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PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RAJGRODZIE
Prezydent Andrzej Duda odwiedził harcerzy w bazie "Orle Gniazdo"
Fot. Krzysztof Mroziewski
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PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ W
BAZIE HARCERSKIEJ „ORLE
GNIAZDO”

Dzień 24 lipca 2019 r. był typowo letnim, pełnym słońca,
upalnym i prawie bezwietrznym. O godz. 17:45 zebrani na „Orlim
Gnieździe” na rajgrodzkim Okoniówku, po napiętym oczekiwaniu,
usłyszeli sygnały dźwiękowe zbliżających się samochodów. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda przybył na bazę harcerską.
Przy bramie wejściowej powitali go założyciele „Orlego Gniazda”: ks.
hm. Tadeusz Białous - proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku,
a zarazem komendant obozu, ks. hm. Aleksander Dobroński oraz hm.
Marian Podlecki. Niezwykłego gościa powitali harcerze: dh. Klaudia
Mierzejewska i dh Mateusz Mikiewicz.
Prezydent A. Duda złożył kwiaty przy kamieniu upamiętnia-

harcerzy i leśna polana nad Rajgrodzkiem rozbrzmiała gromkim harcerskim: Czuwaj! wydobytym z piersi 130 zgromadzonych druhen i
druhów. Przekazał flagę narodową, aby powiewała nad „Orlim Gniazdem”. Złożył też kwiaty pod obeliskiem Katyń-Smoleńsk, jaki na bazie
harcerskiej znajduje się już od sierpnia 2010 r.
Następnie komendant obozu w kilku słowach opowiedział
historię powstania bazy i obelisku. Nawiązał też do 24 lipca 1932 r.,
czyli wydarzenia sprzed 87 lat, kiedy to ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej - Ignacy Mościcki odwiedził obóz harcerski nad Jeziorem
Białym koło Augustowa. Prezydent A. Duda również 24 lipca odwiedził

Po złożeniu wieńca na obelisku Katyń - Smoleńsk

harcerzy nad Jeziorem Rajgrodzkim. Komendant zapewnił Prezydenta
RP o gotowości harcerzy z „Orlego Gniazda” do służby Bogu, Polsce
i bliźnim. Śpiewem modlitwy harcerskiej „O Panie Boże nasz…” w
intencji Ojczyzny, Pana Prezydenta i wszystkich harcerzy zakończono
uroczysty apel.

Powitanie Prezydenta A. Dudy przez założycieli bazy

jącym dh. Katarzynę Tomaszewską, która zginęła w 2007 r. w wypadku
na przejeździe kolejowym, a często przyjeżdżała na obozy do bazy. Jak
podkreślił komendant ks. T. Białous, był to niespodziewany, ale bardzo
sympatyczny gest Pana Prezydenta. Po krótkim nawiedzeniu harcerskiej kaplicy pw. bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego – patrona

Przekazanie narodowej flagi

Uroczysty apel

harcerzy, Prezydent w towarzystwie osób mu towarzyszących przybył
na plac apelowy, aby wziąć udział w uroczystym apelu powitalnym.
Poszczególne grupy harcerzy zdały raport oboźnemu - dh. Maciejowi
Graczewskiemu, który następnie zdał go komendantowi obozu. Ks. hm.
T. Białous zdał raport Prezydentowi RP, który tradycyjnie pozdrowił

Prezydent podszedł do poszczególnych środowisk harcerskich, mieszkańców namiotów i kadry. Były to niezapomniane chwile
rozmowy i wspólne zdjęcie. Po krótkich spotkaniach z harcerzami, prezydent podszedł też do kilku grup zgromadzonych na placu apelowym.
Leśnicy z dyrektorem regionalnym - Andrzejem Józefem Nowakiem i
nadleśniczym Jackiem Koniecznym z Rajgrodu mieli serdeczne spotkanie. Wszak bazę tę dzierżawi organizator od Lasów Państwowych.
Była też grupa rajgrodzka: przedstawiciele samorządu (zast. burmistrza
- Piotr Milewski i zast. przew. RPG - Marek Kostrzewski) wspólnie z
delegacją Towarzystwa Miłośników Rajgrodu (przew. Komisji Rewizyjnej - Danuta Mroziewska, red. J. Sobolewski z córką Emilią). Jak
też: przedstawiciele strażaków z komendantem powiatowym - Andrzejem Jabłońskim i delegacja księży na czele z rajgrodzkim dziekanem
- ks. prałatem Hieronimem Mojżukiem.
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W pamięci harcerzy, ich opiekunów i pozostałych gości zostaną chwile spędzone podczas obrzędowego ogniska, które zapalił Prezydent A. Duda i zaraz rozległ się śpiew „Płonie ognisko w lesie…”.
Przedstawiły się w krótkich wystąpieniach swych liderów poszczególne środowiska harcerzy oraz wykonano kilka pieśni, między innymi na

trudnych sytuacjach. (…) W harcerstwie zawsze w Polsce wychowywali się ludzie o bardzo patriotycznym spojrzeniu na swoją Ojczyznę, na
świat otaczających nas wartości. Harcerstwo jest nam bardzo potrzebne,
mając na względzie i te elementy wychowawcze i patriotyczne., niezwykle ważne.

Rozmowy z harcerzami

Prezydent RP rozpala ognsko obrzędowe

cześć dostojnego gościa pt. „Powrócisz”. Prezydent wygłosił długą i
ciekawą gawędę przy ognisku, wspomniawszy na wstępie swoje dwa
obozy nad Jeziorem Rajgrodzkim, jakie miały miejsce w latach 1985 i
1986 w okolicach miejscowości Tworki i Zawady:
- To właśnie tutaj nad Jeziorem Rajgrodzkim, niedaleko stąd, w miejscowości Zawady i Tworki byłem na dwóch obozach. To były chyba dla
mnie dwa takie najpiękniejsze obozy na jakich w ogóle byłem. W histo-

Prezydent A. Duda w dalszej części swej gawędy przy ognisku zwrócił uwagę harcerzom na to, że żyją w wolnym i niepodległym
kraju. Obce są im obawy o prześladowanie lub nawet więzienie za śpiew
pieśni w ojczystym języku, itp. Wspominając swoją przynależność do
harcerstwa powiedział: - To nasze harcerstwo było takie częściowo podziemne; miało swoją warstwę oficjalną dla ówczesnych władz i miało
swoją warstwę podskórną, nieoficjalną. Tą, która była prawdziwa, tą,

Serdeczne spotkanie z leśnkami

rii naszej drużyny, a z całą pewnością zastępu, w którym ja byłem, też
obozy zdecydowanie najlepsze i najbardziej udane. Mam więc z tymi
miejscami bardzo taki silny związek emocjonalny. Dlatego ogromnie
się cieszę, mam tę wielką przyjemność po tylu latach zasiąść w harcerskim kręgu nad Jeziorem Rajgrodzkim. To jest takie małe deja vu.
Wspomniał również o tym, jak zawiązywała się przyjaźń pomiędzy harcerzami jego zastępu, jak przetrwała dziesięciolecia:
- Harcerstwo ma jedną niebywałą wartość. Moi przyjaciele z zastępu są dla mnie tak ważni, że z całą pewnością ze wszystkich moich
znajomych stanowią grupę najważniejszą. My cały czas utrzymujemy
ze sobą przyjaźń. Co roku spotykamy się przy ognisku. Jak nie byłem
jeszcze prezydentem, to przyjeżdżaliśmy w góry jesienią do naszych
szałasów, żeby spędzić ze sobą ten jeden wieczór. Żeby razem usiąść
przy ogniu, razem pośpiewać, powspominać, żeby po prostu trzymać
kontakt ze sobą. (…) Nie przeszkadza nam to, że mamy różne poglądy, mamy różne drogi życiowe, ale to zupełnie nie przeszkadza nam w
przyjaźni. Nie ma wśród nas żadnych poważnych sporów i jednej rzeczy jestem stuprocentowo pewien. Na każdego z nich i na wszystkich
razem zawsze mogę liczyć. Nie ma takiej sytuacji, że jakbym poprosił
kogokolwiek z nich o pomoc, to on by mi odmówił.
Trudno mi sobie wyobrazić w ogóle moje życie, gdybym nie
był harcerzem. Nie wyobrażam tego sobie, abym nie był harcerzem. Jak
wiele tak życiowych, prostych, atrakcyjnych wartości i umiejętności
wyniosłem z harcerstwa. Miłość do przyrody, miłość do ognia, miłość
do lasu… Ale też wiele takich umiejętności poradzenia sobie w różnych

Prezydencka gawęda przy ognisk

która była dla nas. Ja mogę śmiało powiedzieć, że było takie, jakie jest
dzisiaj, chociaż działo się to wszystko w czasach, kiedy był inny ustrój,
kiedy władza tępiła wszelkie przejawy samodzielności… Myśmy byli
w harcerstwie wychowywani, jako wolni ludzie i to była jego niezwykła
wartość. Już wtedy mówiono nam o bohaterach, a i drużyna nasza miała

Z harcerską bracią przy ognisku

unikatową, jak na tamte czasy, nazwę, bohatera zbiorowego, jakim byli
„Legioniści 1914 roku”. Komuniści nie pozwolili na nadanie nazwy
„Legionistów Piłsudskiego”… (tu Pan Prezydent wspomniał o niezapomnianych spotkaniach z jeszcze wówczas żyjącymi legionistami mar-
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szałka Piłsudskiego, o uczestnictwie w wielu pogrzebach legionistów,
kiedy z proporcem drużyny brali w nich udział.)
- Robiliśmy to wszystko nielegalnie i nieoficjalnie. Pamiętam, że raz
były problemy, kiedy całą grupą udaliśmy się do kościoła… Czasy były
inne, ale też można było wychować ludzi, jeżeli chciano i wychowy-
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RAJGRODZIANIE POWITALI
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Na „Orle Gniazdo” udałem się w towarzystwie córki
Emilii tuż po godzinie 16-tej, 24 lipca 2019 r. Kiedy podwożący
nas na Okoniówek, pod bramę bazy harcerskiej, zięć Piotrek
zatrzymał samochód, akurat jakaś grupa harcerzy tu przybyła i była
kontrolowana przez odpowiednie służby. Pojawił się też komendant
obozu, ks. Tadeusz, który najwyraźniej był mocno podekscytowany
zbliżającą się chwilą. Po przywitaniu się i zamienieniu dosłownie
kilku zdań, zostaliśmy też „prześwietleni” przez funkcjonariuszy
Służby Ochrony Państwa. Po nas przybywali inni, którzy podlegali
takiej samej procedurze. Najdłużej kontrolowano ekipy telewizyjne,

Przekazywanie iskierki przyjaźni

wano ich jako ludzi wolnych. I to jest największa wartość harcerstwa.
Słowa piosenki „Powrócisz” się spełniły. Po latach, już jako
Prezydent Rzeczypospolitej, powrócił nad Jezioro Rajgrodzkie by, odwiedzić harcerzy i miejsca obozowania z młodzieńczych lat.
Szczególny Gość harcerzy otrzymał: koszulkę obozową, znaczek organizatora obozu Szczepu Pokolenie Jana Pawła II w Ełku oraz
książkę historyczną o harcerstwie na Białostocczyźnie autorstwa ks.

Wspólne zdjęcie uczestników pamiątkowego spotkania

Aleksandra Dobrońskiego. Harcmistrz Marian Podlecki wręczył sprawności zdobywane tylko na bazie „Orle Gniazdo”, jakimi były ORLE
PIÓRO wojownika oraz GROT scytyjski. Zwyczajem harcerskim na
zakończenie ogniska zawiązano olbrzymi krąg, a Pan Prezydent puścił
ISKIERKĘ PRZYJAŹNI do serc wszystkich uczestników. Przy baszcie
wykonano wspólne zdjęcie. Prezydent na zakończenie swej wizyty podarował harcerzom duży namiot.. Okrzyk obozowiczów i przybyłych
gości: „PANIE PREZYDENCIE, DZIĘKUJEMY!” oraz harcerskie
trzykrotne „Czuwaj!” odbiły się echem o ścianę lasu i zapewne słyszane były na pobliskiej części jeziora i uroczyska Jeziorka Ślepego. Jak
powiedział potem ks. hm. T. Białous: - Tak żegnaliśmy „Pierwszego
Orła Rzeczypospolitej”, który zawitał do naszego „Orlego Gniazda”.
Niegdyś harcerstwo, dziś posługa Prezydenta – to piękne świadectwo
dla tych, którzy są u początku drogi harcerskiej. Patron harcerzy bł.
ks. phm. Wincenty Frelichowski w swoim pamiętniku zapisał: „wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami,
byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie
szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba”.
W licznych wypowiedziach harcerki i harcerze podkreślili
wyjątkowość spotkania z Prezydentem Rzeczypospolitej. Solidnie się
do niego przygotowali, ale stresu nie brakowało. Z pewnością ten dzień
zapamiętają na całe życie.

Janusz Sobolewski
Fot. Krzysztof Mroziewski

bo „prześwietlanie” wielkich kamer sporo zajmowało czasu.
Na bazie krzątali się harcerze, poszczególne grupy
ćwiczyły pieśni… Było gorąco, więc zaproszonych gości
skierowano do wiaty stołówkowej. Do chwili przybycia Prezydenta
Rzeczypospolitej było sporo czasu, więc usiedliśmy na drewnianych
ławach przy takichże stołach. Harcerze podali nam butelki z wodą
mineralną, zaproponowali kawę i znalazło się też ciasto. Spotkałem
tu swoich znajomych. Zaraz zjawił się były nadleśniczy Marian
Podlecki, potem nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko - Zbyszek
Poniatowski. Przybyli strażacy z komendantem Jabłońskim, księża:
ks. prałat Hieronim Mojżuk i ks. Adrian Sadowski, był też krótki
uścisk dłoni z ks. Aleksandrem Dobrońskim. Przy stole wkrótce
dosiedli do nas przedstawiciele naszego samorządu: sekretarz
Piotrek Milewski i wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek
Kostrzewski. Przyszła też nasza, czyli TMR, przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej - Danusia Mroziewska z mężem Krzyśkiem,
którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie bazy. Krzysiek rano
otrzymał akredytację z Kancelarii Prezydenta RP na fotografowanie
dzisiejszego wydarzenia. Było to efektem dwudniowych zabiegów
mej żony Ireny i moich, co uwieńczone zostało historyczną, bo
pierwszą akredytacją „Rajgrodzkich Ech” i to w takiej skali.
Żartowaliśmy też, rozważając pewne zagadnienia, związane z
ewentualnym przebiegiem dzisiejszej, prezydenckiej wizyty.
Okazało się, że prezydent Duda przybędzie na lądowisko w
Makosiejach drogą powietrzną, a dalej (czyli na „Orle”) przyjedzie
samochodem. Dziwiliśmy się, że pomimo penetracji służb, nie
znaleziono odpowiedniego lądowiska bliżej Rajgrodu. Pytano
mnie też o to, kiedy ostatnio Prezydent Rzeczypospolitej był w
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Rajgrodzie? Z mej wiedzy wynika, że w latach dwudziestych XX
wieku mieliśmy wizytę prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Przy kościele ustawiono bramę powitalną, bo najprawdopodobniej
króciutki pobyt ówczesnego prezydenta był przy okazji przejazdu
przez Rajgród. Z pewnością prezydent Ignacy Mościcki, który w
1928 r. gościł w Grajewie na uroczystości poświęcenia i wręczenia
sztandaru 9 psk, potem udał się dalej w kierunku Augustowa. Musiał
więc przejeżdżać przez Rajgród. Nie znalazłem wspomnienia o tym,

trzydzieści cztery lata temu…
Wykonaliśmy wspólne zdjęcie i prezydent Duda poszedł
do następnej grupy, do strażaków.
Kiedy usadowiliśmy się na ławeczkach przy ognisku, po
jego podpaleniu Prezydent RP rozpoczął długą, ale ciekawą gawędę,
nacechowaną również własnymi wspomnieniami z harcerstwa.
Trzaskający ogień dopełniał atmosfery tej chwili, której nawet nie
zakłócił warkot małego samolotu pasażerskiego, podchodzącego

