody wędkarskie
pod patronatem Burmistrza
Orzysza. Startowało 21 zawod-
ników.. . sztuka złapania wy-
miarowego króla mazurskich
jezior udała się jedynie czterem
zawodnikom. Największego
mierzącego 54cm / wymiar
ochronny - 50  cm/ wyciągnął. . .
zwrócono uwagę, na problem
złej gospodarki jeziora Orzysz.
Zauważono, że wskutek wzmo-
żonego w  ostatnim czasie poło-
wu sieciami dokonywanego
przez Gospodarstwo Rybackie
PZW, jezioro Orzysz coraz bar-
dziej ubożeje. Jak sami mówią
zniechęca to do wędkowania
zarówno ich samych, jak rów-
nież turystów. Wszyscy jednak
wyrazili nadzieję, że w  najbliż-
szym czasie niekorzystna sytu-
acja zostanie zmieniona
i  w  orzyskich wodach częściej
będzie można spotkać nie tylko
wymiarowego szczupaka, ale
także i  inne gatunki ryb. ''

W  przypadku jeziora

Orzysz dzierżawcą jest PZW.
Jak czytamy w  statucie tej or-
ganizacj i: ‘ ‘Celem Związku
jest organizowanie i  promowa-
nie wędkarstwa, rekreacji,
sportu wędkarskiego, użytko-
wanie i  ochrona wód, działanie
na rzecz ochrony przyrody
i  kształtowanie etyki ''.

Wydaje się, że Zarząd
PZW, zgodnie z  przytoczonymi
faktami, nie jest zainteresowa-
ny żadną z  tych rzeczy. Chodzi
generalnie o  jak największe
odłowy i  odłowy najcenniej-
szych gatunków ryb (zapewne
zgodnie z  operatem połowo-
wym wykonanym na własne
zlecenie). A  zarybienia fundują
miejscowi wędkarze i  turyści.
PZW jest związkiem wędkar-
skim, a  nie rybackim i  swoją
działalność powinien ograni-
czyć do głównej działalności
statutowej .

Większość miejscowych
wędkarzy jeździ regularnie na
ryby nad morze, bo tylko tam
można jeszcze coś złowić. Je-
żeli miejscowi wędkarze jeżdżą
na ryby gdzie indziej , to w  jaki
sposób ściągnąć do Orzysza tu-
rystów z  innych regionów Pol-
ski i  zagranicy? Czym jezioro
Orzysz może konkurować z  in-
nymi jeziorami mazurskimi?
Oczywiście dzierżawców je-
ziora urzędujących w  Suwał-
kach mało to obchodzi. Dla
nich rozwój gminy Orzysz nie
jest istotny. Ważne są środki na
utrzymanie zarządu. Oczywi-
ście zarząd tłumaczy, że część
środków pozyskanych z  odło-
wów przeznaczana jest na za-
rybienia. Prawda jest jednak
taka, że jezioro zarybiane jest
głównie ze składek wędkarzy.
Na zarybianie przeznacza się
prawdopodobnie znikomy pro-
cent tej sumy. Prawdą jest rów-
nież to, że wędkarzy taka
polityka nie interesuje. Wędka-
rze nie łowią wpuszczonego
narybku, a  jak ryby podrosną
trafiają w  sieci rybaków. Tak
więc miejscowi wędkarze, tu-
ryści i  gmina Orzysz fundują
całkiem przyzwoite życie gru-
pie rybaków i  zarządowi PZW
w  Suwałkach. Jednak jest to
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ewidentne działanie na szkodę jeziora
i  gminy. Miasto Orzysz nie ma praktycznie
żadnego wpływu na gospodarkę wodną je-
ziora Orzysz. Nie robi wiele, aby zapobiec
dewastacj i ekosystemu swojego najwięk-
szego atutu – jeziora.

Wody naturalne śródlądowe w  innych
krajach UE zostawiono wędkarzom.
W  żadnym kraju Unii Europejskiej nie ma
podobnego wzorca jak nasz. W  krajach
tych, nie dość, że wędkarz jest w  stanie du-
żo więcej wydać na rybę wyciągniętą z  wo-
dy, to niejednokrotnie ryba wróci do niej
wypuszczona w  dobrej kondycji. Dodatko-
wo wody te są regularnie zarybiane, bo
część ryb ginie ze starości. Nie ma argu-
mentacj i, że bez odłowów gospodarczych
ryby skarłowacieją. Z  ekonomicznego
punktu widzenia odłowy sieciowe nie mają
żadnego uzasadnienia. Z  punktu widzenia
ekologii to kompletna eksterminacja całych
ekosystemów.

Większość gospodarzy wód w  Polsce
dopiero teraz dochodzi do wniosku, że to
wędkarze, a  nie odłowy sieciowe przynoszą
wymierne korzyści. W  większości okręgów
wędkarskich w  Polsce zrezygnowano z  sie-
ciowych odłowów gospodarczych i  wpro-
wadzono gospodarkę prowędkarską. Dobre
przykłady to zalewy Otmuchów i  Turawa
w  województwie opolskim. Po kilku latach
takiej gospodarki są one jednymi z  naj lep-
szych łowisk w  Polsce. Agroturystyka za-
czyna funkcjonować tam przez cały sezon,
również zimą - nie tylko w  trzech miesią-
cach letnich.

W  naszej gminie funkcjonuje Strate-
gia Rozwoju Miasta i  Gminy Orzysz, działa
LGD „Mazurskie Morze“ ze swoją Lokalną
Strategią Rozwoju. Oba te dokumenty za-
kładają aktywne działanie w  wyżej opisy-
wanej sprawie.

I  tak w  Strategii Rozwoju Miasta
i  Gminy Orzysz zapisano, że jednym z  ce-
lów strategicznych jest „rozwój produktu
turystycznego w  Gminie Orzysz poprzez
ochronę i  rozwój walorów przyrodniczych,
kulturowych i  turystycznych oraz uporząd-
kowanie zarządzania jeziorem Orzysz oraz
częścią jeziora Śniardwy”.

