Środki na druk gazety są ograniczone. PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY - PRZEKAŻ JĄINNYM!
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W sumie uzbierałaby się ich już niezła
dzielnica. Niektóre z nich prezentujemy na
kolejnych stronach naszej gazety.
Są ruiny miejskie, są ruiny będące
własnością wyśmienicie prosperujących
właścicieli orzyskich firm, a są i takie, których właścicieli nie można skłonić do uporządkowania spraw, bo uciekli z kraju.
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Niewątpliwie najbardziej bulwersują
ruiny, których zarządcą jest burmistrz naszego miasta. Do takich zaliczamy stare kasyno i byłą wojskową przychodnię
lekarską. Pomiędzy nimi stał niegdyś Klub
Garnizonowy, który rozebrano, bo przydał
się komuś materiał z rozbiórki. Dawny
ośrodek zdrowia straszy od wielu lat, a że
znajduje się on w centrum miasta, to i wielu przejeżdżających przez Orzysz jest
dokończenie na str. 2
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Wynika to zapewne z tego, że niektórzy reprezentanci
mieszkańców Orzysza nie zawsze należycie, a czasami
wręcz źle traktują swoje obowiązki, które przyjęli na siebie
składając ślubowanie.
Wprawdzie Statut Gminy
Orzysz w ustępie 2. paragrafu
66. mówi, że „Głosowanie
jawne zarządza i przeprowadza
Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"
[…]” i w ten sposób dopuszcza
głosowanie jako „wstrzymuję
się”, ale w każdym przypadku
jest to wstrzymywanie się
przed podjęciem lub odrzuceniem decyzji, czyli jest to forma bierności radnego.
Przed przystąpieniem do
pełnienia obowiązków, każdy
z radnych na pierwszej sesji
ślubuje: „Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obo-
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wiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Warto, aby przez chwilę
zastanowić się, czy radni będący obecnymi na posiedzeniu
komisji lub sesji, a w czasie
głosowań podnoszący rękę jako wstrzymujący się od głosu,
sprawują się godnie, rzetelnie
dokończenie na str. 2
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Z Dariuszem Kizlingiem, osobą znaną w naszej
orzyskiej społeczności, rozmawiamy o jego pracy i planach
na wybory samorządowe.

o umowy zawarte z Ministerstwem Rolnictwa i Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uzyskaliśmy
prawo do wydatkowania kwoty

Wieści Orzyskie: Jest
Pan dyrektorem LGD Mazurskie Morze. Nie muszę dodawać, że siedziba tego LGD
mieści się w Orzyszu, ale co
to jest i do czego służy, to
może nie wszyscy wiedzą.
Dariusz Kizling: LGD
czyli Lokalna Grupa Działania
to stowarzyszenie stworzone
do realizacji programów unijnych według formuły Leader,
czyli partnerstwa zrzeszającego przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, osób fizycznych na
obszarze powiatu piskiego oraz
gmin Piecki i Mikołajki z powiatu mrągowskiego. Centralnym punktem naszego obszaru
jest jezioro Śniardwy, stąd nazwa stowarzyszenia „Mazurskie Morze”. W oparciu

około 48 milionów złotych
z dwóch Programów PROW
2007-2013 i PO RYBY 20072013. Większość tej kwoty
przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych przez samorządy, przedsiębiorców i stowarzyszenia.
Wyboru wniosków do dofinansowania dokonują specjalne
organy LGD - Rada Decyzyjna
i Komitet.
Nie przesadzę jak powiem, że większość inwestycji
zrealizowanych przez ostatnie
trzy lata przez Gminę Orzysz
otrzymała dofinansowanie poprzez LGD MM. Mówimy tu
o kwocie około trzech milionów złotych. Część udostępnionych środków LGD
przeznacza na działania aktydokończenie na str.
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i uczciwie względem społeczności gminnej
i swoich wyborców? Czy wypełniają oni
swój podstawowy obowiązek, którym jest
udział w pracach rady: „radzenie” i podejmowanie decyzji istotnych dla całej gminy.
Radni wstrzymujący się od głosu kierują się różnymi powodami.
Wśród nich wyodrębnić można takie,
które wynikają z braku kompetencji. Radni
uważają, że nie rozumieją sprawy, nie wiedzą o co chodzi w podejmowanej uchwale,
nie mają pojęcia czym rzecz może skutkować. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt,
że radni mają czas na przygotowanie się do
sesji, znają jej szczegółowy plan i posiadają projekty wszystkich uchwał, które mają
być głosowane. Mają niezbędne materiały
i czas, aby konsultować się z mieszkańcami, mogą więc poznać wszelkie uwarunkowania związane z uchwałą. Jednak przede
wszystkim każdy z projektów analizowany
i opiniowany jest na wcześniej przeprowadzonym posiedzeniu komisji i tam każdy
z radnych może dokładnie wniknąć w treść
uchwały, a także żądać wszelkich niezbędnych wyjaśnień od burmistrza i urzędników przygotowujących tekst dokumentu.
Cóż jeszcze w takiej sytuacji stoi na drodze, aby opowiedzieć się zdecydowanie
„za”, jeżeli przyjęcie uchwały będzie dobrze służyło mieszkańcom albo, „przeciw”
jeżeli uchwalone prawo miałoby być złe
dla wyborców.
Inną grupą powodów wstrzymywania
się bywją obawy przed konsekwencją ze
strony burmistrza, bowiem w wielu przypadkach głosujący są w różny sposób od
niego zależni. Klasycznym przykładem są
radni nauczyciele, ale także inni pracownicy instytucji gminnych, podległych burmistrzowi i spółek z udziałem gminy. Także
ci radni, których małżonkowie lub inni
członkowie rodziny są pracownikami

dokończenie ze str.