że witano go wówczas w naszym miasteczku.
Przyjazd Prezydenta RP na „Orle Gniazdo” opóźnił się
około kwadransa. Ukazał się nam w ubiorze bardziej „na luzie”
niż my, ubrani na galowo. Ubrany był „ w klimacie” harcerskim
- na zielono, zarówno spodnie, jak i koszula. Nie o takie jednak
szczegóły chodzi w tym wspomnieniu…
Poza oficjalnymi przemówieniami i spotkaniami
(opisanymi w niniejszym numerze „RE”) miały miejsce spotkania
z przedstawicielami różnych profesji i środowisk, zaproszonych
przez organizatorów. Wspólnie z córką Emilką i koleżanką
Danusią postanowiliśmy już w trakcie ustawiania się do spotkania
z dostojnym gościem, połączyć się z delegacją rajgrodzkiego
samorządu. Byliśmy chyba przedostatnią grupą, do której podszedł
Pan Prezydent w towarzystwie ks. Tadeusza i Brata Mariana. Ks.
Tadeusz przedstawił Piotrka i Marka, a następnie powiedział:
- To są przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rajgrodu, pan
Janusz Sobolewski, miejscowy historyk…
- Bardzo mi miło - powiedział prezydent Duda.
Przy uścisku naszych dłoni dodałem mu szeptem osobiste życzenia
i przekazałem ostatnio wydany numer „Rajgrodzkich Ech”. Był to
numer majowy 2019 r., na jego pierwszej stronie okładki znajdowało
się zdjęcie prezentujące walory Rajgrodu z lotu ptaka. Dodałem
natychmiast:
- Jest to potwierdzenie, że jest Pan prezydentem najpiękniejszego
kraju na świecie.
Na to padła salwa śmiechu, radosnego śmiechu nas wszystkich.
Prezydent zapytał:
- To dla mnie?
Ja potwierdziłem, a on kurtuazyjnie wejrzał na kilka stron. W tym
czasie ks. Tadeusz opowiedział, że w „RE” są bieżące wiadomości i
teksty historyczne. Dodałem że „RE” ukazują się już prawie 30 lat.
Zast. burmistrza - Piotrek Milewski zwrócił się też do prezydenta
Dudy:
- Panie prezydencie, proszę przyjąć od naszego samorządu, tu są
pamiątki.
Prezydent wziął torebkę z zawartością, gdzie był m.in. album
„Rajgród. Cztery pory roku”. Zajrzał, podziękował i powiedział:
- Ostatni raz byłem w Rajgrodzie , ale to było trochę dawno,

do lądowania przy „Mazurii”, ośrodku znajdującym się na drugiej
stronie jeziora, przy jego odnodze zwanej Jez. Stackim.
Kiedy snuł swe wspomnienia z harcerstwa w PRL,
przypomniały mi się moje przynależności harcerskie. Najpierw w
rajgrodzkiej szkole, gdy prowadził nas nauczyciel Janusz Berner,
a potem w LO w Augustowie. W 1975 r. przeżyłem wspaniały
obóz wędrowny w Bieszczadach. Nocowaliśmy wprawdzie w
Komańczy, ale nic nie wiedzieliśmy o tym np., że tu więziony
był Prymas Tysiąclecia. Obowiązkowym zaś wówczas było
odwiedzenie pomnika w Baligrodzie, gdzie zginął czerwony generał
- Świerczewski. Myśmy jednak wieczorami śpiewali przy ognisku
też piosenki zakazane i nasi przełożeni tego nie zabraniali. Do dziś
pamiętam kilka strof:
„Niech żyje Związek Radziecki!” - zakrzykiwał ktoś pojedynczo, a
inny z nas odpowiadał:
„Za własne pieniądze!”
I wszyscy zaczynali na wesoło refren:
„Imperium jak powstanie, to tylko z naszej krwi, błękitnej krwi…”
Były też bardziej „polityczne” zawołania, wyrażające naszą
dezaprobatę do zniewalającego nas sąsiada, jak np.:
„Niech żyje polsko-chińska granica na Uralu”.
Najważniejsze, czego doświadczyłem na tym obozie,
miało miejsce, kiedy oberwałem nożem w duży palec u nogi,
podczas zabawy „w rozkraczanie” konkurenta. Dostałem wieczorem
gorączki, a noga zaczęła puchnąć. Koledzy i koleżanka eskortowali
mnie kilkanaście kilometrów do szpitala najbliższego naszemu
obozowaniu tego dnia. Dzięki ich przyjaźni otrzymałem pierwszą
pomoc medyczną. Następnego dnia nasza opiekun, profesor
Bugalska, pojechała „okazją” ze mną na przepisany mi zastrzyk
do Cisnej. Kiedy przechodziliśmy obok kościoła, zaproponowała,
abyśmy doń zaszli. Jakże to było budujące dla mnie, kiedy ona
podeszła do ołtarza i klęcząc, oddała się cichej modlitwie. Do
niczego mnie nie namawiała, nie nakazywała, nie sugerowała… Nie
musiała. Uczyniłem z wielką chęcią to samo. Tacy byli prawdziwi
instruktorzy harcerstwa, oddani służbie w pełni: Bogu, Ojczyźnie i
bliźniemu.
Janusz Sobolewski
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IX sesja Rady Miejskiej
W poniedziałek, 5 sierpnia 2019 r., w sali konferencyjnej
rajgrodzkiego Urzędu Miejskiego odbyła się IX sesja Rady Miejskiej.

Miała ona charakter nadzwyczajny. Obrady, w których udział wzięło
12 radnych, prowadził przewodniczący RM - Marek Bućko. W sesji
udział wzięli: sekretarz Piotr Milewski, skarbnik Joanna Andruk, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek

Podjęcie uchwał

Przewodniczący M. Bućko przedstawił projekty uchwał w
sprawach:
- Zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Sekretarz Piotr Milewski usprawiedliwił nieobecność Burmistrza Rajgrodu - Ireneusza Glinieckiego na sesji. Natomiast skarbnik Joanna Andruk przeprosiła zebranych za zwołanie sesji nadzwyczajnej. Poinformowała, iż 30 lipca br. gmina otrzymała wiadomość
z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z prośbą o zmodyfikowanie i doprecyzowanie jednej z kolumn w uchwale w sprawie zmian w WPF
(wieloletniej prognozy finansowej) na lata 2019-2032. Gdyby była zaplanowana i odbyła się w trybie zwyczajnym sesja lipcowa, nie byłoby konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnej. RIO bardzo zależy
na terminie (najpóźniej do dn. 5 sierpnia), ponieważ w dniu 6 sierpnia
zorganizowano posiedzenie Izby i musi zostać zmodyfikowana jedna
kolumna w uchwale dotyczącej zmian w WPF na lata 2019-2032.
Skarbnik poinformowała, iż w związku z zaistniałymi potrzebami dokonano następujących zmian w budżecie:
1. Dokonano zmian pomiędzy paragrafami dotyczącymi OSP –
zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, a dokonano zwiększenia środków o kwotę 9980 zł w związku z dofinansowaniem zakupu
samochodu strażackiego dla OSP w Rajgrodzie, w ramach realizacji
zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP KSRG Rajgród”.
2. Dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w dziale
Rodzina – opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pie-
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lęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r.
Kwota: 7500 zł.
3. Zmniejszono po stronie dochodów i wydatków w związku ze
zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone w dziale Pomoc
społeczna – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi
tego zadania w wysokości 2%. Kwota: 174,52 zł.
Wynik operacyjny - stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni, co
oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach
publicznych.
- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rajgród na lata
2019-2032.
Skarbnik J. Andruk poinformowała, iż 30 lipca otrzymała
pismo z RIO z prośbą o zmodyfikowanie i doprecyzowanie kolumny,
dotyczącej odsetek na obsługę długu na kolejne lata. Nie dotyczy to
roku 2019, czyli nie ma to wpływu na zmiany w bieżącym budżecie
gminy. RIO przygotowuje się do nowych wskaźników i bardzo dogłębnie dokonuje analizy poszczególnych gmin. Skarbnik poinformowała,
iż dokonała również modyfikacji WPF, dotyczących ogółem dochodów i wydatków na kolejne lata. Przy tej okazji wprowadziła zmiany
dotyczące dochodów i wydatków, związanych z projektem dotyczącym bioróżnorodności do realizacji w przyszłych latach (2020- 2023).
Wprowadzone zostały również inne kwoty, które korzystnie wpłynęły
na wskaźniki gminy.

Sprawy różne

Sekretarz P. Milewski przedstawił zebranym wyniki wyborów do Izby Rolniczej w Powiecie Grajewskim. Z naszej gminy zostali wybrani delegaci: Anna Jagłowska z Bełdy i Marek Kapusta z
Rajgrodu.
Radny Stanisław Król zawnioskował o zabezpieczenie kwoty w budżecie gminy na zakup kamery, którą należy zainstalować
przy tzw. „gniazdach” lub przeniesienie odbioru odpadów na teren
osiedla domków letniskowych.
Sekretarz poinformował, iż przewiduje się zakup na ten cel
fotopułapki.
Radny SWP - Jacek Piorunek poinformował, iż gmina
otrzymała dotację od Zarządu Województwa Podlaskiego (w ramach
RPO) na projekt dotyczący bioróżnorodności. Całkowity koszt zadania oszacowano na 9201169,35 zł, w tym dofinansowanie w kwocie:
7640214,19 zł. Radni Rady Miejskiej w Rajgrodzie przedyskutowali
projekt budowy infrastruktury nad Jeziorem Rajgrodzkim. Wyrazili
swoje zadowolenie i nawet przedstawili kilka dodatkowych pomysłów. Radni również artykułowali pewne obawy i wątpliwości. Ewentualne problemy, które mogą pojawić się podczas budowy ścieżki dydaktycznej, też niepokoiły radnych.
Wiceprzewodnicząca RM - Anna Graczewska poprosiła
radnych o przekazanie informacji poszczególnym kołom gospodyń
wiejskich z terenu gminy, dotyczącej konkursu kulinarnego „Skarby
Europy Zaklęte w Szkle”. Konkurs jest realizowany przez Podlaskie
Izby Rolnicze.
Tekst i foto: Natalia Pogorzelska
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Powstanie nowa ścieżka
dydaktyczna w Rajgrodzie

Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie na realizację
projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych
przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w

przyrody, punkty obserwacji dalekiej, jak np. wieża widokowa na
szczycie Góry Zamkowej, ponadto miejsce wodowania sprzętu
pływającego, utwardzone dojścia łączące ścieżkę z głównymi
ulicami miasta i inne.
Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”, tj. zosanie w drodze przetargu wyłoniony wykonawca,
którego zadaniem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej,
uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, decyzji i zezwoleń a
następnie wykonanie robót budowlanych i montażowych. Realizację
projektu rozłożono na pięć lat wg następującego harmonogramu:

2019 r. – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
Rajgrodzie oraz terenów przyległych”.
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał gminie
Rajgród dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
na inwestycję, polegającą na budowie ścieżki dydaktycznej,
obejmującej teren nadbrzeżny Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie:
od nowo wybudowanej przystani wędkarskiej przy Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej do YC Arcus, dalej
- wokół Góry Zamkowej, aż do ujścia rzeki Jegrzni z Jeziora

Rajgrodzkiego (przy ul. Piaski). Dzięki takiej lokalizacji - w centrum
Rajgrodu - ścieżka będzie dobrze skomunikowana z głównymi
drogami dojazdowymi oraz trasami pieszymi i rowerowymi. Zaś
jej maksymalne „otwarcie” na jezioro, w sposób naturalny będzie
prezentować bogactwo obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze
Rajgrodzkie”, w tym siedlisk i żerowisk dzikich ptaków, płazów,
ryb i małych ssaków (wiele z tych zwierząt to gatunki chronione
prawem krajowym oraz UE). Na podstawie analizy najlepszego
sposobu prezentacji bogatych wartości przyrodniczych, wykonano
spójną koncepcję około trzymetrowej ścieżki przyrodniczej, w
określonych miejscach rozbudowanej o dodatkowe elementy. Będą
to punkty edukacyjne, punkty cichej obserwacji, punkty słuchania

2020 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie
wszelkich zgód, zezwoleń, decyzji
2021 r. – wykonanie prac porządkowych oraz budowa ścieżki w
rejonach przystani wędkarskiej i Góry Zamkowej
2022 r. – budowa ścieżki na odcinku wzdłuż zabudowy miejskiej,
budowa schodów terenowych i wieży widokowej na Górze
Zamkowej
2023 r. – budowa pomostów przybrzeżnych, utwardzonych dojść,
montaż elementów małej architektury, lunet, tablic edukacyjnych,
oświetlenia, monitoringu i innych.

Całkowity
koszt
zadania
na 9milionów
201 tysięcy 169,35
dofinansowanie 7640214,19 zł.

zł,

oszacowano
w tym

Rola ścieżek dydaktycznych w edukacji jest ogromna,
ponieważ umożliwia poznanie najciekawszych walorów
przyrodniczych na danym terenie. Ścieżki uwrażliwiają na piękno
przyrody, rozwijają i wzbogacają kulturę turystyczną.
W wyniku realizacji projektu polegającego na budowie
infrastruktury chroniącej przyrodę, nastąpi wzrost atrakcyjności
turystycznej Rajgrodu i całego regionu.
Anna Drapczuk
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KONSULTACJE SAMORZĄDOWE
W dniu 8 sierpnia 2019 r. do mariny Yacht Clubu
„Arcus” w Rajgrodzie przybyli: Prezydent Białegostoku - Tadeusz
Truskolaski, posłowie na Sejm RP: Tomasz Cimoszewicz Krzysztof
Truskolaski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacek
Piorunek, były Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław
Dworzański. Burmistrz Rajgrodu przedstawił gości i powitał
przybyłych na spotkanie, wśród których byli: przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego - Grzegorz Gardocki, zastępca RPG - Marek

Kostrzewski, były przewodniczący RPG - Stanisław Kossakowski,
przewodniczący RM - Marek Bućko, były przewodniczący
- Mieczysław Gisztarowicz. Powitał też, przybyłych na jego
zaproszenie: radnych rajgrodzkich, pracowników UM i sołtysów z
terenu gminy.
Burmistrz Ireneusz Gliniecki: - „Mieszkańcy sami decydują o
losach swoich lokalnych wspólnot”. Takie hasło pojawiło się 4
czerwca w Gdańsku, kiedy tworzyło się 21 tez samorządowych.
Jest to jedna z wielu konsultacji w województwie podlaskim, a ich
podsumowanie odbędzie się 31 sierpnia w Gdańsku. Chcielibyśmy
porozmawiać o tym, jak ważne są samorządy? Gdzie one są, w
jakim miejscu w tej chwili? Jakie są zagrożenia w naszej ocenie dla
samorządów w naszym państwie w dniu dzisiejszym?
Radny J. Piorunek: - Gościmy dzisiaj prezydenta stolicy naszego
województwa, Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego, który
jest samorządowcem, jest prezydentem tego miasta już czwartą
kadencję. W ciągu tych szesnastu lat sami Państwo wiedzą, jak
zmienił się Białystok. Jest dzisiaj miastem kompletnie nie do
poznania. Ludzie, którzy przybywają doń po kilkudziesięciu latach
pobytu za granicą, przyjeżdżając do swego miasta, nie mogą
go poznać. To miasto odniosło, ze wszystkich miast w Polsce,
najwyższy progres rozwojowy.
Prezydent T. Truskolaski: - My czujemy się w obowiązku, jako
samorządowcy, zabierać głos również w sprawach politycznych.
Dlaczego? Dlatego, że widzimy zagrożenia dla funkcjonowania
samorządów. Te 21 tez to „krzyk rozpaczy”. Tak, jak robotnicy
w 1980 r. wypisali 21 tez, tak i my w Gdańsku, 4 czerwca br.,
sformułowaliśmy 21 tez. Po to, by je podpisać, jak robotnicy
w 1980 r., również 31 sierpnia. Oczywiście, że jest inna skala
problemów. Tu jest pewien symbol, że jest walka o zmiany, a wręcz
też niedopuszczenie do zmian, które będą gwoździem do trumny
samorządów.
Poseł T. Cimoszewicz: Rolą samorządowca jest to, że niezależnie
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od tego, kto jest aktualnie u władzy centralnej, kto pełni tę funkcję,
trzeba znaleźć porozumienie i być w stanie z nią rozmawiać. Obecna
władza patrzy na te kwestie trochę w inny sposób. Nasi oponenci
polityczni patrzą na tą kwestię poprzez pryzmat tego, kto co ma
wpięte w swojej klapie.
Prezydent T. Truskolaski: - Są zagrożenia finansowe. My, generalnie
jako samorządy jesteśmy poważnie zadłużeni, Białystok na koniec
roku 2018 miał dług w wysokości 803 mln zł. W porównaniu do
dwumiliardowego budżetu, zadłużenie to wyniosło około 38%.
Dopóki rząd rozdawał z tego, co miał w nadwyżce, to niech rozdaje.

