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RAJGRÓD I JEGO MIESZKAŃCY W STAREJ FOTOGRAFII
 Prezentujemy dwa zdjęcia z rodzinnego albumu dyr. Marii Fliszewskiej. Pierwsze z nich 
ma już ponad wiek, gdyż zostało wykonane w 1914 r. Przedstawia dwie rajgrodzianki: Annę 
Cebelińską i jej koleżankę. Anna Cebelińska, c. Ignacego i Małgorzaty z Drzymkowskich, w 
dniu 23 lutego 1925 r. zawarła sakramentalny związek małżeński w rajgrodzkim kościele ze 
Stanisławem Sobolewskim, s. Józefa i Teofi li z Jamińskich.  Zamieszkali na Podchoinkach 
prowadząc gospodarstwo rolne, które z każdym rokiem rozwijało się. Drugie zdjęcie 
przedstawia kolejne pokolenia z tej rodziny. Przejażdżkę furmanką swym dzieciom: Marioli 
i Mirkowi oraz ich kuzynce Agnieszce zorganizował Stanisław Wierzbicki. Fotografi ę na tle 
lasu Choinki wykonał w 1974 r. Stefan Sobolewski.
W tym czasie, czyli w II połowie XX wieku furmanki tradycyjne  (z drewnianymi kołami 
okutymi żelaznymi obręczami), zwane żelaźniakami, zostały wyparte przez tzw. „gumiaki”, 
czyli zaprzęgi konne posiadające żelazne felgi z ogumieniem (dętką i oponą)

 Dziękuję za 
udostępnienie w/w 
fotografi i do publikacji 
na łamach naszego pisma. 
Nadal aktualny jest apel 
o przekazywanie starych 
zdjęć przedstawiających 
Rajgród i jego 
mieszkańców. Ocalmy 
od zapomnienia skarby 
naszych familijnych 
albumów.
 Z góry dziękuję 
za wyrozumiałość.

Janusz Sobolewski
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RAJGRODZKIE KALENDARZE
 W przeszłości kalendarz promujący miejscowe walory wydało dwukrotnie 
Towarzystwo Miłośników Rajgrodu; na rok 1993 i 2015. Pierwszy z nich, 
trzynastokartowy, przedstawiał rajgrodzianki na tle naszych wspaniałych krajobrazów. 
Drugi, planszowy, zawierał jedno zdjęcie duże i kilka małych prezentujących z lotu 
ptaka walory miejscowego środowiska przyrodniczego.
 Po raz pierwszy kalendarz wydał Urząd Miejski w Rajgrodzie na 2016 r. 
Na obecny rok ukazał się więc już czwarty taki kalendarz. Natomiast od dwóch lat na 
jeden rok kalendarzy rajgrodzkich mamy aż dwa. Właśnie na rok 2018 i na rok 2019 
kalendarz wydali -  Urząd Miejski i Nadleśnictwo Rajgród.
 Kalendarz wydany przez UM w Rajgrodzie wydrukowano w pełnej 

kolorystyce na 
papierze kredowanym 
o wymiarach 
zbliżonych do A-3. 
Zaopatrzony w 
zawieszkę trzymającą 
13 barwnych kart. 
„Rajgród - tu gdzie 
Raj na ziemi” - to logo 
powtarzane na każdej 
z kart, dodatkowo 
herb miasta i dane 
kontaktowe UM. 
Każdy z miesięcy 
uatrakcyjnia duże zdjęcie autorstwa p. Marcina Wielenceja, wspaniale promujące 
walory naszej małej ojczyzny.
 Kalendarz wydany na rok 2019 przez Nadleśnictwo Rajgród jest 
dwuczęściowy, przeznaczony do zawieszenia; po rozłożeniu ma wymiary: 55 
cm wysokości i 40 cm szerokości. Dolną jego część stanowią kartki z kolejnymi 
miesiącami roku, dodatkowo wzbogacone mniejszym kalendarzem miesiąca 
poprzedzającego i miesiąca następnego. Opaska z tworzywa sztucznego zawiera 
„okienko” do przesuwania go na aktualny dzień miesiąca. Stałą częścią kalendarza 
jest zdjęcie główne przedstawiające rezerwat przyrody Ławski Las II, wykonane przez 
byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród - Romana Rogozińskiego. Kalendarz 
zawiera logo i dane informujące, że jest on wydany przez Nadleśnictwo Rajgród.
Gratulujemy!
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WIGILIA SAMORZĄDOWA
 W okresie przedświątecznych przygotowań często jesteśmy zabiegani, zmęczeni, zestresowani... Brakuje nam czasu, aby tak na-
prawdę cieszyć się i poczuć magię świąt. Tegoroczne spotkanie wigilijne wprowadziło nas w świąteczny nastrój.
Po raz drugi pracownicy wszystkich jednostek podlegających władzom samorządowym gminy Rajgród miały okazję wspólnego przeła-

mania się opłatkiem. Z inicjatywy Burmistrza Rajgrodu - Ireneusza 
Glinieckiego zorganizowano wspólną wigilię pracowników 
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Rajgrodzie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, 
Domu Kultury, Zakładu Go- spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, Szkoły Podstawowej w Rydzewie oraz zaproszonych 
gości. Spotkanie miało miejsce na hali sportowej Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Rajgrodzie.
 Zaproszeni goście mieli przyjemność wysłuchania kolęd, 
pastorałek, wierszy i piosenek świątecznych w wykonaniu Domu 
Kultury w Rajgrodzie oraz Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Cie-
kawym akcentem było przedsta- wienie w wykonaniu młodzieży z 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie pt. Opowieść Wigi-
lijna.
 Ważnym momentem było przekazanie Burmistrzowi 
Rajgrodu Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z Rajgrodzkiej Drużyny Harcerskiej 4RDH „Ora et labora”.
 W imieniu współorganizatorów spotkania życzenia świąteczne złożył Burmistrz Rajgrodu- Ireneusz Gliniecki.
Ks. Dziekan Hieronim Mojżuk Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie po modlitwie, pobłogosławił opłatki, którymi połama-
liśmy się, składając sobie świąteczne życzenia.
 Po życzeniach Burmistrz zaprosił zebranych na wspólną kolację wigilijną.
Tegoroczne spotkanie wigilijne było pięknym wprowadzeniem w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

UM Rajgród

III sesja Rady Miejskiej
	 W	dniu	28	grudnia	2018	r.	w	sali	konferencyjnej	Urzędu	
Miejskiego	 odbyła	 się	 III	 sesja	 Rady	 Miejskiej	 w	 Rajgrodzie.	
Obrady,	 w	 których	 uczestniczyli	 wszyscy	 radni,	 prowadził	
przewodniczący	RM	-	Marek	Bućko.	Na	wstępie	powitał	radnych,	
Burmistrza	 Rajgrodu,	 sekretarza,	 skarbnika,	 radcę	 prawnego,	
specjalistę	 ds.	 inwestycji	 i	 promocji,	 kierowników	 i	 dyrektorów	
instytucji	gminnych	oraz	sołtysów	z	terenu	gminy	Rajgród.

Sprawozdanie	Burmistrza	Rajgrodu
	 Burmistrz	 Ireneusz	 Gliniecki	 przedstawił	 zebranym	
informację	 o	 swej	 działalności	 od	 czasu	 ostatniej	 sesji,	 tj.	 od	 30	
listopada	2018	r.	Poinformował	o	wydanych	zarządzeniach	nr	1-5	
dostępnych	na	BIP	Urzędu	Miejskiego.
- 3 grudnia	burmistrz	 I.	Gliniecki	uczestniczył	w	konferencji	pn.	
„Polska	 strefa	 inwestycji”.	 Podczas	 spotkania	 omówiono	 nowy	
program	wsparcia	inwestycji,	który	ma	zastąpić,	czy	też	uzupełnić	
specjalne	 strefy	ekonomiczne.	Od	30	czerwca	obowiązuje	ustawa	

o	wsparciu	 nowych	 inwestycji,	 a	 od	 5	września	 akt	 szczegółowy	
regulujący	udzielanie	pomocy	przedsiębiorcom,	głównie	chodzi	tu	
o zwolnienie z podatków.
-	 7	 grudnia	 Burmistrz	 Rajgrodu	 uczestniczył	 w	
walnym	 zebraniu	 LGD	 Biebrzański	 Dar	 Natury 
w	 Wojewodzinie.	 Został	 wybrany	 zarząd:	 Stanisław	 Szleter	 -	
przewodniczący,	Mieczysław	Gisztarowicz	został	przewodniczącym	
rady	 opiniującej	 wnioski,	 członkiem	 komisji	 rewizyjnej	 została	
Maria Fliszewska.
-	12	grudnia	Burmistrz	uczestniczył	w	walnym	zebraniu	członków	
Lokalnej	 Grupy	 Rybackiej	 Pojezierze	 Suwalsko-Augustowskie.	
Dokonano	zmian	w	radzie,	czyli	 też	w	radzie	opiniującej	wnioski	
oraz	zmian	w	strategii	rozwoju.
-	 17	grudnia	odbyło	 się	 spotkanie	wspólników	BIOM	w	Zabielu.	
Prezes	 M.	 Bałakier	 poruszył	 m.in.	 kwestię	 folii	 rolniczej.	 O	 ile	
odbiór	 folii	białej	 i	 zielonej	 jest	możliwy,	zagospodarowanie	 folii	
czarnej	 jest	 problemem.	Do	końca	 lutego	2019	 r.	 prezes	Bałakier	
przedstawi	 propozycję	 zagospodarowania	 folii	 rolniczej	 we	
współpracy	z	BIOM.
-	 18	 grudnia	 został	 rozstrzygnięty	 konkurs	 na	 dyrektora	 Domu	
Kultury	w	Rajgrodzie.	Burmistrz	złożył	gratulacje	nowej	dyrektor	
-	Marii	Fliszewskiej.
Również	18	grudnia	dokonano	podsumowania	projektu	„Przemocy	
mówimy	Nie!”	prowadzonego	przez	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w	 Rajgrodzie.	 Projekt	 był	 współfinansowany	 przez	Ministerstwo	

Na wigili samorządowej w Rajgrodzie

Wigilia samorządowa 2018

Występ zespołu z Domu Kultury
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Rodziny,	 Pracy	 i	 Polityki	 Społecznej.	 Celem	 projektu	 było	
zapoznanie	się	z	problemem	przemocy	w	rodzinie	i	możliwościami	
jej	przeciwdziałania.
- 20 grudnia	 odbyło	 się	 posiedzenie	 wspólnych	 komisji	 Rady	
Miejskiej	w	Rajgrodzie.

-	 20	 grudnia	 miała	 miejsce	 wigilia	 samorządowa.	 Burmistrz	 I.	
Gliniecki	 podziękował	 współorganizatorom	 za	 przygotowanie	
uroczystości,	dzieciom	i	młodzieży	za	ciekawą	część	artystyczną	oraz	
księdzu	proboszczowi	Hieronimowi	Mojżukowi	za	uczestnictwo.
Burmistrz	 podziękował	 organizatorom	
pozostałych	 spotkań	 wigilijnych:	 w	 	 Pieńczykowie	
(8	 grudnia)	 -	 radnej	 Annie	 Graczewskiej,	 sołtysom	 oraz	
mieszkańcom	wsi	 Pieńczykowo,	 Pieńczykówek	 i	 Sołki;	w	Domu	
Kultury	 w	 Rajgrodzie	 (14	 grudnia	 -	 dział	 wzięli	 pracownicy	
i	 podopieczni	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Rajgrodzie,	
pracownicy	Biblioteki	Publicznej	i	Domu	Kultury	oraz	seniorzy	z	
Klubu	Seniora	„Stokrotka”)	-	kierownik	OPS-	J.	K.	Hader;	w	Szkole	
Podstawowej	 w	 Rydzewie	 (21	 grudnia)	 -	 dyrektor	 J.	 Maszczyk,	
dzieciom	i	nauczycielom	oraz	rodzicom;	w	ZGKiM	w	Rajgrodzie	
(21	 grudnia)	 -	 dyr.	 M.	 Kostrzewskiemu;	 w	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	w	Woźnejwsi	(23	grudnia)	-	strażakom	ochotnikom,	sołtys	
A.	Matysiewicz,	druhom	S.	Królowi	oraz	J.	Jasińskiemu.
-	 27	 grudnia	 wspólnie	 z	 przewodniczącym	 RM	 -	 M.	 Bućko,	
dyrektorem	 ZGKiM	 -	 M.	 Kostrzewskim,	 Burmistrz	 Rajgrodu	
uczestniczył	 w	 zgromadzeniu	 Związku	 Komunalnego	 Biebrza.	
Nie	udało	się	uchwalić	składki	członkowskiej,	a	co	za	tym	idzie	-	
budżetu	na	2019	r.
	 Ponadto	 burmistrz	 I.	 Gliniecki	 poinformował	 o	
inwestycjach:
Zakończono	 roboty	 budowlane	 budynku	 OSP	 w	 Bełdzie.	 Trwają	
prace	porządkowe.
21	grudnia,	w	trzecim	podejściu,	został	rozstrzygnięty	przetarg	na	
odbiór	odpadów	z	terenu	gminy	Rajgród.	Dwa	pierwsze	były	bardzo	
wysokie,	natomiast	trzeci	nieco	niższy.	Przetarg	na	odbiór	odpadów	
zmieszanych	na	terenie	gminy	wygrała	fi	rma	KOMA.	Cena	usługi	
wzrosła	o	68%.	Najlepszą	ofertę	na	odbiór	odpadów	segregowanych	
złożyła	fi	rma	BIOM	(wzrost	o	31%).	Przetarg	został	rozstrzygnięty	
tylko na rok.

Podjęcie	uchwał
 Przewodniczący M. Bućko kolejno przedstawiał 
projekty uchwał, które uzyskały pozytywną opinię podczas 
zebrania wspólnego stałych komisji Rady Miejskiej. Następnie 
zostały przegłosowane, a były to uchwały w sprawach:

1. Zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej 
Powiatowi Grajewskiemu.
 Sekretarz Piotr Milewski 
poinformował,	 iż	 projekt	
uchwały	 wynika	 z	 faktu,	 że	
jeden	 z	 mieszkańców	 Gminy	
Rajgród	 ponownie	 zaczął	
uczęszczać	na	warsztaty	terapii	
zajęciowej	 prowadzonej	 przez	
Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw	 na	 Rzecz	 Osób	
Niepełnosprawnych	 w	
Grajewie.	 Zajęcia	 rozpoczęto	
19	 listopada	 2018	 r.,	 a	 więc	
gmina	 Rajgród	 ponosi	
częściową	odpłatność	w	kwocie	
262	zł.
2. Zmian w budżecie gminy 
na 2018 r.
 Skarbnik	 Joanna	 Andruk	
poinformowała	 o	 zmianach	
planu	dochodów	i	wydatków:
Dokonano	 przeniesienia	 w	 SP	
Rydzewo	 pomiędzy	 działem	
801	 na	 ogólną	 kwotę	 8445	 zł	

zgodnie	z	bieżącymi	potrzebami.
Dokonano	zwiększenia	po	stronie	dochodów	i	wydatków	w	związku	
z	wpływami	z	tytułu	zezwoleń	na	sprzedaż	alkoholi	–	14710	zł.
Dokonano	 przeniesienia	 w	 dziale	 754	 w	 związku	 z	 bieżącymi	
potrzebami.
Zwiększono	wydatki	w	dziale	010	o	kwotę	21690	zł.
Dokonano	zmian	w	dziale	750	wynikających	z	bieżących	potrzeb.
Zwiększono	 wydatki	 w	 rozdziale	 80104	 -zwrot	 kosztów	
uczęszczania	dzieci	do	oddziałów	przedszkolnych	na	terenie	innej	
gminy-5500	zł.
Dokonano	przeniesienia	w	ZSP	Rajgród	pomiędzy	działem	801	na	
ogólną	kwotę	11898	zł	zgodnie	z	bieżącymi	potrzebami.
Zmniejszenie	 w	 dz.600	 na	 kwotę	 18000	 zł	 dotyczy	 zadania	 pn.	
„Przebudowa	drogi	gminnej	we	wsi	Karczewo	-II	etap”.
Zwiększono	 wydatki	 w	 dziale	 853	 na	 pomoc	
fi	nansową	 dla	 Warsztatów	 Terapii	 Zajęciowej
w	Grajewie	-108,00	zł.
Zwiększenia	po	stronie	wydatków	w	dz.	900	-20000	zł,	921	-	500	zł,	
754	-	4000	zł	dotyczą	energii	elektrycznej.
Dokonano	zmian	pomiędzy	paragrafami	w	dz.900.
Zmiana	 rozdziału	 z	 60016	 na	 60017	 o	 kwotę	
1939zł	 -	 dotyczy	 zadania	 realizowanego	
z	 funduszu	 sołeckiego	 wsi	 Orzechówka	 pn.	 „Zakup	 żwiru	
niezbędnego	do	wykonania	remontu	drogi	gminnej”.
Dokonano	zmiany	w	dochodach	ZSP	w	Rajgrodzie	i	SP	w	Rydzewie	
w celu dostosowania planu do wykonania.
Dokonano	 zmiany	 pomiędzy	 paragrafami	 w	 rozdziale	 85395	 w	
związku	z	realizacją	projektu	„Ja	w	Internecie”.
Dokonano	 zmian	 pomiędzy	 paragrafami	 w	 rozdziale	 80195	
w	 związku	 z	 realizacją	 projektu	 „Szkoła	 w	 Rajgrodzie	 szkoła	
kompetencji	kluczowych”.
Zmiany	pomiędzy	rozdziałami	OPS	w	Rajgrodzie		dokonano	w	celu	
dostosowania	planu	do	bieżących	potrzeb.
Po	 dokonanych	 zmianach	 wynik	 operacyjny	 stanowiący	 różnicę	

1. Zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej 
Powiatowi Grajewskiemu.

poinformował,	 iż	 projekt	
uchwały	 wynika	 z	 faktu,	 że	
jeden	 z	 mieszkańców	 Gminy	
Rajgród	 ponownie	 zaczął	
uczęszczać	na	warsztaty	terapii	
zajęciowej	 prowadzonej	 przez	
Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw	 na	 Rzecz	 Osób	
Niepełnosprawnych	 w	
Grajewie.	 Zajęcia	 rozpoczęto	
19	 listopada	 2018	 r.,	 a	 więc	
gmina	 Rajgród	 ponosi	
częściową	odpłatność	w	kwocie	
262	zł.
2. Zmian w budżecie gminy 
na 2018 r.

poinformowała	 o	 zmianach	
planu	dochodów	i	wydatków:
Dokonano	 przeniesienia	 w	 SP	
Rydzewo	 pomiędzy	 działem	
801	 na	 ogólną	 kwotę	 8445	 zł	Wystąpienie burmistrza I. Glinieckiego
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pomiędzy	 dochodami	 bieżącym,	 a	wydatkami	 bieżącymi	w	 2018	
roku	 jest	dodatni,	 co	oznacza,	że	została	zachowana	 relacja	z	art.	
242	ustawy	o	finansach	publicznych.	
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 
2019-32.
	 Skarbnik	poinformowała,	iż	projekt	uchwały	został	szeroko	
omówiony	na	posiedzeniu	komisji.	Natomiast	 chciałaby	poruszyć	
kwestie	 najistotniejsze,	 które	 miały	 wpływ	 na	 kształtowanie	 się	
budżetu	na	2019	r.	Ogromny	wpływ	ma	podatek	z	farmy	wiatrowej.	 

W	 2018	 r.	 zmieniła	 się	 ustawa	 o	 OZE	 i	 zmienił	 się	 podatek	 od	
nieruchomości,	 który	 płaciła	 farma	wiatrowa.	 Pierwotnie	 podatek	
ten	za	2018	r.	wynosił	3477378	zł.	Po	zmianie	przepisów	w	połowie	
2018	 r.,	 kwota	 podatku	 zmalała	 do	 867559	 zł.	W	 związku	 z	 tym	
w	 roku	 2018	 dokonano	 odpisu	 podatku	 w	 kwocie	 2609814	 zł.	
Na	 koncie	 farmy	 wiatrowej	 pojawiła	 się	 nadpłata	 w	 wysokości	
1304904	 zł.	 W	 wyniku	 rozmów	 z	 farmą	 wiatrową,	 uzgodniono,	
iż	nadpłata	nie	będzie	zwracana.	Polenergia	złożyła	wniosek,	aby	
rozliczyć	nadpłatę	na	bieżące	i	przyszłe	zobowiązania	z	podatku	od	
nieruchomości.	Postanowieniem	z	31	października,	2018	r.	podatek	
ten	 został	 rozłożony,	 w	 związku,	 z	 czym	 w	 2018	 r.	 na	 poczet	
przyszłych	 należności	 zaliczono	 kwotę	 216886	 zł.	W	 roku	 2019	
Polenergia	 nie	 będzie	 płacić	 podatku,	 kwota	 867559	 zł	 zostanie	
ściągnięta	z	nadpłaty.	W	2020	r.	–	kwota	z	nadpłaty	to	459	zł.
Sytuacja	 z	 podatkiem	 z	 farmy	 wiatrowej	 miała	 wpływ	 na	
kształtowanie	się	subwencji	wyrównawczej.	W	2019	r.,	ze	względu	
na	wysoki	dochód	z	podatku	wskaźnik	gminy,	wg	którego	nalicza	
się	wysokość	subwencji	wyrównawczej	wyniósł	96,25%	wskaźnika	
krajowego.	 Od	 75%	 nie	 otrzymuje	 się	 kwoty	 podstawowej	
z	 części	 wyrównawczej,	 dlatego	 też	 z	 części	 wyrównawczej	
gmina	 otrzyma	 o	 1360000	 zł	 mniej	 niż	 w	 latach	 poprzednich. 
W	związku	z	tym	budżet	gminy	na	2019	r.	został	tak	skonstruowany,	
aby	sytuacja	gminy	była	stabilna,	ale	skromniejsza	niż	w	poprzednich	
latach.
	 Burmistrz	 I.	 Gliniecki	 wyjaśnił	 kwestię	 kolejny	 raz.	
Podkreślił,	 że	 główną	 rolą	 rady	 jest	 utrzymanie	 stabilnego	
budżetu,	 takiego,	 który	 pokryje	 bieżące	 koszty,	 ale	 również	
pozwoli	inwestować.	Przypomniał,	że	gmina	otrzymała	już	środki	
na	 inwestycje	 związane	 z	 budową	 przydomowych	 oczyszczalni	
ścieków,	dwa	projekty	związane	z	OZE,	modernizację	oświetlenia	
ulicznego	oraz	wodociągi	w	Czarnejwsi	i	Rybczyźnie.

4. Uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2019 r.
 Skarbnik	 J.	 Andruk	 wyjaśniła,	 że	 uchwała	 w	 sprawie	
uchwalenia	 budżetu	 gminy	 Rajgród	 na	 rok	 2019	 jest	 spójna	 z	
Wieloletnią	Prognozą	Finansową	gminy	Rajgród	na	lata	2019-32	oraz	 
z	 uchwałą	 z	RIO	 z	 30	 listopada	 2018r.	 Poinformowała,	 że	 temat	
inwestycji	i	załączników	omówiono	na	komisjach	ze	szczegółami.	
Budżet	 gminy	 na	 2019	 r.	 jest	 zgodny	 z	WPF.	 Dochody	 budżetu	

zostały	ustalone	w	wysokości	25304607	zł,	w	tym	dochody	bieżące	 
w	 wysokości	 20959792	 zł	 oraz	 dochody	
majątkowe	 4344815	 zł.	 Wydatki	 budżetu 
w	kwocie	25495376	zł,	z	czego	na	wydatki	bieżące	przeznaczono	
kwotę	20017587	zł	i	na	wydatki	majątkowe	5477789	zł.	W	związku	
z	 tym	 deficyt	 budżetu	 w	 wysokości	 190769	 zł	 zostanie	 pokryty	
przychodami	z	zaciągniętego	kredytu.
	 Radny	Mirosław	Wierzbicki	stwierdził,	że	cieszy	go	fakt,	
iż	budżet	w	dziale	Oświata	i	wychowanie	niewiele	się	zmniejszył.	

