Środki na druk gazety są ograniczone. PRZECZYTAŁEŚ? PROSIMY - PRZEKAŻ JĄINNYM!

Mam nadzieję, że znalazła się chociaż jedna osoba, która po przeczytaniu tytułu przeżyła małe deja vu. Tak,
o Grądówce pisałem w ostatniej części, ale
o tym, że nie jednemu psu Burek, przekonacie się już za chwilę.
Jak podano w Dzienniku Urzędowym[i] Prezydenta Rejencji w Gąbinie
z 30 kwietnia 1832 roku, dwa lata wcześniej powołano do życia podleśnictwo
o nazwie Kempnio (Unterforsterei Kempnio). Tak, w pobliżu miejsca, gdzie łączą
się jeziora: Kępno Duże i Kępienko, a według ówczesnej nomenklatury: Grosser

KĘPNO I GRĄDÓWKA

Kempnio See i Kleiner Kempnio See, powstała nowa osada leśna, która, gdyby istniała do dzisiaj, nosiłaby z pewnością
nazwę Kępno. Wówczas okoliczne lasy były częścią Królewskich Lasów Grądóweckich, należącą do powiatu ełckiego (Kreis
Lyck). Mieszkańcy Kępna zostali parafianami kościoła w Klusach.
Nazwa Campe, dotycząca jeziora
Kępno, pojawia się już na szesnastowiecznej mapie Prussia - Caspara Hennebergera

'
wiesci

i jej pochodzenie zazwyczaj wywodzi się
z języka starolitewskiego, a znaczeniowo
jest ono tożsame z obecnym polskim słowem: kępa. Nieoceniony Marcin Giersz[ii]
jako terenowe (używane w mowie przez
okolicznych mieszkańców w połowie XIX
wieku) podaje nazwy jezior: Duże i Małe
Kempnio, małe również z drugą nazwą
Kempienko i osadę leśną Kempnio z oczywistą formą w genetivie: Kempnia.
dokończenie na str. 6
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Drodzy mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy!

Oto grupa ludzi, którzy w listopadzie będą razem ze mną kandydować na radnych naszej gminy
i powiatu. Ze względu na sezon urlopowy, nie jest to pełen skład naszej
grupy. Są to ludzie nowi i mogą wejść
do rady z nowymi pomysłami, a mają
tych pomysłów bardzo dużo.
Mamy również nowe spojrzenie

na naszą gminę. Spojrzenie pełne
optymizmu, sympatii do ludzi i chęci
zrobienia wielu ważnych i dobrych
rzeczy. Nie reprezentujemy partii politycznej i nie mamy żadnych zobowiązań względem żadnej partii.
Będziemy startować z lokalnego komitetu. Chcemy pracować dla Was.

Od lewej: Grażyna Sobolewska, Przemysław Kosiorek, Ewa Paciorek, Magdalena
Szymańska, Uwe Schuetze, Ewa Polkowska-Krupa, Czesław Pieczyński, Regina
Marusińska, Elżbieta Bartkowska, Mariusz Kaczorowski, Jadwiga Grad.
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KONCERT DLA
SENIORÓW
Dlatego właśnie Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej stara się corocznie pozyskiwać
środki na działania edukacyjne i aktywizujące, skierowane do tej grupy osób. Aktualnie na terenie Warmii i Mazur prowadzone jest w 8 miejscowościach
zadanie pod nazwą „Mazurska Akademia Aktywności Seniorów” dofinasowana z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych. Wśród nich jest Braniewo, Morąg, Olsztyn, Wilczęta, Krekole, Ruciane
Nida, Pisz i Orzysz.
Jednym z działań skierowanych do osób 60+
z Orzysza był koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu duetu gitarowo-wokalnego w składzie: Lidia
Graczyk i Joanna Kamieniecka. Koncert bardzo podobał się słuchaczom i wykonawczynie nagrodzone
zostały rzęsistymi brawami. W „kuluarach” padały
stwierdzenia wyrażające żal, że tak rzadko można
posłuchać w naszym mieście tej dwójki świetnych
wykonawców.
Na zakończenie koncertu odśpiewano „100 lat”,
a do śpiewu dołączyli się wszyscy obecni. Powodem
tego był fakt, że spotkanie współorganizowało także
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
dokończenie na str.
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RYBO, WRÓĆ DO NASZEGO JEZIORA!
nie zasobami, w tym podejmowanie
działań służących utrzymaniu, odtworzeniu
lub przywróceniu właściwego stanu tych
zasobów i relacji przyrodniczych między
poszczególnymi ich elementami, zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.''
Nakazy prawa nie są egzekwowane
przez Ministerstwo Rolnictwa nadzorujące
gospodarkę rybacką.

Chodzi o zasadność połowów sieciowych na wodach śródlądowych, wobec
wyższych efektów ekonomicznych turystyki wędkarskiej oraz bardzo ograniczonych
zasobów ryb w jeziorach.
Określenie typu gospodarki rybackiej, który wskazuje sposób prowadzenia
w obwodzie rybackim połowów (sieciowych lub wędkarskich) powinno być uzależnione od warunków środowiskowych,
turystyki, typu wód oraz potrzeb lokalnych i społecznych.
Uważam, że na terenach atrakcyjnych turystycznie, gdzie turystyka wędkarska przyniesie większe korzyści społeczne
i ekonomiczne, powinna być prowadzona
gospodarka wędkarska, a nie sieciowa i taki, wędkarski profil użytkowania prowadzony jest w Okręgu PZW Olsztyn
i Okręgu PZW Toruń.
Kraje rozwinięte odchodzą od prowadzenia typu użytkowania rybackiego na jeziorach atrakcyjnych turystycznie, na rzecz
hodowli ryb w specjalnie do tego celu
przeznaczonych akwenach, stawach hodowlanych.
A oto w ogólnym zarysie charakterystyka gospodarki rybackiej i jej dotychczasowych efektów:
1. Niebezpieczny spadek zasobów
wód Skarbu Państwa
Od czasu oddania naturalnych jezior
komercyjnym użytkownikom rybackim,
zgodnie z danymi IRŚ nastąpił ponad 4krotny spadek wydajności rybackiej (z ponad 30 kg/ha na ok. 8kg/ha), mimo stawiania coraz większej ilości sieci rybackich.
Spadek wydajności to spadek zasobów ryb wielkości handlowej. W rzeczywistości spadek ten jest dużo większy, bo
w tym czasie nastąpił przeskok technologiczny w rybactwie. Wprowadzono
w miejsce sieci sznurkowych znacznie wydajniejsze i tańsze sieci stylonowo-żyłkowe, echosondy, mapy bat i akordowy
system odłowów.
Prawo rybackie nakazuje: „ Ochronę
i odbudowę zasobów ryb w wodach, zapewnia się przez racjonalne gospodarowa-

