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Miasto Grajewo 29 października złożyło kompletną 
propozycję projektu „Grajewo – miasto efektywnie 
zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. To finał ciężkiej 
pracy kilkudziesięcioosobowego zespołu oraz szansa na 
zdobycie dofinansowania w wysokości 10 mln euro. 
Dzięki nim tereny jeziora Brajmura, Hadesu i Strzelnicy 
zyskają na atrakcyjności, a mieszkańcy plażę, nowe 
miejsca do wypoczynku oraz perspektywy rozwoju 
bisnesowego.
Miasto uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu 
„Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021. Dzięki temu mamy historyczną szansę na pozyskanie 
bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 10 mln euro na 
projekty rozwojowe inwestycyjne i nieinwestycyjne bez wkładu 
własnego. 
 - Ubiegamy się o maksymalną możliwą kwotę dofinansowania. 
We wniosku wyszczególnionych jest łącznie 89 zadań. Rozwój 
naszego miasta planujemy oprzeć na powiązaniu ekologii 
z przedsiębiorczością. Jeśli uzyskamy dofinansowanie, realizacja 
całego projektu będzie kamieniem milowym w rozwoju Grajewa – 
mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.    
Kompletna propozycja projektu składa się m.in. z „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Grajewo na Lata 2021 – 2030” oraz z „Planu 
Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Grajewo na Lata 2021 – 
2030”.
Plan Rozwoju Lokalnego zakłada m.in. działania skoncentrowane 
na rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, wsparcie 
dla biznesu, aktywizację społeczną, małe inwestycje z udziałem 
mieszkańców. W projekcie Miasto zawarło także zagospo-
darowanie terenów rekreacyjnych: jeziora Brajmura, Hadesu 
i Strzelnicy.
Ratunek i wykorzystanie potencjału jeziora Brajmura

Prace dotyczące jeziora mają m.in. za zadanie połączenie go 
z rzeką Ełk, zahamowanie zanikania i zarastania akwenu. 
Zagospodarowaniu terenu przyległego przeznaczonego na 
rekreację i edukację umożliwi zakup ok. 5 ha gruntów, które są już 
własnością miasta. Planuje się tam utworzenie kompleksu 
rekreacyjnego z najwyższej półki wraz z budową plaży 
z prawdziwego zdarzenia. W planie jest też parking, droga 
dojazdowa od ul. Kopernika do kompleksu przy jeziorze wraz 
z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz skomunikowanie 
kompleksu ciągiem pieszorowerowym z ul. Ełcką.

Hades z amfiteatrem lub sceną plenerową
Pozyskane środki umożliwią stworzenie miejsca rekreacyjnego, 
gdzie mieszkańcy będą spędzać czas wolny na terenach 



obejmujących obszar wokół Klubu „Hades". W ramach 
przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie tu między innymi 
miejsca do koncertowania i spektakli na otwartym powietrzu- 
amfiteatru lub sceny plenerowej z niewielkim zapleczem. 

Prężny rozwój budownictwa wokół Strzelnicy 
W ostatnich latach Grajewo niezwykle dynamicznie rozwija się 
właśnie we wschodniej części. Tu wciąż rozrasta się zabudowa 
jednorodzinna i wielorodzinna. Stąd projekt przestrzeni 
publicznej uwzględniający powstanie zielonej enklawy dla 
mieszkańców oraz utworzenie miejsca atrakcyjnego dla turystów. 
Teren Strzelnicy ma więc zostać przekształcony w nowoczesną 
i proekologiczną przestrzeń miejską.
 Na liście 89 zadań jest też remont lokalu po aptece na 
Placu Niepodległości, pakiet działań skierowany do seniorów, 
dorosłych, młodzieży i dzieci, przystosowanie budynku ratusza do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Plan Rozwoju 
Instytucjonalnego zakłada natomiast włączenie mieszkańców w 
sprawy Grajewa i zaangażowanie ich w rozwój naszego miasta. 
Szerzej o całym projekcie na stronie grajewo.pl w zakładce 
„Rozwój Lokalny”. 

Wyniki konkursu na przełomie marca i kwietnia
Wato dodać, że zarys projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie 
zarządzane i przyjazne mieszkańcom”, w ramach I etapu 
konkursu, zajął wysokie 7 miejsce spośród aż 212 zarysów 
zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W II etapie są teraz 
54 miasta, a 15 otrzyma dofinansowanie. Ocena wniosku potrwa 
do wiosny. Liczymy, że Grajewo znajdzie się wśród tych, które 
otrzymają wsparcie.     WM na podst. grajewo.pl
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Pomoce dydaktyczne, gry, plansze- słowem 
wszystko to, co pomaga w dobrym rozwoju 
najmłodszym grajewianom, trafi wkrótce do 
każdego z grajewskich przedszkoli publicznych. 
 Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli 
miejskich w Grajewie zostanie zrealizowana w ramach 
projektu „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji 
kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”. Do 
placówek trafią między innymi, książki, ćwiczenia, maty 
edukacyjne, puzzle, roboty, flamastry czy różnego rodzaju 
klocki. Do tego dojdą także zestawy materiałów 
dydaktycznych do realizacji zadań z dziecięcej matematyki. 
Miasto Grajewo specjalnie w tym celu 19 października 
ogłosiło przetarg. Wcześniej urzędnicy grajewskiego 
magistratu zyskali na ten cel dofinansowanie. Cały projekt 
„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych 
w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” jest współfinanso-
wany środkami unijnymi.
      WM   