Natomiast	 stwierdził,	 iż	 nie	 rozumie	 struktury	 wzrostów,	 jako	
przykłady	 podał	 kwoty	 przeznaczone	 na	 stypendia	 dla	 uczniów,	
wydatki	na	zakup	usług	remontowych.
Skarbnik	 odpowiedziała,	 iż	w	 sprawie	 budżetu	w	 dziale	Oświata	
i	 wychowanie	 należy	 rozmawiać	 z	 dyrektorami	 poszczególnych	
placówek.
Radny	Wierzbicki	 zadał	 również	 pytanie	 dotyczące	wynagrodzeń	
podstawowych	pracowników	oświaty.
Skarbnik	odpowiedziała,	iż	płace	nauczycieli	wzrastają	od	nowego	
roku	i	musi	to	być	przewidziane	w	budżecie.
	 Radny	 Wierzbicki	 zapytał	 o	 dział	 zakup	 usług	
turystycznych.	Poprosił	o	wyjaśnienie	tych	wydatków.
	 Przewodniczący	 Bućko	 przypomniał	 radnemu,	 iż	 takie	
sprawy	powinny	być	omawiane	na	posiedzeniu	komisji.	Poprosił	o	
konkretne pytania.
	 Sekretarz	poinformował,	 iż	odpowiedź	na	 to	pytanie	nie	
może	być	ujęta	w	dwóch	lub	trzech	zdaniach,	jest	to	bardzo	złożone	
zagadnienie.	Dlatego	jest	na	to	czas	na	posiedzeniu	komisji.	
5. Wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Rajgród do 

Walnego  Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia  
Samorządów  Dorzecza Biebrzy. 

	 Zgodnie	z	zapisami	statutu	tego	stowarzyszenia	Burmistrz	
jest	automatycznie	wybrany	do	Walnego	Zgromadzenia	Członków	
Stowarzyszenia,	natomiast	każda	rada	wybiera	dwójkę	dodatkowych	
przedstawicieli.	Na	 posiedzeniu	 komisji	 padły	 kandydatury	Anny	
Graczewskiej	i	Jarosława	Matysiewicza.	Osoby	te	wyraziły	zgodę	
na	pracę	w	stowarzyszeniu.
6. Ustalenia terminu przyjmowania skarg 

i wniosków przez Radę Miejską  
w Rajgrodzie. 

	 Sekretarz	 P.	 Milewski	 poinformował,	 iż	 przepisy	
prawa	 nakazują,	 aby	 organy	 samorządu	 terytorialnego	
przyjmowały	 obywateli	 w	 sprawie	 skarg	 i	 wniosków.	
Proponuje	 się,	 aby	 Rada	 Miejska	 przyjmowała	 obywateli	
poprzez	 osobę	 Przewodniczącego	 Rady	 Miejskiej 
w	 Rajgrodzie	 M.	 Bućkę	 w	 każdy	 piątek	 w	
godzinach	 od	 14:00	 do	 16:00	 (	 przepisy	 mówią	 
o	 tym,	 aby	 przyjmowanie	 obywateli	 odbywało	 się	 przynajmniej	
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godzinę	dłużej	niż	godziny	otwarcia	urzędu).
Radny	 Wierzbicki	 zasugerował,	 że	 Przewodniczący	 wchodzi	 w	
kompetencję	Komisji	Skarg,	Wniosków	i	Petycji.
Sekretarz	wyjaśnił,	iż	Przewodniczący	RM	przyjmuje	obywateli	w	
sprawie	skarg	i	wniosków,	a	komisja	zajmuje	się	skargą	dopiero	po	
jej	wpłynięciu.
7. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 r.

 Sekretarz	P.	Milewski	poinformował,	 iż	 jest	 to	uchwała,	
którą	 rada	 podejmuje	 corocznie.	 Działania	 w	 ramach	 Gminnego	
Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
oraz	 Przeciwdziałania	 Narkomanii	 powielają	 się	 względem	 lat	
ubiegłych.	 Nadal	 działa	 punkt	 konsultacyjny,	 gminna	 komisja	
rozwiązywania	problemów	alkoholowych	itp.
8. Ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”.
		 Sekretarz	 poinformował,	 iż	 Klub	 Seniora	 w	 Rajgrodzie	
funkcjonuje	od	roku	2017.	W	dniu	4	grudnia	br.	do	Urzędów	
Wojewódzkich,	a	następnie	do	gmin,	wpłynęła	informacja,	że	
Kluby	 Seniora	 powstałe	 w	 ramach	 Programu	Wieloletniego	
„Senior+”	 w	 nawiązaniu	 do	 zapisów	 ustawy	 o	 pomocy	
społecznej	 są	 ośrodkami	wsparcia.	W	 związku	 z	 tym	 zasady	
działania	 klubu	 winna	 określić	 Rada	 Miejska	 w	 drodze	
uchwały.

9. Uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego 
„Posiłek w szkole i w domu w Gminie Rajgród” na lata 2019-
2023.

 Sekretarz	 poinformował,	 iż	 kończy	 się	 program	
wieloletni	 „Pomoc	 państwa	 w	 zakresie	 dożywiania”.	 W	 życie	
wchodzi	kolejny	program	osłonowy,	wieloletni	„Posiłek	w	szkole 
i	w	domu”.	Aby	mógł	 być	 skutecznie	 realizowany,	 powinien	 być	
przyjęty	w	drodze	uchwały.
10. Podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 Sekretarz	wyjaśnił,	iż	chodzi	o	to,	aby	osoby	o	najniższym	
dochodzie	mogły	skorzystać	z	tego	programu.	Rada	Miejska	może	
podnieść	próg	dochodowy	uprawniający	do	otrzymania	posiłków	z	
programu	„Posiłek	w	szkole	i	w	domu”.	Proponowane	jest	150	%	
kryterium	dochodowego.
11. Określenia zasad zwrotu wydatków przez 

osoby i rodziny korzystające z pomocy 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Sekretarz	 wyjaśnił,	 iż	 osoby,	 które	 przekroczą	 150%	
wysokości	kryterium	dochodowego,	będą	zobowiązane	do	zwrotu	
otrzymanej	pomocy	w	całości,	czyli	w	100%.
12. Zmiany uchwały w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Rajgród  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

	 Sekretarz	 poinformował,	 że	 z	 Podlaskiego	 Urzędu	
Wojewódzkiego	wpłynęła	sugestia	dotycząca	uchwały	z	30	listopada	
2018r.,	a	konkretnie	chodziło	o	zapis	w	paragrafie	15.	Propozycją	
jest	wykreślenie	tego	paragrafu,	ponieważ	zapis,	który	zawiera	jest	
uregulowany ustawowo.

Sprawy	różne
	 Wiceprzewodnicząca	 A.	 Graczewska	
poprosiła	 sołtysów	 o	 przygotowanie	 ciast	 
i	 pączków	na	poczęstunek	w	 trakcie	uroczystości	Trzech	Króli	w	
niedzielę	6	stycznia	2019	r.	w	parku	miejskim	w	Rajgrodzie.
Do	apelu	przyłączył	się	Burmistrz,	zachęcił	do	uczestnictwa.

	 Radny	Wierzbicki	zaprosił	do	uczestnictwa	w	WOŚP	w	dniu	
13	stycznia	2019	r.	w	parku	miejskim	w	Rajgrodzie.	Radny	zaprosił	
do	udziału	w	licytacji,	jak	również	do	wystawienia	przedmiotów	na	
licytację.	Zapytał	również,	w	imieniu	organizatorów,	o	możliwość	
skorzystania	z	budynku	urzędu.
Burmistrz	 zachęcił,	 aby	 organizatorzy	 WOŚP	
skontaktowali	 się	 z	 Urzędem	 Miejskim	 
w	 Rajgrodzie,	 a	 konkretnie	 z	 działem	 promocji.	 Poprosił,	 aby	
organizatorzy	 orkiestry	 w	 Rajgrodzie	 konkretnie	 określili	 swoje	
potrzeby.
	 Radny	 Stanisław	 Król	 zasugerował,	 aby	 wystosować	
pismo	do	powiatu	w	sprawie	lepszego	dbania	o	drogi	w	czasie	zimy	
(odśnieżanie,	posypywanie	solą	itp.).
Burmistrz	 potwierdził,	 iż	 należy	 wystosować	 takie	 pismo.	
Poinformował	 też,	 że	 wiceprzewodniczący	 Rady	 Powiatu	 -	 M.	
Kostrzewski	poruszy	ten	problem	na	posiedzeniu	Rady	Powiatu.
	 Radny	Waldemar	Wołyniec	 poinformował,	 iż	 dwa	 razy	
autobusy	szkolne	przyjechały	z	opóźnieniem,	a	dzieci	spóźniły	się	
na	zajęcia	w	szkole.
	 Informację	 potwierdził	 dyrektor	 ZSP	 w	 Rajgrodzie	 A.	
Graczewski.
Radna	Graczewska	poinformowała	o	przypadku,	kiedy	to	w	czasie	
kursu	zabrakło	paliwa	w	autobusie.
	 Radny	Wierzbicki	zasugerował	-	skoro	gmina	ma	trudną	
sytuację	 budżetową,	 może	 lepiej	 zrezygnować	 z	 inwestycji	
dotyczącej	Bioróżnorodności,	m.	in.	ze	względu	na	wysokie	koszty	
utrzymania	takich	inwestycji.	Zaproponował	dyskusję	na	ten	temat.
Specjalista	 Jacek	Piorunek	 stwierdził,	 że	 czas	nieinwestowania	w	
gminie	Rajgród	minął	bezpowrotnie.	Rajgród	 rozwija	 się	poprzez	
inwestycje,	 jeżeli	 jest	 możliwość	 poprawienia	 wyglądu	 nabrzeża	
jeziora,	góry	zamkowej	i	otaczających	terenów,	będzie	to	z	korzyścią	
dla	walorów	 turystycznych	miasta,	 poprawi	 się	 infrastruktura	 też	
dla	mieszkańców.	
	 Burmistrz	 wyjaśnił	 kwestię	 bardzo	 szczegółowo	 pod	
względem	formalnym.
	 Radna	Magdalena	Gryczan	zaproponowała,	aby	zastanowić	
się	nad	zadanymi	pytaniami.	Poinformowała,	iż	takie	szczegółowe	
pytania	powinno	się	zadawać	na	komisjach.	Zauważyła	również,	iż	
każdy	radny	może	z	właściwym	pytaniem	zgłosić	się	do	pracownika	
odpowiedzialnego	za	daną	kwestię.
	 Sołtys	Wojciech	Więckowski	 zaproponował,	 aby	 gmina	
pokazywała	jak	zarabia	na	zrealizowanych	inwestycjach.
Radca	prawny	A.	Chmielecki	wyjaśnił,	że	większość	inwestycji	ma	
służyć	 zaspokojeniu	potrzeb	wspólnoty	 samorządowej.	Natomiast	
samorząd	ma	 udział	 w	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 prawnych	
i	 osób	 prywatnych,	warunkiem	 jest,	 aby	 osoba	 prywatna	 była	 na	
stałe	zameldowana	na	terenie	gminy,	a	firma	miała	swą	siedzibę	na	
terenie	gminy.
Burmistrz	 stwierdził,	 że	 powinniśmy	 stworzyć	 taki	 system	
podatkowy,	który	zapewniłby	rozwój	budżetu,	a	rozsądnie	wydane	
pieniądze	 spowodowałyby,	 że	 mieszkańcom	 żyłoby	 się	 lepiej	 i	
gmina	 przyciągałaby	 swą	 atrakcyjnością	 nowych	 mieszkańców	 i	
nowe	podmioty.
	 Kierownik	Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	Rajgrodzie	 -	
J.	Hader	poinformowała,	że	w	ramach	programu	„System	obsługi	
i	 wsparcia	 osób	 niepełnosprawnych”	 otrzymano	 cztery	 tablety	 
z	 bezpłatnym	 dostępem	 do	 Internetu	 w	 celu	 pomocy	 osobom	
niepełnosprawnym,	 które	 nie	 posiadają	 możliwości	 składania	
wniosków	 drogą	 elektroniczną	 lub	 pozyskiwania	 informacji.	
Poprosiła	 radnych	oraz	 sołtysów	o	poinformowanie	mieszkańców	
o	 możliwości	 skorzystania	 z	 pomocy,	 zapewniła,	 iż	 pracownik	
socjalny	będzie	w	stanie	dotrzeć	do	potrzebującej	osoby.

Natalia	Pogorzelska
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INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ŚWIATOWYCH 

W GMINIE RAJGRÓD

(rok szk. 2017/2018)
(c.d.)
Kadra i system doskonalenia zawodowego 

	 Kadra	pedagogiczna	ZS-P	w	Rajgrodzie	 składa	 się	 z	nauczycieli	 o	
stopniu	awansu	zawodowego:
•	 22	dyplomowanych,
•	 9	mianowanych,
•	 4	kontraktowych,
•	 2	stażystów.
W	roku	szkolnym	2017/2018	ZS-P	 	w	Rajgrodzie	na	doskonalenie	zawodowe	
nauczycieli	wydatkował	kwotę	9913,60	zł,	w	tym	na	delegacje	2041,20	zł	oraz	
na	kursy,	szkolenia	i	studia	podyplomowe	7872,40	zł.	
Ponadto		23	lipca	2018	r.	trzech	nauczycieli	przystąpiło	do	egzaminu	na	stopień	
nauczyciela	mianowanego	i	uzyskało	ten	stopień.

	 W	 roku	 szkolnym	 2017/2018	w	 Szkole	 Podstawowej	w	Rydzewie	
stan	kadry	pedagogicznej	przedstawiał	się	następująco:
•	 3	nauczycieli	dyplomowanych,
•	 8	mianowanych,
•	 1 kontraktowy.
W	ramach	wyodrębnionych	środków	na	doskonalenie	zawodowe	nauczycieli	w	
SP	w	Rydzewie	na	delegacje	 służbowe	przeznaczono	643,20	 zł,	 natomiast	 na	
kursy,	szkolenia	i	studia	podyplomowe	720	zł.
Wspieranie uczniów 

	 W	 roku	 szkolnym	 2017/2018	 w	 ZS-P	 w	 Rajgrodzie	 realizowano	
zajęcia	 uczniom	 o	 specjalnych	 potrzebach	 edukacyjnych	 w	 następujących	
wymiarach	tygodniowych:	
a) 28	godz.	w	klasie	autystycznej,	w	tym	12	godz.	rewalidacyjnych	i	16	
edukacyjnych (2 uczniów),
b) 52	godz.	nauczania	indywidualnego,	w	tym	6	godz.	rewalidacyjnych	
(6	uczniów),
c) 10	godz.	zajęć	rewalidacyjnych	(5	uczniów),
d) 7 godz. zajęć logopedycznych (5 uczniów).

	 Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Rajgrodzie	otrzymali	wsparcie	w	
postaci:
−	 10	godz.	z	psychologiem,
−	 26	godz.	z	pedagogiem	szkolnym,
−	 22	godz.	z	logopedą	(53	uczniów),
−	 zajęć	korekcyjno-kompensacyjnych	(16	uczniów),
−	 zajęć	dydaktyczno-wyrównawczych	z	poszczególnych	przedmiotów:
−	 z	matematyki	(	29	uczniów),
−	 z	fizyki	i	matematyki	(2	uczniów),
−	 z	historii	(4	uczniów),
−	 z	jęz.	angielskiego	(9	uczniów),
−	 z	jęz.	niemieckiego	(10	uczniów),
−	 z	jęz.	polskiego	(25	uczniów),
−	 z	chemii	(12	uczniów),
−	 zajęć	rozwijających	z	wychowania	fizycznego	(10	uczniów),
−	 zajęć	rozwijających	z	biologii	(5	uczniów).

	 W	Szkole	Podstawowej	w	Rydzewie	prowadzone	były	następujące	
godziny	 zajęć	 dydaktyczno-wyrównawczych	 oraz	 zajęć	 dla	 uczniów	 ze	
specjalnymi	potrzebami	edukacyjnymi:
−	 6	godz.	tygodniowo	(od	IV	2018	r.	10	godzin	tygodniowo)	nauczania	
indywidualnego dla 1 ucznia,
−	 2	godz.	tygodniowo	zajęć	logopedycznych
Funkcjonowanie świetlicy

1) Świetlica	ZS-P	w	Rajgrodzie

Świetlica	 szkolna	 funkcjonowała	 w	 budynku	 na	 ul.	 Stanki	 14	 (38	 godz.	
tygodniowo).	 W	 świetlicy	 przebywali	 uczniowie	 oczekujący	 na	 rozpoczęcie	
lekcji	lub	na	odwiezienie	do	domu,	dzieci,	które	w	środku	zajęć	miały	„okienko”	
lub	przyszły	na	lekcję	zastępczą.	Świetlica	pracowała	w	poniedziałki,	wtorki	i	
piątki	od	godziny	7:00	do	12:50,	natomiast	w	środy	i	czwartki	od	godziny	7:00	
do	15:00.
Rajgrodzka	świetlica	szkolna	pracowała	nad	realizacją	zadań	w	postaci:
1) całorocznego	 programu	 „Cała	 Polska	 czyta	 dzieciom”	 (zajęcia	
czytelnicze	 -	 	 upowszechnianie	 czytelnictwa,	 rozwijanie	 kompetencji	
czytelniczych	wśród	dzieci);
2) całorocznego	 projektu	 działań	wychowawczych	 pt.	 „Wychowywać	
ale	 jak?”	polegającego	na	kształtowaniu	postaw	społecznych,	wychowaniu	do	
wartości	patriotycznych;
3)	 całorocznego	udziału	w	Programie	MEGA	MISJA
Program	 MegaMisja	 to	 nieodpłatny	 ogólnopolski	 program	 edukacyjny	 dla	
szkół	 podstawowych.	 Celem	 programu	 jest	 podniesienie	 wiedzy	 i	 cyfrowych	
kompetencji	 nauczycieli	 oraz	 ich	 uczniów,	 by	 najmłodsi	 uczniowie	 	 byli	
bezpiecznymi	i	świadomymi	użytkownikami	multimediów.	Najmłodsi	uczą	się,	
jakie	treści	można	publikować	w	Internecie,	jak	chronić	swoją	prywatność,	unikać	
niebezpieczeństw	w	sieci,	przestrzegać	netykiety	i	praw	autorskich,	jak	znaleźć	
wiarygodne	informacje	w	Internecie.	Szkoła	otrzymała			materiały	edukacyjne,	
książki	 i	 gry	 edukacyjne,	 dwa	 tablety,	 pomoce	 dekoracyjne	 i	 audiobuki.	 W	
programie	MEGAMISJI	uczestniczyła	klasa	III	B	Szkoły	Podstawowej.
4)	 całorocznego	udziału	w	Programie	dla	szkół
„Program	 dla	 szkół”	 to	 unijny	 program	 polegający	 na	 dostarczaniu	 dzieciom	
owoców	 i	 warzyw	 oraz	 mleka	 i	 produktów	 mlecznych.	 To	 kontynuacja	
dotychczasowych	 programów	 „Owoce	 i	 warzywa	 w	 szkole”	 i	 „Mleko	 w	
szkole”.	W	nowym	programie	szkolnym	uczestniczą	dzieci	 	z	 	klas	 I–V	szkół	
podstawowych.	Dzieci	otrzymują	bezpłatnie	owoce	i	warzywa	oraz	soki,	a	także	
mleko	 i	 przetwory	mleczne.	 Z	 programu	 	 	mlecznego	 korzysta	 114	 uczniów,	
natomiast	z	programu	owocowo-	warzywnego	korzysta	122	uczniów.
5)	 ogólnorozwojowych	 zajęciach	 ruchowych	 w	 sali	 i	 na	 świeżym	
powietrzu;
6)	 kształtowania	 prawidłowej	 postawy	 ciała	 dziecka	 przy	 zabawie,	
grach,	nauce;
7)	 opieki	 nad	 uczniami	 w	 trakcie	 spożywania	 śniadań	 i	 obiadów	 w	
stołówce	szkolnej.

Zajęcia	 świetlicowe	 to	 zajęcia	 w	 różnych	 grupach	 wiekowych,	 podczas	
zajęć	uczniowie	 	korzystali	 z	 	 sali	 ćwiczeń,	gier	 i	 zabaw	edukacyjnych,	 zajęć	
sportowych	–	nauka	gry	w	tenisa	stołowego,	szachy,	gra	w	badmintona,		zabaw	
na	boisku	 szkolnym,	gier	 zespołowych.	Organizowane	były	prace	 techniczne,	
w	 ramach	 tych	 zajęć	 uczniowie	 przygotowywali	 upominki	 okolicznościowe	
z	 różnych	 materiałów	 według	 potrzeb	 i	 planu	 pracy	 świetlicy,	 wykonywali	
prace	plastyczne	własnego	pomysłu	 lub	malowali	według	wzoru,	pomagali	w	
wykonywaniu	gazetek	okolicznościowych.
Wzorem	 lat	 ubiegłych	 w	 świetlicy	 zbierano	 makulaturę	 i	 nakrętki,	 a	 	 środki	
pochodzące	 ze	 sprzedaży	 zebranych	 surowców	 zasiliły	 konto	 Komitetu	
Rodzicielskiego.	W	ramach	projektu	„Las	nasze	wspólne	dobro”	Szkoła	zebrała	
1260	kg	makulatury	i	68	kg	nakrętek	plastikowych.	
Praca	 świetlicy	prowadzona	była	według	miesięcznego	planu	pracy.	W	czasie	
zajęć	zwracano	uwagę	na	kulturalne	zachowanie	się	wobec	kolegów.	Prowadzono	
zajęcia	i	zabawy	integrujące	grupę.
W	 roku	 szkolnym	 2017/2018	 świetlica	 uczestniczyła	w	 przygotowaniu	wielu	
imprez	 szkolnych	 jak	 np.:	 rozpoczęcie	 roku	 szkolnego,	 Gminnego	 Dnia	
Edukacji	 Narodowej,	 ślubowanie	 klasy	 pierwszej,	 Rocznica	 Odzyskania	
Niepodległości,	 Gminnej	Wigilii	 szkolnej,	 Dnia	 Babci	 i	 Dziadka,	 100	 minut	
dla	 Niepodległej,	 uroczystego	 zakończenia	 roku	 szkolnego.	 Na	 wszystkie	
uroczystości	przygotowane	były	gazetki	okolicznościowe.	W	ramach	współpracy	
ze	 Stowarzyszeniem	 „Nadzieja”	 uczniowie	 w	 czasie	 zajęć	 świetlicowych	
wykonali	kilkanaście	choinek	z	różnych	materiałów	oraz	bałwana	z	kubeczków	
jednorazowych	na	aukcje	charytatywną	w/w	Stowarzyszenia.
Uczniowie	korzystający	ze	świetlicy	brali	udział	w	spotkaniach	m.in.
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-	spotkanie	z	muzyką	ART	z	Olsztyna,
-	zajęcia	z	udziałem	członków	Szkoły	Super	Babci	i	Dziadka,
-	spotkanie	z	grupą	„Rekonstrukto”,
-	raz	w	miesiącu	wyjazdy	na	Powiatową	Ligę	Szachową	w	Grajewie	(Kucharska	
Justyna,	 Bielawski	 Bartosz,	 Kucharski	 Michał,	 Kalinka	 Julian,	 Rutkowski	
Łukasz,	Bielawska	Edyta,	Niedźwiedzka	Amelia,	Dziądziak	Patrycja).	 Szkoła	
podstawowa	 zajęła	 V	 miejsce	 w	 powiecie,	 a	 Gimnazjum	 II	 miejsce.	 Szkoła	
Podstawowa	 w	 składzie	 Paulina	 Mróz,	Weronika	Wołyniec,	 Jakub	 Bagiński,	
Przemysław	 Łepkowski	 i	 Gimnazjum	 w	 składzie	 Jakub	 Gibniewski,	 Hubert	
Litwinko,	 Dawid	 Orłowski	 brali	 udział	 w	 Powiatowym	 Turnieju	 Ruchu	
Drogowego.
Świetlica	współpracuje	również	z	OPS	w	Rajgrodzie,	który	organizuje	pomoc	
dzieciom	 mającym	 trudną	 sytuację	 materialną	 min.	 w	 postaci	 	 bezpłatnych	
obiadów,	korzystało	z	nich		113	uczniów	z	podstawówki	jak	i	klas	gimnazjalnych.	