Chociaż mnie jako ekonomistę, zawsze boli rozdawanie za darmo.
Zagrożenie jest natomiast teraz, kiedy rząd zaczyna rozdawać z
naszych. Likwidacja podatku PIT dla osób do 26 roku życia, to 45
mln zł mniej w budżecie Białegostoku.
Poseł Krzysztof Truskolaski: - Mówi się o tym, że tylko pisowskie
samorządy dostaną środki z Funduszu Dróg Samorządowych.
Skąd się te pieniądze wzięły? Fundusz Dróg Samorządowych nie są to pieniądze rządu. To są pieniądze nas wszystkich, którzy
kierujemy samochodami. Rok temu została wprowadzona ustawa,
że od każdego litra 10 groszy, dodatkowych groszy, nie tych które
były zawarte w cenie paliwa, idzie na ten Fundusz. Niestety, od
stycznia 2019 r. ceny paliwa poszybowały w górę. To są pieniądze
nas wszystkich, a służą temu, by wielu osób z PiS-u mogło się tym
pochwalić, jak dobry jest nasz rząd.
(…) Niedługo PIT od osób fizycznych ma wynieść nie 18% (jak
jest obecnie), ale 17%. Jest to ogromne zagrożenie dla samorządów.
W każdej swojej wypowiedzi poselskiej dotyczącej projektów
budżetu, które potem będą obciążały samorządy, zadaję pytanie:
Kto zrekompensuje straty samorządom? Nie ma odpowiedzi na to
pytanie. Oni mówią: Samorządy są na tyle bogate, że sobie poradzą
z tym problemem. Odnoszę wrażenie, że ich pomysł na rządzenie
jest taki, by nie obciążać budżetu państwa, a budżety samorządów.
Radny Jarosław Dworzański: - Kiedy wprowadzano „schetynówki”,
przedstawiono ten program premierowi Tuskowi. On zapoznał się z
nim i powiedział, że program fajny, tylko nazwa kiepska.
Poseł K. Truskolaski: - Cieszę się, że został wprowadzono 500+,
bo nie można tego programu negować, bo poziom ubóstwa w
naszym kraju zmalał. Ale nikt o tym nie myśli, kto ten kredyt, który
zaciągamy, potem spłaci. Bo niestety, te pieniądze są na kredyt. Te
dzieci, które otrzymują 500+, a może i tysiąc, będą musiały kiedyś
oddać go z odsetkami i nie będzie to dla nich.
Burmistrz I. Gliniecki: - Jeżeli chodzi o Fundusz Dróg
Samorządowych, to Rajgród dostał te pieniądze, na dwie drogi

Burmistrz I. Gliniecki wita gości
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samorządowe. Mamy też jedną do realizacji wspólnie z powiatem.
Oby nie było gorzej.
Sołtys Wojciech Więckowski: - Jaki jest mechanizm przyznawania
składanym projektom przez samorządy w zakresie Funduszu Dróg
Lokalnych, który pozwala trzymać rządowi na tym łapę, a nie
stosować algorytmu podziału tych pieniędzy?
Poseł K. Truskolaski: - Fundusz Dróg Samorządowych trzeba
podzielić na drogi powiatowe, drogi gminne i przeprawy mostowe.
Są trzy kryteria: bezpieczeństwa, spójności dróg z siecią dróg w
województwie oraz podnoszenie standardów technicznych dróg
Poseł T. Cimoszewicz: - Na końcu tych kryteriów jest zapis mówiący
o tym, że ostateczny głos ma premier rządu.
Sołtys W. Więckowski: - Starałem się mocno angażować w sprawy
publiczne na początku transformacji i wówczas to, wtedy bardzo
mocno podnoszonym tematem były Fundusze Powiernicze. Osoby
wchodzące na jakieś funkcje były zobowiązane oddać swój majątek
do zarządzania tym Funduszom, który na czas pełnienia funkcji
państwowej był poza ich kontrolą i poza ich wpływami. Czy nie
najwyższy czas wrócić do tego mechanizmu?
Poseł T. Cimoszewicz: - To byłoby ograniczenie praw
obywatelskich, gdybyśmy zaczęli mówić o „wkładaniu” majątku
polityków jakiegokolwiek szczebla do jakiegokolwiek funduszu.
Prawda jest taka, że zostały zbudowane profesjonalne systemy do
tropienia korupcji w świecie polityki. Jeżeli wola polityczna danego
obozu jest taka, aby je faktycznie tropić, a najwięcej jest zawsze
prób korupcji wśród osób, które w danym momencie pełnią władzę,
to oczywiście te systemy działają. (…) Mam tę świadomość,
że nie ma takiej woli w obecnym obozie władzy. Czy są z tym
problemy, kiedy inne obozy były u władzy? Póki nie ma tej pełnej
demokratyzacji, gdzie jest niezależność w podejmowaniu decyzji
na szczeblu bardzo ważnych urzędów państwowych, jeżeli ci
urzędnicy nie mają tego poczucia, że są niezależni od premiera czy
ministra właściwego, który jest ich zwierzchnikiem, to wtedy jest z
tym problem. Ale tu powinna wkraczać opinia publiczna i wyrażać
swoje niezadowolenie.
Głos z sali: - Jak z tą drogą via Baltica, bo chodzą słuchy, że pieniądze
mogą pójść na co innego i w ogóle ona nie będzie wykonana?
Przedsiębiorca Pan Adam: - Opozycjo, gdzie jesteś? Moje zapytanie
dotyczy jednej tylko dziedziny: drogownictwa. Mam pretensję do
opozycji: Dlaczego Państwo nie chwalicie się tym, co było zrobione
w perspektywie lat 2007-2013, z przedłużeniem jej do roku 2015?
To była najlepsza perspektywa w dziejach Polski. Dlaczego obecna
władza nie mówi o drogach, to ja wiem, bo zrobiono zaledwie
kilkadziesiąt kilometrów dróg ekspresowych. Niewielu wie, że
pierwsze spotkanie dotyczące via Baltica było w 1992 r. Od tamtego
momentu minęło 27 lat i mamy wykonane 13 km obwodnicy
Augustowa, i 24 km obwodnicy Suwałk. Tyle mamy via Baltica
i to było wykonane przy rządach Platformy… tzn. obwodnicy
augustowskiej przy rządach Platformy i przygotowania do realizacji
obwodnicy Suwałk.
Poseł T. Cimoszewicz: - Kontrakty na długoterminowe inwestycje
drogowe powinny być rewaloryzowane. Idzie duże spowolnienie
gospodarcze, widać to już u naszych sąsiadów. W ciągu dziewięciu
miesięcy rozpoczną się konkretne procesy recesyjne również u nas,
w tym gospodarcze, co też zmusi Państwa do tego, że ceny zaczną
spadać, ale i nasze pensje będą niższe. Może być i tutaj nie za wesoło.
Są potrzebne pieniądze na realizację obecnego budżetu, zwłaszcza,
że rzucono dodatkowe obietnice w tym roku, te dotychczasowe
i dorzucone ostatnio 60 mld zł, które kilka lat temu nie były
obciążeniem dla budżetu, a teraz są i trzeba się mocno nagłowić.

Media piszą o kolejnych podwyżkach, które są przygotowywane na
społeczeństwo, ale dopiero po wyborach…
Wójt Gminy Grajewo - Stanisław Szleter: - Gmina Grajewo to
51 miejscowości, liczba ludności systematycznie spada i 500+
nie pomaga. Nie chciałbym wchodzić w tematy ściśle polityczne,
ale wiele innych problemów dotyka naszych samorządów. Jestem
wójtem z ponad dwudziestoletnim stażem i było lepiej lub gorzej,
ale tak jak jest teraz, z ręką na sercu, jeszcze nie było. Jednym z nich
jest reforma oświaty, dobiła nas reforma oświaty. Ja nie neguję tego,
czy to było potrzebne, czy też nie… Grosza złamanego z tytułu
reformy obecnej dotychczas nie otrzymaliśmy.
(…) Nie wiem czy Panowie potwierdzą, ale z tytułu kolei i linii
przesyłowych przebiegających przez teren gminy, podatek ma teraz
być nie dla gmin, ale wchodzić do budżetu państwa.
Burmistrz I. Gliniecki: - Samorządowcom jest bardzo trudno oprzeć
się obecnej sytuacji politycznej. Ja jestem o tyle w komfortowej
sytuacji, że ja nie żyję z samorządu. Mam emeryturę, na którą
zawsze mogę wrócić i to atut, który mi totalnie pomaga. Mam
taką ścieżkę i dzięki Bogu mogę śmiało patrzeć ludziom w oczy i
mówić prawdę. Potwierdzam, że małym samorządom jest bardzo
ciężko. Musimy sobie wzajemnie pomagać i tworzyć społeczeństwo
obywatelskie. Jakże się cieszę, że w określonych sprawach dzwonią
do mnie radni czy sołtysi. Oni wiedzą, że jestem osobą wybraną,
decyzyjną i sprawczą. Czy chcemy, aby nadal byli tacy wójtowie
i burmistrzowie? Moja intuicja podpowiada mi, a nigdy mnie nie
zawodzi, że to akurat idzie w złym kierunku.
Sołtys W. Więckowski: - Mam pytania w związku z tezą
przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową. Jak będzie
powoływany ten Senat? Jakim trybem ustawowym miałoby to być
ustanowione? Jaka jest szansa na to, że coś takiego może się stać?
Prezydent T. Truskolaski: - Nie trzeba zmieniać Konstytucji, jest
to zgodne z naszą Konstytucją. Trzeba zmienić zapis w ustawie o
samorządzie, w którym można łączyć stanowiska: samorządowców
pełniących funkcję prezydenta miasta, burmistrza, czy wójta
z senatorem. Wybór mógłby być różny, np. 50% wybieramy
senatorów, a 50%samorządowców. Mogą też oni być delegowani
przez korporacje samorządowe. PO i PSL rządziły przez osiem lat
i tego nie wprowadziły. Szanse są nikłe, bo politykom z góry wcale
nie zależy na tym, by takie przyjąć rozwiązanie. PiS jest systemowo
anty samorządowy.
Burmistrz I. Gliniecki: - Jedne tezy są ważne, inne mniej ważne…
Trzeba nad nimi popracować. Osobiście nie zgadzam się z tymi
dotyczącymi służb mundurowych, bo ja na tym się znam od
podszewki. To się nie uda tak zrobić, aby starosta zarządzał Policją,
tak nie można, to jest niemożliwe.
Prezydent T. Truskolaski: - Spośród 21 tez najwięcej kontrowersji
budzi teza o likwidacji urzędów wojewody. Na poprzednich
konsultacjach padały wnioski, by nie likwidować, a ograniczyć
kompetencje do nadzoru prawnego. Taki nadzór musi być, bo
wówczas bylibyśmy nie samorządami, ale rządami nawet małych
gmin. Musimy być i czuć się częścią Rzeczypospolitej. Nie chcemy
zrobić nic, co jest wbrew interesowi naszego kraju.
Burmistrz I. Gliniecki: - Jako Burmistrz Rajgrodu mówię, jeżeli ktoś
do nas będzie chciał przyjechać, z każdej innej opcji politycznej, to
jest taka możliwość, że ja Państwa zaproszę na takie spotkanie.

Wybrał i połączył tematycznie:
Janusz Sobolewski
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WYSŁUCHAĆ I POMYŚLEĆ

