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CO SŁYCHAĆ U „STOKROTEK”?
Wesoło, jak to w karnawale

Kisielewski (foto Książka.net.pl)

ODDALA SIĘ ROZWIKŁANIE TAJEMNICY GIBRALTARSKIEJ
 W dniu 4 listopada 2018 r. zmarł nagle dr Tadeusz Antoni Kisielewski - wieloletni pracownik PAN i 
UJ, autor ponad 20. książek, w tym wielu bestsellerów. Był synem porucznika Armii Krajowej, urodził się już po 
aresztowaniu ojca przez bezpiekę. Jego twórczość można podzielić na trzy tematy:
1) Tematyka katyńska. 
2) Tematyka śmierci gen.W. Sikorskiego w Gibraltarze. 
3) Współczesne stosunki międzynarodowe.
Książki O TEMATYCE KATYŃSKIEJ: „Katyń.Zbrodnia i kłamstwo”, „Gibraltar i Katyń.Co kryją archiwa 
rosyjskie i brytyjskie” oraz „Zatajony Katyń 1941.Nieznana tragedia polskich wojskowych”.
 O Katyniu z 1940 r., który pochłonął 22 tys. polskich ofi cerów dzisiaj wie chyba już każdy.
Natomiast o „Katyniu 2” z 1941 r., w którym w pierwszych dwóch tygodniach niemieckiego ataku na ZSRS, en-
kawudziści rozstrzelali 16 tys. naszych wojskowych niższych stopni T.A. Kisielewski pisze jako pierwszy Polak! 
Do dziś leżą oni w nie oznaczonych grobach, na których przez 77 lat nie zapłonęła żadna świeczka. Utajnione po 
dziś dzień!
Tematyka KSIĄŻEK śmierci gen. W. Sikorskiego w Gibraltarze:  „Zamach.Tropem zabójców generała Sikor-
skiego”, „Zabójcy.Widma wychodzą z cienia „, „Po zamachu. Uprowadzenie córki generała Sikorskiego i śmierć 
adiutanta”.
 Jak napisano na stronie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - „korzystając z tysięcy źródeł, w tym z wyni-
ków ekshumacji generała i jego ofi cerów, dowiódł jednoznacznie, że katastrofa gibraltarska w żadnym razie nie mogła być wypadkiem. Jak daleko 
się posunął w swoich badaniach i jak bardzo zagroził politycznym interesom kilku państw, świadczy to, że w 2011 r. w ostatniej chwili zabloko-
wano ostatnią już ekshumację, przygotowaną i opłaconą, która miała dostarczyć pierwszego materialnego dowodu, iż ofi cjalna wersja wypadku 
jest nieprawdziwa”.
 Miałem przyjemność prowadzić z p. T.A.Kisielewskim korespondencję e-mailową, w której potwierdzał powyższą informację Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich. Z radością i nadzieją oczekiwał ekshumacji - o którą długo zabiegał - tzw.Jana Gralewskiego pochowanego w Gibral-
tarze, czym chciał w namacalny sposób udowodnić zamach.
Ostatnia jego książka „Uwaga Szpieg” trafi ła do księgarń, a autora nie ma już wśród nas... Więcej książek nie będzie…
Publikacje T.A.Kisielewskiego:
1. Nowy konfl ikt globalny, Instytut Studiów Politycznych PAN – Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 1993.
2. Rosja – Chiny – NATO. Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
3. Imperium Americanum?, Międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2004.
4. Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, REBIS, Poznań 2005.
5. Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, REBIS, Poznań 2006.
6. Schyłek Rosji, REBIS, Poznań 2007.
7. Gibraltar ’43. Jak zginął generał Sikorski, Świat Książki (wydanie klubowe), 
Bertelsmann Media, Warszawa 2007.
8. Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, REBIS, Poznań 2008.
9. Wojna imperium. Większy Bliski Wschód w amerykańskiej wojnie z terrory-
zmem, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Elbląg 2008 (wybór artykułów opubli-
kowanych w latach 2002–2006).
10. Sikorski – Spiknutí. Na stopě vrahů polského generála, Nakladatelství JOTA, 
Literatura faktu. Edice Military, Brno 2009 (Z polského originálu Gibraltar ’43 – 
Jak zginął generał Sikorski, vydaného nakladatelstvím, Świat Książki, Warszawa 
roku 2007, přeložila Markéta Páralová Tardy).
11. Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie, REBIS, Poznań 
2009.
12. Pierwszy „polski ”papież?, REBIS, Poznań 2010.
13. Zatajony Katyń 1941. Nieznana tragedia polskich wojskowych, REBIS, 
Poznań 2011.
14. I nie wróci więcej… REBIS, Poznań 2011 (saga rodzinna).
15. Polsza – SSSR: Gibraltar i Katyń, TEMPORA – ECEM Media Ukraina, Kyiv 
2011 (z polskiego oryginału Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyj-
skie, przełożył na ukraiński Andrij Bondar).
16. Po zamachu. Uprowadzenie córki generała Sikorskiego i śmierć adiutanta, 
REBIS, Poznań 2012.
17. Spotkanie pod Skałą, REBIS, Poznań 2013 (powieść, współautor Mariusz 
Kata).
18. Nafta znowu zmieni świat, REBIS, Poznań 2013.
19. Wielka Wojna i niepodległość Polski, REBIS, Poznań 2014.
20. Janczarzy Berlinga. 1. Armia Wojska Polskiego 1943 – 1945, REBIS, Poznań 
2014.
21. Zabić księdza. Sowiecki ślad w sprawie śmierci Jerzego Popiełuszki, REBIS, 
Poznań 2015.
22. Churchill - najlepszy sojusznik Polski?. REBIS, Poznań 2016. 
23. Przesmyk suwalski. Rosja kontra NATO. REBIS, Poznań 2017.
24. Piłsudski, Dmowski i niepodległość. REBIS, Poznań 2018
25. Uwaga Szpieg. Dzieje wywiadu od Noego do Bonda. REBIS, Poznań 2018
 Uwaga, nie mylić zmarłego autora z prof. Tadeuszem Kisielewskim, również politologiem i historykiem.

Stanisław Kossakowski
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IV sesja Rady Miejskiej
 W dniu 31 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyły się obrady IV sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie. 

Na wstępie przewodniczący RM - Marek Bućko poprosił wszystkich 
o powstanie i uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta 
Gdańska. Następnie powitał radnych, Burmistrza Rajgrodu, radnego 
Sejmiku Województwa Podlaskiego, sekretarza, skarbnika, radcę 
prawnego, kierowników i dyrektorów jednostek gminnych, a także 
sołtysów z terenu gminy. Przed zasadniczą częścią obrad udzielił 
głosu przedstawicielowi Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grajewie 
- Jackowi Kuczyńskiemu, który posiada już 16 lat stażu pracy w tej 
instytucji. Poinformował on, że po przejściu na rentę wieloletniego 
pracownika ODR, obsługującego teren gminy Rajgród - p. Zdzisława 
Dąbrowskiego, on od 1 stycznia br. jest z ramienia grajewskiego ZDR 
pracownikiem do dyspozycji rolników z naszej gminy.. Podobnie jak 
poprzednik, p. Kuczyński w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 
14:00 będzie przyjmował interesantów w pokoju na parterze UM w 
Rajgrodzie. Zwrócił uwagę, że w dopłatach obszarowych zachodzą 
pewne zmiany, zwłaszcza dla posiadaczy gruntów rolnych znajdujących 
się w obrębie miasta Rajgrodu, co związane jest z uzyskiwaniem od 
tego roku dopłat obszarowych ONW. Poprosił radnych i sołtysów, aby 
powiadomili o gminnym spotkaniu rolników, jakie odbędzie się w 
świetlicy w Bełdzie 18 lutego br., podczas którego zostaną dokładnie 
przekazane wszelkie informacje.

Sprawozdanie Burmistrza Rajgrodu
 Burmistrz Ireneusz Gliniecki poinformował zebranych o 
wydanych zarządzeniach, które znajdują się na stronie BIP rajgrodzkiego 
UM, a także przedstawił swoją aktywność od czasu ostatniej sesji, tj. od 
28 grudnia 2018 r.
- 31 grudnia miałem okazję już po raz piąty uczestniczyć w spotkaniu 
noworocznym w parku miejskim w Rajgrodzie. Patrząc na to z 
perspektywy minionych pięciu lat, na pewno rozwija się ta impreza, 
ale na przyszłość należy pomyśleć o jakimś zespole, o zmianie 
miejsca. Nasz park położony jest przy drodze krajowej nr 61 i ze 
względów bezpieczeństwa sylwester miejski powinien odbywać się w 
innym miejscu. Nie mniej jednak pragnę podziękować wszystkim za 
organizację imprezy, zwłaszcza dyrektor Marii Fliszewskiej z Domu 
Kultury.
- 6 stycznia uczestniczyłem w Orszaku Trzech Króli i było to dla mnie 

czymś wyjątkowym; pierwszy raz jako król jechałem konno. Jakże wielu 
mieszkańców naszej gminy uczestniczyło w tym wydarzeniu. Jakże 
wielu było zaangażowanych w jego realizacji. Dziękuję wszystkim, 
zwłaszcza pracownikom Urzędu i Domu Kultury.
-  10 stycznia uczestniczyłem w konferencji poświęconej Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego, jaka odbyła się w Urzędzie 
Marszałkowskim w Białymstoku. Obecni byli przedstawiciele 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, bo jest to nowy dokument, 
którego założenia zostały przedstawione w zapisie „Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”. I oby tak było, bo w kraju 
mamy aglomeracje, które są już na poziomie unijnym, a Podlasie póki 
co wymaga wielkich nakładów finansowych celem przeprowadzenia 
wielu zadań.
- 12 stycznia uczestniczyłem w jubileuszowym 25. Przeglądzie 
Jasełek, jaki miał miejsce w naszej hali sportowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Rajgrodzie. Należy tylko pogratulować 
organizatorom, mam tu na myśli Księdza Proboszcza, za wspaniałą 
imprezę cykliczną, która motywuje tak wielu do tych właśnie występów.
 Od 13 stycznia do sesji burmistrz I. Gliniecki przebywał na 
zwolnieniu lekarskim.
 W zakresie prowadzonych inwestycji w gminie poinformował, 
że budowa wodociągu na Podchoinkach opóźniła się. Zakładano, że pod 
koniec grudnia inwestycja zostanie oddana do użytku, ale wykonawca 
ma pewne problemy. Najprawdopodobniej wykonanie tego wodociągu 
zakończone zostanie w pierwszej połowie lutego.
 Jak powiedział Burmistrz Rajgrodu, w roku bieżącym 
mamy środki finansowe zabezpieczone na inwestycję wodociągową 
w Czarnej Wsi, jak  też na rozbudowę wodociągu w Rybczyźnie. W 
2019 r. wykonana zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego miasta 
Rajgrodu. Ponadto zapewnione są dofinansowania instalacji solarnych 
(53 instalacji; dofinansowanie na poziomie 85%). , jak też 12 instalacji 
hybrydowych i 25 instalacji fotowoltaicznych. (tu dofinansowanie 
wynosi 65%). Opracowywane też kolejnych projektów i szukanie 
możliwości modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie jest w 
zaawansowaniu.

Podjęcie uchwał
 Przewodniczący M. Bućko kolejno przedstawiał projekty 
uchwał, które uzyskały pozytywną opinię radnych zebrania wspólnego 
stałych komisji Rady Miejskiej. Po ich krótkim omówieniu przez 
merytorycznych pracowników UM, zostały przegłosowane pozytywnie. 
Były go uchwały w sprawach:

 Wystąpienie J. KuczyńskiegoObrady IV sesji
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Burmistrz Rajgrodu - I. Gliniecki

1. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi grajewskiemu.
 Jak zaznaczył sekretarz Piotr Milewski, jedna z osób z naszej 
gminy dowożona jest na warsztaty terapii  zajęciowej do Grajewa, 
zgodnie z prawem musimy finansować części kosztu tych warsztatów; 
90% pokrywa PFRON, 5% powiat, 5% gmina. Jest to kwota 988 zł
2. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 Podjęcie tej uchwały poprzedziły dwa długie wystąpienia 
sekretarza i Burmistrza Rajgrodu (czytaj w odrębnym artykule). 
Ponadto radca prawny - Andrzej Chmielecki zwrócił uwagę na to, że 
po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiiej, zobowiązani 
zostaliśmy do wprowadzenia określonych w poszczególnych latach 
procentowych wskaźników segregowania odpadów komunalnych 
(docelowo ma to być 65%). Początkowo wzrosty procentowe były 

zaledwie po 2% rocznie, a obecnie są już po 10%. To też powoduje 
szybki wzrost kosztu gospodarki śmieciowej w gminach.
Sołtys Wojciech Więckowski zapytał o możliwość karania nieuczciwych 
dostawców śmieci, tak, aby po stwierdzeniu braku segregacji (co 
było uprzednio zadeklarowane) z urzędu nałożyć im stawki opłat za 
śmieci zmieszane. Jak się okazało, system karania praktycznie nie 
istnieje. Burmistrz I. Gliniecki zapowiedział kontrole i opracowanie 
gminnego systemu obejmującego wszystkich dostarczycieli śmieci. 
Radny SWP - Jacek Piorunek zwrócił uwagę na to, aby nie było tzw. 
gniazd śmieciowych dla letników. Jego zdaniem kontrola zda egzamin 
wówczas, gdy wszystkie śmieci będziemy odbierali bezpośrednio z 
gospodarstw domowych, w tym i z tych użytkowanych letniskowo. 
Red. Janusz Sobolewski przypomniał, że już na początku XXI wieku w 
naszej gminie wprowadzono system selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, ale ze względu braku możliwości odbioru selektywnego 
- ludzie zwyczajnie zrezygnowali z segregowania śmieci. Obecnie, 
zdaniem redaktora, należy wzmóc akcję informacyjną i edukacyjną. W 
szkołach powinno częściej rozpatrywać tematykę spraw regionalnych i 
uczulać na nie młodego pokolenia.
3. Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 Zmiany przedstawiła i omówiła skarbnik Joanna Andruk. Po 
zmianach budżet gminy wynosi plan dochodów prawie 26 mln zł. 

4. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 
2019-2032.

5. Powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w 
Dolistowie Starym zadania Gminy Rajgród w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Gminę Rajgród umowy wykonawczej na 
świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, 
niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki 
Odpadami - etap III - PSZOKI”, współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020.

 Jak zaznaczył sekretarz P. Milewski, chodzi o to by wszystkie 
gminy realizujących tego projektu, podjęły jednakowe uchwały.

6. Zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw.

 Od wyborów samorządowych 2018 r. kadencja trwa 5 lat. 
Należy również zmienić czasu kadencji organów sołeckich z czterech 
na pięć lat. Od tegorocznych wyborów nie będzie funkcji podsołtysa.

7. Zarządzenia wyborów organów sołectw w Gminie Rajgród.

 Zgodnie z prawem wybory zarządza Rada Miejska w 
Rajgrodzie, ale to Burmistrz Rajgrodu decyduje o terminie tych 
wyborów w poszczególnych sołectwach; w naszej gminie odbędą się 
najprawdopodobniej w marcu.

8. Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w 
Rajgrodzie.

 Nowelizacja statutu polega na rozszerzeniu zapisów 
dotyczących działalności Domu Kultury. Ma to na celu zwiększenia 
możliwości pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania działalności.

9. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Rajgrodzie na 2019 r.

 Plan pracy przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
- radny Stanisław Król.

10. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy 
lokalu nr 6 przy ul. Warszawskiej 24 w Rajgrodzie, znajdującego się w 
budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Sprawy różne
 W trakcie sesji przyjęto plan pracy Rady Miejskiej w 
Rajgrodzie na 2019 r., który przedstawił przewodniczący Marek Bućko. 
Przedstawiono też plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w 
Rajgrodzie na bieżący rok.

 Przewodniczący M. Bućko zwrócił uwagę na mało efektywne 
zabiegi służb powiatowych w zakresie zimoweto utrzymania dróg. Inni 
radni potwierdzili tę spostrzeżenia. Red. J. Sobolewski zwrócił uwagę 
na to, że kilka starych ulic w Rajgrodzie posiada wyjątkowo wąską 
jezdnię. Trudno na nich realizować obowiązek odśnieżania chodników, 
bo śnieg systematycznie spychany na jezdnię, dodatkowo ją ogranicza. 
Są już miejsca na ul. 1. Maja i ul. Szkolnej, gdzie dwa samochody 
osobowe absolutnie nie miną się.

 Radny Mirosław Wierzbicki wskazał na wyłożony do wglądu 
mieszkańców plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
części Rajgrodu, od ośrodka „Łoś” po Opartowo i byłe gimnazjum. 
Zwrócił uwagę na szerokie ulice i na podział dotychczasowych 
działek, z których część będzie przekształcona wyłącznie na owe ciągi 
komunikacyjne. Jak powiedział burmistrz I. Gliniecki, po to jest ów plan 
wyłożony, by zbierać wnioski i opinie zainteresowanych. Podkreślił, 
że wykonany został przez specjalistów i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; drogi i ulice muszą być odpowiedniej szerokości, 
chociażby po to, by nie było problemu z zimowym ich utrzymaniem. 
Na ten plan należy patrzeć całościowo, a nie tylko przez pryzmat jednej 
czy dwóch działek rolnych. Radny J. Piorunek dodał, że wprowadzenie 
zapisu o działkach budowlanych nie mniejszych niż 1000 metrów 
kwadratowych, już w określony sposób porządkuje ten teren.

J.S., fot. N.P.

Sekretarz P. Milewski
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Nowe stawki opłat za odbiór odpadów 

komunalnych, zwanych śmieciami
 Rada Miejska w Rajgrodzie 31 stycznia 2019 r. podjęła 
Uchwałę Nr IV/28/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty.

Nowe stawki za odpady segregowane i zmieszane przedstawiają się 
następująco:

Stawki dla gospodarstw domowych:
Gospodarstwo segregowane zmieszane
1 osobowe 19 zł 32 zł
2 osobowe 37 zł 60 zł
3 osobowe 52 zł 88 zł
4 osobowe 67 zł 114 zł
5 osobowe 82 zł 138 zł
6 i więcej osobowe 89 zł 153 zł
Stawki opłat dla przedsiębiorstw, zakładów i instytucji: 
Podmioty jak wyżej segregowane zmieszane
poj. 110 l 24 zł 42 zł
poj. 1100 l. 240 zł 420 zł
poj. kp7 900 zł 1300 zł
 Nowe stawki opłat obowiązują od 1 marca 2019 r.               