System kontroli jest fikcją – można
sprawdzić jedynie dokumentację prowadzoną przez użytkowników rybackich,
a nie faktyczną wielkość zasobów ryb. To
tak, jakby przeprowadzić remanent w firmie bez zaglądania do magazynów.
- Nie ma w Polsce opracowanej metodologii badania faktycznych zasobów
wód, dlatego też nikt nigdy ich nie badał

Ewa Polkowska-Krupa - kandydatka na burmistrza Orzysza, będąc obecną wraz
z kandydatami na radnych na spotkaniu z min. Sawickim, wnioskowała o zmianę profilu
użytkowania jeziora Orzysz z rybacko - wędkarskiego na wyłącznie wędkarski
2. Spadek zasobów wód powoduje i nie bada. Z tego też tytułu nie jest możlispadek atrakcyjności turystycznej regio- wa ocena faktycznych efektów gospodarki
nów, których rozwój oparty jest w głów- rybaków na poszczególnych wodach.
nej mierze na turystyce
- Kontrola rybaków przez Państwową
- W związku z obecnie prowadzoną Straż Rybacką jest fikcją, bowiem rybacy
niewłaściwą gospodarką zebrano dziesiątki nie mają określonych limitów dobowych
tysięcy podpisów protestu. Rady gmin i strażnicy nie wiedzą, ile już rybacy odłouchwaliły apele skierowane do Premiera wili, a ile mogą odłowić. Te dane są tajne.
nawołujące do zmiany obecnej gospodarki.
- Kontrole Urzędu Marszałkowskiego
- W sektorze rybactwa „sieciowego” i RZGW i NIK są fikcją, bo kontrolerzy
na Mazurach zatrudnionych jest ok. 150 mogą kontrolować tylko dokumentację.
osób, a gospodarstw agroturystycznych,
które deklarują jako jedną z głównych
4. Operaty rybackie
atrakcji – amatorski połów ryb, jest ponad
- Operaty rybackie są tajne, mimo iż
2.000. Z usług agroturystycznych korzysta- dotyczą wód Skarbu Państwa. W krajach
ją setki tysięcy osób. Wszystkie one są zachodnich i wysokorozwiniętych taka syprzeciwne prowadzeniu odłowów gospo- tuacja jest niewyobrażalna.
darczych na Mazurach.
- Operat rybacki na daną wodę two- Prawo wodne art. 1. 3 – „Gospoda- rzy użytkownik rybacki we własnym zarowanie wodami uwzględnia zasadę wspól- kresie i sam płaci za jego wykonanie. To
nych interesów i jest realizowane przez tak, jak byśmy byli właścicielami lokalu do
współpracę administracji publicznej, użyt- wynajęcia i pozwolili najemcy ustalać zakowników wód i przedstawicieli lokalnych sady najmu. Rybak sam określa w operacie
społeczności tak, aby uzyskać maksymalne możliwości produkcyjne wód. Operaty
korzyści społeczne”.
opiniują zaprzyjaźnieni fachowcy z Instytutu Rybołówstwa Śródlądowego, którym
3. Fikcyjny system kontroli użyt- również płaci użytkownik rybacki – często
kowników rybackich
prywatne firmy pracowników IRŚ.
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- Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego ci sami fachowcy, pracownicy IRŚ nadzorują tę gospodarkę.
Zakładając, że wód mamy masę,
a operaty trzeba aktualizować, jest to niewyczerpane źródło prywatnych dochodów
twórców systemu – pracowników IRŚ.
5. Przetargi na użytkowanie rybackie wód
- Przetarg na użytkowanie naturalnych wód Skarbu Państwa wygrywa nie
ten, kto zaproponuje najbardziej racjonalną
gospodarkę, ochronę, odbudowę zasobów
i prowadzenie gospodarki w interesie lokalnej społeczności, tylko ten, kto zaoferuje
największe odłowy gospodarcze (oficjalnie
najwyższe kwoty zarybieniowe, ale te stanowią zgodnie z operatami ok. 15% wartości odłowów) i ma najlepszy sprzęt do
prowadzenia odłowów gospodarczych –
dodatkowe punkty.
- Państwo oddaje wody w użytkowanie, nie robiąc inwentaryzacji ich zasobów,
określenia wielkości podstawowych stad,
itp. Użytkownik oddaje po paru latach
„studnię” i Państwo również nie sprawdza,
co zwrócono.
- W zeszłym roku znowelizowano
ustawę o rybactwie, praktycznie uwłaszczając dotychczasowych użytkowników rybackich. Nowelizacja ustawy uniemożliwia
udział w przetargach podmiotów oferujących inny od obecnego typ gospodarki rybackiej, często korzystniejszy dla
ekosystemów i lokalnych społeczności,
wdrażający nowoczesne rozwiązania oraz
wielokrotnie wyższe kwoty zarybieniowe
i dzierżawne.
6. System gospodarki rybackiej na
wodach naturalnych
- Aktualnie obowiązujący system jest
żywcem przejęty z gospodarki stawowej,
czyli oparty jest na zarybieniach narybkiem, pochodzącym ze sztucznego rozrodu.
Z tą różnicą, że jak do stawu wpuszczane

są karpie, to odławiane są także karpie,
a użytkownicy jezior zarybiają naturalne
wody praktycznie tylko trzema gatunkami
ryb, a odławiają cały przekrój gatunkowy.
(Największy użytkownik rybacki Polskiego
Związku Wędkarskiego Gospodarstwo Rybackie Suwałki w 2010 r.; 39% szczupak,
26,4% sielawa i 22,4% węgorz.)
- System oparty na zarybieniach narybkiem pochodzący ze sztucznego rozrodu
mającym rzekomo kompensować odłowy
gospodarcze, jest fikcją.
Przykład (ale tak działa system na
wszystkich wodach naturalnych): - zgodnie
z operatem rybackim i wg danych Urzędu
Marszałkowskiego w 2008 r do Jeziora·
Orzyskiego (1.100 ha), jak co roku, wpuszczono 350.000 szt. narybku szczupaka. To
robi wrażenie, ale ten narybek można uzyskać z ok. 30 szt. szczupaka. Oficjalnie
PZW w roku 2008 odłowiło z tego jeziora
4.016 kg szczupaka, czyli odłowiło ok.
4.000 szt., a zarybiło narybkiem pochodzącym z ok. 30 szt. Należy dodać, że przeżywalność narybku wiosennego pozyskanego
z tych 30 szt to ok. 2%. Pomyśleć, co stałoby się, gdyby co roku mazurscy rolnicy zabijali 4000 świń, a zasiedlali chlewnie
potomstwem 30 świń, którego przeżywalność wynosi 2%.
7. Podatki lokalne – od gruntów
pod jeziorami, na których prowadzi się
działalność gospodarczą
Podatek od gruntów pod jeziorami
(użytkowanych gospodarczo) płaci gminom Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, bez względu na sposób użytkowania
wód. Użytkownik rybacki prowadzący
działalność gospodarczą na jeziorach uzyskuje dochody z odłowów gospodarczych,
sprzedaży pozwoleń na wędkowanie i pobiera bardzo wysokie opłaty za pomosty rekreacyjne. W odróżnieniu od innych
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie płaci podatków lokalnych od
gruntów zajętych na prowadzenie działal-