Lokalna Strategia Rozwoju – LGD
„Mazurskie Morze“ również zakłada dzia-
łania związane z  rozwojem turystyki węd-

karskiej . […]
Programy te w  głównej mierze pozo-

stają tylko programami i  tak naprawdę nie
ma planu jak wykorzystać potencjał jeziora,
poza kilkoma sloganami, które można wy-
czytać w  programach wszystkich gmin na
temat agroturystyki.

Tak jak wspomniano wyżej , żeby roz-
wijać turystykę, potrzebni są turyści. Jeżeli
nie zajmiemy się (władze lokalne, miesz-
kańcy) tematem swojego największego do-
bra – jeziora, nie będzie rozwoju turystyki.
Nie będzie najazdu turystów. Nie będzie in-
westowania w  agroturystykę, bazę noclego-
wą i  gastronomiczną. Bo, po co?

Grupa mieszkańców z  miejscowego
koła PZW jest osamotniona w  swoich dzia-
łaniach – stąd próba zwrócenia uwagi na
problem skierowana bezpośrednio do Bur-
mistrza Orzysza, ale pośrednio również do
radnych Rady Miejskiej w  Orzyszu
i  wszystkich mieszkańców. Potrzebne jest
wspólne pochylenie się nad problemem
i  poszukanie kompromisowego rozwiąza-
nia. Tym bardziej , że zgodnie z  ustawą
z  dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(DZ.U. z  1 1 października 2001): Gospoda-
rowanie wodami uwzględnia zasadę wspól-
nych interesów i  jest realizowane przez
współpracę administracj i publicznej , użyt-
kowników wód i  przedstawicieli lokalnych
społeczności, tak aby uzyskać maksymalne
korzyści społeczne (dział I, rozdział 1 Prze-
pisy ogólne). I  dalej w  tej samej ustawie
czytamy:

Art. 2. 1 . Zarządzanie zasobami wod-
nymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności,
gospodarki, ochronie wód i  środowiska
związanego z  tymi zasobami, w  szczegól-
ności w  zakresie:

2) ochrony zasobów wodnych przed
zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub
nadmierną eksploatacją,

3) utrzymywania lub poprawy stanu
ekosystemów wodnych i  od wody zależ-
nych,

6) zaspokojenia potrzeb związanych
z  turystyką, sportem oraz rekreacją.

Obecnie gospodarowanie wodami je-
ziora Orzysz odbywa się bez żadnej współ-
pracy z  administracją i  lokalną
społecznością. Odnosimy wrażenie, że
w  tym wypadku dobro gminy, lokalnej spo-
łeczności, turystyki, rekreacj i jest na dal-

szym planie.
Apelujemy więc, aby władze Gminy

Orzysz wspólnie z  miejscowym kołem
PZW wypracowały wspólny program przy-
wrócenia jeziora miastu. Naszym zdaniem
nadrzędnym celem powinno być:

1 . Doprowadzenie do wypowiedzenie
dzierżawy jeziora Przedsiębiorstwu Rybac-
kiemu PZW z  Suwałk przez RZGW War-
szawa.

2. Rozważenie możliwości wydzier-
żawienia jeziora Orzysz przez gminę (jeśli
jest to możliwe prawnie), a  jeśli nie, to za-
dbanie, aby dzierżawca pochodził z  terenu
naszej gminy (może to być lokalne koło
PZW lub osoba prywatna). Wówczas środ-
ki uzyskane z  opłat za wędkowanie można
by było rzeczywiście przeznaczyć na opłatę
dzierżawy i  zarybianie jeziora.

3. Zlecenie wykonania korekt w  ope-
racie wodnym jeziora. Operat musi od-
zwierciedlać obecny stan wód i  być
ukierunkowany na prowadzenie gospodarki
prowędkarskiej .

4. Wprowadzenie na jeziorze, wzorem
innych gmin, gospodarki prowędkarskiej
i  proturystycznej z  zakazem rybackich
odłowów gospodarczych.

Nie tak dawno aktorzy zorganizowali
swoje zawody wędkarskie na jeziorze
Orzysz. Niestety nic nie złowili. Turyści
nagminnie rezygnują z  wędkowania i  wy-
poczynku nad naszym jeziorem. Problem
był wielokrotnie sygnalizowany – może
nadszedł wreszcie czas, żeby podejść do
niego poważnie. Wydaje się, że problem
dostrzegają (a  szkoda) tylko Ci, którzy pro-
wadzą działalność gospodarczą, powiązaną
z  turystyką i  agroturystyką i  na własnej
skórze doświadczają skutków zmniejszają-
cego się zainteresowania turystów naszymi
akwenami. […]

Wydaje się, że jeśli opisany wyżej
problem nie będzie rozwiązany, turystów
w  Gminie Orzysz będzie ubywać i  nie po-
mogą pieniądze wydawane corocznie na
promocję z  budżetu miejskiego.

Orzysz, 25.11 .2011
List niniejszy poparły swoim podpi-

sem 343 osoby.
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MASZT PLAY
Mieszkańcy Mikosz przeciwstawili się ustawieniu masztu te-

lefonii komórkowej PLEY. W związku z tym Pan Burmistrz
w  dniu 25.01 .2012 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej przedstawił
projekt uchwały, w  której zezwala się na usytuowanie tej inwesty-
cj i w innym miejscu, za domkami jednorodzinnymi w  Orzyszu,
w  kierunku Szwejkowa, przy drodze na Pisz. Państwo Radni przy-
jęli tę uchwałę, wyrażając tym samym zgodę na budowę masztu.

Postawiono pytanie burmistrzowi: co o  tym sądzą mieszkań-

cy zamieszkujący tam w  pobliżu. Padła odpowiedź, że nie trzeba
ich pytać o  zgodę.

Tym samym myślę, że podeptano elementarną potrzebę licze-
nia się z  mieszkańcami. Zapewne przewidzieli radni to, że ludność
mieszkająca w  pobliżu tej inwestycj i nie wyrazi zgody na budowę,
więc bez konsultacj i społecznej taką decyzję podjęli. Może gdyby
ktoś, tak znaczący jak w  Mikoszach, mieszkał przy drodze do Pi-
sza, to wówczas sprawy nabrałyby innego obrotu.
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Poniżej zamieszczamy
dokoczenie wywiadu
zamieszczonego w  poprzednim
wydaniu naszej gazety,
przeprowadzonego z  Zastepcą
Burmistrza Orzysza Ewą
Polkowską-Krupa.