Dwanaścioro	 uczniów	 ma	 przyznane	 bezpłatne	 obiady	 z	 OPS	 na	 wniosek	
Dyrektora	Szkoły.

Świetlica	Szkoły	Podstawowej	w	Rydzewie
	 Czas	pracy	świetlicy	był	dostosowany	do	godzin	przyjazdu	i	odjazdu	
uczniów	do	szkoły	i	do	domu	(6	godz.	tygodniowo).	Zapewniona	została	opieka	
świetlicowa	 dla	 36	 dzieci.	 Na	 zajęciach	 świetlicowych	 dzieci	 brały	 udział	 w	
zajęciach	 kompensacyjno-wyrównawczych,	 zajęciach	 plastycznych	 (dekoracje	
na	 uroczystości	 szkolne,	 gazetki	 szkolne),	 grach	 i	 zabawach	 zespołowych,	
przygotowaniach	 do	 uroczystości	 szkolnych,	 odrabianiu	 lekcji	 i	 utrwalaniu	
wiadomości	zdobytych	na	zajęciach	lekcyjnych.
c.d.n.

Opracowała:	Wiesława	Milewska

OPŁATY	I	PODATKI	LOKALNE
(obowiązujące	w	gminie	Rajgród	w	2018	r.)

Woda	i	ścieki:
Cena	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	z	urządzeń	komunalnych:
-	do	końca	kwietnia	2,33	zł,	od	1.	maja	do	końca	roku		2,38	zł	za	1	m	sześcienny	
netto;
Ceny	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	do	urządzeń	komunalnych:
do	oczyszczalni	ścieków	w	Rajgrodzie:
-	do	końca	kwietnia	8,59	zł,	od	1.	maja	do	końca	roku	8,78	zł	za	1	m	sześcienny	
netto;
do	oczyszczalni	ścieków	w	Biebrzy:
-	do	końca	kwietnia	6,62	zł,	od	1.	maja	do	końca	roku	6,77	zł	za	1	m	sześcienny	
netto.
(do	podanych	stawek	należy	dodać	podatek	VAT	w	wysokości	8%)
Stawki	podatku	od	nieruchomości:
od	gruntów:	
związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodarczej	bez	względu	na	sposób				
zakwalifikowania	w	ewidencji	gruntów	i	budynków	–	0,92zł	od	1	m²	powierzch-
ni;	
pod	wodami	powierzchniowymi	stojącymi	lub	wodami	powierzchniowymi	pły-
nącymi	jezior	i	zbiorników	sztucznych	–	4,71zł	od	1	ha	powierzchni,
c)	pozostałych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	odpłatnej	statutowej	działalności	
pożytku	publicznego	przez	organizacje	pożytku	publicznego	–	0,49	zł	od	1	m	²	
powierzchni;
d)	niezabudowanych	objętych	obszarem	rewitalizacji,	o	którym	mowa	w	ustawie	
z	dnia	9	października	2015	r.	o	rewitalizacji	(Dz.	U.	poz.	1777),	i	położonych	na	
terenach,	dla	których	miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzennego	prze-
widuje	przeznaczenie	pod	zabudowę	mieszkaniową,	usługową	albo	zabudowę	o	
przeznaczeniu	mieszanym	obejmującym	wyłącznie	te	rodzaje	zabudowy,	jeżeli	
od	dnia	wejścia	w	życie	tego	planu	w	odniesieniu	do	tych	gruntów	upłynął	okres	
4	lat,	a	w	tym	czasie	nie	zakończono	budowy	zgodnie	z	przepisami	prawa	bu-
dowlanego	–	3,09zł	od	1	m2	powierzchni;
				2)	od	budynków	lub	ich	części:	
mieszkalnych	–	0,78zł	od	1	m²	powierzchni	użytkowej,	
związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodarczej	 oraz	 od	 budynków	
mieszkalnych	lub	ich	części	zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	
–	23,47	zł	od	1	m²	powierzchni	użytkowej;
zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	w	zakresie	obrotu	kwalifiko-
wanym	materiałem	siewnym	–	10,98zł	od	1	m²	powierzchni	użytkowej;
związanych	z	udzielaniem	świadczeń	zdrowotnych	w	rozumieniu	przepisów	o	
działalności	 leczniczej,	zajętych	przez	podmioty	udzielające	 tych	świadczeń	–	
4,78zł	od	1	m2	powierzchni	użytkowej;
od	pozostałych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	odpłatnej	statutowej	działalno-
ści	pożytku	publicznego	przez	organizacje	pożytku	publicznego	–	7,90zł	od	1	m²	
powierzchni	użytkowej;
				3)	od	budowli	–	2%		ich	wartości	określonej	na	podstawie	art.	4	ust.	1	pkt.	3	
i	ust.	3-7.
Opłata	targowa:
Opłatę	targową	pobiera	się	na	terenie	gminy	Rajgród;	jej	stawki	dzienne	wyno-
szą:
-	od	sprzedaży	ze	stolika	pow.	do	1	m	kwadr.,	z	wiadra,	kosza	itp.	-	5,00	zł,
-	ze	stoiska,	straganu	o	pow.	do	3	m	kwadr.	-	15,00	zł,
-	od	stoiska	lub	straganu	większego	-	20,00	zł.
Opłata	miejscowa	(klimatyczna):
Wprowadzono	 stawkę	 opłaty	miejscowej	 od	 pobytu	 dziennego	w	miejscowo-
ściach	gminy	Rajgród:	Ciszewo,	Czarna	Wieś,	Karczewo,	Kuligi,	Orzechówka,	
Rajgród,	Rybczyzna,	Skrodzkie,	Wojdy,	Woźnawieś
w	wysokości	2,00	zł	za	każdy	dzień	pobytu	ponad	dobę.

Nadal	nie	mogę	otrząsnąć		się	z	tej	traumy	po	
tragedii	w	Gdańsku!

 Jak	to	możliwe,	żeby	w	Kraju	mieniącym	się	katolickim,	
szczycącym	 się	 Janem	 Pawłem	 II,	 który	 przekazywał	 nam	 swe	
dziedzictwo:	 „	 brzemiona	 jednych	 drudzy	 noście.	 NIGDY	 jeden	
przeciw	drugiemu!”,	mogło	dojść	do	 takiej	 tragedii!	Przecież	 jest	
przykazanie	miłości	Bliźniego.	przecież	Jezus	na	krzyżu		oddał	swe	
życie	za	WSZYSTKICH	ludzi,	przecież	ksiądz	powinien	modlić	się	
za	WSZYSTKICH	ludzi,	a	nie	za	wybrane	jednostki!

	 I	 nie	 są	 ważne	 w	 tej	 chwili	 takie,	 czy	 inne	 poglądy!	
Ważny	jest	mechanizm	tego	co	się	stało,	sposób	zachowania	się	 i	
wyrażania	 swoich	 poglądów,	 a	 przede	 wszystkim	 SZACUNEK	
DLA	 DRUGIEJ	 OSOBY	 	 -	 MEGO	 BLIŹNIEGO.	 Szacunek	 dla	
Bliźniego	 NIEZALEŻNIE	 od	 Jego	 poglądów,	 bo	 KAŻDY	 MA	
PRAWO	do	swojego	zdania.	Niemożliwością	jest,	by	wszyscy	mieli	
jedno,	jedynie	słuszne	zdanie	!

	 A	 co	 do	 Owsiaka.	 Mój	 Wnuk	 również	 był	 ratowany	
sprzętem	od	Jurka	Owsiaka.	Mam	propozycję	dla	tych	wszystkich,	
którzy	 tak	 hejtują	 Owsiaka.	 Niech	 PUBLICZNIE	 oświadczą	 i	
noszą	 to	oświadczenie	w	portfelu,	że	NIE	ŻYCZĄ	sobie	 ,	by	 ich	
ratowano	 lub	 leczono	 sprzętem	 od	 WOSP.	 A	 najlepiej	 ZANIM	
znowu	wyleją		„	pomyje	„	na	Owsiaka,	niechaj	zobaczą,	ile	dzieci	
ma	pompy	insulinowe	od	Orkiestry,	niech	przejdą	po	okolicznych	
szpitalach	 i	 ocenią	 ,	 ile	 sprzętu	 jest	 z	 czerwonym	 serduszkiem	 i	
niech	zastanowią	się,	jakie	będą	mieli	szansę	na	ratowanie	siebie	i	
swoich	bliskich	bez	sprzętu	z	serduszkiem	Orkiestry.

	 Był	napad	na	biuro	poselskie	PiS	w	Łodzi,	mamy	tragedię	
w	Gdańsku...

Cóż	 jeszcze	musi	 się	 stać	 ,	 byśmy	 zrozumieli,	 że	 brak	 szacunku	
dla	innych,	nietolerancja	i	nienawiść	zawsze	prowadzą	do	rozlewu	
krwi!	

	 Niech	 nie	 będzie	 przyzwolenia	 na	 publiczny	 lincz	 tych,	
którzy	myślą	inaczej,	którzy	mają	inny	od	naszego	pomysł	na	życie!

                                                       Anna Małgorzata Więckowska

P.S.	 Przepraszamy	 wszystkich,	 którzy	 chcieli	 wziąć	 udziału	 w	
modlitwie	za	ś.p.	Pawła	Adamowicza	w	Rajgrodzie,	a	nie	zostali	w	
porę	o	tym	powiadomieni.
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Prezentujemy nowe władze samorządowe gminy 
Rajgród:
KOMISJA OŚWIATY I SPRAW 
SPOŁECZNYCH
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI – 
MAGDALENA GRYCZAN
 Magdalena	Gryczan,	z	domu	Danowska,	ur.	30	marca	1983	r.	
w	Grajewie.	Wraz	z	Rodzicami	i	trójką	młodszego	rodzeństwa(dwóch	
braci i siostra) 
mieszkała	 w	
R a j g r o d z i e .	
Do	 Rydzewa	
przeprowadziła	się	po	
ślubie	w	październiku	
2005	 r.,	 gdzie	
mieszka	do	dziś.	Mąż	
ma	 na	 imię	 Piotr;	
mają	 dwie	wspaniałe	
córeczki:	 Patrycja	
12	 lat	 i	Łucja	 10	 lat.	
Prowadzą	 niewielkie	
gospodarstwo rolne, 
które jest nie tylko ich 
źródłem	 utrzymania,	
ale	również	miejscem	
chętnie	 odwiedzanym	 przez	 rodzinę	 i	 przyjaciół.	 Praca	 na	 wsi	
pozwala	na	„bycie	 razem”	oraz	pielęgnowanie	rodzinnych	 tradycji,	
co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne.

	 Pani	Magdalena	wraz	z	mężem	należą	do	Rady	Parafialnej	
przy	 parafii	 pw.	 św.	 Wojciecha	 w	 Rydzewie.	 Od	 kilku	 lat	 jest	
przewodniczącą	Rady	Rodziców	w	Szkole	Podstawowej	w	Rydzewie,	
w	której	pracy	jest	szczególnie	zaangażowana.	Ponadto	-	aktywna	na	
wielu	polach	społecznej	działalności.

-	 Chciałabym	 kultywować	 obyczaje,	 które	 poznałam	 goszcząc	 w	
Radzie	Rodziców	po	 raz	 pierwszy.	Oczywiście	 	 z	 uwzględnieniem	
nowoczesnych	możliwości.	W	moim	okręgu	wyborczym	utworzyłam	
w	 ostatnim	 czasie	 dwa	Koła	Gospodyń	Wiejskich	 i	 kolejne	 jest	w	
trakcie	 tworzenia.	 Zależy	mi,	 by	 te	 koła	 ze	 sobą	 współpracowały.	
Uważam,	 że	 każdy	 człowiek	 potrafi	 coś...czym	 zainteresuje	 drugą	
osobę...Ważny	 jest	 fakt,	 iż	 we	 wszystkim	 co	 robię	 mam	 ogromne	
wsparcie	męża,	doradztwo	 jego	rodziców,	którzy	z	nami	mieszkają	
oraz	 sąsiedzką	 przyjaźń,	 o	 której	 niektórzy	mogą	 tylko	 pomarzyć.	
Swoim	 Rodzicom	 -	 dziękuję	 za	 wychowanie	 mnie	 -	 takiej,	 jaką	
jestem.

	 Pani	 Magdalena	 po	 raz	 pierwszy	 została	 Radną	 Rady	
Miejskiej	w	Rajgrodzie.	Podczas	I	sesji	Rady	Miejskiej,	21	listopada	
2018	r.	powierzono	 jej	 funkcję	przewodniczącej	Komisji	Oświaty	 i	
Spraw	Społecznych.

-	 Z	 chwilą	 złożenia	 ślubowania	 stajemy	 się	 radnymi	 całej	 gminy,	
a	 więc	 reprezentujemy	 nie	 tylko	 własne	 okręgi.	 Nasza	 gmina	 ma	
typowe	uwarunkowania	sprzyjające	rozwojowi	rolnictwa	i	turystyki.	
Wszelkie	więc	działania	w	tym	zakresie	będę	wspierała.	Mieszkając	
w	 Rydzewie,	 znam	 problemy	 mieszkańców	 wsi.	 Każde	 zadanie	
inwestycyjne	poprawiające	funkcjonowanie	gospodarstw	rolnych,	a	
przede	wszystkim	stan	nawierzchni	dróg,	z	pewnością	uzyskają	mego	
poparcia.	Czyńmy	wszystko,	aby	Rajgród	i	miejscowości	posiadające	
wybitne	 walory	 przyrodnicze	 skorzystały	 ze	 swego	 położenia	 i	
ściągały	pragnących	tu	wypoczywać	turystów.	Uczyńmy	wszystko	co	
możliwe,	aby	wszystkim	naszym	mieszkańcom	żyło	się	coraz	lepiej	i	
z	jak	najmniejszą	ilością	problemów.

WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI – 
JOLANTA REJKIEWICZ
	 Jolanta	 Rejkiewicz,	 z	 domu	 Nietupska,	 ur.	 1	 maja	 1964	 r.	
w	 Rajgrodzie.	 Pochodzi	 ze	 wsi	 Kosiły,	 gdzie	 rodzice	 posiadali	
gospodarstwo	rolne.	Ukończyła	Szkołę	Podstawową	w		Kosiłach	oraz		
Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 M.	 Kopernika	 w	 Grajewie	 (matura	
w	1983).	Pracę	magisterską	obroniła	na	Uniwersytecie	w	Białymstoku,	
kierunek	studiów:	pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.	Ukończyła	
też	Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji oraz	studia	podyplomowe	
z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej,	 studia	 podyplomowe	 z 
socjoterapii, terapii 
p e d a g o g i c z n e j 
i  informatyki.

W	1984	r.	wyszła	za	mąż,	
imię	 męża	 -	 Bronisław,	
mieszkają	 w	 Kosówce.	
Mają	 troje	 dorosłych	
dzieci:	Annę, Damiana i 
Emilię.

 P r a c a 
zawodowa:	 Dwa	
lata	 pracowała	 w	 SP		
w	 Rydzewie.	 Następnie,	
przez	 kilkanaście	
lat,	 w	 filii	 tej	 szkoły,	
w Kosówce. Po likwidacji 
filii	w	2000	 r.,	 powróciła	
do	 macierzystej	 szkoły	 w	 Rydzewie,	 gdzie	 pracowała	 do	 2007	 r.	
Następnie	 od	 2008r	 została	 pedagogiem	 szkolnym	 i	 pracowała	 we	
wszystkich	 szkołach,	 prowadzonych	 przez	 gminę.	 Ze	 względu	 na	
mnogość	 potrzeb,	 ujawniających	 się	 u	 uczniów	w	wieku	 dorastania,	
najwięcej	pracy	poświęciła	w	Gimnazjum	im.	Ks.	Józefa	Radwańskiego	
w	Rajgrodzie.	Obecnie	jest	pedagogiem	szkolnym	w	Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Rajgrodzie i jak	 podkreśla:	 „Bardzo lubię swoją 
pracę, która przynosi mi wiele satysfakcji”.

 W latach 2006-2014 była	radną	Rady	Miejskiej	w	Rajgrodzie,	
pełniąc	 przez	 dwie	 kadencje	 funkcję	 wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej. W roku 2018, ponownie	została	radną	RM,	w	której	pełni	rolę 
zastępcy przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych .

-	Niedaleko mego miejsca zamieszkania znajduje się świetlica wiejska, 
w której w czasie wolnym spotykam się z dziećmi, organizując im 
atrakcyjny i ciekawy sposób spędzenia czasu wolnego. Świetlica w 
Kosówce wymaga gruntownego remontu i myślę, że w obecnej kadencji 
uda się to wykonać. Ponadto mieszkańcy wsi Miecze również potrzebują 
lokalnego miejsca spotkań, jakim jest nowa świetlica wiejska. Mam 
nadzieję, że ich potrzeby zostaną też spełnione.

Jestem przekonana, że warto wznawiać działalność wiejskich świetlic, 
a to dlatego, że ma to wpływ na rozwijanie aktywności i integracji 
społecznej np.: poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów 
nie tylko dla dzieci, ale też i dorosłych. 

Moje	 osobiste	 zaangażowanie	 w	 reaktywowanie	 działalności	
świetlicy	wiejskiej	również	osiągnęło	pozytywny	finał.	Udało	się	nam	
założyć	 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi 
„MEDIATOR” w Kosówce. 

O	naszej	działalności	Czytelnicy	„RE”	byli	wielokrotnie	informowani.	
Jako	 samodzielny	 koordynator	 projektów	 unijnych	 na	 rzecz	
społeczności	 wiejskiej,	 doprowadziłam	 do	 kilku	 zrealizowanych,	
interesujących	 projektów	 w	 naszej	 miejscowości.	 Znam	 problemy	
społeczne	środowiska	wiejskiego	 i	dołożę	wszelkich	starań,	aby	były	
one	racjonalnie	rozwiązywane.

	 W	obecnej	kadencji	będę	zabiegała	o	dokonanie	modernizacji	
dróg	gminnych	na	wsi,	szczególnie	o	modernizację	drogi	z	Rydzewa do 
Kosówki.
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Burmistrz I. Gliniecki wita gości

CZŁONEK KOMISJI - JACEK KALISZEWSKI
 Jacek	Kaliszewski	 urodził	 się	w	Olsztynie,	 gdzie	 osiedlili	
się	 jego	 rodzice,	 pochodzący	 spod	Ostrołęki,	 z	Kurpi.	W	Olsztynie	
ukończył	 Liceum	 Ogólnokształcące	 nr.	 3	 o	 profi	lu	 biologiczno-
chemicznym	 i	 wraz	 z	 kolegami	 postanowił	 zdawać	 do	 Akademii	
Medycznej	 w	 Białymstoku.	 Akademię	 	 ukończył	 w	 1996	 r.,	
w	 Białymstoku	 odbył	 staż,	 ale	 jak	 to	 bywa	 z	 młodymi	 lekarzami,	
nie	od	razu	dostał		posadę	lekarza.	Przez	dwa	lata	jako	wolontariusz	
pracował	w	Dziecięcym		Szpitalu	Klinicznym	w	III	Klinice	Chorób	
Dzieci	w	Białymstoku.	Praca	wolontariusza	nie	przynosi	dochodów,	
więc	dorabiać	zmuszony	został	w	Polskim	Radiu	Białystok,	gdyż	miał	
już	pewne	doświadczenie,	bo	pracował	w	studenckim	radiowęźle	SCR	
„Radiosupeł”.	 Następnie	 zatrudniony	 został	 w	 białostockim	 DSK	
w	Klinice	 Onkologii	 Dziecięcej.	 Już	 podczas	 studiów	 interesowała	
go	pediatria,	więc	podjął	nowe	wyzwanie	z	pełnym	zapałem;	zrobił	
pierwszy	 stopień	 specjalizacji	 i	 rozpoczął	 drugi.	 Po	 sześciu	 latach	
pracy	w	 	 klinice	 zrezygnował	 z	 dalszej	 pracy	 akademickiej	 i	 przez	
pół	 roku	 pracował	 w	 poradni	 lekarza	 rodzinnego	 w	 Białymstoku.	
Od	 wiosny	 2006	 r.	 pracuje	 w	 Niepublicznym	 Zakładzie	 Opieki	
Zdrowotnej	„Medicus”	w	Rajgrodzie.	Mieszka	tu	z	rodziną;	żona,	lek.	
stomatolog,	Ewa	-	mają	dwoje	dzieci:	córkę	Helenę	i	syna	Jana.
 

Od	 numeru	 letniego	 2006	 r.	 Jacek	 Kaliszewski	 współpracuje	
z	 „Rajgrodzkimi	 Echami”,	 od	 2008	 r.	 jest	 członkiem	 Zarządu	
Towarzystwa	 Miłośników	 Rajgrodu.	 Działa	 też	 w	 Yacht	 Clubie	
„Arcus”,	 gdzie	 jest	 wicekomandorem	 ds.	 osób	 niepełnosprawnych.	
Przed	dwoma	laty	wraz	z	grupą	miłośników	jazdy	rowerami	powołał	
Raj	Team	Rajgród,	którego	jest	prezesem	Zarządu.
-	W	Białymstoku	bardzo	brakowało	mi	jeziora.	Od	urodzenia	związany	
byłem	z	wodą,	a	tutaj,	praktycznie	zaraz	za	oknami	mam	jezioro.	Woda	
uspakaja,	pozwala	odpocząć,	nabrać	sił.	Moja	żona	pochodzi	z	Jaświł	
i	małomiasteczkowe	środowisko	wcale	nam	nie	przeszkadza.	Bardzo	
lubię	po	pracy	iść	nad	jezioro,	pojechać	rowerem	do	lasu,	spacerować	
dróżkami	wśród	pól.	To	naprawdę	pomaga	„naładować	akumulatory”.
	 Po	 raz	 pierwszy	 zostałem	 radnym,	 a	 więc	 jest	 to	 nowe	
doświadczenie	 w	 moim	 życiu,	 nowe	 w	 mojej	 dotychczasowej	
aktywności	 społecznej.	 Postaram	 się	 nie	 zawieść	 swych	wyborców.	
Mam	 kilka	 sensownych	 propozycji,	 które	 przedstawię	 naszym	
władzom	 samorządowym.	 Z	 pewnością	 będę	 wspierał	 wszelkie	
działalności	 i	 pomysły	 inwestycyjne,	 które	 będą	 służyły	 naszej	
gminnej	społeczności.

CZŁONEK KOMISJI - ANNA GRACZEWSKA
 Anna	Graczewska,	z	domu	Popko,	pochodzi	z	Rajgrodu.	Po	
zawarciu	 związku	 małżeńskiego	 mieszka	 w	 Pieńczykowie,	 gdzie	 od	
wielu	 lat	 jest	 sołtysem	wsi.	Angażuje	 się	 w	wiele	 lokalnych	 działań	
społecznych.	 Po	 raz	 drugi	 została	 wybrana	 radną	 Rady	Miejskiej	 w	
Rajgrodzie,	 po	 raz	drugi	 jest	wiceprzewodniczącą	RM	 (więcej	 na	 jej	
temat	w	poprzednim	numerze	„RE”).

inf.wł.