Nowe wielkości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie powodują konieczności składania nowej deklaracji. Bez zmian 
pozostają również numery rachunków bankowych i terminy wnoszenia 
opłat, tj. do 15 dnia każdego miesiąca. Deklaracja może zostać 
zmieniona w przypadku zmiany sposobu zbierania śmieci lub zmiany 
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Dlaczego śmieci tak mocno drożeją?
DMINNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
STAŁYMI
Zasadniczą część IV sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie zdominowały 
oficjalne wystąpienia i dyskusja na temat gminnej gospodarki odpadami 
stałymi, pospolicie nazywanymi śmieciami. Powyższe w zasadzie 
trzeba sprecyzować - szeroko zajęto się sprawą lawinowo wzrastających 
kosztów związanych ze zbieraniem, wywozem śmieci na wysypisko i 
kosztami ich tam gromadzenia. Konkrety poniżej w jasno i precyzyjnie 
sformułowanych opracowaniach przedstawionych przez burmistrza I. 
Glinieckiego i sekretarza P. Milewskiego.
Sekretarz Piotr Milewski: - System gospodarowania odpadami 
stałymi w obecnym kształcie funkcjonuje na terenie, nie tylko naszej 
gminy, ale na terenie kraju, czyli wszystkich gmin w Polsce od 2013 
r. Mocą ustawy zobligowano gminy, aby kompleksowo zajęły się  
zbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Od mieszkańców stałych gmina ma obowiązek zebrać odpady stałe, 
natomiast od mieszkańców niestałych jest to już decyzja fakultatywna, 
która już w 2013 r. przez gminę Rajgród została podjęta. Śmieci są 
zbierane nie tylko od mieszkańców, ale i od przedsiębiorców, letników 
i instytucji. Należy podkreślić, że od 2013 r. ceny za zbieranie śmieci 
od mieszkańców i innych podmiotów nie uległy w zasadzie zmianie. 
Te ceny funkcjonują więc już ponad pięć lat. W tym czasie była zmiana 
w odbiorze śmieci od letników i  z nieruchomości wykorzystywanych 
w celach wypoczynkowych. Wcześniej letnicy płacili za pojemnik, 
obecnie jest to opłata w formie ryczałtowej, jaką wprowadziła mocą 
uchwały Rada Miejska w Rajgrodzie w 2015 r.  Ceny ustalone w 2015 
r. pozwalały na to, aby system gospodarki odpadami stałymi w gminie 
bilansował się.
 Jednak to się zmieniło. Za rok 2018 z budżetu gminy do 
zbierania śmieci trzeba było dopłacić ponad 90 tys. zł. Dodatkowo: koszt 
wzrostu transportowania śmieci oraz ich składowania spowodowały, że 
postanowiliśmy przeanalizować, jak powinny kształtować się koszty 
gospodarki śmieciowej w gminie. Postanowiliśmy tak zbilansować 

system, aby był w miarę samowystarczalny, aby z budżetu gminy nie 
trzeba było do niego dopłacać. Takie są przepisy prawa, mówiące o 
tym, że wydatki na gospodarkę odpadami stałymi w gminie pokrywają 
producenci śmieci, czyli my wszyscy: mieszkańcy gminy, letnicy, 
przedsiębiorcy… 
 Musimy wiedzieć, że na koszt całego systemu składają się:
- koszt transportu śmieci,
- koszty składowania i zagospodarowania śmieci,
- koszty administracyjne.
 Powyżej wymienione trzy rodzaje kosztów dają w tym roku 
kwotę ponad jednego miliona złotych. Zgodnie z prawem taką kwotę 
musimy nazbierać od producentów śmieci, czyli od nas wszystkich - jak 
to było podane powyżej.
 Jeżeli chodzi o transport śmieci, czyli ich odbieranie i 
przewóz na miejsce składowania - aby to funkcjonowało w 2019 
r. musieliśmy ogłosić aż trzy razy przetarg. Dopiero w trzecim 
postępowaniu wyłoniliśmy firmy, które będą zbierały śmieci w naszej 
gminie. Okazało się, że kosz transportu śmieci zmieszanych wzrośnie 
o 68%, a transport śmieci segregowanych wzrośnie o 31%. Dopiero za 
trzecim przetargiem udało się uzyskać najniższe z możliwych wzrostów 
w tym zakresie.  Tak więc koszt transportu śmieci od roku 2016 wzrósł 
czterokrotnie. W 2016 r. za sam transport śmieci zapłaciliśmy 112 tys. 
zł, zaś w 2018 r. 478 tys. zł.
 Śmieci, które są zbierane na terenie naszej gminy, trafiają 
następnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce. 
Każda śmieciarka przywożąca śmieci jest ważona i gmina płaci temu 
zakładowi za zagospodarowanie śmieci. W tym roku nastąpiły wzrosty 
tych opłat; za jedną tonę śmieci zmieszanych płacimy 329 zł, za tonę 
śmieci zbieranych selektywnie (oddzielnie plastik, szkło, metal, papier) 
płacimy 21 zł.  Natomiast za śmieci biodegradalne - za 1 tonę 108 zł. 
W latach poprzednich ceny za śmieci zmieszane kształtowały się nieco 
powyżej 300 zł za tonę, natomiast śmieci posegregowane do 2016 r. 
włącznie przyjmowano nieodpłatnie; natomiast w dwóch ostatnich 
latach było to nieco ponad 1 zł za tonę. Jak już było powiedziane, 
system gminnego zagospodarowania śmieci musi się bilansować, a 
więc musieliśmy znacznie podnieść opłaty dla gospodarstw domowych, 
podobnie jak poprzednio - uzależniając je od ilości osób w danym 
gospodarstwie.
Burmistrz Ireneusz Gliniecki: - Wzrost cen jest instotny, bo wynosi 
średnio 115%, ale… Niestety nie zamyka systemu. Brakuje nam 
w systemie gospodarki odpadami stałymi około 100 tys. zł i to przy 
założeniu, że wszyscy będą płacić. W tej chwili ściągalność w tym 
temacie jest na poziomie 85%.  Jeśli tak miałoby zostać, to kwoty opłat 
za śmieci należałoby podnieść jeszcze o 30%. Zdajemy sobie sprawę, 
że system jest ułomny. Funkcjonuje on od 2013 r. i wymaga głębokiej 
analizy i przebudowy. Chcę teraz powiedzieć, co zamierzamy zrobić 
w tym systemie, aby dalsze podwyżki dla mieszkańców nie były 
konieczne.
 Obecnie w Sejmie jest procedowana nowelizacja ustawy 
śmieciowej i prawdopodobnie zamierza się znieść opłaty ryczałtowe. 
Przypominam, że chodzi o opłaty, na podstawie których pobieramy 
należności od letników. Kim są letnicy? Kto ma nad jeziorami 
dacze? Jest to środowisko, które mocno lobbuje nad usunięciem 
opłat ryczałtowych.  Będziemy wówczas obciążać ich na podstawie 
miesięcznie złożonych deklaracji. Należy tutaj dobrze policzyć i znaleźć 
taką wielkość opłaty dla letników, która realnie będzie pokrywała koszt 
przez nich wyprodukowanych śmieci, i tylko tyle… Nie trzeba więcej, 
a tylko tyle - za ile śmieci letnicy produkują.
 System zbierania śmieci w gminie nie zamyka się, bo 
większość deklaracji złożonych przez naszych mieszkańców - są to 
deklaracje selektywnego zbierania odpadów.  My już wiemy, że 150 
gospodarstw domowych, które złożyły deklaracje, że będą śmieci 
segregować - tego nie robią. I w tym momencie przypominam, że cena 
jednej tony śmieci wywożonych do Koszarówki znacznie się różni; za 
zmieszane płacimy 329 zł, za selektywne 21 zł. Luka w systemie jest 
znacząca, bo od naszych mieszkańców, którzy tak zadeklarowali, gmina 
pobiera w opłacie po 21 zł, a płaci Zakładowi w Koszarówce 329 zł.  
Musimy to zmienić.
 Kolejna sprawa - jest pewna grupa naszych mieszkańców, 
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którzy wcale nie złożyli deklaracji i nic nie płacą. Tak nie może być; 
śmieci przecież wszyscy produkują.
 Następna sprawa dotyczy deklaracji złożonych przez 
podmioty gospodarcze. Nasze obserwacje i analizy systemu wskazują 
na to, że właściciele podmiotów gospodarczych złożyli zapotrzebowanie 
na minimalne wielkości pojemników na śmieci. Są to poniekąd wersje 
oszczędnościowe tych podmiotów i nie odzwierciedlają prawdziwej 
wielkości produkowanych przez nich śmieci. I to też powoduje lukę w 
systemie.

* * *
 Na zakończenie swego wystąpienia Burmistrz wskazał 
na to, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie 
śmieci, a tego nie robią; grupa mieszkańców nie płacących wcale za 
śmieci; letnicy deklarujący a inaczej odstarczający śmieci; czy też 
przedsiębiorcy minimalistycznie w zakresie szacowania przez siebie 
wyprodukowanych śmieci - wszyscy wymienieni powodują lukę 
w systemie. Za te podane przykłady płacimy my wszyscy, którzy 
uczciwie deklarujemy i zbieramy śmieci. Owa „luka w systemie” i 
bardzo dyplomatycznie wymieniane grzechy podmiotów w końcu 
trzeba nazwać po imieniu: Owa luka w systemie - to brak zakładanych 
pieniędzy na gospodarkę śmieciową w gminie, bo ludzie oszukują lub 
uchylają się od płacenia. Jak zapowiedział Burmistrz Rajgrodu, będą 
kontrole. Same kontrole niewiele dadzą, jeśli nie będzie systemu kar, 
dotkliwych kar finansowych, bo przecież o pieniądze tutaj chodzi.

inf.wł. 

 Jeśli przeczytaliście Państwo sprawozdanie z ostatniej sesji 
Rady miejskiej to już wiecie, że za śmieci będziemy od marca płacić 
z grubsza dwa razy tyle, co dotychczas. Wiecie też, że nawet taka 
podwyżka nie zrównoważy wzrastających od lat, a ponoszonych przez 
Gminę kosztów transportu śmieci i ich składowania. Mimo to burmistrz 
nie wnioskował o  większą podwyżkę opłat, natomiast zobowiązał się 
do „uszczelnienia systemu”. Można w tym miejscu zapytać, a cóż to 
za  diabeł jest ta „nieszczelność systemu”? Otóż jest to zwykła ludzka 
nieuczciwość. Są tacy, którzy uważają, że śmieci sortować nie warto, 
natomiast warto zadeklarować, że się to robi i zapłacić miesięcznie, za 
np.4-o osobową rodzinę, 67 zł. zamiast 114. Natomiast to, że na bramie 
śmieciarni gmina za 1 tonę odpadów posortowanych płaci ok.22 zł,.
zaś za 1 tonę zmieszanych  ok. 330 zł., to już nie ich broszka. Czy 
burmistrzowi uda się zmotywować ich do przyzwoitości?
 Zastanawiając się nad tematem odpowiedzialności za 
wspólne pieniądze, przypomniała mi się niszowa wprawdzie, ale 
symptomatyczna debata społeczna z czasów, kiedy wolontariusze 
KOR-u jeździli do Radomia wspomagać w procesach sądowych, i 
innych życiowych problemach, robotników represjonowanych po 
strajkach 1976 roku. Pracowali oni społecznie, natomiast KOR zwracał 
im koszta przejazdów. Otóż pojawiło się wówczas pytanie: czy nie 
mogąc, po pracowitym dniu, zdążyć na ostatni pociąg komunikacją 
miejską i wziąwszy taksówkę, godzi się rachunek za tą taksówkę 
dołączyć do rozliczenia kosztów? Nie pamiętam, jak KOR wówczas 
zadecydował i nie to jest tu ważne.. Ważne jest, że środowisko Jacka 
Kuronia, Adama Michnika, Seweryna Blumsztajna, Henryka Piniora, 
Ludwiki i Henryka Wujców wychowywało młodych ludzi w takiej 
uważności na dobro wspólne. Ci wymienieni, jak też niewymienieni 
KOR-owcy uważani są za wrogów publicznych przez dzisiejsze władze 
państwowe. Władze, które deklarowały stworzenie uczciwego państwa, 
a które zupełnie się nie kwapią do wyjaśnienia 30-to milionowej 
łapówki dla Komisji Nadzoru Finansowego, 50-cio tysięcznej łapówki 
od Jarosława Kaczyńskiego czy gigantycznego uposażenia pięknej 
asystentki prezesa NBP. Czy przy takim przykładzie płynącym z góry, 
burmistrzowi uda się uszczelnić gminny system śmieciowy?

Sołtys Wojciech

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
 Władze samorządowe gminy Rajgród wspierają wojewódzką 
akcję identyfikacji producentów Podlaskiego Centrum Produktu Lokal-
nego –inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego.

 Jeśli jesteś aktywnym:
- rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,
- producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie 
surowców,
- wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,
koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stro-
nie: producenci.wrotapodlasia.pl

 Korzyści:
- udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie 
opłacalności produkcji (np. promocja w Internecie, broszurach, impre-
zach sprzedażowych),
- uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach,
- wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.
 Więcej informacji i pomoc w uzupełnieniu ankiety uzy-
skasz w  Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pokój nr 5, tel. 86 272 19 
48.

Zapraszamy!

W gminie Rajgród są miejscowości, w których 
przybywa mieszkańców
DANE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI
 Na dzień 1 stycznia 2019 r. gminę Rajgród zamieszkiwało 
5327 osób; w stosunku do roku ubiegłego jest to spadek liczby 
mieszkańców gminy o 48 osób. Poniższa tabela przedstawia liczbę 
mieszkańców gminy Rajgród w ostatnich pięciu latach: (stany na 1 
stycznia każdego roku)

Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba 
mieszkańców

5508 5460 5433 5375 5324

 
 W gminie mamy 33 miejscowości, w tym jedno miasto. 
Większość miejscowości posiada status wsi (29); sołectw w gminie 
jest 30, gdyż Woźnawieś dzieli się na dwa sołectwa. Tama, Pikły czy 
Grzędy - to osady leśne. Formalnie Grzędy należą do gminy Goniądz, 
w pow. monieckim, ale ze względu na odległość wszelkie sprawy 
administracyjne dla mieszkających tu ludzi „załatwia” nasza gmina.
 Rajgród zawsze był miejscowością o największej w gminie 
liczbie mieszkańców. Obecnie (na dzień 1 stycznia 2019 r.) Rajgród 
zamieszkuje 1620 osób (rok temu było nas 1624), 1 stycznia 2017 było 
nas 1656, 1, stycznia 2016 r. 1661.
 Do najludniejszych wsi w gminie należą (w nawiasach stan 
ludności na 1 stycznia 2018, 2017 i 2016):
Woźnawieś - 443 (453, 455, 461),
Biebrza - 376 (390, 406, 424),
Kosówka - 240 (240, 239, 246),
Bełda - 233 (234, 235, 235),
Miecze - 199 (198, 200, 199),
Rydzewo - 181 (179, 178, 183),
Czarna Wieś - 162 (159, 155, 151).

Liczba mieszkańców Rajgrodu oraz pozostałych miejscowości 
gminy w latach 1978-2018
Rok 1978 1988 1998 2008 2018
 miasto 
Rajgród

1605 1743 1981 1802 1624

Wsie i osady 4235 4019 4231 4067 3751
Razem 5840 5762 6222 5869 5375

*) Dane z ewidencji ludności USC w Rajgrodzie
J.S.
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LICZBA LUDNOŚCI GMINY RAJGRÓD

(stan na 1 stycznia 2019, 2018, 2017 r. - 
pobyt stały)

Lp
Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców

1 I 2019 1 I 2018 1 I 2017

1   RAJGRÓD 1620 1624 1656

2   BEŁDA 233 234 235

3   BIEBRZA 376 390 406

4   BUKOWO 36 39 42

5   CISZEWO 111 110 107

6   CZARNA  WIEŚ 162 159 155

7   DANOWO 47 46 46

8   KARCZEWO 57 55 55

9   KARWOWO 48 50 53

10   KOŁAKI 74 72 68

11   KOSIŁY 129 129 132

12   KOSÓWKA 240 240 239

13   KOZŁÓWKA 135 137 136

14   KULIGI 133 138 134

15   ŁAZARZE 116 119 122

16   MIECZE 199 198 200

17   ORZECHÓWKA 58 59 60

18   PIEŃCZYKOWO 101 103 104

19   PIEŃCZYKÓWEK 31 32 32

20   PIKŁY 10 10 10

21   PRZESTRZELE 31 31 31

22   RYBCZYZNA 74 75 75

23   RYDZEWO 181 179 178

24   SKRODZKIE 107 111 110

25   SOŁKI 67 69 72

26   STOCZEK 134 133 141

27   TAMA 77 83 85

28   TURCZYN 74 73 72

29   WOJDY 101 102 105

30   WOŹNAWIEŚ 443 453 455

31   WÓLKA  MAŁA 41 43 42

32   WÓLKA 
PIOTROWSKA 81 79 78

Ogółem 5324 5375 5433

SKRZYNKA POCZTOWA NA KAŻDEJ 
POSESJI
 Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej po-
sesji. Obecnie w Polsce jest to prawnym obowiązkiem, ale skrzynka 
to też element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który 
powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.
Każdy  z nas - mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres do-
mowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru prze-
syłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie 
inni rzadziej.  Wszystkim nam jednak zdarza się narzekać, że listy, 
gazety lub inne przesyłki są zamoczone lub zniszczone.

 DLACZEGO WARTO?
Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapo-
biec takim sytuacjom. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko 
przed działaniem warunków atmosferycznych, ale także przed do-
stępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespon-
dencja docierała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych 
mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. -  wrzutu do skrzynki 
oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru ,,Polecony 
do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłat-
nych SMS-ów, albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki 
poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektro-
nicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzyn-
ki/  albo w formie papierowej   (formularze dostępne  w placówkach 
pocztowych i  u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

 W ZGODZIE Z PRZEPISAMI
Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzyn-
kę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych, do-
wodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną - respektującą 
obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) 
umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo 
Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Postarajmy się być 
gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa.
 Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych 
lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają 
również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowią-
zek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b 
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101 t. 
j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepi-
su skutkuje popełnieniem wykroczenia.

 GDZIE KUPIĆ?
W tym pomocny może być Urząd Pocztowy gdzie można zakupić 
skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości,
jak też u listonosza.