Debata samorządowa z 8 sierpnia br. w Rajgrodzie
przekształciła się w debatę polityczną, co na wstępie prognozował
główny gość. Można też ją nazwać spotkaniem wyborczym
Platformy Obywatelskiej: posłowie reprezentowali PO, radni
wojewódzcy również, a prezydent Truskolaski podkreślił, że jest
bezpartyjny, ale nikt ze słuchaczy nie miał wątpliwości, że najbliżej
mu do PO. Spośród zabierających głos, jedynie wypowiedzi
Burmistrza Rajgrodu, prezydenta Truskolaskiego i sołtysa Wojciecha
Więckowskiego miały ścisły związek z tezami samorządowymi.
Poniżej przytaczam kilka wypowiedzi, ewentualnie ich
sens, a także moje przemyślenia, wszak jesteśmy homo sapiens,
o czym niektórzy z wypowiadających się raczyli jakby trochę nie
pamiętać.
Prezydent Truskolaski (opowiadając o postępowaniu radnych PiS w
Radzie Miasta Białystok): - Doświadczyłem tego na własnej skórze.
Jest zero uczciwości po prostu. To źle, to źle i to źle… Ale w sumie
to 97% wykonania budżetu, no to chyba więcej niż 50%. Tylko
3% niewykonania, to 1,5 mln zł, więc mówią: „Za półtora miliona
prezydent mógł zrobić 10 dróg lokalnych, a tego nie zrobił”. Więc
źle… i w łeb…
Panie Prezydencie… Współczuję Panu, ale skąd my
to znamy? Przykład idzie z góry. To w Sejmie posłowie totalnej
opozycji są przeciwko zdecydowanej większości ustaw. Zanim się z
nimi zapoznają, to już krzyczą, że są złe i będą głosowali przeciwko,
bo przygotowane zostały przez rządzących.
Radny J. Piorunek (zwracając się do posłów: Cimoszewicza i
Truskolaskiego): - Będziecie Panowie posłami kolejnej kadencji i
zapytam was, co zechcecie z tymi programami społecznymi zrobić.
Zwracam uwagę, że na tej sali jest dużo ludzi młodych, młodych
kobiet, które pobierają owe 500+, co im powiecie?
Poseł Truskolaski: - Nikt nie zabierze 500+, co zostało już dane,
to tak musi zostać. My jedynie jesteśmy przeciwni dawaniu 500+
rodzinom, gdzie rodzice unikają pracy. Jeżeli będą pracowali, to też
otrzymywać mogą 500+…
Panie Pośle… Pomijając to, że PO miała poważne
problemy z wywiązywaniem się ze swoich wyborczych obietnic,
zauważam, iż Pana wypowiedź nie jest w pełni zgodna z prawem
unijnym. Nie można dzielić ludności w przysługujących im prawach
- ze względu na skalę ubóstwa. Wiadomo, że niepracujący do takich
będą się zaliczali.
Poseł Truskolaski: - Telewizja publiczna kłamie… 80% to są
kłamstwa.
Panie Pośle… Zagalopował się Pan i to mocno. Wróciwszy
do domu zacząłem oglądać różne kanały telewizyjne. Prognoza
pogody wszędzie taka sama, wiadomości sportowe identyczne,
najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie - takie same.
Wprawdzie inaczej wybrane wydarzenia zrelacjonowano w TVN,
inaczej w Programie I (akcenty rozłożone na różne kwestie). W
„jedynce” powtarzane do znudzenia i w tonie mało sympatycznym
fakty bardzo niewygodne dla opozycji. Język w TVN niewybredny,
komentarze uszczypliwe, złośliwe… Najrzetelniej informacje
podano w Polsacie i Trwam.
I tu przywołam głos burmistrza I. Glinieckiego: - Należy słuchać
różnych stacji i oglądać różne telewizje… Patrzeć i wyciągać
wnioski.
Poseł Cimoszewicz: - Największym szkodnikiem jest prezes
Kaczyński, który od kilkudziesięciu lat konfliktuje Polaków…
Panie Pośle… Urazy osobiste i rodzinne warto chować
do kieszeni, gdy „tyka” się konkretną osobę z pierwszej linii
politycznej. Pana początkowe „wejścia” podczas debaty były
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nacechowane elokwencją, swobodą wypowiedzi i znajomością
rzeczy… Nawet Pan nie wie, jak zniszczył swój wizerunek tak
skrajnie radykalną oceną lidera konkurencji politycznej.
Prezydent Truskolaski: - W następnym roku, ja szacuję, że Białystok
mniej więcej straci na tych zmianach około 150 mln zł [zwolnienie z
podatku PIT dla pracujących do 26 roku życia, a także na obniżeniu
PIT o 1%].
Panie Prezydencie… Nikt nie wie ile straci, a gdybanie „mniej
więcej” przypomina mi pewne wypowiedzi czołowych ekonomistów
PO, którzy kompletnie się pomylili. W dwumiliardowym budżecie
Białegostoku będzie to najwyżej niewielki procent. Obniżka podatku
CIT i PIT niesamowicie napędziły koniunkturę gospodarczą w
kraju. Dochody samorządów z tego tytułu nie zmalały, a wzrosły w
skali kraju o 20 miliardów zł. Za II kwartał br. mamy 4,4% wzrostu
PKB (trzecie miejsce w UE). Międzynarodowy Fundusz Walutowy
twierdzi, że „za rok dopędzimy Tajwan, a za pięć lat Szwajcarię”.
Niemcy, chcąc pobudzić swoją gospodarkę, wzorem naszego rządu
planują „wpompować” w nią grube miliardy euro na programy
socjalne.
Prezydent Truskolaski: - Jeżeli chodzi o tych 26- latków, to w skali
kraju będzie 4,2 mld strat [tyle mniej ma wpłynąć do samorządów].
Panie Prezydencie… Zadzwoniłem do urzędów i instytucji w
naszej gminie, zatrudniających najwięcej pracowników. Ani w UM,
ani w Szkole Podstawowej w Rydzewie, ani w ZS-P w Rajgrodzie,
ani w rajgrodzkim ZGKiM, nie ma nikogo zatrudnionego, kto ma
poniżej 26 lat. Podobnie jest zapewne w innych gminach. Jakie
więc będą z tego tytułu straty w budżetach tych gmin? Ale problem
jest inny, zauważony akurat przez rządzących. Po to jest zniesienie
podatku dla młodych, aby właśnie ich zatrzymać w kraju, aby tu
podejmowali pracę.
Pan Adam (budowniczy dróg) wskazał na brak odpowiedniego
waloryzowania przetargów w drogownictwie. Zgadzam się z nim
w pełni, wieloletnie inwestycje rozstrzygnięte w trybie przetargu
(wygrywa ten, kto da najniższą cenę) muszą być po pewnym
czasie odpowiednio rewaloryzowane, czyli zwiększane finansowo.
Natomiast dyskutanci o via Baltica dostali poważnej amnezji.
Zapomnieli o obwodnicy Szczuczyna, o zielonym świetle dla
długiej obwodnicy Łomży (wojewoda podpisał już odpowiednie
dokumenty), zapomnieli o przyjęciu koncepcji przebiegu
poszczególnych odcinków i harmonogramu ich wykonania.
O jakości dróg wykonanych zwłaszcza w 2012 r. lepiej nie
wspominać…
Poseł Cimoszewicz: - Może być i tutaj nie za wesoło. Są potrzebne
pieniądze na realizację obecnego budżetu, zwłaszcza, że rzucono
dodatkowe obietnice w tym roku, te dotychczasowe i dorzucone
ostatnio 60 mld zł, które kilka lat temu nie były obciążeniem dla
budżetu, a teraz są i trzeba się mocno nagłowić.
Panie Pośle… Przecież nie kto inny przed czterema
laty powiedział, że „pieniędzy nie ma i nie będzie”, jak minister
od finansów rządu PO-PSL. Widzi Pan problem ze znalezieniem
w budżecie państwa 60 mld zł, a nie widzi Pan problemu w
przedwyborczych obietnicach PO, szacowanych na dodatkowe 100
mld zł?
Problem wypowiadających się podczas owej debaty
w Rajgrodzie polegał na tym, że nie wypowiadali się do końca,
nie przedstawiali podnoszonych problemów w pełni. Dlatego
mogę stwierdzić, że była to w przewadze agitacja przedwyborcza
Platformy Obywatelskiej. Najbardziej usatysfakcjonowany zostałem
podsumowaniem Burmistrza Rajgrodu, który powiedział, że na
podobne fora dyskusyjne jest otwarty dla innych opcji politycznych.
J.S.
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Realizacja działań z zakresu pomocy społecznej
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Rajgród zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, jako jednostka organizacyjna Gminy Rajgród.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku udzielił pomocy i wsparcia finansowego 833 osobom (291 rodzin). W odniesieniu do lat ubiegłych nastąpił spadek liczby rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej…
Zasadniczym powodem zmniejszenia się ilości osób korzystających z pomocy społecznej jest
pomoc w formie świadczenia wychowawczego „500+” i jego wpływ na poprawę kondycji
finansowej rodzin oraz zmniejszenie w porównaniu do lat ubiegłych stopy bezrobocia.
Powody udzielenia pomocy przez OPS w latach 2017 i 2018:
Liczba rodzin
Liczba rodzin
Powód udzielenia pomocy rodzinom
Ubóstwo

ogółem 2017

Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezdomność
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezrobocie

ogółem 2018

236

145

40

150

3

5

35

28

38

30

201

150

13

9

3

4

3

2

6

5

0

2

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego
Alkoholizm
Zdarzenie losowe
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu
Zakładu Karnego
Przemoc w rodzinie

Sieroctwo
0
1
Realizacja świadczeń w latach 2017 -2018
W roku 2018 na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 628.354,51 zł, i jest to kwota
mniejsza niż w latach ubiegłych, np. w roku 2017 – 865.026.32 zł, a w 2016 – 1.111.776,78 zł.
Rok 2017
Rok 2018
Rodzaje świadczeń

Liczba rodzin

Kwota
świadczeń

Liczba rodzin

Kwota
świadczeń

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe na żywność w
ramach programu „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania” ogółem
w tym zasiłki celowe na zakup
żywności
w tym świadczenia niepieniężne
w formie posiłku (obiady w
szkołach)
w tym na wniosek dyrektora
(obiady w szkołach)
Zasiłki celowe (zakup opału,
leków, zdarzenia losowe),
Sprawienie pochówku

27
207

140 546
559 009

26
154

147 745
333 370

497

356 000

490

336 000

144

113 980

135

110 834

310

242 020

271

191 952

43

x

38

x

77
1

33 490
2 800

95
1

34 440
2 800

4

142758

4

123959

Opłata za Pobyt w domu pomocy
społecznej

W stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba rodzin i wartość pomocy. Zmniejszenie te
wynika przede wszystkim z następujących powodów:
świadczenia 500+ , które wzmocniły rodziny finansowo w tym wielodzietne,
zmniejszeni się poziomu bezrobocia,
usamodzielnienie się rodzin z uwagi na aktywną integrację społeczną i zawodową w ramach
realizowanych projektów,
starzenie społeczeństwa - do pomocy społecznej zgłasza się więcej osób samotnych, niepełnosprawnych, ponoszących wysokie koszty związane z leczeniem, zakupem leków, rehabilitacją o niskich dochodach (emerytura /renta).
Gmina Rajgród ponadto:
zapewniała świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, na co wydatkowano kwotę 109.136,00 zł. W 2018 r. OPS w
Rajgrodzie zatrudnił 2 opiekunki środowiskowe, a także zawarł umowy ze specjalistami w
zakresie integracji sensorycznej oraz fizjoterapii. Zadanie to w całości finansowane było z
dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Również za pośrednictwem OPS w Rajgrodzie wypłacano świadczenia rodzinne:
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Świadczenia Rodzinne

Kwota
2 023 727,00 zł

zasiłki rodzinne

3 366

751 150,00 zł

dodatki z tytułu urodzenia dziecka

29

29 000,00 zł

dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

14

5 124,00 zł

dodatek z tyt. samotnego
wychowywania dziecka

257

50 561,00 zł

dodatek z tyt. kształcenia i
rehabilitacji dziecka do 5 r.ż

44

3 960,00,00 zł

dodatek z tyt. kształcenia i
rehabilitacji dziecka powyżej 5 r.ż.

176

19 360,00 zł

dodatek z tyt. rozpoczęcia roku
szkolnego

373

37 300,00 zł

443

50 059,00 zł

611

42 159,00 zł

1 163

110 485,00 zł

zasiłek pielęgnacyjny

980

154 909,00 zł

świadczenie pielęgnacyjne

283

416 859,00 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

40

40 000, 00 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy

186

98 956,00 zł

świadczenia rodzicielskie

184

161 165,00 zł

świadczenia rodzinne- zasiłek dla
opiekuna

50

26 800,00 zł

Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego

365

134 600,00 zł

Składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe (św.
piel.,specj.,zas.opiekuńcze, zas.dla
opiekuna

x

99 736,00zł

Koszty obsługi świadczeń
rodzinnych

x

65 040,00 zł

dodatek z tyt. zamieszkiwania w
miejscu, w którym znajduje się
szkoła
dodatek na pokrycie wydatków
związanych dojazdem do
miejscowości, w której znajduje
się szkoła
dodatek z tyt. wychowywania
dziecka
w rodzinie
wielodzietnej

Świadczenie wychowawcze „500+ - w roku 2018 złożono 362 wnioski, a pomocą objęto 582
dzieci, z tego też tytułu wydatkowano kwotę 3.866.207,00 zł. W roku 2017 wniosków złożono
390, pomocą objęto 657 dzieci, i wydatkowano z tego tytułu 4.118.471,00 zł,
Na realizację świadczenia „Dobry start” wydatkowano 176.400,00 zł, a świadczeniem objęto
588 dzieci,
W roku 2018 wpłynęło 8 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 40 kart, a koszt
realizacji zadania wyniósł 109,36 zł,
Poprzez OPS w Rajgrodzie Gmina Rajgród realizowała Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, którego zasadniczym celem jest wspieranie rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz ograniczenie sytuacji kryzysowych w rodzinach.
W ramach programu:
zatrudnionych zostało 2 asystentów rodziny, pod których opieką było 7 rodzin i 21 znajdujących się w nich dzieci – łączny koszt zadania to 25.224,95 zł,
przy OPS w Rajgrodzie funkcjonowała świetlica „Nasza Chmurka”, w której przebywały dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – koszt funkcjonowania świetlicy wyniósł 20.341,64
zł,
współfinansowano
funkcjonowanie
4
rodzin
zastępczych
spokrewnionych,
w których przebywało 6 dzieci – koszt to 18.419,00 zł.
c.d.n.
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LISTY * OPINIE CZYTELNIKÓW *
LISTY
Szanowne Mitochondrium!
Zemsta,
która
w
naszym
katolickim
społeczeństwie – jak nam to Twój artykulik
(RE 6/2019) uświadamia – jest uczuciem dość
powszechnym,
pozostaje w fundamentalnej
sprzeczności z nauką Jezusa w Ewangelii nam
przekazaną. Nieetycznym i bezprawnym działaniom
funkcjonariuszy Państwa, którzy w obecności
kamer aresztowali podejrzanego o morderstwo
dziewczynki, (…) skoro obóz rządzący uznaje
za stosowne opierać się na niskich instynktach
swego elektoratu, zareagował Rzecznik Praw
Obywatelskich, jedna z nielicznych już instytucji
Państwa, której „dobra zmiana” nie zdołała przejąć
ani spacyfikować. Zareagował upominając się o
szacunek dla człowieka i obywatela, czyli wartość
chrześcijańską w naszej Konstytucji zapisaną.
Bo nawet jak najsłuszniej podejrzany o zbrodnię,
człowiekiem i obywatelem być nie przestaje. Gdy
zbrodnia zostanie mu sądownie udowodniona,
będzie podlegać karze. Natomiast na żadnym etapie
działania aparatu sprawiedliwości nie może podlegać
zemście. Przynajmniej tak stanowi prawo. A żyjemy
podobno w państwie praworządnym.
Sołtys Wojciech