Od	 numeru	 letniego	 2006	 r.	 Jacek	 Kaliszewski	 współpracuje	

NOWY	SPRZĘT	NASZYM	STRAŻAKOM

 W	 dniu	 20	 grudnia	 2018	 r.	 w	 sali	 konferencyjnej	 Urzędu	
Miejskiego	 w	 Rajgrodzie	 odbyło	 się	 przekazanie	 jednostkom	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z	terenu	gminy	Rajgród	wyposażenia	
i	 sprzętu	 ratownictwa	 zakupionego	 ze	 środków Funduszu	 Pomocy	
Pokrzywdzonym	 oraz	 Pomocy	 Postpenitencjarnej	 -	 Funduszu	
Sprawiedliwości,	którego	dysponentem	jest	Minister	Sprawiedliwości.

	 W	ramach	realizacji	zadania	publicznego	„Zakup	wyposażenia	
dla	 jednostek	 ochotniczych	 straży	 pożarnych	 w	 Gminie	 Rajgród”	
zakupiono	sprzęt	ratowniczy	za	kwotę	42016	zł,	przy	dofi	nansowaniu	
ze	środków	z	Funduszu	Sprawiedliwości	w	kwocie	41595,84	zł	tj.	99%	
wartości	 zadania	 i	 przy	wkładzie	własnym	gminy	Rajgród	w	kwocie	
420,16	zł.

	 Zakupiono	 następujący	 sprzęt:	 cylinder	 rozpierający	 z	
zestawem	 końcówek	 wymiennych	 	 o	 różnych	 długościach,	 bosak	
dielektryczny,	parawan	do	osłony	miejsca	wypadku	i	zasłaniania	ofi	ar	
wypadków	-2	szt.,	pilarka	do	drewna	Stihl	MS	291-	2	szt.,	pilarka	do	
drewna	Stihl	MS	181,	sprzęt	do	oznakowania	terenu	akcji,	przenośny	
zestaw	 oświetleniowy,	 latarka	 akumulatorowa,	 zbijak	 do	 szyb	
hartowanych.

Pozyskany	 sprzęt	 przyczyni	 się	 do	 poprawy	 efektywności	
podejmowanych	 działań	 ratowniczych,	 podczas	 udzielania	 pomocy	
poszkodowanym	bezpośrednio	na	miejscu	zdarzenia.

Anna	Rutkowska
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CO SŁYCHAĆ W POWIECIE?

Oddział kardiologii inwazyjne w Grajewie

 W	 Szpitalu	 Ogólnym	 w	 Grajewie	 otwarto	 Oddział	
Intensywnej	 Opieki	 Kardiologicznej	 z	 Pracownią	 Angiografii	 i	
Kardiologii	Inwazyjnej.

W	 nowoczesnej	 sali	 zabiegów	 lekarze	 będą	 wykonywać	 badania	
oceniające	stan	tętnic	serca	i	zabiegi	naprawcze.	Pacjenci	nie	będą	już	
odsyłani	 poza	 szpital,	 do	 innych	 ośrodków,	 np.	 w	 Białymstoku	 czy	
Łomży.

	 Zadanie	 sfinansowane	 zostało	 w	 poprzedniej	 kadencji	
samorządu	powiatowego	z	udziałem	niektórych	samorządów	gminnych	
oraz	środków	zewnętrznych.	Z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	 Podlaskiego	 na	 modernizację	 Pracowni	 Kardiologii	
Inwazyjnej	w	grajewskim	szpitalu	przeznaczono	3,4	miliona	zł.

S.K.

DEBATA SPOŁECZNA Z SENIORAMI
„Porozmawiajmy	o	bezpieczeństwie	-	możesz	mieć	na	nie	wpływ”

 W poniedziałek  10 grudnia 2018 r. w Klubie „Senior 
+” w Rajgrodzie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Grajewie przeprowadzili debatę społeczną pod nazwą 
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” 
- zagrożenia dla osób starszych i samotnych. Obok przedstawicieli 
grajewskiej Policji, na pytania zaproszonych seniorów odpowiadał 
Piotr Milewski - zastępca burmistrza oraz Mariusz Wojciechowski 
- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.

 Funkcjonariusze	z	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Grajewie	
zorganizowali	 debatę	 społeczną	 pod	 hasłem:	 „Porozmawiajmy o 
bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”	-	zagrożenia dla osób 

starszych. Spotkanie	miało	na	celu	zaprezentowanie	aplikacji	Krajowej	
Mapy	 Zagrożeń	 Bezpieczeństwa	 oraz	 przekazanie	 informacji	 o	
możliwych	zagrożeniach,	kreowanie	postaw	społecznych	sprzyjających	
zapobieganiu	 oszustwom	 oraz	 zwiększenie	 dostępu	 do	 informacji	 o	
możliwościach	 uzyskania	 pomocy	w	 trudnych	 sytuacjach	 życiowych	
związanych	z	podjęciem	decyzji	finansowych.

	 W	pierwszej	części	debaty	nadkomisarz	Adam	Brodowski	-	
zastępca	Komendanta	Powiatowego	Policji	w	Grajewie	omówił	metody	
działania	 oszustów,	 takie	 jak	 np.:	 „na	 wnuczka”	 czy	 „na	 policjanta”	
oraz	poradził,	co	trzeba	robić,	aby	nie	stać	się	ofiarą	takiego	działania.	
Następnie	 kierownik	 Posterunku	 Policji	 w	 Rajgrodzie	 -	 Tomasz	
Pawlaczyk	przedstawił	analizę	stanu	bezpieczeństwa	w	gminie	Rajgród,,	
z	 wyszczególnieniem	 miasta	 Rajgród.	 Została	 zaprezentowana	 także	
sylwetka	dzielnicowego,	jego	plan	priorytetowy	na	podległym	rejonie	
oraz	 numery	 telefonów	 alarmowych.	 W	 kolejnej	 części	 spotkania	
Powiatowy	Rzecznik	Konsumentów	udzielił	porad	i	informacji	prawnej	
w	zakresie	ochrony	interesów	konsumentów.

	 Następnie	 rozpoczęła	 się	 dyskusja,	 podczas	 której	
głos	 zabierali	 zebrani.	 Poruszane	 zagadnienia	 dotyczyły	 między	
innymi	 przekraczania	 dozwolonej	 prędkości	 	 na	 głównych	 ciągach	
komunikacyjnych	 w	 mieście	 oraz	 brawurowej	 jazdy	 kierowców.	
Mieszkańcy	 byli	 zainteresowani	 instalacją	 fotoradaru	 oraz	 przejść	
dla	 pieszych	 w	 newralgicznych	miejscach	 głównej	 drogi	 w	mieście.	
Zwrócono	 również	 uwagę	 na	 niewłaściwe	 parkowanie	 i	 organizację	
ruchu	 na	 wskazanych	 ulicach	 Rajgrodu,	 co	 zostało	 ujęte	 przez	
dzielnicowego	 gminy	 Rajgród	 w	 aktualnym	 planie	 priorytetowym.	
Wszystkie	 zgłoszone	 	 postulaty	 zostały	 zaprotokołowane	 i	 zostaną	
wnikliwie	 przeanalizowane.	 Na	 zakończenie	 debaty	 uczestnicy	
otrzymali	 do	 wypełnienia	 ankiety	 związane	 z	 oceną	 pracy	 Policji,	
poczuciem	 bezpieczeństwa	 i	 zagrożeniami	 w	 okolicy	 miejsca	
zamieszkania.

Joanna	Katarzyna	Hader
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SPOTKANIE	OPŁATKOWE	W	PIEŃCZYKOWIE

 W	dniu	8	grudnia	2018	r.	w	świetlicy	wiejskiej	w	Pieńczykowie,	
jak	 co	 roku,	 odbyło	 się	 spotkanie	 opłatkowe	 mieszkańców	 wsi:	
Pieńczykowo,	Pieńczykówek	i	Sołki.

Przybyłych	gości,	m.in.	Burmistrza	Rajgrodu-	Ireneusza	Glinieckiego,	
Sekretarza	 Gminy	 –	 Piotra	 Milewskiego,	 Przewodniczącego	 Rady	
Powiatu	 Grajewskiego	 –	 Grzegorza	 Gardockiego,	 kierownika	
Posterunku	 Policji	 w	 Rajgrodzie-	 Tomasza	 Pawlaczyka,	 ks.	 Macieja	
Cieślukowskiego,	 przewodniczącego	 Rady	 Miejskiej	 w	 Rajgrodzie-	
Marka	 Bućkę	 wraz	 z	 radnymi,	 sołtysów	 Pieńczykowa	 i	 Sołk	 oraz	
mieszkańców	powitała	Anna	Graczewska-	-	wiceprzewodnicząca	Rady	
Miejskiej	w	Rajgrodzie	i	zarazem	sołtys	wsi	Pieńczykówek.

Spotkanie	rozpoczęło	się	przedstawieniem	jasełek	w	wykonaniu	dzieci	
i	 dorosłych.	 Następnie	 zebrani	 podzielili	 się	 opłatkiem	 i	 zasiedli	 do	
przygotowanej	przez	mieszkańców	wieczerzy.

O	oprawę	muzyczną	zadbała	p.	Marianna	Klimaszewska.

	 Był	 to	 czas	 spędzony	w	miłej,	 świątecznej	 atmosferze	przy	
śpiewie	kolęd.	A	na	pożegnanie	każdy	otrzymał	drobny	upominek	od	

„Mikołajki”	Karoliny.

Anna	Graczewska

Przemocy mówimy NIE! Edycja 2018 – 
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

 W	 dniu	 18	 grudnia	 2018	 r.	 w	 Sali	 konferencyjnej	 Urzędu	
Miejskiego	w	Rajgrodzie	odbyła	się	konferencja	podsumowująca	pro-
jektu	pt.	„Przemocy	Mówimy	NIE!	Edycja	2018”.
Po	uroczystym	otwarciu	konferencji	 i	 powitaniu	 zaproszonych	gości,	
głos	 zabrała	Kierownik	Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	w	Rajgrodzie	 -	
Joanna	Katarzyna	Hader,	 która	 podziękowała	 Partnerom	 za	wsparcie	
i	zaangażowanie	w	realizacji	projektu	oraz	podsumowała	osiągniętych	
działań	i	rezultatów	w	obszarze	przeciwdziałania	przemocy	w	rodzinie.	
Złożyły	się	na	nie:	warsztaty	edukacyjne	dla	rodziców,	festyn	rodzin-
ny	propagujący	kształtowanie	właściwych	postaw		i	wzorców	wycho-
wawczych.	Nowością	w	 tegorocznej	 edycji	 programu	 były	warsztaty	
skierowane	do	uczniów	klas	VII,	VIII	oraz	III	gimnazjalnych	(w	każdej	
z	 gminnych	 szkół)	 z	 zakresu	 przeciwdziałania	 przemocy,	 na	 których	
zostały	 poruszone	 zagadnienia:	mity	 i	 stereotypy	 na	 temat	 przemocy	
domowej,	 dzieci	 	 jako	 świadkowie	 	 przemocy	 domowej,	 bezpieczna	
randka,	gdzie	szukać	pomocy,		komunikowanie	bez	użycia	siły.
	 Następnie	 przedstawiono	 wyniki	 przeprowadzonych	 badań	
wśród	uczniów		i	osób	dorosłych	dotyczącYCH	skali	zjawiska	przemo-
cy	na	terenie	Gminy	Rajgród.	Z	uzyskanych	danych	wynika,	że	problem	
występowania	 przemocy	w	 środowisku	 szkolnym,	 czy	 domowym	na	
terenie	naszej	gminy	ma	miejsce.	Z	przeprowadzonych	badan	wynika,	
iż	ok.		50%	badanych	było	świadkiem	przemocy.	Stwierdzono,	że	sku-
teczne	działania	mogą	faktycznie	pomóc	w	zwalczaniu	problemu	stoso-
wania	przemocy	w	domach,	szkołach	oraz	w	najbliższym	otoczeniu.
	 Kolejnym	punktem	spotkania	była	prelekcja	pt.	„Kochać	zbyt	
mocno”,	wygłoszona	przez	mgr	Beatę		Andruczuk	-	psychologa,	psy-
choterapeuty,	terapeuty	rodzin,	biegłej	sądowej	w	zakresie	psychologii,	
certyfikowanej	 specjalistki	 w	 zakresie	 przeciwdziałania	 przemocy	 w	
rodzinie.
	 W	konferencji	udział	wzięli	przedstawiciele	lokalnych	władz	
samorządowych,	 zaproszeni	 goście,	 przedstawiciele	 Policji,	 Kurator-
skiej	 Służby	 Sądowej	 w	 Grajewie,	 Powiatowego	 Centrum	 Pomocy	

Opłatek podopiecznych OPS i SENIOR+
 W	dniu	 14	 grudnia	 2018	 r.	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	
Rajgrodzie	 zaprosił	 podopiecznych	 oraz	 seniorów	 na	 „OPŁATEK”	 i	
degustację	potraw	wigilijnych.
	 Przychodzący	 na	 powitanie	 obdarowani	 zostali	 wigilijnymi	
pierniczkami,	 przygotowanymi	 przez	 seniorów	 z	 Klubu	 Seniora	
„Stokrotka”.
Życzenia	„Wesołych	Świąt”	złożyła	zebranym	Joanna	Katarzyna	Ha-
der	-	kierownik	OPS	w	Rajgrodzie.	W	spotkaniu	udział	wzięli:	probo-
szcz	parafii	Rajgród	-	ks.	prałat	Hieronim	Mojżuk,	Burmistrz	Rajgrodu	
-	Ireneusz	Gliniecki,	Sejmik	Województwa	Podlaskiego	reprezentował	
radny	Jacek	Piorunek,	przewodniczący	Rady	Miejskiej	-	Marek	Bućko,	
kierownik	Posterunku	Policji	w	Rajgrodzie	-	Tomasz	Pawlaczyk,	dyrek-
tor	Domu	Kultury	-	Maria	Fliszewska,	dyrektor	Biblioteki	Publicznej	
-	Anna	Arciszewska	oraz	pracownicy	OPS	w	Rajgrodzie.
	 Szczególne	 życzenia	 popłynęły	 od	 burmistrza	 Ireneusza	
Glinieckiego	i	radnego	SWP	-	Jacka	Piorunka.

	 Klub	 Seniora	 Stokrotka	 wprowadził	 w	 świąteczny	 nastrój	
kolędą	„Cicha	Noc”	oraz	przedstawiając		„Tryptyk	Naiwny”		Stanisła-
wa	Grześkowiaka.
Ks.	 prałat	 Hieronim	 Mojżuk	 pobłogosławił	 opłatki	 i	 przewodniczył	
modlitwie.

	 Zebrani,	składając	wzajemnie	życzenia	świąteczne,	połamali	
się	opłatkiem,	a	następnie	zasiedli	do	wspólnej	„Wigilii”	na	którą	po-
trawy	wigilijne	zabezpieczył	OPS,	a	ciasta	Klub	Seniora	„STOKROT-
KA”.
Spotkanie	zakończyło	wspólne	śpiewanie	kolęd.

Mieczysław	Gisztarowicz
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Rodzinie,	 	 Zespołu	 Interdyscyplinarnego,	 Gminnej	 Komisji	 Rozwią-
zywania	Problemów	Alkoholowych	oraz	okolicznych	szkół	i	placówek	
społeczno-	kulturalnych	(dyrektorzy	i	pedagodzy).
	 Projekt	 „Przemocy	 Mówimy	 NIE”	 współfinansowany	 był	
przez	Ministerstwo	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej	w	ramach	Pro-

gramu	Osłonowego	„Wspieranie	Jednostek	Samorządu	Terytorialnego	
w	Tworzeniu	Systemu	Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie.
Dzięki	pozyskanym	środkom	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Rajgro-
dzie	zakupił	ulotki	oraz	plakaty	o	tematyce	przeciwdziałania	przemocy	
w	rodzinie.	Dokonano	dodruku		„Poradnik	Dobrego	Rodzica”,	zawiera-
jącego	wiele	praktycznych	wskazówek	dotyczących	budowania	prawi-
dłowych	relacji	rodzic	-dziecko.	Publikacje	są	bezpłatnie	udostępniane	
przez	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Rajgrodzie	wszystkim	zaintere-
sowanym.
Łączny	koszt	realizacji	zadania	wyniósł	25940	zł,	z	czego	dotacja	przy-
znana	z	ministerstwa	wyniosła	20000	zł,	zaś	środki		własne		gminy	Raj-
gród		to	kwota		5940	zł.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 Przypominamy,	iż	w	Urzędzie	Miejskim	w	Rajgrodzie	w	każ-
dy	czwartek	w	godz.	8:00-12:00	pełnione	są	dyżury	prawników	udzie-
lających	porad	prawnych	w	ramach	tzw.	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	i	
poradnictwa obywatelskiego.
Z	nieodpłatnej	pomocy	prawnej	mogą	skorzystać	osoby,	które		spełnia-
ją	warunki	określone	w	w/w	ustawie,	tj.	osobie:

1. której	 w	 okresie	 12	 miesięcy	 poprzedzających	 zwrócenie	 się	 o	
udzielenie	 nieodpłatnej	 pomocy	 prawnej	 zostało	 przyznane	 świadczenie	 z	
pomocy	 społecznej	 na	 podstawie	 ustawy	 z	 dnia	 12	marca	 2004	 r.	 o	 pomocy	
społecznej	(Dz.	U.	z	2015	r.	poz.	163,	z	późn.	zm.)i	wobec	której	w	tym	okresie	
nie	wydano	decyzji	o	zwrocie	nienależnie	pobranego	oświadczenia	lub

2. która	posiada	ważną	Kartę	Dużej	Rodziny,	o	której	mowa	w	ustawie	z	
dnia	5	grudnia	2014	r.	o	Karcie	Dużej	Rodziny	(Dz.	U.	poz.	1863),	lub

3.	 która	uzyskała	zaświadczenie,	o	którym	mowa	w	ustawie	z	dnia	24	
stycznia	 1991	 r.	 o	 kombatantach	 oraz	 niektórych	 osobach	 będących	 ofiarami	
represji	wojennych	 i	 okresu	powojennego	 (Dz.	U.	 z	2014	 r.	 poz.	1206	oraz	 z	
2015	r.	poz.	693),	lub

4.	 która	posiada	ważną	legitymację	weterana	albo	legitymację	weterana	
poszkodowanego,	 o	 których	 mowa	 w	 ustawie	 z	 dnia	 19	 sierpnia	 2011	 r.	 o	
weteranach	działań	poza	granicami	państwa	(Dz.	U.	Nr	205,	poz.	1203),	lub

5.	 która	nie	ukończyła	26	lat,	lub

6.	 która	ukończyła	65	lat,	lub

7.	 która	w	wyniku	wystąpienia	klęski	żywiołowej,	katastrofy	naturalnej	
lub	awarii	technicznej	znalazła	się	w	sytuacji	zagrożenia	lub	poniosła	straty,

8. kobietom	w	ciąży,

9.	 osobie,	która	złoży	pisemne	oświadczenie,	że	nie	jest	w	stanie	ponieść	
kosztów	odpłatnej	wizyty	u	prawnika.

Telefon kontaktowy:
- w czwartki w godz. 8:0012:00 – 86 272 19 59

- w pozostałe dni w godz. pracy Urzędu Miejskiego 
– 86 272 19 40

 https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/
dla-kogo-pomoc/#

Piotr Milewski

APEL	DO	WŁAŚCICIELI	ZWIERZĄT	DOMOWYCH

 W	 ostatnim	 czasie	 docierają	 do	 UM	 skargi	 mieszkańców	
Rajgrodu	na	właścicieli	czworonogów,	którzy	nie	sprzątają	po	swoich	
psach.	 Mieszkańcy	 zauważają	 problem	 szczególnie	 w	 okresach	
topnienia	 śniegu,	 który	 to	 odkrywa	 odrażający	 widok.	 Odchody	
zwierzęce	pozostawione	są	na	trawnikach,	placach	zabaw,	chodnikach	
i	innych	obiektach	użyteczności	publicznej,	które	na	butach	trafiają	do	
mieszkań.	Właściciele	czworonogów	nie	stosują	się	do	rozstawionych	
tabliczek	przypominających	o	sprzątaniu.	Wychodzą	na	spacery	z	psami	
bez	smyczy,	bez	woreczka	na	odchody.	Wobec	tego	przypominamy,	że	
każdy	właściciel	 zwierzęcia	 odpowiada	 za	 swojego	 pupila	 i	 za	 to	 co	
zostawia	po	sobie.	W	szczególności	zwracamy	uwagę	na	zapisy:

1. uchwały	 nr	 XXXIV/286/17	 Rady	 Miejskiej	 w	 Rajgrodzie	 z	 dnia	
27	listopada	2017	r.	w	sprawie	regulaminu	utrzymania	czystości	i	porządku	na	
terenie	Gminy	Rajgród	(Dz.	Urz.	Woj.	Podlaskiego,	pozycja	4487	i	poz.	1160),	
który	stanowi,	iż:

o 21 pkt. 1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do 
wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku psów uznawanych za agresywne 
zgodnie z przepisami odrębnymi - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez 
osoby dorosłe,

o 5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane 
są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach 
publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,

o 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek 

zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec 
roznoszeniu chorób zakaźnych.

2. ustawy	z	dnia	20	maja	1971	r.	Kodeks	Wykroczeń:

o Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

o § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy 
trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo 
karze nagany.

o Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca 
dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik 
lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

	 Wobec	powyższego,	bardzo	proszę	o	stosowanie	się	do	ww.	
przepisów.                                         

		Anna	Gaińska,	UM	w	Rajgrodzie
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Mniej lub bardziej rozbudowa- ne	 definicje	 samej	 nazwy	 "tort",	
jakie	 spotykamy	 w	 słownikach	 i	 encyklopediach,	 sprowadzają	 się		
głównie	do	określenia:	tort	-	rodzaj	 ciasta,	 najczęściej	 biszkoptowego,	
przekładanego	warstwami	 	 	 i	 obu- dowanego	 słodką	masą,	 nierzadko	
z	drobnymi	owocami.	Najprawdopodobniej	torty	pochodzą	z	Włoch	i	na	teren	Polski	przybyły	w	czasie,	gdy	żoną	króla	Zygmunta	Starego	była	Bona	Sworza.	
Tak	więc	od	połowy	XVI	wieku	owe	włoskie	pyszności	zaczęły	podbijać	podniebienia	naszych	przodków.
	 Osobiście	pamiętam	z	dzieciństwa,	jakie	to	torty	wykonywała	moja	mama.	Dzisiaj,	mogę	powiedzieć,	że	były	smaczne,	ale	bardzo	prymitywne.	Dwa	
ciasta	biszkoptowe	-	jasne	i	ciemne,	odpowiednio	na- sączone	(ciemne	kawą,	jasne	wodą	z	cytryną	i	olejkiem	
zapachowym),	przekładane	były	masą	budyniową	i	ją	 poniekąd	oblepiane.	Z	trąbki	papierowej,	wypełnionej	
kolorowaną	masą,	wyciskając	ją	-	ozdabiało	się	tort	w	 wydziwiane wzory.
	 Torty	w	 naszej	 kulturze	 są	 daniem	 na	 spe- cjalną	okazję:	święta,	wesela,	 I	Komunie	św.,	 jubile-
usze	 zawodowe,	 urodziny	 (torty	 z	 symboliczną	 ilo- ścią	świec),	wydarzenia	okolicznościowe.	Sztuką	jest	
wykonanie	ładnego	dla	oka	i	smacznego	tortu,	dlate- go	 -	 jak	się	większości	z	nas	wydaje	 -	 jest	 to	 sztuka	
zarezerwowana	wyłącznie	dla	dobrych	cukierników.	I	 nic	bardziej	mylnego…
	 Pani	Ewa	Karwowska,	z	domu	Markiewicz,	 urodziła	się	w	1983	r.	Pochodzi	ze	Stradun,	a	w	2006	
r.	wstąpiła	w	związek	małżeński	i	wspólnie	z	mężem	 prowadzą	gospodarstwo	rolne	w	Karwowie.	Od	trzech	
lat	 zadziwia	 rodzinę,	 sąsiadów,	 znajomych	 i	 coraz	 szersze	 kręgi	 ludzi	 swymi	 dziełami	 kulinarnymi.	 Jej	
torty	mają	dwa	wyborne	smaki	-	ten	zmysłowy	-	od- czuwany	przez	nasze	kubki	smakowe	i	ten	plastyczny	
-	oczarowujący	nasze	oczy.
-	Od	zawsze	zdradzałam	talent	plastyczny	-	powiedzia- ła	nam	Pani	Ewa.	-	Zarówno	w	szkole	podstawowej	i	
średniej	 interesowały	 mnie	 rysunki	 czy	 inne	 zajęcia	 plastyczne.
	 Pomysłowość	wykonania	tortu	w	wymyślo- nej	formie	jest	zadziwiająca.	Pani	Ewa	wykonała	torty	
w	postaci	złożonej	koszuli	z	krawatem,	z	rybakiem,	z	 innymi	"akcesoriami"	symbolicznymi	danej	okazji,	na	
jaką	tort	został	wykonany.	Pomysłowość	i	perfekcyj- ność	wykonania	 skłania	nas	do	 zadania	pytania:	 "Ile	
czasu	Pani	poświęca	na	wykonanie	tortu?"
-	To	zależy	od	 jego	wielkości	 i	 tematu,	czyli	na	 jaką	 okazję	jest	wykonywany	-	odpowiada	Pani	Ewa.	-	Tor-
tu	nie	 robi	się	w	 jednym	dniu,	najpierw	trzeba	upiec	 ciasto,	a	najczęściej	na	drugi	dzień	brać	się	do	dalszych	
prac.	Najczęściej	też	wieczorem	siadam	i	wykonuję	to,	 co	jest	na	wierzchu,	co	jest	poniekąd	tematem	okazji…	
A	tak	w	sumie	to	wychodzi	pewnie	z	cztery	godziny	 na wykonanie jednego tortu.
	 Zadziwia	nas	szczerość	wypowiedzi,	udzie- lonej	 z	 uśmiechem	 na	 ustach.	 Widać,	 po	 sposobie	
mówienia	 o	 swych	 dziełach,	 że	 Pani	 Ewa	wykonuje	 torty	z	niezwykłą	pasją.	Dodatkowo	napisy	informują	
o	 okazji,	 na	 jaką	 konkretny	 tort	 został	 wykonany:	 pożegnanie	dyrektora,	jubileusz	zuchów	itp.
Okazji	nie	brakuje,	a	znajomi	i	sąsiedzi	docenili	już	umiejętności	Pani	Ewy.	Ostatnio	wykonała	tort	na	rajgrodzki	finał	WOSP,	który	wylicytowano	na	aukcji	
za	ponad	200	zł.
	 I	na	zakończenie:	Gratulujemy	tak	smacznej	pasji	i	życzymy	wielu	kolejnych	pomysłów.	A	w	karnawale,	zamiast	opychać	się	tłustymi	pączkami	i	
faworkami	-	sięgnijmy	po	smakowitą	porcję	tortu.