Alina Grażyna
Sobolewska

Od 54 lat mieszkam w Orzyszu - tutaj się
urodziłam i tu spędziłam najpiękniejsze lata. Pracuję w księgarni, mam kontakty z wieloma ludźmi, którzy często opowiadają mi o swoich
problemach, z którymi się borykają. Uważam, że
w wielu sprawach mogłabym pomóc będąc radną. Zdecydowałam się kandydować do Rady
Miejskiej, bo interesują mnie sprawy mojego
miasta i ludzi w nim mieszkających. Chciałabym, żeby wszystkim tu żyło się dobrze, żeby
czuli się tu szczęśliwi, wśród przyjaciół.

ności gospodarczej, ani podatku rolnego,
takiego jak płacą hodowcy stawowi – jest
to nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych i pozbawianie samorządów
lokalnych wpływu na gospodarkę poprzez
kształtowanie podatków.
8. Odłowy gospodarcze w wodach
naturalnych – stan obecny
- Wydajność rybacka naszych jezior
to 8kg/ha – dla porównania gospodarka
stawowa dochodzi do kilku tys. kg/ha.
- Obecnie ok. 40% wód na Mazurach
nie jest wydzierżawiona, bo nie ma chętnych (często zostały wyrybione i oddane
Państwu). Użytkowników mają tylko te
wody, które mają wartość rekreacyjną
i duże wody wydzierżawione za bezcen,
z których nie udało się jeszcze wszystkiego
odłowić i dodatkowo można sprzedać dla
nieświadomych turystów trochę pozwoleń
na wędkowanie.
- Ponad 93% ryb w naszym handlu
pochodzi z gospodarki stawowej i importu,
a tylko ok. 6% z odłowów gospodarczych
w wodach naturalnych. Już nigdy wody naturalne nie będą wodami produkcyjnymi,
a ryby dziko żyjące podstawowymi rybami
w handlu.
- 100% łososia norweskiego pochodzi
ze sztucznych hodowli. W Szwecji wprowadzono całkowity zakaz zabierania łososi
pochodzących z naturalnego rozrodu nawet
wędkarzom.
- Stan naszych wód jest dobry (ponad
80% w II i III klasie czystości.)
9. Nadzór nad gospodarką rybacką
Gospodarkę na naturalnych wodach
śródlądowych nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa. W krajach wysokorozwiniętych
funkcję tę pełni Ministerstwo Środowiska.

Powyższe fakty mówią same za siebie
i świadczą raczej o wyrządzanych szkodach, a nie korzyściach dla orzyskiej społeczności
płynących
z
takiego
gospodarowania wodami.
O systemie eksploatacji jeziora powinien współdecydować samorząd lokalny.
Należy zauważyć, że w chwili obecnej decyzja o eksploatacji połowowej, ustalana
jest na podstawie operatów rybackich, które nie zawsze w sposób wiarygodny przedstawiają możliwości produkcyjne naszych
wód.
Mieszkańcy naszej gminy nie są zadowoleni z dotychczas prowadzonej gospodarki na Jeziorze Orzysz!
Zdecydowanie, celem moich działań
w przypadku gdy zostanę wybrana przez
Państwa na stanowisko burmistrza Orzysza,
będzie zmiana profilu użytkowania jeziora
z rybacko - wędkarskiego na wędkarski.
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1
i Inwalidów, które z inicjatywy Wiceprzewodniczącej Koła przygotowało niespodziankę dla 4 najstarszych, ponad osiemdziesięcioletnich członkiń Koła.
Drobnym prezentem i listem gratulacyjnym obdarowane zostały: Halina Gajewska, Jadwiga Gawryś,
Janina Jaśkiewicz, i Hieronima Wilczewska. Im to
odśpiewano „100 lat”, a następnie wszystkich zaproszono na poczęstunek z tortem i wysłuchanie
starych przebojów w wykonaniu Mieczysława Fogga, Sławy Przybylskiej i innych. Po poczęstunku
wszyscy chętni wzięli udział w zabawie tanecznej
przy przebojach disco polo.

dokończenie ze str.

KONCERT DLA SENIORÓW

Wystąpił bardzo dobrze przez publiczność przyjęty duet gitarowowokalny w składzie: Lidia Graczyk i Joanna Kamieniecka

Wyróżnione upominkiem i listem gratulacyjnym: Hieronima Wilczewska,
Halina Gajewska, Jadwiga Gawryś i Janina Jaśkiewicz

Wieści Orzyskie przyjmują (w miarę posiadanych
możliwości) do publikacji materiały nt. kandydatów
ubiegających się o wybór na funkcje w orzyskim samorządzie, w jesiennych wyborach.
Nie przyjmujemy materiałów od osób, które do takich
celów wykorzystują urzędowy Biuletyn lub które mają
własne gazetki dla celów kampanii wyborczej.

Rytmy
Śniardw
A.

Fale biją o brzeg jeziora niczym serce w dzwon.
Jego dźwięk zamienia się w mewę,
Skóry na plecach dotyka ptasi rdest.
Na boku ze stopami w wodzie leży Grek,
Gra ze mną nieobecnym w magnetyczne szachy,
Figury i pionki stukają o czarne i białe pola blach.
Krowie łańcuchy suną po miękkim piasku
Lub werblem są na kocich łbach.
Samochód wjeżdża na bruk jak przemarsz wojsk.
Starszy brat w szpalerze klonów i łąk
Idzie naprzeciw kamienia, który uderzy go w skroń.

Zainteresowanie koncertem było bardzo duże, ale krzeseł, na
szczęście, dla wszystkich wystarczyło

B.
Fale uderzają o brzeg jeziora niczym serce w dzwon,
Który nikomu nie bije
Ani na trwogę, ani na wesele, ani na pożar lub płacz.
Ziarno o ziarnko – wonnie chrzęści kwarc.
Płotka ogonem trąca o ścianki wód,
Sinymi wargami wybija rytm.
Łodygi trzcin w poruszeniach wypuszczają suchy ton.
Ręka w wodzie jest sercem tego dzwonu.
Nie usłyszane dźwięki rozchodzą się, nie wołają.
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SPOTKANIA Z POEZJĄ I POETĄ
ZBIGNIEWEM CHOJNOWSKIM
Spotkania z poezją tego
autora były dwa. Pierwsze
w Bibliotece Miejskiej
w Orzyszu, gdzie pod nieobecność poety recytowano jego
wiersze, a drugie w Nowych