PORZĄDEK ZA WSZELKĄ CENĘ
Co pewien czas, a jest to z tendencją rosnącą, media
informują nas o pożarach wysypisk śmieci. A to paliło się
składowisko pod Białymstokiem, a to pod Łodzią, a to… W
jednym tylko tygodniu sierpnia, od 8 do 15 tego miesiąca,
dwukrotnie miał miejsce pożar składowiska nieczystości
stałych w Koszarówce, na południu kraju w Myszkowie, a na
Suwalszczyźnie odkryto w byłej żwirowni nielegalne miejsce
składowania śmieci, skali do końca jeszcze niezbadanej.
Wszyscy wiemy, że utrzymanie porządku i czystości jest
ważne i trzeba o to zadbać, nawet bez odgórnych wytycznych.
Dawniej sferą utrzymania czystości w poszczególnych gminach
zajmowały się miejscowe samorządy w oparciu o własne, małe
wysypiska nieczystości stałych. Istniały więc na obrzeżach miast
i gmin lokalne wysypiska śmieci, administrowane najczęściej
przez MPO danego samorządu. Tak było w Augustowie,
Rajgrodzie, Prostkach, Szczuczynie czy w podgrajewskiej
Koszarówce. Ja, nadal pracując w przemianowanym MPO
na POM, w powolnym objeździe miast i gmin zauważam,
że odkąd segreguje się śmieci, to w sumie wpadają one do
kołchozowego „wora europejskiego”. Zachód nie radzi sobie
z tym problemem i cichcem przywozi do Polski miliony ton
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szkodliwych nieczystości. Opłacalny to dla nich przemyt, bo
Polska ma „patent” na utylizację. Zbiera się więc u nas „bańka
mydlana” śmieci i nagle gdzieś wybucha ów krach „na giełdzie
nieczystości”. Co rusz pęka i rozlewa się smród i śmiercionośna
zaraza nieczystego powietrza.
Mówi się już głośno o tym, że gdy koszt utylizacji
zgromadzonych odpadów doprowadza do widma bankructwa
firmy, wówczas wybuchają pożary. Dochodzi do dziwnego
samozapłonu, albo rzucenia peta przez mało myślącego
pracownika i wybucha śmiercionośna bomba ekologiczna.
Wydobywające się tonami dioksyny najlepiej się segregują
w naszych płucach, wątrobie i trzustce. Nikogo nie musimy
przekonywać, że owe „niespodziewane” pożary śmieci odbijają
się czkawką na naszym zdrowiu. Wróg dzisiaj nie rzuca bomb
konwencjonalnych, ale jakże często funduje nam bomby
ekologiczne. Zatruwają więc nas i nasze środowisko niezwykle
skutecznie.
Gdzie są organy ścigania i sądy? O ile gospodarza, co
podpala w piecu foliowaną gazetą łatwo namierzyć i ukarać, to
już potentata śmieciowego, barona na wzgórzach śmieci, wcale
nie da się go ustalić i ukarać. Przysłowiowy „truteń z petem”
czuje się bezkarny, choć truje niewspółmiernie.
Do problemów naszej służby zdrowia dochodzi jeszcze
jeden, ten związany z aktywnością podpalaczy wysypisk
nieczystości stałych. Mamy problemy z lekami i dostępności do
nich, bo światowe mafie rządzą dystrybucją leków; nie tylko co
do ich wielkości produkcji, ale rzekomo i co do ich jakości, czyli
skuteczności. Mafiom lekowym zależy więc na długotrwałym
leczeniu (skutecznym wysysaniu nas z pieniędzy), a nie na
wyleczeniu, bo złotodajna krowa zapuści zbyt szybko. Zdolni
lekarze i rzesze pielęgniarek wyjechały na Zachód i to kolejny
z problemów naszej służby zdrowia. A wysypiska nieczystości
stałych ciągle płoną… Bez przerwy nasycamy swe organizmy
śmiercionośnymi substancjami.
A gdzież są ekolodzy, którzy tak dzielnie walczyli
przeciwko budowie obwodnicy augustowskiej i w obronie
Puszczy Białowieskiej. Nazwijmy ich po imieniu - owi
pseudoekolodzy pojawiają się tam, gdzie dostaną przysłowiowe
srebrniki, by do upadłego bronić kornika drukarza. Ich
filantropia i bezinteresowność nie dotyczy wysypisk śmieci, bo
to ich zwyczajnie nie interesuje - tu śmierdzi i nikt za to im nie
zapłaci. Niewykluczone, że płacą im za to, by nie protestowali. A
płonące wysypiska zatruwają środowisko naturalne i nas, łącznie
z pseudoekologami.
Przebiegły
Zachód
sprawi,
że
większość
śmiercionośnych beczek wypchnie do Polski. Zatruwanie
środowiska naturalnego jest grzechem śmiertelnym. Któż
jednak z ludzi pozbawionych wartości religijnych patrzy na
ów problem oczyma wiary? U nas też chodzi o to, by pozbawić
naród odniesienia do Dekalogu, by „wyprodukować” nowego
człowieka, pozbawionego wiary i szacunku do wartości
wyższego rzędu. Bezbożna ideologia zniewala ludzi i niszczy
nasz wspólny świat.
Mitochondrium
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Ludzie z pasją…

PIĘKNO ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE
Stali Czytelnicy „Rajgrodzkich Ech” niejeden już
raz podziwiali fotografie autorstwa Marcina Wielenceja, jakie
zamieszczaliśmy (nadal wyrażamy taką intencję) na pierwszej
stronie okładki. Kolorowa fotografia, zwłaszcza jej współczesne
cyfrowe możliwości utrwalania obrazu, z niebywałą precyzją oddaje
otaczającą nas rzeczywistość. A świat widziany wokół nas, zwłaszcza
w Rajgrodzie, jest niespotykanie urokliwy..
- Mieszkam nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego, kiedy wyruszam
na wycieczkę pieszą lub rowerową, już nie tylko jezioro mnie
fascynuje. Niby zachody słońca są codziennie, ale są niepowtarzalne,
zachwycające swą wyjątkowością. Niejeden fotograf chciał oddać ów
klimat kończącego się dnia, kiedy rozpalona tarcza słoneczna zanurza
się w jeziorze, a po jego sfalowanej powierzchni - ku nam - biegną owe
błyskotliwe refleksy świetlne. Takie to ciepłe, tajemniczo oczarowujące,
zachwycające zwłaszcza fotografującego. Poza tym mamy wspaniałe
lasy, rzekę, pomniejsze inne jeziora i wiele, wiele uroczysk świata
przyrody. Od 2002 roku zacząłem to wszystko fotografować i utrwalać
w kadrach mych zdjęć - powiedział Pan Marcin.
Marcin Wielencej urodził się w 1982 r. w Rajgrodzie. Tutaj
ukończył szkołę podstawową, następnie Technikum BudowlanoElektryczne w Augustowie. Jest absolwentem Uniwersytetu w
Białymstoku, gdzie na Wydziale Prawa ukończył administrację. Od
2002 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.
- Rajgród jest miasteczkiem bardzo malowniczo położonym. Rajgród
ostatnio bardzo zmienia się na lepsze i fotografowanie daje też
możliwość dokumentacji tych zmian, także przez pryzmat otaczającej
nas przyrody. Fascynuje mnie to również, że zdjęcie jest poniekąd
zatrzymaną chwilą, poniekąd dokumentacją plastyczną danego miejsca
w określonym czasie. Od kilku lat dają się też zauważyć pozytywne
zmiany w środowisku naturalnym, jeżeli chodzi o ilość dziko żyjących
zwierząt. Jeśli wyjdziemy odpowiednio wcześnie rano, jeżeli udamy
się w miejsca mniej uczęszczane przez ludzi, z pewnością uda się
nam zobaczyć łosie, sarny, lisy czy zające. Wczoraj rano na stawach
na Wojdach zaobserwowałem parę bielików. To piękne, majestatyczne
ptaki, robiące ogromne wrażenie. Wspaniale, że żyją obok nas.
Osobiście miałem swojego czasu niesamowite spotkanie z małym
łoszakiem. Było to na grobli od tzw. Kobylej Szyi ku „Kniei”. Nagle
stanęliśmy naprzeciwko siebie, a ja obawiając się klępy, zacząłem się
rozglądać na boki. Matki łoszaka nie było i udało mi się wykonać kilka
interesujących zdjęć. Przecisnąłem się tak, by go nie dotknąć, by nie
zostawić swego zapachu, by matka go nie porzuciła i poszedłem dalej.
O publikacji zdjęć Pana Marcina na łamach naszego
pisma wspomniałem już na wstępie niniejszego artykułu. W naszym
wydawnictwie, jakim jest album „Osobliwości powiatu grajewskiego”
są również jego zdjęcia. Ponadto wydawnictwa Urzędu Miejskiego,
jak cztery kalendarze i album „Rajgród. Cztery pory roku” - to również
prezentacja dorobku fotograficznego Marcina Wielenceja.
- Po raz pierwszy wystartowałem w konkursie fotograficznym, jaki
zorganizowano w Kwidzynie, i posłałem nań owo zdjęcie z łoszakiem,
spotkanym niespodziewanie na grobli. Okazało się to strzałem w
dziesiątkę, wygrałem tym zdjęciem ten konkurs..
Pan Marcin podkreślił, że współczesna fotografia
daje dodatkowe możliwości. Dawniej w ciemni fotograficznej
„dopracowywano” zdjęcia, zanim utrwalono je na papierze. Obecnie
takie możliwości daje fotografia cyfrowa, a zwłaszcza programy do
obróbki zdjęć. Pan Marcin jednak zaznaczył, że najważniejsze dla
niego jest manualne ustawienie parametrów aparatu, zanim strzeli
migawka. Oby utrwalanie piękna w fotografii nadal go zachwycało, bo
to jest warunkiem dalszego rozwoju pasji, jaką zaraził się na początku
tego wieku. Jako aktywny członek rajgrodzkiego stowarzyszenia
rowerowego, również wykorzystuje zastane krajobrazy i piękno
przyrody w ogóle przemieszczając się rowerem, oczywiście - zawsze z
aparatem w plecaku.
Janusz Sobolewski
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W piątek, 2 sierpnia 2019 r., po wieczornej Mszy św.
rozpoczęła się Droga Krzyżowa na rajgrodzkiej Kalwarii, której
przewodniczył ks. prałat Hieronim Mojżuk. Była ona przygotowaniem
do przypadającego w niedzielę odpustu Przemienienia Pańskiego.
Krzyż na miejsce stacji i z powrotem nieśli członkowie Bractwa Męki
Pańskiej. Pomiędzy stacjami Drogi Krzyżowej nieśli go przedstawiciele

Droga Krzyżowa

poszczególnych wsi i ulic Rajgrodu.
W sobotę wieczorem, 3 sierpnia 2019 r., w rajgrodzkim
sanktuarium w dziękczynieniu za 19. rocznicę koronacji obrazu Matki
Boskiej Rajgrodzkiej miało miejsce okolicznościowe nabożeństwo.
Tajemnice światła z udziałem kół różańcowych odmawiano zapalając
kolejne świece i ustawiając się w świetlistym kręgu wewnątrz świątyni.
Po Mszy św. miał miejsce jeszcze Apel Jasnogórski.
W niedzielę, 4 sierpnia 2019 r., w rajgrodzkiej parafii

Różaniec światła

obchodziliśmy doroczny odpust Przemienienia Pańskiego. Święto
to przypada 6 sierpnia, ale w naszej parafii odpust obchodzi się
w najbliższą niedzielę tej daty. Podczas okolicznościowej sumy,
odprawionej w samo południe, homilię wygłosił ks. dr Artur Hałucha,
prefekt i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Po
nabożeństwie miała miejsce procesja z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła. Na zakończenie odśpiewano dziękczynny hymn „Ciebie
Boga wysławiamy…” i miało miejsce błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.
W czasie odpustu Przemienienia Pańskiego w Rajgrodzie
mają miejsce dodatkowe zwyczaje, nawiązujące do pobożności ludowej
i kultu maryjnego, jaki od wieków jest udziałem miejscowej ludności.

Wierni przed ołtarzem Przemienienia Pańskiego nabywają świece,
zapalają ją i po krótkiej modlitwie ruszają na prezbiterium, by apsydą
obejść ołtarz główny. Przy jego prawej stronie gaszą świece i składają
je do pojemnika, całują mały krucyfiks i wrzucają ofiarny pieniądz
do szkatuły. Potem, przed wizerunkiem Matki Boskiej Rajgrodzkiej
(zawartym w ołtarzu głównym) klękają i modlą się we własnych
intencjach. Często są to dziękczynienia za otrzymane łaski, a także
tzw. ofiara coroczna za „ofiarowanie” swej osoby w dzieciństwie przez
rodziców.

Odpust Przemienienia Pańskiego

Również w dniu odpustu Przemienienia Pańskiego otwarta jest kapliczka
przydrożna na ul. Warszawskiej, naprzeciwko nowego cmentarza.
Postawiona w 1850 r., najprawdopodobniej na mogile żołnierzy polskich,
poległych w zwycięskiej bitwie z Rosjanami w dniu 29 maja 1831 r.
Obecnie wewnątrz kapliczki znajduje się monumentalnych rozmiarów
XVII-wieczny wizerunek Jezusa na krzyżu (rzeźba z drzewa). Dawniej
znajdował się on w starym kościele drewnianym, wzmiankowany w
dokumencie opisującym wnętrze rajgrodzkiego kościoła z 1721 r.
W piątek, 23 sierpnia 2019 r., ks. proboszcz H. Mojżuk spotkał
się w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie z burmistrzem Ireneuszem
Glinieckim oraz z sołtysami i przedstawicielkami kół gospodyń
wiejskich z terenu gminy Rajgród. Omówiono zakres oczekiwań i
możliwości konkretnych realizacji wszelkich przedsięwzięć w czasie
diecezjalnych dożynek, połączonych z jubileuszem 500-lecia parafii i
75. rocznicy bitwy na Grzędach.
Zaproszenie na Dożynki Diecezji Ełckiej w Rajgrodzie
Dożynki Diecezjalne, czyli dziękczynienie za tegoroczne
plony, w diecezji ełckiej odbędą się w niedzielę, 8 września br.
Delegacje społeczności wiejskich z wieńcami dożynkowymi gromadzą się o godz. 10:00 przed rajgrodzkim sanktuarium. Stąd o
godz. 10:30 rozpocznie się przemarsz na miejsce celebry.
Głównym punktem uroczystości będzie Msza Święta Dożynkowa
o godz. 11:00 pod przewodnictwem J. E. ks. bp. Jerzego Mazura
SVD, Biskupa Ełckiego. W programie święta jest też prezentacja i poświęcenie wieńców dożynkowych, uroczystość związana z
500-leciem Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie oraz festyn
dożynkowy.
Jednocześnie obchodzić będziemy 75. rocznicę bitwy
stoczonej przez 9 psk AK z Niemcami na Grzędach
(udział wojska, rodzin kombatantów i delegacji oficjalnych na tej
samej Mszy św.)
Po nabożeństwie przejazd na Grzędy pod pamiątkowy obelisk.
Tam dalsza część uroczystości rocznicowych, zakończona wojskową grochówką i wspomnieniami.
Serdecznie zapraszamy.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMUJE
Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. bez
kryterium dochodowego
Od 1 lipca 2019 r. można złożyć nowy wniosek
na świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus
drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r.- w formie
tradycyjnej na okres zasiłkowy 2019/2021.
Świadczenie
wychowawcze
będzie
przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski składać należy w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rajgrodzie, ulica Warszawska 9 osobiście, bądź
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet:
E-wniosek, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na
nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które
obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć
wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019
r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września
2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie
wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września,
świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia
wniosku.

Dobry Start
Przyjmowanie wniosków o świadczenie Dobry
Start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie rozpocznie
się 1 sierpnia 2019 r.
Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie
można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku
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na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20
lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku
życia.
 	
Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas
wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.
Piotr Szymanowski

BURZA W LESIE
Co zrobić, gdy podczas pobytu w lesie złapie Nas burza?
Oto kilka zasad bezpieczeństwa, które warto
znać
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Spotkanie integracyjno - sportowe w
Pieńczykowie

Piknik Integracyjny w Biebrzy

Zabawy, które łączą pokolenia

Integracyjny.

W sobotę, 27 lipca 2019 r., w Biebrzy odbył się Piknik

W dniu 13 Lipca 2019 r. w Pieńczykowie odbyło się
spotkanie integracyjno-sportowe. W rywalizacji sportowej wzięli
udział dorośli jak również dzieci i młodzież. Duch walki był widoczny
w konkurencjach takich jak: gra w tenisa stołowego, rozgrywki w
piłkarzyki, cymbergaja, strzały celnościowe do bramki, rzutki a
najwięcej trudności i śmiechu było w konkurencji celnościowej
rzut ziemniakiem do gumofilca. Oprócz atrakcji sportowej był
również słodki poczęstunek w formie: waty cukrowej, którą każdy
chętny mógł sobie sam zrobić oraz owoców w czekoladzie z
fontanny czekoladowej. Poza słodkościami każdy mógł skosztować
regionalnym hamburgerów, które cieszą się coraz większą

W sobotę 27.07.2019r w Biebrzy odbył się Piknik Integracyjny.

popularnością.

Najmłodsi skorzystali z Dmuchańców oraz wzięli udział w różnych
zabawach, zawodach prowadzonych przez Animatorkę. Wszyscy

W trakcie spotkania zaszczycił nas swoją obecnością radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek.
Rozgrywki

sportowe

stały

na

wysokim

skorzystali z Pokazów koni, przejażdżki motocyklami, pokazów
Straży Pożarnej z OSP Rajgród i pokazów obsługi sprzętu Policyjnego
z Rajgrodu oraz skosztowali potraw z Grilla. Sobotnia impreza

poziomie

sprawnościowym. Rozgrywano je w dwóch kategoriach: kobiet i

zakończyła się dyskoteką pod Gwiazdami na żywo z zespołem KRIS
& BOND.

mężczyzn.
Wygrani to:
kobiety
1.

Angelika Graczewska

2.

Zuzanna Węgrzyn

3 Karolina Gryczkowska
mężczyźni

Organizatorem Pikniku Integracyjnego było Stowarzyszenie

1.

Dariusz Graczewski

2.