Urzędu Miejskiego czy instytucji gminnych, czy w końcu tacy, którzy w różny sposób są powiązani z gminą np. poprzez
korzystanie ich rodzin z zatrudnienia
w pracach interwencyjnych.
Swego rodzaju konsekwencje mogą
grozić radnemu, który nie podporządkuje
się ustaleniom własnego ugrupowania politycznego, z ramienia którego wszedł do
komitetu wyborczego i został wybrany radnym. Swojego rodzaju dyscyplinowanie
może wynikać także z przynależności do
klubów radnych, którę to instytucję usankcjonowane statutem gminy funkcjonują
w wielu radach, także w Orzyszu.
Brak jednoznacznego ustosunkowania się radnego do uchwały wynika także
czasami z powodu swoistego protestu lub
przynajmniej jako wyraz dezaprobaty dla
działalności burmistrza bądź koalicji rządzącej. Taki protest może być jednak czasami przykrywką prawdziwych powodów.
Tak było w jednej z minionych kadencji,
kiedy to dwóch radnych przez całą kadencję wstrzymywało się od głosu. Miał to być
ich sposób protestowania przeciwko czemuś. Aktualnie nie wiadomo przeciwko
czemu protestowali. Wiadomo jednak, że
takie działanie należy uznać za nieuzasadnione i szkodliwe, tym bardziej dlatego, że
przy tym pobierali z miejskiej kasy dietę
tak, jak jakgdyby w pełni wypełniali swoje
obowiązki: „godnie, rzetelnie i uczciwie”.
Jeszcze bardziej godna potępienia jest
sytuacja, kiedy radny jest obecny na sesji,
lecz nie bierze udziału w głosowaniu nie
będąc ani „za”, ani „przeciw”, ani nawet
nie podnosi ręki na „wstrzymuję się”. Takie sytuacje także mają miejsce wśród
orzyskich radnych. W takim przypadku
statut naszej gminy nakazuje odnotować
w protokole nazwiska radnych obecnych
na sesji, a niegłosujących.
Literatura wskazuje możliwość od-
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świadkami nędzy tej części naszego grodu.
Po co stoją te ruiny? Czy to tylko brak dbałości burmistrza o estetykę miasta? Może
po prostu burmistrz jeszcze nie doszedł do
tego, że to on jest za to gruzowisko odpowiedzialny? Przecież nie chodzi po mieście, chyba że z dziewczynami z konkursu
na miss, a wtedy ma na co patrzeć, nie jakieś ruiny mu w głowie. Może więc na
miejscu będzie przypomnieć mu: Tomaszu
Jakubie Sulimo, zamiast siedzieć w gabinecie, weź się za rozebranie tego gruzowiska -własnoręcznie. To będzie jedyna
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rzecz, za którą możesz być chwalony przez
potomnych.
Budynek byłego kasyna miał już kilka przeznaczeń. Za poprzedniego burmistrza miał to być obiekt wykorzystywany
na sesje rady miejskiej. Za obecnego burmistrza miał to być ośrodek pomocy społecznej. Tak obiecał Tomasz Sulima. No
cóż, niespełniona obiecanka, jakich wiele
było na początku kadencji.
Niezła ruina stoi obok obiektów Caritas. Gdyby nie fakt, że Dom Rekolekcyjny
Kurii Ełckiej jest bardzo często odwiedzany przez ważne osobistości nie tylko kościelne, to rozsypująca się ta była

wołania z komisji rady wstrzymującego się
od głosowania radnego, co może się wiązać z obniżeniem kwoty diety, a z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie.
Czy można w jakiś sposób wywrzeć
nacisk na radnego, który uchyla się od zajęcia wyrazistego stanowiska i zagłosowania „za” albo „przeciw? Zapewne tak.
Mogą zrobić to wyborcy nie oddając głosu
głosu na takiego radnego w kolejnych wyborach. Do tego jednak wyborcy potrzebują wiedzy o tym, jak sprawuje się radny
przez nich wybrany. Warto więc może
wprowadzić do statutu gminy zapis, nakładający obowiązek rejestrowania, którzy
radni, w jaki sposób głosują przy poszczególnych uchwałach.
Na zakończenie może warto jeszcze
przytoczyć głos jednego z forumowiczów,
wyborców dosyć dosadnie oceniającego
wstrzymywanie się radnych od zajęcia wyrazistego stanowiska w głosowaniu.

„ Należy usunąć z głosowania idiotyczną pozycję; "kto się wstrzymał". Komu
lub czemu to służy? Radny czy poseł bierze
pieniądze za reprezentowanie wyborców
i PODEJMOWANIE decyzji w ich imieniu.
Co wart jest taki głosujący, który nie potrafi dokonać wyboru za czy przeciw
i wstrzymuje się od głosowania? Z nim lub
bez niego werdykt jest taki sam, a on za nic
bierze pieniądze. Uważam, że pozycję "kto
się wstrzymał" należy niezwłocznie usunąć
z procedury głosowania, aby nie chowali
się za nią różni nieudacznicy, którzy kandydują wszędzie, gdzie się tylko da, a jedyne co potrafią reprezentując wyborców, to
chować głowę w piasek poprzez "wstrzymuję się". W ten sposób pokazują, jak im
zależy na wyborcach - swoją głowę dla
ochrony w piasek, a na wyborców wypinają tyłek. Takich przedstawicieli należy zdecydowanie olewać przy każdych wyborach,
ponieważ oni oprócz przesadnej dbałości
o własną kieszeń i wygodę nic do spraw,
do których są wybrani, nie wnoszą.”

betoniarnia mogłaby stać i rozsypać się do
końca. Tak zresztą powoli się staje.
Gorsza sprawa jest ze starą apteką.
Nowy właściciel nie tylko nie porządkuje
rozsypujących się murów, ale pozdejmował zabezpieczania, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów. Podobnie
przedstawia się sprawa z budynkiem przy
targowisku. Skupowanie ruin z uwagi na
dobre rozlokowanie działki jest może dobry pomysłem dla właściciela, ale dla ogółu mieszkańców jest to i niebezpieczne,
i bulwersujące z uwagi na utrwalanie nieporządku w miejscach publicznych.
Jak widać, orzyskie ruiny "mają się
dobrze".
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ORZYSZ PRZYGOTOWANY NA TURYSTÓW?
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wizycyjne, promocyjne i administrację.
Organizujemy konkursy wiedzy o regionie
dla dzieci i młodzieży np. Konkurs Znawca
Mazurskiego Morza, Pan Karp z wizytą
u przedszkolaków. Imprezy promujące aktywną turystykę, np. Triatlon Mazurski,
Rajdy Rowerowe Szlakami Mazurskiego
Morza. Zlecamy projekty badawcze dotyczące m.in. stanu środowiska naturalnego
Mazur, np. badania jakości wód jeziora
Śniardwy, debaty na temat stanu środowiska naturalnego Mazur. Naszym najważniejszym wydarzeniem promocyjnym jest
cykliczna impreza Święto Rybaka. W tym
roku odbędzie się w Orzyszu 21 czerwca
przy ul. Leśnej. Już dzisiaj wszystkich gorąco zapraszam. Szczegółowy harmonogram naszych działań będzie zamieszczony
na naszej stronie internetowej. Krótko mówiąc, dzieje się.

dokończenie ze str.

backich. Trudno więc oczekiwać, że będziemy popierać podobne projekty bądź
angażować się w wewnętrzne sprawy
PZW. Błędnym jest rozumowanie, że LGD
Mazurskie Morze jest przeciwko wędkarstwu na Mazurach. Jest to nieprawdą
o czym świadczą różne działania, które
prowadzimy na rzecz promocji wędkarstwa. Szkoda, że spotykamy się z odmową
współpracy ze strony Koła PZW w Orzyszu. To nie jest dobre.

dotąd spotkałem się z jedną wypowiedzią
krytyczną Arkadiusza Siemieniuka Prezesa
Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie, mieszkańca Wierzbin, na zasadzie „po co jakieś
Centrum, skoro nie ma ryb”. Chcę wierzyć
że to odosobniony pogląd.