Gutach, już w jego obecności.
Przyjazd poety Zbigniewa Chojnowskiego dla organizatorów spotkań, czyli dla
Mazurskiego Stowarzyszenia
Aktywności Lokalnej był dużą
niespodzianką, bowiem Poeta
przyjechał z własnej inicjatywy i na swój koszt. Przyjazd
ten był także niewątpliwie nobilitacją dla przyjmującego go

MSALu i chyba dużą przyjemnością, co dało się zauważyć,
dla uczestników spotkania.
W obu miejscach spotkań
prezentowano poezje z tomiku
Kamienna Kładka, zawierającego ich wybór z lat 19802011. Nie była to jednak zwyczajna prezentacja poezji, jakie
czasami zdarzają się tu i ówdzie. Tutaj bowiem recytowano
nie tylko po polsku, ale i po
czesku. Korzystając z pomocy
wolontariuszy z Czech, Dany
Hladilowej i Leosza Hladila,
którzy gościli w Orzyszu na
zaproszenie MSAL, poproszono ich o przedstawienie prezentowanej poezji także
w języku czeskim. Było to mozliwe dlatego, że tomik Kamienna
Kładka
został
opublikowany w Czechach
w przekładzie na czeski pod ty-

tułem Mazurske Odjezdy.
Tak więc kolejno prezentowano wiersze po polsku,
a następnie po czesku. Do czytania po polsku włączali się
obecni na spotkaniu. Czytano
chętnie, a przy tym, co nie było
takie oczywiste, z piękną dykcją i uczuciowym zaangażowaniem.
Recytowano poezję opisującą miejscową, mazurską
przyrodę. Przedstawiano także
wiersze, będące swoistą kroniką Nowych Gut, opisujące
zdarzenia i osoby żyjące niegdyś w Nowych Gutach. Nazwiska wpisane w te wiersze
wciąż noszą mieszkańcy tej
miejscowości.
Każdy z obecnych na
spotkaniach został obdarowany
tomikiem legend orzyskich,
publikacją przygotowaną przez
MSAL, zawierającą zbiór legend i przekazów związanych
z terenem gminy Orzysz.

W spotkaniach uczestniczyli dorośli i najmłodsi, seniorzy
i młodzież, wczasowicze i mieszkańcy Orzysza i Nowych Gut.

Poeta Zbigniew Chojnowski, profesor, wykładowca na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Frekwencja, zarówno w bibliotece jak i w Nowych Gutach była bardzo wysoka,
a uczestnicy chętnie osobiście włączali się w czytanie wierszy.

BIURO PORAD PRAWNYCH DLA SENIOROW 60+
I OBYWATELSKICH
Od września rozpoczyna pracę Biuro Porad Prawnych
i Obywatelskich. Biuro to będzie miejscem, w którym każda osoba,
która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znała
swoich praw lub jej prawa zostały naruszone, otrzyma bezpłatnie
poradę i informację.
Dyżury doradców prowadzone będą od września w każdą środę od godz. 18.00 w siedzibie Mazurskiego Stowarzyszenia
Aktywności Lokalnej w Orzyszu, w budynku nad kanałem, II p.
tel. 799 115 688.

Zapraszamy seniorów 60+ na działania w ramach Mazurskiej
Akademii Aktywności Seniorów organizowanej przez Mazurskie
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej MSAL. Zgłoszenia przyjmowane są przez Reginę Marusińską na nr telefonu 509 941 177.
1. Rajd rowerowy: trasa rajdu dostosowana będzie do możliwości osób starszych, a w programie pogadanka oraz poczęstunek.
Wyjazd nastąpi spod gimnazjum dnia 8 sierpnia o godz. 9.00
2. Lekcja obrzędów kurpiowskich - wyjazd na Miodobranie
Kurpiowskie do Myszyńca dnia 31 sierpnia ok. godz. 10.00

Udział we wszystkich zajęciach dla seniorów 60+ jest bezpłatny.
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KĘPNO I GRĄDÓWKA

Informacje te, zebrane i odręcznie spisane
przez pastora Buźelle, Marcin Giersz
otrzymał listem wysłanym z Ogródka.
Oczywiście nadszedł czas, w którym tak
mało germańsko brzmiące nazwy zostały
zmienione. Już na dziewiętnastowiecznych
mapach nazwy jezior pojawiają się jako:
Grosser Kempin See i Kleiner Kempin
See, co jest tylko zmianą „kosmetyczną”.
Natomiast 25 września 1930 roku oficjalnie zmieniono nazwę Kempnio na Seehof.
Później również jeziora otrzymały nowe
nazwy: Grosser Otter See i Kleiner Otter
See i tak, na pewien czas, urzędowo stały
się „wydrami”. Oczywiście, po 1945 roku,
nadano[iii] obowiązujące do dzisiaj nazwy
jezior: Kępno i Kępienko, a Kępno stało
się również nazwą leśnictwa. Do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku siedziba leśnictwa znajdowała się we wsi Rostki
Skomackie, a obecnie jest w Klusach.
Wróćmy teraz do początków historii leśniczówki Kępno. Wydaje mi się,
że ważnym powodem jej powstania właśnie w tym miejscu, stała się reforma administracyjna z 1818 roku. Jak pisałem
w poprzedniej części, Królewskie Lasy
Grądóweckie zostały wówczas dodatkowo
(dodatkowo, ponieważ już wcześniej były
administracyjnie podzielone na większą
część północną, leżącą w starostwie ryńskim, a potem w powiecie szesteńskim
i mniejszą część południową, leżącą w starostwie jańsborskim, a potem powiecie
oleckim) podzielone, a dokładnie ich północna część, między nowo utworzone powiaty: piski (jańsborski) i ełcki (łecki). Ten
ostatni podział nastąpił w momencie już
mocno rozwiniętej struktury administracji
leśnej i jak się domyślam, spowodował potrzebę utworzenia nowego elementu administracyjnego, nadzorującego tę część
Królewskich Lasów Grądóweckich, która
weszła w skład nowego powiatu ełckiego.
Stało się to właśnie w 1830 roku, gdy
powołano do życia podleśnictwo Kempnio.
I pewnie gdyby Kempnio było jedynie leśniczówką, nie opisywałbym jej tutaj (chociaż może dobrym pomysłem będzie
zestawienie w ostatniej części cyklu
wszystkich miejsc, gdzie niegdyś w obecnych granicach naszej gminy istniały leśniczówki, a teraz pozostały jedynie
uroczyska) ale jak wynika z różnych dokumentów, rola Kempnia nie sprowadzała się
tylko do tej leśnej funkcji.
Z czasem, w odniesieniu do Kempnia, używano też określeń: przedsiębiorstwo leśne, majątek czy też rejon
gospodarczy. Wiele różnych zmian nomenklaturowych i administracyjnych dotyczą-

cych Kempnia nastąpiło w drugiej połowie
XIX i na początku XX wieku.
Nie będę ich wszystkich opisywał,
żeby szanownych czytelników nie zanudzać (a tak naprawdę przejrzyste przedstawienie zawiłości związanych z zależnościami administracyjnymi i gospodarczymi, na tym co prawda niewielkim tere-