Dawid Kuczyński

3.

Krystian Kaczyński
Wszyscy bawili się bardzo dobrze i stosowali zasadę fair

play.

na rzecz Rozwoju wsi Biebrza oraz Sołtys wraz z radą Sołecką.
Wszystkim dziękuję za pomoc w organizacji pikniku.
Podziękowanie za dofinansowanie dla: UM w Rajgrodzie, sponsora
sklepu INTERMARCHE w Grajewie, OSP Rajgród, Policji w

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał nagrodę niespodziankę.
Zadanie ZOSTAŁO sfinansowane ze środków gminy
Rajgród.

Rajgrodzie, właściciela Koni i Motocykli oraz AUTO-MET z Szyman
za udostępnienie samochodu na Pokazy Strażackie.
PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Biebrza w Biebrzy

Stowarzyszenie „PIEŃCZYKOWIACY”

Waldemar Wołyniec
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W DOMU KULTURY W RAJGRODZIE
Letnie warsztaty z Domem Kultury
I edycja 15-20 lipiec, 2019r. minęła bardzo aktywnie i
kreatywnie. Odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną w Rajgrodzie,
gdzie przywitała nas Dyrektor Anna Arciszewska. Dzień bez
telefonów komórkowych, więc do pudełeczka złożyliśmy na czas

zajęć nasze telefony. Warsztaty „Warto czytać ponieważ?” oraz
praca plastyczna była wyzwaniem dla uczestników. Wycieczka do
Ełku rozpoczęła się wizytą w Drukarni PIXEL. Pracownicy bardzo
miło nas przywitali, omawiając czym się zajmują w swojej pracy
na co dzień. Dzieci nie spodziewały się takiej fajnej niespodzianki
- Każdy otrzymał kubeczek z własnym zdjęciem. Powędrowaliśmy
do Ełckiej Kolei Wąskotorowej, gdzie czekały na nas warsztaty
prowadzone przez przesympatyczne panie: darcie pierza, kiszenie

kapusty, kwiaty z bibuły, lokomotywa z klocków, malowanie na
desce oraz spektakl uliczny ” Wiesiek i Czesiek” Teatru Delikates.
Obiad jedliśmy na promenadzie w przemiłej „Pierożkarni Babci
Frani”. Nasza ekipa zawitała również w Radiu Baryer FM. Pan
Zbyszek oprowadził nas po studiu i pokazał w jaki sposób powstaje
program i do czego służą gąbeczki umieszczone na ścianie. Weronika
Jankowska i Zosia Sobocińska razem z dyrektor Marią Fliszewską
udzieliły wywiadu, który został wyemitowany następnego dnia.
W Domu Kultury w Rajgrodzie odwiedziła nas P. Bartosz
Gazowski - przywiózł specjalny sprzęt do tworzenia filmów na
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zasadzie animacji poklatkowej. Zrobiliśmy sesję zdjęciową z
książką. Selfie z książką zmieniło nam nasze twarze, obuwie i
zmieniło kolor włosów. Taka zabawa z literaturą pozwoliła tym
razem skupić się na okładce, a nie na zawartości książki. Wspólne
ognisko zakończyło I edycję wartatów. Rodzice mogli podziwiać
wykonany przez ich pociechy szałas.

II edycja – 5-10 sierpnia 2019r. Zaczęliśmy muzycznie Pan Szymon Gendzwiłł i Pan
Mateusz Arciszewski zaprezentowali, jak można się wsłuchać w
muzykę. Jak rozpoznać gitarę, perkusję, klarnet, trąbkę czy pianino
nie tylko ze zdjęcia. W Domu Kultury w Rajgrodzie słychać było
orkiestrę przygotowaną z różnych instrumentów. W dzień odwiedzin
piekarni w Rajgrodzie przygotowaliśmy się do tego spotkania
zakładając czepki i fartuszki kucharskie. Właściciel przywitał
nas zapraszając do środka, gdzie bardzo miłe panie pozwoliły
nam wyjąć z ogromnego kotła ciasto z którego przygotowaliśmy
bułeczki. Plaża, zamki z piasku to kolejny etap naszych działań
przed przejażdżką Ełcką Kolejką Wąskotorową. Z inicjatywy
rodziców pojechaliśmy również do Regla, gdzie stoi największy
w Polsce dom do góry nogami. W środku zaskoczył nas widok
działającej pralki i odkurzacza do góry nogami. Kuchnia, pokoje
w pełni wyposażone. Sklepik z pamiątkami został oblężony przez
dzieciaki. Kozy i króliki chętnie przyjmowały marcheweczki jako
przekąski. Chłopakom najbardziej podobał się tunel grawitacyjny.
Właściciel włożył w to miejsce bardzo dużo pracy. Poświęcił 6
lat, aby własnoręcznie wszystko zbudować. Przesympatyczna
kawiarnia i mini labirynt dla dzieci to świetne miejsca na relaks
rodzinny. Łapacze snów, kolorowe indiańskie opaski ozdobione w
kolorowe piórka, cekiny oraz chusta animacyjna zamieniły się w
namiot TIPI.

Serdecznie dziękujemy: właścicielom i pracownikom
Piekarni Nerkowscy w Rajgrodzie, właścicielom Zjawiskolandii
Państwu Małgorzacie i Janowi Kąkol za tak miłe przywitanie.
Drukarnia PIXEl Ełk, Radio Bayer Fm i Radio 5 Ełk, Pierożkarnia
Babci Frani Ełk, B-CIiK Stare Juchy, Bartosz Gazowski, Józefowi
Szachidewiczowi.
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PO RAZ TRZECI W RAJGRODZIE
Podlaska Oktawa Kultur - prawdziwe święto muzyki,
tańca i wielokulturowości, festiwalowo ruszyła 21 lipca 2019 r.,
rozpoczynając swą trasę od Białegostoku. Wędrowała po różnych

Pieśni i tance z Bronowic oraz krakowiaka.
„MTSVERVALI” z Gruzji pokazał nam tradycje gruzińskie.
Opracowanie

sceniczne

było

spektaklem

wypełnionym

żywiołowością i nieposkromioną energią. Takim pokazom można

miejscowościach na Podlasiu (Zambrów, Białowieża, Hajnówka,

przyglądać się bez końca. Ci, którzy obejrzeli owe występy, nie

Orla, Piątnica, Bielsk Podlaski, Czarna Białostocka, Czyżew,

zawita do nas za rok.

mogą już się doczekać kolejnej Podlaskiej Oktawy Kultur, która

Narewka, Goniądz, Grajewo, Korycin, Puńsk, Siemiatycze,
Szczuczyn, Wasilków). Rajgród był ostatnim miastem na mapie

Podlaska Oktawa Kultur - to festiwal organizowany przez

trasy Podlaskiej Oktawy Kultur. W amfiteatrze wystąpili: Zespół

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury już od dwunastu lat. Od

Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” (Polska)

początku skupiała się na folklorze polskim i siedmiu mniejszości

oraz N(N)Le Choreographic Ansamble „Mtsvervali” Of The

narodowych

i

Adjarian A. R. (Gruzja).

białoruskiej,

rosyjskiej,

etnicznych,

zamieszkujących

ukraińskiej,

województwo:

litewskiej,

żydowskiej,

romskiej i tatarskiej. Obecnie festiwal prezentuje piękno folkloru z
Podczas występów obu zespołów

charakterystyczne

całego świata.

były dźwięki dla różnych kultur. Widownia była bardzo miło
zaskoczona, słysząc przepiękną muzykę, niesioną po falach

Dziękujemy wykonawcom za wspaniałe występy, a

Jeziorem Rajgrodzkiego. Artyści, ubrani w kolorowe i jedyne w

WOAK w Białymstoku za możliwość organizacji oktawy po raz

swoim rodzaju niesamowite kreacje, wprawili publikę w oniemienie

trzeci w naszym mieście.

wyjątkowym widowiskiem. „SŁOWIANKI” zaprezentowały Tańce
Sądeckie, Tańce Śląska Cieszyńskiego, kujawiaka z oberkiem,

DK

7 (336) SIERPIEŃ 2019
Lekarz radzi…
CUDOWNA MOC GŁODÓWKI...
Człowiek żyje z jednej czwartej swego pożywienia, z
pozostałych trzech czwartych żyją lekarze - wiedziano o tym już
przed wiekami w kraju faraonów. Po ucztach i wielkich świętach
następowały posty, często dyktowane zaleceniami religijnymi, lub po
prostu - przednówkiem, brakiem pożywienia. Współcześnie zdajemy
się o tym nie pamiętać. Nie mamy problemów ze zdobywaniem
pożywienia. Głodówka to czas jaki dostaje od nas organizm, aby
pozbierać się po latach złego traktowania. Nasz problem polega na
tym, że nie umiemy odłożyć łyżki we właściwym czasie. Zarówno przy
stole ciężko jest nam powiedzieć: stop, jak i przy pracy. Zatraciliśmy
umiejętność odpoczywania i relaksowania się. Tempo życia sprawia, że
tak naprawdę zapominamy po co to wszystko. Nasze działania często
przypominają wysiłki człowieka z pewnego kawału: po budowie biega
facet z pustymi taczkami. Woła go majster i pyta, dlaczego taczka jest
pusta. A delikwent odpowiada, że pracy tyle, że nie ma czasu załadować.
Podejmujemy różne wysiłki, które zabierają nam cenny
czas. Często kręcimy się w kółko. Ale dostrzec to możemy tylko w czasie
spokojnej refleksji nad sensem i celem swojego życia. Nasz organizm
nieraz wymusza na nas takie chwile, na przykład w czasie choroby,
gdy cierpiąc leżymy w łóżku odsunięci od swojej pracy i doraźnych
problemów. Wówczas znów mamy szansę rozpoczęcia wszystkiego
na nowo. Plutarch zwykł mówić: że zamiast w chorobie brać leki,
lepiej głodować, choćby i jeden dzień. Paracelsus uważał głodowanie
za największe lekarstwo. Około 100 lat temu leczniczym aspektem
głodówki zainteresowali się niemieccy lekarze. W czerwcu 1880 roku,
40-dniowy post, który ze szczegółami relacjonowały niemieckie gazety,
rozpoczął lekarz Tanner. Zrobił to, aby przekonać świat lekarski do tego
typu leczenia. Głodówka zakończyła się sukcesem: wyleczeniem z
różnych starych dolegliwości. Temat głodówki - w aspekcie leczniczym
- stał się znowu aktualny. Powoływano się na zwierzęta
, które gdy są chore, przestają jeść, narzucając sobie tym samym
właśnie głodówkę leczniczą. W ślad za Tannerem poszło wielu lekarzy.
Wydano kilka dzieł medycznych, powstało kilka ośrodków leczących
głodówkami, a krótkie jedno i kilkudniowe głodówki stały się
popularne wśród pacjentów. Dr. Redin, który odniósł wiele sukcesów w
leczeniu u pacjentów różnych ciężkich schorzeń, takich jak nowotwory,
arterioskleroza itp. określił głodówkę jako operację bez skalpela.
Określenie to, w którym jest wiele prawdy, przyjęło się i do dziś jest
używane.
Nie obyło się także bez potępienia głodówek, jako ciężkich metod.
Przemysł farmaceutyczny w tym okresie zaczął święcić triumfy.
Coraz więcej osób korzystało z kolorowych pastylek. W 1927 roku na
kongresie internistów w Amsterdamie, zgromadzeni tam profesorowie
stwierdzili, że: współczesna medycyna dość ma leków i nie musi
korzystać z niefizjologicznej metody głodówek. Niestety ... niektórzy
lekarze nadal tak myślą.
Jak zachowuje się nasz organizm, gdy nagle nie otrzyma
pożywienia? Dokładnie tak jak my, gdybyśmy znaleźli się, na przykład,
w lodowatym domu i zabrakłoby nam węgla do palenia w piecu. Najpierw
- poszukalibyśmy węgla, drewna czy innych rzeczy nadających się do
spalenia. Potem rozejrzelibyśmy się za innymi materiałami, które dało
by się spalić: połamane krzesła, zepsute sprzęty. Wszystko, co niezbyt
dobrze działa i jest zepsute poszłoby do pieca. Dopiero na końcu
zastanowilibyśmy się, czy spalić zabytkowy kredens i dobre sprzęty.
Podobnie postępuje organizm. W czasie pierwszych dni głodówki, gdy
jest całkowicie pozbawiony pożywienia z zewnątrz, a musi wytworzyć
przecież energię potrzebną do podtrzymania funkcjonowania i do życia,
podejmuje przegląd generalny swoich rezerw. W pierwszym rzędzie
spala nagromadzone pokłady tłuszczu, ale też pozbywa się wszystkiego
co jest zbędne i chore. Przeprowadza przegląd generalnych nie tylko
swoich zapasów, ale także sposobu funkcjonowania. Doprowadza do
porządku, szwankujące z powodu niewłaściwego traktowania, organy.
Reguluje związane z metabolizmem, rozregulowane funkcje organizmu.
Porządkuje pracę, nie tylko organów biorących udział w przemianie
materii, ale także innych, związanych z układem immunologicznym i
nerwowym. W tych nowych warunkach, gdy zostanie zaprowadzony
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porządek przy tak dużej wydajności wykorzystywania rezerw potrafi
przeżyć całkiem nieźle przez wiele dni.
Znane jest powiedzenie: nic nie jest tak chciwe, jak krew
głodującego. Jest w nim wiele racji. Szukając rezerw do spalania,
krew czyści arterie z odłożonych tam cholesterolowych złogów. Są
one dobrym paliwem. Podobnie wszystkie niepotrzebne złogi, które w
organach zbierają się latami: cysty, zgrubienia, drobne ogniska ropne
np.: pod zębami, brązowy, starczy barwnik, sole wapnia, krosty itp., a
także martwe bakterie, obumarłe lub zwyrodniałe komórki. Chore tkanki
organizm zużywa bardzo szybko. Następuje gruntowne oczyszczenie
organizmu z niebezpiecznych bomb z opóźnionym zapłonem. Co ważne
- nawet po okresach długotrwałych głodówek, narządy takie jak mózg,
serce nie tracą na wadze, podczas, gdy na przykład tkanka podskórna
traci 95% swojej wagi.
Pozytywnym, następnym efektem głodówki jest także czas, jaki dostaje
od nas przewód pokarmowy do pozbierania się po wieloletniej pracy.
Odciążone organy wydzielnicze mogą się zregenerować. Po postoju,
przewód pokarmowy na ogół uruchamia zdrowe, normalne funkcje,
stąd częste są uleczenia z cukrzycy, schorzenia dróg żółciowych,
uciążliwych zaparć itp. Z wielu chorób - jak pokazuje doświadczenie organizm może się wyleczyć jedynie sam. Dzięki swojej precyzji, przy
porządkowaniu i likwidowaniu niepotrzebnych złogów, nigdy się nie
myli.
Przy pozytywnym nastawieniu, głodówka wcale
nie oznacza rezygnacji czy męki. Najważniejszym krokiem, gdy
decydujemy się na nią, powinno być uwierzenie w to, że nie grozi nam
śmierć głodowa. Takie obawy najczęściej komplikują lecznicze funkcje
głodówki. Pamiętajmy - przed nami głodówkę leczniczą przeprowadziło
miliony ludzi na świecie, tysiące przypadków długich głodówek zostało
opisanych pozytywnie w literaturze medycznej. Wszyscy pacjenci
odnieśli duże korzyści zdrowotne z głodówek. Praktykujący ją mówią,
że pierwsze trzy dni trzeba jakoś przetrzymać. Głód daje się we znaki
najbardziej w pierwszych trzech dniach. Później organizm przestaje
dawać ten sygnał. Pierwsze wydalanie nieczystości rozpoczyna się
przez skórę, która poci się częściej niż zazwyczaj i przez jamę ustną.
Poszczący ma obłożony język i przykry zapach z ust. Aby wspomóc
oczyszczanie należy często myć skórę i płukać jamę ustną. Późniejszy
okres większość głodujących opisuje jako przyjemny. Umysł się
rozjaśnia i wszystko, co dotychczas było trudne, skomplikowane, bez
wyjścia, zaczyna być widać w jasnym i prostym świetle. Poszczących
ogarnia lekkość, euforia, radość życia, problemy zdają się wyglądać
nieistotnie.
Dolegliwości, które wspaniale leczy głodówka to: przede
wszystkim zaburzenia w przemianie materii. Koronną dolegliwością,
która doskonale poddaje się leczeniu to: nadwaga, artretyzm,
reumatyzm, wszelkie zmiany zwyrodnieniowe. Także choroby organów
trawienia: trzustki, żołądka, jelit, wątroby, woreczka żółciowego. Do
drugiej grupy schorzeń, również dobrze poddających się leczeniu
głodówką należą: choroba wieńcowa, wszelkie choroby serca związane
z nadmiarem cholesterolu, wysokie lub niskie ciśnienie, zapalenia żył,
wszelkie zwapnienia. Trzecie - to zatrucia wszelkiego rodzaju, wywołane
przez nadużywanie leków, lub przez sposób odżywiania. Do nich
należą również alergie i katar sienny. Dobrze poddają się głodówkom
również choroby skóry, jak łuszczyca, egzemy, trądzik, wrzody, a
także choroby kobiece, szczególnie dolegliwości okresu przekwitania,
zaburzenia w miesiączkowaniu, zapalenia jajników i przydatków,
grzybice. Także dolegliwości nerwicowe, a w szczególności migreny,
wyczerpanie nerwowe, bezsenność, zapalenie nerwów dobrze poddają
się głodówkom. Przeciwwskazania do głodówek to: starcze osłabienie,
przy ciężkich chorobach z gorączką, przede wszystkim przy gruźlicy,
przy nowotworach, jeżeli już doprowadziły do wyczerpania organizmu,
przy silnej nadczynności tarczycy, przy chorobach psychicznych i
psychopatiach, a także dzieci poniżej 10 lat nie powinny leczyć się
głodówkami. A najlepiej przed planowaną głodówką poradzić się
swojego lekarza.
Warto spróbować i tej metody leczenia, przecież nic nas
nie kosztuje a może dużo pomóc, bo lepiej zapobiegać niż leczyć.
Dużo zdrowia życzy lekarz Jacek Kaliszewski