2 listopada zapadła decyzja Wojewody Podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego, której przyświeca cel 
zwiększenia opieki szpitalnej nad pacjentami 
z a k a ż o n y m i  k o r o n a w i r u s e m .  N i k t  n i e  m a 
wątpliwości, że to szczytne i potrzebne w obecnej 
sytuacji działanie. Jednak zgodnie z tą decyzją 
grajewski szpital miałby zapewnić chorym na 
COVID-19 180 łóżek, 6 respirato-rowych oraz 25 
łóżek w zakresie leczenia psychiatrycznego. 
W praktyce decyzja wojewody oznaczałaby, że 
Szpital Ogólny w Grajewie im. dr Witolda Ginela 
byłby jednoimiennym, czyli lekarze mieliby tu 
leczyć tylko chorych na koronawirusa. To po 
pierwsze- niewykonalne, a po drugie- naraża 
zdrowie i życie grajewian oraz mieszkańców 
powiatu, którzy w tym czasie nie mogliby korzystać 
ze szpitala. 
 - Bardzo rzeczowe są tutaj postulaty dyrektora Szpitala 
Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie, zmierzające do 
obniżenia ilości łóżek przewidzianych covidowych ze 180 
(wskazanych Decyzją Wojewody) do 55 oraz niezbędne 
wzmocnienia kadrowe i sprzętowe. Bardzo istotne jest 
utrzymanie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie w takiej sprawności, która zapewni bezpie-
czeństwo zdrowia i życia w nagłych przypadkach oraz innych 
niż covidowych chorobach mieszkańców – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
W związku z sytuacją, włodarz naszego miasta wysłał 
6 listopada do Wojewody prośbę o zmianę decyzji. 
W piśmie tym czytamy między innymi: „ Z niepokojem 
obserwuję sytuację, która zapanowała w mieście Grajewo, w 
związku z Pana decyzją (…). Jako Burmistrz Miasta Grajewo 
jestem najbliżej problemów i obaw mieszkańców miasta, 
którzy informują mnie, iż są przerażeni tym, że Pana decyzją 
zostaną pozbawieni dostępu do opieki zdrowotnej. Uważają, 
że pacjenci z innymi chorobami niż COVID-19, powinni mieć 
zapewniony dostęp do Szpitala w swojej miejscowości, 
ponieważ często nie mają możliwości dojazdu do innej 
placówki oddalonej o około 80 km. Jako władze samorządowe 
jesteśmy zobowiązani chronić także ich zdrowie i życie.
 Rozumiem powagę sytuacji (...), jednak w pełni  





Burmistrz nawiązał tu do relacjonowanej przez dyrekcję 
szpitala zapowiedzi rozwiązania umów o pracę lekarzy tej 
placówki, brakach kadrowych i sprzętowych, które de facto 
uniemożliwiają sprostaniu decyzji Wojewody. 
Trzeba tu stanowczo podkreślić, że Szpital nie uchyla się od 
opieki nad pacjentami z COVID-10 ani od decyzji Wojewody. 
Chorzy z koronawirusem już znajdują opiekę w naszym 
szpitalu. Placówka liczy na wsparcie Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku- takie, które pozwoli na równoczesne leczenie 
chorych zakażonych koronawirusem, a przy tym nie będzie 
wymagało zawieszenia działalności innych oddziałów.   
Do tematu wrócimy.
    WM
    Fot. grajewo.pl

popieram stanowisko Dyrektora Szpitala Ogólnego im. Dr. 
Witolda Ginela w Grajewie, którego argumenty są rzeczowe 
i w pełni uzasadnione. Popieram także stanowisko Zarządu 
Powiatu Grajewskiego, które zostało podjęte na XXXIII sesji 
Rady Powiatu Grajewskiego. 
 Apeluję do Pana Wojewody o wzięcie pod uwagę 
odwołania złożonego przez Dyrektora Szpitala Ogólnego im. 
Dr. Witolda Ginela w Grajewie i zmianę przynajmniej w części, 
decyzji dotyczącej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Szpitalu 
Ogólnym w Grajewie. Proszę o dostosowanie Pana decyzji do 
aktualnej sytuacji mieszkańców miasta i pracowników 
Szpitala Ogólnego w Grajewie”.
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W celu ograniczania ryzyka zakażenia korona-
wirusem podajemy najważniejsze informacje 
kontaktowe do Urzędu Miasta Grajewo oraz miejskich 
jednostek i spółek. Wraz z prośbą o ograniczenie 
osobistych wizyt zalecamy sprawdzanie bieżących 
informacji dotyczących funkcjonowania tych urzędów 
na ich stronach internetowych.   