Poczta Polska 
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CO SŁYCHAĆ W SZKOLE ?
Szkolenie Rady Pedagogicznej

 W piątek, 1 lutego 2019 r., odbyło się szkolenie Rady 
Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie. 
Tematem zajęć były „Techniki uczenia się i nauczania”. Prowadziła je 
Joanna Stawińska z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

 Nowoczesne metody i techniki nauczania mają przede 
wszystkim na celu aktywizację uczestników szkoleń lub lekcji. W 
założeniu powinny one podnosić umiejętności słuchaczy, studentów 
czy uczniów w zakresie takim, jaki przyda się w życiu społecznym 
i zawodowym, a w szczególności komunikacji, kierowania swoim 
dalszym rozwojem, współpracowania z innymi osobami, a także 
umiejętności efektywnego uczenia się. Metoda - to sposób, w jaki 
przekazuje się wiedzę słuchaczom szkoleń, uczniom lub studentom, 
który ma spowodować zmiany w ich wiedzy i osobowości, natomiast 
technika - to jest stosowanie danej metody w praktyce. Do znanych 
i często używanych metod nauczania w szkole zalicza się np. „burza 
mózgów”, praca w grupach i odgrywanie ról oraz metoda dyskusji i 
drzewo decyzyjne.

 Skuteczne i efektywne uczenie się polega na tym, że uczymy 
się w maksymalnie krótkim czasie, dużo zapamiętujemy i długo 
pamiętamy, a także umiemy wykorzystać nabytą wiedzę odpowiednio 
do celu i sytuacji, również jesteśmy zdolni do coraz bardziej twórczych 
rozwiązań zmieniających pozytywnie naszą rzeczywistość. Poprzez 
takie uczenie rozwijamy tkwiące w nas potencjalne możliwości i nauka 
jest dla nas radością i wyzwoleniem, a nie zniewoleniem i przymusem. 

 Wyróżnia się czynniki utrudniające skuteczne i efektywne 
uczenie się, które są związane :

- z biopsychicznymi uwarunkowaniami tkwiącymi w samym 
uczniu np. opóźniony rozwój inteligencji (przyczyny genetyczne lub 
nabyte),

- z oddziaływaniem środowiska rodzinnego np. 
nieprawidłowości w dziedzinie opieki i wychowania dziecka 
(zaniedbanie potrzeb opiekuńczych, brak empatii, akceptacji, docenienia 
aktywności dziecka, brak czasu, konflikty w rodzinie, zbytni liberalizm 
lub autorytaryzm),

- z charakterem i jakością procesu dydaktycznego np. osoba 
nauczyciela w niedostatecznym stopniu inspirująca do zainteresowania 
przedmiotem nauczania i brak dobrej współpracy rodziny i szkoły.

Nowoczesne teorie uczenia się eksponują pewne wymagania, 
które powinno się uwzględniać w wyborze odpowiednich technik 
kształcenia. W związku z tym w uczeniu się należy wziąć pod uwagę :

- wykorzystanie i koordynację dwóch półkul mózgowych,
- angażowanie wszystkich kanałów zmysłowych,
- stan najlepszej koncentracji i chłonności umysłu (stan Alfa), 

osiąga się go poprzez relaks, właściwe oddychanie i odpowiednie 
ćwiczenia.

 Bardzo ważnym elementem procesu efektywnego uczenia, 
wręcz kluczem do jego sukcesu jest odpowiednia motywacja. Twierdzi 
się, że jest to bardzo ważna siła sprawcza napędzająca nasze działania. 
Dzieli się ją na dwie zasadnicze grupy : wewnętrzną i zewnętrzną. 
Zdaniem pedagogów                                i psychologów motywacja 
powinna być raczej wywołana, czy ujawniana, niż ustanawiana z 
zewnątrz. Właściwa motywacja to naturalna skłonność wszystkich 
uczniów, gdy mają pozytywne nastawienie do postawionych zadań              
i znajdują się w otoczeniu wspierającym uczenie się. Optymalny jej 
poziom występuje, gdy osoba ucząca się :

- nie musi bać się niepowodzenia,
- przedmiot nauki traktuje jako osobiście dla niej znaczący,
- może liczyć na wsparcie nauczyciela,
- ma możliwość podejmowania decyzji i wpływu na proces 

uczenia się,
- rozumie relacje między swoimi poglądami, uczuciami i 

motywacją i ma świadomość tego, że może mieć realny wpływ na treść 
myśli i sposób myślenia o sytuacjach związanych z uczeniem się.

 Poziom motywacji powinien być zrównoważony. Zbyt niski 
nie powoduje wystarczających zmian w aktywności ucznia. Natomiast 

zbyt wysoki poziom może być przyczyną stresu utrudniającego 
konstruktywne działanie w procesie uczenia się.

Zebranie rodziców
 W piątek, 15 lutego 2019 r., w Zespole Szkolno-Przedszkol

nym                          w Rajgrodzie odbyło się ogólnoszkolne zebranie 
rodziców. W pierwszej części                  w stołówce szkolnej wszyscy 
rodzice spotkali się z dyrektorem szkoły                     P. Andrzejem 
Graczewskim . Zostali tam zapoznani z wynikami nauczania                     i 
wychowania osiągniętymi w szkole w I semestrze roku szkolnego 
2018/2019. Po ogólnym zebraniu rodzice przeszli do pomieszczeń 
lekcyjnych na spotkanie              z wychowawcami. Na prośbę dyrektora, 
w związku z nieobecnością z powodu choroby wychowawczyni kl. IIIa 
gimnazjum, jako nauczyciel uczący historii w tej klasie spotkałem 
się w zastępstwie z rodzicami. Po omówieniu wyników nauczania i 
problemów wychowawczych postanowiłem przeprowadzić dyskusję na 
temat: „Jak motywować dziecko do nauki ?”. Skorzystałem z wiedzy                        
i materiałów uzyskanych podczas wspomnianego wyżej szkolenia 
nauczycieli              w szkole w dniu 1lutego 2019 r. W efekcie rozmów 
i na bazie materiałów szkoleniowych ustaliliśmy najpierw błędy, 
które najczęściej popełniają rodzice, oczywiście ogólnie, a nie tylko 
w tej klasie : z jednej strony to brak czasu dla dziecka i zbyt małe 
zainteresowanie nauką dziecka, a z drugiej strony nadmierna kontrola, 
uczenie się za dziecko, zbyt wysokie wymagania i także  niewłaściwe 
motywowanie do nauki. Następnie na tej bazie ustaliliśmy hasłowo jak 
rodzice powinni postępować aby zachęcić dzieci do nauki : wspieraj, 
ale nie wyręczaj, mądrze motywuj, doceniaj osiągnięcia dziecka, nie 
pozwól dziecku, by ciągle krytycznie myślało i mówiło o sobie, buduj 
w dziecku poczucie własnej wartości. Na zakończenie przekazałem 
rodzicom materiały ze szkoleń, które zawierały między innymi 
wskazówki, które możemy wykorzystać w pracy                      z własnym 
dzieckiem.

Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy
 To przewodnie hasło ze szkolenia o zasadach udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, które 
odbyło się we wtorek 19 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Rajgrodzie, które przeprowadzili specjaliści z dziedziny ratownictwa 
i BHP. Według najnowszych przepisów takie szkolenia raz w roku są 
obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach, 
a więc nauczycieli i także pracowników administracji i obsługi. 

Na początku uczestnicy szkolenia zostali poinformowani 
czym jest pierwsza pomoc i dlaczego jest tak bardzo ważna ? Pierwsza 
pomoc to wszystkie czynności, które podejmujemy przed przyjazdem 
pogotowia ratunkowego włącznie z jego wezwaniem. Może być tylko 
udzielana przez osobę, która znajduje się w miejscu zdarzenia. Zgodnie 
z polskim prawem nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie 
zagrożenia zdrowia lub życia jest czynem karalnym (według Ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym grozi za nie kara nawet 
do 3 lat pozbawienia wolności ). O ile tylko nie zagraża to naszemu 
bezpieczeństwu, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu 
odpowiednie służby, a następnie udzielić pomocy poszkodowanemu.

Życie jest pełne niespodzianek, niestety także tych przykrych. 
Każdy z nas może któregoś dnia stać się świadkiem wypadku. Reagując 
w sytuacji zagrożenia możemy nawet uratować komuś życie. Czasem 
kilka minut ma decydujące znaczenie np. w przypadku osoby, która nie 
oddycha ratownik ma jedynie 4 minuty, żeby uchronić jej mózg przed 
powstaniem nieodwracalnych zmian.

Ważnym elementem szkolenia była możliwość (teoretyczna 
i praktyczna na fantomie) poznania podstaw resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, do których kolejno należą : własne bezpieczeństwo, 
sprawdzenie reakcji poszkodowanego, udrożnienie jego dróg 
oddechowych, sprawdzenie oddechu, uciskanie klatki piersiowej, 
oddechy ratownicze (na 30 uciśnięć – 2 oddechy, około 100-120 
uciśnięć na minutę).

Zygmunt Tarnacki
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INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ 
OŚWIATOWYCH W GMINIE RAJGRÓD
(rok szk. 2017/2018)
(c.d.)
Wyniki klasyfikacji końcowej rocznej Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Rajgrodzie w roku szkolnym 2017/2018:
SP – ogółem uczniów – 168
promowanych do klas programowo wyższych – 167 w tym 1 po egza-
minie poprawkowym,
promocję z wyróżnieniem otrzymało – 29 ucz. kl. IV-VI;I tj.25,44% ,
niepromowany 1 uczeń kl. I ,
średnia klas:  kl. IVa - 4,2; kl. IVb  - 4,08; kl. Va - 
4,26; kl. Vb - 4,12; kl. VI - 4,38;  kl. VII - 3,72,
średnia szkoły - 4,14
Klasy gimnazjalne – ogółem uczniów – 83:
Ukończyło gimnazjum – 37 uczniów w tym 1 z poprawką,
promowanych do kl. III – 43 w tym 2 z poprawką – promocja warun-
kowa,
promowanych bądź ukończyło gimnazjum z wyróżnieniem – 11 ucz. 
tj. 13,25%,
niepromowanych – 3 uczniów,
Średnia klas: kl. IIa - 3,45; kl. IIb - 3,57; kl. IIIa  - 
4.09; kl. IIIb - 3,54,
średnia gimnazjum - 3,66
Osiągnięcia sportowe:
 W klasyfikacji wojewódzkiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
szkoła w kategorii chłopców zajęła V miejsce, natomiast w rywalizacji 
szkół małych w Igrzyskach Dzieci w kategorii chłopców szkoła zajęła I 
miejsce.   
Osiągnięcia zespołowe (krajowe i wojewódzkie):
Wicemistrzostwo województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w lidze lekkoatletycznej chłopców,
Wicemistrzostwo województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w drużynowych biegach przełajowych chłopców,
III miejsce w finale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w unihokeju chłopców,
VI miejsce w finale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
I miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w unihokeju chłopców, 
IV miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w drużynowym badmintonie chłopców,
V miejsce w półfinale województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
dziewcząt w lidze lekkoatletycznej 
II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego w drużynowym teni-
sie stołowym chłopców ,
II miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w drużynowym badmintonie chłopców,
III miejsce w mistrzostwach powiatu grajewskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w drużynowym badmintonie dziewcząt,
X miejsce w Finale Krajowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lidze lek-
koatletycznej chłopców
V miejsce w finale województwa podlaskiego Igrzysk Dzieci w druży-
nowym badmintonie chłopców,
II miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Dzieci w dru-
żynowym badmintonie chłopców,
III miejsce w półfinale województwa podlaskiego igrzysk Dzieci w uni-
hokeju chłopców,
V miejsce w półfinale województwa podlaskiego Igrzysk Dzieci w dru-
żynowym badmintonie dziewcząt,
Osiągnięcia indywidualne (krajowe i wojewódzkie):
Patryk Bukowski
I miejsce w finale województwa IMS w biegu na 2000 m
II miejsce w półfinale województwa IMS w biegu na 2000 m
Jakub Zawadzki
I miejsce w Finale Krajowym IMS w lidze lekkoatletycznej w rzucie 
oszczepem
IV miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszczepem

II miejsce w półfinale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszcze-
pem
Damian Gąsiewski
IV miejsce w Finale Krajowym IMS w lidze lekkoatletycznej w rzucie 
dyskiem
VIII miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszcze-
pem
Hubert Litwinko
X miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w biegu na 100 m
III miejsce w półfinale województwa podlaskiego IMS w biegu na 100 
m
Jakub Bagiński
VII miejsce w finale województwa podlaskiego ID w drużynowych bie-
gach przełajowych
II miejsce w półfinale województwa podlaskiego ID w drużynowych 
biegach przełajowych
Justyna Chojnowska
XII miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w drużynowych 
biegach przełajowych
IV miejsce w półfinale województwa podlaskiego IMS w drużynowych 
biegach przełajowych
Patrycja Mróz
VIII miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w drużynowych 
biegach przełajowych
III miejsce w półfinale województwa podlaskiego IMS w drużynowych 
biegach przełajowych
Dawid Wołyniec
I miejsce w finale województwa podlaskiego ID w rzucie oszczepem
VIII miejsce w finale województwa podlaskiego ID w rzucie dyskiem
Rekord województwa podlaskiego ID w rzucie oszczepem
I miejsce w półfinale województwa podlaskiego w ID w rzucie oszcze-
pem
II miejsce w półfinale województwa podlaskiego ID w rzucie dyskiem
Arkadiusz Muczyński
XVI miejsce w finale województwa podlaskiego w indywidualnym te-
nisie stołowym
IV miejsce w półfinale województwa podlaskiego w indywidualnym 
tenisie stołowym
Bartosz Jurak
VII miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w biegu na 600 m
IV miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w biegu na 600 m
Aleksandra Rusiak
XII miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie dyskiem
V miejsce w półfinale województwa podlaskiego IMS w rzucie dyskiem
Błażej Rusiak
IX miejsce w finale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszcze-
pem
VI miejsce w półfinale województwa podlaskiego IMS w rzucie oszcze-
pem
Stypendia naukowe i sportowe:
za osiągnięcia w nauce – 24 uczniów na kwotę 2 600zł.( SP – 19 
uczniów na kwotę 2000zł. I Gim. 6 uczniów na kwotę 600zł.)
za osiągnięcia w nauce i sporcie – 13 uczniów na  kwotę 1640zł. ( SP – 6 
uczniów na kwotę 720zł. i Gim. – 7 uczniów na kwotę 920zł.)
za osiągnięcia sportowe 26 uczniów na kwotę 3260zł. ( SP – 9 uczniów 
na kwotę 880zł. i Gim. 17 uczniów na kwotę 2380zł.)
Łączna kwota przeznaczona na stypendia naukowe i sportowe: 7500 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Rydzewie otrzymali promocję do następnej klasy (34 uczniów). Naj-
lepsze wyniki w nauce w Szkole Podstawowej w Rydzewie osiągnęli 
uczniowie klasy VII (najwyższe średnie osiągnęli S. Waszkiewicz – 
5,64) oraz klasy IV Wśród uczniów klasy IV najwyższą średnią uzy-
skali K. Piaszczyńska – 5,45, G. Zyskowska – 5,27, P. Gryczan – 5,00.
Klasy uzyskały następujące średnie: kl. IV – 4,62; kl. V- 3,93; kl. VI – 
3,67; kl. VII – 4,49.
4 uczniów Szkoły Podstawowej w Rydzewie otrzymało stypendia za 
wyniki w nauce o łącznej wysokości 1 500,00 zł.
c.d.n.

Opracowała: Wiesława Milewska
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Burmistrz I. Gliniecki wita gości

 Prezentujemy nowe władze  samorządowe gminy 
Rajgród
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Jarosław Matysiewicz - przewodniczący Komisji
 J a r o s ł a w 
Matysiewicz urodził 
się 18 czerwca 1964 
r. w Rajgrodzie. 
W y k s z t a ł c e n i e 
średnie osiągnął 
w Zespole Szkół 
Rolniczych w 
W o j e w o d z i n i e , 
gdzie w 1984 
r. uzyskał tytuł 
technika rolnika. W 
latach 1984-1994 
pracował w Banku 
Spółdzielczym w 
Rajgrodzie, zaś w 
latach 1995-1998 w 
Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Zieja”. Od 30 kwietnia 1998 
r. jest kierownikiem Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie.
 Jarosław Matysiewicz w 1989 r. zawarł związek małżeński; 
żona Alicja, mają dwoje dzieci.
 Podczas wyborów samorządowych 2014 r. uzyskał 
mandat radnego Rady Miejskiej w Rajgrodzie, powtórnie w 
ostatnich wyborach samorządowych. W latach 2014-2018 był 
przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa.
- W 2018 r. dzięki mojemu zaangażowaniu Gminna Spółka Wodna 
nabyła nową kopartko-ładowarkę. Było to możliwe przy wsparciu 
środków finansowych z gminy oraz zewnętrznych - z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z Kierownikiem 
Gminnej Spółki Wodnej jestem już ponad 20 lat, mam dobre 
rozeznanie co do stanu dróg w naszej gminie. Czasami jest trudno 
dojechać ze sprzętem we wskazane miejsce. Będę więc dalej 
zabiegał o wszelkie możliwe inwestycje w dziedzinie drogownictwa 
w gminie.
 Mam też na uwadze poprawę wizerunku Rajgrodu; należy 
koniecznie doprowadzić przynajmniej do kilku miejsc do roli, 
jakiej mają służyć jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Chodzi mi 
głównie o Zamkową Górę i projektowany pasaż pieszo-jezdny nad 
jeziorem, aż pod jaz na Jegrzni.
 W Rajgrodzie trzeba doprowadzić do powstania mieszkań 
komunalnych o podstawowym standardzie.