Na jednej z  Sesji Rady

Miejskiej doszło do ostrej

dyskusji z  przedstawicielami

Rządu. Czy nie uważa Pani,

że zgoda buduje?

Oczywiście uważam, że
trzeba współpracować, rozma-
wiać. Powinniśmy współpraco-
wać zarówno my, tutaj
w  Orzyszu, jak i  wszyscy ci,
którzy gdzieś wyżej pełnią od-
powiedzialne funkcje. Oni po-
winni także pracować na rzecz
swojej , orzyskiej społeczności.
Mam nadzieję, że tak właśnie
jest, że pracują. Jeżeli chodzi
o  środki na oświatę, to w  tym
roku doszło do takiego być
może, nieporozumienia, do sy-
tuacj i trudnej . Ja mam na ten
temat swoje zdanie i  tego zda-
nia próbowałam bronić na tej
sesj i. Być może powinnam się
też uderzyć w  piersi, że może
nie wszystko z  mojej strony
było dobrze zrobione, ale też
mam wiele zastrzeżeń, co do
dotychczasowego przyznawa-
nia środków z  rezerwy oświa-
towej na nasze szkoły. Dałam
temu wyraz na sesj i.

Nie może być tak, że du-
ża miejska szkoła, Gimnazjum
w  Orzyszu, w  ciągu ostatnich
pięciu lat dostała 10  tys. zł,
a  mała szkoła wiejska otrzyma-
ła 700  tys. zł. Być może w  tej
wiejskiej szkole było więcej
zaniedbań, więc należało wię-
cej inwestować, ale z  całym
szacunkiem, uważam panie re-
daktorze, że te proporcje są
chore i  to należałoby zmienić.

Jeżeli chodzi o  pozyska-
nie środków tegorocznych, to
chcieliśmy przeznaczyć je na
remont podłogi w  hali sporto-
wej w  Szkole Podstawowej
i  na remont w  Gimnazjum. Nie
dostaliśmy tych środków.
Trwam przy swoim zdaniu, że
wniosek był napisany identycz-
nie jak co roku, zresztą pisała
go ta sama osoba, pani Pełno-
mocnik do Spraw Oświaty. Już

po ujawnieniu tego konfliktu
dokładnie przeglądałam
wszystkie wnioski z  ostatnich
lat i  muszę powiedzieć, że były
składane w zupełnie w  iden-
tyczny sposób. Zresztą wnioski
te są banalnie proste, to są
dwie strony do wypełnienia.
Zarzucono nam, że kosztorys
został źle sporządzany. Był
on wykonany przez inspektora
budowlanego. Po rozmowie
z  nim stwierdziłam, że nie by-
ło żadnych uchybień w  tym
kosztorysie. W  poprzednich la-
tach nigdy ministerstwo nie żą-
dało kosztorysów. Zresztą we
wniosku jest adnotacja, że do
wniosku nie załączamy koszto-
rysów. W  tym roku po raz
pierwszy ministerstwo zaży-
czyło sobie kosztorysu. Jeszcze
go nie widząc, stwierdzono, że
kosztorys jest zawyżony. Pa-
miętam lata, kiedy gmina
wnioskowała np. o 100  tys. zł
a  dostawała 30 tys. zł. My by-
libyśmy szczęśliwi, gdybyśmy
z  tych pieniędzy dostali np.
50%. Nie dostaliśmy nic. Wy-
daje mi się, że należy spuścić
zasłonę milczenia na ten temat.
Nie dostaliśmy, bo nie było
dobrej woli. Mam głęboką
nadzieję, że dostaniemy
w  przyszłym roku, bo minister-
stwo powinno dofinansowy-
wać szkoły.

Jest Pani członkiem

Platformy Obywatelskiej

i  zastępcą przewodniczące-

go Koła. Dlaczego jest ona

mniej widoczna u  nas niż

np. Polskie Stronnictwo Lu-

dowe? Na przykład oni

zorganizowali spotkanie

z  kandydatem do parlamen-

tu, a  wy nie…

Tradycje PSL w  Orzyszu
są nieporównywalne z  trady-
cjami Platformy Obywatel-
skiej . PSL od lat ma bardzo
silną pozycję, od lat „trzyma-
ło” władzę w  Orzyszu, a  to po-
woduje, że ma się większe
możliwości tworzenia pew-
nych struktur. Proszę zauwa-
żyć, że właściwie nie były mile
widziane jakiekolwiek inne
ugrupowania i  jakakolwiek
możliwość wybicia się innych

partii i  to zarówno SLD jak
i  PO i  PiS. Nie było, moim
zdaniem, otwartości na innych.
I  to było niedobre. W  małych
miasteczkach ludziom partie
nie są potrzebne. My tu się
wszyscy znamy i  głosuje się na
ludzi, a  nie na partie. W  du-
żych miastach już tego nie ma.
Ludzie głosują na partie, bo
partia z  czymś się utożsamia,
z  jakimiś poglądami.

W  Orzyszu sytuacja two-
rzenia innych partii była trud-
na. Aktualnie, gdyby ktoś do
mnie wystąpił o  pomoc, gdyby
jakieś ugrupowanie chciało or-
ganizować się w  Orzyszu, to
z  otwartymi ramionami
wszystkich powitamy.

Jeżeli uda się wam ka-

dencja, to za jakieś 10 lat bę-

dzie sytuacja odwrotna?

Nie chciałabym, żeby tak
było. Tak jak mówiłam, za-
wsze brakowało mi w  Radzie,
w  samorządzie ludzi z  różnych
ugrupowań, z  różnych opcji.
Przecież tak bardzo nie różnią
się poglądy PSL i  PO, co wi-
doczne jest na górze, we wła-
dzach partii. Tutaj na dole
różnice stają się wyrazistsze. Ja
zawsze powtarzam, że na
Orzysz koalicja PO-PSL nie
przełożyła się. My tutaj tej ko-
alicj i nie zauważamy. W  na-
szym powiecie starosta jest
bezpartyjny, ale wicestarosta
jest członkiem PSL. Tu nie ma
tej koalicj i PSL-PO. Platforma
o  to nie zabiegała. Natomiast
mamy dobre przykłady działa-

nia osób z  PO. Takim przykła-
dem jest pan Konopka Marek,
którego bardzo cenię, bardzo
lubię i  bardzo go wspierałam
w  wyborach. Pan Konopka był
bardzo często na różnych na-
szych uroczystościach, cho-
ciażby przy realizacj i projektu,
w  meczu Polska-Ukraina.
Zresztą, bardzo dobrze grał,
podobnie jak poseł Andrzej
Orzechowski z  PO. Takich lu-
dzi cenimy, ale i  oni nas za-
wsze wspierają.