Oni kwestionują pomysł na budowę
jakiegoś obiektu?
Wspólnie z dziewięcioma LGR (Lokalnymi Grupami Rybackimi) z Polski północnej realizujemy projekt Północny Szlak
Rybacki. Jak dotąd nie istniał jeden produkt łączący obiekty i wydarzenia kulturalne, związane z rybactwem na skalę kilku
województw. W ramach szlaku powstanie
dziesięć Centrów, po jednym na terenie
każdej Lokalnej Grupy Rybackiej. Jednym
z wiodących tematów realizowanych w ramach naszego Centrum będzie ichtiologia
i ekologia środowisk wodnych obejmująca
takie tematy, jak: ochrona środowiska
a rozwój turystyki, racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi, popularyzacja „Kodeksu praktyk dla rekreacyjnego rybołówstwa”. Dzięki bardzo dobrej lokalizacji
Centrum nad Jeziorem Orzyskim chcemy
stworzyć bazę do działania różnych organizacji społecznych, w tym wędkarskich. Jak

nej biogazowni? Czy pomysł takiego
usytuowania biogazowni jest dobrym?
Niestety, nie mam wiedzy na temat
działania biogazowni, jako sposobu na pozyskiwanie energii odnawialnej.

Więc na jezioro, które może będzie
kiedyś rajem dla wędkarzy, najczęściej
u nas wiejące wiatry zachodnie nawiewać będą ewentualne odory z planowa-

Pozostańmy przy programie „PO
RYBY”. Chyba wynikła jakaś różnica
poglądów pomiędzy orzyskimi wędkarzami a LGD?
Wędkarze, mimo naszych co najmniej kilkukrotnych zaproszeń, nie byli
jako Koło Polskiego Związku Wędkarskiego zainteresowani współpracą z LGD. Mając kontakty w całej Polsce, oceniamy to
jako przypadek szczególny, bo wszędzie
lokalne grupy rybackie tworzone są przez
rybaków i wędkarzy. Natomiast tutaj wędkarze z jakiejś przyczyny uznali, że nie jest
w ich interesie włączenie się w działalność
LGD, skorzystanie ze środków, które stowarzyszenie LGD pozyskało i realizowanie wspólnych działań.
Z czego, według Pana, wynika owa
niechęć do współpracy?
Odnoszę wrażenie, że nie są zadowoleni, że w ogóle jakieś środki są dostępne
dla mieszkańców dzięki rybakom. Myślę,
że nastąpiło tutaj połączenie różnych
spraw. Daje o sobie znać konflikt wewnętrzny w strukturach Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz kampania na rzecz nowej koncepcji zmiany prawa dotyczącego
rybactwa śródlądowego i zagospodarowania jezior mazurskich. Koncepcja, proponowana przez pewną grupę lokalnych
działaczy PZW w myśl hasła „Mazury bez
sieci”, czyli „Mazury bez rybaków”, zakłada w największym skrócie wyłączenie mazurskich jezior z działalności rybackiej.
Koliduje to w sposób oczywisty z porządkiem prawnym, w ramach którego my, jako Lokalna Grupa Rybacka, wykonujemy
zobowiązania wynikające z realizowanej
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Ry-

Ponoć prezes Kamiński zapewniał,
że szukał chętnych na wycieczkę do Niemiec, na poznanie pracy takiej biogazowni, chociaż ja nie znam żadnego
z uczestników tego wyjazdu. Pan zapewnie był zapraszany?
Nie byłem zapraszany. Moja wiedza
na temat biogazowni jest ograniczona.
Wiem tyle, że takie instalacje budowane
są na terenach wiejskich, ponieważ bazują
głównie na rolniczych odpadach poprodukcyjnych i kiszonkach, więc lokalizacja
biogazowni na terenie miejskim może być
problematyczna. Stworzyliśmy w Orzyszu
podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej,
żeby zachęcić potencjalnych przedsiębior-
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ców do tworzenie nowych miejsc pracy, co
w przypadku biogazowni nie będzie miało
miejsca, bo są one praktycznie samoobsługowe. Inwestor deklaruje, że ma tu powstać centrum rehabilitacji. Nie chcę
twierdzić, że inwestor tylko dużo obiecuje,
ale jeżeli łączy się dwa zupełnie odmienne
typy zadań w jednym pakiecie po to, aby
ten pakiet wyglądał atrakcyjnie, to można
mieć pewne obawy.
Została opublikowana informacja,
że kandydatem na burmistrza Orzysza
z ramienia PSL został Zbigniew Włodkowski. Czy faktycznie jest on oficjalnym i jedynym kandydatem PSL?
Zarząd Miejsko-Gminny PSL
w Orzyszu podjął uchwałę, w której rekomenduje – jest to część bardziej złożonego
procesu wyłaniania kandydata - posła Zbigniewa Włodkowskiego na kandydata na
burmistrza z listy PSL.
Czy zarząd zarekomendował tyko
Zbigniewa Włodkowskiego, czy Pana
także?
Wybory samorządowe, szczególnie
w takich małych społecznościach, nie są
wyborami politycznymi. Szczególnie nie
są takimi wybory burmistrza. Myślę więc,
że należy wyborcom stworzyć warunki do
wyboru burmistrza spośród różnych kandydatów, o różnym doświadczeniu zawodowym i społecznym. Pogląd mój poparł
Zarząd PSL wyrażając zgodę na stworzenie pełnego niepolitycznego komitetu obywatelskiego w najbliższych wyborach
samorządowych. Myślę, że to dobrze
świadczy o ugrupowaniu, jeśli dysponuje
dużymi zasobami kadrowymi i może zaproponować mieszkańcom różnych kandydatów. Przypomnę, że w tej kadencji
jestem radnym, członkiem Zarządu Powiatu z listy Komitetu Przymierze Ziemia Piska, który obecnie współrządzi powiatem.
Reasumując, tak, chcę kandydować w wyborach samorządowych na Burmistrza
Orzysza z listy Komitetu Przymierze Ziemia Piska.
Tak więc będzie konkurencja,
w ramach kandydatów związanych
z PSL?
Jeżeli mówimy o liście PSL, to jest to
jeden kandydat na burmistrza, który został
zarekomendowany przez Zarząd MiejskoGminny PSL w Orzyszu. Natomiast konkurencja wpisana jest w sposób naturalny
w wybory i jest czymś pozytywnym. Uważam, że najgorszą rzeczą, która może nas
spotkać to brak konkurencji. W Orzyszu
powinniśmy skończyć z niedobrą tradycją,
gdzie w wyborach do najwyższego urzędu
w gminie jest tylko dwóch kandydatów.
W efekcie wielu mieszkańców ma problem
z wyborem swojego kandydata i nie głosu-