Ewa Cebelińska - zast. przewodniczącego Komisji
 Ewa Cebelińska, z domu Gutowska, urodziła się 25 
kwietnia 1966 
r. w Rajgrodzie. 
Mężatka; imię męża 
Lech, mają dwoje 
dzieci. Większość 
czasu pracy 
zawodowej związała 
z rolnictwem, 
mąż odziedziczył 
g o s p o d a r s t w o 
rolne po rodzicach. 
Zajmowali się 
też działalnością 
gospodarczą; przez 

kilka lat prowadzili sklep na ul. Piaski (za kościołem). Był to jeden z 
punktów, gdzie rozprowadzane były „Rajgrodzkie Echa”. Pani Ewa  
pracowała również w pośrednictwie ubezpieczeniowym, jak też  w 
Polskim Czerwonym Krzyżu. W wyniku wyborów samorządowych 
2018 r. została radną Rady Miejskiej w Rajgrodzie.
- Zdaję sobie sprawę, że funkcja radnej w gminnym naszym 
samorządzie jest nowym i poważnym wyzwaniem życiowym. Mam 
nadzieję, że sprostam temu zadaniu i swoją działalnością przyczynię 
się rozwojowi Rajgrodu, czyli naszego miasta, jak i całej gminy.
Rajgród jest przepięknie położony nad dużym, urokliwym 
Jeziorem Rajgrodzkim. Należy dalej odsłaniać piękno naszego 
położenia wszystkim, którzy do nas przybywają. Poza rolnictwem 
to właśnie nastawienie na turystkę powinno kierować większością 
działań samorządowych. Odkrywanie się na jezioro, to t wszystkie 
działania, które prowadzą do sensownego zagospodarowania jego 
brzegów, uporządkowania ulic w miasteczku, w którym prawie 
wszystkie ulice są położone w sąsiedztwie jeziora. Należy też 
doprowadzić do wznowienia aktywności kulturalnej i rozrywkowej 
w naszym amfiteatrze na zboczu Zamkowej Góry. Każda impreza w 
tym miejscu odsłania turystom ten przepiękny zakątek miasta, ale i 
jego historię.
 Wiele zostało zrobione w poprzednich kadencjach w 
zakresie drogownictwa, ale nadal są w tej dziedzinie duże potrzeby. 
Mam tu na myśli całą gminę, ale przede wszystkim rajgrodzkie 
kolonie, gdzie wiele dróg ma jeszcze nawierzchnię gruntową. Moje 
działania będą zmierzać w tym kierunku, aby to się zmieniło na 
lepsze.

MIROSŁAW WIERZBICKI - członek Komisji

 Mirosław Wierzbicki urodził się 29 sierpnia 1968 r. 
w Rajgrodzie. 
Ukończył średnią 
szkołę rolniczą 
(Zespół Szkół 
Rolniczych w 
Marianowie). Po 
szkole swoje życie 
zawodowe związał 
z rodzinnym 
g o s p o d a r s t w e m 
rolnym. Od 2001 
r. jest właścicielem 
g o s p o d a r s t w a 
nastawionego na 
produkcję mleka. 
W p r o w a d z a 
wszelkie innowacje 
w zakresie hodowli 
bydła mlecznego; 
jego gospodarstwo poszczycić się może jedną z najwyższych 
wydajności mlecznych na terenie powiatu grajewskiego. Korzysta 
z wszelkich możliwych unijnych programów wsparcia dla rolników.

M. Wierzbicki w 1991 r. zawarł związek małżeński; żona Iwona, 
mają 3 dzieci. Po raz pierwszy został radnym Rady miejskiej w 
Rajgrodzie w 2014 r.

- Uważam, że należy wspomóc rolników, którzy są producentami 
żywności gotowej do spożycia, a wyprodukowanej we własnym 
gospodarstwie. W Rajgrodzie powinien powstać punkt sprzedaży 
żywności ekologicznej i żywności sprzedawanej bezpośrednio od 
producenta. Mamy lokalne, smaczne i zdrowe produkty, które z 
pewnością nabywaliby miejscowi, turyści i przejezdni. Mniejszym 
gospodarstwom mogłoby to być sensowne źródło dochodu.

 Należy nadal dbać o infrastrukturę drogową, bo jest ona 
ważna dla rolników, pozostałych mieszkańców oraz przybywających 
na teren naszej gminy, zwłaszcza latem, licznych gości. Wiele dróg 
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ma już twardą, asfaltowa nawierzchnię, ale dużo jeszcze jest dróg 
gruntowych. Niejednokrotnie prowadzą one do wielkotowarowych 
gospodarstw rolnych.

 W  Rajgrodzie trzeba kontynuować, w miarę 
pozyskiwanych możliwości fi nansowych, wszelkie inwestycje 
służące rozwojowi turystyki.

Paweł Chyliński - członek Komisji
 Paweł Chyliński urodził się 16 lutego 1984 r. w 
Rajgrodzie. Posiada wykształcenie średnie techniczne (mechanik 
pojazdów samochodowych). Od trzynastu lat pracuje w British 
American Tabaco w Augustowie. Zaangażowany w działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie, należał już do drużyny 
młodzieżowej. Od 2006 r. w Zarządzie , a od 2011 r. naczelnik 
OSP w Rajgrodzie (trzecia kadencja). Obecnie również wiceprezes 
Zarządu Oddziału  Miejsko Gminnego Związku OSP RP. W 2016 
r. odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. 
Żonaty; imię żony - Żaneta.
 Po raz pierwszy ubiegał się o mandat radnego i w 
wyborach samorządowych 2018 r. został radnym Rady Miejskiej w 
Rajgrodzie.
- Po to zostałem radnym,  aby swoją działalnością przyczynić się do 
polepszenia życia mieszkańców Rajgrodu i całej gminy. Popierać 
będę wszelkie działania zmierzające do powstawania w naszej gminie 
nowych inwestycji. Zdaję sobie sprawę, że dla większości naszych 
mieszkańców bardzo ważne są dobrej jakości drogi; mamy w tym 
zakresie jeszcze sporo do zrobienia. Mam tu na myśli chociażby 
sam Rajgród, gdzie ostatnio przybyło nowych dróg o twardej 
nawierzchni, ale jeszcze nie wszystkie taką nawierzchnię posiadają. 

Już na pierwszej sesji zaapelowałem o wiaty przystankowe na ul 
Warszawskiej.
 Ożywienie działalności kulturalnej w Rajgrodzie musi 
również służyć młodzieży; mam tu na myśli chociażby dyskoteki. 
Musimy też zadbać o nasze Jezioro Rajgrodzkie, o naszą wizytówkę. 
Wykonane i planowane zadania inwestycyjne nad jego brzegami 
są działaniami w dobrym kierunku. Należy jednak też pomyśleć o 
samym akwenie; o jego czystości, o jego stanie zarybienia. Wiem 
coś na ten temat, bo od lat jestem wędkarzem.
 Jako strażak cieszy mnie fakt przywracania do 
funkcjonowania dawnych strażnic, powszechnie nazywanych 
remizami. Będę wspierał wszelkie działania służące aktywności 
naszych OSP.

J.S.

ZLOT MORSÓW W RAJGRODZIE

 W dniu 17 lutego 2019 r. na plaży miejskiej w Rajgrodzie 
odbył się III Zlot Morsów Rajgród 2019. Organizatorami zlotu byli:  
Urząd Miejski w Rajgrodzie i Dom Kultury w Rajgrodzie.

 Na plaży zameldowała się dosyć liczna grupa miłośników 
lodowatych kąpieli. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. 
członkowie Klubu Morsów MOSiR Grajewo, Augustowskiego Klubu 
Morsów, Augustowskiego Klubu Morsów „BORKI”, Klubu Morsów 
ARKTYKA z Ełku, Podlaskiego Klubu Morsów z Białegostoku oraz 
coraz liczniejsza grupa Morsów z Rajgrodu.

 Wejście do wody poprzedziła dynamiczna taneczna 
rozgrzewka poprowadzona przez instruktorkę tańca – Kingę 
Romanowską.

 Tradycyjnie podczas zlotu strażacy z Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Grajewie wraz z druhami Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rajgrodzie przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu 
ratownictwa wodnego na obszarach zalodzonych, połączone z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. Organizatorzy 
serdecznie dziękują strażakom za niezawodną pomoc w przygotowaniu 
miejsca do kąpieli oraz za prewencyjne zabezpieczenie imprezy.
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JEZIORO RAJGRODZKIE - ZIMOWE 
AKTYWNOŚCI
Za oknem świat w pięknej zimowej szacie. A my…

 Tegoroczna zima dostarczyła nam śniegu pod dostatkiem, 
nasze jezioro też pokryło się odpowiednią taflą lodową. Nie zawsze 
nadającą się do aktywności łyżwiarzy i bojerów, ale z uroków zimy 
trzeba korzystać w każdej nadarzającej się okazji.

 W jeden z sobotnich poranków postanowiliśmy 
skorzystać z walorów zimy i wybraliśmy się na łyżwy oraz narty 
biegowe. Ruszyliśmy z Czarnej Wsi wzdłuż linii brzegowej Jeziora 
Rajgrodzkiego w kierunku Rajgrodu. Warunki były wspaniałe. 
Świeże, mroźne powietrze i mnóstwo białego puchu sprawiły, że 
uśmiech nie schodził nam z twarzy. Po drodze spotkaliśmy liczne 
grupy wędkarzy. Nie narzekali na częstotliwość brań. 

 Zachęcamy do aktywnego wypoczynku na świeżym 

powietrzu.

Stowarzyszenie Rowerowe

RAJ TEAM RAJGRÓD

 Pokazy w wykonaniu strażaków oraz kąpiel śmiałków w 
lodowatej wodzie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
gminy Rajgród i innych, którzy tego dnia postanowili spędzić czasu 
wolnego nad Jeziorem Rajgrodzkim.

 Ponadto na zlocie można było przyjrzeć się z bliska bojerom 
Yacht Clubu „Arcus” w Rajgrodzie. Sprzęt zaprezentował Komandor 

Yacht Clubu Arcus - Jarosław Jabłoński.

 Uczestnicy zlotu zostali poczęstowani gorącym bigosem, 
kiełbaskami z ogniska, kawą i herbatą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim morsom za uczestnictwo w zlocie 
oraz stworzenie fantastycznej atmosfery.

 Do zobaczenia za rok!

Tekst i foto: Marcin Wielencej



2 (331) LUTY 2019 13

 W niedzielę, 27 stycznia 2019 r., podczas każdej Mszy 
św. rajgrodzki proboszcz i dziekan - ks. prałat Hieronim Mojżuk 
wygłosił obszerne sprawozdanie z zakończonych tegorocznych 
odwiedzin kapłańskich w naszych domach - zwanych kolędą. 
Podziękował za przychylność i serdeczne przyjmowanie księży, 
których odwiedziny mają na celu wspólną modlitwę i rozmowę. 

Jak podkreślił, coraz bardziej w naszym społecznym życiu brakuje 
zwykłych spotkań międzyludzkich. Coraz częściej, nawet na wsiach 
ludzie zamykają się we własnym kręgu rodzinnym, poniekąd stronią 
od sąsiadów. Coraz częściej dzieci pochłonięte są komputerem lub 
telefonem komórkowym, a rozmowy z rodzicami są coraz rzadsze. 
Nadal wielką wartością są rodziny wielopokoleniowe, gzie obok 
rodziców mieszkają dziadkowie. Ksiądz Proboszcz podkreślił 
znaczenie kół różańcowych i innych formacji katolickich, które 
poniekąd przywracają „spotkanie człowieka z człowiekiem”. Po 
modlitwie można znaleźć czas na zwykłą sąsiedzką rozmowę, 
czego w naszej współczesności zaczyna mocno brakować.
 Podczas kolędy wydano 3165 kartek do spowiedzi 
wielkanocnej, co jest poniekąd miarą wierzących w naszej parafii. 
Jednak każdego roku jest nas mniej; w tym roku wydano o 45 kartek 
mniej niż w ub. roku.
 Podczas kolędy księża otrzymali datki na potrzeby parafii 

w wysokości łącznej 72120 zł. Posłużą one na cele gospodarcze w 
kościele, gdzie od kilku tygodni prowadzone są kompleksowe prace 
przy modernizacji starych, przedwojennych organów. Na ten cel już 
zadatkowano (na materiały niezbędne) 15 tys. zł, ale w ogólnym 
rozliczeniu będzie to znacznie więcej.
(o zakresie prac przy organach napiszemy dokładnie w kolejnym 
numerze „RE”)
 Jak wspomniał Ksiądz Proboszcz, w tym roku przypada 
500. rocznica uposażenia rajgrodzkiej parafii przez księcia Mikołaja 
Radziwiłła. Wprawdzie rajgrodzka parafia założona została co 

najmniej sto lat wcześniej, ale nie ma na to żadnego znanego 
dokumentu, zaś nadanie radziwiłłowskie z 1519 r. uznaje się często 
za datę powołania czyli erygowania parafii. Tak doniosły jubileusz 
obchodzić będziemy podczas odpustu Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, tj. 8 września 2019 r. Jak już zostało postanowione, w 
tym dniu będziemy też w Rajgrodzie mieli diecezjalne dożynki oraz 
coroczne obchody rocznicowe bitwy grzędziańskiej.
 Na zakończenie swego wystąpienia Ksiądz Proboszcz 
wspomniał o potrzebie zainstalowania w naszym sanktuarium 

kamiennego ołtarza soborowego, co mogłoby być poniekąd wotum 
parafian na pięćsetlecie. Ołtarz główny często jest mylony z nastawą 
ołtarzową, w której centralne miejsce zajmuje obraz Matki Boskiej 
Rajgrodzkiej. Ona jest stylowa, drewniana i taka nastawa nadal 
pozostanie. Ołtarz główny w kościele często nazywa się stołem; 
jest to poniekąd stół ofiarny, ale jest to właściwy ołtarz, na którym 
odprawia się Mszę św. Taki ołtarz powinien być kamienny, a 
obecnie w rajgrodzkim kościele jest on drewniany, z dębu. W 2000 
r. wykonał go p. Franciszek Polkowski i służył za ołtarz Mszy 
św.  polowej na Zamkowej Górze podczas koronacji obrazu Matki 
Boskiej Rajgrodzkiej. Potem przeniesiony został na prezbiterium 
naszego kościoła, gzie zastąpił stary, drewniany, marnej jakości 
poprzedni ołtarz. Nowy ołtarz soborowy, najwłaściwszym byłby 
wykonany z jednego bloku kamienia, może kosztować ok. 80 tys. 
zł. Ksiądz Proboszcz jest zdania, że na pięćsetlecie parafii byłby on 
pamiątką na wiele kolejnych stuleci.

 W sobotę, 2 lutego, w Domu Katolickim „Barka” im. Jana 
Pawła II w Rajgrodzie miał miejsce doroczny bal karnawałowy 
przebierańców pt. „Bal z Elsą, Anną i Olafem”. Podczas balu miała 
miejsce teatralna forma zabawowa „Party w krainie lodu i śniegu”, 
w wykonaniu grupy teatralnej starszych i dzieci. Uczestnikom balu, 
przybyłym z rodzicami, wspaniale przebranym, przygrywał zespół 
muzyczny. Wszyscy zostali poczęstowani słodkościami. Najmłodsi 
bawili się wybornie, śmiech i radość dopełniały tego wieczora 
wspaniale udekorowaną salę. Bal karnawałowy przygotowali 
wolontariusze z Domu Katolickiego - Barbara i Wiesław Gajdzińscy. 
złożyły się 

J.S.
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Ludzie z pasją…
OCZKA CIERPLIWOŚCIĄ NABIERANE
 Pani Kazimiera Chylińska, z domu Siemion, urodziła 
się w 1930 r. nad Biebrzą. Pochodzi z parafi i Suchowola, ze wsi 
Jagłowo. Obecnie mieszka w Rajgrodzie, ale nie zawsze tak było, 
bo przecież przeżyła wojnę, okupacje, niełatwe czasy powojenne i 
pracę na własnym gospodarstwie na tzw. ziemiach odzyskanych… 
Wojna i okupacje pozostawiły do dzisiaj niezapomniane, jakże 
często przykre przeżycia. O wiele bardziej srogą i bezwzględną 
zapamiętała okupację sowiecką; aresztowania, więzienie, zsyłki na 
Syberię… Znikali krewni 
i znajomi, znikały nagle 
wywożone całe rodziny i 
często mało kto powracał. 
W 1956 r. wyszła za 
mąż za rajgrodzianina - 
Kazimierza Chylińskiego. 
Mieli czworo dzieci, a 
ich aktywność zawodowa 
związana była z 
prowadzeniem własnego 
gospodarstwa rolnego w 
Lisewie, wsi za Jeziorem 
Rajgrodzkim, już po tak 
zwanej pruskiej stronie. 
Jak większość osadników 
na tym terenie, nie chcieli 
tam pozostać na zawsze. 
Postanowili wybudować 
dom na nowym osiedlu w 
Rajgrodzie, tak niedaleko 
przez jezioro do Lisewa, ale przecież nie tędy (poza zimą) można 
tam było dotrzeć. Budowę sfi nalizowali w 1980 r. i wraz z dziećmi 
zamieszkali w Rajgrodzie.
 Jak to w życiu bywa, dzieci mają swoje mieszkania, mąż 
Kazimierz odszedł do wieczności, a Pani Kazimiera mieszka z 
rodziną córki Barbary. Jest pogodną osobą, obdarzoną niezwykłą 
pamięcią i talentem, który odkryła jeszcze w rodzinnej wsi. Obecnie 
jest niezwykle aktywną w robieniu na drutach. Ale zanim o tym 
napiszemy konkretnie, wróćmy do dawnych lat, do czasu, kiedy 
materiał do robótek na drutach trzeba było „wyprodukować” na wsi. 
Innymi słowy - skąd przed wojną, w czasie okupacji i w okresie 
powojennym brano  nitki?
- W każdym gospodarstwie były owce, którym rosła wełna - 
opowiada Pani Kazimiera. - Owce strzygło się takimi specjalnymi 
nożycami i następnie trzeba wełnę było dać do cyzowania. Jak 
już była czysta, miękka i taka napuszona, trzeba ją było uprząść 
na drewnianym kółku do przędzenia. Nitki przędło się różne, w 
zależności na co miały być przeznaczone. Można je było potem i 
skręcać, aby nić była grubsza. Przędzę, bo tak nazywano uprzędzone 
nici wełniane, można było też ufarbować.
 I tak pozyskane nici wełniane służyły teraz utalentowanym 
dziewczętom, kobietom i babciom - innymi słowy - rodzajowi 
żeńskiemu, zajmującemu się robótkami na drutach, a nawet 
tkaniem na krosnach. Sklepów na wsiach nie było, gotowych 
ubrań też niewiele, ale tylko w miastach i kosztowały niemało. 
Polska wieś i społeczności małomiasteczkowe czerpały z dorobku 
kultury materialnej przeszłych generacji, z gospodarki naturalnej, z 
umiejętności przekazywanych pokoleniami.
 Pani Kazimiera wspomina dalej: - W domu było 
nas sześcioro dzieci, dwie dziewczyny. Starsza siostra, Jasia, 
przędła, a ja robiłam na drutach. Miałam wówczas siedem lat i 
już coś tam robiłam, ale dużo więcej nauczyłam się od kuzynki 
Justyny. Wieczory jesienne i zimowe są długie, więc zbieraliśmy 