Irena	i	Janusz	Sobolewscy

Ludzie z pasją
TO RT Y PA N I  E W Y
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w	postaci	złożonej	koszuli	z	krawatem,	z	rybakiem,	z	 innymi	"akcesoriami"	symbolicznymi	danej	okazji,	na	
jaką	tort	został	wykonany.	Pomysłowość	i	perfekcyj- ność	wykonania	 skłania	nas	do	 zadania	pytania:	 "Ile	
czasu	Pani	poświęca	na	wykonanie	tortu?"
-	To	zależy	od	 jego	wielkości	 i	 tematu,	czyli	na	 jaką	 okazję	jest	wykonywany	-	odpowiada	Pani	Ewa.	-	Tor-
tu	nie	 robi	się	w	 jednym	dniu,	najpierw	trzeba	upiec	 ciasto,	a	najczęściej	na	drugi	dzień	brać	się	do	dalszych	
prac.	Najczęściej	też	wieczorem	siadam	i	wykonuję	to,	 co	jest	na	wierzchu,	co	jest	poniekąd	tematem	okazji…	
A	tak	w	sumie	to	wychodzi	pewnie	z	cztery	godziny	 na wykonanie jednego tortu.
	 Zadziwia	nas	szczerość	wypowiedzi,	udzie- lonej	 z	 uśmiechem	 na	 ustach.	 Widać,	 po	 sposobie	
mówienia	 o	 swych	 dziełach,	 że	 Pani	 Ewa	wykonuje	 torty	z	niezwykłą	pasją.	Dodatkowo	napisy	informują	
o	 okazji,	 na	 jaką	 konkretny	 tort	 został	 wykonany:	 pożegnanie	dyrektora,	jubileusz	zuchów	itp.
Okazji	nie	brakuje,	a	znajomi	i	sąsiedzi	docenili	już	umiejętności	Pani	Ewy.	Ostatnio	wykonała	tort	na	rajgrodzki	finał	WOSP,	który	wylicytowano	na	aukcji	
za	ponad	200	zł.
	 I	na	zakończenie:	Gratulujemy	tak	smacznej	pasji	i	życzymy	wielu	kolejnych	pomysłów.	A	w	karnawale,	zamiast	opychać	się	tłustymi	pączkami	i	
faworkami	-	sięgnijmy	po	smakowitą	porcję	tortu.

Irena	i	Janusz	Sobolewscy

Ludzie z pasją
TO RT Y PA N I  E W Y
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Samotny starzec

 W	dniu	24	grudnia	2018	r.	pół	godziny	przed	północą	w	
rajgrodzkim	 kościele	 parafialnym	 pw.	 Narodzenia	 Najświętszej	
Maryi	 Panny	 miała	 miejsce	 okolicznościowa	 inscenizacja	

nawiązująca	 do	 narodzin	 Jezusa	 w	 Betlejem.	
Nie	 zabrakło	 też	 odniesień	 patriotycznych	
z uwagi na rok stulecia odzyskania naszej 
niepodległości.	 Występ	 przygotowali	 Barbara	
i	 Wiesław	 Gajdzińscy	 z	 Domu	 Katolickiego	
„Barka”.	 O	 północy	 rozpoczęła	 się	 doroczna	
pasterka	 tradycyjnie	gromkim	śpiewem	licznie	
zebranych	 parafian	 kolędy	 „Wśród	 nocnej	
ciszy”.	 Uroczystości	 przewodził	 i	 kazanie	
wygłosił	 rajgrodzki	 proboszcz	 i	 dziekan	 -	 ks.	
prałat	 Hieronim	 Mojżuk.	 Aktywny	 udział	 w	
nabożeństwie	 wzięli	 członkowie	 parafialnego	
oddziału	Akcji	Katolickiej.
	 W	 Nowy	 Rok,	 1	 stycznia	 2019	 r.	
Rajgrodzki	Proboszcz	podczas	każdej	Mszy	św.	
poinformował	wiernych	o	danych	statystycznych	
za	 2018	 r.	W	 roku	 ub.	 	w	 rajgrodzkiej	 parafii	
było	 35	 czrztów	 (w	 2017	 r.	 było	 ich	 60,	 w	
2016	 -	 37).	Sakramentalny	związek	małżeński	

zawarły	33	pary	(w	2017	r.	było	ich	24,	w	2016	-	31).	Odnotowano	
w	poprzednim	roku	70	zgonów	(	w	2017	r.	było	ich	62,	w	2016	-	55).	
Sakrament	bierzmowania	otrzymało	45	dziewcząt	i	chłopców.	Do	I	
Komunii	św.	przystąpiło	49	dzieci.
	 Poinformował	 też	 o	 pracach	 inwestycyjnych	 w	 parafii.	
W	 ub.	 roku	 nadal	 przywożono	 żwir	 na	 nową	 część	 cmentarza,	
położonego	 przy	 wyjeździe	 z	 Rajgrodu	 w	 stronę	 Grajewa.	 Na	

podkreślenie	 zasługuje	 wkład	 pracy	 parafian,	
najczęściej	 tych	 samych	osób,	 angażujących	 się	
przy	załadunku	i	transporcie	ziemi.
	Rajgrodzki	proboszcz	po	krótce	scharakteryzował	
wielu	grup	modlitewnych,	działających	w	parafii.	
Przypomniał	 peregrynację	 kopii	 obrazu	 Matki	
Boskiej	 Rajgrodzkiej	 -	 Królowej	 Rodzin	 w	
rodzinach	parafii.	Jest	to	jedno	z	przygotowań	do	
wielkiego	 jubileuszu	 500.	 rocznicy	 ponownego	
erygowania	 rajgrodzkiej	 parafii	 przez	 księcia	
Mikołaja	Radziwiłła.	Pięćsetlecie	tego	wydarzenia	
obchodzić	 będziemy	 podczas	 diecezjalnych	
dożynek	i	zarazem	odpustu	Narodzenia	NMP	(8	
września)	w	2019	r.
	W	dniu	6	stycznia	2019	r.	obchodziliśmy	święto	
Objawienia	Pańskiego.	Od	kilkunastu	lat	ulicami	
polskich	miast	przemierzają	w	tym	dniu	barwne	
orszaki	 Trzech	 Króli.	 W	 tym	 roku	 miało	 to	
miejsce	w	ponad	750	miastach	i	miejscowościach	
gminnych	w	kraju	oraz	w	kilkudziesięciu	miastach	

poza	 granicami	 Polski	 pod	 hasłem	 „I	 odnowi	
oblicze	 ziemi”	 Po	 raz	 czwarty	 w	 Rajgrodzie	
orszak	 Trzech	 Króli	 przeszedł	 spod	 kościoła	
do	 parku	 miejskiego.	 Zorganizowany	 został	
przez	rajgrodzką	parafię	i	władze	samorządowe	
Rajgrodu.	 Śpiew	 kolęd	 i	 korony	 na	 głowach	
uczestników	 orszaku	 -	 to	 publiczne	 wyznanie	
wiary	i	głoszenie	światu	faktu	historycznego	o	
narodzinach Mesjasza.
(szerzej	na	ten	temat	w	odrębnym	artykule)

	 W	dniu	12	stycznia	2019	r.	miał	miejsce	
jubileuszowy	XXV	Dekanalny	Przegląd	Jasełek	
(opis	w	odrębnym	artykule).

J.S.,	fot.	Maciej	Sadowski

Ks. proboszcz na samorządowym spotkaniu opłatkowym

Składanie darów ołtarza podczas pasterki

Rajgrodzki żłóbek 2018
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BARWNY ORSZAK TRZECH KRÓLI W RAJGRODZIE

 W	niedzielę,	6	stycznia	2019	r.,	po	Mszy	św.	w	kościele	pw.	
Narodzenia	NMP	w	Rajgrodzie	mieszkańcy	
rajgrodzkiej	 gminy,	 jak	 również	 przybyli	
goście,	 przeszli	 ulicą	 Warszawską	 do	
Parku	 Miejskiego	 w	 pięknym	 orszaku,	
prowadzonym	przez	Trzech	Króli	-	Kacpra,	
Melchiora	i	Baltazara.	W	postaci	mędrców	
jadących	na	koniach	wcielili	się:	rajgrodzki	
proboszcz	 i	 dziekan	 -	 ks.	 prałat	Hieronim	
Mojżuk,	 Burmistrz	 Rajgrodu	 -	 Ireneusz	
Gliniecki	 i	 p.	 Grzegorz	 Arciszewski.	
Orszak,	 który	w	Rajgrodzie	 przeszedł	 już	
po	 raz	 czwarty,	 jak	 co	 roku	 był	 barwny,	
na	 czele	 niesiono	 wielkie	 flagi,	 Królowie	
wspaniale	wyglądali	na	dorodnych	koniach,	
dzieci	 -	 przebrane	 za	 postaci	 biblijne	 -	
jechały	 bryczką,	 a	 uczestnicy	 mieli	 na	
głowach	papierowe	korony,	 rozdawane	na	
placu	przed	kościołem.

	 W	 parku	 miejskim	 można	 było	
podziwiać	 żywą	 szopkę	 betlejemską.	
Występ	 artystyczny	 został	 przygotowany	
przez	 pracowników	 Domu	 Kultury	 w	
Rajgrodzie.	 Przy	 dźwiękach	 kolęd	 i	
pastorałek	 wszyscy	 uczestnicy	 orszaku	
mogli	poczęstować	się	ciepłym	posiłkiem,	
kawą	herbatą	oraz	ciastem.

	 Kolejny	 raz	 rozstrzygnięto	
konkurs	 na	 najładniejsze	 przebranie.	
Puchar	za	zajęcie	I	miejsca	ufundował	Ks.	
Proboszcz	H.	Mojżuk,	natomiast	puchary	za	
zajęcie	II	i	III	miejsca	ufundował	Burmistrz	
Rajgrodu.

	 Szopkę	 przygotował	 p.	 G.	
Arciszewski	 ze	 swą	 ekipą,	 zwierzęta	
dostarczyła	 Bogusia	 Jankowska.	 Wielkie	
podziękowania	należą	się	zaangażowanym	
w	 przygotowanie	 poczęstunku:	 radnym,	
sołtysom	 oraz	 mieszkańcom	 gminy	
Rajgród.	 Dziękujemy	 też	 służbom	
mundurowym	za	pomoc	w	przygotowaniu	
i	zabezpieczeniu	uroczystości.

	 Orszak	 Trzech	 Króli	 w	
Rajgrodzie	po	raz	kolejny	został	wspólnie	
zorganizowany	 przez	 parafię	 pw.	
Narodzenia	NMP	w	Rajgrodzie	oraz	Urząd	
Miejski	w	Rajgrodzie.

Cieszymy	się,	iż	mieszkańcy,	mimo	mrozu	
tak	 licznie	 uczestniczyli	 we	 wspólnym	
świętowaniu.

Agata	Siedzik

Królowie na koniach

Nie zabrakło i smacznego jadła

Stajenka w parku
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XXV	DEKANALNY	PRZEGLĄD	JASEŁEK
 Jasełka	 to	 teatralna	 forma,	 z	 wyraźnym	 zabarwieniem	
ludowym,	nawiązująca	do	narodzin	Jezusa	w	Betlejem.	To	opowiadanie	
treści	ewangelicznych	o	kłopotach	Maryi	i	Józefa	po	zapisach	w	mieście	
dawidowym,	o	czasie	narodzin	Syna	Bożego	w	stajni,	o	odwiedzinach	
pasterzy,	hołdzie	Trzech	Króli	i	podstępnym	Herodzie...
	 Od	 1995	 r.	 w	 Rajgrodzie	 ma	 miejsce	 Dekanalny	 Przegląd	
Jasełek,	który	zapoczątkował	i	nadal	organizuje	rajgrodzki	proboszcz	i	
dziekan	-	ks.	prałat	Hieronim	Mojżuk.
W	 przeszłości	 też	 były	 organizowane	 w	 Rajgrodzie	 jasełka.	 Przed	
I	wojną	 światową	 zorganizował	 je	 np.	w	 1911	 r.	 	 rajgrodzki	wikary,	
ks.	 Roch	 Modzelewski,	 późniejszy	 działacz	 niepodległościowy,	
twórca	 lokalnych	komend	Polskiej	Organizacji	Wojskowej	 na	 terenie	
rajgrodzkiej	i	bargłowskiej	parafii.	Jasełka	też	organizowano	w	połowie	
XX	wieku	w	rajgrodzkim	kościele,	o	czym	pisaliśmy	na	łamach	„RE”,	
na	podstawie	wspomnień	i	zdjęć	przekazanych	nam	przez	p.	Stanisławę	
Zubrzycką	i	p.	Jana	Łacińskiego.
	 W	 sobotę,	 12	 stycznia	 2019	 r.,	 w	 hali	 sportowej	 byłego	

Gimnazjum,	a	obecnej	Szkoły	Podstawowej	im.	Henryka	Sienkiewicza	
w	 Rajgrodzie	 odbył	 się	 jubileuszowy	 -	 XXV	 Dekanalny	 Przegląd	
Jasełek.	Do	2003	r.	przeglądy	odbywały	się	w	starym	Domu	Kultury	przy	
ul.	Warszawskiej,	zwanym	„kamienicą	Nawrockich”.	W	styczniu	2004	
i	w	styczniu	roku	następnego	przeglądy	miały	miejsce	w	rajgrodzkim	
kościele.	Od	stycznia	2006	 r.	odbywają	 się	one	nieprzerwanie	w	hali	
sportowej	 rajgrodzkiej	 nowej	 szkoły.	 Jak	 wielokrotnie	 podkreślał	
ks.	 proboszcz	 H.	 Mojżuk,	 jest	 to	 doskonałe	 miejsce:	 obszerna	 i	
przestronna	 hala,	 zaplecze	 w	 postaci	 licznych	 pomieszczeń	 dla	 grup	
przygotowujących	się	do	występu,	w	końcu	i	kuchnia	ze	stołówką,	gdzie	
po	występie	młodzi	aktorzy	i	towarzyszące	im	osoby	podejmowane	są	
ciepłym	posiłkiem.

	 Na	 wstępie	 tegorocznego	 -	 jubileuszowego	 przeglądu	
konkursowego	zebranych	powitał	gospodarz	miejsca	-	dyrektor	Zespołu	
Szkolno-Przedszkolnego	w	Rajgrodzie	-	Andrzej	Graczewski.
Otwierając	zmagania	konkursowe,	ks.	proboszcz	H.	Mojżuk	podkreślił	
ich	 jubileuszowy	 charakter.	 Podziękował	 władzom	 samorządowym	
Rajgrodu	i	dyrekcji	szkoły	za	coroczne	udostępnianie	budynku	szkoły.	
Zauważył	 też,	 że	 do	 przeglądu	 zgłosiło	 się	 tylko	 sześć	 grup,	 na	 co	
niewątpliwie	miało	wpływ	zorganizowanie	też	w	tym	dniu	podobnego	

przeglądu	w	sąsiedniej	gminie	Prostki.
Do	rajgrodzkiego	przeglądu	przystąpiły	zespoły	szkolne	z	miejscowości:	
Bełda,	 Łabętnik,	 Rajgród,	 Rydzewo,	 Sypitki,	 Tajno	 Stare.	 Przegląd	
oceniało	jury	w	składzie	:	ks.	Hieronim	Mojżuk,		Ireneusz	Gliniecki	–	
Burmistrz	Rajgrodu,	Małgorzata	Gajdzińska	–	z	Domu	Katolickiego	i	
Wiesława	Milewska	z	Urzędu	Miejskiego.
	 Najpierw,	 jako	 piersi,	 wystąpili	 uczniowie	 z	 rajgrodzkiej	
szkoły.	 Zaprezentowali	 adaptację	 „Opowieści	 wigilijnej”,	 stosując	
podczas	 występu	 nowatorskie	 rozwiązania	 techniczne:	 filmiki,	
głos	 	 zmieniony	 z	 zastosowaniem	 odpowiednich	 programów	
komputerowych,	 użycia	 charakterystycznych	 dźwięków,	 sztucznego	
dymu…	Wspaniałej	scenografii,	różnorodności	i	wielości	rekwizytów,	
kostiumów	 występujących,	 a	 także	 śpiewu	 tradycyjnych	 kolęd	 i	
utworów	 bożonarodzeniowych,	 które	 	 dopełniły	 całości	 występu.	
Został	 on	 nagrodzony	 licznymi	 i	 gromkimi	 brawami	 widowni.	 Inne	
zespoły	zaprezentowały	tradycyjne	jasełka.	Wyróżniała	się	odważna	i	
dopracowana	gra	uczniów	z	Łabętnika.
Po	zmaganiach	ks.	proboszcz	ogłosił	wyniki:

-	 Nagrodę	 Specjalną	 przyznano	 uczniom	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Rajgrodzie
ponadto:
I	miejsce	-	zespołowi	ze	SP	w	Łabętniku,
II	miejsce	-	zespołowi	ze	SP	w	Rydzewie,
III	miejsce	-	zespołowi	ze	SP	w	Sypitkach.
	 Jak	 każdego	 roku,	 panie	 z	 parafialnego	 oddziału	 Akcji	
Katolickiej	 przygotowały	 ciepłe	 posiłki,	 ciasta,	 słodycze	 i	 napoje,	
którymi	 ugościły	 	 wszystkich	 występujących	 w	 jasełkowych	
zmaganiach.

J.S.

NIECODZIENNE PRZEDSTAWIENIE
 Na	 początku	 listopada	 2018	 r.	 młodzież	 klas	 8	 ZSP	 w	
Rajgrodzie,	 po	 dość	 burzliwej	 i	 kreatywnej	 dyskusji	 z	 opiekunem	
projektu	–	Emilią	Skowronek,	podjęła	decyzję	o	wyborze	scenariusza	
tegorocznego	 przedstawienia	 bożonarodzeniowego.	 Jedna	 z	 uczennic	
zaproponowała	 adaptację	 teatralną	 „Opowieści	 wigilijnej”	 Dickensa	
–	 lektury	 klasy	 siódmej.	 Była	 to	 bardzo	 ambitna	 propozycja,	 której	
realizacja	 stawiała	 przed	 wieloma	 osobami	 nie	 lada	 wyzwania.	
Bez	 chwili	 zwłoki	 należało	 zaadaptować	 odpowiedni	 scenariusz,	
jednak	 skomplikowana	 fabuła,	 zawierająca	 różne	 plany	 czasowe,	
sprowokowała	 możliwosci	 wprowadzenia	 innowacji.	 Reżyser	 –	
nauczycielka	 języka	 polskiego	 –	Emilia	 Skowronek	 przy	współpracy	
z	 ks.	 Michałem	 Maciejewskim	 zaplanowali	 wiele	 nowatorskich	
rozwiązań,	 jak	 chociażby	 włączanie	 scen	 z	 przeszłości	 i	 przyszłości	
głównego	bohatera	za	pośrednictwem	prezentacji	multimedialnej,	które	
uprzednio	należało	zrealizować	w	postaci	filmów	krótkometrażowych,	
efektów	specjalnych,	odpowiedniej	charakteryzacji	postaci,	scenografii,	
dynamicznej	zmiany	scen	itp.	

 Uczniowie entuzjastycznie podeszli do projektu, 
co	po	wstępnym	kastingu	umożliwiło	obsadzenie	 ról.	W	głównej	 roli	
–	Ebenezera	Scrooge’a	–	wystąpiła	pomysłodawczyni	spektaklu	–	Julia	
Kalska,	 w	 jej	 siostrzeńca	 wcielił	 się	 Mateusz	 Zochniak,	 żonę	 Freda	

Występ SP Łabętnik Występ SP Sypitki

Występ SP Rydzewo
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Uroczystość pierwszokomunijna w rajgrodzkim sanktuarium

zaś	 zagrała	 Julia	 Pieńczykowska,	 osobę	 z	 rodziny	 –	Natalia	Kanoza,	
pracownika	Boba	zagrał	Przemysław	Łepkowski,	a	jego	żonę	–	Daria	
Mróz.	Chorowitego	synka	Tima	zagrał	uczeń	klasy	5	–	Jan	Kaliszewski.	
Rolę	zmarłego	przed	siedmiu	laty	współpracownika	głównego	bohatera	
–	Jakuba	Marleya	–	odegrał	Mateusz	Święszkowski.	

	 Była	 to	 jedna	 z	 najbardziej	 efektownych	 scen	 spektaklu,	
gdyż	 towarzyszyły	 jej	 efekty	 specjalne,	 sugestywna	 charakteryzacja	
zmarłego	bohatera,	 który	opleciony	 łańcuchami	 jako	 zjawa	nawiedza	
zatwardziałego	niedowiarka	–	Scrooge’a,	by	przestrzec	go	przed	losem,	
jaki	przed	laty	zgotował	sam	sobie.	Jednak	wizyta	zjawy-wspólnika	była	
jedynie	zapowiedzią	dalszych	wydarzeń	–	wizyt	Duchów	Świąt	Bożego	
Narodzenia.	 Duch	 Przeszłych	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 (Natalia	
Kotarska)	ukazał	bohaterowi	przeszłość,	którą	ten	już	dawno	wymazał	
z	pamięci	–	jego	dzieciństwo	u	boku	ukochanej	siostry	Fun	(w	tej	roli	
Julia	Olender)oraz	młodość	przy	utraconej	przez	pogoń	za	pieniądzem	
narzeczonej	 (Justyna	 Chojnowska).	 Następnie	 Duch	 Tegorocznych	
Świąt	 (Wiktoria	 Maciorowska)	 zawiódł	 bohatera	 do	 domu	 biednego	
pracownika	Boba,	gdzie	mógł	usłyszeć	o	biedzie	swojego	podwładnego	
oraz	o	ciężkim	stanie	zdrowia	najmłodszego	członka	rodziny.	Przykrym	

doświadczeniem	 była	 też	 rozmowa	 w	 domu	 kuzyna,	 w	 którym	 jego	
bliscy	nie	darzyli	wuja	wyjątkowym	uczuciem.	