Pełniąc obecną funkcję

ma Pani zapewne wiele zajęć.

Czy wystarcza czasu na dom,

rodzinę, zainteresowania

i  w  końcu na odpoczynek?

Nie narzekam, chociaż
powiem szczerze, że czasami
czuję zmęczenie. Najgorsze są
takie tygodnie, kiedy z  racj i
pełnienia funkcji zajęta jestem
i  w  sobotę i  niedzielę. Jednak
te dni na odpoczynek są po-
trzebne, a  są różne festyny
i  spotkania na wsiach, różne
wyjazdy do miast partnerskich
czy wyjazdy w  ramach realiza-
cj i projektów. Cieszy mnie
jednak każdy, nawet najmniej-
szy sukces, możliwość zrobie-
nia czegoś dobrego. W pracy
mam oparcie w szefie i wielu
innych zaangażowanych oso-
bach. Ogólnie, lubię pracować.
Nie wyobrażam sobie życia
bez pracy.

Serdecznie dziękujemy

za rozmowę i  życzymy sukce-

sów, bo te bardzo potrzebne

są naszej gminie.

Minął rok.. .
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fus), zaś 3 zastrzelili Niemcy podczas próby
ucieczki.(…) Żołnierze nie otrzymują żołdu
i  wyprzedają co mogą(…) Wikt żołnierski
marny”[10] . Polacy przebywali w  obozie
w  Orzyszu do 23 sierpnia 1920 roku (ostat-
ni Polacy wyjechali z  Orzysza dopiero 25
sierpnia przez co byli narażeni na kontakt
z  Rosjanami, którzy zaczęli od 23 sierp-
nia[11 ] napływać do obozu). Niemcy więc
zdecydowali się opróżnić obóz z  Polaków,
ponieważ do Prus Wschodnich zaczęli prze-
chodzić, uciekający przed wojskami polski-
mi, Rosjanie, których liczbę szacuję się na
około 70 tysięcy (duży procent z  nich prze-
kroczyło granicę w  rejonie wsi Wincenta-
Dłutowo-Jeże)[12] . Polaków z  obozu
w  Orzyszu wywieziono koleją do Królewca
– po drodze byli kilkakrotnie okradani. Na-
stępnie przewieziono ich do Piławy, a  po-
tem drogą morską zostali
przetransportowani do obozu w  Minden
w  Westfalii[13] . W  dokumentach mamy
ślady podróży do Minden tylko części lud-
ności cywilnej[14] , którą Niemcy zatrzyma-
li w  obozie. Można domniemywać, że
żołnierzy mógł spotkać podobny los lub zo-
stali przewiezieni w  inne miejsce. Czas po-
wrotu do Polski jest trudny do ustalenia.

Zwycięzcy za drutami W  taki oto sposób na tle doniosłych
dla Polaków zdarzeń związanych z  wojną
polsko-bolszewicką i  Bitwą Warszawską
1920 roku ułożyły się życiorysy Polaków –
żołnierzy, oficerów oraz ludności cywilnej ,
którzy wojennym zrządzeniem losu znaleźli
się w  Orzyszu i  tym samym zostawili ślad
i  wspomnienie tamtych zdarzeń. To im po-
święcony jest pomnik, który od 15 sierpnia
2010 roku stoi w  centrum naszego miasta.
Warto o  nich pamiętać, warto jest mieć ta-
kie miejsca, które skłaniają do refleksj i nad
historią, której niespodziewane zdarzenia
często bywają nieprzewidywalne w  swoich
skutkach, szczególnie dla tak zwanych
zwykłych ludzi.

-----------------------
[1 ] Zwrot zaczerpnąłem z  tytułu pozycji
książkowej , której pełen opis bibliograficz-
ny znajduje się w  przypisie nr  8.
[2] Jest sporo pozycji książkowych doty-
czących wojny polsko-bolszewickiej , ale
szczególnie warto polecić film z  2009 roku
wyprodukowany przez TVN dla kanału Di-
scovery Historia Wielka Wojna na Wscho-
dzie 1919-1921 , w  którym autorzy
zaprezentowali bardzo ciekawy i  unikalny
materiał związany z  całością tematu.
[3] Zob. W. Brenda, M. Kulęgowski,
Z  dziejów wojny polsko-bolszewickiej na

pograniczu Polski i  Prus Wschodnich (w:)
Znad Pisy nr  7/98,   s.22.
[4] Zob. tamże,   s.23.
[5] Tamże,   s.   23-24.
[6] Por. tamże,   s.24.
[7] Por. tamże.
[8] Zob. Zwycięzcy za drutami. Jeńcy pol-
scy w  niewoli (1919-1922). Dokumenty
i  materiały, oprac. S. Alexandrowicz,
Z.Karpus, W.Rezmer, Toruń 1995,   s.23.
Przywołany tutaj dokument jest datowany
na dzień 8 sierpnia 1920 roku i  podaje skład
bojowy grupy suwalsko-augustowskiej ,
która przekroczyła granicę Prus Wschod-
nich z  29 na 30 lipca 1920 roku.
[9] Zob. tamże,   s.   24-25.
[10] Tamże,   s.47-48.
[11 ] Por. tamże,   s.58.
[12] Zob. W. Brenda, M. Kulęgowski, dz.
cyt. ,   s.   36-37. Zob. także ciekawe dane do-
tyczące pobytu bolszewików w  Orzyszu,
a  szczególnie ich liczebności.
[13] Patrz tamże.
[14] Okoliczności wyjazdu z  obozu oraz
droga Polaków (tutaj ludności cywilnej in-
ternowanej w  Orzyszu razem z  grupą su-
walsko-augustowską) do obozu w  Minden
zob. Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy
w  niewoli (1919-1922). Dokumenty i  mate-
riały, dz. cyt. ,   s.   59-60.

dokończenie ze str.   3

Panie redaktorze!
CHLEWKI
Tak wiec po kilku miesiącach wraca-

my do punktu wyjścia.
Przypomnę. Zarządzeniem Burmi-

strza podniesiona została opłata za ko-
rzystanie z  budynków gospodarczych.
Zabrano wówczas należne dotychczas ulgi
z  tytułu wykonywania drobnych napraw
we własnym zakresie. O  wyjaśnienie zaist-
niałego faktu kilkakrotnie zwracałem się
listownie i  osobiście do Najwyższych
Władz w  naszej Gminie, również na Sesj i
RM.