je wcale albo głosuje negatywnie to znaczy
przeciwko kandydatowi „bardziej niepożądanemu”. W tych wyborach, jako ugrupowanie, chcemy zaproponować model inny,
w którym będzie kandydatów trzech, czterech, może pięciu. Jest szansa, że wybierzemy dobrze i dzięki temu wygramy
wszyscy, wybierając odpowiednią osobę.
Jednym z kandydatów, którego chcemy
zaproponować jest polityk z doświadczeniem parlamentarnym. Natomiast alternatywną kandydaturą jest samorządowiec
i działacz społeczny, posiadający praktykę
w pozyskiwaniu środków unijnych. Może czas skończyć z dwubiegunowym patrzeniem na rzeczywistość: ten jedyny
dobry i ten zły.
Mówi Pan o tym, jakby wszystko
było już „poustawiane”, jeżeli chodzi
o PSL, ale decyzję w tej sprawie podejmuje przecież Konwencja Wyborcza
PSL. Czyżby więc decyzja konwencji,
która jeszcze nie zebrała się, to już tylko
formalność?
Tak jak zaznaczyłem, Zarząd PSL ma
prawo rekomendować kandydata na burmistrza, natomiast ostateczną decyzję podejmie konwencja wyborcza. Taka jest logika
przygotowania wyborów przez partię i tak
te przygotowania są prowadzone. Niemniej
jednak konwencja zbiera się na krótko
przed wyborami, w związku z tym zarząd
PSL, aby dobrze przygotować się do wyborów, dokonuje pewnych działań organizacyjno-przygotowawczych, rekomendując
swojego kandydata, który w ten sposób
otrzymuje zielone światło do przygotowywania kampanii wyborczej.
W tych wyborach może kandydować aż czterech nauczycieli na burmistrza. Czy nie uważa Pan, że zbyt dużo
w naszym samorządzie jest przedstawicieli tego zawodu i że to z tego powodu
nasza gmina ma takie problemy budżetowe i społeczne?
Nauczycielem byłem lat temu siedemnaście. Rzeczywiście mam wykształcenie pedagogiczne. Pracowałem przez 5
lat, jako nauczyciel historii. Przez 10 lat
pracowałem jako dyrektor szkoły podstawowej. Przez 4 lata byłem zastępcą burmistrza Orzysza. Współtworzyłem, a obecnie
od trzech lata pracuję jako dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”,
zarządzającej środkami unijnymi. Gdyby
więc zapytano mnie, kim czuję się zawodowo, to powiedziałbym, że z całą pewnością czuję się człowiekiem, który posiada
różne kwalifikacje, wśród których moje
doświadczenia nauczycielskie widziałbym
na ostatnim planie.
Myślałem nie tylko o Panu.
W przypadku obecnego burmistrza

Tomasza Jakuba Sulimy, rzeczywiście
większość jego działalności zawodowej
wiąże się z pracą nauczyciela, więc to byłoby trafne określenie. W odróżnieniu od
Zbigniewa Włodkowskiego, który od kilkunastu lat utożsamiany jest z działalnością polityczną i samorządową, a nie
nauczycielską.
Wiemy więc, że jest Pan kandydatem na burmistrza. Proszę powiedzieć,
co według Pana jest najważniejsze dla
naszej gminy.
Dla naszej gminy najważniejsze jest
wyznaczenie celów, które będziemy
wspólnie realizować i z którymi będziemy
się utożsamiać. Nie mam tu na myśli kolejnych wiekopomnych projektów, ale cele,
które możemy osiągnąć sami jako społeczność. Absolutnie dla naszej gminy jest
istotne stymulowanie przedsiębiorczości
i aktywności mieszkańców. Musimy stworzyć model, do którego zmierzamy, najlepiej ucząc się od tych którym się udało.
Takim dobrym przykładem dla mnie jest
praca samorządu Gminy Mikołajki, który
od kilkunastu lat konsekwentnie tworzy
bazę pod aktywność mieszkańców. Samorząd Gminy nie jest od tworzenia miejsc
pracy, ale od tego, aby te miejsca pracy
stymulować, wspierać.
Nigdy nie myślałem o byciu burmistrzem w kategoriach życiowego planu, ale
zawsze pasjonowało mnie realizowanie
nowych przedsięwzięć. Bycie burmistrzem
w dzisiejszych trudnych czasach to z całą
pewnością ambitny projekt. Jeśli mieszkańcy udzielą mi poparcia, chciałbym się
podjąć jego realizacji. Kierowanie gminą
to projekt zespołowy, dlatego zapraszam
do współpracy wszystkich, którzy chcą się
włączyć aktywnie w działalność społeczną
i samorządową.
Gorąco zapraszam do współpracy
wszystkich, którzy chcieliby ze mną
współpracować w interesie naszej gminy,
bez względu na preferencje polityczne.
W wyborach samorządowych ludzi powinien łączyć przede wszystkim cel, a nie
przynależność partyjna. Wybory pokażą,
czy propozycja moja spotka się z zainteresowaniem. Jeżeli tak, to chcę cztery lata
poświecić na realizację tego celu. Jeżeli
wyborcy zagłosują inaczej, pogratuluję
sukcesu następnemu burmistrzowi.
Należy więc spodziewać się, że po
wybraniu Pana na burmistrza władza
otworzy się, po raz pierwszy od wielu
lat, na działania służące budowie aktywności mieszkańców, które to działania od
wielu lat próbuje realizować MSAL,
a które dotychczas nie znajdują zrozumienia u kolejnych burmistrzów.
Dziękujemy za rozmowę.
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ochrony wód oraz ich zasobów zaczęto
wciągać mieszkańców z danych terenów,
dając im większe przywileje rybackie
w zamian za dodatkowe obowiązki.

Kto i na jakich zasadach ma mieć
prawo, by je łowić? Jak państwo powinno
przydzielić przywileje, żeby wszyscy rybożercy i nie tylko byli zadowoleni? Od
dzierżawcy jeziora po wyznawców "złów
i wypuść", od kormorana zwyczajnego, po
równie zwyczajnego konsumenta, którego
mottem kulinarnym jest sentencja: rybka
lubi pływać?
Jak się okazuje, ryby z mazurskich
jezior już przed wiekami były swoistym towarem reglamentowanym, a prawo do ich
połowu mieli tylko nieliczni wybrańcy.
W przywileju chełmińskim zakon krzyżacki zastrzegł sobie prawo odłowu ryb dla
siebie, w przypadku dużych i średnich jezior. Niewielkie jeziora mogły stać się czyjąś własnością w zamian za ziemię o tej
samej powierzchni. Właściciele dóbr przy
większych jeziorach mogli odławiać ryby
tylko na własny użytek z zakazem stosowania niewodu. Tak wyglądało ówczesne
prawo, zanim zaczęto kolonizować obecne
tereny naszej gminy. Kiedy fala kolonizacyjna dotarła i tutaj, zakon krzyżacki nadal
bardzo powściągliwie przydzielał prawo
do rybołówstwa. Na przykład sołtys z Nowych Gut mógł łowić jedynie latem, przy
pomocy tylko niektórych narzędzi połowowych i wyłącznie na własne potrzeby
stołowe. Po pewnym czasie, po odnowieniu przywileju pozwolono mu łowić przez
cały rok.
Druga fala kolonizacji na naszych terenach (do 1525 roku) przyniosła kolejne
stopniowe przydzielanie przywilejów
związanych z rybołówstwem wśród sołtysów, wolnych i chłopów. Sołtys ze wsi
Odoje mógł łowić na jeziorze Orzysz latem
i zimą, gdy tymczasem inni mieszkańcy
wsi tylko latem, czyli jak wówczas określono: od Wielkanocy do świętego Michała
i wyłącznie na Jeziorze Czarnym (obecnie
nie istnieje, pozostałością jest jezioro Wylewy) bez używania saków.
Mieszkańcy wsi Odoje, Chmielewo
i Zdęgowo mieli zakaz zmiany biegu rzek
i potoków pod groźbą wysokiej kary. Jeszcze przed XVII wiekiem wolni z Dąbrówki, Wierzbin, Tuchlina, Zastrużnego,
Pianek i Wężewa nie otrzymali przywileju
do wolnego rybołówstwa, ale karczmarze
z Orzysza i Szwejkówka mogli łowić kilkoma sakami na najbliższym akwenie.
Z czasem urzędnikom książęcym coraz
trudniej było kontrolować, czy ktoś nie
nadużywa przyznanych przywilejów. Do