Bł
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Zapraszamy po nowości książkowe
Biblioteka
rozpoczęła

Publiczna

realizację

w

Rajgrodzie

„Narodowego

KONCERT W PARKU MIEJSKIM
W dniu 15.sierpnia 2019 r. w parku miejskim w
Rajgrodzie odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Zespołu Czerwone Gitary. Piękna słoneczna pogoda, wspaniałe

Programu

Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych.
Założeniem Priorytetu realizowanego w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa w latach 2016-2020” jest wzmocnienie
aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych
poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych
publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek
publicznych. Szczególny nacisk został położony
na

budowanie

nawyków

czytelniczych

poprzez

stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów),
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla
użytkowników bibliotek.
W zakupionych nowościach znajdziecie
Państwo książki, które wzruszają i zmuszają do
myślenia, książki, które podejmują ciekawe, niebanalne,
niekiedy też kontrowersyjne tematy. Książki dobrane
są tak, by czytelnicy łatwo mogli identyfikować się
z wybranymi bohaterami. Wśród nich znajdziemy:
thrillery, romanse, literaturę sensacyjną, historyczną i
obyczajową, literaturę faktu, wojny i okupacji. Jest, w
czym wybierać!

piosenki tego zespołu - sprawiły, że widownia, która licznie
przybyła, bawiła się świetnie. Uczestnicy otrzymali nagrody
ufundowane przez pp. Urszulę i Andrzeja Grajewskich oraz Ks.
Proboszcza Hieronima Mojżuka.

Zachęcamy Państwa do wspólnego budowania
księgozbioru rajgrodzkiej biblioteki. Jeśli są książki,
które twoim zdaniem mogłyby znaleźć się w naszym
księgozbiorze, prześlij ich tytuł i autora na adres e-mail:
bibliotekas@op.pl lub przedstaw swoje sugestie

bezpośrednio w bibliotece. Przy dalszym planowaniu
zakupów weźmiemy pod uwagę propozycje naszych
czytelników.

Przegląd zorganizowali wolontariusze edukacji
kulturalnej Domu Katolickiego im. J.P. II „Barka” w Rajgrodzie.
Barbara Gajdzińska

inf.wł.
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Polki Niepodległe.

Przekładaniec bez lukru – opowiadanie
trzecie
Ucieszyła mnie bardzo wiadomość, że w konkursie „Srebro nie Złoto” wprowadzono w roku świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości kategorię „Polka Niepodległa”. Bowiem mało komu określenie
„niepodległość”, wiązane zazwyczaj z pojęciami takimi
jak Ojczyzna, Naród czy Państwo, kojarzy się z pojedynczymi osobami. A organizatorom konkursu się kojarzy. I
mnie też. Powiem więcej: uważam, ze niepodległe państwo może być utworzone tylko przez ludzi, którzy sobie
wywalczyli, wypracowali niepodległość osobistą. A taka
walka, taka praca trwa latami. Jeśli zatem do budowy II
Rzeczpospolitej Polki przystąpiły wyposażone w prawa
wyborcze, jeśli w III Rzeczpospolitej sprawowały najwyższe urzędy państwowe, to chyba warto tej ich walce, pracy
i narastającej samoświadomości przyjrzeć się nieco bliżej,
co poniżej staram
się uczynić.
Wojciech Więckowski

Zofia Zuzanna z Fukierów Malcz
Zofia Zuzanna (1843 – 1914)
DWIE ROZMOWY
W roku 1873:
– Mamusiu, kiedy ja pójdę na pensję?
– Nie musisz, Haluchno, tyś się ode mnie lepiej pisać
i rachować nauczyła niż niejedna
pensjonarka.
– Ale na pensji koleżanki bym miała. A Stefcia mówiła, że u pani Kakowskiej jeografii i przyrody uczą,
nie tylko pisania i czytania.
– Oj, Haluchno, Haluchno! Pensja rzecz pożyteczna,
ale i kosztowna. U pani Kakowskiej 150 albo i 200
rubli trzeba za rok zapłacić.
-Czy to tak dużo?
– No to policz, kochanie, ile to wyjdzie na miesiąc.
– Jak odliczyć dwa miesiące wakacji, to wyjdzie 15
rubli.
-Albo i 20. A ja cały miesiąc naszego utrzymania stoma rublami staram się ogarnąć . A jak święta wypad-
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ną to i sto pięćdziesiąt pójdzie.
– A jak tatko był z nami, to nam pieniędzy nie brakowało*.
– Póki ich tatko nie roztrwonił. Szczęście, żem
ewangeliczką i z rozwodem jakoś poszło, choć całe
towarzystwo na językach mnie mełło. Gdybym go
nie uzyskała, tatusiowi wierzyciele do gołego by nas
oskubali. Łatwiej im było nas szarpać niż ojca po
Paryżu szukać. I tak przeszło dwa lata od rozwodu
mija, a dopiero teraz mój posag i dobro osobiste bezpieczne i te kapitały jakiś dochód stały nam zapewnią.
Kamienica Fukierów na Rynku Starego Miasta, w
której do czasu II zamążpójścia mieszkała Zofia Zuzanna a później, co sobota, siedząca na inwalidzkim
wózku Babcia Karlusia wyglądała przez dziurkę od
klucza przybiegającej z pensji ukochanej wnuczki
– To ja już będę mogła pójść na pensję!?
– Razem z panem Stanisławem przemyśliwamy nad
tym, bo dobra okazja się zapowiada. Panna Jadwiga
Sikorska, która u pani Kakowskiej uczy, od przyszłego roku własną pensję otworzyć zamierza. A póki
firmę sobie wyrobi, czesne i na pół tego, co u pani
Kakowskiej będzie musiała ustalić. A o tej jeografii i
przyrodzie to pan Stanisław ci powiedział?
– Przecież mówiłam mamie, że Stefcia. Pan Stanisław o budowaniu domów mi opowiada. On tak
ładnie rysuje, a na spacerze pokazuje, jak z rysunku
dom wyrasta.
– A lubisz ty pana Kossakowskiego?
– Pewnie że lubię. Babcia Karlusia mówi, że on się z
tobą ożeni.
– Oj, te babskie plotki. Znowu ludzie na językach
mleć mnie będą. A ty byś chciała, żebyśmy z panem
Stanisławem razem byli? Wspólnie łatwiej nam będzie twoją pensję opłacić.
– Ja bym chciała, tylko tatce pewnie przykro będzie.
Ale jak mu napiszę, że na pensję idę, to się na pewno
ucieszy.
– A co tam u ojca. Widziałam, żeś od babci Karlusi
list z Paryża przyniosła.
– Pisze tatko, że ma za co list ofrankować, bo za
konduktora w paryskich tramwajach się najął.
– Ot, na co mu przyszło! Kiedyś biletem sturublo-
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wym fajkę przypalał, a teraz ćwierćfrankowe bilety
pasażerom sprzedaje.
W roku 1883:
– Widzę, Haluchno, jakiś nowy łańcuszek masz na
szyi.
– Zauważyła mamusia? To od krzyżyka. Ja już od
Wielkiej Nocy go noszę.
– Czyżbyś go od kogoś dostała?
– At, jaka mamusia domyślna być próbuje. Wcale nie
. Sama sobie kupiłam.
– W Wielkanoc, w zamkniętym sklepie!?
– No nie w samą Wielkanoc, tylko dwa dni później.
Jak Adolf po świętach do Rygi na Politechnikę wracał, na Dworzec Petersburski go odprowadziłam. A
jak do domu wracałam, zapatrzyłam się na moście na
Wisłę i takie mnie roztkliwienie ogarnęło, że u jubilera na Krakowskim Przedmieściu krzyżyk kupiłam.
– A co ma piernik do wiatraka?
– Bo ja go na intencję kupiłam, by Adolfowi wierności dochować.
– O! To widzę, moja panno, że sprawa poważnie
zaczyna wyglądać.
– Szczęściem, nie tak poważnie jak u Floriana z
Anielą.
– O! Czyżby zjedli deser przed obiadem?
– No właśnie! Aniela przed Świętem Zmarłych spodziewa się rozwiązania.
– A to się pospieszyli. To pewnie z początkiem lata
wesele będzie.
– Och, mamo, boję się że nie. Mama chłopców ani
słyszeć o Anieli nie chce.
– A któż owa Aniela, wiesz coś o niej?
– Adolf mi powiedział, że Florian na wieczorze
tańcującym, który Arkoni** urządzili, ją poznał. Jej
rodzice majątek pod Witebskiem mają.
– To kuzynce Felicji ziemiańska córka wadzić nie
powinna. Toż ona sama szlachcianką ze Szczebrzeszyna do mieszczańskiej rodziny weszła.
– Matce chyba nie stan szlachecki Anieli przeszkadza, ale jej stan poważny.
– Toż Felicja ze wstydu spalić się powinna, gdyby
Florian, pannie dziecko zrobiwszy, kantem ja puścił!
– Tak i Florian uważa. Na święta wielkanocne z
Dolkiem nie przyjechał, bo mimo matki obiekcji, do

rodziców Anielki deklarować się pojechał.
– To zuch chłopak. Choć łatwo to im nie będzie, bo
Felicja wdową będąc, na rodzinnym kapitale rękę
trzyma.
– Ale jak Florian Politechnikę ukończy, to i bez
maminej łaski na jakiejś posadzie się utrzyma. A jeśli
oni naprawdę się kochają, to zawsze dadzą sobie
radę.
– Masz rację, Haluchno. Kochającym się lżej na
świecie I myślę sobie, że Anielce przyjaciółką będziesz i w niełatwej sytuacji ją podeprzesz.
O tym, jak Haluchna podpierała Anielkę cierpliwy
czytelnik dowie się niebawem.
* Ojcem Haluchny był Wilhelm Ludwik Malcz, syn
wspomnianego w opowiadaniu o Zofii Aleksandrze
Karola Malcza – złotnika, który dzięki talentowi i
pracowitości dorobił się znacznego majątku. Karol
kupił synowi majątek Borów w piotrkowskiem, natomiast widząc jak syn trwoni pieniądze, odchodząc
w 1864 roku z zawodu, renomowaną firmę przekazał Augustowi Teodorowi Wernerowi – bratankowi swej żony, Karoliny z Wernerów zwanej Babcią
Karlusią, z którą spotykamy się w tym opowiadaniu.
Z Augustem Teodorem też się jeszcze spotkamy.
**Arkonia – ideowo-wychowawcze stowarzyszenie
skupiające męską młodzież akademicką narodowości
polskiej powstałe 9 maja 1879 roku w Rydze na tamtejszej Politechnice. Celami Arkonii jest krzewienie
patriotyzmu wśród swoich członków i w społeczeństwie, kształtowanie postaw moralnych młodzieży,
godności osobistej i honoru, integracja środowiska,
a także organizowanie życia towarzyskiego. Jedyna
organizacja polska akceptowana przez carat na niemieckojęzycznych uczelniach w Rosji.
Wojciech Więckowskii
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W okresie międzywojennym harcerze obozowali
również nad Jeziorem Rajgrodzkim

LETNIE OBOZY HARCERSKIE
Obóz letni w przedwojennym harcerstwie znaczył tyle, co w wojsku
doroczne manewry.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego harcerstwo
było jedyną organizacją propagującą turystykę i jedyną pionierską
organizacją doceniającą znaczenie ochrony środowiska naturalnego.
Program turystyczny harcerstwo realizowało przez organizowanie
krótko i długo dystansowych wycieczek, dobrze pomyślanych obozów
wędrownych i obozów stałych, corocznie urządzanych w innej części
Polski. Obozy rozwiązywały kwestię wdrażania młodych ludzi do
twardego, puszczańskiego życia na łonie natury, w prymitywnych
nieraz warunkach, oznajmiały ich z pięknem polskiej przyrody,
uczyły i wdrażały poszanowanie dla środowiska, w którym młodzież
przebywała.
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spożywcze, a kwatermistrz twierdzy miał obowiązek zaopatrywać
również obóz już odpłatnie w jarzyny, mleko, masło itp. Była to wielka
pomoc ze strony wojska, bez której drużyna prawdopodobnie nie
poradziłaby sobie z trudnościami w tych pierwszych po wojnie latach.
W tym samym okresie drużyna żeńska także podjęła się
zorganizowania pierwszego ze swoich obozów stałych. Odbył się on w
leżącym pod Grajewem Podlasku.

Od tej pory rokrocznie już grajewskie drużyny harcerskie
organizowały dla swoich członków obozowe formy letniego
wypoczynku. Najczęściej miejscem, w którym rozbijano namioty była
Majowa Góra lub Okoniówek nad Jeziorem Rajgrodzkim.
		 Po latach jeden z nich tak wspominał codzienny rytm
obozowego życia: Pobudkę mieliśmy o godzinie 7.00, następnie
gimnastyka, porządki w namiotach i obozie, kąpiel w jeziorze
raport poranny i śniadanie. Od godz. 9-12 czas był poświęcony na
zajęcia programowe. Po obiedzie i sjeście poobiedniej odbywały się
zazwyczaj zajęcia praktyczne wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego a wieczorem po kolacji wspólnej z obozami harcerek ognisko. Tu młodzież produkowała swoje artystyczne umiejętności, tu
wyżywała się w śpiewie znanych piosenek harcerskich i uczyła się z
repertuaru nowych na czasie.
		 Wszystkie obozy starano się organizować pod czujnym okiem
pełnoletnich opiekunów, choć i tutaj zdarzały się wyjątki. Podejmowano
się również organizacji obozów bardziej oddalonych od „rodzinnych
pieleszy”. Tak było np. w 1925 r., gdy harcerze I GDH udali się na
15 dniowy obóz stały w miejscowości Ołyka-Cumań nad rzeką Horyń.
Rok później drużyna wybrała się na obóz wędrowny do Nowej Wsi nad
Bałtykiem. Z kolei w 1937 r. grajewska drużyna im. H. Dąbrowskiego
urządziła obóz w Kudryńcach, a pierwszym etapem podróży był Lwów.
Ukoronowaniem wszystkich wycieczek była wyprawa do Chocimia w
Rumunii.