	 Pełna	dramatyzmu	scena	pojawienia	się	trzeciego	z	Duchów	
Świąt	(Hubert	Zawistowski)–	Ducha	Przyszłych	Świąt	–	uświadomiła	
bohaterowi,	 jaka	 czeka	 go	 przyszłość,	 gdy	 jego	 życie	 będzie	 nadal	
pozbawione	 empatii,	 a	 wypełnione	 jedynie	 pogonią	 za	 pieniądzem.	
Niezwykle	 sugestywnie	 zrealizowana	 scena	 z	 kaplicy	 cmentarnej	
przedstawiała	 moment	 po	 śmierci	 głównego	 bohatera,	 który	 jest	
okradany przez swoich pracowników. Praczka (Wiktoria Wasilewska) 
i	 sprzątaczka	 (Weronika	Wołyniec)	bez	 żadnych	 skrupułów	odbierają	
zmarłemu	 nawet	 to,	 w	 czym	 miał	 być	 pochowany	 i	 dokonują	 w	
obecności	 grabarza	 (Patryk	 Sobolewski)	 sprzedaży	 paserowi	 Joemu	
(Kacper	 Świerczewski)	 skradzionych	 przedmiotów	 za	 symboliczną	
kwotę.	Kolejna	scena	jest	najgorszym	scenariuszem,	jaki	mogło	napisać	
życie	–	pokazuje	pustą	chatę	Boba,	którego	synka	nie	ma	już	na	 tym	
świecie.	Wydarzenia	te	niezmiernie	wstrząsają	Scroogem,	który	już	teraz	
chciałby	biec,	pomóc	swojemu	pracownikowi.	Jednak	najstraszliwsze	
jest	to,	co	ujrzy	w	ostatniej	scenie	–	nagrobek	z	własnym	nazwiskiem.	
Wizja	 ta	 do	 głębi	 wstrząsa	 bohaterem,	 który	 ucieka	 z	 nadzieją,	 że	
jeszcze	wszystko	da	się	naprawić.	O	poranku	dowiaduje	się	od	chłopca	
przechodzącego	 przed	 oknem	 (Bartosz	 Kucharski),	 że	 jest	 Boże	
Narodzenie,	że	nie	stracił	kolejnej	szansy	na	nawrócenie.	Pospiesznie	
biegnie	odwiedzić	kuzyna,	pojednać	się	z	rodziną,	przełamać	opłatkiem.	
Po	 drodze	 spotykając	 kobiety,	 kwestujące	 na	 rzecz	 najbiedniejszych	
(Natalia	Chylińska	 i	Karolina	Tarnacka)	 i	 zaskakuje	 je	 odmienną	niż	
dotychczas	postawą,	gdyż	postanawia	hojnie	wesprzeć	ich	działalność.	
Zmienia	 też	 swój	 stosunek	do	pracownika,	podnosi	mu	pensję	 i	każe	
świętować	z	rodziną.	Odtąd	mówi	się,	że	nikt	tak	nie	celebruje	Bożego	
Narodzenia	 jak	Ebenezer	Scrooge.	Scenę	kończy	piosenka	Blue	Cafe	
„Święta	 w	 nas”,	 którą	 wykonują	 wszyscy	 aktorzy.	 W	 symboliczny	
sposób	podkreśla	wymowę	dzieła	Dickensa.

	 Przedstawienie,	które	wymagało	zastosowania	najnowszych	
technologii,	wielu	skomplikowanych	dekoracji,	zmian	scenograficznych,	
efektów	 specjalnych,	 podkładów	 dźwiękowych	 itd.	 możliwe	 było	
do	 zrealizowania	 jedynie	 przy	 zintegrowanych	 działaniach	 wielu	
osób.	Wykonaniem	 skomplikowanych	 i	 pracochłonnych	 rekwizytów,	

a	 także	 obsługą	 dźwięku	 zajął	 się	 uczeń	 Wiktor	 Samsel,	 montaż	
dźwięku	i	filmów	wykonał	pan	Piotr	Skowronek,		za	efekty	specjalne	
odpowiedzialny	 był	 ks.	Michał	Maciejewski,	 naukę	 kolęd	 i	 piosenek	

świątecznych	przygotował	ks.	Maciej	Cieślukowski,	dekoracje,	stroje,	
rekwizyty	 zawdzięczamy	 paniom:	 Joannie	 Zawadzkiej,	 Małgorzacie	
Wiśniewskiej,	 Marzennie	 Zawadzkiej	 oraz	 Wioletcie	 Królewicz.	
Zmianą	 scenografii	 zajmowali	 się	 uczniowie:	 Michał	 Mróz,	 Kamila	
Dąbrowska/Dawid	 Orłowski.	 Nieocenioną	 pomocą	 służyła	 pani	
Longina	Zawadzka,	która	nieodpłatnie	uszyła	część	strojów	głównego	
bohatera.	W	 przeprowadzeniu	 prób	 pomagała	 natomiast	 pani	 Teresa	
Stryjecka.	 Stałą	 pomocą	 służyli	 także	 rodzice	 uczniów,	 którzy	
niezawodnie dostarczali dzieci na pozalekcyjne próby, przygotowywali 
stroje,	użyczali	rekwizytów	itp.		Całość	przedsięwzięcia	koordynowała	
i	wyreżyserowała	Emilia	Skowronek.

	 Zgrane	 działania	 zespołu	 pozwoliły	 na	 realizację	 tak	
śmiałego	przedsięwzięcia	 i	 już	podczas	Wigilii	Samorządowej	można	

było	 pierwszy	 raz	 oglądać	 efekty	 wspólnej	 pracy.	 Kolejnego	 dnia	
aktorzy	 powtórnie	 przedstawiali	 „Opowieść	 wigilijną”,	 tym	 razem	
przed	 społecznością	 szkolną.	 Natomiast	 najważniejszy	 występ	 miał	
miejsce	 w	 styczniu	 podczas	 XXV	 Dekanalnego	 Przeglądu	 Jasełek,	
podczas	których	 został	 przez	komisję	wyróżniony	nagrodą	 specjalną.	
Po	 każdym	 występie	 usłyszeć	 można	 było	 niezwykle	 przyjemne,	
po	 tak	 długotrwałych	 przygotowaniach,	 słowa	 uznania	 zarówno	 w	
kierunku	 reżysera,	 aktorów,	 przygotowujących	 scenografię,	 stroje…	
Właściwie	 każdy	 aspekt	 był	w	 jakiś	 sposób	 zauważony	 i	 doceniony,	
zarówno	z	ust	najmłodszych	widzów,	jak	i	tych	bardziej	wytrawnych,	
związanych	ze	światem	sztuki.	Padły	też	słowa	uznania	ze	strony	władz	
szkolnych,	miasta,	 a	 także	 organizatorów	 przeglądu.	 Jak	 każde	 duże	
przedsięwzięcie,	 tak	 i	 to	 wymagało	 wiele	 pracy,	 trudu,	 poświęceń,	
jednak	 efekt	 pokazał,	 że	 warto	 podejmować	 podobne	 działania	 w	
przyszłości.	Stają	się	one	doskonałą	okazją	do	zintegrowania	zarówno	
społeczności	lokalnej,	jak	i	zespołu	uczniów	i	nauczycieli,	umożliwiają	
kreatywną	współpracę,	edukują	w	niecodziennej,	przyjemnej	formie.

inf.wł.
Foto:	Zespół
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Orszak Trzech Króli

	 W	niedzielę,	6	stycznia	2019	r.,	po	raz	czwarty	w	Rajgrodzie	
miał	 miejsce	 już	 tradycyjny	 pochód	 nazywany	 w	 całej	 Polsce	
„Orszakiem	 3	 Króli”.	 Po	 Mszy	 św.	 przed	 rajgrodzkim	 sanktuarium	

uformował	się	pochód	przebranych	3	króli	na	koniach	oraz	pozostałych	
uczestników,	 idących	 	 pieszo	 i	 z	 koronami	 na	 głowach.	 Wszyscy	
uroczyście	 ze	 śpiewem	 kolęd	 pomaszerowali	 do	 parku,	 gdzie	 stała	
stajenka	betlejemska.	Tam	odbył	się	tradycyjny	konkurs	dla	dzieci	na	
najładniejsze	 przebrania,	 związane	 z	 Bożym	 Narodzeniem,	 wyboru	
dokonali	 Trzej	 Królowie,	 którzy	 przybyli	 w	 Orszaku.	 Wszyscy	

uczestnicy	 Orszaku	 mieli	 możliwość	 ogrzania	 się	 gorącą	 	 herbatą	 i	
posilenia	się	ciepłą	grochówką	oraz	skosztowania	różnych	tradycyjnych	
i	współczesnych	przysmaków.

Jasełka Dekanalne 2019

	 W	sobotę,	12	stycznia	2019	r.,	w	budynku	Zespołu	Szkolno	
-	 Przedszkolnego	 w	 Rajgrodzie	 odbyły	 się	 kolejne	 -	 można	 nazwać	

jubileuszowe	 -	 25	 Jasełka	 Dekanalne,	 które	 tradycyjnie	 otworzył	
proboszcz	 i	 dziekan	 rajgrodzki	 -	 ks.	 Hieronim	 Mojżuk.	 Występy	
kolejnych	 zespołów	 zapowiadali	 	 uczniowie	 ze	 szkoły	 podstawowej	
z	 Rajgrodu	 –	 Natalia	 Kotarska	 i	 Marcin	 Policha.	 Zespół	 Szkolno-
Przedszkolny	w	Rajgrodzie	reprezentowali	uczniowie	klasy	VIIIa	i	VIIIb	
szkoły	podstawowej	pod	kierunkiem	P.	Emilii	Skowronek	i	ks.	Michała	
Maciejewskiego.	 Występy	 wszystkich	 zespołów	 stały	 na	 wysokim	
poziomie	i	podobały	się	zgromadzonej	na	widowni	publiczności.

	 Trzeba	 dodać,	 że	 oprócz	 wspomnianej	 Akcji	 Katolickiej	
tradycyjnie	 duży	 wkład	 w	 organizację	 Jasełek	 wnieśli	 gospodarze	
obiektu	 szkolnego	 z	 dyrektorem	 Andrzejem	 Graczewskim	 na	 czele																														

i	pracownikami	administracji	i	obsługi,	za	co	im	wszystkim	należy	się	
podziękowanie.

Pamięć o Patronie Gimnazjum

 Rajgrodzkie	 Gimnazjum,	 tak	 jak	 inne	 gimnazja	 w	 Polsce																					

w	 wyniku	 kolejnej	 reformy	 oświatowej	 przestało	 formalnie	 istnieć	
od															1	września	2017	r.	Są	jeszcze	oddziały	gimnazjalne,	które	
zakończą	działalność	w	obecnym	roku	szkolnym	2018/2019.	Po		ok.	20	
letniej	działalności	pozostał	znaczący	dorobek	materialny,	edukacyjny																					
i	 wychowawczy,	 który	 przejęły	 szkoły	 podstawowe	 lub	 zespoły	
szkół,	 jak	 w	 przypadku	 Rajgrodu	 Zespół	 Szkolno-Przedszkolny.	
Ważne	 jest	 żeby	 ten	 dorobek	 został	 dobrze	 zagospodarowany,	
zabezpieczony															i	należycie	wykorzystany.	Takim	najbardziej	
widocznym	 i	ważnym	elementem	do	 zabezpieczenia	 i	wykorzystania	
jest	postać	Patrona	Szkoły	i	związanego	z	Nim	sztandaru.	W	związku	
z	 tym	 jako	były	dyrektor	 z	 zadowoleniem	przyjąłem	 fakt	 utworzenia	
w	budynku	byłego	rajgrodzkiego	gimnazjum	specjalnego	miejsca	(	na	
górnym	korytarzu	w	widocznym	dla	wszystkich	miejscu	 )	w	 którym	
zgromadzono	 i	 wyeksponowano	 pamiątki	 związane	 z	 Patronem	 ks.	
Józefem	Radwańskim.	Jest	tam	sztandar	widoczny	w	gablocie,	piękny	
namalowany	portret	ks.	Radwańskiego,	Tablica	Patrona,	krzyż	i	obraz	
oraz	 inne	 gabloty	 zawierające	 najważniejsze	 informacje	 o	 szkole	 i	
jej	Patronie.	Chciałbym	podziękować	w	 imieniu	własnym,	uczniów	 i	
nauczycieli	 byłego	 rajgrodzkiego	Gimnazjum	wszystkim	 tym,	 którzy		
podjęli	 się	 	 wykonania	 tak	 ważnego	 i	 słusznego	 przedsięwzięcia,	 a	
zwłaszcza	dyrektorowi	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Rajgrodzie	
P.	Andrzejowi	Graczewskiemu	i	jego	pracownikom	P.	Teresie	Stryjeckiej,	
P.	Wiesławowi	Krajewskiemu	i	P.	Łukaszowi	Sienkiewiczowi.

Tekst	i	foto:	Zygmunt	Tarnacki

Nowe miejsce ks. J. Radwanskiego.

Budynek szkoły w szacie zimowej - styczen 2019 Opowieść wigilijna

Konkurs na najlepsze stroje

Ks. proboszcz na samorządowej wigilii
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W RAJGRODZKIM DOMU KULTURY

Dofinansowanie z Programu Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności – Równać Szanse 2018
	 Dom	 Kultury	 w	 Rajgrodzie	 znalazł	 się	 wśród	 szczęśliw-
ców,	którzy	uzyskali	dofinansowanie	w	wysokości	7000	zł	z	programu	
„Równać	Szanse”	na	przeprowadzenie	projektu	„Rajgród	okiem	młode-
go fotografa”. 
Celem	projektu	będzie	wprowadzenie	młodych	ludzi	w	dorosłe	życie	za	

pomocą	elementów	takich	jak	umocnienie	wiary	we	własne	siły,	zwięk-
szenie	 umiejętności	 zjednywania	 sobie	 innych,	 zwiększanie	 umiejęt-
ności	 skutecznego	 planowania	 oraz	wykorzystania	 tego,	 co	może	 im	
sprzyjać	(zwłaszcza	środowisko	oraz	zasoby	własne).	Projekt	kierowa-
ny	jest	do	młodzieży	w	wieku	13-19	lat.	
W	ramach	projektu	realizowane	będą	profesjonalne	warsztaty	fotogra-
ficzne,	wycieczki	edukacyjne	oraz	wyjazdy	terenowe	w	celu	poznania	
mniej	znanych	miejsc	w	gminie.	
Efektem	końcowym	działań	będzie	wydanie	widokówek	na	podstawie	
wykonanych	zdjęć	oraz	albumu	z	wybranymi	fotografiami	z	gminy	Raj-
gród.	Zarówno	widokówki	jak	też	album	będą	doskonałym	materiałem	
promocyjnym	naszego	regionu.	

Wigilia 2018
	 W	czasie	samorządowej	Wigilii	w	Zespole	Szkolno-	Przed-
szkolnym	w	Rajgrodzie	Dom	Kultury	zaprezentował	widowisko	słow-
no	-	muzyczne,	w	którym	wzięły	udział	dzieci,	młodzież	oraz	dorośli.	
Rozpoczęło	najmłodsze	pokolenie,	które	zaśpiewało	„Rajgrodzką	Ko-
lędę”,	autorką	słów	tego	utworu	jest	Pani	Irena	Sobolewska	–	emery-
towana	nauczycielka	szkoły	w	Rajgrodzie.	Dzieci	przebrane	za	anioły	
dodały	uroku	całej	uroczystości.	Przedstawiono	również	kilka	wierszy,	
młodzież	pod	okiem	instruktora	zagrała	kolędę	„Pójdźmy	wszyscy	do	
stajenki”.	Pani	Ania	Wróblewska	i	Marlena	Sobolewska	swoimi	aniel-
skimi	 głosami	 również	 oczarowały	 publiczność.	 Pracownice	 Domu	
Kultury	odczytały	piękne	wiersze	bożonarodzeniowe	„Przy	wigilijnym	
stole”	Jana	Kasprowicza	i	„Dlaczego	jest	święto	Bożego	Narodzenia”	
księdza	Jana	Twardowskiego.	

Powitanie Nowego Roku   
 Po	raz	kolejny	mieszkańcy	Rajgrodu	i	okolic	mieli	możliwość	
spędzenia	nocy	sylwestrowej	w	parku	miejskim.	Zabawę	zorganizował	
Burmistrz	Rajgrodu	wraz	z	dyrektorem	Domu	Kultury.	Przygotowano	
słodki	poczęstunek,	a	o	północy	powitano	Nowy	Rok	lampką	szampa-
na.	Burmistrz	złożył	wszystkim	serdeczne	życzenia	noworoczne	a	po-
kaz	sztucznych	ogni	wspaniale	podkreślił	sylwestrową	atmosferę.
Podziękowania	składamy	służbom	mundurowym	za	czuwanie	nad	bez-
pieczeństwem	uczestników	imprezy	
 

Orszak Trzech Króli
	 Podobny	charakter	miała	oprawa	uroczystości	Trzech	Króli,	
które	to	święto	obchodzono	6	stycznia	2019	r.	Na	początku	została	od-
czytana	„Ballada	o	Trzech	Królach”	Krzysztofa	Kamila	Baczyńskiego.	
Dzieci,	mimo	mrozu,	pięknie	odśpiewały	kolędę	oraz	przebrały	się	za	
anioły.	Anna	Wróblewska	po	raz	kolejny	zachwyciła	swoim	głosem,	a	
Piotrek-	uczeń	klasy	8	zagrał	na	pianinie	jak	profesjonalista.

Zimowisko
	 Idąc	 przy-
kładem	 letnich	 półko-
lonii	 postanowiliśmy	
uatrakcyjnić	 uczniom	
okres	 ferii.	 Drugi	 ty-
dzień	 uczniowskiego	
wypoczynku zapo-
wiada	 się	 bardzo	 ak-
tywnie. Pierwszego 
dnia	 mamy	 zamiar	
świętować	 Dzień	
Babci	 i	 Dziadka.	 Od	
dłuższego	 czasu	 dzie-
ci przygotowywane 
są	 do	 występu	 arty-
stycznego, aby w tej 
formie	 podziękować	
dziadkom	 za	 miłość	
i trud wychowania. 
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WIEŚCI	Z	BIBLIOTEKI

Biblioteka w Rajgrodzie otwiera nową formę 
zajęć 

 Gry	 planszowe	 od	 jakiegoś	 czasu	 cieszą	 się	 popularnością.	
Można	by	rzec:	„wracają	do	łask”.	Podczas	gry	planszowej	spędzamy	
realnie	 czas	 ze	 sobą,	 rozmawiamy,	 śmiejemy	 się,	 zadajemy	 pytania,	
a	 nawet	 czasami	 denerwujemy	 się	 na	 siebie	 czy	komentujemy	 swoje	
„źle”	 postawione	 kroki	 w	 grze.	 Dla	 dzieci	 jest	 to	 bardzo	 ważne,	 bo	
każde	z	emocji	 jakie	pojawiają	się	w	trakcie	gry,	czegoś	je	uczą.	Jest	
to	świetna	nauka	życia.	Nauka	przegrywania,	ale	i	odnajdywania	się	w	
grupie.	W	grach	planszowych	są	 jakieś	zasady,	do	których	należy	się	
dostosowywać,	dzięki	czemu	dziecko	uczy	się	grać	„fair”	 i	 zauważa,	
że	 kombinując	 czy	 kłamiąc	 niestety	 niewiele	 wskóra,	 bo	 reszta	
uczestników	gry	od	razu	to	zauważy	i	albo	się	odwdzięczy	tym	samym,	
albo	 wyciągnie	 odpowiednie	 konsekwencje.	 Ponadto	 podczas	 grania	
mamy	możliwość	zdobywania	wiedzy,	ćwiczenia	pamięci,	koncentracji.	

Gry	 planszowe,	 które	 gromadziliśmy	 już	 od	 pewnego	 czasu	 w	
bibliotece,	 stały	 się	 dość	 popularną	 formą	 spędzania	 wolnego	 czasu	
przez	młodych.	Pozyskiwaliśmy	je	przez	zakup	ze	środków	własnych,	
czy	 z	 dotacji	 projektu	 dofinansowanego	 z	mFundacji.	 Zatem	 zrodził	
się	pomysł	założenia	„Kącika	gier	planszowych”.	Napisaliśmy	także	o	
naszych	planach	do	wydawców	gier.	Odpowiedź	przyszła	ekspresowo	z	
firmy	Rebel,	która	to	obdarowała	bibliotekę	swoimi	egzemplarzami,	za	
co	jesteśmy	im	bardzo	wdzięczni.	W	ramach	zobowiązania	wysłaliśmy	
firmie	dyplom	podziękowania.	W	miarę	możliwości	Kącik	będzie	cały	
czas	uzupełniany	o	nowe	gry.

	 Zapraszamy	 wszystkich	 sympatyków	 planszówek	 do	
korzystania	 z	 naszych	 bogatych	 zasobów.	 Uważamy,	 że	 warto	
spróbować	i	grać,	aby	przekonać	się	jak	wciąga	świat	gier,	które	mogą	
stać	się	alternatywą	dla	komputera	i	smartfona.

	 Serdecznie	 zapraszamy	 do	 „Kącika	 gier	 planszowych”	 w	
godzinach	 otwarcia	 biblioteki,	 przy	 naszym	 wsparciu	 przemierzymy	
świat	planszówek.

Anna	Arciszewska

Drugiego	dnia	atrakcją	będzie	wypoczynek	na	świeżym	powietrzu	i	za-
bawy	na	śniegu.	Prawdziwą	gratką	dla	maluchów	będzie	środowy	kulig,	
na	który	mamy	nadzieję	pozwoli	pogoda.	Na	kolejne	dni	zaplanowane	
są	wyjazdy	do	Ełku	(czwartek	kino,	piątek	papugarnia).	Dla	chętnych	
uczestników	 zimowiska	w	 piątek	 odbędzie	 się	 noc	 bajek	 i	 nocleg	w	
Domu	Kultury.	Całą	relację	przedstawimy	w	kolejnym	wydaniu	„Raj-
grodzkich	Ech”.

Szkoła tańca zawitała do Świetlicy w Bełdzie 
	 Tańcom	w	naszej	gminie	nie	ma	końca!	Utworzyły	się	kolejne	
grupy	taneczne	w	świeżo	wyremontowanej	świetlicy	w	Bełdzie.	
Zainteresowanie	zajęciami	tanecznymi	wciąż	rośnie,	a	chętni	sami	zgła-
szają	się	do	Domu	Kultury	z	prośbą	o	zapewnienie	w	ich	miejscowości	
tych	zajęć.	W	Domu	Kultury	w	Rajgrodzie	i	w	Woźnejwsi	grupa	doro-
słych	aktywnie	uczestniczy	w	zajęciach	już	dwa	razy	w	tygodniu	(środy	
i	piątki).	Dzięki	zaangażowaniu	p.	Magdy	Gryczan	–	radnej	z	Rydzewa	
w	tamtejszej	świetlicy	od	miesiąca	grudnia	również	rozpoczęła	się	na-
uka	tańca.	