się na robótki. Nie było światła, a więc wykonywało się to przy 
kaganku czy lampie naftowej. Było się młodym i chętnie tym się 
zajmowaliśmy. Pamiętam, że rękawiczki palczatki udziałam za 
dzień i noc. Przeznaczone były dla leśniczego, Tata mu obiecał 
takie rękawiczki, kupował u niego drzewo. Potem działam swetry, 
nawet różnymi ściegami, z wzorem dwóch jeleni czy czegoś innego, 
robiłam też sukienki. Kobiety to nie tylko działy, ale i tkały na 
krosnach. Moja bratowa tkała nawet dywany dwuosnowowe.
 Czy tylko robótkami na drutach zajmowały się dziewczęta 
na wsi?
- Nie…. nie tylko - Pani Kazimiera rozpromienia się i powracają 

wspomnienia: - Mieliśmy 
duży dom, bo tata osiem 
lat był w Ameryce i po 
powrocie, stary dom spalił 
się, a pobudował  nowy. 
Zbierali się więc chłopcy 
i dziewczęta w dużej 
izbie i były potańcówki. 
Brat grał na harmonii, a 
młodzi tańczyli, śmiali 
się, opowiadali… Były też 
śpiewy.
 Pani Kazimiera 
zaczyna śpiewać stare 
przyśpiewki, wesołe, nawet 
o zabarwieniu rubasznym. 
Kilka pieśni, rzewnych 
i sentymentalnych, 
wielozwrotkowych, które 
wykonuje bez przerwy. 
Nadal je pamięta, nadal 

melodyjnie śpiewa… Pięknie recytuje też wiersze, jakie zapamiętała 
z dzieciństwa. Jeden z nich, nauczyła się po śmierci marszałka 
Piłsudskiego:
Łzy nam jeszcze nie obeschły po Wodza pogrzebie,
Gdy się Wódz meldował u Pana Boga w niebie.
Pan Bóg Wodza mile witał,
O wszystko go pytał
I niebieskim słodkim chlebem nakarmił do syta.
Znam ja Jego, bo pośród bitwy
Odmawiał polskie modlitwy.
 Po zakończeniu Pani Kazimiera wtrąca, że nauczyciel w 
szkole podstawowej już zauważył jej talent do śpiewu i powiedział 
ojcu, by w tym kierunku ją kształcić. Ojciec, jak to w tamtych latach 
- myślał bardziej przyziemnie: A kto będzie w gospodarce pomagał, 
kto przy żniwach, kopaniu ziemniaków…?
 Córka Barbara dodaje : - Ostatnio aktywność mamy w 
robieniu na drutach jest wyjątkowa. Od swej wnuczki otrzymała 
dużo przeróżnych kolorowych nici, co zachęciło mamę do robótek.   
„Zasypuje” nas teraz swymi wyrobami. Powstają skarpety, 
rękawiczki, kamizelki... Podziwiam sprawność mamy i jej zapał; 
całymi dniami robi na drutach, jak sama mówi, najlepiej w ciszy i 
spokoju, bo wtedy dobrze liczyć „oczka”
Podziwiam również mamę za jej pilność, za precyzję wykonania, za 
dokładność i pracowitość. Jak wiele musi mieć cierpliwości.  
 Zbliżają się imieniny Pani Kazimiery (4 marca) - z tej 
okazji pragniemy Pani złożyć jak najserdeczniejsze życzenia; dużo 
zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na długie 
lata życia, by pasja zapoczątkowana w dzieciństwie wydała jeszcze 
obfi tość wytworów Pani rąk i anielskiej cierpliwości.
Do życzeń dołączają się córki, syn, synowa, zięć, a także siedmioro 
wnucząt i siedmioro prawnucząt.

Irena i Janusz Sobolewscy
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Samotny starzec

W DOMU KULTURY W RAJGRODZIE

Relacja z zimowiska

 W poniedziałek, 28 STYCZNIA 2019 R. w Domu Kultury 
w Rajgrodzie rozpoczęło się zimowisko „Bezpieczne Ferie z Domem 
Kultury”. Zgodnie z hasłem pierwszym wydarzeniem, w jakim 
udział brały dzieci była wizyta reprezentantów służb mundurowych 
- policji i straży pożarnej oraz pracownicy Sanepidu. Goście 
przeprowadzili z dziećmi rozmowy edukacyjne oraz pokazali jak 
m.in. pomóc osobie, pod którą załamał się lód. Na koniec spotkania 
dzieci otrzymały zadanie na spostrzegawczość. Rozwiązały je 
celująco. Po „wykładzie” uczestnicy zimowiska ochoczo wzięli się 
do pracy w przygotowaniu sali na Akademię z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka. W trakcie zajęć muzycznych dzieci przygotowały 
występ artystyczny, w czasie którego zaśpiewały piosenkę o swoich 
kochanych dziadkach oraz recytowały wiersze. Warto podkreślić, 
że dzieci same przygotowały dekoracje na salę, nakryły do stołu 
oraz wykonały piękne laurki. Dyrektor Maria Fliszewska przywitała 
gości oraz zapowiedziała występ młodych artystów. Zaprosiła 
wszystkich do świętowania. Po pięknej piosence i wierszach głos 
zabrał Burmistrz Rajgrodu- Ireneusz Gliniecki, który podziękował 
dzieciom i organizatorom za przygotowanie pięknej uroczystości. 
Życzył wszystkim seniorom wszystkiego najlepszego. 

    Jesteśmy dumni ze wszystkich dzieci, które wzięły udział w 
akademii, szczególnie z tych najmłodszych, którzy wystąpili po 
raz pierwszy. Mamy nadzieję, że kolejne imprezy zgromadzą 
jeszcze więcej artystów i publiczności. Łaskawa pogoda kolejnego 
dnia zimowiska pozwoliła dzieciom udać się na Górę Zamkową i 
tam oddać się zimowemu szaleństwu. Wszyscy byli wyposażeni 
w sanki lub inne zimowe „pojazdy”. Oprócz zjeżdżania dzieci 
przygotowały się do wojny na śnieżki, wybudowały mury obronne 
oraz przygotowały zapas śnieżnej amunicji. Po powrocie na teren 
Domu Kultury niektórzy podjęli próbę wybudowania iglo.

 Prawdziwą atrakcją, na którą dzieci nie mogły się już 
doczekać był kulig. Odbył się on w środę o godzinie 10:30 na trasie 
Woźnawieś- Kuligi. Konie wzbudziły sympatię najmłodszych. Dla 
niektórych z nich był to pierwszy taki prawdziwy kulig z saniami 
i końmi. Ich atrakcyjność wzbudzały dzwonki, które dla wielu 
kojarzyły się ze świętym Mikołajem. W międzyczasie wykonano 
pracę plastyczną na śniegu, a po zakończonym kuligu na wszystkich 
czekało ognisko z kiełbaskami i bigos oraz ciepła herbata.

 Na czwartek zaplanowaliśmy wyjazd do ełckiego kina 
Planet Cinema, na bajkę pt. „Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego 
wywaru”. Bajka przypadła do gustu nawet najbardziej wybrednej 
publiczności. Po wizycie w kinie odwiedziliśmy restaurację KFC, 
która cieszy się dużą popularnością zwłaszcza u dzieci. Była to dla 
nich dodatkowa okazja do miłego spędzenia czasu razem.

 Ostatni dzień- piątek również był atrakcyjny. 
Odwiedziliśmy papugarnię „Mazurskie Tropiki” w Ełku. Ptaki 
okazały się bardzo gościnne i wdzięczne. Z chęcią siadały na 
gości i jadły przeznaczoną dla nich karmę. Wszystkie dzieci były 
oczarowane kolorami ptaków. Czas upłynął za szybko, a dzieci 
nie chciały opuszczać tak miłego miejsca. Po wyjściu z papugarni 
skierowaliśmy się do słynnej restauracji McDonald’s. Po powrocie 
do Domu Kultury wykonaliśmy wspólny plakat na zakończenie 
ferii oraz uczestniczyliśmy w lekcji gry na gitarze z naszym 
nauczycielem- Szymonem. Każdy mógł wziąć gitarę w dłonie i 
pokazać swoje umiejętności. Następnie udaliśmy się na świetlicę, 
gdzie dzieci zjadły pizzę oraz bawiły się m.in. w kalambury. Na 
koniec obejrzały bajkę. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tygodnia 

zimowiska i deklarowali, że będą chętnie odwiedzać Dom Kultury 
w Rajgrodzie.

Wystawa zdjęć
 Od dziś do 4 marca mieliscie Państwo okazję obejrzeć 
zdjęcia wykonane przez ukraińską artystkę Lubow Szlihta. Pani 
Lubow mieszka w Polsce już 27 lat, od dwóch jest zafascynowana 

podlaską naturą. Jej prace wędrują po całej Polsce- ostatnio w jednej 
z bibliotek oraz klubie seniora w Warszawie, w Domu Kultury w 
Czarnej Białostockiej i Legionowie.  Jak sama artystka mówi: Jestem 
Ukrainką, od ponad 27 lat mieszkająca na stałe w Polsce. Fotografią 
interesuję się stosunkowo krótko – bo zaledwie od 2 lat. Naciskając 
spust migawki kieruję się przede wszystkim wrażliwością i intuicją.  
Uwieczniam obiektywem swojego aparatu, przede 
wszystkim Podlasie, zauważając i podkreślając w 
swoich pracach liczne związki kulturowe, krajobrazowe 
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i przyrodnicze tego regionu z moją rodzinną Ukrainą.  
Pomimo krótkiego fotograficznego stażu, uważam, że moje 
prac cechują się dużą dojrzałością warsztatową i artystyczną. 
Efekty mojej fotograficznej pasji podziwiać można było na kilku 
wystawach. Zamieszczam ponadto liczne swoje fotografie na 
prowadzonym przez siebie fotoblogu. 

Warsztaty fotograficzne
 Dom Kultury w Rajgrodzie otrzymał dofinansowanie z 
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z programu 
„Równać szanse” na przeprowadzenie warsztatów fotograficznych. 
Do projektu zgłosiło się 16 osób w wieku 13-18 lat. Dotychczas 
odbyliśmy profesjonalne zajęcia z fotografikiem Dominikiem 
Sołowiejem z Białegostoku. Pan Dominik jest dziennikarzem z 

wieloletnim doświadczeniem i fotografikiem oraz skarbnicą wiedzy 
z zakresu wykonywania zdjęć. Na początku podzielił się z nami 
wiedzą teoretyczną z zakresu wykonywania zdjęć, a następnie 
wyruszyliśmy w teren, aby w praktyce wykorzystać informacji 
przekazanych przez Pana Dominika. Kolejna część warsztatów 
polegała na analizie wykonanych zdjęć. Kolejne spotkanie 
odbędzie się w marcu. Projekt potrwa do końca sierpnia i zakończy 
się promocją albumu zawierającego fotografie wykonane przez 
młodzież. 

Bal karnawałowy 
 Karnawał to miła tradycja, która jest przepełniona muzyką 
i zabawą. Dlatego 22 lutego 2019 r. w Domu Kultury w Rajgrodzie 
odbył się wyczekiwany „Walentynkowy Bal Przebierańców”. 
Tego dnia pojawiły się w Domu Kultury kolorowe postacie. Dzieci 
były przebrane za policjantów, piratów, księżniczek, wróżek, itp. 
W pierwszej kolejności dzieciom wykonano zdjęcie grupowe. 
Następnie wszyscy rozpoczęli zabawę na udekorowanej sali, która 
swoim wystrojem wprowadziła wszystkich w radosny nastrój. Na 
wyjątkową zabawę zaprosiliśmy do prowadzenia balu animatorkę-
Panią Kingę Romanowską, która prowadzi zajęcia taneczne w 
naszej gminie. Na sali podczas tańców i zabaw wszyscy bawili się 
wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo zmęczenia. 

 Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem 
opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom spędzenia czasu 
w miłej atmosferze, a zabawa przyniosła wiele radości wszystkim 
uczestnikom.

DK

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Ferie zimowe 
 Tegoroczne ferie zimowe w Bibliotece Publicznej w 
Rajgrodzie w ramach „Ferii bez nudy!” odbyły się w pierwszym 
tygodniu wolnego. Nie zabrakło atrakcji, zabawy i edukacji dla 
najmłodszych.
 Pomimo towarzyszącej zimowej aury, w zajęciach 
uczestniczyło wiele dzieci, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Zajęcia w bibliotece są lubianą przez dzieci formą spędzenia 
wolnego czasu.
 Głównym celem było zagospodarowanie feriowiczom 
wolnego czasu poprzez organizację zajęć edukacyjno-zabawowych. 
Jako biblioteka staramy się, aby dzieci poprzez zabawę zdobywały 
wiedzę. Tegoroczne hasło przewodnie ferii w bibliotece brzmiało: 
„Zwiedzam świat z biblioteką”. Wraz z młodymi czytelnikami 
„podróżowaliśmy” do odległych kontynentów oraz kraju o bogatej 
kulturze. Każdą dawkę wiedzy utrwalaliśmy poprzez różne formy 
zabaw popularnych dla danego obszaru. Wykonywaliśmy prace 
plastyczne i poznawaliśmy rytmy i dźwięki charakterystyczne w 
danej kulturze.  W poniedziałek dowiedzieliśmy się, gdzie leży 
Ameryka Południowa i Ameryka Północna. Zajęcia upłynęły na 
wspólnej pogadance dotyczącej kultury, zwyczajów, ciekawych 
miejsc, historii, pierwszej ludności zamieszkującej Amerykę 
oraz o panującym tam klimacie i różniącym się krajobrazie. Jak 
to w naszej bibliotece przeplatała się nauka z zabawą. Kolejnego 
dnia „zagościliśmy” w Afryce. Poznaliśmy mieszkańców tego 
kontynentu, ich życie, kulturę oraz zwyczaje. Odwiedziliśmy 
również największe afrykańskie miasta jak i pustynie oraz Sawannę. 
Rozmawialiśmy o mieszkających tam zwierzętach, klimacie i 
historii. Japonia- Kraj Kwitnącej Wiśni był kolejnym odhaczonym 
punktem na mapie. Oczywiście prócz rozmowy o położeniu Japonii, 
florze, klimacie i faunie poznaliśmy zwyczaje, kulturę, narodowy 
sport i popularną kuchnię mieszkańców. W czwartek poznaliśmy 
grupę rdzennych ludów obszarów arktycznych i subarktycznych 
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Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii- Inuitów (potocznie 
Eskimosów). Poza zapoznaniem się z najciekawszymi faktami 
związanymi z tą ludnością towarzyszyło nam dużo zabawy. Tego 
dnia mieliśmy zaszczyt gościć autora książek- Pana Zbigniewa 
Masternaka. Podczas zajęć dzieci zostały wprowadzone w sztukę 

tworzenia komiksu: poznały jego konstrukcję, dowiedziały się czym 
jest i jakie są jego punkty zwrotne. Uczestnicy zajęć przygotowali 
własne pomysły komiksowe w formie pracy plastycznej. Ostatniego 
dnia w ramach „Ferii bez nudy!” z grupą sympatyków biblioteki 
wybraliśmy się do kina na film animowany: „Sekretny świat 
kotów”. Uśmiechnięte buzie oraz pełne przejęcia komentarze były 
potwierdzeniem dobrze spędzonego przedpołudnia. Każdego dnia 
dzieci przychodziły z uśmiechem na twarzy, który dla nas był 
najlepszym podziękowaniem i uznaniem. Ferie zimowe dobiegły 
końca, ale biblioteka nadal jest otwarta i czeka na tych, którzy chcą 

się z nią zaprzyjaźnić.
 Podziękowania należą się wszystkim rodzicom, dziadkom, 
za umożliwienie swoim pociechom udziału w zajęciach, ale też 
samym młodym, za ich aktywne uczestnictwo. Dziękujemy również 
Burmistrzowi Rajgrodu Ireneuszowi Glinieckiemu, który umożliwił 
uczestnikom bezpłatny wyjazd do kina do Ełku. Koszt biletów na 
seans pokryty został z budżetu naszej instytucji.