A ponieważ ówczesne harcerstwo nie było koedukacyjne, stąd
również obozy organizowano oddzielnie dla płci męskiej i oddzielnie
dla żeńskiej. Często jednak z przyczyn logistycznych i organizacyjnych
organizowane były one w bezpośrednim swoim sąsiedztwie.
Doceniając rolę wychowawczą obozów letnich Rada I
Grajewskiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Henryka Dąbrowskiego
już w 1922 r. zorganizowała kilkudniowy obóz wędrowny do
Tykocina. Ponieważ był to pierwszy obóz drużyny, pozostawił więc na
uczestnikach niezatarte wrażenia.
		 W następnym roku rada drużyny miała już większe ambicje
i większe doświadczenia i lepiej zorganizowała akcję letnią. Pierwszy
stały obóz środowiska grajewskiego zorganizowano pod namiotami
od 28 czerwca do 14 lipca 1923 r. w Osowcu w obrębie fortów. W
zorganizowaniu obozu wiele pomogły ówczesne władze wojskowe
i komendant twierdzy. Wojsko m.in. wypożyczyło namioty, kuchnię
polową i sprzęt pionierski. Dało również nieodpłatnie pewne artykuły

Obóz letni w harcerstwie był sprawdzianem całorocznej pracy
szkoleniowo - wychowawczej, rozpoczętego jesienią i kontynuowanego
zimą i na wiosnę szkolenia oraz uwarunkowaniem pracy w drużynie
na następujący rok. Punktem honoru każdego drużynowego i każdej
Rady Drużyny było takie zorganizowanie akcji letniej, żeby młodzież
harcerska, dana im pod opieką wyniosła maksimum korzyści i
wrażeń, otrzymała przykład i zachętę do dalszej pracy w następnym
sezonie szkolnym. Zdobyte na obozach umiejętności, a szczególnie
odpowiedzialność i samodzielność owocowały w późniejszym
dorosłym życiu.
Zdjęcia:

TOMASZ DUDZIŃSKI

1. Kurs zastępowych w Okoniówku – 1932 r. (fot. ze zbiorów L.
Gajdowskiego)
2. Obóz żeński przy obiedzie, gościem jest starosta powiatu szczuczyńskiego.
Okoniówek 1932 r. (fot. ze zbiorów L. Gajdowskiego)
3. Obóz w czasie poobiedniego odpoczynku. Okoniówek - lata 30-ste XX w.
(fot. ze zbiorów L. Gajdowskiego)
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IDEAŁY HARCERSKIE NA CAŁE ŻYCIE
W tym roku zmarła najdłużej żyjąca harcerka z pierwszej
drużyny rajgrodzkiej ZHP, powstałej w 1931 r. W listopadzie
ukończyłaby 99 la. Miała być moją matką chrzestną, ale na czas
zaplanowanego chrztu nie otrzymała urlopu (mieszkała na Śląsku) i
zastąpiła ją młodsza o niecałe dwa lata jej siostra - Aniela. Ale po
kolei…
Janina Lucyna Sobolewska, c. Stefana i Janiny z Kalińskich,
urodziła się 1 listopada 1920 r. w Wilkowie. Ten niewielki (pow. 4
dawnych włók) majątek kościelny, który carat odebrał rajgrodzkiej
parafii po powstaniu styczniowym, w latach 1910-1918 dzierżawił
mój pradziad - Wincenty, a po jego przedwczesnej śmierci, w latach
1918-1926 mój dziadek - Stefan. Janina Lucyna, którą potem zawsze
nazywano Lucią, była najstarszą z dziewięciorga rodzeństwa (troje
zmarło w wieku niemowlęcym). W latach 1926-1928 mieszkała
z rodzicami i rodzeństwem e Jegłówku (lokalna nazwa, gdzie było
gospodarstwo) w Koniecborze. Potem na ul. Pacowskiej w Rajgrodzie.
Tu ukończyła siedmioklasową Szkołę Powszechną i właśnie w 1931
r. wstąpiła do organizowanej, pierwszej w dziejach rajgrodzkiej
drużyny ZHP. Od niej to potem otrzymałem kilka ciekawych zdjęć,
książeczkę harcerską, krzyż, a także wiele wspomnień.
Niestety, zdolna uczennica i harcerka, przeżyła w lipcu
1935 r. przedwczesną śmierć matki. Choroba kilkuletnia żony i
osierocenie sześciorga dzieci, bardzo niekorzystnie wpłynęły na
status ekonomiczny rodziny. Dziadek Stefan, jako były żołnierz
carski i legionista Korpusu Hallera, nie chciał wstąpić do Policji, co
mu doradzano, by mieć konkretne zarobki miesięczne. „Nie honor,
aby Sobolewski zaglądał po cudzych podwórkach” - odpowiadał
i gospodarował sam (nie ożenił się powtórnie) na swych hektarach
na Podchoinkach, gdzie większość ziemi była w najniższych klasach
bonitacyjnych. Lucia zaczęła pomagać sprzedawać w sklepie
masarniczym powinowatych, Eugenii i Kazimierza Miliszewskich. Po
pewnym nieporozumieniu zrezygnowała, ale wówczas siostra jej ojca,
Sabina Bednarska, zabrała ją do Augustowa, gdzie mieszkała. Przed
opuszczeniem Rajgrodu udała się do kościoła, a od ks. proboszcza
Józefa Radwańskiego otrzymała błogosławieństwo i książkę z
dedykacją („Wyznania” św. Augustyna). Załatwiono jej pracę w
augustowskim „Rolniku” i wówczas to nawiązała się przyjaźń do końca
życia z kuzynką Alfredą i tejże kuzynem - Zenobiuszem Bednarskim.
Kiedy wybuchła wojna i rozpoczęła się okupacja sowiecka, wuja
(byłego funkcjonariusza Straży Granicznej i pracownika więzienia
miejskiego) sowieci aresztowali i wszelki ślad po nim zaginął. W
następnym roku, ciotka Sabina z córką Fredą zostały wywiezione na
Syberię. Lucia natychmiast postanowiła opuścić Augustów i nocą,
wszystko uprzednio załatwiwszy, przedostała się przez pobliską granicę
na Suwalszczyznę, okupowaną przez hitlerowców. Zamieszkała w
majątku Filipowo, dzierżawionym przez męża drugiej siostry ojca,
Leoncji Kareckiej. Wyrobiła stosowne oficjalne dokumenty i legalnie,
koleją udała się w 1941 r. do Zawiercia, gdzie byli już kuzyni matki z
Grajewa.
W 1952 r. wyszła za mąż za wdowca, Tadeusza Lisa, starszego
o prawie dwadzieścia lat. Ślub miał miejsce w Będzinie, gdzie
mieszkały siostry jej matki. Lisowie zamieszkali w rodzinnym domu
męża w Strzemieszycach. Lucia pracowała w banku w Katowicach,
zaocznie ukończyła Technikum Finansowe i stosowne kursy.
Zajęła się też wychowaniem pasierbów (swoich dzieci nie miała):
dorastającej pasierbicy (Barbary, potem Lis-Romańczuk, znanej
artystki medalierki) i dwóch pasierbów, nastolatków: Adama i Jacka.
Umiejętność wychowania pasierbów i poświęcenie się im, a potem
chorującemu mężowi - to niewątpliwie realizacja ideału miłości
bliźniego, jaki zaszczepiło w niej harcerstwo. Była osobą niezwykle
ciepłą, rozsądną, rozważną i zawsze służącą dobrymi radami. Jej
rodzinność przekładała się na dobre relacje z bliższymi i dalszymi
krewnymi. Pamiętam jej wizyty w moim rodzinnym domu, gdzie
corocznie przyjeżdżała odwiedzać swego ojca. Na święta zawsze
przysyłała paczki z prezentami, bardzo praktycznymi i przydatnymi,
a zawsze z dobrą herbatą, czekoladą i witaminami dla mego dziadka.

Przez wiele lat prenumerowała memu ojcu czasopismo rolnicze
„Plon”. Moje zaś kilka wizyt w Strzemieszycach tak organizowała,
że nigdy nie były to li tylko spotkania familijne. Zawsze w programie
były wycieczki i zwiedzanie: zamku w Będzinie, ruin Ogrodzieńca,
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zabytków Krakowa… Zadbała też
o to, by udać się na Jasną Górę do kaplicy cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej. Czyż tego nie wyniosła z Harcerstwa?
Miała pogodną starość w rodzinie Lisów, gdzie synowa
Maryla i jej córka Ewa o to zadbały najlepiej. Od wielu lat powtarzała,
że z każdym dniem liczy się z odejściem do wieczności, chociaż
cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. Jak mówiła, za każdy przeżyty
dzień dziękowała Bogu. Kiedy 11 kwietnia br. otrzymałem telefon
od Maryli, informujący o śmierci cioci Lisowej (tak ją w Rajgrodzie
nazywaliśmy), po ludzku zrobiło mi się żal, a zarazem odczułem
stratę kogoś bardzo bliskiego. Miałem z nią niezwykłe relacje, które
przejawiały się chociażby w zbieraniu materiałów i wspomnień o
dziejach rodziny. Była stałą czytelniczką „RE”. Poszedłem zaraz do
ojca i poinformowałem go o jej śmierci. Pomimo daleko posuniętej
demencji i braku bieżącej pamięci, zaszkliły mu się oczy i powiedział:
„Ona była najstarsza”. Nie przypuszczał zapewne, że za 90 dni dołączy
do niej.
Pierwsza drużyna ZHP w Rajgrodzie powstała w 1931
r. Nie zachowały się praktycznie żadne dokumenty oprócz kilku
zdjęć i książeczek harcerskich. Najcenniejsze są relacje , jakie udało
się nam zebrać. Przed laty ciocia Lisowa przekazała mi zdjęcie
pierwszej drużyny harcerskiej z Rajgrodu, wykonane w 1932 r.
Stoją od lewej: Stanisława Orzechowska, Lucyna Kazimierowicz,
Lucyna Sobolewska, Sabina Bieniewska, Anna Michałowska, Helena
Kostrzewska;
w środkowym rzędzie stoją od lewej: Szabaniewicz, Józefa
Szwarczewska, Józefa Golubiewska, Czesław Miliszewski, Adolf
Miliszewski, Halina Milewska;
siedzą od lewej: Nauczyciel Marian Szymański, nauczycielka Helena
Szymańska, kierownik szkoły - Klemens Masłowski, ks. Henryk
Kulbat;
leżą od lewej: Jan Kazimierowicz, „Śliwa”, Stanisław Kmiciński.
Powyższe dane prawie w całości pochodzą od właścicielki zdjęcia.
Udało mi się trochę więcej ustalić na temat osób dorosłych:
Marian Szymański, s. Mikołaja i Stanisławy z domu Zawal, ur. 7 VIII
1893 r. w Słupcy. Tam jego ojciec był celnikiem na granicy rosyjskoniemieckiej. Jeszcze przed I wojną światową został przeniesiony do
Grajewa, a następnie na komorę celną do Twork. Marian Sz. należał do
POW w Rajgrodzie, ps. „Chaber”. Jego brat, Józef, był uczestnikiem
wojny polsko-bolszewickiej. Jako osadnik otrzymał ziemię w Prusce,
zaś Marian zaczął pracę w szkole w Tajnie Starym, gdzie wkrótce
został kierownikiem. Poznał Marię Helenę Nekwasil, z którą zawarł
związek małżeński w 1926 r. Od 1930 r. pracowali w Rajgrodzie.
Po wojnie wyjechali na tzw. ziemie odzyskane. Zm. 1 IX 1956 r. w
Głuchołazach (podczas pobytu w sanatorium).
Maria Helena Szymańska, c. Ferdynanda i Antoniny, ur. 16 VIII 1905
r. w Żurawicy. Helena i Marian Szymańscy mieli jedno dziecko córkę Krystynę (1929-1968). W 1936 r. zakupili w Rajgrodzie duży
murowany dom przy ul. Piłsudskiego (obecnie ul. Warszawska). Po
wojnie odsprzedali go pp. Surowskim (długo w tym domu mieścił się
Urząd Pocztowy). Zm. 27 III 1998 r. w Lublinie.
Klemens Masłowski - nauczyciel w Szkole Powszechnej w Rajgrodzie,
kierownik w latach 1929-1934. (Czy ktoś z Państwa posiada więcej
informacji?)
Ks. Kulbat, s. Józefa i Sabiny z Śliwińskich, ur. 31 XII 1906 r. w
Milejowie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w
Łomży wyświęcony 8 III 1931 r. Od 1 IV 1931 r. wikary w Rajgrodzie.
Od 1936 r. wikariusz i kapelan ks. bp St. K. Łukomskiego. Pełnił rózne
funkcje w łomżyńskiej kurii. Doktoryzował się w 1938 r., studiował
w Rzymie w 1939 r. Kanonik (1944), prałat (1980). Proboszcz w
Rzekuniu od 1951 r., od 1956 r. proboszcz i dziekan w Zambrowie do śmierci. Zm. 24 XII 1983 r.
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1 Pierwsza drużyna harcerska w Rajgrodzie (1932)

27

4 Obóz w Jeziorkach (1936)

2 Legitymacja służbowa ZHP dh. Lucyny Sobolewskiej

3 Na obozie w Jeziorkach (1936)

5 Jeziorki (1936)

PPHU „JĘDRUŚ”

25 LAT DZIAŁALNOŚCI

Andrzej Mikulski
ul.Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
Tel.: 86 272 16 70
86 272 19 17
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH - SERWIS

NAWOZY,ŚRODKI OCHRONYROŚLIN,
MATERIAŁYBUDOWLANEIREMONTOWE
OPAŁ

Polecamy oryginalną kuchnię
Ryby smażone - przetwory rybne
JEDZENIE DLA KAŻDEGO

www.jedrus.com.pl
biuro@jedrus.com.pl

Hotel "Zagroda Kuwasy"
Woźnawieś, na granicy z
Biebrzańskim Parkiem Narodowym

Pensjonat SPA "Raj"
Rajgród, ul. 1.Maja
Nad samym brzegiem jeziora,
na przeciw zabytkowej Zamkowej Góry;
restauracja, bar, pokoje, basen, sauna, grota solna...

Wspaniała architektura
obszernej wiejskiej posiadłości;
przestronne pokoje,
kuchnia oferuje tradycyjne dania ze świeżych produktów

+48 86 444 15 51,
+48 533 323 139

tel. 86 273 35 20, 510 050 700

http://pensjonatraj.pl/

www.ycarcus.pl

http://www.zagrodakuwasy.pl/

...noclegi-jachty-patenty żeglarskie-kajaki-rowery

Artykuły Piekarniczo-Cukiernicze Wyrób i Sprzedaż
Andrzej, Ireneusz i Robert Nerkowscy

Czekamy na Was całe lato...

tel. 503 070 028
505 993 100
664 358 073
502 565 095

Rajgród, ul. Warszawska 32A
tel. 86 272 15 77
*najsmaczniejsze chleby*chrupiące bułki i rogale*słodkości*
Ponad 50 gatunków doskonałych
Posmakuj i Ty !
Wyrobów w 200 punktach sprzedaży