W 1565 roku orzyski karczmarz Idzi
Schutzki, dostał kilka łanów ziemi
w Szwejkowie, w zamian za obowiązek
objeżdżania jezior i rzek podlegających
pod urząd rybacki w Orzyszu. Szczególnie
starannie musiał to robić w okresie tarła.
Ten sam obowiązek miał wypełniać także
ówczesny sołtys Orzysza i zarazem pisarz
starościński w jednym, Jan Schulzen, w zamian za obdarowanie dodatkowymi łanami
ziemi. Na początku XVII wieku do objeżdżania rzek i jezior orzyskich zobowiązany
został szlachcic Fryderyk Blumstein z Rogalika. Od 1615 roku, po otrzymaniu kilku
ostrowów nad jeziorem Druglin, przejął on
dodatkowo rolę zarządcy wód orzyskiego
urzędu rybackiego, o którego powstaniu
parę słów poniżej.
Państwo krzyżackie, chcąc kontrolować zasoby ryb w jeziorach, utworzyło
i zaczęło utrzymywać sieć urzędów i pracujących w nich urzędników. Najważniejszą funkcją w hierarchii urzędników
rybackich był „rybicki”, czyli Fischmeister. Kontrolował on rybołówstwo na podległym sobie terytorium i sprawował
nadzór nad połowami na potrzeby państwa.
Ośrodek rybacki w Orzyszu powstał dość
szybko, bo pierwsza wzmianka o nim pochodzi już z roku 1524. Orzyskim Fischamtem, jako rybiccy kierowali między
innymi: Marcin von Krösten (1559-1565)
i Krispin Blumstein (1565-1574). Na niż-

szych szczeblach urzędowej drabinki rybackiej zasiadali nadzorca rybacki
(Keypper), który kierował pracą robotników najemnych oraz mistrz sieciowy
(Garnmeister), odpowiedzialny za stan sieci. Urzędnicy odnosili wiele korzyści z racji pełnionych przez siebie funkcji. Na
przykład Wawrzyniec, nadzorca rybacki
z Orzysza, w zamian za doglądanie jezior
i rzek w okresie tarła, został zwolniony
z wszelkich obciążeń podatkowych, dostał
ziemię i gdyby jego potomkowie chcieli
służyć tak jak on, to również mieliby zapewnione te przywileje.
Wiemy, że pod koniec XV wieku mistrzem sieciowym w okolicy jeziora
Orzysz i jeziora Śniardwy był niejaki Mikołaj. Jest on kolejnym przykładem tego,
jak duże korzyści przynosił wówczas status
urzędnika rybackiego. Nicolai Garnmeister
zapisał się na stałe w historii dwóch wsi
z obecnej gminy Orzysz: Okartowa - jako
główny zasadźca, zagrodnik z ponowionej
lokacji w 1492 roku, oraz Zdęgowa - łany
nadane mu przez komtura ryńskiego Rudolfa von Tippelskirchena w 1496 roku dały początek tej wsi.
W inwentarzu krzyżackim z 1524 roku wymieniono sprzęt rybacki, jaki znajdował się wówczas w urzędzie rybackim
w Orzyszu. Była to sieć, trzy łodzie i oddzielnie wymieniona łódź rybickiego, dwie
kotwice, sześć siekierek do lodu, bosak
i stara sieć z drzazgownicą. W owym okresie narzędzia połowowe, jakich można było używać, zostawały zazwyczaj
doprecyzowywane przy odnawianiu przywilejów dla nadawanych dóbr. Wśród wędek rozróżniano dwa rodzaje: wędkę
zwykłą do zarzucania (Wurfangeln) oraz
wędkę na okonie - zapewne w domyśle na
różne ryby drapieżne (Perschkeanangeln).
Najprostszą i najczęściej używaną siecią
był znany do dzisiaj sak, czyli sieć
w kształcie worka rozpięta na kabłąkach.
Używano również dużych zabrodzieni
(Wathenetzen), czyli długich workowatych
sieci ciągnionych pod prąd wody i ich
mniejszych odmian używanych na mieliznach (Handwathe). Rzadziej używano zastawek (Kleppen) w kształcie dwóch
skrzydeł, zakończonych lejkowatym workiem, czy żaków (Standnetzen), sieci rozpiętych na kolistych obręczach
i ustawianych w miejscu przepływu ryb.
Rozróżniano również sieci do połowów jesiennych i zimowych (Plötzengarn), do połów ryb drapieżnych (Perschkenetzen),
pławnice (Treibnetz) i sieci rozstawiane na
kijach (Stocknetzen). Mazurskie nazwy łowionych ryb były w większości bardzo
dokończenie na str. 7
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zbliżone do tych dzisiaj używanych: okoń
to był okun, sandacz - sendacz, jazgarz jesgarz, ciernik - stacklack, suma zwano
szumem, karpia karpiem, a karasia – karraschem. Lin to lien, leszcz – breye lub
brass, krąp – to krumpg zwany też gościorem, ukleja - uckleyka, a wzdręgę nazywano sdreną lub czerwonym okiem. Płoć
zwano płotką i płoczieczką, a na szczupaka
oprócz dzisiejszej nazwy mówiono też
schepok i szczubel. Sielawa była moranką,
muranką ewentualnie morynką, a węgorz
był wengorzem.
Kilka wieków temu węgorz nie był
jedyną wędrowną (dwuśrodowiskową) rybą, pływającą w okolicznych wodach. Na
Mazurach łowiono również jesiotry, łososie i minogi. Ze źródeł historycznych wiadomo, że w 1765 roku z Pisza do Torunia
i na Śląsk popłynęły między innymi: wę-

dokończenie ze str.

dzone certy, marynowane jesiotry, suszone
i solone węgorze, marynowane i wędzone
łososie i minogi. Ze względu na rzeczny
charakter ich rozrodczej wędrówki, trudno
przypuszczać, by pływały w Orzyskim Jeziorze, ale w Pisie i Węgorapie z pewnością. Współcześnie, w czerwcu zeszłego
roku, wpuszczono do Węgorapy 30 młodych jesiotrów ostronosych. Zostały one
oznakowane i mają być początkiem próby
przywrócenia jesiotrów w dolinie Pregoły.
Gdyby jesiotry nie wyginęły z powodu regulacji i grodzenia rzek, to może swojego
czasu, najbardziej pożądaną łapówką z Mazur nie byłby wędzony węgorz, tylko mazurski kawior?
Mam wrażenie, że główna zasada
kontroli państwa korzystania z łowisk, od
średniowiecza niewiele się zmieniła, choć
samo znaczenie ryb słodkowodnych od
tamtych czasów ogromnie zmalało. Wówczas, przywilej zjedzenia ryby w każdy postny dzień roku, a było ich wiele,
świadczył o niebagatelnym statusie takiego