Ruszyły zajęcia w ramach programu „Na Dobry Początek”
 Naszą wspólną przygodę w ramach projektu „Na Dobry 
Początek” pt. „Zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
literatury dziecięcej” rozpoczęliśmy 14 lutego br. goszcząc u 
siebie instruktorów z genialnym scenariuszem zajęć z firmy „ 

Pióropusz”.  Animatorzy zaprezentowali szereg zabaw mówiących 
o emocjach. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest, by mówić sobie 
nawzajem „magiczne słowa” typu: proszę, dziękuję, dzień dobry. 
Dopasowywały kolory do emocji, grały w „Bingo emoji”. Nie 
zabrakło w tym wszystkim zabaw ruchowych, gdzie uczestnicy 

zajęć uczyli się wyrażać swoje emocje mimiką twarzy, mową ciała 
oraz głosem. 
 22 lutego br. w bibliotece odbyły się kolejne zajęcia 
ph. „ W krainie radości”. Tym razem rozmawialiśmy o radości. 
Po wysłuchaniu bajki: „Radość i wyspa Hopsiup” malowaliśmy 
skojarzenia związane z tą emocją. Odbyliśmy podróż do krainy 
złości, radości, smutku, strachu. Rozmawialiśmy o sposobach 
na rozweselenie się oraz stworzyliśmy „krąg przyjaźni”. 
Dowiedzieliśmy się, że uczucia są ważne i potrzebne. To właśnie 
radość chciałoby się przeżywać bez końca, a przynajmniej jak 

najczęściej. To jednak niemożliwe, tak jak słońce nie może bez 
przerwy świecić na niebie. Tak naprawdę wcale nie byłoby to dobre. 
Każdego dnia przeżywamy rozmaite uczucia, które przychodzą, 
odchodzą i znów przychodzą. 
 Warsztaty z cyklu „Bajkoterapia” potrwają do maja, 
a odbywają się raz w tygodniu. Na każdych zajęciach czytane są 
ciekawe i trudne emocjonalnie bajki przeplatane różnorodnymi 
formami terapeutycznymi wzbogaconymi o elementy plastyczne, 
muzyczne i ruchowe.
Równać Szanse po raz trzeci w bibliotece
 W październiku 2018r. zakończył się nabór wniosków do 
programu „Równać Szanse 2018- Regionalny Konkurs Grantowy” 
prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży a 
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Uroczystość pierwszokomunijna w rajgrodzkim sanktuarium

finansowanym przez Polsko- Amerykańską Fundacją Wolności.
Spośród 286 wniosków od organizacji pozarządowych, bibliotek, 
domów kultury i nieformalnych grup dorosłych z całej Polski 
dofinansowanie, decyzją Komisji Ekspertów, otrzymało 108 
instytucji.
 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie jako jedna z 13 
instytucji z woj. podlaskiego otrzymała bezzwrotną dotację w 
wysokości 8500 zł (po raz trzeci z rzędu) na realizację projektu 
pt. „Teatr na książce”. Projekt skupiać się będzie wokół działań 
mających przygotowanie uczestników do wystawienia kukiełkowej 
sztuki teatralnej. Młodzież wcieli się w rolę reżysera, scenografa, 
charakteryzatora, ale też w krawca, plastyka. Pod kierunkiem i 
wskazówkami osób dorosłych uczestnicy zaprojektują oraz uszyją 
kukiełki/pacynki, wykonają dekorację. Pod pilnym okiem znawców 
zbudują również parawany. Zadbają o oprawę muzyczną, dzięki 
czemu nauczą się wyszukiwać odgłosy z najbliższego otoczenia 
i wykorzystywać je jako tło dźwiękowe w przedstawieniu. 
Odbiorcami naszych działań będą najmłodsi z naszej gminy, to 
dla nich i z myślą o nich będziemy owe przedstawienie tworzyć. 
Ponadto w ramach projektu odbędą się wycieczki do teatrów.
 Spodziewanymi efektami będzie nabycie oraz szlifowanie 
nowych umiejętności tj.: krawiectwo, konstruktywne myślenie, 
współpraca w grupie i wiele innych. Dzięki wspólnym działaniom 
z osobami starszymi młodzież nabierze odwagi w kontaktach 
międzypokoleniowych.
 Program skierowany jest do młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych (13-19 lat). Jego głównym 
celem jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie 
młodzieży z małych miejscowości poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Osoby chętne 
mogą już zgłaszać się do udziału w projekcie, jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc.  Zaczęliśmy już pierwsze spotkania. Projekt potrwa 
do końca czerwca 2019.

Anna Arciszewska

CO SŁYCHAĆ U „STOKROTEK”?
 U „Stokrotek” - jak zawsze - dużo się dzieje. Właściwie 
wszystko po staremu, a więc: we wtorki wyjazd na basen, w czwartki 
gimnastyka z panią Sylwią. Imprezy też jak co roku: śpiewanie kolęd 
w ostatnią sobotę stycznia, pączki w tłusty czwartek. W tym roku 
po raz pierwszy świętowaliśmy niezwykle uroczyście Walentynki. 
Ktokolwiek pomyśli, że nie jest to święto dla seniorów, jest w 
wielkim błędzie. Otóż świętowaliśmy ten dzień bardzo pięknie. 
Zaczęło się od wieczoru poezji o miłości, a skończyło na tańcach i 
pląsach.

W tym roku częściej i więcej ćwiczymy nasze mózgi. Rozwiązujemy 

różne testy, gdzie trzeba trochę, a chwilami nawet bardzo wysilić 
myślenie, by nie dać skostnieć naszej pamięci, zdolnościom 

kojarzenia i koncentracji. Żeby zaś nie dać skostnieć naszym 
paluchom, rysujemy, malujemy, wycinamy, wyklejamy ….... 
Wszystkie te zajęcia dostarczają nam dużo radości – śmiejemy 
się sami z siebie, cieszymy się, zachwycamy, albo po prostu się 
wygłupiamy. Jednym słowem – jest wesoło i o to właśnie chodzi! 

 Z ogromnym zaangażowaniem - można to już właściwie 
nazwać pasją - oddają się wszyscy codziennie grze w remika. Mamy 
kilka kompletów tej gry. Trzeba przyznać, że jest to najbardziej 
intensywny trening mózgu. 

 W listopadzie ubiegłego roku obchodziliśmy – jak co roku 
Dzień Seniora i – jak co roku – przygotowaliśmy część artystyczną. 
Wpadłam na pomysł, że zabawnie będzie wyrecytować znane 
wszystkim wiersze Brzechwy i Tuwima nieco przerobione – żeby 
było śmiesznie... Przekonana, że wiersze tych autorów są babciom 
dobrze znane, bo zapewne czytają lub niedawno czytali je swoim 
wnukom, zmieniłam je w ten sposób, że bohaterami są seniorzy. W 
wierszu Jana Brzechwy samochwałą tak naprawdę może być każda 
z nas:

Seniorka samochwała

Samochwała seniorka w kącie stała

i wciąż tak się przechwalała:

Sprytna jestem niesłychanie.

Fakt - niemodne mam ubranie,

ale znakomite zdrowie.

Jak coś boli, to nie powiem!

Postępuję wciąż roztropnie!

Dbam, by wnuk miał dobre stopnie.

Świetnie jeżdżę na rowerze -

do Biedronki, bo nie wierzę,

że ktoś zrobi dziś zakupy.

Ja gotuję świetne zupy!

Nawet, gdy mnie boli głowa,

to ja jestem wciąż gotowa!

Znakomicie muchy łapię,

gdy mąż chrapie na kanapie,

żeby mu nie przeszkadzały

i nad głową nie brzęczały.

Jestem ciągle bardzo silna!

Jestem wciąż dyspozycyjna!

Fakt – nie jestem już tak zgrabna,
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szczupła, wiotka i powabna,

lecz przydatna jestem wielce -

mam dwie silne, stare ręce....

Poza wszelkie granice wytrzymałość moja sięga!

Ma cierpliwość to potęga!

Emerytura – taka mała!

A ja jestem samochwała! 

 Myślę, że niejedna babcia rozpozna w tym wierszu siebie. 
Natomiast w wierszu :”Leń” rozpoznamy niektórych naszych 
znajomych:

Senior - leń

Na kanapie senior – leń

może leżeć cały dzień.

O – wypraszam ja sobie!

Ja leżę i nic nie robię?

A kto spuścił wodę w sedesie?

Kto zawsze zje śniadanie, gdy żona przyniesie?

Kto zjadł od razu wszystkie tabletki? 

Kto ustawił pod łóżkiem skarpetki?

Kto zmienia kanały pilotem?

Kto ogląda seriale potem?

Kto protezy włożył obie?

Kto od czasu do czasu

puszcza bąki sobie?

Kto po obiedzie pod kocyk – hyc!

To wszystko nazywa się nic?

Na kanapie senior – leń

może leżeć cały dzień!

Nie poszedł na spacer, bo mu się nie chciało.

Nie spotkał się z kolegą, bo czasu miał za mało.

Nie wyszedł z domu – do ludzi, bo nie miał ochoty.

Nie ubrał się nawet, bo z tym za dużo roboty.

Nie pojechał na basen, bo za mokra jest woda.

Nie kupił gazety, bo pieniędzy mu było szkoda.

W końcu zjadł kolację – parę razy mlasnął.

Gdy porządnie brzuch napchał – wnet porządnie zasnął.

A o świcie w łazience jęki, biadolenie!

Bo nasz leniwy senior ma znów zatwardzenie!

 Fakt – nie wszyscy panowie seniorzy wiodą opisany tryb 
życia. Panowie należący do Klubu Seniora na przykład są bardzo 
aktywni i nie zalegają na kanapie.

Zamiast kaczki- dziwaczki z wiersza Brzechwy bohaterką będzie 
seniorka dziwaczka, która całkiem nieźle sobie radzi w tym 
senioralnym wieku:

Seniorka dziwaczka

Nad rzeczką opodal krzaczka

mieszkała stara dziwaczka.

Lecz zamiast trzymać się rzeczki,

chodziła na piesze wycieczki.

Kijki w ręce brała

i chodziła, i stukała.

Raz poszła więc do fryzjera -

wyszła piękna, że dech zapiera.

Poszła też do kosmetyczki -

zlikwidować brzydkie pryszczki.

Omijała wszystkie apteki,

bo niepotrzebne jej leki.

Wolała do biblioteki.

Gryzły się sąsiadki okropnie -

•	 A, niech tę babę gęś kopnie!

A ta odmówiwszy różańce,

poszła do klubu na tańce.

Raz w tygodniu w zumbie bryka, 

a codziennie – gimnastyka.

Lubi wiedzieć, co na świecie,

więc buszuje w internecie.

Dziwiły się więc sąsiadki:

•	 Co będzie z takiej wariatki?

I co sąsiadki powiecie?

Faceta znalazła w necie!

Miłość zakwitła opodal krzaczka -

z seniorem dziwakiem – seniorka dziwaczka.

 Zmieniam temat:

Dom Kultury organizuje w ostatnią niedzielę karnawału obchody 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. My również postanowiliśmy 
uczcić to święto w ten sposób, że przygotowujemy część artystyczną. 
Będą piękne wiersze, piosenki, dowcipy, wzruszające teksty. 
Chcemy, żeby było tak, jak za dawnych czasów, kiedy to Dzień 
Kobiet był bardzo ważnym świętem. Nasze artystyczne zmagania 
dedykujemy wszystkim paniom, które 3. marca przyjdą do Domu 
Kultury świętować swój dzień.

Irena Czerwionka
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Lekarz radzi…
JAK ZAPOBIEGAĆ PRZEZIĘBIENIOM?
 Któż z nas tego nie przechodził? Ból gardła, gorączka, 
katar, brak apetytu, osłabienie, trudności w koncentracji, 
ból głowy to podstawowe objawy przeziębienia. Tego typu 
przyjemność” dopada nas najczęściej w okresie jesienno-zimowym, 
niewykluczone też, że przeziębienie dopadnie nas wiosną czy w 
lecie podczas chłodniejszych dni lub podczas używania klimatyzacji 
w pomieszczeniach lub samochodzie.
 W naszym klimacie przeziębienie należy do jednych 
z najpowszechniejszych schorzeń. Jest dość uciążliwe, jednak 
nie stanowi większego zagrożenia. W przypadku osób starszych 
zalecana jest większa ostrożność, gdyż ewentualne powikłania 
mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo.
 Przyczyną przeziębienia są wirusy między innymi: 
Adenoviridae i Rhinoviridae. Te drobnoustroje bytują w 
środowisku człowieka, przeważnie w miejscach dużych skupisk: 
supermarketach, szpitalach, przychodniach czy autobusach. 
Przenoszenie wirusów odbywa się drogą kropelkową, czyli przez 
wdychanie drobin śliny zanieczyszczonej zarazkami , rozpylanymi 
przez osobę kaszlącą lub kichającą.
 Człowiek nieustannie ma kontakt z drobnoustrojami 
chorobotwórczymi. Dzięki mechanizmom odpornościowym 
nie dochodzi za każdym razem do pojawienia się choroby. W 
przeciwnym razie życie ludzkie byłoby pasmem niekończących 
się schorzeń. System immunologiczny eliminuje wirusów i bakterii 
atakujących naszego organizmu. Bywają jednak momenty, gdy 
nasza odporność jest osłabiona i dochodzi do przeziębień. Dzieje się 
tak podczas wychłodzenia organizmu. Pod wpływem odpowiednio 
długo działającej niskiej temperatury dochodzi do odruchowej 
reakcji, polegającej na rozszerzeniu naczyń krwionośnych. 
Działanie to ma na celu przywrócenie prawidłowej ciepłoty ciała 
poprzez zwiększenie przepływu krwi. Skutkiem ubocznym tego 
jest zwiększenie przepuszczalności drobnych żył. Powoduje to 
wzrost produkcji wydzieliny przez gruczoły błony śluzowej dróg 
oddechowych. Ponadto przebywanie w niskiej temperaturze 
wiąże się ze stresem biologicznym, który osłabia nasz system 
immunologiczny.
 Przeziębienie ujawnia się w ciągu kilkunastu godzin do 
jednej doby. Początkowo pojawia się niewielki ból gardła i nieżyt 
błony śluzowej jamy nosowej - katar. Następnie dołącza się kichanie 
i niekiedy zapalenie spojówek z przekrwieniem. Ujawnia się 
również gorączka. Błona śluzowa gardła bywa silnie przekrwiona, 
migdałki są powiększone, obecny jest uporczywy ból głowy.
 Profilaktyka w przypadku przeziębienia polega oczywiście 
na unikaniu czynników wywołujących schorzenia. Niestety nie da 
się uniknąć zupełnie kontaktu z drobnoustrojami, dlatego konieczne 
jest wzmacnianie układu odpornościowego. Najistotniejszym 
założeniem profilaktyki jest wyeliminowanie sytuacji wychłodzenia 
organizmu. Należy zatem dostosować ubiór do warunków 
pogodowych. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko temperaturę 
powietrza, ale też siłę wiatru i wilgotność. W lecie zaleca się rozsądne 
korzystanie z klimatyzacji, która może spowodować przeziębienie. 
Bezwzględnie należy chronić stopy, osłaniając je przed zimnem i 
przemoczeniem. Absolutnie przeciwskazane jest  picie alkoholu w 
czasie wychłodzenia organizmu. daje on jedynie pozorne poczucie 
ciepła. Rozszerza bowiem naczynia krwionośne, przyczyniając się 
do osłabienia odporności naszego organizmu.
 W sytuacji wychłodzenia organizmu należy podjąć 
odpowiednich kroków. Zaleca się przyjmowanie większej dawki 
witaminy C (nawet 1 gram na dobę). Dużą skutecznością cieszy się 

rutinoscorbin (minimum 6 tabletek na dobę). Korzystne działanie 
ma również wapno w postaci tabletek musujących. Wskazane 
byłoby pozostanie w łóżku przez jeden lub dwa dni, połączone z 
przyjmowaniem dużych ilości gorących płynów: herbata z cytryną 
lub mleko z miodem. Bardzo pozytywne efekty daje przyjmowanie 
czosnku. W razie silnych bólów korzystajmy z paracetamolu lub 
ibuprofenu.
 Właściwe przechodzenie przeziębienia zapobiega 
pojawieniu się powikłań, do których należą: zapalenie oskrzeli 
i płuc, uporczywy kaszel z odksztuszaniem śluzowo-ropnej 
wydzieliny. Niezbędna jest wówczas wizyta u lekarza. Powikłania 
te są szczególnie groźne w przypadku dzieci i osób w podeszłym 
wieku.  
 Niestety jak dotąd nie ma cudownego leku na 
przeziębienie, który w kilka dni przywróci nas do zdrowia, po prostu 
musimy przeziębienie zwalczyć sami, z lekami lub bez.  Gorzej, bo 
współczesny człowiek ma coraz mniej cierpliwości, a coraz więcej 
zaufania do tabletek, ale to juz temat do innych rozważań.

Dużo zdrowia życzy
lekarz Jacek Kaliszewski

CUKIER I ALKOHOL
 Jak wiele łączy te dwa produkty? Osoby gustujące 
w smaku wszelkich słodkości powiedzą, że słodycze i likiery 
to najsmaczniejsze produkty do spożywania. Chemicznie 
rzecz ujmując - cukier i alkohol zbudowane są z tych samych 
pierwiastków: wodoru, tlenu i węgla. Nic więc dziwnego, że z cukru 
tak łatwo wyprodukować alkohol, o czym wiedzą z pewnością 
„domowi producenci” metodą „na Grunwald”. Nie będę z przyczyn 
oczywistych rozwijał tego tematu, bo nie jest celem tego artykułu 
publikowanie najprostszych sposobów otrzymywania alkoholu. 
Wręcz przeciwnie, nadmierne spożywanie alkoholu i słodyczy 
prowadzi do tego samego. Może i jest najczęściej przyczyną 
wielu chorób, a więc ludzkiego nieszczęścia. Owa upojna słodycz 
podstępnie niszczy nasz ludzki organizm.
 Rocznie półtora tysiąca Polaków umiera z powodu 
nadużywania cukru. Co dwie godziny wykonuje się operację 
amputacji stopy cukrzycowej.  Badania sondażowe wykazują, że 
wprawdzie coraz mniej słodzimy, czyli używamy bezpośrednio 
cukru do kawy lub herbaty, ale ogromne jego ilości zjadamy z 
pokarmami przerobionymi, wypijamy z napojami słodzonymi. 
Jak obliczono, statystyczny Polak rocznie pochłania 40 kg cukru. 
Niepokojącym jest fakt, że statystykę tę zawyża grupa dzieci i 
młodzieży.  Wskaźniki wśród najmłodszego pokolenia Polaków 
rosną dynamicznie. Warto uzmysłowić sobie, że w batoniku jest 
ponad pięć łyżek cukru, , podobna ilość znajduje się w szklance 
popularnego napoju gazowanego, a także (co może zaskakiwać) w 
jogurcie naturalnym. Nie łudźmy się, to co zostało przetworzone, 
ma w sobie pewną dawkę cukru lub innego składnika, który ma 
produkt dosłodzić. 
 Nie trzeba nikomu uświadamiać, że nadmierne spożywanie 
cukru prowadzi do otyłości, a to już poważny problem w naszym 
społeczeństwie. Problem ten mocno zaczyna dotykać naszych 
dzieci. Należy już na poziomie żywienia rodzinnego wypracować 
odpowiednie nawyki. Nie karmić dzieci cukrem. Otyłość skraca 
życie człowieka o co najmniej 15 lat. Dodajmy, owo krótsze życie 
z powodu nadmiernego spożywania cukru, w dłuższym okresie 
naznaczone jest ciężką chorobą i niejednokrotnie kalectwem.

inf.wł.
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RAJGRODU
* W styczniu 2018 r. wiceprezes Irena Sobolewska, sekretarz 
Krzysztof Kalinowski i red. Janusz Sobolewski dokonali 
zaszeregowania poszczególnych dokumentów księgowych 
naszego stowarzyszenia, które następnie przekazano prowadzącej 
księgi rachunkowe - księgowej Izabelli Krupińskiej, celem 
wykonania rocznego bilansu. Ponadto  wykonali rozliczenia 
dotacji z Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, przeznaczonej  na 
pokrycie kosztu druku „Rajgrodzkich Ech”.
* Pod wieczór, 2 lutego 2018 r., , na plac przed byłym rajgrodzkim 
Gimnazjum, oświetlony palącymi się ogniskami i płonącymi 
żywicznymi żagwiami, zebrani powitali jeźdźców 1. Zimowego 
Rajdu Konnego. Szlakiem powstań narodowych zorganizowało 
go Stowarzyszenie Przyjaciół Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich w Kobyłce w 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości i w 155. rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego. Odwiedzili szereg miejsc związanych z tym 
powstaniem. Najpierw miało miejsce spotkanie w lesie Choinki 
w Nadleśnictwie Rajgród, gdzie znajduje się mogiła zbiorowa 
powstańców styczniowych z 1863 r., na której stoi  „modry 
Krzyż”. Uczestnicy rajdu i ich lokalni przyjaciele, delegacja 
samorządu gminnego w Rajgrodzie na czele z Burmistrzem 
Rajgrodu- Ireneuszem Glinieckim, reprezentacja Nadleśnictwa 
Rajgród, młodzież z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 
Rajgrodzie, harcerze z Komendy Hufca Biebrzańskiego ZHP 
w Grajewie i mieszkańcy gminy  uczestniczyli w uroczystym 
złożeniu kwiatów oraz oddaniu hołdu poległym za wolność 
ojczyzny. Ułani w historycznych mundurach powstańców i 
kozaków przejechali ulicami Rajgrodu na plac przy budynku 
obecnie zajmowanym przez Szkołę Podstawową. Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich - Andrzej Michalik złożył Burmistrzowi 
Rajgrodu meldunek o przybyciu uczestników rajdu do 
miasta. Burmistrz I. Gliniecki odebrał meldunek i powitał 
zgromadzonych, dziękując wszystkim za przybycie. Następnie 
red. Janusz Sobolewski w krótkiej prelekcji przybliżył zebranym 
historię powstań na ziemi rajgrodzkiej.