Imprezy 
	 Miło	nam	poinformować	iż	w	lutym	Dom	Kultury	w	Rajgro-
dzie	organizuje	dwie	imprezy	walentynkowe	-	pierwsza	„Walentynko-
wy	Bal	 Przebierańców	 dla	 dzieci”	w	 dniu	 15	 luteto	 2019	 oraz	 „Wa-
lentynkowa	Prywatka”	 -	 16	 lutego.	Zapraszamy	mieszkańców	gminy	
Rajgród	do	skorzystania	z	naszej	oferty.

Maria Fliszewska
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Lekarz radzi
Czas na dymka...

 Do	produkcji	nowych	komórek,	do	wszystkich	funkcji	
jakie	 musi	 wykonywać	 nasz	 organizm	 w	 każdej	 sekundzie	
naszego	istnienia,	potrzebna	jest	energia	pochodząca	ze	spalania	
białek,	węglowodanów,	tłuszczy	-	w	tym	procesie	niezbędny	jest	
tlen.	Bez	tlenu	nie	ma	życia.	Ten	bezwonny	i	bezbarwny	gaz,	obok	
azotu	jest	głównym	składnikiem	powietrza.	Oddychamy	przecież	
powietrzem	i	jego	czystość	warunkuje	nasze	dobre	lub	złe,	czyli	
ze	skutkami	niepożądanymi,	natlenienie	naszego	organizmu.	A	
z	czystością	powietrza	jest	nienajlepiej,	bo	o	istnieniu	smogów	
w	 miastach	 i	 „kopciuchów”	 (nawet	 w	 naszej	 miejscowości)	
-	nikogo	nie	musimy	przekonywać	 -	 jest	 to	problem.	Problem	
do	 rozwiązania	 administracyjnego	 i	 organizacyjnego,	 z	 jakim	
mierzą	się	kolejne	samorządy.
	 Innym	 problemem,	 dotykającym	 jakości	wdychanego	
powietrza	 jest	 już	 nasze	 indywidualne	 postępowanie.	 Paląc	
papierosa,	 oprócz	 4000	 różnych	 trucizn,	 wprowadzamy	 do	
krwioobiegu	produkty	jego	spalania.	Włóżmy	na	chwilę	głowę	
do	komina.	Nie	da	się	tym	dymem	oddychać.	My	jednak	uparcie	
za	 ciężkie	 pieniądze	 wkładamy	 swój	 organizm	 do	 komina.	
Proponuję	 zastanowić	 się	 chwilkę	 nad	 różnymi	 napisami	 na	
opakowaniach	 papierosów.	 One	 są	 tam	 umieszczane,	 by	 nas	
wystraszyć.	My	się	nie	boimy.	Rak,	zawał,	wylew	to	koledze	się	
może	przytrafić.	Nam	nigdy!	Czy	jedlibyśmy	kiełbasę	na	której	
widnieje	 napis	 „jedzenie	 kiełbasy	 powoduje	 raka”.	 Zjedzenie	
sera,	 który	 powodowałby	 bezpłodność	 też	 zapewne	 nie	
wchodziłoby	w	grę.	Omijamy	produkty	zawierające	substancje	
znacznie	mniej	szkodliwe,	a	tu	ani	rak	ani	zawał	nie	robi	na	nas	
wrażenia.	 Papierosy	 kupujemy	bez	 chwili	 refleksji.	Nawet	 nie	
wiemy,	co	producentowi	kazano	napisać.	To	jest	siła	nałogu.
	 Nie	będę	się	rozwodzić	na	temat	szkodliwości	palenia.	
Jest	 to	 sprawa	 powszechnie	 znana.	Wystarczy	 wspomnieć,	 że	
ok.	 20.000	 Polaków	 rocznie	 zapada	 na	 raka	 płuc	 –	 choroby	
prawie	nieznanej	w	XIX	wieku.	Prawie	wszyscy	umierają.	Nie	
dopuśćmy	 do	 tego,	 aby	 znaleźć	 się	 w	 tej	 grupie.	 Chciałbym	
wszystkim	 palaczom	 pomóc	 w	 pozbyciu	 się	 tego	 zabójczego	
nałogu.	Moje	 pomysły	 poszły	 w	 kierunku	 jak	 najszybszego	 i	
najskuteczniejszego	 usunięcia	 maksymalnej	 ilości	 nikotyny	 z	
organizmu.	Pozbycie	się	nikotyny	z	tkanek	sprawia,	że	raptownie	
zmniejsza	się	głód	nikotynowy	i	łatwiej	palaczowi	obejść	się	bez	
„dymka”.	Głód	nikotynowy	jest	głodem	narkotycznym,	jak	to	jest	
w	alkoholizmie.	NIKOTYNA	JEST	JEDNYM	Z	NAJSILNIEJ	
UZALEŻNIAJĄCYCH	NARKOTYKÓW.	Analogiczną	terapię	
można	 spróbować	 zastosować	 przy	 innych	 uzależnieniach.	
Mechanizm	usuwania	substancji	uzależniającej	jest	taki	sam.
	 Łatwo	 powiedzieć	 „rzuć	 palenie”,	 o	 ile	 trudniej	 to	
zrobić.	Głód	narkotyczny	skręca	palacza	już	po	kilkugodzinnym	
niepaleniu.	 Jak	 sobie	 ulżyć,	 złagodzić	 to	 potworne	 ssanie?	
Oczywiście	 współczesna	 medycyna	 oferuje	 kilka	 preparatów	
ułatwiających	rzucenie	palenia,	jest	to	tylko	kwestią	zasobności	
portfela	 i	 indywidualnej	 tolerancji	 leków,	 a	 poza	 tym	nie	dają	
żadnej	gwarancji,	że	nam	się	uda.	Są	też	sposoby	na		pozbycie	się	
(w	ciągu	jednej	nocy)	znacznej	części	nikotyny	z	organizmu.	Po	
tak	 gwałtownym	usunięciu	 związków	uzależniających,	 równie	
gwałtownie	 słabnie	 głód	 nikotynowy.	A	 o	 to	 przecież	 chodzi!	
Aby	skorzystać	z	moich	rad,	trzeba	podjąć	decyzję	o	niepaleniu.	

Nie	jakieś	tam:	spróbuję,	może	się	uda,	chciałbym	itp.	Gdy	tak	
podejdziemy	do	zagadnienia,	 to	nic	z	tego	nie	wyjdzie.	Każdy	
musi	podjąć	decyzję	sam.	 I	będzie	 to	 jedna	z	najważniejszych	
decyzji	w	jego	życiu.	Starannie	przemyślmy	swoją	decyzję,	bo	
to	musi	 być	 świadoma	decyzja.	 Starajmy	 się	 zmniejszyć	 ilość	
wypalanych	 papierosów.	 Róbmy	 większe	 przerwy	 między	
kolejnymi	 „dymkami”.	 Głęboki	 oddech	 bardzo	 łagodzi	 głód	
nikotynowy	i	narkotyczny.	TLEN	JEST	NAJWSPANIALSZYM	
NARKOTYKIEM	 .	 NIE	 DA	 SIĘ	 GO	 PRZEDAWKOWAĆ.	
POPRAWIA	WSZYSTKIE	FUNKCJE	ORGANIZMU	 I	 JEST	
ZA	DARMO!	Gdy	mamy	chęć	na	papierosa,	zróbmy	3-4	wdechy.	
Ustaliwszy	sobie	termin	ostatecznego	rozstania	się	z	nałogiem,	
udajmy	się	na	drobne	zakupy.	Potrzebne	będą	tzw.	zioła	napotne	
(mogą	być	różne)	i	kłącze	tataraku	lub	owoc	ziela	angielskiego.
Uwaga!	Osoby	o	wysokim	ciśnieniu	,	zaawansowanej	miażdżycy	
i	„uczulone”	na	salicylany	nie	powinny	tej	kuracji	stosować	w	
takiej postaci.
	 Mieszamy	 zakupione	 zioła.	Do	 kąpieli	 potrzeba	 150-
200	g	 ziół.	Do	 termosu	 lub	dzbanka	zaparzamy	2-3	 łyżki	 ziół	
na	2-3	szklanki	wody.	Całą	resztę	gotujemy	10-15	min.	w	dużej	
ilości	wody.	Napełniamy	wodą	wannę	i	dopiero	wlewamy	ziółka	
.	 Mniej	 przebarwi	 się	 wanna.	 Kąpiel	 można	 zastąpić	 sauną.	
Kąpiel	 uzupełniamy	wodą	 tak,	 by	woda	w	wannie	 nie	 sięgała	
wyżej	 linii	 serca.	 Po	 kąpieli	 owijamy	 się	 (nie	 wycierając)	 w	
białą	koszulę	lub	prześcieradło	i	kładziemy	do	łóżka.	Obok	łóżka	
powinny	czekać	na	nas	3-4	szklanki	naparu	z	tych	samych	ziół,	
w	których	robiliśmy	kąpiel.	Napar	robimy	tradycyjnie:	1	łyżka	
na	szklankę.	Parzymy	około	20-30	min.	(tyle,	 ile	 trwa	kąpiel).	
Zioła	można	słodzić	miodem	lub	sokiem	malinowym.	Wypić	na	
raz	 2-3	 szklanki	 ciepłych	 ziół.	Na	 efekty	 nie	 będziemy	 długo	
czekać	–	spłyniemy	potem.	Radzę	obejrzeć	naszą	białą	koszulę.	
To	taki	mały	wstrząs	zobaczyć,	co	w	nas	siedziało.	Po	tej	nocy	
„ucieknie”	z	nas	60-70%	nikotyny	i	innych	trucizn.	To	zmniejszy	
radykalnie	narkotyczny	głód.	I	właśnie	przez	ten	fakt	będzie	nam	
łatwiej	trwać	w	swojej	decyzji.
	 Podam	 palaczom	 jeszcze	 kilka	 rad,	 dzięki	 którym	
będzie	łatwiej	przeżyć	ten	trudny,	początkowy	okres;
•	oddechy-	głębokie,	gdy	przychodzi	głód	nikotynowy,	oddychaj	
-	tlen	najbardziej	łagodzi	głód	narkotyczny,
•	długopis	-	w	ręce	trzymać	długopis	lub	inny	przedmiot,	który	
ułatwi	opanowanie	rąk,
•	 pojadanie	 pestek	 dyni	 (dynię	 najlepiej	 gryźć	 z	 łupiną),	
słonecznika,	orzechów,	owoców	-	uzupełnia	naszą	dietę	w	cenne	
składniki	i	zmniejsza	łaknienie	na	słodycze,
•	 ssać	 kawałeczek	 tataraku,	 owoc	 ziela	 angielskiego,	 kawałek	
korzenia	lubczyka	-	łagodzi	głód	nikotynowy,
•	 popijanie	 herbatek	 ziołowych,	 uspokajających	 -	 łagodzi	
napięcie	nerwowe	i	ułatwia	usuwanie	toksyn	z	organizmu.
	 Mam	 nadzieję,	 że	 te	 wskazówki	 pomogą	 podjąć	
decyzję.	 	 I	 jeżeli	nawet	nie	uda	 się	nam	za	pierwszym	razem,	
to	nie	zrażajmy	się,	próby	też	są	ważne.	Bo	rzucenie	nałogu	to	
pierwszy krok w przywracaniu sobie zdrowia.

	 dużo	zdrowia	życzy	lekarz
Jacek	Kaliszewski
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niepodległości
BITWY	I	POTYCZKI	W	DORZECZU	BIEBRZY

Polska Organizacja Wojskowa na terenie 
powiatu szczuczyńskiego.

(c.d.)
	 W	 dniu	 11	 listopada	 1918	 r.	 komendant	 Okręgu	

Łomżyńskiego	 POW	 -	 Galiński	 wydał	 rozkaz:	 Zarządzam 
natychmiastowe rozbrajanie wszystkich Niemców, jacy na naszych 
ziemiach znajdują się. O ile Niemcy nie będą stawiać oporu – nie 
zabijać. W razie oporu nie tolerować. Rozbrojonych nie brać do 
niewoli a puszczać w pokoju. Sprzęt wojskowy zgromadzić i pilnie 
strzec.1

Na	 terenie	 powiatu	 szczuczyńskiego	 rozbrajanie	 okupantów	
zarządził	 miejscowy	 komendant	 POW	 -	 Stanisław	 Brodowski	
„Skała”.	Do	realizacji	 tego	rozkazu	przystąpili	członkowie	POW	w	
poszczególnych	miejscowościach	powiatu.	

W	 Radziłowie,	 Wąsoszu	 i	 Szczuczynie	 rozpoczęto	 akcję	
rozbrajania	Niemców	i	przejmowania	majątku	i	administracji.	Proces	
ten	przeciągnął	się	 jednak	aż	do	dnia	13	listopada.	Poza	członkami	
POW	w	 akcji	 tej	 aktywnie	 uczestniczyli	 członkowie	 miejscowych	
OSP.	W	przypadku	Szczuczyna	oddziały	niemieckie	wycofywały	się	
z	miasta	bez	stawiania	oporu,	umożliwiło	to	miejscowym	członkom	
POW	jeszcze	w	dniu	12	listopada	skierować	się	z	pomocą	w	kierunku	
Grajewa.

	 W	 samym	 Grajewie	 napięcie	 sytuacji	 i	 niepewność	
Niemców	 dało	 się	 już	 odczuć	 w	 dniu	 10	 listopada.	 Dzień	 ten	 tak	
opisał	 bezpośredni	 ich	 uczestnik	 Stanisław	 Bohdan	 Stryjewski:	
Pamiętam dobrze jak 10 XI 1918 roku o godz. 10 zostałem wysłany 
przez kierownika milicji Gontarczyka /poznaniaka/ do koszar 10 
Pułku dragonów b. Wojsk Rosyjskich w sprawie urzędowej, gdzie 
podówczas w stajniach tego pułku mieściły się konie mobilizowane 
przez wojska niemieckie od miejscowych obywateli. (…) Podeszłem do 
jednej stajni i trafiłem właśnie na żołnierza-polaka z Poznania, który 
wkładał swoje rzeczy do plecaka. Ów żołnierz widząc mnie zatrwożył 
się i krzyknął “Co ty się tu włóczysz?” Ja odpowiedziałem, że zostałem 
przysłany z magistratu do obejrzenia wolnych stajni. Zaczęła się 
rozmowa, z której wyczułem, że oni to jest Niemcy wybierają się do 
wyjazdu do Grajewa. Na pytanie moje dokąd pójdą konie, żołnierz 
odpowiedział, że do Prus. Po dłuższej rozmowie powróciłem do 
miasta i przy spotkaniu się ze znajomymi (…) zaczęliśmy sejmować, 
że to coś dla Niemców nic dobrego.2

Kolejny	 dzień	 minął	 jednak	 jeszcze	 spokojnie.	 Dopiero	 w	
nocy	 z	 11	 na	 12	 listopada	 straż	 obywatelska	 złożona	 z	 członków	
POW	zaczęła	zajmować	posterunki	w	mieście,	co	rozpoczęło	proces	
rozbrajania	Niemców	i	przejmowania	władzy.	Koło godz. 6 już 12 XI 
zebrała się nas pokaźna ilość, podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedni 
poszli do koszar zabrać konie w ilości 501, a dlatego aby nie dać 
koni Niemcom, którzy lada chwila mogli nadejść od strony Osowca. 
(…) Ja zaś, Kisielewicz, Wróblewski, Surawski – były por. I Korpusu 
pozostaliśmy w mieście i z nowymi siłami wraz z POW w dalszym 
ciągu rozbrajaliśmy małe niemieckie oddziały nadchodzące ze strony 
Rajgrodu, Szczuczyna i Osowca. Całą akcją rozbrojeniową kierował 
podówczas porucznik Witkowski3 /Legionista/.4	Niezwykle	ważnym	

1  A. Dobroński, Listopad 1918 r. w regionie łomżyńskim, [w:] „Początki 
Niepodległości. Łomża – Białystok – Grodno – Suwałki 1918-1919”, Białystok 
1998, s. 21.

2  CAW, POW - Relacje Komendy Naczelnej nr 1, sygn. 400.3196/127, 
Relacja Bohdana Stryjewskiego.

3  Był to Antoni Wacław Witkowski, s. Adama i Heleny z Katyńskich, 
ur.  21 XII 1895 r. w Periznie (Rosja). W latach 1916-1917 w armii rosyjskiej 
- Żołnierz III Korpusu Wschodniego. Następnie w legionach, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. w ramach 33. pp. Od 1922 r. w rezerwie z 
przydziałem do 24. pp. W 1939 r. awansowany do stopnia kapitana i przydzielony 
do OK II. Aresztowany przez Rosjan znalazł się w Starobielsku, skąd w kwietniu 
1940 r. wywieziony do Charkowa i tam zamordowany.

4  CAW, POW - Relacje Komendy Naczelnej nr 1, sygn. 400.3196/127, 

było	 bezkrwawe	 rozbrojenie	 20	 osobowej	 załogi	 niemieckiej	 na	
terenie	 koszar,	w	 których	 przetrzymywano	 kilkaset	 koni.5	 Efektem	
tych	 działań	 było	 przejęcie	 501	 koni,	 2	 ckm,	 ok.	 800	 karabinów	z	
amunicją,	 sporej	 ilości	granatów	 ręcznych	 i	kilkudziesięciu	 tysięcy	
marek	z	zajętej	kasy	powiatowej.	W	budynkach	dworca	kolejowego	
zabezpieczono	 również	 4	 telefony,	 2	 telegrafy,	 szyny	 i	 podkłady	
kolejowe oraz kilka zwrotnic.6

W	związku	z	bliskością	granicy	i	węzłowym	znaczeniem	miasta	
wydarzenia	 te	 nie	 przebiegały	 jednak	 bezproblemowo.	 Niemcy,	 a	
byli	 to	 przeważnie	 urzędnicy	wojskowi,	 opuścili	miasto	wziąwszy	
jednak	 jako	 zakładnika	 delegata	 władz	 centralnych	 z	Warszawy,	 a	
równocześnie	 właściciela	 majątku	 Miecze,	 Stefana	 Biskupskiego.	
Na	szosie	wiodącej	do	granicy	dopędził	ich	przybyły	ze	Szczuczyna	
oddziałek	 POW.	 Mediacji	 podjął	 się	 zakładnik	 Biskupski	 i	 jego	
staraniom	 należało	 zawdzięczać,	 że	 nie	 doszło	 do	 przelewu	 krwi,	
a	 Niemcy	 zgodzili	 się	 oddać	 broń.	 Sprawność	 i	 odwaga	 oddziału	
polskiego	 wzbudziła	 w	 Niemcach	 prawdziwy	 podziw	 i	 uznanie.	
Wkrótce	 jednak	 po	 rozbrojeniu	 oddziału	 składającego	 się	 z	
urzędników	nadciągnęła	 nad	 granicę	 kompania	wojska	wycofująca	
się	również	z	Grajewa.	Jednakże	i	tym	razem	nie	doszło	do	walki.	Na	
rozkaz	 dotychczasowego	 naczelnika	 powiatu	 von	 Trotha	 żołnierze	
złożyli	broń.

Po	 pewnym	 czasie	 przybył	 do	 Grajewa	 oddział	 wojska	 z	
Prostek,	 gdyż	 według	 zapewnień	 zbiegłych	 żandarmów	 Polacy	 w	
Grajewie	 mordowali	 Niemców.	 Doszło	 do	 wymiany	 strzałów,	 w	
wyniku	których	poległ	12-letni	chłopiec.7	Incydent	ten	spowodował	
opamiętanie	 i	 rozpoczęto	 pertraktacje,	 podczas	 których	 udało	 się	
przekonać	Niemców,	że	oskarżenia	wysuwane	wobec	Polaków	były	
bezpodstawne.	 Następnie	 nawiązano	 kontakt	 z	 Radą	 Żołnierską	 w	
Ełku,	 którą	 zapewniono,	 że	 strona	 polska	 “nie	 żywi	 agresywnych	
zamiarów	 wobec	 Prus	 Wschodnich”	 i	 dąży	 jedynie	 do	 “ustalenia	
porządku”	we	własnym	kraju.	Niemcy	ze	swej	strony	zadeklarowali,	
że	“nie	zamierzają	posyłać	do	Polski	oddziałów	wojskowych”.8

	 W	Rajgrodzie,	gdzie	funkcjonowała	dość	silna	grupa	POW	
proces	rozbrajania	Niemców	przebiegał	sprawnie	i	bezproblemowo.	
Rozbrojono	 kilkunastu	 żandarmów	 oraz	 niemieckiego	 komendanta	
miasta	-	Majko,	których	następnie	wygnano	do	pobliskich	Prus.	Kilku	
żandarmom	 udało	 się	 jednak	 uciec	 łodzią	 przez	 jezioro	 na	 pruską	
stronę,	mimo	ostrzału	z	brzegu	prowadzonego	przez	kilku	peowiaków.	
Po	 opanowaniu	miasta	 odbył	 się	 spontaniczny	wiec	mieszkańców,	
na	 którym	 przemówił	 miejscowy	 komendant	 POW	 Franciszek	
Chróścielewski.	Warto	przytoczyć	jego	słowa,	gdyż	oddają	ówczesny	
stan	 emocjonalny	 ludzi	 będących	 świadkami	narodzin	niepodległej	
Polski.

Rodacy! Po 120 latach niewoli powstała nasza Ojczyzna. 
Ukochana Polska jest wolna! Powstała z przelanej krwi naszych 
przodków (…) Cieszmy się bracia, że skrwawiony orzeł powrócił 
do swojego gniazda. Cieszmy się z wolności, jak dzieci z powrotu 
utraconej matki. (…) Niech żyje nasza ukochana Ojczyzna - Polska! 
Niech żyje polski lud!9 

Po	opanowaniu	sytuacji	w	mieście,	część	członków	miejscowej	
POW	 udała	 się	 na	 teren	 Augustowszczyzny	 w	 celu	 opanowania	
majątków	w	Solistówce,	Nettcie,	Bargłowie,	Pomianach	i	Łabętniku.	
Szczegóły	 tej	 akcji	 można	 przeczytać	 w	 opinii	 mjr.	 Bolesława	
Rodkiewicza	(komendanta	IV	okręgu	POW	Łomża)	dołączonej,	jako		
uzasadnienie	wniosku	 z	1933	 r.	 o	 nadanie	KN	z	Mieczami	 Janowi	
Wielgatowi:

 Na kilka dni przed 19 listopada 1918 r. bez żadnego rozkazu, 
z własnej inicjatywy zmobilizował 130-tu kompletnie uzbrojonych 
Relacja Mieczysława Dąbrowskiego.

5  CAW, Hipolit Dembiński – Odrzuc. 28.02.1938.
6  W. Jerulank, op. cit., s. 69.
7  Jak dotychczas poza relacjami fakt ten nie znajduje potwierdzenia 

w innych materiałach m.in. księgach metrykalnych z Grajewa. Sprawa wymaga 
więc dalszych badań.

8  P. Łossowski, op. cit., s. 157-158.
9  A. A. Cybulski, Listopad 1918 w Rajgrodzie, „Rajgrodzkie Echa”, Nr 

11-12, listopad-grudzień 2008.
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Zdolność do darowizny jest cechą osób szlachetnych
PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% 

PODATKU

Szanowni Państwo!
Po	 raz	 kolejny	 zwracamy	 się	 z	 prośbą	 o	
przekazywanie	 na	 naszą	 działalność	 statutową	
1%	 od	 Waszego	 podatku.	 Wystarczy	 w	 rocznym	
rozliczeniu	 podatkowym	 zamieścić	 nasz	 numer	
KRS	 0000027904,	 co	 będzie	 wskazaniem,	 że	
obliczony	 1%	 od	 podatku,	 przekazujecie	 Państwo	
na	 organizację	 pożytku	 publicznego,	 jaką	 jest	
Towarzystwo	Miłośników	Rajgrodu.	Wówczas	 już	
sam	 Urząd	 Skarbowy	 prześle	 obliczoną	 kwotę	 na	
nasz rachunek bankowy.
Nasze	dane:
TOWARZYSTWO	MIŁOŚNIKÓW	RAJGRODU
ul.	Warszawska	32/20
19-206	Rajgród

Numer	 w	 Krajowym	 Rejestrze	 Sądowym	
0000027904
Nr	REGON:	004252313
NIP	719-11-00-873

To	 tak	 niewiele	 kosztuje	 -	 tylko	 odrobinę	 dobrej	
woli.