Wtedy to, fizycznie zakończyła się kilkusetletnia historia Grądówki w powiecie piskim, która powstała jako dwór książęcy
z owczarnią, a zakończyła swoje istnienie
jako siedziba nadleśnictwa i urzędu leśnego. Nie skutkowało to jednak zakończeniem działania samego nadleśnictwa
Grądówka. Jego nowa siedziba powstała
najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku, już w powiecie ełckim, niecałe półtora

Kempnio - cmentarzyk w otoczeniu pomnikowych lip

nie, na które nakładały się dodatkowo
zmiany większych struktur, jest zdecydowanie ponad moje siły). Podam tylko, że
w pewnym okresie to właśnie pod Kempnio podlegało, zarówno nadleśnictwo
w Grądówce (Grondowken), jak i leśnictwa Koźle (Koslen, a potem Kosseln) oraz
Wolfsnest. Powojenna historia administracyjna bywała również zawiła, więc poinformuję tylko w skrócie, że miejsce, gdzie
wówczas była leśniczówka Koźle, jest
obecnie bezludne; w miejscu byłej leśniczówki Wolfnest obecnie jest siedziba leśnictwa Grądówka, ale miejsce to jest
administracyjnie częścią miejscowości Gorzekały o nazwie Leśniczówka-Koźle, co
jak łatwo się domyślić, sugeruje nam, że
kiedyś i tutaj leśnictwo Koźle miało swoją
siedzibę. Prawda, że proste? Jeszcze, dla
podkreślenia statusu Kempnia dodam, że
według danych z 1910 roku zamieszkiwało
je (z podległościami) 60 osób.
Skoro już padła nazwa Grądówka, jestem dłużny wyjaśnienie, które obiecałem w drugim zdaniu tego tekstu,
mieszając w to na dodatek Bogu ducha
winnego psa Burka. Opisując Grądówkę
w poprzedniej części cyklu, pisałem o końcu jej istnienia związanym z powstaniem
wojskowego placu ćwiczeń i co za tym poszło, wycięcia okolicznego drzewostanu.

kilometra na południe od Kempnia i obecnie jest uroczyskiem. Tak więc, jeśli kiedyś
ktoś spyta: „gdzie leżała Grądówka?”,
śmiało można odpowiedzieć pytaniem na
pytanie: „ale która?”
Charakterystycznymi miejscami
związanymi z ówczesną gospodarką leśną
były domy robotników leśnych. Domyślam
się, że były to konstrukcje całoroczne
i pełniły funkcję swoistych hotelików właśnie dla robotników leśnych, którzy najczęściej wywodzili się z okolicznych wsi
i sezonowo pracowali w lesie. By każdego
dnia po pracy nie wracać do domów, często oddalonych o wiele kilometrów, mieszkali wówczas właśnie w takich specjalnych
domach. Nad jeziorem Kępno, mniej więcej na wysokości środka północnej linii
brzegowej, istniał dom, a prawdopodobnie
dwa, służący okresowo robotnikom leśnym. O ile można założyć, że w większości robotników leśnych jako miejscowych
możemy nazywać Mazurami, o tyle wyższe stanowiska w hierarchii leśnej zajmowali głównie ludzie przyjezdni z innych
rejonów Prus, którzy pełnili swoje funkcje
okresowo, przenosząc się często potem
w inne miejsca pełnienia służby.
Rozwój gospodarki leśnej przyczynił się również do świadomej ochrony
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obóz, zwany „kolejowym” z racji wykorzystania do jego tworzenia kolejowych
wagonów. Powiększenie poligonu wojskowego o tereny zadrzewione spowodowało
nowe zagrożenie dla lasów. Wiele pożarów
przetoczyło się przez orzyski poligon, a relacja z jednego z nich została zamieszczona w Polskiej Kronice Filmowej[iv].
W 1956 roku, w bardzo suchym okresie,
lasy leśnictwa Kępno zapłonęły.
Ogień zaprószony przez ćwiczące
wojsko z powodu suszy i silnego wiatru
szybko pochłaniał duże połacie lasu i zbliżał się do drogi Orzysz –Ełk. Szosa dawała
szansę zatrzymania pożaru. Na wypadek
przedarcia się ognia przez szosę, wieś
Rostki Skomackie była przygotowana do
ewakuacji. Na szczęście dzięki niesamowitej walce z ogniem wielu strażaków, żołnierzy i ochotników udało się go
zatrzymać. W kronice nie wspomina się,
gdzie dokładnie był pożar i kto przyczynił
się do jego powstania. Dodam też, że sekwencje samego pożaru były kręcone…
już po jego ugaszeniu. Ekipa filmowa zdążyła przyjechać, gdy już dopalały się
zgliszcza, a chcąc mieć ujęcia z ogniem,
rozniecono go na nowo na świeżym pogorzelisku.
Ówczesny leśniczy tak skomentował
to lekkomyślne zachowanie, że automatycznie stracił szansę uwiecznienia na taśmie filmowej. Chętnych na obejrzenie
fragmentu PKF z pożarem lasów w leśnictwie Kępno, zapraszam do linku w przypisie. Dołożę jeszcze jedną ciekawostkę
dotyczacą jeziora Kępno. To własnie w jego toni, przy drewnianym pomoście, pławiła swoje wdzięki Katarzyna Figura
w filmie Radosława Piwowarskiego „Autoportret z kochanką”.
W 1975 roku reforma administracyjna zniosła powiaty i podzieliła Polskę
na 49 nowych województw. W 1976 roku
tereny sołectw: Klusy, Ogródek i Rostki
Skomackie włączono w skład gminy
Orzysz[v]. Oczywiście miejsca, gdzie niegdyś znajdowało się leśnictwo i osada leśna Kempnio oraz nadleśnictwo i urząd
leśny w Grądówce, również weszły
w skład naszej gminy.
Można tylko żałować, że tak malownicze i cenne przyrodniczo tereny, nie są
oficjalnie dostępne dla mieszkańców, turystów i wszystkich, ktorzy chcieliby tam zagladać.