 Po przegrupowaniu zgromadzenia, kawalerzyści dali 
krótki pokaz musztry i zaprezentowali epizod historyczny- 
napadu Kozaków na obóz powstańców.
* 22 lutego 2018 r., w Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Rajgrodzie z oddziałami gimnazjalnymi odbył 
się uroczysty apel. Wicedyrektor szkoły - Andrzej Graczewski 
powitał zebranych uczniów                       i nauczycieli 
i poinformował o wszystkich inicjatywach związanych z 
obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 
r. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych pod kierunkiem p. 
Haliny Jęczelewskiej zaprezentowali multimedialną prezentację 
historyczną. Dotyczyła ona historii walk Polaków o niepodległość. 
Nauczyciel historii - Zygmunt Tarnacki przybliżył zebranym 
ową symboliczną datę 11 listopada. Dzięki działalności takich 

ludzi jak : Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, 
Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Józef 
Haller i wielu innych w dniu 11 listopada 1918 r. gdy kończyła 
się I wojna światowa na mapy Europy i świata wróciło państwo 
o nazwie Polska. Przeanalizował też całość walk Polaków w 
czasie zaborów. Red. Janusz Sobolewski w  swoim wystąpieniu 
skoncentrował uwagę na najważniejszych wydarzeniach 
związanych z walkami o niepodległość w Rajgrodzie i jego 
najbliższych okolicach.
* 22 lutego 2018 r. z zaplanowanego cyklu Rajgrodzkie drogi 
do niepodległości” odbyła się pierwsza  lekcja historyczna. 
Przeprowadzili ją z udziałem uczniów klas czwartych nauczyciele 
historii : Janusz Sobolewski i Zygmunt Tarnacki. Tematem 
wiodącym było Powstanie Styczniowe w latach 1863-1864 i jego 
wpływ na losy walki o niepodległą Polskę. Uczniowie słuchali 
uważnie opowieści o wydarzeniach powstańczych w Rajgrodzie 
i okolicach. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły 
zaprezentowane eksponaty historyczne np. strzelba używana 
przez powstańców, róg prochowy, pałasz do walki wręcz, czy 
elementy dawnej amunicji.
Lekcje z uczniami innych klas w ramach tego cyklu odbyły się 
jeszcze 20 marca, 25 kwietnia…  Poza tematyką regionalną, 
uczniowie najbardziej interesowali się eksponatami z tamtych 
lat, a także każdorazowo otrzymali książki historyczne i inne 
wydawnictwa naszego stowarzyszenia.
* 7 marca 2018 r., korzystając z zaproszenia Burmistrza Rajgrodu, 
do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przybyli : rajgrodzki 
proboszcz - ks. prałat Hieronim Mojżuk, zast. przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek, 
przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego - Stanisław 
Kossakowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie - 
Mieczysław Gisztarowicz oraz liczni przedstawiciele instytucji 
i zakładów samorządowych, szkół, OSP, Policji, Nadleśnictwa 
Rajgród, dzierżawcy jeziora i stowarzyszeń działających na 
terenie gminy, celem powołania Komitetu Organizacyjnego 
obchodów rocznic: 100. odzyskania przez Polskę niepodległości 
i 450. nadania praw miejskich magdeburskich Rajgrodowi.
Jak zaznaczył burmistrz I. Gliniecki - oby owe dwa jakże ważne 
dla nas święta trwały cały rok. Postanowiono opracować kalendarz 
imprez, jakie mają się w tym czasie wydarzyć. W zebraniu 
udział wzięli przedstawiciele TMR - prezes Jan Tarnacki i red. 
Janusz Sobolewski. Powołano komitet organizacyjny: Ireneusz 
Gliniecki- Burmistrz Rajgrodu, ks. dziekan Hieronim Mojżuk- 
proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie, Jacek 
Piorunek- zast. przewodniczącego SWP, Stanisław Kossakowski- 
przewodniczący RPG, Anna Graczewska-wiceprzew. RM, Maria 
Fliszewska- Dyrektor DK, Anna Arciszewska- Dyrektor BP, 
Arkadiusz Klimaszewski- Dyrektor ZSP, Andrzej Graczewski- 
wicedyrektor ZSP, Janusz Sobolewski- redaktor Rajgrodzkich 
Ech, Marcin Wielencej- członek Stowarzyszenia rowerowego 
Raj Team Rajgród, Jarosław Jabłoński- komandor Y.C. „Arcus”, 
Marek Kostrzewski- prezes OSP Rajgród, Janusz Kuczyński- 
prezes OSP Miecze, mł. asp. Tomasz Pawlaczyk- kierownik 
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Posterunku Policji w Rajgrodzie. Ks. proboszcz H. Mojżuk 
wyraził zadowolenie z tego, że lokalna społeczność integruje się 
w obliczu tak doniosłych i ważnych  rocznic. Przypomniał, że w 
następnym roku obchodzić będziemy 500. rocznicę erygowania 
czyli formalnego ustanowienia rajgrodzkiej parafii. Kolejne 
spotkanie komitetu organizacyjnego miało miejsce 20 marca, 
potem regularnie co dwa tygodnie. Z ramienia TMR uczestniczył 
w nich red. J. Sobolewski.
17 marca 2018 r. red. J. Sobolewski spotkał się ze studentem 
Szymonem  Zimińskim z Rajgrodu, któremu udzielił informacji 
i przekazał materiały o budowie traktu petersburskiego w latach 
1828-1829.
* 22 marca 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie 
miało miejsce spotkanie autorskie z dr. Zenonem Krajewskim, 
który pod pseudonimem „Niwen” wydał dwa tomy 
powieści historyczno-obyczajowych „Meandry losu”. 
Cykl ma składać się przynajmniej z sześciu tomów. Opowiada 
on o losach polskich i żydowskich rodzin podczas II wojny 
światowej w regionie łomżyńskim.
W spotkaniu, zorganizowanym przez dyr. Annę Arciszewską, 
uczestniczył Burmistrz Rajgrodu, mieszkańcy gminy i 
przedstawiciele TMR: J. Sobolewski i Wojciech Więckowski.
* 5 kwietnia 2018 r. red. J. Sobolewski spotkał się z przybyłymi 
do Rajgrodu: Wojciechem Baturą - dyr. Muzeum Ziemi 
Augustowskiej i Janem Nikołajewskim z Białegostoku. 
Gość z Białegostoku był w trakcie pisania książki o losach 
funkcjonariuszy Straży Granicznej w naszym regionie. Pozyskał 
materiały dotyczące rajgrodzkiego komisariatu SG z okresu 
międzywojennego i wspomnienia spisane przez Juliusza 
Wasika o obronie granicy i wypadzie na Prusy Wschodnie, 
zorganizowanym przez rajgrodzkich pograniczników we 
wrześniu 1939 r.
* 9 kwietnia 2018 r. Irena i Janusz Sobolewscy zostali zaproszeni 
do Klubu Seniora „Stokrotka”, do odnowionych i nowo 
wyposażonych pomieszczeń, zajmowanych przez seniorów w 
budynku byłej rajgrodzkiej szkoły. J. Sobolewski opowiedział 
historię miejsca, na którym obecnie znajduje się stara szkoła. 
Seniorzy zadawali liczne pytania, nie ograniczające się li tylko 
do miejsca, gdzie  rozwijają swoją działalność. Interesowała ich 
szerzej historia Rajgrodu oraz inne zagadki z lokalnej naszej 
przeszłości. Na zakończenie wszyscy otrzymali książki wydane 
przez TMR.
* 9 kwietnia 2018 r. z J. Sobolewskim telefonicznie skontaktował 
się prezes Piotr Bajer z suwalskiego Radia 5. Przedstawił projekt 
nagrania słuchowiska na podstawie książki ks. Stanisława 
Kossakowskiego „Byłem adiutantem Mścisława”. Uzyskał 
zgodę na wykorzystanie materiału zawartego w książce, którą 
wydało nasze stowarzyszenie w 1999 r.
* 28 kwietnia 2018 r. miało miejsce spotkanie red. J. 
Sobolewskiego z p. Ryszardem Cemerem z Białegostoku, 
pochodzącym z Rajgrodu. Przekazał on naszemu stowarzyszeniu 
fotokopie trzech starych widokówek Rajgrodu. Pan Ryszard jest 
kolekcjonerem starych pocztówek, a ostatnio rozpoczął zbieranie 

obrazków prymicyjnych księży pochodzących lub związanych z 
Rajgrodem.
* 12 maja 2018 r. p. Małgorzata Kujawa-Sawicka z Łomży 
otrzymała sprawozdania roczne z naszej działalności oraz 
wydawnictwa z kilku ostatnich lat. Posłużą one jej w napisaniu 
pracy doktorskiej na temat kilku stowarzyszeń regionalnych 
naszego województwa, prowadzących działalności wydawniczej.
* 18 maja 2018 r. w świetlicy Domu Kultury w Rajgrodzie (w 
budynku starej szkoły) odbyło się doroczne Walne Zebranie 
członków Towarzystwa Miłośników Rajgrodu. Wypełniając 
swój statutowy obowiązek w zebraniu udział wzięły 24 osoby, 
wśród nich przedstawiciele miejscowego samorządu.
 Na wstępie głos zabrał prezes Jan Tarnacki. który powitał 
członków naszego stowarzyszenia, a także przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Rajgrodzie - Mieczysława Gisztarowicza 
i Burmistrza Rajgrodu - Ireneusza Glinieckiego. Zebrani 
protokolantem wybrali sekretarza Krzysztofa Kalinowskiego, 
zaś przewodniczącym zebrania - Janusza Sobolewskiego., który 
omówił działalność wydawniczą. Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności TMR w 2017 r. odczytał Zygmunt Tarnacki. 
Skarbnik Anna Małgorzata Więckowska przedstawiła główne 
wyniki finansowe naszego stowarzyszenia za rok 2017: Koszty 
Towarzystwa Miłośników Rajgrodu wyniosły  137164,85 zł, 
przychody wyniosły 217775,58 zł, wynik finansowy wyniósł + 
80610,73 zł i przeznaczono go na działalność statutową.
Dodatkowo - prowadząca księgi rachunkowe i wykonująca 
roczny bilans - księgowa Izabella Krupińska podała dane 
szczegółowe. Np. koszt druku wyniósł ponad 70 tys. zł, 
wpłaty osób fizycznych z 1% ok. 26 tys. zł, zwrot z PFRON 
za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to 26800 zł, dotacja 
samorządowa na realizację zadania związanego z wydawaniem 
„RE” to 15 tys. zł, teksty sponsorowane przez Nadleśnictwo 
Rajgród to 3300 zł itd.
 Zebrani podjęli dwie uchwały: w sprawie przyjęcia 
sprawozdania merytorycznego i drugą - w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności finansowej naszego stowarzyszenia 
w 2017 r.
 Nawiązując do 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przewodniczący zebrania poinformował 
o podjętych przedsięwzięciach z tej okazji przez nasze 
stowarzyszenie. Zamierzamy wydać trzy książki: Janusza 
Sobolewskiego „Bitwy i potyczki w dorzeczu Biebrzy”, 
Jarosława Marczaka „Powstanie styczniowe w okręgu 
biebrzańskim” i tomik poezji Jana Tarnackiego. Byli prezesi i 
nauczyciele historii: Janusz Sobolewski i Zygmunt Tarnacki 
przeprowadzili z poszczególnymi klasami rajgrodzkiej szkoły 
lekcje historii. Ponadto TMR w roku tak wspaniałego jubileuszu 
polskiej niepodległości przedsięwzięło odnowić dwa nagrobki 
powstańców, jakie znajdują się na naszych cmentarzach; Jana 
Hińcza (oficera z powstania listopadowego i wspomagającego 
powstanie styczniowe) i Jana Eliasza Mościckiego (weterana 
1863). Obecny na zebraniu - Grzegorz Arciszewski omówił 
zakres koniecznych prac, by pomnikom nagrobnym (jednemu z 
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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!

żeliwa wyk. w Hucie Sztabińskiej, drugiemu kowalskiej roboty) 
nadać pierwotny wygląd i odpowiednio zabezpieczyć.
 Wiceprzewodnicząca Irena Sobolewska podziękowała 
w imieniu naszego stowarzyszenia przedstawicielom lokalnego 
samorządu za przekazanie pomieszczenia w budynku byłej 
szkoły. Aktualnie zostało ono pomalowane i odnowione, 
oczekujemy na odpowiedni zestaw mebli, zwłaszcza szaf do 
gromadzenia archiwalnych numerów „RE” i zapasu książek.
* 19 maja 2018 r. red. J. Sobolewski spotkał się z p. Andrzejem 
Aleksandrowiczem z Grajewa, który przekazał naszemu 
stowarzyszeniu oryginalną widokówkę, wydaną w 1915 r., a 
przedstawiającą nowy rajgrodzki kościół i fragment głównej 
ulicy.
* 29 maja 2018 r. grupa uczniów rajgrodzkiej szkoły pod 
kierunkiem nauczyciela Z. Tarnackiego i prezesa TMR - J. 
Tarnackiego wyruszyła z budynku szkolnego nową drogą 
(tzw. gościńcem opartowskim) w kierunku skrzyżowania drogi 
krajowej z drogą do Wojd. Tam do uczestników rocznicowego 
marszu szlakiem szarży ułanów poznańskich w czasie bitwy 
pod Rajgrodem z 29 maja 1831 r.  dołączył red. J. Sobolewski, 
który w miejscach szczególnych tej bitwy opowiadał uczniom 
o wydarzeniach sprzed 187 laty. Dodatkowo uczniowie przy 
kapliczce, byłym ośrodku zdrowia i na byłym rajgrodzkim 
rynku odczytali fragmenty wspomnień uczestnika szarży ułanów 
poznańskich na nasze miasto. Przed pamiątkową tablicą na 
granitowym głazie, jaka z inicjatywy naszego stowarzyszenia 
została umieszczona w rajgrodzkim parku miejskim w 2006 r., 
zapalono znicza i wysłuchano ostatniej opowieści o bitwie.
* 2 czerwca 2018 r. red. J. Sobolewski spotkał się ze studentem 
historii na UJ - Kacprem Bućko z Dreństwa. Przekonsultowano 

temat herbu, Zamczyska i budowy zamku przez Kazimierza 
Wielkiego, możliwości pozyskania starych dokumentów (kopii) 
z Biblioteki Muzeum Czartoryskich.
* 10 czerwca 2018 r. red. J. Sobolewski i fotograf Krzysztof 
Mroziewski towarzyszyli grupie kombatantów Armii Krajowej z 
Warszawy, delegacji uczniów warszawskich szkół kultywujących 
akowskiej tradycji oraz członków Światowego Związku 
Żołnierzy AK na czele z sekretarzem Zarządu Głównego - płk. 
Ryszardem Dorfem, pochodzącym z naszej parafii. Najpierw 
goście obejrzeli nasz zabytkowy kościół, stacje Męki Pańskiej 
na rajgrodzkiej Kalwarii, potem udali się nad jezioro i na szczyt 
Zamkowej Góry. W drodze powrotnej do centrum Rajgrodu 
usłyszeli opowieść o „Arcusie”, starej szkole i byłym rajgrodzkim 
rynku oraz o pomniku króla Kazimierza Wielkiego. Na Grzędach 
złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym bitwę 9 psk 
AK z Niemcami w dniu 8 września 1944 r. Tu wysłuchali też 
podstawowych informacji o Biebrzańskim Parku Narodowym, 
przekazanych przez nadleśniczego parkowego - Andrzeja 
Sikorę. W programie dnia znalazła się jeszcze wycieczka lasami 
Nadleśnictwa Rajgród i krótki pobyt przed słupem granicznym 
z 1545 r. w Boguszach nad rz. Ełk. Goście byli zachwyceni 
faktem, że na tak niewielkiej przestrzeni (między Rajgrodem 
a Grajewem) jest tyle zabytków, miejsc pamięci narodowej, a 
także wspaniałych walorów środowiska przyrodniczego.
* 30 czerwca 2018 r. J. Sobolewski spotkał się z p. Mariuszem 
Orłowskim, którego przodkowie pochodzą z Woźnejwsi. Ojciec 
Pana Mariusza po wojnie przez krótki czas był nauczycielem 
w Rajgrodzie. Wymieniono stare zdjęcia dotyczące Rajgrodu i 
Woźnejwsi.

c.d.n.
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„Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami 

na zwycięstwo, ale wartościami, w obronie 
których walka została podjęta”

PAMIĘCI JANA OLSZEWSKIEGO

 Jan Olszewski urodził się 20 VIII 1930 r. w Warszawie, w rodzinie 
kolejarzy związanych z tradycjami polskiego narodowego ruchu robotniczego. 
Jego matka była stryjeczną siostrą Stefana Okrzei, jednego z założycieli Orga-
nizacji Bojowej PPS, straconego przez Rosjan w 1905 r. Podczas niemieckiej 
okupacji - w 1943 r. wstąpił do Szarych Szeregów, ps. Orlik, uczestnik Powsta-
nia Warszawskiego. W 1949 r. maturzysta LO, absolwent Wydziału Prawa UW 
(1953).