Z ORZYSZA NA MARATONY
Już od najmłodszych lat interesowała
się sportem. Brała udział w licznych biegach przełajowych, dwukrotnie zdobyła
drugie miejsce w Orzyskim Biegu Ulicznym "Żyj bez nałogów".
Ewelina Joanna Sobocińska prawdziwą przygodę z bieganiem, rozpoczęła
tak naprawdę niecałe 2 lata temu. Początkowo z olbrzymim wysiłkiem - jak sama
twierdzi - truchtała ulicami Orzysza.
Z upływam czasu stopniowo zwiększała
dystans, narzucała sobie szybsze tempo,
wybierała coraz to trudniejsze trasy.
- Bieganie – opowiada - sprawia mi
dużą radość i przyjemność, gdy poprawiam
własne rekordy oraz przełamuję ograniczenia własnego organizmu. Musiałam pokochać ból i nauczyć się walczyć z własnymi
słabościami. Trenowałam, gdy żar lał się
z nieba, gdy padał silny deszcz, a najlepiej
wspominam pierwsze treningi w śniegu do
kolan, na ścieżce rowerowej w stronę Giżycka. Wykonywałam tam różnego rodzaju
skipy i to była świetna zabawa. Po upływie
roku hasania w okolicach Orzysza, przeniosłam się pod Warszawę, tu poznałam
grupę ludzi z klubu "Nadarzyn biega
i przyjaciele". Treningi u nich odbywają
się w każdą niedzielę i są otwarte dla
wszystkich. Muszę przyznać, że to oni namówili mnie na pierwszy start w zawodach. Może weszli mi na ambicję
sugerując, że moje wyniki są dobre, ale potrzeba potwierdzić je w zawodach. Sama

sobie chciałam coś udowodnić.
I tak oto wybrała pierwszy start i rozpoczęła ostre przygotowania do niego. Był
to XXV Bieg Niepodległości w Warszawie
11 listopada 20013, dystans 10 km. Na
starcie stanęło około 12 tys. osób, w białych i czerwonych koszulkach tworząc flagę Polski. Linię mety przekroczyła
z czasem 45 min. 13 sek. i na chwilę obecną jest to jej „życiówka”. Wśród kobiet zajęła 75 miejsce na 2756 startujących,
a w swojej kategorii wiekowej - na tym
najbardziej jej zależało - była 20. Dużo
nerwów, emocji, nawet lekko skręcona
kostka, ale radość z ukończenia biegu i tak
była największa.
Czując, że jest w dobrej formie, po
tygodniu wzięła udział
w kolejnych zawodach, na
które namówił ją kolega
biegający ultramaratony.
Razem wystartowali w III
Półmaratonie Niepodległości o Puchar Burmistrza
Węgorzewa na dystansie
21,097 km. Był to bardzo
udany dla niej bieg. Walcząc do końca, zajęła drugie miejsce wśród kobiet
z czasem 1:39:48 h. Psychicznie i fizycznie dała
z siebie wszystko, bo pomimo że nie trenowała do
takiego dystansu, bieg został zakończony sukcesem.
Uwieńczeniem jej starań
był nowy rekord czasowy

szczęśliwca. Dzisiaj ryby o znaczeniu
przemysłowym hodowane są w stawach,
a na jeziorach trwa "wyścig zbrojeń" na
różnego autoramentu sieci, agregaty prądotwórcze, sondy, kusze, zanęty, przynęty
i co tam jeszcze człowiek wymyślił, żeby
dopaść rybkę. Czy narastające przetrzebienie jezior spowoduje w końcu, że rosnące
w siłę i argumenty lobby wędkarskie,
przejmie akweny w rejonach turystycznych
na wyłączność łowiecką, traktowaną jako
rekreacja? Być może. Oby rybom nie było
już wsio ryba...
Literatura:
Grzegorz Białuński, "Rybołówstwo
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
(XIV-XVII w.) ze szczególnym uwzględnieniem starostwa ryńskiego", Komunikaty
Mazursko-Warmińskie nr 1(227) Olsztyn
2000 str. 29-62
Dr. Berthold Benecke, "Fische, Fischerei
und Fischzucht in Ost- und Westpreussen."
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na tym odcinku kilometrażowym. Stanęła
na podium, dostała piękny medal oraz olbrzymi puchar, a to - jak twierdzi - jest
najlepszą nagrodą za włożony wysiłek.
- Obecnie nie przygotowuję się do
żadnych zawodów - stwierdza pani
Ewelina - prowadzę treningi dla osób
chcących poprawić swoją kondycję, sylwetkę, staram się nauczyć ich czerpania
z tego przyjemności. W tym roku na pewno czeka mnie dużo startów, mam cichą
nadzieję, że odniosę również jakieś nowe
sukcesy. Jednak, gdy na zawodach nie
osiągnę wysokich lokat, to najważniejsze
jest, by nie stracić serca do biegania i za
każdym razem dawać z siebie więcej!
Pani Ewelinie życzymy wielu
sukcesów, a orzyszan zapraszamy do
aktywności.
red
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SPRZEDANE
Aż trudno uwierzyć, że opisane wydarzenia rozgrywały się naprawdę. W latach 80-tych XX wieku, gdy w Polsce
komuna chwiała się coraz bardziej, chyliła
się ku upadkowi, a emancypacja kobiet
była zjawiskiem powszechnym, gdzieś tam
daleko, w Jemenie, ale nie tylko, działy się
rzeczy straszne.
Zana i Nadia Muhsen urodziły się
w rodzinie wielodzietnej w Anglii. Ich
matka jest Angielką, ojciec – Jemeńczykiem. Rodzice nie są małżeństwem, nigdy
się nie pobrali, mimo narodzin tylu dzieci
– wszystkie noszą nazwisko ojca - „mężczyzny, samca, głowy rodziny”.
Zana, mając 15 lat, wyjeżdża z dwoma przyjaciółmi ojca, Abdulem Khada i jego synem Mohamedem, na wakacje do
Jemenu. Za kilka dni podobną podróż ma
odbyć jej młodsza siostra, Nadia. Niestety!
Wkrótce okaże się, że to nie wakacje.
Dziewczynki zostały sprzedane przez własnego ojca, wydane za mąż bez ich wiedzy,
wbrew ich woli i pod przymusem przetrzymywane są w Jemenie przez kilka lat.
Zana, wyjeżdżając z Anglii, ma mieszane uczucia. Boi się, ma przecież tylko
15 lat, a w Birmingham zostawia wszystko, co kocha. Przeczucie? Instynkt? A może jedno i drugie? „Gdyby mi się tam nie
spodobało? - pyta mamę i słyszy: „Oczywiście, Zana, wracaj, kiedy zechcesz…
W Jemenie, na lotnisku w Sanaa Zanie przyglądają się wszyscy podróżni - zarówno mężczyźni, których jest
przeważająca ilość, jak i kobiety - nielicz-

ne, noszące zasłony na twarzy i długie suknie. Wszystko dlatego, że dziewczyna
ubrana jest po europejsku: trykotowa koszulka, kwiaciasta spódniczka przykrywająca kolana, nic nadzwyczajnego.