6
dobniej dopiero w XX wieku, ocalałe incennych okazów drzew. Jeszcze przed II skrypcje pochodzą z okresu mięwojną światową w okolicach Kempnia dzywojennego. Jak wspomniałem wyżej
i Grądówki nadano status pomników przy- nagrobki otoczone są pomnikowymi okarody najbardziej okazałym sosnom, a jedną zami lip. Obecnie można na nim zlokalizoz nich w pobliżu Grądówki nazwano, wać pięć nagrobków. Trzy z nich mają
a jakże by inaczej, sosną Hindenburga (Na- formę kamiennych steli z wyrytymi inturdenkmal Hindenburgkiefer). Część tych skrypcjami, a ich pola grobowe obmurowaokazałych sosen doczekała lat pięćdziesią- ne są ciosami kamiennymi. Według
tych ubiegłego wieku, kiedy to zapadła de- zachowanych inskrypcji spoczywają tu:
cyzja o ich wycięciu. No cóż, drewno Hermine Temmler *10.2.1872 †8.9.1934;
w odbudowującej się po wojennych znisz- Horst Frick *31.1.1927 †18.3.1928 i Paul
czeniach Polsce, było nad wyraz pożąda- Nosse 1899 – 1932. Inskrypcje są bardzo
nym dobrem. Grupy olbrzymich sosen oszczędne jak na mazurskie zwyczaje, zarosły również przy stosunkowo stromych czynają się tylko od standardowego: „Tu
brzegach Kępienka. Do czasu ich wycięcia Spoczywa” (Hier Ruht). Inskrypcje Hermiwykorzystywała je jako miejsce gniazdo- ne Temmler i Horsta Fricka są malowane
wania duża kolonia czapli siwych. Na jed- czarną farbą, a na polu inskrypcyjnym winej z rosłych sosen swoje gniazdo, sądząc dać pozostałości białego wymalowania.
po rozmiarach wielopokoleniowe, miał też Grób Paula Nosse sprawia wrażenie nieorzeł bielik.. Wycinając drzewa, to z orlim gdyś rozkopanego.
gniazdem oczywiście oszczędzono, ale poPrawdopodobnie te trzy nagrobki byzbawiona osłony towarzyszek, samotna so- ły wykonane „jedną ręką”. Czwarty nagrosna, obarczona na dodatek ciężarem bek to również kamienna stela, ale bez
gniazda, wkrótce przewróciła się pod na- wyrytych inskrypcji i wyznaczonego pola
porem silnego wiatru. Również obecnie, grobowego. Pozostały na niej resztki białej
okolice te obfitują w pomnikowe okazy farby. Prawdopodobnie inskrypcje były pidrzew, a w zasadzie w ich pomnikowe sku- sane farbą, która nie przetrwała próby czapiska, tym razem samych drzew liścia- su. Sądząc po wielkości kamienia
stych. Wokół byłego nadleśnictwa najprawdopodobniej spoczywa tu dziecko.
Grądówka, w formie alei, szpalerów i gru- O istnieniu piątego nagrobka świadczy
py drzew, rosną w sumie 102 okazy: lip przewrócony betonowy postument pod tadrobnolistnych (Tilia cordata), dębów szy- blicę lub betonowy krzyż, z charakterypułkowych (Quercus robur), i dębów czer- stycznym „kamiennym” wzorem. Trudno
wonych (Quercus rubra). W pobliżu byłej stwierdzić czy leży we właściwym miejleśniczówki Kempnio wyznaczono dwa scu, ponieważ na powierzchni nie widać,
pomniki przyrody w postaci grup drzew. najczęściej w takich przypadkach występuW trójkącie dróg w pobliżu byłych zabu- jącego, betonowego lub lastrykowego obdowań rośnie w kręgu 11 lip drobnolist- ramienia. Być może zarówno elementy
nych, a na cmentarzyku grupa 7 lip wyznaczające to pole grobowe, jak i ewendrobnolistnych. Cmentarzyk, choć był tualna szklana lub betonowa tablica z inrównież w pobliżu zabudowań, leży już na skrypcjami ewentualnie krzyż, znajdują się
terenie leśnictwa Strzelniki, bo akurat w je- pod warstwą ściółki, która na cmentarzach
go pobliżu przechodzi obecnie granica porośniętych starodrzewem liściastym
między leśnictwami.
przyrasta zazwyczaj w szybkim tempie.
Cóż pozostało obecnie po GrąW połowie lat pięćdziesiątych
dówce i Kempniu? Resztki fundamentów, ubiegłego wieku tereny poligonu wojskogłównie z kamienia i betonu, bo przecież wego zostały powiększone, między innymi
cegły nie mogły się zmarnować w okresie o okolice jeziora Kępno. Granica poligonu
deficytu materiałów budowlanych i wła- oparła się tu o drogę Orzysz – Ełk i brzeg
śnie wspomniany wyżej cmentarzyk. Leży jeziora Lipińskie. Okolice jeziora Kępno
on na niewielkim wzniesieniu, tuż przy zaczęły być wykorzystywane do ćwiczeń
drodze, w pobliżu byłych zabudowań wojskowych. W latach osiemdziesiątych
Kempnia. Założony został najprawdopo- ubiegłego wieku w pobliżu powstał nawet
----------------------[i] Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Gumbinnen, tom 32, str. 324.
[ii] Krystyna Szcześniak, Teka Toruńska Marcina Giersza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1994, s. 153.
[iii] Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości.
[iv] Polska Kronika Filmowa nr 26 z 1956 roku, www.kronikarp.pl/szukaj,22088
[v] Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia,
zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim i tarnowskim.
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Dzięki ich pracy dzieci dostały się do wybranych przez siebie szkół. A w tych szkołach dobrze sobie radzą. Dzięki ich pracy
nizacji. Wszystkie te działania mają na szkoły są czyste i zadbane. Dzieci jedzą
celu podniesienie jakości kształcenia, po- smaczne i zdrowe posiłki. Są to owoce doprzez stworzenie lepszych warunków nauki brych decyzji, podyktowanych potrzebami
i pracy.
uczniów naszej gminy.
jednak nie dzieje się samo. WiGmina Orzysz na dofinansowanie
Ponieważ zamierzam ubiegać się dząc Nicefekty,
nie zdajemy sobie zadań
z
zakresu
wychowania
o stanowisko burmistrza Orzysza, chciała- sprawy z tego,często
ilu
ludzi
zaangażowaprzedszkolnego
otrzymała
dotację
w 2013
bym podzielić się z Państwem moimi prze- nych jest w realizacje projektów, dzięki
92
545,00zł,
a
w
2014r.
ok.
277
833,00zł
myśleniami dotyczącymi wielu aspektów którym pozyskiwane są fundusze mięnaszego orzyskiego życia. Wśród nich dzy innymi na zajęcia pozaszkolne i po- (dane z budżetu Gminy), czyli
wykorzystała całą możliwą do otrzymania
znajduje się szczególnie bliska mojemu moce dydaktyczne.
dotację, którą przelicza się na dziecko,
sercu - oświata.
uczęszczające do przedszkola czy oddziału
przedszkolnego.
Wiele z wyżej wymienionych projektów nie mogłoby dojść do skutku, gdyby
nie współpraca dyrektorów szkół i przedszkola z Zespołem Obsługi Ekonomicznej
Szkół i Przedszkoli w Orzyszu. Dzięki
staraniom jego pracowników udało się pozyskać środki z Radosnej Szkoły, Indywidualizacja procesów nauczania, środki
z resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” na
lata 2011-2013, które pozwoliły na wyremontowanie i wyposażenie w zabawki
i meble pomieszczenia dla najmłodszych.
Zainstalowanie monitoringu wizyjnego
w szkołach naszej gminy i przystąpienie
Szkoły Podstawowej w Orzyszu do projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
Dobiegł końca rok szkolny
Nasza gminna oświata „stoi” aktyw- pływać”, skierowanego do klas trzecich, to
2013/2014, trwają długo oczekiwane wa- nymi i wspaniałymi ludźmi. To dyrektorzy także efekt działań pracowników tej jedkacje. Dla dzieci i młodzieży jest to czas szkół, nauczyciele, pracownicy administra- nostki. Oprócz obsługi księgowej i organizowania dowozów dzieci i młodzieży do
błogiego lenistwa, odpoczynku i „ładowa- cji i obsługi.
nia akumulatorów”. Dla nauczycieli, praDzięki ich profesjonalizmowi i zaan- szkół, ZOESZiP w Orzyszu obsługuje
cowników obsługi i dyrektorów to okres gażowaniu, w szkołach przeprowadzono również dotacje z Narodowego Programu
urlopowy, ale nie tylko. Będąc przez czter- remonty sal lekcyjnych, bibliotek, koryta- Stypendialnego, przyjmuje wnioski na donaście lat dyrektorem szkoły wiem, że czas rzy i stołówek, zakupiono pomoce dydak- finansowanie kształcenia młodocianych
ten jest również okazją do przeanalizowa- tyczne i pomoce do zabaw, pracowników oraz obsługuje wszystkie
nia rezultatów pracy – osiągniętych sukce- zagospodarowano tereny wokół placówek, sprawy związane z oświatą.
Systematyczna, ciężka praca, współsów i poniesionych porażek, planowaniem umożliwiono wymianę polsko-niemieckiej
działań na kolejny rok pracy, a także koor- i polsko-ukraińskiej młodzieży, dofinanso- działanie oraz chęć dzielenia się doświaddynacją rozpoczętych remontów i moder- wano zakup podręczników szkolnych. czeniami, nie jest obca osobom
odpowiedzialnym za edukację w naszej
gminie. Zawsze można powiedzieć, że
można było pozyskać więcej funduszy,
wyremontować więcej sal czy zakupić
więcej pomocy dydaktycznych. Jestem
Mieszkanką Orzysza jestem od 1975 roku. Tujednak zdania, że wymienione działania
taj wyszłam za mąż i tutaj urodziły się dwie nasze
mogą nastrajać optymistycznie na przycórki, które założyły już własne rodziny. W ciągu
szłość. Cieszy mnie fakt, iż współpraca
tego okresu pracowałam zawodowo jako pielęgniarwszystkich dyrektorów placówek edukaka w tutejszym Ośrodku Zdrowia.
cyjnych w naszej gminie z pracownikami
Myślę, że w związku z tym mieszkańcy Miasta
i kierownikiem Zespołu Obsługi Ekonoi Gminy znają mnie, jako, mam nadzieję, osobę, któmicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu
ra starała się pomagać lub chociażby służyć radą,
układa się dobrze, że wszyscy razem
wysłuchać, porozmawiać.
wspierają się i nie znają słowa „nie umiem
Mimo że chwilowo nie pracuję zawodowo, to
czy nie dam rady”.
orientuję się w problemach mieszkańców w różnym
I tak moi drodzy trzymać! Oświata
wieku, a szczególnie ludzi starszych. Mam zamiar
to
nasza
pozytywnie wykorzystać tę wiedzę, mając pomysły na poprawę komfortu ich życia. Oczy- czą o nas.przyszłość. Nasze dzieci świadwiście o szczegółach za wcześnie jeszcze mówić. Zamierzam kandydować na radną z listy
pani Ewy Polkowskiej-Krupy, z okręgu nr 5.