W  tej sprawie wydano 2 aneksy.
Drugi mówi o  regułach wykonywania na-
praw z  obu stron. Pan Radca Prawny na-
szej gminy, jak mnie poinformowano,
sprawdził prawidłowość tych działań i  nie
miał zastrzeżeń. Proszę jednak o  zwróce-
nie uwagi na poprawki w  2 aneksie. Za-
uważycie, że nijak to się ma do zawartych
umów z  ABK. Jednocześnie nadmienię, że
z wyjaśnień Kierownika ABK złożonych
mi na piśmie wynika wysokość zysku
z  opłat za ostatnie 3 trzy lata. Jest to kwota
10896,58 zł. Nie licząc długu 30% najem-
ców zalegających z  opłatami.

Reasumując, proszę Pana Burmistrza
o  wyjaśnienie - czym się Pan sugerował
podnosząc czynsz. Może warto spytać po-

przednika, jakie dobro miał na względzie
nie podnosząc opłat przez 11 lat.

Gdyby ktoś chciał porozmawiać na
ten temat, zapraszam. W  przeciwieństwie
do Radnego Rogińskiego, chcąc ze mną
rozmawiać, nie trzeba mnie całować w  d.. .

My mieszkańcy budynku położonego
w  Orzyszu przy ulicy Woj. Pol. 30 zwraca-
my się do Pana Burmistrza Miasta
I  Gminy w  Orzyszu z  prośbą, aby nakazał
Pan rozbiórkę wiaty na podwórku, którą
zbudował Pan […]. Jest to dość duża wia-
ta, która zajmuje dużą część podwórka.
Pod wiatą, która jest osłonięta siatką ma-
skującą, zbiera się towarzystwo, które spo-
żywa tam alkohol, używa wulgarnych
i  niecenzuralnych słów. Na podwórku ba-
wią się małe dzieci i  przebywają osoby
starsze. Kilka razy w  nocy interweniowała
tam policja. Ponadto budowla ta blokuje
dostęp do szopek z  opałem trzem rodzi-
nom. My, jako mieszkańcy tego budynku
też mamy szopki, ale nie służą one do spo-
tkań alkoholowo-towarzyskich, ale do
przechowywania opału. Po interwencji po-
licj i na razie skończyły się nocne burdy
w  tym pseudobarze, ale w  ciągu dnia nadal
jest tam spożywany alkohol i  kwitnie wul-

garna rozmowa. Prosimy o  wyjaśnienie
czy wiata ta jest zbudowana zgodnie
z  obowiązującym prawem i  czy będzie ta
budowa rozebrana. Prosimy o  odpowiedz
pisemną w  ustawowym terminie.

Zwracam sie do Pana z  pewną
sprawą dotyczącą Naszej Gminy i  jej
mieszkańców. Zadania w  naszej gminie
odnośnie przewozów realizuje w  głównej
mierze firma "PRZEWOZY
PASAŻERSKIE" [. . . ] z  Piszu. Jej pojazdy
są niedostosowane do przewozu osób na
dłuższe trasy typu Orzysz-Olsztyn.
Zdarzały się przypadki, że autobusy psuły
się na trasie oraz często nie posiadały
ogrzewania. Ludzie są przewożeni
dosłownie jak te "świnie do Ełku". Mało
tego, od nowego roku podrożały bilety i  to
o  około 30%, a  obecny koszt biletu do
Olsztyna wynosi 25,50, przy czym
wcześniejsza kwota to 20 zł. Jak Pan wie,
Burmistrz wspominał, że nie ma
możliwości przywrócenia pociągów na
potrzeby społeczeństwa! !