Serdecznie	dziękujemy!

Peowiaków i na ich czele uderzył na garnizony niemieckie w 
Solistówce, Pomianach, Bargłowie i Necie, biorąc tam po walce 
42 jeńców. Po stoczeniu tych walk Niemcy otoczyli jego oddział w 
Bargłowie. Wielgat przebił się z całym oddziałem przez otaczające 
go siły niemieckie i zaczął formalną partyzantkę na terenie pow. 
augustowskiego i suwalskiego, które należały do „Oberostu” … 
wycofał się na teren powiatu szczuczyńskiego na mój rozkaz już po 11 
listopada 1918 r. przyprowadził wówczas ze sobą 130-tu kompletnie 
uzbrojonych ludzi.10

Szybkie	 rozbrojenie	 oddziałów	 niemieckich	 w	 głównych	
miastach	w	pierwszych	dniach	niepodległości	było	tylko	początkiem	
licznych,	trwających	w	zasadzie	do	końca	listopada11	drobnych	starć	z	
kolejnymi	oddziałami,	które	zdążały	z	kierunku	twierdzy	Osowiec	ku	
granicy	Prus	Wschodnich.	Większość	z	nich	w	wyniku	negocjacji	lub	
podstępu	kończyła	się	bez	rozlewu	krwi.	Przykładem	może	być	akcja	
rozbrojenia	w	Szczuczynie	kilkusetosobowego	oddziału	niemieckiego	
z	taborem.	Naprzeciw	Niemcom	wyjechała	trzyosobowa	delegacja	w	
mundurach	legionowych	na	czele	z	Michałem	Fulmykiem,	którym	po	
2	dniach	pertraktacji	udało	się	wmówić	Niemcom,	że	w	Szczuczynie	
stacjonuje	bardzo	liczny	oddział	polski.	Po	wjechaniu	do	Szczuczyna,	
oficerowie	niemieccy	zostali	zaproszeni	na	obiad	do	sztabu	w	domu	
Witolda	 Ossowskiego	 i	 tam	 rozbrojeni.	 Następnie	 rozbrojono	
pozostałych	Niemców	i	wieczorem	odesłano	wszystkich	ku	granicy.12

Tego	 typu	 podejście	 było	 niewątpliwie	 w	 myśl	 rozkazu	
Komendy	 Okręgu	 w	 Łomży,	 do	 obwodu	 w	 Szczuczynie,	 który	
zabraniał	 prowokowania	 Niemców	 i	 samowolnych	 prób	 ich	
rozbrajania	oraz	nakazywał	wejście	z	Niemcami	w	układy,	wskazać 
im drogę odmarszu, zabronić włóczenia się z bronią po wsiach i 
miastach.13 Wydaje	się,	że	rozkaz	ten	był	lokalnym	echem	toczących	
się	na	szczeblu	centralnym	pertraktacji.

	 Nie	 zawsze	 jednak	 akcje	 przebiegały	 tak	 sprawnie	 i	
bezproblemowo.	W	dniu	18	listopada14	doszło	na	przykład	do	starcia	
zbrojnego	z	Niemcami	w	Radziłowie.	Całe	wydarzenie	wyglądało	zaś	
następująco.	Z	kierunku	Osowca	wycofywał	się	60-osobowy	oddział	
niemiecki,	 który	 stanął	 na	 nocleg	w	Klimaszewnicy.	 Po	 nieudanej	
próbie	pertraktacji	 rozbrojeniowych	następnego	dnia	dotarli	 oni	do	
Radziłowa,	 w	 którym	 zgromadziło	 się	 ok.	 60	 słabo	 uzbrojonych	
członków	POW	pod	dowództwem	ówczesnego	komendanta	miasta	
Bolesława	 Karwowskiego.	 W	 miejscowości	 doszło	 do	 kolejnych	
pertraktacji, niestety, nieobliczalne wystąpienie kilku zapaleńców 
doprowadziło do strzelaniny.15	W	wyniku	walk	zginął	peowiak	Józef	
Tyszkiewicz,	zaś	kolejnych	dwóch	odniosło	ciężkie	rany,16 po stronie 
niemieckiej	również	była	jedna	ofiara	śmiertelna.	Po	krótkim	starciu	
zbrojnym	 udało	 się	 rozbroić	 Niemców.	 Zdobyto	 także	 30	 wozów	
taborowych.

10  CAW, Jan Wielgat – KN 6.06.1931.
11  Dokładnie do dnia 24 listopada, gdy najwyższe władze Polski i 

Niemiec podpisały ostatecznie w Kownie umowę gwarantującą Niemcom 
możliwość ewakuacji armii tzw. „Ober-Ostu” linią kolejową przez Białystok i 
Grajewo do Prus Wschodnich. Do Grajewa oddziały Wojska Polskiego wkroczyły 
dopiero 20 II 1919 r., kiedy to niemiecka 1 brygada kawalerii jako ostatnia 
przekroczyła granicę między Grajewem a Prostkami. A. Deruga, Geneza umowy 
białostockiej z 5 lutego 1919 r. „Rocznik Białostocki”, t. VI/1966 r., s. 85-86; J. 
J. Milewski, Białostocczyzna – początki niepodległości, „Białostocczyzna” nr 
1/1989 r., s. 24; J. J. Milewski, Z dziejów województwa białostockiego w okresie 
międzywojennym, Białystok 1999, s. 9, 11, 15; P. Łossowski, op. cit., s. 221-222, 
234; W. Jerulank, op. cit., s. 58;

12  CAW, Witold Ossowski – MN 27.06.1938.
13  P. Łossowski, op. cit., s. 159.
14  W dotychczasowych publikacjach, jak również relacjach z epoki 

jako datę potyczki podawany był 11 listopada, wydaje się jednak, że był to „skrót 
interpretacyjny”, który wydarzenia z kilku listopadowych dni przenosił i kojarzył 
z symboliczną datą 11 XI 1918 r. W świetle najnowszych badań autorów potyczka 
w Radziłowie miała miejsce bez wątpienia dnia 18 listopada. Błędną datę 
podawali m.in. M. Dąbrowski, op. cit.; W. Jerulank, op. cit., s. 58 T. Dudziński, 
op. cit., s. 157.

15  CAW, Bolesław Karwowski – Ap. 4762.
16  Byli nimi: Józef Kosmaczewski ps. „Jastrząb” i Bolesław Karwowski 

ps. „Choiński”. CAW, Józef Kosmaczewski – MN 27.06.1938, Bolesław Karwowski 
– Ap. 4762.

Po	 zakończeniu	 akcji	 rozbrojeniowej	 POW	 wzięła	 na	 siebie	
obowiązek	 czuwania	 nad	 porządkiem	 publicznym.	 Pod	 koniec	
listopada	 Kazimierz	 Sosnkowski,	 piastujący	 w	 tym	 czasie	 funkcję	
dowódcy	 Warszawskiego	 Okręgu	 Generalnego	 WP	 rozpoczął	
formalną	 likwidację	 POW	 w	 podległym	 mu	 okręgu.	 W	 okręgu	
łomżyńskim	na	 czele	 komisji	 likwidacyjnej	 stanął	 były	 komendant	
obwodu	łomżyńskiego	–	Jan	Kraszewski.17	Rozkazem	DOGen.	z	29	
XI	1918	r.	nakazano	wcielić	do	dnia	10	grudnia	oddziały	peowiaków	
rozmieszczone	w	 Łomżyńskiem	 do	miejscowego	 pułku	 piechoty.18 
W	związku	z	powyższym	także	większość	członków	POW	z	terenu	
powiatu	szczuczyńskiego	udała	się	do	Łomży,	gdzie	wstąpiła	w	szeregi	
formującego	się	33.	Pułku	Piechoty.	Do	Łomży	odtransportowano	też	
zdobyte	konie,	broń	z	amunicją	i	wozy	ze	sprzętem	saperskim.	

Symbolicznym	 aktem	 kończącym	 żywot	 POW	 na	 terenie	
okręgu	łomżyńskiego	było	wspólne	obwieszczenie	płk.	Naplińskiego,	
dowódcy	Łomżyńskiego	Okręgu	Wojskowego	i	ppor.	Leśniewskiego–
Rodkiewicza,	komendanta	okręgowego	POW,	z	dnia	23	XII	1918	r.,	
w	którym	m.in.	możemy	przeczytać:	praca POW IV okręgu kończy 
się, a cała władza wojskowa przechodzi do dowództwa okręgu 
wojskowego łomżyńskiego.19

Tomasz	Dudziński,	Janusz	Sobolewski

17  A. Kurpiewski, op. cit., s. 70-71.
18  J. Ciapek, Zarys historji wojennej 33-go pułku piechoty, Warszawa 

1929, s. 5.
19  R. Morcinek, op. cit., s. 275.
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JAK TO Z WILKAMI BYWAŁO
 Atakowanie	 przez	 wilki	 koni,	 zarówno	 tych	 spod	 siodła,	
jak	 i	 TYCH	 w	 zaprzęgach,	 wielokrotnie	 opisywano	 w	 literaturze	
polskiej.	 Nasze	 tereny,	 bogate	 w	 kompleksy	 leśne,	 leżące	 w	
bezpośrednim	sąsiedztwie	Puszczy	Augustowskiej,	jej	południowego	
zasięgu	zwanego	 lasem	grzędziańskim,	przez	wieki	bogaye	były	w	
różnego	 zwierza.	 Nie	 brakło	 też	 wilków,	 naturalnych	 sanitariuszy	
chorej	i	niesprawnej	zwierzyny	leśnej,	ale	też	w	sposób	przemyślany	i	
zorganizowany	atakujących	zwierzęta	domowe.	Podróżujący	końmi,	
a	 tych	 nie	 brakło	 w	 dawnych	 czasach,	 niejednokrotnie	 mogli	 w	
naszej	okolicy	napotkać	zgłodniałych	zwłaszcza	zimą	wilków.	Jedno	
z	takich	zdarzeń	-	spotkanie	tutejszego	ziemianina	z	watahą	wilków	
zimową	porą	1888	r.	w	okolicach	
Rajgrodu,	 opublikowanych	
w	 „Gazecie	 Świątecznej”	 nr	
374/1888,	 jakie	 odnalazł	 p.	
Jarosław	Marczak,	przedstawiam	
poniżej: 

„Przygoda w drodze

	 Niejaki	 pan	 K.D.,	
obywatel z pogranicza guberniji 
łomżyńskiej	 i	 suwalskiej,	 będąc	
w	 dniu	 19	 lutego	 w	 miasteczku	
Grajewie,	 potrzebował	 prędko	
wrócić	do	domu.	Nie	zważał	więc	
ani	na	noc,	ani	nawet	na	zamieć,	
i	 karetą	 na	 saniach	 w	 czwórkę	
koni	 wyruszył	 w	 drogę.	 Ale	
gdzieś	już	niedaleko	od	Rajgrodu	
kareta	z	końmi	uwięzła	w	śniegu.	
Nieprawdopodobna	 było	 po	
ciemku	 ani	 wyjechać	 ztamtąd,	
ani	znaleźć	drogi.	Woźnica	więc,	
po	naradzie	z	Panem,	wyprzęgał	
konie,	 trzy	 przywiązał	 do	 kozła,	 a	 na	 czwartego	wsiadł	 i	 pojechał	
szukać	 jakiej	 pomocy.	 Pan	D….	 pozostał	 sam	w	 karecie.	Czekał	 i	
czekał,	aż	nareszcie	słyszy	z	dala	wycie	stada	wilków.	Wystraszone	
ich	 głosem	 konie	 porwały	 uzdy	 i	 czmychnęły	w	 przeciwną	 stronę	
jak	 szalone.	 A	 tymczasem	 wycie	 coraz	 bardziej	 się	 zbliżało	 i	 w	
końcu	zgłodniałe	wilki,	poczuwszy	człowieka,	rzuciły	się	na	karetę	i	
poczęły	ją	szarpać.	Pan	D.	polecał	się	Bogu.	Wtem	przypomina	mu	
się	 historia	 o	 skrzypku	w	wilczym	dole,	 a	wiózł	właśnie	 skrzypce	
w	 pudle.	 	 Wydobywa	 więc	 je	 i	 zaczyna	 wodzić	 smyczkiem	 po	
strunach.	Wilki	od	razu	przestały	się	dobijać.	Pan	D.	zagrał	oberka,	
a	gdy	skończył,	wilki	znowu	szturmują.	Zaczął	więc	grać	powtórnie,	
aby	wilki	powstrzymać.	 I	musiał	 tak	biedak	całą	noc	pracować,	bo	
woźnica,	 dostawszy	 się	 do	wsi	 i	wezwawszy	 ludzi	 na	 ratunek,	 nie	
mógł	z	nimi	nijak	do	karety	trafić,	dopiero	po	rozednieniu	ją	odnalazł.	
Wilki	 też	wtedy,	posłyszawszy	zdala	strzały	 i	zgłosy	 ludzkie,	same	
uciekły.”

	 Inne	 zdarzenie	 z	 wilkami	 miało	 miejsce	 w	 połowie	 XX	
wieku.	 Na	 ul.	 Piaski	 mieszkali	M.	 i	 	 B.	 Łojewscy,	 jak	 większość	
mieszkańców	 naszego	 miasteczka,	 zajmowali	 się	 prowadzeniem	
gospodarstwa	 rolnego..	Gęsta	 zabudowa	 starej	 części	Rajgrodu	nie	
pozwalała	gospodarzom	na	gromadzenie	zapasów	siana	w	budynkach	
gospodarczych,	 lub	 w	 ich	 sąsiedztwie.	 Place	 były	 zbyt	 skąpe	 na	
wielkie	stodoły	i	miejsca	na	stogi.	Stogi	siana	budowano	na	miejscu	
jego	 pozyskiwania.	 Takim	 miejscem	 dla	 rajgrodzian	 były	 dzikie	
łąki	 za	 Kuligami	 i	 Ciszewem.	 Tu	 warto	 przypomnieć,	 że	 nadanie	
takie	 otrzymali	mieszkańcy	Rajgrodu	 od	 księżnej	Anny	Kiszczyny	
przywilejem	 nadania	 praw	 miejskich	 magdeburskich	 z	 1568	 r.	
Po	 obeschnięciu	 podmokłych	 łąk,	 co	 miało	 miejsce	 na	 przełomie	
czerwca	i	lipca,	jechali	kosiarze	by	kosić	swoje	działy	za	Jegrznią.	Po	
wyschnięciu,	siano	składowano	na	wyniesieniu	terenu	budując	stogi.	

Po	 owe	 pożytki	 jeżdżono	 dopiero	 zimą,	 kiedy	 zamarzła	 Jegrznia	 i	
podmokły	teren.

	 Tych	 Łojewskich	 (rodzin	 o	 tym	 nazwisku	 w	 Rajgrodzie	
było	kilka)	nazywano	od	imion:	Broncik	i	Marysia.	Znani	byli	z	tego,	
że	z	powrotem	do	domu	po	pracy	w	polu	nie	spieszyli	się	zbytnio.	Jak	
powiadano,	często	śpiących	na	furmance	konie	same	przywoziły	do	
domu.

	 Pewnego	mroźnego	zimowego	dnia	ich	córka	powiadomiła	
sąsiadów,	że	wczoraj	ojciec	z	matką	pojechali	po	siano	za	Jegrznię	
i	 nie	 wrócili.	 Mijał	 kolejny	 dzień,	 a	 Broncika	 i	 Marysi	 ani	 widu,	
ani	 słychu.	 Po	 Piaskach,	 Żabiej	 i	 Ostejkach	 rozeszła	 się	 wieść,	
której	 dodano	wytłumaczenia	 ich	 długiej	 nieobecności:	 „Brońcik	 i	

Marysia	potopili	się	przejeżdżając	po	zamarzniętej	Jegrzni”	[lód	nie	
wytrzymał].	Inna	interpretacja	ich	nieobecności	głosiła,	że	„wilcy	ich	
zjedli”.

Jednak	na	 trzeci	 dzień,	 przed	 zachodem	 słońca,	Broncik	 i	Marysia	
jechali	przez	Rajgród	saniami	z	naładowanym	sianem.	Uradowała	się	
córka	z	ich	powrotu,	cieszyli	się	ludzie,	ale	gospodarze	cisnęli	się,	by	
wysłuchać	opowiadania	Broncika:

-	Kawał	to	drogi	za	rzekie,	kawał	i	za	nio	do	nasech	stogow.	Jakiem	
zajechali	 piersego	 dnia,	 zaniem	 dobralim	 się	 do	 kopiaka,	 zaniem	
położylim	na	saniach	pare	wiązkow,	to	i	po	dniu.	Noco	wracać	przecie	
nie	bedziem.	Wyskubalim	dziure	w	stogu,	koniom	siano	pod	 łeb,	a	
same	do	spania.	Wtem	słyszem	w	dali:	„Auuuuu?”	i	coraz	mocniej	to	
wycie.	Wilki!.	Wyleźlim	z	dziury,	nawyciągalim	gałęziow	z	łożyska	
i	suchostoju,	podpalilim	przed	koniami	i	stogiem.	Pilowalim	ognia,	
a	w	koncu	przestali	wyc.	Spać	poślim	nad	 ranem.	Kiedy	wstalim	 i	
zjedlim	reśte	jedzenia,	co	ze	sobo	mielim,	 	zajęlim	się	ładowaniem	
siana	na	sanie.	Kiś	 to	nam	mozołem	szło,	a	 i	dzień	krotki.	Na	noc	
jechać	 nie	 bedziem	 i	 trza	 znowu	 było	 przespać	 w	 stogu.	 No,	 ale	
przed	noco	nawyciągał	ja	siana	z	drugiego	stoga	i	ułozuł	wał	dokoła	
załadowanech	saniow	i	koniow.	A	i	dobra	to	moja,	bo	i	wyjce	znowu	
przyśli.	 Siedzim	 w	 stogowej	 dziupli,	 a	 tu	 konie	 pocynajo	 rżeć,	
a	 to	 niecierpliwie	 nogamy	 stąpajo.	Wyjce	 coraz	 blizej.	Wylaz	 ja	 z	
widłamy	w	ręcach	i	tak	warował	prawie	do	rana.	Kiedy	się	na	dobre	
rozwidniało	i	konie	podjedli	siana,	rusyli	my	do	Rajgroda.

	 Powyższe	dwie	relacje	spotkania	z	wilkami	w	naszej	okolicy	
mogą	 dziwić	 najmłodszych.	 Dzisiaj	 wilków	 między	 Grzędami	 a	
Rajgrodem	są	zaledwie	dwie	watahy.	Koni	jak	na	lekarstwo	i	sposoby	
podróżowania,	czy	transportu,	znacznie	się	zmieniły.

J.S.

Cz. Wasilewski Atak wilków
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RAJGRODZKIE ECHA - Pismo Towarzystwa Miłośników RajgroduRAJGRODZKIE ECHA - Pismo Towarzystwa Miłośników Rajgrodu

SPOTKANIE OPŁATKOWE W PIEŃCZYKOWIE - XXV DEKANALNY PRZEGLĄD JASEŁEK
 Spotkanie mieszkańców trzech wsi i gości - Jubileuszowe zmagania konkursowe w hali sportowej

Kalendarz na 2019 r., wyd. Nadleśnictwo Rajgród

Kalendarz na 2019 r., wyd. UM Rajgród

RAJGRÓD I JEGO MIESZKAŃCY W STAREJ FOTOGRAFII
 Prezentujemy dwa zdjęcia z rodzinnego albumu dyr. Marii Fliszewskiej. Pierwsze z nich 
ma już ponad wiek, gdyż zostało wykonane w 1914 r. Przedstawia dwie rajgrodzianki: Annę 
Cebelińską i jej koleżankę. Anna Cebelińska, c. Ignacego i Małgorzaty z Drzymkowskich, w 
dniu 23 lutego 1925 r. zawarła sakramentalny związek małżeński w rajgrodzkim kościele ze 
Stanisławem Sobolewskim, s. Józefa i Teofi li z Jamińskich.  Zamieszkali na Podchoinkach 
prowadząc gospodarstwo rolne, które z każdym rokiem rozwijało się. Drugie zdjęcie 
przedstawia kolejne pokolenia z tej rodziny. Przejażdżkę furmanką swym dzieciom: Marioli 
i Mirkowi oraz ich kuzynce Agnieszce zorganizował Stanisław Wierzbicki. Fotografi ę na tle 
lasu Choinki wykonał w 1974 r. Stefan Sobolewski.
W tym czasie, czyli w II połowie XX wieku furmanki tradycyjne  (z drewnianymi kołami 
okutymi żelaznymi obręczami), zwane żelaźniakami, zostały wyparte przez tzw. „gumiaki”, 
czyli zaprzęgi konne posiadające żelazne felgi z ogumieniem (dętką i oponą)

 Dziękuję za 
udostępnienie w/w 
fotografi i do publikacji 
na łamach naszego pisma. 
Nadal aktualny jest apel 
o przekazywanie starych 
zdjęć przedstawiających 
Rajgród i jego 
mieszkańców. Ocalmy 
od zapomnienia skarby 
naszych familijnych 
albumów.
 Z góry dziękuję 
za wyrozumiałość.

Janusz Sobolewski
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RAJGRODZKIE KALENDARZE
 W przeszłości kalendarz promujący miejscowe walory wydało dwukrotnie 
Towarzystwo Miłośników Rajgrodu; na rok 1993 i 2015. Pierwszy z nich, 
trzynastokartowy, przedstawiał rajgrodzianki na tle naszych wspaniałych krajobrazów. 
Drugi, planszowy, zawierał jedno zdjęcie duże i kilka małych prezentujących z lotu 
ptaka walory miejscowego środowiska przyrodniczego.
 Po raz pierwszy kalendarz wydał Urząd Miejski w Rajgrodzie na 2016 r. 
Na obecny rok ukazał się więc już czwarty taki kalendarz. Natomiast od dwóch lat na 
jeden rok kalendarzy rajgrodzkich mamy aż dwa. Właśnie na rok 2018 i na rok 2019 
kalendarz wydali -  Urząd Miejski i Nadleśnictwo Rajgród.
 Kalendarz wydany przez UM w Rajgrodzie wydrukowano w pełnej 

kolorystyce na 
papierze kredowanym 
o wymiarach 
zbliżonych do A-3. 
Zaopatrzony w 
zawieszkę trzymającą 
13 barwnych kart. 
„Rajgród - tu gdzie 
Raj na ziemi” - to logo 
powtarzane na każdej 
z kart, dodatkowo 
herb miasta i dane 
kontaktowe UM. 
Każdy z miesięcy 
uatrakcyjnia duże zdjęcie autorstwa p. Marcina Wielenceja, wspaniale promujące 
walory naszej małej ojczyzny.
 Kalendarz wydany na rok 2019 przez Nadleśnictwo Rajgród jest 
dwuczęściowy, przeznaczony do zawieszenia; po rozłożeniu ma wymiary: 55 
cm wysokości i 40 cm szerokości. Dolną jego część stanowią kartki z kolejnymi 
miesiącami roku, dodatkowo wzbogacone mniejszym kalendarzem miesiąca 
poprzedzającego i miesiąca następnego. Opaska z tworzywa sztucznego zawiera 
„okienko” do przesuwania go na aktualny dzień miesiąca. Stałą częścią kalendarza 
jest zdjęcie główne przedstawiające rezerwat przyrody Ławski Las II, wykonane przez 
byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród - Romana Rogozińskiego. Kalendarz 
zawiera logo i dane informujące, że jest on wydany przez Nadleśnictwo Rajgród.
Gratulujemy!

inf.wł.
Kalendarz na 2019 r., wyd. UM Rajgród
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Kalendarz na 2019 r., wyd. Nadleśnictwo Rajgród
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