Dom Abdula znajduje się na szczycie
skały i po dotarciu na miejsce „spływam
potem, jestem całkowicie mokra, kolana
krwawią, dłonie krwawią, wszystkie mięśnie mam napięte”- wspomina. A to dopiero początek gehenny, którą Zana ma
przeżyć w Jemenie. Po kilku dniach w domu pojawia się Abdullah, syn Abdula, 14 letni chłopiec, którego ojciec przedstawia
Zanie: „to jest twój mąż” i po chwili dodaje: „Twój ojciec wszystko ułożył. Małżeństwa. W Anglii. Twoje i także twojej
siostry Nadii. Mamy świadectwa ślubu.”
Zana nie może pogodzić się z tym, co usłyszała. Nie wierzy, że ojciec mógł je sprzedać, bo przecież ludzi nie sprzedaje się tak,
jak przedmioty. Niestety, to prawda.
Dziewczyna zostaje zgwałcona przez
swego „męża”- 14-letnie dziecko. A marzyła o miłości, chciała kochać, kochała bo w Birmingham zostawiła Mackiego -
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Było to 7 łanów nadanych na prawie
magdeburskim dla obojga płci, położonych
przy lokowanych w tym samym roku Grądach (Gronden), rzeką Orzyszą, Jeziorem
Orzysz i łanami należącymi do sołtysa
orzyskiego Jana (Jan Schulcze zum Aries).
W ten sposób powstały dobra w Uściu,
w ówczesnych dokumentach nazywane:

Uschzen lub Ustchzen. Miłek otrzymał
prawo zakładania barci w granicach
swoich włości. Uście odpracowywało
szarwark i administracyjnie należało do
rewiru w Grzegorzach.
W 1681 roku, gdy dobra w Grądach
stały się własnością ówczesnego starosty
z Zelek, Fryderyka von Heydecka (Friedrich zu Heydeck), Heydeckowie nabyli
również całe dobra w Uściu. Jak podaje
Grzegorz Białuński[i], Heydeckowie
w Państwie Zakonnym pojawili się na stałe
na początku XVI wieku. Wywodzili się ze
starej frankońskiej szlachty. Ich przodkiem
był Gotfryd von Heydeck z Lichtenau
(1294). W tym czasie, oprócz Grądów
i Uścia, Heydeckowie byli również właści-

ukochanego chłopaka.
Młoda Angielka nigdy nie pogodziła
się ze swoim losem. Była bita, zmuszana
do seksu z Abdullahem, urodziła nawet jego syna – Marcusa, ale wciąż myślała
o Anglii, o powrocie do domu. Dopięła
swego! Pomogła jej w tym matka, która
przyjechała do Jemenu, zaangażowała media, poruszyła niebo i ziemię, by odzyskać
swoje córki. Zana wróciła do Anglii po 8
latach pobytu w Jemenie, chociaż musiała
tam zostawić swego 2-letniego wówczas
syna Marcusa. Wróciła po latach upokorzeń, strachu, bólu, okropieństwa… Jej się
udało, niestety Marcus oraz Nadia i jej
dzieci do momentu powstania książki
wciąż pozostawali w Jemenie. „Nie chcę,
by żeniono pod przymusem mojego małego Marcusa, nie chcę, by kupowano mu
żonę. Moja siostra Nadia jest małą, samotną i daleką łzą w niezamierzonym smutku
tego świata. Nadiu, ja nie ustąpię nigdy,
obiecałam ci to”- kończy opowieść Zana.
Autorka książki przeżyła podobną historię, kiedy to z 4-letnią córką i mężem
Irańczykiem wyjechała z USA do Iranu.
Bez zezwolenia męża nie mogła opuścić
Iranu, bo za sprawą ślubu miała podwójne
obywatelstwo. Po 18 miesiącach wydostała
się z tego koszmaru i wtedy odkryła, jak
sama mówi, istnienie wielu dramatów, porównywalnych z tym, jakie sama przeżyła.
Najgorsze jednak jest to, że osoby, które
przeszły przez podobne doświadczenia, nie
miały odwagi o tym mówić.
Więcej o koszmarze Zany i jej siostry
Nadii, o upokorzeniu, jakiego doznały,
o bólu, agresji mężczyzn, ale także o obyczajowości jemeńskiej, o przyrodzie tego
kraju i o wielu innych sprawach nie mniej
ważnych możecie Państwo przeczytać
w książce „Sprzedane!”.

A.D.

cielami innej nieistniejącej obecnie wsi
z okolic Orzysza – Szwejkowa (Gross
Schweykowen). W spisie dóbr ówczesnego
starostwa ryńskiego z 1700 roku (General
Hufenschoss) Uście zaliczono do dóbr kulmerskich - Cöllmer. Nie oznaczało to jednak zmiany ich statusu na prawo
chełmińskie, były to raczej zmiany nomenklaturowe, a nadal były to dobra należące
do wolnych. Potwierdzono to w roku 1719.
Według danych z 1717 roku[ii] dziedzicem
majątku, w skład którego wchodziło również Uście, był Eustachiusz zu Heydeck
Mimo że nazwa pojawia się w późniejszych dokumentach, nie odnajdujemy
Uścia na mapie starostwa ryńskiego wykonanej przez kartografa Józefa Naronowicza-Narońskiego[iii] i sygnowanej na 1663
dokończenie na str.

10

WIEŚCI ORZYSKIE
Panie redaktorze!

Straciłam już zupełnie nadzieję czy
w naszym mieście coś się zmieni na lepsze? Chyba nie!!
Może po wyborach? Może wreszcie
wybierzemy władzę nie z przypadku tylko
naprawdę taką, która zechce zmienić coś
na lepsze. Pan Burmistrz jest? A jakoby
go wcale nie było. Można zobaczyć go
tylko w Biuletynie, a to na scenie, a to
w sali widowiskowej. Owszem, ładnie się
prezentuje, ale Szanowny Panie, to nie
o to chodzi. A może tak na tle „Hotelu”?
Też ładnie, szczególnie jak zjedzie telewizja, bo inaczej sprawy „hotelu” nie sposób załatwić.
Wszędzie brudy, śmieci i „Niebieskie Ptaki” w samym centrum, a obok pomnika wysypisko śmieci. Policji nie
widać. A może to zmowa milczenia?