Prosimy o  nagłośnienie tej sprawy
i  rzucenie w  tym kierunku światła, bo jak
Pan zapewne wie, jest bardzo wiele osób
w  naszej gminie, które studiują  m. in.
w  Olsztynie i  borykają się
z  przedstawionymi przeze mnie
problemami dotyczącymi dojazdów.
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Do napisania tego postu skłoniła mnie
lektura informacji pt. "Budżet uchwalony, nie-
smak pozostał", jak zamieścił na stronie Orzy-
sza, postawiony przez Burmistrza na odcinku
propagandowym rzecznik, Dariusz Zacharzew-
ski. Na wstępie p. rzecznik pouczał tubylców, po
co w  ogóle nasi Umiłowani Przywódcy zwołują
sesję i  o  co chodzi. W  skrócie można opisać to
tak, że decydują oni na co wydać forsę miesz-
kańców. Następnie przypomniał, że Burmistrz
przedstawił Radzie "jedynie słuszny" projekt bu-
dżetu do akceptacj i "budżetu bezpiecznego, real-
nego, rzetelnego, gwarantującego stabilny
rozwój Gminy Orzysz" (jakbym słyszał Jana
Vincenta Rostowskiego). Nie omieszkał też do-
dać, że budżet pozytywnie zaopiniowały wszel-
kie możliwe komisje, rady, itp. Po tym wstępie
p. rzecznik przeszedł do opisu potępieńczych
swarów jakie wybuchły pomiędzy naszymi
Umiłowanymi Przywódcami. Jakiś radny ponoć
szantażował Burmistrza, innym nie podobały się
imprezy (pewnie dlatego, że nie byli zaproszeni,
a  kto nie lubi napić się i  zakąsić na koszt podat-
ników?) itp. Pana rzecznika zatrwożył fakt, że
"podczas dyskusj i nie padł praktycznie żaden
merytoryczny zarzut przeciw temu budżetowi".
W  dalszej części p. rzecznik opisuje wystąpienia
urzędników, którzy wyliczali jakie to plagi
spadną na nasze miasto i  gminę, jeżeli rada nie
uchwali budżetu. No i  wreszcie głosowanie!
Wynik: 7-"za", 3-"przeciw", 4-"brak potencji in-
telektualnej" i  Rada podjęła według mnie dobrą
decyzję (dlaczego opiszę w  dalszej części). Na
sali wg. p. rzecznika wzburzenie i  rozpacz ogar-
nęła obecnych (nie wszystkich, pisze p. rzecznik
wskazując na posła, wicestarostę, oraz członka
Zarządu). Pan rzecznik, jako bystry obserwator,
zauważył, że wymieniona trójka klasowa nie by-
ła nawet zdziwiona. Postawę trójki klasowej
oraz radnych głosujących "przeciw" p. rzecznik
podsumowuje: "No to mu pokazaliśmy, kto tu
rządzi i  bez nas nic nie zrobicie". W  dalszej czę-
ści info p. rzecznik pisze, że w  przerwie trójka
klasowa opuściła salę, a  zrozpaczeni radni
i  urzędnicy skierowali błagalnie wzrok na Bur-
mistrza. "Powstało jedno pytanie: Co teraz? Co
robić? Dostrzec można było oznaki lekkiej pani-
ki. Wnioski unijne przepadną, inwestycje zagro-
żone. Oczywiście, do kogo kierowano pytania -
do Burmistrza. " (P. rzecznik uważa chyba, że
ludzie mieli w  tej sprawie zwrócić się do pana
Heńka spod sklepu na Kolejowej). Burmistrz ja-
ko wybitny statysta, podejmuje po krótkiej nara-
dzie ze służbami partyjnymi, tfu,. . . Oczywiście,
prawnymi (ciekawe, czyżby nie było procedur,
co robić w  takim przypadku?), Decyzję o  rato-
waniu budżetu i  finansów Gminy (nic nie wspo-
mniano o  finansach mieszkańców, ale widać
wyraźnie, że pieniądze mieszkańców nie intere-
sują naszych Umiłowanych Przywódców) i  or-
ganizuje nową sesję. Kolejne głosowanie i. . .
JEST! Budżet uchwalony: 11 -"za". 2-"brak po-
tencji" , 1 -"przeciw"(chwała tow. Wiesławu, któ-

ry jako jedyny
pokazał, że ma od-
wagę i  głosował
przeciwko jawnemu

zadłużaniu mieszkańców Gminy, oczywiście nie
żeby uważał, że to złe, taki naiwny to ja nie je-
stem, ale po prostu nie wypadało mu inaczej).
Niestety p. rzecznik nie napisał, co spowodowa-
ło, że wynik II głosowania był inny. Za to suge-
ruje, że wszystko przez trójkę klasową, (posła,
wicestarostę i  członka) którzy to rozsiewając
wokół siebie szkodliwe miazmaty, zablokowali
uchwalenie budżetu. Tutaj p. rzecznik wzbudził
we mnie podziw. Z  twarzy swojego pryncypała
wyczytał spiżowe słowa (w  KRLD lud też czytał
z  twarzy wodza) „Panowie, bez Was sobie lepiej
radzimy i  to nie Wy tu rządzicie”. Wiedział co
robi nasz Burmistrz, stawiając na odcinku pro-
pagandowym takiego rzecznika. Zuch! Na ko-
niec p. rzecznik przypomina niektórym
tubylczym radnym treść roty ślubowania: „ma-
jąc na względzie dobro mojej gminy i  jej miesz-
kańców”, a  nie ugrupowania, nawet jeśli ma ono
piękne zielone barwy.. ·Ciekawe, że p. rzecznik
w  swoim info wspomina tylko o  budżecie Gmi-
ny (co jest nawet zrozumiałe, ponieważ to gmina
płaci p. rzecznikowi dość wysokie pensum), na-
tomiast ani słowem nie wspomina o  finansach
mieszkańców. Pan rzecznik nie napisał też, że
w  tym: Budżetu bezpiecznego, realnego, rzetel-
nego gwarantującego stabilny rozwój Gminy
Orzysz. Przewidziano deficyt w  wysokości
1 .748.549,42 zł. Pan rzecznik zapomniał też do-
dać, że w  2012 roku wzrosną znacząco podatki
w  Gminie Orzysz. Jeżeli wg. p. rzecznika (za-
pewne wg. naszych Umiłowanych Przywódców
też) dobro mieszkańców ma polegać na podwyż-
szaniu podatków i  uchwalaniu budżetu z  deficy-
tem, to ja oświadczam, że nieważne kto rządzi,
zielony, czerwony, czy inny POmyleniec, to
w  tym przypadku, idiota zawsze jest idiotą.
~DL1916

No cóż nie od dziś wiadomo z  kogo się
składa rada miejska w  Orzyszu - z  jakiej jedynej
partii się wywodzi i  jak zależna jest od praco-
dawcy żon radnych Burmistrza. ~ pytek

"Budżet uchwalony, niesmak pozostał" -
tytuł chwytliwy co prawda, ale nie bardzo ade-
kwatny do treści. Bo cóż autor chciał czytelni-
kowi przekazać? Pan Zacharzewski raczej stara
się coś dać do myślenia. Każe nam czytać mię-
dzy wierszami. Używa metafor w  rodzaju "pięk-
ne zielone barwy", ale tak naprawdę ślizga się,
po sobie tylko znanym temacie, czy problemie.
Po lekturze artykułu mam pytania: - Czy Panu
Zacharzewskiemu chodziło o  to, żeby naświetlić
wyboistą drogę uchwalania budżetu? - A  może
o  podkreślenie heroicznej postawy Pana Burmi-
strza wobec opozycji? - Lub też o  ukazanie
przewrotnej postawy opozycji wobec jedynie
słusznych poczynań Pana Burmistrza i  Jego
zwolenników? - Komu i  dlaczego pozostał tytu-
łowy niesmak? - Jaki był cel napisania tego arty-
kułu? Artykuł ten bowiem niczego nie wyjaśnia.
A  ja chciałabym wiedzieć, z  jakiego paragrafu
i  do jakiego paragrafu zostały przesunięte pie-

niądze w  budżecie, kto w  czasie tej 15 -minuto-
wej przerwy podjął decyzję o  dokonaniu takiego
przesunięcia, na co zostały przeznaczone te pie-
niądze i  gdzie będzie widoczny efekt pozyskania
w  ten sposób potrzebnego głosu? Z  jakiego po-
wodu w  obradach uczestniczyli poseł, wicesta-
rosta i  członek zarządu powiatu? Czy
w  regulaminie rady są przewidziane sankcje dla
radnych wstrzymujących się od głosu? Jako
wyborca życzę sobie, aby radni byli czynnymi
uczestnikami podejmowania decyzji? Jeśli ktoś
nie potrafi lub się boi, nie może być radnym.
Dlaczego miałby pobierać dietę za bierne
uczestnictwo w  sesj i? ~stryjna