Urząd Miasta Grajewo
Urząd Miasta Grajewo jest nieczynny dla interesantów, 
natomiast nie przerywa pracy. 
 Kontakt z urzędnikami jest możliwy w godz. od 
7:30 do 15:30 elektronicznie na adres: 
sekretariat@um.grajewo.pl,  telefonicznie pod 
n u m e r e m  S e k r e t a r i a t u  8 6  2 7 3  0 8  0 2  l u b  z a 
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 
e-puap, do której odnośnik znajduje się na stronie:
 https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/epuap/.
Wnioski i podania należy pozostawić w skrzynce zamontowanej 
przy wejściu do Urzędu.
Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, 
które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. 
Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma 
i większość wniosków wraz z załącznikami.
Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem na adres: 
sekretariat@um.grajewo.pl
WAŻNE. Interesanci są przyjmowani tylko w celu załatwienia 
niezbędnych spraw ich bieżącej, egzystencjalnej obsługi 
w zakresie podstawowych usług publicznych. Spraw związanych 
ze sporządzeniem aktu zgonu i aktu urodzenia oraz wydaniem 
dowodu osobistego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
wizyty.
W celu dokonania niezbędnych opłat należy korzystać 
z formy elektronicznej. Poniżej wykaz numerów kont bankowych:
Numery kont bankowych Urzędu Miasta Grajewo:
PKO BANK POLSKI Oddział w Białymstoku C.K. w Łomży
24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 
(podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa)
91 1020 1332 0000 1302 1073 6116
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Do budynków UM wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu 
identyfikatorów. Pracownicy, dla których było to możliwe, 
wykonują pracę zdalną.
Wykaz telefonów kontaktowych i adresów e-mail 
pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: 
https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/wydzialyipracownicy/.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Grajewie 
Został ograniczony bezpośredni kontakt z klientami 
Przedsiębiorstwa.
W wyjątkowych okolicznościach (np. pochówek) przed 
osobistą wizytą w naszej Spółce prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny. Płatności oraz zobowiązania 
należy regulować za pomocą bankowości elektro-
nicznej.
Sekretariat tel. (86) 272 37 65 wew. 31
e-mail: sekretariat@puk.grajewo.com
Księgowość tel. (86) 272 37 65 wew. 37
Kadry tel. (86) 272 37 65 wew. 38




Dział Usług Komunalnych tel. (86) 272 37 65 wew. 43
e-mail: komunalne@puk.grajewo.com

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie 
Został ograniczony bezpośredni kontakt z klientami i odbiorcami 
Zakładu. We wszystkich sprawach dotyczących dostaw wody 
i odprowadzania ścieków uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny 
86 272 37 40 lub mailowy:
sekretariat@zwik.grajewo.com
finansowyl@zwik.grajewo.com
finansowy2@zwik.grajewo.com
zwiktechniczny@wp.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
w Grajewie
Można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:
tel (86) 272 23 88
fax (86) 272 23 88 wew. 123
e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:
tel. 86 261 11 34
e-mail: biuro@mosir.grajewo.com

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie 
Do 29 listopada 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Grajewie (siedziba główna oraz Oddział dla dzieci) 
zostaje zamknięta dla czytelników. Zwrot oraz 
wypożyczenia po wcześniejszym zamówieniu telefoni-
cznym. 
Oddział dla dzieci os. Broniewskiego 3 – tel. 86 272-49-74, 
kom. 789-358-392
Wypożyczalnia dla dorosłych ul. Wojska Polskiego 20
- tel. 86 272 -36-28, kom. 789-358-391
Terminy zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych 
zostaną prolongowane i nie będą naliczane kary za przetrzymanie 
książek. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 
lub e-mailowy:bibliotekadladzieci@wp.pl lub
 wypozyczalnia@bilioteka.grajewo.pl
Praca instytucji będzie kontynuowana w poniedziałek, 
wtorek,czwartek,piątek od 8.00 do 16.00, w sobotę od godz. 8.00 
do 14.00.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
Można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:
tel. 86 273 08 60 (sekretariat/centrala)  fax. 86 273 08 61
e-mail: mops@mops.grajewo.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie 
Zarząd – tel. 608  017 440
Księgowość, czynsze, rozliczenia  – tel. 531 414 401
e-mail: biuro@tbs.grajewo.pl
numer rachunku bankowego:
PKO BP 06 1020 1332 0000 1102 0298 7832

Zakładu Administracj i  Domów Mieszkalnych 
w Grajewie  tel. 86 273 08 80 

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
tel. 86 261 12 50

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie 
„Pomocna dłoń” tel. 86 211 90 23,     fax 86 211 90 24
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Firma zajmująca się sporządzaniem dokumentacji 
potrzebnej do budowy drogi ekspresowej S16 Ełk- 
Knyszyn przez Grajewo zorganizowała badania 
informacyjno - konsultacyjne dotyczące Studium 
Techniczno-Ekonomiczno - Środowiskowego dla tej 
inwestycji. 
Przypomnijmy, że o budowę drogi ekspresowej S -16 Ełk 
- Grajewo - