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Jest to jedyna w Orzyszu, niemłodzieżowa grupa kobiet, która systematycznie,
już od sześciu lat, raz w tygodniu, spotyka
się na treningach pod okiem profesjonalne-

go trenera.
Jest to trzeci występ tej drużyny
w turniejach organizowanych przez MOSiR. Tym większa chwała paniom w pomarańczowych koszulkach, że podjęły współzawodnictwo z nastoletnią młodzieżą, bowiem w tej edycji turnieju nie było innych
drużyn kobiet dorosłych. Może warto pomyśleć, aby osoby w wieku do 65 lat nie
musiały konkurować z drużynami nastola-

'
wiesci

dokończenie na str. 2

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI ORZYSZAN

wydawany przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu

Nr 39

kwiecień 201 3

orzyskie

gazeta non profit - egzemplarz bezpłatny

Z internetem - nie tylko tydzień
Orzyszanie włączyli

się w ogólnoeuropejską
kampanię „Tydzień z Internetem”.

Akcja ta koordynowana

przez Telecentre-Europe –
organizację pozarządową
zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów skierowana była przede wszystkim
do osób powyżej 50. roku życia. Z najnowszych badań wynika bowiem, że ponad 10
milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia nie ko-
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rzysta z internetu.
„Tydzień z Internetem”
to inicjatywa szczególna. Jej
kluczowym elementem są licz-

barierą w używaniu nowoczesnych technologii.
Kampania ta była jednocześnie początkiem zajęć kom-

ne spotkania organizowane w
ramach kampanii w całej Polsce, od małych miasteczek po
duże miasta. Spotkania te inspirują i motywują ludzi do korzystania z internetu, pokazują,
co ciekawego i wartościowego
można w sieci znaleźć. Odpowiadają tym samym na największe wyzwanie - brak
potrzeby korzystania z internetu, będący od lat największą

puterowych grupy seniorów,
którzy postanowili zwiększyć
swoją wiedzę komputerową,
bliżej przyglądnąć się zasobom
informacji zgromadzonych w
internecie.
Na tygodniu się nie skończyło. Kolejne spotkania były i
będą okazją do dobrej zabawy,
integracji i wspólnego odkrywania Internetu.
Koordynatorami kampa-

nii w Polsce byli: Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, Fundacja Pomocy
Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo i Stowarzyszenie Miasta w Internecie. W Orzyszu zajęcia

prowadzi Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej we współpracy z Urzędem
Miejskim, który udostępnia
sprzęt komputerowy. Zapowiada się także współpraca z
orzyskim gimnazjum, które
może także wspomoże swoim
sprzętem informatycznym kolejne spotkania z internetem.
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Wiosna

Gody Jare, Święto Jaryły,
przypadające na pierwszą niedzielę po równonocnej pełni
Księżyca były dla naszych
przodków wiosennym świętem
Matki Ziemi. Pierwszym rytuałem było przepędzanie zimy,
czyli topienie słomianej kukły,
zwanej Marzanną. Jan Długosz
pisał o niej, że jest boginią personifikującą zimę, śmierć i choroby. Odziewano kukłę w białe
płócienne szaty, na głowę wkładano koronę z gałązek głogu, po
czym obnoszono wokół wioski
śpiewając, wyśmiewając zimę,
machając gałązkami jałowca
i przyzywając wiosnę. Śpiewom
towarzyszyło trzaskanie z batów, klekotanie grzechotek oraz
ogólne czynienie hałasu i zamieszania. Następnie kukłę topiono
albo palono.
We współczesnym folklorze Marzanna topiona jest
w pierwszy dzień wiosny, w tym
samym celu, tj. przyspieszenia
odejścia zimy i powrotu wegetacji. Chrześcijaństwo próbowało
wykorzenić ten zwyczaj.
W 1420 roku Synod Poznański nakazywał duchowieństwu: "Nie dozwalajcie, aby
w niedzielę odbywał się zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią
nazywają i w kałuży topią." Zakazy jednak nie były skuteczne,
postanowiono więc podjąć próby włączenia święta do obrządku kościelnego. Na przełomie
XVII i XVIII wieku starano się
zastąpić starosłowiański zwyczaj topienia Marzanny zrzucaniem z wieży kościelnej w środę
przedwielkanocną kukły, mającej wyobrażać Judasza. Na
szczęście próby te się nie powiodły. Przez przeszło tysiąc lat
chrześcijaństwa topimy/palimy
Marzannę, śpiewając przy tym:
"Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, w wodę cię wrzucamy, bo wiosnę witamy."
Po śpiewach, tańcach i korowodach następował pierwszy
siew, a święto kończyło się radosną ucztą. Świat roślin i zwierząt został obudzony.

Z albumu Arys/Ostpreusen Dietricha Peylo
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tek. Oczywiście, chwała organizatorom, że zorganizowali
taki turniej. Warto jednak, aby
drużyny kobiet rozgrywały mecze z rówieśniczkami, aby w takich
turniejach brało udział
więcej drużyn kobiecych.
Może warto zainicjować
utworzenie ligi kobiet,
mieszkanek
gminy
Orzysz? Zapewne, MOSiR'owi mołoby się to
udać.
W turniejowej drużynie wystąpiły: Regina
Marusińska (kapitan drużyny), Danuta Ogórek,
Be- ata Koszewska, Olga
Bączek, Elżbieta Szyłak,
Daria Zychowicz, Agnieszka Racis, a także
Elżbieta Masny i Danuta
Otto.
Poza powyższym
składem w treningach
uczestniczą także: Paulina Skrzeczkowska, Katarzyna Brzostek, Ewa
Zaorska, Jadwiga Iwanowska i inne panie.
Trenerem grupy jest
Hubert Makowski, który

wolontarystycznie od wielu lat
pomaga paniom w opanowaniu
zasad i umiejętności gry w piłkę siatkową. Paniom i trenerowi życzymy wielu sukcesów

nie tylko z okazji Dnia Kobiet.
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MARKI

Marek (Mareck von Rosteck)
nabył owe dobra na prawie magdeburskim z obowiązkiem połowy
służby. Kupione przez niego łany
leżały po przeciwnej stronie jeziora
Rostki, względem lokowanych 40 lat
wcześniej dzisiejszych Rostek Skomackich. Od północy graniczyły one
z rzeką zwaną wtedy Kamionką
(Kaminicken), obecnie fragmentem
Orzyszy, między jeziorami Rostki
i Kraksztyn Mały, i jeziorem Kraksztyn od wschodu.
Jak podaje Grzegorz Białuński[i], teren ten był wówczas „grossen Ort Waldes”, czyli dużym
kawałem lasu.
Wydawać by się mogło, że
skoro Marek był z Rostek, to pochodził zza miedzy, czyli z dzisiejszych
Rostek Skomackich. Rzeczywistość była
inna. Dzisiejsze Rostki Skomackie nazywały się wówczas Krigstin, a nazwę swoją
wzięły od jeziora Kraksztyn w tych czasach tak nazywanego, do granic którego
również rostkowskie łany się rozciągały.
Marek przybył najpewniej z Rostek wchodzących w skład ówczesnego starostwa
jańsborskiego, znanych dzisiaj głównie
z położonego w pobliżu niewielkiego lotniska na terenie poligonu, gdzie Rostko-

Nagrody orzyskich urzędników

W minionym, 2012 roku łączna
kwota przeznaczona na nagrody pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu
wyniosła 96.150 złotych.
W tej kwocie mieszczą się nagrody
zastępcy burmistrza – 5.000 zł, sekretarza gminy – 5.000 zł i skarbnika gminy –
7.500 zł. Nagrody te zostały wypłacone
z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, na koniec roku kalendarzowego.
W przypadku skarbnika gminy łączna
suma nagród zawiera także dodatkową
kwotę za przygotowanie projektu budżetu na 2013 r.
Kwota na nagrody wydatkowana
była ze środków planowanych na wynagrodzenia dla pracowników oraz
z oszczędności wynikających ze zwolnień lekarskich.

wie zasiedzeni byli już od 1484 roku.
Marek mógł też ewentualnie przybyć
wprost z Mazowsza. Rostkowie z drobnej,
polskiej szlachty, siedzieli wówczas
w okolicy Kolna, Ostrołęki i Wizny. Rostki Skomackie (Rostken) wzięły swą nazwę

Mógł łowić ryby dwoma sakami, ale tylko
na własne potrzeby stołowe, w dwóch jeziorach: Rodawken, czyli dzisiejszym jeziorze Rostki oraz Klein Kalgk. To
ostatnie, to nieistniejące już jezioro Kałek,
a obecnie podmokły teren na zachód od
Starego Ogródka zwany dzisiaj czasami
Kalinką, przez środek którego przepływa
Orzysza. W dokumentach z początku XVII wieku brak jest jednak potwierdzenia przywileju
wolnego rybołówstwa.
Ciekawostką jest to, że
w spisach gospodarczych z roku
1535 i 1540 nie wymieniono Marek. Nie oznacza to jednak, że po
kilku latach lokacja nie powiodła
się i łany opustoszały. Najbardziej
prawdopodobną przyczyną tego
stanu rzeczy był fakt, że dobra
nadano na prawie magdeburskim
prostym, a nie na prawie magdeburskim dla obojga płci.
W związku z tym, że Marek nie
doczekał się męskiego potomka,
po jego śmierci, córki zgodnie
z prawem nadania, nie mogły
przejąć majątku w spadku. Na
rozkaz księcia Albrechta Hohenzollerna, to mężowie córek Marka: Michał Różyński i Szymon
Gutt, przejęli spadek, choć za stosowną
opłatą. A, że obaj pochodzili z sąsiednich
Rostek i mieli tam swoje gospodarstwa, to
zapewne dlatego w spisach Marki i Rostki
opisano łącznie.
Według dokumentów z pierwszej
połowy XVII wieku Marki, tu ujęte pod
nazwą Klein Rostken, należały do parafii
w Klusach. W październiku 1656 roku
Tatarzy wzięli w jasyr jednego chłopa
z Marek, a zabudowania wiejskie najprawdopodobniej splądrowano i puszczono
z dymem.
Marki zostały zaznaczone na mapie
starostwa ryńskiego (Districtus Reinensis)
wykreślonej przez Józefa NaronowiczaNarońskiego[iii] i sygnowanej na 1663
rok. Według dokumentów z lat 1672-1673
Marki (Marken) od 1663 roku należały do
rewiru w Grzegorzach, a wcześniej do rewiru w Orzyszu, zanim właśnie w 1663
roku utworzono w naszym mieście okręg.
Ostatni dokument starostwa ryńskiego,
w którym pada nazwa Marki pochodzi
z 1719 roku.

od kolejnych Rostków przybywających
w te okolice i dokupujących nowe łany.
Zasadźca Marek otrzymał dla swoich
dóbr trzy lata wolnizny, a potem musiał
wnosić opłatę. Jednak nie wnosił jej na zamek ryński, jak to zwyczajowo w starostwie ryńskim bywało, tylko Piotrowi
Keuprowi (Peter Keyper) z Orzysza – po 4
grzywny rocznie. Sądząc po przydomku,
Piotr był nadzorcą rybackim z tworzącego
się właśnie urzędu rybackiego w Orzyszu.
Wolni z Marek płacili płużne w wysokości jednego korca pszenicy i takiej samej ilości żyta, a w przywileju zapisano,
że gdyby dobra w przyszłości były powiększone, to płużne ma być płacone
w takiej samej wysokości, ale od każdego
gospodarstwa. Płacili również czynsz rekognicyjny, czyli swoisty dowód uznania
dla Zakonu za otrzymaną ziemię, w wysokości 1 szeląga oraz pół funta wosku.
Wolni z Marek byli zwolnieni z szarwarku, ale w zamian musieli przewozić 20
korców zboża z Orzysza do Rynu i trzymać w Rynie wartę.
Jak podaje Otto Barkowski[ii], Marek otrzymał również wolne rybołówstwo.
----------------------[i] Grzegorz Białuński, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie. Ośrodek Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, 1996, s. 74.
[ii] Otto Barkowski, Beiträge zur Siedlungs- und Ortsgeschichte des Hauptamtes Rhein.
Altpreussische Forschungen, 11. Jahrgang, 1934, H. 1, s. 209.
[iii] Jan Szeliga, Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego
z drugiej połowy XVII wieku. Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1997, ilustracja nr 2.

WIEŚCI ORZYSKIE
opinie nie tylko Krzysztofa Marusińskiego

TAKA GMINA

Na lutowej sesji Rady Miejskiej bardzo burzliwie przebiegało omawianie zmian do budżetu. Powodem owej burzy było rujnujące dla gminnej szkatuły ubezpieczenie majątku gminy.
W wyniku przeprowadzonego w połowie listopada 2012 roku przetargu, wysokość ubezpieczenia wzrosła – UWAGA! - ok 12 razy.
Jak to możliwe?
Przetarg przeprowadzono za późno. Burmistrz Sulima zaspał.
Majątek gminny był ubezpieczony do 17 listopada, a przetarg przeprowadzono w połowie listopada. Zgłosiła się tylko jedna firma
z ofertą 12 razy wyższą! Jak burmistrz mógł podjąć decyzję o wyborze tej firmy, nie mając zabezpieczenia w budżecie? Dlaczego
podjął decyzję o zapłaceniu tak wielkiej – w stosunku do poprzedniego roku – kwoty? To wie tylko on sam, bo nikt inny zapewne
nigdy tego nie zrozumie.
Firmę wybrano tłumacząc się, że było już za późno na ogłoszenie kolejnego przetargu. Dlaczego więc nie ogłoszono tego
przetargu kilka miesięcy wcześniej? Sprawa wyszła na jaw w grudniu, kiedy to jednostki gminne - MOSiR, szkoły itd. dostały polisy
z kwotami, których nie miały w budżecie. Skarbnik była zmuszona
dać przeniesienia do budżetu i radni, słusznie zaczęli tę sprawę
krytykować. Cała ta sytuacja jest bardzo dziwna, nie jest bowiem
możliwe, aby z roku na rok ubezpieczenie wzrosło 12 razy. Przykład kolejnej niekompetencji burmistrza i urzędników. Bardziej
urzędników czy bardziej burmistrza? W sumie burmistrz nic nie robi, a tylko odpowiada za wszystko. Za tę właśnie odpowiedzialność
oczekiwał podwyżki poborów o 2 tys. zł!
Gdyby byrmistrz choć chwilę pomyślał, to można było nie
podpisywać rozstrzygnięcia i jeszcze na miesiąc zawrzeć umowę
z firmą, która ubezpieczała majątek dotychczas. Dlaczego tego nie
zrobił? Dlaczego urzędnicy, którzy przeprowadzali przetarg nie
podpowiedzieli Sulimie rozwiązania chroniącego orzyski budżet?
Czy to właśnie dzięki temu, że nie poddali burmistrzowi jakichś
męczących go rozwiązań, otrzymali wysokie, roczne nagrody?
Te i inne straty, które poniosła gmina, próbuje się pokryć
z różnych źródeł. Jednym z pomysłów naszego ojca opatrznościowego jest zapowiedź wstrzymania finansowania działalności pożarniczej
Ochotniczych Straży Pożarnych z niektórych
miejscowościach naszej gminy. Taki pomysł mógł powstać jedynie
w głowie osoby, która – jak twierdzi gminny klasyk – nie „kocha
ludzi”. Ta sprawa musi bulwersować nie tylko strażaków, ale każdego, kto rozumie rolę współdziałania mieszkańców wsi w przedsięwzięciach, służących samoorganizowaniu dobrych warunków
życia. Ochotnicze straże pożarne należą do najstarszych, a zarazem najbardziej zasłużonych organizacji działających na rzecz społeczności, także wiejskich. Początkowo walczyły tylko z klęską
pożarów, co było i jest ich podstawowym, statutowym obowiązkiem. Jednak przez długi czas, a i obecnie są często jedynymi organizacjami inspirującymi lokalną społeczność do działalności
kulturalno-oświatowej, obywatelskiej, społecznej, a czasami także
i gospodarczej. Nawet, jeżeli nie wszędzie tak jest, to tym bardziej
należy oczekiwać od samorządu, że będzie wspierał, pomagał, podpowiadał i stwarzał możliwości rozwoju organizacji strażackich.
Zamiast tego w naszej gminie widzimy działania służące ich skłócaniu – jak w Orzyszu – i zniechęcaniu do działania, stwarzając zagrożenie ich funkcjonowania poprzez próby cofania
dofinansowania do utrzymania sprzętu pożarniczego niektórych
OSP na naszych wsiach. Pora, aby ktoś się opamiętał!
Kolejny, wspaniały pomysł burmistrza Sulimy dotyczy budowy ciepłowni . Jest to pomysł, który może okazać sie tragiczny
w skutkach dla mieszkańców. Zgłosił się prywatny inwestor z zamiarem budowy elektrociepłowni. Burmistrz zastanawia się nad

sprzedażą terenu na Grądach. Ma być to ciepłownia na zrębki
drewna - kilkadziesiąt tirów tygodniowo! Jest jednak jeszcze większy problem - oddanie w prywatne ręce gospodarki cieplnej. Spowoduje to niewątpliwie pozbawienie wpływu orzyskiego
samorządu na cenę ciepła dostarczanego mieszkańcom Orzysza.
Jest już jedna prywatna cieplownia w Orzyszu, na osiedlu słonecznym, gdzie ceny ciepła są najwyższe. Kiedy ciepło przestanie produkować obecnie funkcjonująca ciepłownia, nie będzie możliwości
obronienia się przed wygórowanymi cenami. „Mądre” samorządy
do takiej sytuacji nie dopuszczają. Gminy mają swoje spółki po to,
aby mieć wpływ na cenę. Nieprzemyślany zamiar Tomasza Sulimy
wygląda przerażająco. Gdy w miejsce obecnej ciepłowni ruszy zakład prywatny, nie będzie już odwrotu dla mieszkańców. Właściciele domów jednorodzinnych poradzą sobie, ale co zrobią
mieszkańcy bloków, podłączonych do sieci ciepłowniczej?
Kilka tygodni temu z okazji Dnia Kobiet orzyski MOSiR zorganizował turniej w piłce siatkowej dla naszych pań. Wyszłoby
na to, że turniej zorganizowano dla młodzieży żeńskiej - ze szkół gdyby nie fakt, że zgłosiła się jedna grupa kobieca, złożona z osób
dorosłych, w tym z orzyskich seniorek. To jednocześnie jedyna
orzyska grupa, biorąca udział w owym corocznym turnieju już
trzeci raz. Kobiety spotykają się regularnie - udział może wziąć
każda mieszkanka naszej gminy, bo organizatorem jest MSAL trenując siatkówkę pod okiem trenera. I tutaj daje się zauważyć
dziwna polityka naszego samorządu. Dotychczas udawało się pozyskiwać jakieś drobne kwoty, w ramach ogłaszanych przez burmistrza konkursów, na realizację tzw. zadań publicznych. Można
było sfinansować chociażby dojazdy trenera na prowadzone z kobietami zajęcia czy zakupić estetyczne koszulki do występów takich, jak np. zawody i turnieje. Teraz, kiedy na burmistrza wybrano
Tomasza Sulimę, takich możliwości praktycznie już nie ma. Trener nie tylko wolontarystycznie prowadzi drużynę, ale sam ponosi
koszty np. dojazdów, wydatków na paliwo. Czy w sytuacji, kiedy
burmistrz Sulima zatrudnia (poza etatem) osobę z Pisza – w zeszłym roku wypłacono mu kwotę ponad 29 tys. zł – której faktyczna rola, wg moich obserwacji, sprowadza się do zabiegania
o dobry wizerunek burmistrza - nie można znaleźć kilkaset złotych
rocznie na dofinansowanie społecznych działań mieszkańców?

Zbigniew Chojnowski

Nad Śniardwami

Przez wschodnie okna patrzyłem na pola,
A przez zachodnie na zsiniałe Śniardwy.
Dom okalały brzozy, lipa, krzak jaśminu,
Papierówka, zimówka i inne dwie młode jabłonki.
Między głębiami żywopłotów stała altana,
W jej próchnie było tajemniczo i bezpiecznie.
Tu nie docierała historia. Poniemiecki?
Mazurski? cmentarz niszczał od stworzenia świata
Wśród zdziczałych słodkich tui.
Para staruszków – zdaje się państwo Brandt –
Trzymając się schludnego płotu,
Twarze zwrócone miała do jeziora, nad którym
Dojrzałem trójkąt ze światła;
Gdy przechodziłem obok, kusiło mnie,
Aby powiedzieć im, nieznanym: „Guten morgen”.
W wiosce mieszkali ci zza Buga, z Wileńszczyzny,
Kurpie i autochtoni.
Moi rówieśnicy z Warszawy, wczasowicze,
nazywali mnie tubylcem
I czułem się jak Murzyn z rytualnie przekłutym nosem.
Tu nie docierała historia? – wpadał przez otwarte okna
Świergot wróbli, mocny zapach jaśminu
I krów pędzonych na pastwiska.
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NOWE W ORZYSKIM OGÓLNIAKU
Jest to jednak także czas na wdrażanie w życie wypracowanych w ostatnim
czasie nowych pomysłów i przedsięwzięć,
związanych z kolejnym rokiem szkolnym
2013/2014.
Własnie w kontekście nowego roku
szkolnego przygotowaliśmy kilka nowości
i zmian, które, mamy nadzieję, zainteresują
naszych potencjalnych uczniów i ich rodziców. Poniżej prezentujemy najważniejsze
z tych zmian.
Przede wszystkim od nowego roku
szkolnego 2013/2014 w ramach naszego
zespołu szkół chcemy otworzyć pierwszą
klasę technikum, w której młodzież,
oprócz przygotowywania się do egzaminu
maturalnego, będzie mogła również kształcić się w dwóch, atrakcyjnych dzisiaj zawodach – technik informatyk oraz technik
organizacji reklamy. W związku z otwarciem nowych kierunków kształcenia
znacznie unowocześnimy bazę informatyczną i multimedialną naszej szkoły –
wesprze nas w tym nasz organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Piszu.
Udało nam się również pozyskać zewnętrzne środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne z informatyki.
Korzystając z doświadczeń mijającego roku szkolnego, w którym rozpoczęliśmy wdrażanie nowej podstawy pro-

gramowej w szkołach ponadgimnazjalnych, (zgodnie z reformą oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej) doprecyzowaliśmy również ofertę edukacyjną skierowaną do kandydatów do pierwszych klas
liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2013/2014 chcemy przeprowadzić nabór do trzech wyraźnie sprofilowanych
klas pierwszych. Będzie to klasa humanistyczna z przedmiotami rozszerzonymi: językiem rosyjskim, niemieckim, angielskim
oraz językiem polskim, historią i WOS.
Druga z nich to klasa biologiczno-chemiczna z przedmiotami rozszerzonymi:
biologią, chemią, fizyką i matematyką.
Będzie także klasa matematyczno- fizyczna. Tutaj przedmiotami rozszerzonymi będzie: matematyka, fizyka, informatyka
i geografia.
Pracujemy też nad ofertą zajęć dodatkowych. Tutaj chcemy reagować na bieżąco, wsłuchując się w potrzeby uczniów,
którzy rozpoczną naukę w naszej szkole.

Karpik, który potrafił wszystko robić sam

Pewnego słonecznego dnia w głębinach Jeziora Wierzbińskiego, rozciągającego się pomiędzy ludzkimi zabudowaniami,
a gęstym lasem, pluskała się mała rybka,
imieniem Karpik. Łuski połyskiwały
w słońcu, a po wodzie niósł się jego radosny śmiech. Była to bardzo wesoła rybka,
która nie stroniła od psot. Karpik dokazywał całymi dniami. Zachowywał się jak
każde rybie małe dziecko. Jednak nie było
to dziecko zwyczajne.
Rybie legendy głosiły, że tego samego dnia, a właściwie nocy, kiedy z ikry małego rybiego jajeczka - wyszła malusieńka nowa istotka, podpłynęła wodna
czarodziejka i dała jej magiczną moc. Nie
na całe życie, ale tylko na pewien czas, na
dziesięć lat. Malec, a był to właśnie nasz
Karpik, otrzymał moc nadzwyczajną – potrafił czarować.
Nie musiał zakładać czapki, wystarczyło, aby powiedział zaklęcie, a czapka

już była na głowie. Gdy nie mógł zdjąć pudełka z szafy, to wypowiadał zaklęcie i od
razu pudełko znajdowało się w jego rękach. Kiedy wypłynął daleko, na otwarte
wody jeziora Orzysz, dzięki zaklęciom
bezbłędnie trafiał do swojego domu, po-

między zatopionymi karpami obok leśniczówki Sokoła. Karpik dorastając, uczył
się nowych zaklęć. Nikt mu nie był potrzebny, gdyż uważał, że wszystko sam
zrobi. Chętnie pomagał innym, sprawiał
przyjemności i dawał prezenty. Czary ułatwiały mu życie. Pomagały mu we wszystkim. Miał nadzwyczajną moc, bez której
jednak już nie umiał się obejść.

Niemniej jednak na nowy rok szkolny wybrane zajęcia dodatkowe to: ekonomia
w praktyce, filozofia czy zajęcia artystyczne, ale także grafika multimedialna i komputerowa oraz zajęcia wojskowe w nieco
zmienionej formule, z elementami rosyjskiej sztuki samoobrony SAMBO.
W szkole odbył się pokaz tej sztuki walki
wręcz - mamy już deklarację współpracy
ze strony instruktora.
Finalizujemy również działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na zajęcia pozalekcyjne z lubelskiej
firmy szkoleniowej Syntea. Tak więc, jeśli
chodzi o zajęcia pozalekcyjne, na pewno
będzie w czym wybierać.
Od nowego roku szkolnego zmieni
się także (nareszcie!) wizerunek zewnętrzny naszej szkoły i jej otoczenie. W marcu
tego roku odbył się przetarg na wyłonienie
firmy do przeprowadzenia prac remontowych, a w czerwcu rozpoczną się prace
polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku naszej szkoły. Po zakończonym remoncie budynku szkolnego
chcemy również urządzić mini park w pasie zieleni, w ciągu ulicy Wojska Polskiego, który w okresach sprzyjającej pogody
będzie służył do odpoczynku i rekreacji.
W tym celu zostały już zakupione rośliny
ozdobne ze środków pozyskanych w ramach opracowanego projektu.
Zapraszamy na stronę internetową
naszej szkoły (www.lo.orzysz.pl) – znajdziecie tam Państwo bieżące informacje
z życia szkoły, natomiast w zakładce rekrutacja umieściliśmy jej zasady na nowy
rok szkolny 2013/2014.
Nadeszły jego dziesiąte urodziny. To
był wesoły dzień i jednocześnie smutny.
Wesoły, bo takie są każde urodziny,
a smutny, ponieważ miał stracić swoją magiczną moc – zgodnie z przepowiednią
wróżki. Ni to się cieszyć, ni to płakać.
Następnego dnia rankiem, pozbawiony już mocy, nie umiał ubrać czapki, nie
umiał umyć się. Nie potrafił wziąć w płetwę widelca czy zwyczajnie, bez pomocy
czarów zjeść śniadanie z ulubionych wodorostów.
W tym dniu rozpoczynał się rok
szkolny, popłynął więc Karpik do szkoły.
Pierwszy dzień w szkole wszystkim dzieciom bardzo się podobał. Jedynie Karpik
był niezadowolony. Rybki nie chciały się
z nim bawić, ponieważ wszystko niszczył.
Rybki chwaliły się, czego się nauczyły i co
już umieją. On nie mógł się niczym pochwalić, bo nie miał czym, chyba tylko
swoją niezdarnością i niewiedzą.
dokończenie na str.
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KOLEJNY - SPOŁECZNY MONITORING GMINY ZAKOŃCZONY
Poniżej przedstawiamy uwagi urzędniczki do raportu z tego monitoringu, wraz
z odniesieniem się do tych uwag autora raportu. Z treścią raportu można zapoznać
się pod adresem
www.straznicy.orzysz.org.pl
Pan Krzysztof Marusiński
Data: Orzysz, dnia 19.02.2013 r.
Po zapoznaniu się z otrzymaną wersją
wstępną Raportu z monitoringu „funduszu
korkowego" przeprowadzonego w Gminie
Orzysz w 2012 r, informuję, że przedstawianie w negatywnym świetle działań Gminy
Orzysz w tym zakresie z pewnością nie jest
obiektywnym odzwierciedleniem prawdziwego stanu rzeczy. Niewątpliwie krzywdzące
jest zarówno dla Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, dla zatrudnianych
specjalistów,
opiekunów,
działających instytucji itp. posądzanie o nieudolne działania, o których bardzo często
wspomina Pana na lamach przygotowanego
opracowania. Z pewnością prócz uchybień
i błędów, które wskazuje się w opracowaniu,
realizuje się również też pozytywne działania,
które w raporcie nie ujrzały światła dziennego. Przedstawiając rzeczywisty stan rzeczy,
i działając w roli Lokalnego Strażnika, proszę
nie kierować się przesłankami, które mają
głównie ośmieszać Urząd i jego pracowników, a skupić się na badanym temacie.
K.M. Zapewniam, że moją intencją nie
było ośmieszanie urzędników i Urzędu,
a wszelkie moje badania przeprowadzone
w ramach monitoringu miały jedynie na uwadze badany temat. Ze wszech miar starałem
się, aby raport był obiektywny i odzwierciedlał prawdziwy stan rzeczy. W raporcie – wg
mnie – zawarto wszystkie (udokumentowane
w udostępnionych mi zasobach) działania
prowadzone w badanym, czyli w 2011 roku,
bez względu na to czy oceniane były przez
urzędników, wykonawców i odbiorców pozytywnie czy negatywnie. Wierze, że niżej zaproponowane
przez
panią
Iwonę
Borzymowską uwagi, przygotowane w dobrej
intencji i z obiektywizmem, umożliwią mi
wniesienie do raportu wielu ważnych merytorycznie i istotnych zapisów. Wypada mi jedynie żałować, że uwagi przygotowała i pismo
podpisała urzędniczka jedynie zastępująca
odpowiedzialną osobę, zajmująca się poruszaną tutaj problematyką zaledwie od niewielu dni.

W rozdziale III Pana opracowania
w tzw. Wynikach Badań wskazuje Pan, że

w naszej Gminie nie działa grupa Anonimowych Alkoholików. Pragnę zauważyć, że nie
otrzymaliśmy żadnego sygnału od grupy lub
poszczególnych osób o chęci istnienia i funkcjonowania takiej grupy. Z pewnością osoby
takie mogłyby liczyć na wsparcie merytoryczne oraz pomoc specjalisty.

K.M. To wskazanie oparte jest na fakcie. Nie jest to moja ocena sytuacji, lecz
wskazanie faktu. Dodam, że nie działa także
grupa Al-Anon, czyli grupa samopomocowa
skupiająca krewnych i przyjaciół alkoholików. Jeżeli jednak w powyższej, cytowanej
uwadze zawarte jest usprawiedliwienie tego
faktu, czyli braku w gminie działalności takich grup, czy też może bezczynności w tym
zakresie, to ja muszę stwierdzić, że moim zdaniem taka sytuacja nie jest dobra. W trakcie
prowadzonych badań spotykałem się z osobami, które niegdyś uczestniczyły w spotkaniach
grupy AA. Zapytani o obecny brak spotkań
stwierdzili, że nie mają się gdzie spotykać.
Warto zastanowić się jednak, czy działanie
takich grup byłoby potrzebne w aspekcie
wspomagania terapii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jako animator społeczny działający w tutejszym środowisku lokalnym od wielu
lat, wiem, że na naszym terenie tworzeniu się
grup i ich funkcjonowaniu musi sprzyjać otoczenie społeczne i instytucje. Przypomnę, że
Gminna Komisja RPA ma w swoim regulaminie zapis: „ inicjowanie działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Zwrócę także uwagę na fakt, że
zatrudniany w punkcie konsultacyjnym instruktor terapii uzależnień ma zadanie zajmować się „ grupami wsparcia dla osób
z problemem alkoholowym i współuzależnionych od alkoholu.

Nieprawdą jest również stwierdzenie
o braku opracowanych dokumentów programowych Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w Orzyszu. Dokument,
na którym opiera się działalność jednostki,
jest opracowywany rokrocznie.

K.M. W raporcie wyjaśniłem, na jakiej
podstawie tak stwierdziłem badając dokumentację za 2010 r. Wniosek o ten dokument
przesłałem Burmistrzowi Orzysza z datą 24
listopada 2011 r. prosząc o „ Program i plan
prowadzenia świetlicy środowiskowej finansowanej z Budżetu Gminy Orzysz". Odpowiedź brzmiała: „ Ad. 23 Regulamin
środowiskowej świetlicy opiekuńczo wychowawczej — zał. nr 2. Świetlica czynna jest codziennie łącznie z sobotą i niedzielą,
w godzinach 14-20.00". W załączeniu rzeczywiście znajdował się regulamin cytowany
w raporcie, a nie program czy plan, o który
wnioskowałem. Dodam, że udostępnienie tego
dokumentu pozwoliłoby zmienić zapis raportu
w tym zakresie, ale do chwili obecnej wnio-

skowanego programu nie udostępniono.

Działalność podmiotów realizujących
zadania Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych opiera się na pracy specjalistów, których usługi stanowią największy generowany koszt. Specjalici ci
podsumowują każdy miesiąc swoich działań,
przedstawiając sprawozdanie z wykonywanych czynności. Na podstawie ww. informacji możliwa jest bieżąca kontrola ich
działalności.

K.M. Wg autorki ww. uwag wykonywane są sprawozdania miesięczne. Natomiast
Burmistrz Orzysza w odpowiedzi na mój
wniosek o informację publiczną z dnia 2 listopada 2012 r. znak SPIII. 8135.14.2012 napisał: „ Rodzaj i tematy przeprowadzonych
zajęć z dziećmi i młodzieżą odnotowywany
jest w dziennikach i rejestrach. W przypadku
programów szkolnych realizację zajęć potwierdza dyrektor danej szkoły, natomiast realizacja zajęć w środowiskowych świetlicach
jest monitorowana i sprawdzana na bieżąco
przez pełnomocnika ds., profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na tej
podstawie sporządzane jest roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych”. Czy więc są miesięczne
sprawozdania, czy też nie ma ich? Przyjmując
za wiarygodniejszą wypowiedź Burmistrza
Orzysza — zapis w raporcie uważam za właściwy.

Odnosząc się do poruszanych w dziale
III pkt. 2 kwestii finansowej, dotyczącej analizy środków wydatkowanych i niewydatkowanych za latach 2009-2011 pragnę
zaznaczyć, że Budżet Gminy jest budżetem
rocznym. Środki zaplanowane są wydatkowane tylko na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym zgodnie
z ustawą o finansach publicznych wchodzą
w nadwyżkę budżetową.
K.M. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 18’2:
dochody z opłat za zezwolenia wydane na
podstawie art. 18 lub art. 18' oraz dochody
z opłat określonych w art. 11' wykorzystywane będą na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,
o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne
cele. Z powyższego wynika, że niewykorzystywanie środków i przenoszenie ich w nadwyżkę budżetową, na rok kolejny, aby
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wykorzystać je np. na spłacanie długów –jest
niezgodne z ustawą i może być traktowane,
jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku Gminy Orzysz może zachodzić podejrzenie, że świadomie zaniżane
są plany wykorzystania środków, aby móc
przeznaczyć je na inne cele. Takie, zaniżone
planowanie, praktykowane było w ciągu
wszystkich trzech, obserwowanych lat.

Jeżeli chodzi o liczebność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ilość
członków komisji jest wzorowana na latach
ubiegłych, gdzie szeroka gama specjalizacji,
kwalifikacji oraz znajomość środowisk,
w których przebywają członkowie, zdecydowanie pozwala trafniej podejmować im trudne działania.
K.M. Zmniejszenie liczby składu tej komisji usprawniłoby jej działanie i zaoszczędziłoby wielu kosztów. W raporcie zaznaczyłem,
że w dużo większych gminach i miastach liczebność komisji jest niższa. Wydaje się, że
nie wpływa to na gorszą realizację zadań
przez te komisje.

Jeżeli chodzi o działania profilaktyczne,
edukacyjne, informacyjne, nie wspomniano
o programie „Trzymaj formę", dotyczącym
zdrowego stylu życia i profilaktyki przeciwalkoholowej, realizowanym w Gimnazjum im.
Adama Mickiewiczu w Orzyszu. W tej samej
jednostce realizowano również programy:
„Znajdź właściwe rozwiązanie", „Nie pal przy
minie proszę" oraz „Jak sobie radzić, gdy brakuje czasu i sił". Wszystkie te programy dotyczyły przeciwdziałania uzależnieniom.
W miarę zgłaszanych potrzeb, nauczyciele
uczestniczyli w szkoleniach w zakresie profilaktyki.

K.M. Powyższych działań nie ujęto
w „ Sprawozdaniu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w 2011 r." sporządzonego
przez pełnomocnik Barbarę Konopka. W odniesieniu do Gimnazjum zapisano w sprawozdaniu tylko program artystyczny „ Na ostatnią
chwilę", co w raporcie znalazło odzwierciedlenie. Dziękując za wskazanie tych ogólnopolskich i regionalnych działań, dopisuję je
do raportu na podstawie tej uwagi, zaznaczając jednak, że działania te nie byty finansowane z funduszu korkowego, a więc nie
wchodziły w zakres prowadzonych badań.

Bezpodstawne jest również stwierdzenie o małym zainteresowaniu osobami dorosłymi i braku działalności informacyjnej
i edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych.
Informacja o działalności Punktu Konsultacyjnego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej jest dostępna na stronie
internetowej www.orzysz.pl, na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

K.M. Raport nie zawiera stwierdzenia
mówiącego o „ braku działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych". Raport stwierdza, że "Profilaktyczna
działalność informacyjna i edukacyjna kolejny rok nie była kierowana do osób dorosłych". Mowa jest o profilaktyce, czyli
o działaniach skierowanych do osób niezagrożonych alkoholizmem. O działalności
punktu konsultacyjnego, który przez autorkę
uwag jest podany, jako przykład działań profilaktycznych, jest mowa w raporcie, ale wg.
monitorującego nie jest to działanie profilaktyczne.

Ważnym źródłem informacji jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Orzyszu, którego pracownicy socjalni udostępniają materiały informacyjne, ulotki, dotyczące skutków uzależnienia, form pomocy
osobom uzależnionym itp. Informują, gdzie
można zwrócić się o pomoc, w jakich godzinach i do kogo. Na tablicy ogłoszeń umieszczone są plakaty, ulotki i inne materiały
źródłowe.

K.M. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie został objęty badaniem z uwagi na
fakt, że jego działalność nie jest finansowana
z funduszu korkowego. Monitoringiem objęto
działania finansowane z funduszu korkowego,
bo takie założenie przyjęto na wstępie. Z tego
powodu raport nie opisuje działań ww.
Ośrodka. Tym niemniej sprawdzano tam dostępność materiałów informujących o szkodliwości uzależnień. W czasie sprawdzenia,
takich materiałów nie było. Nie było także informacji na dostępnej tablicy ogłoszeń. Również rozmowa z obecnymi pracownikami nie
pozwoliła stwierdzić, że takie materiały Ośrodek posiada. Jeżeli obecnie w roku 2013 takie
materiały Ośrodek wydaje, to jest to powód
do zadowolenia.

Informacja o dyżurach specjalistów oraz
godzinach funkcjonowania świetlicy i punktu
konsultacyjnego, jest zamieszczana na łamach
Biuletynu Informacyjnego Gminy Orzysz,
który dzięki obecnej metodzie dystrybucji ma
okazję łatwiej trafić do osób zainteresowanych, chcących skorzystać z usług świadczonych w świetlicy oraz punkcie konsultacyjnym. Odstąpienie od dystrybucji Biuletynu Informacyjnego indywidualnie do każdego
gospodarstwa domowego, podyktowane było
zmniejszeniem nakładu wydawanego Magazynu Samorządowego. Obecnie dystrybucja
odbywa się do najbardziej uczęszczanych
obiektów, punktów handlowych i usługowych
w naszym mieście.
K.M. Z punktu widzenia mieszkańców,
a taki punkt widzenia wyrażam, zmiana sposobu dystrybucji spowodowała utrudnienia
w dostępie do informacji o funkcjonowaniu
tych instytucji.

W raporcie bardzo mało uwagi poświęca się, rzeczywistym efektom i wynikom pracy szerokiego grona zaangażowanych osób
i instytucji w pomoc osobom uzależnionym
w gminie Orzysz. Biorąc powyższe fakty pod
uwagę, proszę o obiektywne i rzeczywiste
przedstawianie danych i informacji w opracowywanym raporcie.

K.M. Monitorujący poświęcił wiele
uwagi, aby stwierdzić, czy wydawane z funduszu korkowego środki przyczyniły się do uzyskania „ rzeczywistych efektów" i czy
„ szerokie grono zaangażowanych osób i instytucji" zrealizowało cele określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że prowadzenie działań jak np.: punkt
konsultacyjny, programy edukacyjne w szkołach, świetlice, posiedzenia Komisji RPA itd.
nie jest „ rzeczywistym efektem". Są to tylko
metody i narzędzia, służące do osiągnięcia
określonego celu.
Aby określić „ rzeczywiste efekty", należy podejmować odpowiednie działania, których brak został w raporcie wskazany.
Zwrócono uwagę np. na brak kontroli kompleksowo badających stan realizacji Gminnych Programów RPA, a w tym brak kontroli
sprawdzających czy cele przyjmowane w tych
programach są osiągane. Stwierdzono, że cele
określane w programach formułowane są
bardzo ogólnie. Uniemożliwia to z jednej
strony osiąganie tych celów, a z drugiej strony uniemożliwia badanie poziomu realizacji
tak sprecyzowanych zadań.
Aby stwierdzić, że „ są efekty", niezbędnym jest stawianie diagnozy przed planowaniem Gminnych Programów, a także
prowadzenie ewaluacji po ich wykonaniu.
Tylko takie ewaluacje, przeprowadzane zgodnie z zasadami sztuki, przez osoby czy instytucje niezależne, są w stanie określić poziom
realizacji Gminnych Programów. W ramach
monitoringu, taka ewaluacja stopnia wykonania Gminnego Programu, jako zadanie wykraczające poza ramy monitoringu, nie
została przeprowadzona. Brak jest więc podstaw, aby zawrzeć w raporcie ocenę zmian,
zachodzących w miejscowej społeczności,
w zakresie ograniczania bądź zwiększenia
spożywania alkoholu i tego skutków. Jednak,
jak stwierdzono w raporcie, każdego roku
zwiększa się w Gminie Orzysz ilość wydawanych pieniędzy na zakup alkoholu. Gdyby tylko na tej podstawie określać „ rzeczywiste
efekty", to wynik nie byłby zadawalający dla
nikogo, może poza sprzedawcami alkoholu.

wz. inspektor mgr inż.
Iwona Borzymowska
Dziękuję za nadesłane uwagi.
KrzysztofMarusiński
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PODWYŻKA SULIMY I INNE
On sam twierdzi, że chodziło mu
o obniżenie swoich zarobków. Tak przynajmniej wypowiadał się w tzw. „pytaniach do burmistrza”.
Prawda jest taka, że sam, ze swojej
wyłącznie inicjatywy, upominał się o podwyżkę, występując do Rady Miejskiej
z projektem uchwały w tej sprawie. W cywilizowanym społeczeństwie o podwyżkę
występuje przełożony, a w tym przypadku
np. Przewodniczący Rady Miejskiej. Oczywiście, nie należy wykluczać możliwości
tzw. upominania się o podwyżkę, ale logicznie podchodząc do sprawy, musi być
ku temu powód. Takim powodem może
być np. zbyt niska płaca, uniemożliwiająca utrzymanie siebie i rodziny z poborów.
No, w przypadku Tomasza Sulimy to odpada. Może takim powodem być wysoka
wydajność pracy, sukcesy na polu zawodowym. No, to chyba tutaj całkowicie nie
zachodzi. Pewnie także może być powodem do dążenia do otrzymania podwyżki
np. jakaś umowa, czy też potrzeba zrealizowania wcześniejszych przechwałek.
Faktycznie, Tomasz Sulima stwierdził
kiedyś do Marka Wysockiego - „chcę
mieć większe płace od ciebie”. Dokładnie
takie stwierdzenie padło publicznie na sesji Rady Miejskiej.
Ktoś wyliczył, że podwyżka Tomasza Sulimy miała dotyczyć kwoty prawie
2 tys. zł, czyli ponad 20%.
Sulimowy projekt uchwały, w czasie
rozpatrywania go przez Komisję Rady
Miejskiej, przed wniesieniem go na sesję
Rady, nie uzyskał akceptacji. Za przyjęciem projektu uchwały nie zagłosowała ani
jedna osoba, ale byli radni wstrzymujący
się, a nawet tacy, którzy w ogóle nie zagłosowali, pomimo obecności na posiedzeniu
komisji. Tę sprawę rozwinę w innym czasie, bo, moim zdaniem, nie jest normalne,
gdy radni pobierający diety z naszych podatków, nie mają zdania albo co gorsza,
pomimo obecności, nie głosują.
Wracając jednak do finansowych potrzeb Sulimy… Ten widząc, że nie uda mu
się uzyskać podwyżki, zapragnął przynajmniej wyjść ze sprawy z twarzą. Na sesji
zgłosił poprawki do projektu uchwały
o obniżenie swoich poborów. Musiało go
to wiele kosztować, bowiem mówił o tym
głosem niemal płaczącym. Przypatrując się
temu, miałem wrażenie, że uczestniczę
w jakimś cyrku, z numerem odtwarzanym
przez jakiegoś przerośniętego chłopca.
Jeden z obecnych na sesji nazwał to
występowanie o podwyżkę żebraniną, a ja

uważam, że podwyższanie sobie poborów
w sytuacji, gdy są problemy ze zrównoważeniem budżetu gminy, a aktywność burmistrza jest wysoce niezadawalająca, jest
działaniem nieprzystającym do moich standardów moralnych. Ostatecznie poborów
Tomaszowi Sulimie nie podwyższono.
Jednak mam pewne wątpliwości, co
do właściwego funkcjonowania - w ramach
sesji Rady Miejskiej - innego, głównego
aktora tego wydarzenia. Moim zdaniem
trzeba mieć poważne zastrzeżenia do sposobu prowadzenia sesji. Będąc obserwatorem tego spotkania uważam, że
przewodniczący dopuścił się kilku nieprawidłowości, a co najmniej niezręczności.

Uważam, że prowadzący sesję powinien być osobą możliwie najbardziej neutralną, aby dać równe szanse na
wypowiedzenie się stronom, na przedstawianie przeciwstawnych racji. Oczywiście
osoba przewodnicząca obradom ma prawo
wypowiedzieć swoje zdanie i głosować
zgodnie ze swoimi zapatrywaniami. Jednak
doszło do sytuacji, w której przewodniczący wziął na siebie rolę głównego antagonisty Tomasza Sulimy. Czy więc można
było, będąc pod wpływem emocji i nieposkromionego gadulstwa, na zimno rozważać różne sytuacje i podejmować właściwe
decyzje związane z przebiegiem sesji?
Jedną z – moim zdaniem – nieprawidłowości było stwierdzenie Wiesława Wasilewskiego, że burmistrz nie może
występować o obniżkę swoich poborów.
Powiedział to w sytuacji, gdy Tomasz Sulima zgłosił chęć wniesienia poprawek do
projektu uchwały, które miały skutkować
obniżeniem poborów. Nie miał przewodniczący racji tak twierdząc, bowiem wprawdzie trudno byłoby obniżyć pobory wbrew
woli burmistrza, ale kiedy ten zgodził się
na to, a nawet sam o to wnosił, to nie było

żadnych podstaw, aby obniżki nie dokonać. Gdyby Rada Miejska próbowała obniżyć pobory wbrew woli burmistrza, wtedy
sprawa byłaby trudniejsza, bo w takiej sytuacji sądy podejmują różne decyzje.
Z mylną decyzją przewodniczącego
w tej sprawie łączy się kolejna nieprawidłowość. Otóż, jeżeli burmistrz zgłosił poprawki do projektu uchwały, którą sam
wnosił, to takie poprawki powinny być
wniesione. W sytuacji, kiedy poprawek nie
wniesiono, to projekt przestaje być projektem burmistrza Sulimy i nie powinien być
poddany pod głosowanie. Tak więc przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem, którego autorem nie był już
burmistrz. Jaką więc ma wartość uchwała,
której treści nie akceptował sam autor?
Kolejna sprawa to nadmierne gadulstwo przewodniczącego. Jego pseudokrasomówstwo (wybacz Wiesławie)
doprowadzało do żenujących sytuacji.
Np. mówił o „klubie radnych PSL”
wprowadzając atmosferę ścierania się
w Radzie Miejskiej racji warunkowanych przynależnością do partii politycznych. Zwróciła na to uwagę burmistrz
Ewa Polkowska-Krupa. Ponadto wiadomo, że do Klubu Radnych „Samorząd”,
o którym mówił Wieslaw Wasilewski, należą osoby niezwiązane z Polskim Stronnictwem Ludowym. To nie
było taktowne względem osób, którym
w ten sposób, pomimo ich woli, przyklejano etykietkę polityczną.
Zapewne niepoprawne gadulstwo
przyczyniło się także do wypowiadania
nieprawdy w sprawie Wieści Orzyskich. Wypowiedź przewodniczącego
mogła świadczyć o tym, że nie potrafi on
czytać ze zrozumieniem albo, że zapomniał
już co czytał, a teraz tylko „tak mu się wydaje”. Wypowiedź jest zarejestrowana, ale
redaktor Wieści nie jest pieniaczem sądowym. Liczy on na to, że nadmierne gadulstwo przewodniczącego nie będzie zbyt
częste.
Zastanawia jednak fakt, dlaczego nikt
z radnych, czy osób stale uczestniczących
w sesjach, nie zwrócił uwagi przewodniczącemu na jego przekraczanie granic taktu i dobrego zachowania? Dlaczego nikt
z obecnych nie zwrócił uwagi przewodniczącemu, że myli się w sprawie obniżki
poborów burmistrza? Tomasz Sulima akurat nie jest orłem, ale przecież był tam radca prawny, byli radni, którzy powinni być
przygotowani do sesji i wcześniej rozpoznać to zagadnienie.
Powyższe przypadki wskazują na potrzebę poddania sesji Rady Miejskiej lepszej kontroli społecznej, bliższemu
przyglądaniu się jej przez mieszkańców
naszej gminy.
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ZA JAWNOŚĆ NASZĄI WASZĄ!
Można walczyć z korupcją. Można
tropić nepotyzm w instytucjach. Można
demaskować nieformalne układy i kwestionować standardy etyczne urzędników.
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich, zamiast skupiać się na
jednym problemie, uderza w źródło ich
wszystkich – w urzędniczą kulturę tajemnicy. - Walczymy o przejrzystość procedur; jawność finansów; dostęp do
dokumentów. Bo tam, gdzie nie ma tajemnic, nie ma też zwykle nadużyć.
Egzekwujemy i monitorujemy urzędowe standardy jawności. Rokrocznie
wysyłamy tysiące wniosków oraz angażujemy się w dziesiątki sądowych postępowań przeciwko instytucjom, które

ukrywają prawdę o swoim funkcjonowaniu. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych setkom osób, którym urzędy
odmówiły dostępu do informacji. Edukujemy kolejnych „strażników jawności”.
Działamy nie tylko w dużych miastach,
ale też w małych miasteczkach i wsiach.
Nie korzystamy z dotacji państwa,
ani samorządów. Zresztą pewnie i tak byśmy ich nie dostali. Nie uchodzimy za pupilków władzy. Nazbyt wyraźnie
przypominamy włodarzom, że pełnią oni
funkcję służebną wobec Narodu i że to
Naród stanowi władzę zwierzchnią.
Wpływy z tegorocznych wpłat 1%
przeznaczymy na nasze działania
w sądach.

'
wiesci
orzyskie

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców
gminy Orzysz.
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Osoby chcące wesprzeć wydawanie
miesięcznika
mogą
dokonywać
dobrowolnych wpłat na konto: Mazurskie
Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej
w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 2,1 2-250
Orzysz, BS Ruciane Nida O/Orzysz
Nr 79 9364 0000 2003 0008 0709 0001
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej w Orzyszu serdecznie dziękuje
wszystkim,
którzy
bezinteresownym
wsparciem finansowym lub pracą
przyczyniają się do wydawania tego
czasopisma.

PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY
- PRZEKAŻ GAZETĘ INNYM
Masz ciekawą informację?
Widzisz, że dzieje się coś,
o czym powinni wiedzieć inni?
skontaktuj się z redakcją:
tel. 796 1 40 648
marusinski@orzysz.org.pl
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Karpik,
który
potrafił
Akademia Seniorow Warmii
i
Mazur
dą się odbywały. Obok wykładów,
Nasza gmina jest jedną z 9
miejscowości, gdzie takie zajęcia bę-

chętni seniorzy wezmą udział w zajęciach praktycznych np.: w warsztatach garncarskich, kosmetycznych,
i florystycznych. Osoby uczestniczące w zajęciach wyjadą na kilkudniową wycieczkę do Gdańska.
Zapraszamy.

Ziemia Orzyska w literaturze czeskiej
Stało się tak za sprawą poezji
Zbigniewa Chojnowskiego, kolejnego po Michale Kajce, piewcy uroków
Mazur, najbliżej związanych z okolicami Orzysza.
Tomik zawierający wybór poezji z lat 1980-2011 opublikowano
w Czechach pod tytułem „Mazurské
odjezdy”. Zawiera on wiersze poety,

wydane wcześniej w naszym kraju,
w zbiorze „Kamienna Kładka”. Z tego to tomiku publikujemy od jakiegoś czasu wiersze w Wieściach
Orzyskich. Cieszymy się, że możemy
je drukować, korzystając z życzliwego wsparcia samego poety.
Nasza radość jest tym większa,
że te same wiersze mogą poznać miłośnicy poezji z kraju naszych południowych sąsiadów.

wszystko robić sam

dokończenie ze str.

Antosiowi dedykuję

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

W gminnym Biuletynie
padł rekord w ilości zdjęć
miłościwie nam panującego, a
w jednej z powiatowych gazet
natknąłem się na fotografię kilku strażaków, która bardzo
mnie zaniepokoiła. Otóż zdjęcie przedstawiało osoby z zarządu orzyskiej straży z karykaturalnie wypiętymi brzuchami. Nie wiem czy było to
zdęcie prawdziwe, czy tylko
jakiś fotomontaż przygotowany przez złośliwe osoby. Jest
chyba nieprawdopodobne, aby
strażacy byli takimi brzuchaczami. Chyba ktoś robi sobie
z nich żarty.
Gdyby jednak tak było
w rzeczywistości, to ich udział
w akcjach strażackich mógłby
doprowadzić do zniszczenia
sprzętu bojowego. Czy bowiem drabina strażacka utrzyma taki ciężar, czy podnośnik
nie zastrajkuje, podnosząc to?
Dawno temu było bardziej normalne, że wojskowi,
policjanci czy strażacy nierzadko byli otyli, z dużą nadwagą.
Trudno im w takim stanie było
walczyć z wrogiem, ścigać
przestępców czy też gasić pożary. Obecnie jednak zarówno
policja jak i wojsko, jak również strażacy z Zawodowej
Straży Pożarnej, także szerego-

wi strażacy ochotnicy z Orzysza i innych OSP są
chłopakami na schwał, smukłymi, przystojnymi i wysoce
sprawnymi fizycznie. Brawo!
Dlaczego więc niektórzy
z orzyskiego zarządu OSP nie
spełniają takich norm, dlaczego ośmieszają orzyską brać
strażacką? Może za dużo zaszczytów, a za mało treningu?
Za dużo promowania się w gazetach, a za mało ćwiczeń
i dbałości o kondycję fizyczną?
Czy to dobry przykład dla
szeregowej braci strażackiej,
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Płynąc do domu, zgubił drogę. Długo trwało,
nim odnalazł swój dom bez pomocy magii. Kiedy
zjadł obiad – zajęło mu to godzinę – postanowił: - od
dzisiaj będę uczył się wielu rzeczy i sam będę wszystko robił!
Na początku nic mu nie wychodziło, ale się nie
poddawał. Bardzo, ale to bardzo się starał. Nauka zaczęła sprawiać mu wiele radości, bowiem rzeczy, których wcześniej nie potrafił robić bez czarów,
wychodziły mu teraz coraz lepiej. Wkrótce inne rybki
coraz chętniej zapraszały go do wspólnej zabawy.
I znów miał coraz więcej przyjaciół, z którymi dokazywał w głębinach jeziora.
Tak nasz Karpik przekonał się, że nie czarami,
zaklęciami czy wysługiwaniem się nadludzkimi mocami, lecz nauką i własnym działaniem można dojść
do zadowolenia z siebie i spotykać się z dobrym przyjęciem przez otoczenie.

która właśnie trzyma formę
i jest sprawna, z poświęceniem
służąc mieszkańcom gminy
Orzysz? Panowie naczelnicy
i prezesi! Dość lansowania się,
przechwalania i fotografowania
tych wypiętych brzuchów! Dołączcie swoim wyglądem do
szeregowych strażaków, to dobrze zrobi wam i pozwoli uniknąć śmieszności.
Może warto uprawiać jakieś sporty? Może siatkówkę?
A propos siatkówki, burmistrz,
po raz pierwszy w tym roku nie
wspierał swoją obecnością tur-

rys. Marek W. Judycki

PROŚBA O PODWYŻKĘ

nieju siatkówki kobiet, organizowanego corocznie z okazji
Dnia Kobiet. Ja odbieram to,
jako postępujące lenistwo i zamykanie się, izolowanie od
mieszkańców. Może taki brak
komunikacji jest powodem kolejnych wpadek naszego
optrznościowego ojca miasta?
Wystąpił on do Rady Miejskiej
o podjęcie uchwały w sprawie
śmieci, przekazując odpowiednio przygotowany projekt
uchwały. Na samej sesji jednak
wycofał swój projekt i zrezygnował z poddania go pod głosowanie, podobnie jak z podwyżką jego poborów. W takiej
sytuacji należałoby się zastanowić czy Tomasz Sulima jest
w stanie pełnić swoje obowiązki. Jeżeli występuje z projektami uchwał, a na sesjach
sam je wycofuje, to rodzi się
pytanie, co tu jest grane? Czy
nie można tak przygotować
uchwał, aby odpowiadały potrzebom? Czy za każdym razem są one tak źle przygotowane, że trzeba je wycofywać? Czy warto ośmieszać
się, przekazując źle przygotowane uchwały? Czy tak będzie
zawsze, boć to już większość
kadencji upłynęło i czas nauki
minął. Teraz już pora na dobre
zarządzanie gminą!