Jadwiga Grad

WIEŚCI ORZYSKIE
Uwe Schuetze

Nazywam się Uwe Schuetze, mam 59 lat,
z wykształcenia jestem mgr inżynier elektronik. Od 25 lat prowadzę własną firmę
w Niemczech. Mam żonę, Grażynę, Polkę i 2 synów,
którzy również świetnie mówią po polsku.
W roku 1998 przyjechałem na urlop do Polski,
w okolice Orzysza i zakochałem się w Mazurach. Od
tego momentu Mazury stały się moją drugą ojczyzną. Tu wybudowałem Pensjonat Panorama, zawarłem wiele przyjaźni, jestem członkiem Klubu
Retoriańskiego w Giżycku. Staram się budować
partnerskie stosunki między Polską i Niemcami na
płaszczyźnie kultury i gospodarki oraz zachęcać moich przyjaciół nie tylko do spędzania w Polsce urlopu,
ale do inwestowania właśnie tu na Mazurach, w okolicach Orzysza.
Gminę Orzysz wybrałem nie tylko ze względu na
piękne krajobrazy i bliskość natury, ale dlatego, że widzę tu ogromny, niewykorzystany potencjał gospodarczy drzemiący i w ludziach, i w regionie. Dlatego też zdecydowałem się kandydować.
Posiadam wiedzę, doświadczenie w zarządzaniu, mam liczne kontakty biznesowe, które wykorzystam w celu budowania silnej gospodarki na terenie naszej gminy,
co przełoży się na miejsca pracy i zamożność społeczeństwa. Mieszkając tu, między Wami znam nie tylko potrzeby i problemy ludzi oraz regionu, ale sposoby jak sobie
z nimi radzić.
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Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej w Orzyszu serdecznie dziękuje
wszystkim,
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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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Orzysz
leży w Polsce, a nawet w Swoją
Europie...
Mamy gorący czas. Nasi a nie tylko na burmistrza. Bo
drogą, jeżeli Kapomyślmy sobie - osoba, czyli
nasz okrąglutki Kamiński
dzierżawi działkę, a przy tym
nie płaci należności, do których
jest zobowiązany umową na piśmie. Następnie zajmuje się politykierstwem i dokopywaniem
Sulimie, zwalczaniem go
w każdym wydaniu Łobywatela. Zacietrze wienie nie pozwala mu zauważyć, że upływa
termin, który jest kluczowy dla
utrzymania dzierżawy. Burmistrz, któremu Kamiński coraz bardziej dokopuje, wykorzystuje fakt zalegania z płatnościami Kamiń- skiego do cof-

miński to taki cudak, pardon,
takie cudo, to dlaczego nie zatrzymali go w Stawigudzie?
Niewątpliwie wyrządzili sobie
wieeelką stratę. „Rycz głupia,
rycz, płacz maleńka,” Stawigudo za tą niepowetowaną stratą.
A tymczasem wysmalając
kolejną "złotą myśl", nasz stawigudzianin pisze: „Do tej pory
dla miasta Orzysz ofiarowałem
różne formy wspomagające na
kwotę ponad 100 tys. zł. Zastanówmy się z czyjej to kieszeni
wyjął uf darczyńca te pieniążki.
Ze swojej, jak stara się zasugerować? Otóż pieniążki pochofot. Małgorzata Zbrożek www.ro.com.pl