Wstyd! Wstyd!. Marazm i niemoc.
A tak na marginesie. Czy te ścięte
drzewa – lipy, to na naprawę mostków?
Czy na pomnik dla Pana Burmistrza – lipa
dobra do rzeźbienia? Sprawą tych drzew
winna zająć się ochrona środowiska.
Panie Burmistrzu, ludziom w Orzyszu potrzeba pracy, a Pan funduje igrzyska. Nie zrobił Pan nic dobrego i już nie
zdąży, to są niestety zmarnowane lata dla
naszego miasta.
Uchowaj nas Boże od takiej władzy.
Radni bezradni, a włodarze bezwładni
czekają na przetrwanie.
Jeszcze jedna sprawa radnego – pijanego. Czy też potrzeba do załatwienia
tego interwencji telewizji?
Z poważaniem.
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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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rok. Może to świadczyć o tym, że już wówczas, mimo statusu odrębnego majątku, najprawdopodobniej z powodu wspólnych właścicieli Uście straciło znaczenie na rzecz sąsiednich Grądów.
Zapewne po otrzymaniu praw miejskich przez Orzysz, tereny
Uścia zostały wchłonięte w granice miasta. I tak zostało do dzisiaj.

dokończenie ze str.

Ziemia Orzyska w literaturze czeskiej

Jak wcześniej informowaliśmy, mazurski poeta z Nowych
Gut, Zbigniew Chojnowski wydał tomik poezji o Mazurach po
czesku. Poniżej prezentujemy jedną z kart tego zbioru wierszy.

----------------------[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. 200.
[ii] Grzegorz Białuński, Szlachta i dobra szlacheckie w starostwie ryńskim w Pruach Książęcych (do XVIII wieku). Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1(203), 1994, s. 17.
[iii] Jan Szeliga, Rękopiśmienne mapy Prus Książęcych Józefa Naronowicza-Narońskiego z drugiej połowy XVII wieku. Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1997, ilustracja nr 2.

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

Szkoda posła, bo wiadomo, że przy takim wspomaganiu bardzo dużo on traci.
Straci, bo właściciel firmy
o nazwie (to nie dowcip
w ogóle) „FORTUNA”, którym się poseł wspomaga ma
w Orzyszu lichy odbiór.
Chyba zaczęło się od tego, że (bio)gazownik obiecywał mieszkańcom „złote góry”,
siedząc przy tym, przed nimi,
na stole. Takiej kultury
w Orzyszu dotychczas nie było. Może gdzieś w Stawigudzie
takie zwyczaje są. Może tam,
pisząc „artykuły”, wykorzystuje się takie dziwne wyrażenia
jak np. „CHAMSTWO”, raczej
wyłowione ze strugi spływających ulicą pomyj. Czy „mama
mówiła” żeby takiego słownictwa używać, wypowiadając się
do ludzi w Orzyszu? Może
i Kuba Sulima zasługuje na takie stwierdzenie, ale czy nie lepiej iść do niego i powiedzieć
mu to w twarz, a nie brukać takimi słowami ufnych w „pokój
i dobro” orzyszan? Także ironizowanie, naśmiewanie się

z mieszkańców, których wciągnięto poprzez jakiś artykulik
do rozgrywek o fotel burmistrzowski nikomu w Orzyszu
chyba nie będzie odpowiadało.
Nie wiadomo czy to właśnie było powodem napadu na
prezesa od biogazowni. W każdym razie bez względu na to,
jaki był powód napadu czy były to rozrachunki mafii, czy zaległości w spłacaniu kredytów,
czy inne bardziej lub mniej
prawdopodobne przyczyny, to
nie miała taka sprawa miejsca
chyba nigdy w historii naszego
miasteczka. Nie jest ważne, że
to nie redaktor Obywatela został pobity, tylko pomyłkowo
mieszkaniec Orzysza, przebywający tam przypadkowo.
Ważne jest to, że taka sprawa
nigdy nie powinna mieć miejsca, nawet tam! Dopóki jednak
nasza policja nie zatrzyma
sprawców, lepiej nie przychodzić tam bez dobrej ochrony,
a jeszcze lepiej zawiesić na
piersi wyraźny napis: „nie
mam nic wspólnego z biogazownią ani z tą redakcją”.
Wtedy może nie pobiją. Dopóki zagrożenie będzie, może
warto zrobić pod redakcją dyżury mieszkańców, którzy będą chronili tych w środku.
Może trzeba także pomyśleć
o jakiś dobrych zabezpieczeniach redakcji. Może jacyś

uzbrojeni strażnicy, może jakieś zapadnie, prąd i kraty?
Musimy chronić naszych dobroczyńców, pragnących zapewnić w Orzyszu moc
atrakcyjnych etatów.
A właśnie, właśnie. Dlaczego budowa jeszcze nie ruszyła? Może z tą biogazownią,
to jakaś blaga? Według zapewnień, już miano ją budować,
a tam jeszcze łyse pole:

Pole, pole, łyse pole, ale mam
już plan.
Pomalutku, bez pośpiechu
wszystko zrobię sam.
Już wyciąłem wszystkie krzaki,
teraz zwożę żwir.
Mam to w nosie, że mieszkańcy
mówią o mnie "świr".
Tu na razie jest śmietnisko,
Ale będzie San Francisco,
A tam, gdzie to kretowisko,
Będzie stał mój gaz.

A słyszeliście, że po Orzyszu
krąży powiedzenie o ciężkiej
pracy naszego Wielkiego Szu,
czy może właściwie Su? Mówią, że nasi orzyscy urzędnicy
chowają się po biurach, aby
burmistrz nie zauważył, że nic
nie robią. Burmistrz natomiast
chowa się w swoim biurze, aby
urzędnicy nie zauważyli, że on
nic nie robi. Ponoć to o tyle
prawda, że burmistrz wszedł
do któregoś z pokoi Urzędu
Miejskiego dopiero w trzecim
roku swojej kadencji. Zdumie-

wające, jak wielka ilość pokoi
znajduje się w tym naszym
Urzędziku.
A słyszeliście, że do poważnego skandalu prawie dyplomatycznego doszło pod
orzyskim pomnikiem żołnierzy
z 1920 roku. Otóż z okazji jakiejś rocznicy, jeden z orzyskich osobistości chciał przywitać się podając rękę Pierwszej Damie Orzysza, która
przychodząc tam, na oficjalną
uroczystość, stała się osobą
publiczną. Ta nagle wycofała
swoją rączuchnę, chowając ją
za siebie. Pomny swoich dżentelmeńskich powinności witający próbował ponownie przywitać się, podając rękę. Smutna Pierwsza Dama kolejny raz
nie podała mu swojej smukłej,
pięknej dłoni. Dla obserwatorów nie było to śmieszne. Zatrwożyli się, bowiem mogło to
mieć złe następstwa. A gdyby
tak się stało, że ręka schowana
za plecami nagle tam pozostała. Na zawsze? Jak żyć z taką
ręką, panie premierze? Jak pisać kredą po tablicy? Stojąc do
niej tyłem? Wprawdzie pomogłoby to obserwować, czy
dzieciaki nie robią głupich min
za plecami, ale jednak… Mogło dojść do strasznej sytuacji,
więc na wszelki wypadek lepiej nie narażać tej ręki, lepiej
póki co, nie występować publicznie pod pomnikiem.