 W drugiej połowie lat 50. był 
członkiem redakcji „Po prostu”, a w latach 
1956-1962 należał do Klubu Krzywe-
go Koła. Publikował teksty ujawniające 
powiązania na prowincji członków partii 
(PZPR) ze środowiskiem przestępczym. 
Domagał się sprawiedliwego ukazywania 
czynu zbrojnego i samych żołnierzy Armii 
Krajowej. Było to przyczyną dwuletniego 
zakazu publikowania.
 W latach 60. był obrońcą w proce-
sach politycznych Melchiora Wańkowicza, 
Jacka Kuronia, Adama Michnika, Karola 
Modzelewskiego, Jana Nepomucena Mille-
ra oraz Janusza Szpotańskiego. Zawieszono 
go w prawie do wykonywania zawodu, w 
związku z obroną manifestujących w War-
szawie studentów (manifestacje marcowe). Był także sygnatariuszem 
oraz współautorem Listu 59 oraz Listu 14. (sprzeciwy intelektualistów 
wobec planowanych zmian w Konstytucji - zapis o stałym sojuszu z 
ZSRR).
 W drugiej połowie lat 70. Jan Olszewski stał się współzało-
życielem Polskiego Porozumienia Niepodległościowego oraz Komi-
tetu Obrony Robotników. W ramach PPN ogłosił ponad 50 publika-
cji programowych. W 1977 r. napisał, wydany przez PPN i następnie 
wznawiany w ramach drugiego obiegu, poradnik Obywatel a Służba 
Bezpieczeństwa, który stał się instrukcją dla opozycjonistów rozpraco-
wywanych przez funkcjonariuszy SB. 
 W latach 80. Jan Olszewski był doradcą Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej  NSZZ „Solidarność” i jednym z autorów pierw-
szego statutu. W stanie wojennym walczył o zwolnienie internowa-
nych osób oraz bronił w procesach politycznych uczestników antyko-
munistycznej opozycji, np. Zbigniewa Romaszewskiego. Występował 
także jako oskarżyciel posiłkowy w procesie morderstwa ks. Jerzego 
Popiełuszki. Pod koniec lat 80. współtworzył Komitet Obywatelski 
przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w obradach 
Okrągłego Stołu, jako ekspert, ale nie przyjął funkcji przewodniczącego 
podstolika ds. reformy prawa i sądów.
 W 1991 r. został posłem na Sejm I kadencji z ramienia Po-
rozumienia Obywatelskiego Centrum. Zasiadał w wielu komisjach i 
podkomisjach, tj. Komisji Sprawiedliwości oraz Administracji i Spraw 
Wewnętrznych czy podkomisji samorządu terytorialnego.
6 grudnia 1991 r. Sejm I kadencji na wniosek Prezydenta RP powołał 
go na stanowisko prezesa Rady Ministrów,  gabinet uzyskał  wotum za-
ufania 23 grudnia. Jako premier pierwszą wizytę zagraniczną złożył w 
lutym 1992 r. w Watykanie (w tym czasie papieżem był Jan Paweł II).
 Nowy premier w swoim pierwszym wystąpieniu podkreślił, 
że pragnie aby nowy rząd był rządem nadziei, bo nadziei potrzebowała 
Polska. Jasno sprecyzował cele polskiej polityki zagranicznej, widząc 
nasz kraj w ramach EWG i NATO. W tym duchu zmierzał do uwol-
nienia Polski od różnorakiej obecności Rosji, starając się umacniać 
demokrację i samorządność oraz przeciwstawiając się nieuczciwej 
prywatyzacji majątku narodowego. Radykalnie przeciwny był hasłu: 
„Pierwszy milion trzeba ukraść”, wywodzącemu się z kręgów liberal-

no-demokratycznych. W maju 1992 r. wyraził swój sprzeciw koncepcji 
przekazywania baz opuszczanych przez wojska rosyjskie, stacjonują-
cego w Polsce, w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich. 
W traktacie polsko-rosyjskim był taki właśnie zapis, a goszczący w 
Moskwie prezydent Lech Wałęsa miał go już podpisać z prezydentem 
Jelcynem. Kanałami dyplomatycznymi zabiegi premiera Olszewskiego 
doprowadziły w ostatniej chwili do usunięcia tego zapisu z traktatu. 
Wałęsa i jego środowisko forsowało mglistą koncepcje „NATO bis” i 
„EWG bis”. Owa majowa determinacja premiera Olszewskiego, jeden 
z głównych powodów prezydenckiej antypatii, otworzyła potem Polsce 
uwieńczone sukcesem starania o wejście do NATO. Gdyby w Polsce zo-
stały eksterytorialne rosyjskie podmioty, Amerykanie z pewnością nie 
zgodziliby się na przyjęcie naszego kraju do tego sojuszu obronnego. 
Kolejna zagra z Prezydentem RP i środowiskami Unii Demokratycznej 

i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 
wspartych aktywnie przez SLD, miała miej-
sce pod koniec maja. Sejm RP, na wniosek 
posła Korwin-Mikkego przyjął ustawę lu-
stracyjną, której listy współpracowników 
SB i UBP z lat 1945-1989 sporządził na 
podstawie dostępnych akt minister Antoni 
Macierewicz. Lustracji mieli być poddani 
urzędnicy państwowi od wojewody wzwyż, 
posłowie, senatorowie, prezesi naczelnych 
sądów. Na tzw. drugiej liście było imię i na-
zwisko prezydenta Lecha Wałęsy. W trybie 
pilnym, nocą z 4/5 czerwca 1992 r. dokona-
no tzw. nocnej zmiany, czyli Sejm odwołał 
premiera Olszewskiego (tym samym i cały 
jego gabinet).
 Jan Olszewski nie poddał się „mogąc 
śmiało nosić podniesioną głowę i patrząc 

prosto w oczy napotkanym osobom”. Założył Ruch dla Rzeczpospoli-
tej, a następnie partię Ruch Odbudowy Polski. Wraz z A. Macierrewi-
czem  oraz Gabrielem Janowskim stworzył ugrupowanie Ruch Patrio-
tyczny. W latach 2005-2006 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego 
Trybunału Stanu, a od kwietnia 2006 r. był doradcą prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.
 Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 r. W piątek i sobotę, 15-16 
lutego miały miejsce uroczystości pogrzebowe w Warszawie o charak-
terze państwowym. Msza św. pogrzebowa w archikatedrze warszaw-
skiej zgromadziła przedstawicieli najwyższych władz państwowych i 
tysięcy ludzi. 
 W homilii, ks. bp Antoni Dydycz powiedział m. in.:
- Niektóre formacje polityczne zaczęły ogłaszać wojnę polsko-polską. 
Coś potwornego! Niegodnego Polek i Polaków. Polska prowadziła woj-
ny, nieraz bardzo ciężkie i nie zawsze zwyciężała, ale nigdy nie prowa-
dziła wojny ze sobą! To potworne oszczerstwo nie znajdowało zgody 
w sercu i umyśle byłego premiera, żeby jakieś napięcie wewnątrz - to 
nie Polski z Polską, ale Polski z liberum veto, którzy zrywali obrady 
sejmowe, Polska walczyła ze zdrajcami , jak to miało miejsce chociażby 
w okresie rozbiorów, z wszystkimi, którzy chcieli handlować jej wol-
nością, którzy kolaborowali z wrogiem. Polska nigdy nie prowadziła 
wojny ze sobą - z tym nie godził się Jan Olszewski. Dlatego jestem już 
teraz głęboko przekonany, że zmarły modli się wespół ze św. Janem 
Pawłem II, z bł. ks. Jerzym upraszając Matkę Najświętszą, aby pukała 
do serc Polek i Polaków, iżby wyrzekli się także  jeszcze gorszych prak-
tyk. (…) „Ten kto nie szanuje, nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”..
 Na zakończenie uroczystości przemawiali: prezydent Andrzej 
Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister Antoni Macierewicz. 
Natomiast główny celebrans, ks. bp Janocha, siostrzeniec zmarłego, po-
wiedział, że na kilka dni przed śmiercią premier Olszewski przekazał 
mu swą nadzieję: - Tragedia prezydenta Adamowicza powinna być dla 
naszego społeczeństwa punktem zwrotnym, Polacy z Polakami powinni 
rozmawiać i dążyć do jedności.
Ś.P. Jan Olszewski spoczął na warszawskich Powązkach.

RiP
Na podstawie dostępnych materiałów: J.S.



26
SZATA ROŚLINNA NADLEŚNICTWA 
RAJGRÓD

 Ze względu na  uwarunkowania klimatyczne, glebowe 
i antropogeniczne. Lasy Nadleśnictwa Rajgród są bardzo 
zróżnicowane. 

Ze względu na strukturę troficzną siedliska w nadleśnictwie 
dzielimy na:

·         bory i bory mieszane   –  62,09%  (6885,05 ha),

·         lasy i lasy mieszane    –   30,73%  (3409,41 ha),

·         olsy i olsy jesionowe   –     7,18%  (796,90 ha).

 Na terenie Nadleśnictwa można wyróżnić siedliska lasowe 
o bogatej szacie roślinnej, uboższe siedliska borowe gdzie skład 
biocenozy jest skromniejszy oraz siedliska olsowe na bogatych i 
żyznych glebach bagiennych. Na wszystkich siedliskach borowych 
dominują drzewostany z panującą sosną znajdującą tu optymalne 
warunki wzrostu. Również na siedliskach lasowych zdecydowanie 
przeważają drzewostany sosnowe, ale są one systematycznie 
przebudowywane rębniami złożonymi na wielogatunkowe z 
dominacją dębu. Duże zróżnicowanie siedlisk powoduje ogromne 
bogactwo gatunków w ekosystemach leśnych. Las tworzą nie 
tylko drzewa, ale także wszystkie organizmy w nim i wokół niego 
istniejące. Aby zachowane były wszystkie funkcje lasu potrzebna 
jest równowaga w ekosystemie, niezbędne jest istnienie roślin, 
zwierząt roślinożernych a także zwierząt mięsożernych tak aby 
łańcuch troficzny mógł zamknąć obieg.

 Istotną funkcją lasów jest funkcja ochronny przyrody , na 
obszarze Nadleśnictwa prowadzi się działania związane z ochroną 
gatunkową roślin, grzybów i zwierząt.

Wśród gatunków objętych ochroną ścisłą wyróżniono 3 gatunki 
krzewów i krzewinek, a w tym brzozę niską, bagno zwyczajne, czy 
też wawrzynek wilczełyko. Ponadto zanotowano występowanie 21 
gatunków roślin zielnych takich jak: kosaciec syberyjski, listera 
jajowata, przylaszczka pospolita.

 Zalesienia przy jeziorach: Rajgrodzkim, Dręstwie, 
Toczyłowskim i Mieruckim znacznie uatrakcyjnia ten teren.

NR

W 100-lecie Niepodległości

ŻYCZENIA OD PARY PREZYDENCKIEJ

 Gabriel Majewski (mama Sara z Solistówki) jest 
jedynym dzieckiem w powiecie augustowskim (jednym z 

kilkorga w województwie podlaskim) urodzonym 11 listopada 
2018 r., dokładnie w dniu 100-Lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Urodził się w Szpitalu Powiatowym w Augustowie 
o godz.4:05.

 Z tej okazji otrzymał życzenia od Prezydenta RP - 
Andrzeja Dudy i małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. Ponadto 
Fundacja PZU  urodzeniwstulecie@pzu.pl  zainicjowała akcję, która 
ma przypominać w przyszłości fakt przyjścia na świat w 100-lecie 
Niepodległości.

 Z tytułu narodzin w tym dniu 100-lecia Niepodległości, 
Gabryś otrzymał od Fundacji PZU SA wyprawkę(prezent 
niespodziankę, body i kocyk z logo fundacji, zestaw atestowanych 
kosmetyków dla niemowląt oraz srebrną łyżeczkę z datą urodzenia).

S.K.
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WIEŚCI Z GRODU RAJ
Uchwalenie nowych stawek za odpady komunalne
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Atrakcje podczas ferii - bal i kulig
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Z ŻYCIA PARAFII
Bal karnawałowy przebierańców w „Barce”

III ZLOT MORSÓW W RAJGRODZIE
Zimowa kąpiel na plaży miejskiej

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Aktywność rajgrodzkiej biblioteki w czasie ferii

CO SŁYCHAĆ U „STOKROTEK”?
Wesoło, jak to w karnawale

Kisielewski (foto Książka.net.pl)

ODDALA SIĘ ROZWIKŁANIE TAJEMNICY GIBRALTARSKIEJ
 W dniu 4 listopada 2018 r. zmarł nagle dr Tadeusz Antoni Kisielewski - wieloletni pracownik PAN i 
UJ, autor ponad 20. książek, w tym wielu bestsellerów. Był synem porucznika Armii Krajowej, urodził się już po 
aresztowaniu ojca przez bezpiekę. Jego twórczość można podzielić na trzy tematy:
1) Tematyka katyńska. 
2) Tematyka śmierci gen.W. Sikorskiego w Gibraltarze. 
3) Współczesne stosunki międzynarodowe.
Książki O TEMATYCE KATYŃSKIEJ: „Katyń.Zbrodnia i kłamstwo”, „Gibraltar i Katyń.Co kryją archiwa 
rosyjskie i brytyjskie” oraz „Zatajony Katyń 1941.Nieznana tragedia polskich wojskowych”.
 O Katyniu z 1940 r., który pochłonął 22 tys. polskich ofi cerów dzisiaj wie chyba już każdy.
Natomiast o „Katyniu 2” z 1941 r., w którym w pierwszych dwóch tygodniach niemieckiego ataku na ZSRS, en-
kawudziści rozstrzelali 16 tys. naszych wojskowych niższych stopni T.A. Kisielewski pisze jako pierwszy Polak! 
Do dziś leżą oni w nie oznaczonych grobach, na których przez 77 lat nie zapłonęła żadna świeczka. Utajnione po 
dziś dzień!
Tematyka KSIĄŻEK śmierci gen. W. Sikorskiego w Gibraltarze:  „Zamach.Tropem zabójców generała Sikor-
skiego”, „Zabójcy.Widma wychodzą z cienia „, „Po zamachu. Uprowadzenie córki generała Sikorskiego i śmierć 
adiutanta”.
 Jak napisano na stronie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - „korzystając z tysięcy źródeł, w tym z wyni-
ków ekshumacji generała i jego ofi cerów, dowiódł jednoznacznie, że katastrofa gibraltarska w żadnym razie nie mogła być wypadkiem. Jak daleko 
się posunął w swoich badaniach i jak bardzo zagroził politycznym interesom kilku państw, świadczy to, że w 2011 r. w ostatniej chwili zabloko-
wano ostatnią już ekshumację, przygotowaną i opłaconą, która miała dostarczyć pierwszego materialnego dowodu, iż ofi cjalna wersja wypadku 
jest nieprawdziwa”.
 Miałem przyjemność prowadzić z p. T.A.Kisielewskim korespondencję e-mailową, w której potwierdzał powyższą informację Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich. Z radością i nadzieją oczekiwał ekshumacji - o którą długo zabiegał - tzw.Jana Gralewskiego pochowanego w Gibral-
tarze, czym chciał w namacalny sposób udowodnić zamach.
Ostatnia jego książka „Uwaga Szpieg” trafi ła do księgarń, a autora nie ma już wśród nas... Więcej książek nie będzie…
Publikacje T.A.Kisielewskiego:
1. Nowy konfl ikt globalny, Instytut Studiów Politycznych PAN – Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 1993.
2. Rosja – Chiny – NATO. Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
3. Imperium Americanum?, Międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2004.
4. Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, REBIS, Poznań 2005.
5. Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, REBIS, Poznań 2006.
6. Schyłek Rosji, REBIS, Poznań 2007.
7. Gibraltar ’43. Jak zginął generał Sikorski, Świat Książki (wydanie klubowe), 
Bertelsmann Media, Warszawa 2007.
8. Katyń. Zbrodnia i kłamstwo, REBIS, Poznań 2008.
9. Wojna imperium. Większy Bliski Wschód w amerykańskiej wojnie z terrory-
zmem, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Elbląg 2008 (wybór artykułów opubli-
kowanych w latach 2002–2006).
10. Sikorski – Spiknutí. Na stopě vrahů polského generála, Nakladatelství JOTA, 
Literatura faktu. Edice Military, Brno 2009 (Z polského originálu Gibraltar ’43 – 
Jak zginął generał Sikorski, vydaného nakladatelstvím, Świat Książki, Warszawa 
roku 2007, přeložila Markéta Páralová Tardy).
11. Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie, REBIS, Poznań 
2009.
12. Pierwszy „polski ”papież?, REBIS, Poznań 2010.
13. Zatajony Katyń 1941. Nieznana tragedia polskich wojskowych, REBIS, 
Poznań 2011.
14. I nie wróci więcej… REBIS, Poznań 2011 (saga rodzinna).
15. Polsza – SSSR: Gibraltar i Katyń, TEMPORA – ECEM Media Ukraina, Kyiv 
2011 (z polskiego oryginału Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyj-
skie, przełożył na ukraiński Andrij Bondar).
16. Po zamachu. Uprowadzenie córki generała Sikorskiego i śmierć adiutanta, 
REBIS, Poznań 2012.
17. Spotkanie pod Skałą, REBIS, Poznań 2013 (powieść, współautor Mariusz 
Kata).
18. Nafta znowu zmieni świat, REBIS, Poznań 2013.
19. Wielka Wojna i niepodległość Polski, REBIS, Poznań 2014.
20. Janczarzy Berlinga. 1. Armia Wojska Polskiego 1943 – 1945, REBIS, Poznań 
2014.
21. Zabić księdza. Sowiecki ślad w sprawie śmierci Jerzego Popiełuszki, REBIS, 
Poznań 2015.
22. Churchill - najlepszy sojusznik Polski?. REBIS, Poznań 2016. 
23. Przesmyk suwalski. Rosja kontra NATO. REBIS, Poznań 2017.
24. Piłsudski, Dmowski i niepodległość. REBIS, Poznań 2018
25. Uwaga Szpieg. Dzieje wywiadu od Noego do Bonda. REBIS, Poznań 2018
 Uwaga, nie mylić zmarłego autora z prof. Tadeuszem Kisielewskim, również politologiem i historykiem.

Stanisław Kossakowski
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