politycy i politykierzy dostarczają coraz więcej tematów do
satyrycznych tekstów. Nie
wiem czy mój ulubiony redaktor naczelny Wieści odpuści mi
nieco więcej miejsca niż zawsze. Tak? Będzie? Przez szybę oddzielającą naczelnego od
reszty redakcyjnej gawiedzi naczelny kiwając głową wyraża
zgodę. No to do roboty!
Ostatnio w Orzyszu odbyło się mianowanie żołnierzyemerytów na wyższe stopnie
wojskowe. Nie wiem czy to było im potrzebne, ale pewnie inicjatywa słuszna. Wprawdzie
chyba oni już przed nikim nas
nie obronią, ale jeszcze wiele
dobrego dla Orzysza mogą zrobić. Ciekawym było obserwować naszych oficjeli, którzy
przybyli na tę imprę. Z prowadzących kampanię wyborczą na
fotel burmistrza był tylko
wszędobylski Zbyszek od
chłopków z PSLu. Pozostałym
kandydatom już chyba nie udało się wkręcić. Jak zwykle olano, o sorki dbajmy o język, bo
jeszcze nas nagrają, zapomniano o naszym burmistrzu Tomaszku. Byli także starostowie
z Pisza, chociaż prąwdę mówiąc, to jeden jest jakby bardziej z Orzysza. Otóż nasi
starostowie nie potrafili się zachować! No tak. Wychodzili
przed audytorium (tzn. publikę)
z niezapiętymi guzikami u marynarki. U jednego z nich
brzuch zapewne utrudniał sprawę i nie pomogło tutaj usilne
naciąganie poły. Drugi z nich
brzuch ma raczej wklęsły, ale
pomimo to, marynarki nie zapiął. W celach edukacyjnych
zamieszczamy więc fotografię
przystojnego modela ze Stawigudy, wyjątkowo dobrze znającego się na kulturze, słynnego
producenta, a może tylko puszczacza gazu(w), który demonstruje jak zapina się marynarkę.
Jak niedawno można było
przeczytać w Obywatelu, w artykule zawierającym same
przechwałki Kamisia, że ten
przystojniak uważa, że mógłby
zostać burmistrzem. Hm. Może
i mógłby, ale raczej w Stawigidzie. W Orzyszu facet z taką
logiką nie nadaje się nawet na
gońca do Urzędu Miejskiego,

- Ja wam tu wszystkim pokażę, wy orzyskie cwaniaczki ...jak zapina
się marynarkę - zdaje się mówić Robert Kamiński

nięcia dzierżawy. Kamiński
zostaje na lodzie, pomimo, że
wpłacił już na konto dzierżawy
i podatku jakieś ponoć spore
pieniądze. Chciałoby się tutaj
przywołać wieszcza: głupi
niedźwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział, nigdy by się
o tobie Sulima nie dowiedział.
Gdzie tutaj więc minimum logiki, którym powinien dysponować jakiś, nawet byle jaki
burmistrz? Gdzie więc Kamiński na burmistrza? Może sobie
pomarzyć i to tylko na łamach
Obywatela. Ponadto Kamiński
zrobił w ten sposób dużą, finansową stratę dla fundacji.
Kogo stać na trwonienie tak
dużych pieniędzy wsadzonych
przecież w błoto? No, chyba
tylko tego, do kogo pieniądze
łatwo przyszły w myśl zasady:
łatwo przyszło, łatwo poszło.
Niech już lepiej nasz Kamiś
zajmuje się wysmalaniem Łobywatela - tym wyrządza
mniejszą szkodę otoczeniu.

dzą z fundacji, która to - jak
napisał Tygodnik Siedlecki –
„podlega Ministerstwu Rolnictwa”, czyli resortowi Marka Sawickiego, który niegdyś musiał
odejść z ministerstwa w związku z ujawnieniem taśm, w których mówi się o wyprowadzaniu pieniędzy z państwowych spółek, robieniu z nich
prywatnych folwarków i nepotyzmie PSL.
Czy więc mamy tu przykład fundacji nomenklaturowej,
która trwoni pieniążki ministerstwa, a więc nasze?
Kilka lat temu na stronie
swojej fundacji Kamiński napisał: „W marcu przekażemy
szpitalowi w Sokołowie Podlaskim aparat rentgenowski wartości 370 000 zł.” Niestety,
zapomniał dopisać, w którym
to zrobi roku. Może wtedy, jak
zbuduje biogiezownię? Marzenia, czy cwaniactwo? A teraz
mnie posłuchajcie...
Kamiński ze Stawigudy

wystąpił w roku 2012 swoją
fundacją do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007 - 2013
o dofinansowanie „Wykonania
instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości
Orzysz” w kategorii: energia
odnawialna, słoneczna.
Nie będąc w stanie spłacić
kilkadziesiąt tysięcy zaległego
długu dla Gminy Orzysz porywa się na projekt wart ponad 9
milionów, do którego po uzyskaniu dopłaty musiałby posiadać jeszcze ponad 5 milionów.
Człowieku, dorośnij, przestań
marzyć, weź się do jakiejś roboty. Jesteś jeszcze młody,
jeszcze możesz nauczyć się jakiegoś fachu, np. układania kafelków lub płytek.
Papier przyjmie wszystko,
szczególnie papier łobywatelski. Ponoć miało być 30 miejsc
pracy w biogazowni. Taką informacje rozpowszechniano.
Jeżeli nawet nie wyszło to od
Kamińskiego tylko może od
Sulimy (publikacja na stronie
orzysz.pl), bo ten tak rozmiłował się w Kamińskim, że sam
zaczął mnożyć przyszłe miejsca
pracy, to sam Kamiński nigdy
tego nie sprostował. Teraz stawigudzianin pisze, że ma być
tylko 10 etatów. No, hola hola,
ja czuję się oszukanym, ale
chyba także oszukani zostali
mieszkańcy Orzysza. Kto tu
więc kogo wpuszcza w maliny?
Za jakiś czas dowiemy się, że
to tylko sam Kamiński będzie
wyładowywał widłami kukurydzę z przyczepy i nikogo innego do tej pracy nie dopuści.
Tymczasem nasz Tomuś
Sulimka wykorzystuje gminny
biuletyn na dokopywanie swoim bliźnim. Wylał swoje prywatne żale w urzędowym
Biuletynie finansowanym przez
mieszkańców. No, ja sobie wypraszam! Za moje pieniążki to
proszę nie uprawiać sobie polityczki. Proszę nie prowadzić
kampanijki wyborczuniej za
moje złotóweczki. Wiadomo
ogólnie, że na te pieniędzory to
Tomaszek zawsze był pazerny,
ale trochę honoru to wypadałoby mieć i płacić ze swojej kieszeni za zamieszczanie
prywatnych
wypowiedzi
w urzędowym piśmie.