Droga koleżanko, czy nie za dużo wyma-
gasz od naszych Umiłowanych Przywódców?
Mogę się założyć, że niektórzy z  nich nie wiedzą
nawet co to jest deficyt, budżet, ani jak działa
system podatkowy. Dla mnie ktoś, kto uchwala
budżet z  deficytem, jest po prostu albo idiotą
i  w  gruncie rzeczy trzeba traktować go jak cho-
rego psychicznie, albo sabotażystą, którego trze-
ba po prostu rozstrzelać. Pozwoliłem sobie
porównać budżet 2011 r. (deficyt 1 .906.242,63
zł, kredyt-1 .898.274,96 zł) i  2012 r. (deficyt
1 .748.549,42 zł, kredyt 1 .7739.332,88 zł), dług
Gminy na rok 2012 to 6.815.316,87 zł! . Na każ-
dego mieszkańca naszej gminy daje to 681 ,53 zł.
Jeżeli w  takim tempie nasi Umiłowani Przy-
wódcy będą zadłużać Gminę, czyli nas wszyst-
kich, to niedługo zostanie nam tylko
wydłubywanie kitu z  okien. Jakoś nie przypomi-
nam sobie, żebym podpisywał jakiś czek in
blanco dla naszych Umiłowanych Przywódców.
Uważam też, że jawne zadłużanie mieszkańców
Gminy i  branie kredytów na lichwiarski procent
z  jednoczesnym podnoszeniem podatków, jest
niczym innym jak rabowaniem mieszkańców.
Nawet nie okradaniem, bo złodziej się wstydzi
jak ukradnie i  robi to po cichu, żeby się nikt nie
dowiedział, natomiast nasi Umiłowani Przy-
wódcy robią to samo, ale w  blasku fleszy i  jesz-
cze się chwalą (poprzez takich postawionych na
odcinku propagandowym p. rzeczników) ile to
dobrego zrobili dla Gminy i  że to wszystko,
oczywiście dla naszego dobra itp. Mało tego,
pobierają za to jeszcze wysokie pensum. Na-
szym błędem jest to, że pozwalamy, żeby rzą-
dzili nami tacy ludzie. Całe szczęście, że wiemy
jak się nazywają nasi Umiłowani Przywódcy
i  kto jak głosował, bo może przyjdzie taki czas,
że w  wolnej Polsce ci ludzie odpowiedzą za
swoje czyny. Nasi Umiłowani Przywódcy nie
przegrają z  zielonymi, czerwonymi czy innymi
POmyleńcami, oni przegrają z  matematyką, po
prostu. Za komuny nawet w  szkole uczyli "pa-
miętaj rozchodzie żyć z  przychodem w  zgo-
dzie". Niestety nasi Umiłowani Przywódcy
widocznie tego dnia nie byli na zajęciach.
~DL1916

Nasuwa się pytanie czy skoro są trudne
czasy, brak pieniążków, to czy utrzymywanie
rzecznika prasowego w  tak małej mieścinie jak
Orzysz jest potrzebne? A  jeśli już, to dlaczego
nie było konkursu jak na inne stanowiska
w  gminie? ~stefan

www.forum.orzysz.org.pl
przeczytane na:
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Osobiście mogłam uczestniczyć
w  tak pięknym i  świątecznym spotkaniu na
wieczerzy wigilijnej , która odbyła się 18
grudnia 2011 r w  świetlicy wiejskiej
w  Nowych Gutach.

W  zapachu choinki, cieple kominka
oraz przy dźwięku najpiękniejszych kolęd
zebrani spotkali się przy pięknie udekoro-
wanym stole, aby połamać się opłatkiem
składając sobie wzajemnie życzenia. Za-
proszono osoby starsze, samotnych i  dru-
hów ze Straży, którzy pięknie
prezentowali się w  galowych mundurach.

Wszystkim bardzo podobało się to
spotkanie. Mnie wzruszyła wypowiedź pa-

na Bolesława Zabielskiego, Honorowego
Prezesa OSP w  Nowych Gutach, wielolet-
niego sołtysa. Bardzo się cieszył, że mógł
uczestniczyć w  tej wieczerzy i  spotkać się

z  mieszkańcami
swojej wsi.

Tuż po wyj-
ściu rozmawiałam
o  wieczerzy z  jed-
nym ze strażaków,
druhem Stanisła-

wem Sitkiem.
- Jestem za-

chwycony. Była to
pierwsza Wigilia,
gdzie nie było ani
jednego pijanego.
Cudowna atmosfe-

ra, świetna organizacja, pyszne jedzenie.
Jak co roku miałem okazję siąść przy star-
szym człowieku, ale jakże fascynującym.
Z  jego opowiadań można książkę napisać.
Ja osobiście uwielbiam go słuchać – mó-
wił Pan Stanisław.

Cóż innego mi pozostaje jak w  imie-
niu wszystkich zaproszonych gości po-
dziękować za zorganizowanie tej
uroczystości. Inicjatorem i  głównym orga-
nizatorem był sołtys Stanisław Król i  pa-
nie, które przygotowały kolację i  wystrój :
Elżbieta Król, Krystyna Bazydło, Danu-

ta Piekarska i  Małgorzata Borensztajn.

A  W  NOWYCH GUTACH...



WIEŚCI ORZYSKIE

Mieszkam w  Orzyszu na
tyle długo, że przykrość mi
sprawia, kiedy szkodzi się mo-
jemu miastu mówiąc niepraw-
dę, źle świadczącą o  nim.
Mało, przykrość mi sprawia,
jestem wściekły!

Redaktorka Jaworowicz
w  swoim programie „Sprawa
dla reportera” ogłosiła  całej
Polsce, że „w  popegeerowskim
bloku w  Orzyszu, nie ma nie
tylko ciepłej , ale i  zimnej wo-
dy”. Skojarzyła także nasze
miasto z  alkoholizmem i  nie-
dostateczną opieką nad matką
z  niepełnosprawnym dziec-
kiem.

Jestem tym zbulwersowa-
ny. Wystawianie Orzyszowi
wizytówki popegeerowskiej
dziury bez wody bieżącej jest
działaniem na szkodę naszego
miasteczka, jest ośmieszaniem
Go. Pani Jaworowicz wiele już
wyrządziła szkód różnym lu-
dziom. Planowane jest nawet
założenie w  kraju stowarzysze-
nia osób, które by dochodziły
swoich praw w  sądzie. Osobi-
ście uważam, że gdy podejmu-
je się tak wiele spraw, jak to
robi Elżbieta Jaworowicz, to
może się trafić jakaś pomyłka.

Pomyłki i  nieprawdy trzeba
jednak prostować.

Na nagraniu programu
przykrego dla orzyszan (jak się
okazuje, nie dla wszystkich)
był nasz Ojciec Miasta. Nieste-
ty, nie sprostował tej niepraw-
dziwej informacji. Nie
poinformował, że w  orzyskich
blokach jest woda bieżąca, że
ludzie mają możliwość mycia
się także w  ciepłej wodzie, że
pomimo funkcjonowania tutaj
karnej kompanii tak naprawdę
to w  Orzyszu nie jest aż tak
źle, aby malować mu wizeru-
nek w  czarnych barwach.

Panu burmistrzowi nie
dali się wygadać. Zresztą nie
jest on wielce gadatliwy i  nad-
miernie elokwentny na co
dzień. Jednak jego obecność
tam, a   także jego uśmiech
wyrażający zadowolenie z  cze-
goś, wzmocniła wydźwięk nie-
miłych dla miasta słów
wpływowej redaktorki. Upraw-
dopodobniła jej wypowiedź
o  braku bieżącej wody w  orzy-
skich blokach.

Przy takich opiniach wy-
stawianych w  telewizj i Orzy-
szowi, nic nie pomogą nawet
comiesięczne wybory miss

w  Orzyszu, po prawie 80  tys.
zł za każde.

To telewizyjne widowi-
sko nie było miłe dla Orzy-
sza. Może by tak przyhamować
jednak działalność widowi-
skową i   zająć się biedą, wa-
runkami mieszkaniowymi
i  tworzeniem nowych stano-
wisk pracy?

Jak na razie permanentne
widowisko trwa. Przed święta-
mi odwiedził Orzysz dziwny

Mikołaj . Przyglądający się mu
przechodnie mieli wrażenie, że
skądś go znają. Może właśnie,
aby można go było poznać
i  zastanowić się nad jego mą-
drością i  szczodrością (wszak
rozdawał cukierki) nie miał on
ani brody, ani wąsów, nieod-
łącznych każdemu prawdziwe-
mu Mikołajowi. Szczęśliwe to
miasto, kiedy władze, nie ma-
jąc nic ważniejszego na gło-
wie, przebierają się do
popisów.

Nowy Rok witano

w  Orzyszu na różne sposoby.

Także najstarsi mieszkańcy

Orzysza, w  grupie 50 osób,

odliczali ostatnie minuty sta-

rego roku i  wznosili wiwaty

szampanem.

Dzięki pomocy Domu
Kultury, udostępnieniu nie tyl-
ko pomieszczeń, ale także za-
stawy stołowej i  sprzętu
nagłaśniającego udało się zor-
ganizować "imprezę" która mi-
le jest wspominana przez
uczestników. Ta noc, tak waż-
na dla każdego z  nas, była
szczególnie miła dla osób sa-
motnych, które tym razem ba-
wiły się wspólnie, w  gronie nie
tylko rówieśników.

Inicjatywa przygotowania
tego Sylwestra wyszła od
dwóch osób, w  czasie autor-
skiego czytania legend zorga-
nizowanego przez Mazurskie

Stowarzyszenie Aktywno-
ści Lokalnej , w Bibliote-
ce Miejskiej . Wanda

Chaberek i  Regina Maru-

sińska okazały się świet-
nymi organizatorkami, z 
powodzeniem radząc so-
bie z  trudnymi zadaniami
logistycznymi. Świetnie
poradziły sobie z przygoto-
waniem sali i  stołów, z  de-
koracją, z  przywitaniem
gości i  stworzeniem dobre-
go nastroju. Muzykę na ca-
łą noc - bawiono się do 4. nad
ranem - przygotował jeden
z  uczestników zabawy.

To pierwszy Sylwester
w  Orzyszu zorganizowany dla
osób starszych. Koszt uczest-
nictwa wynosił tylko 10 zł od
osoby. Za te pieniądze zaku-
piono  m.in. owoce, napoje,
szampany, ciasto, kawę, herba-
tę, barszcz czerwony, chleb,

obrusy, świece i  inne niezbęd-
ne rzeczy. Jednak sute zasta-
wienie stołów pochodziło
z  "koszyczków" uczestników.

Zabawa była tak dobra,
że sprzątanie sal, zmywanie
naczyń i  rozliczanie sprzętu nie
było nadmiernie uciążliwe.
Tym bardziej , że organizator-
kom pomagały: Elżbieta Ma-

sny, Danuta Otto, Irena

Dudzin i  Andrzej Nowak.

Organizatorki sylwestro-
wego spotkania orzyskich se-
niorów serdecznie dziękują
wszystkim osobom za pomoc
w  przygotowaniu zabawy.
Szczególne podziękowania na-
leżą się dyrektorce Domu Kul-
tury Beacie Szymankiewicz.

Czy będzie kolejne takie
spotkanie przygotowane spon-
tanicznie i bez armii organiza-
torów? red

Orzysz leży w Polsce, a nawet w Europie...

TAKWITALI

NOWY ROK

ORZYSZ MIASTEM WIDOWISK

rys.   Marek W. Judycki




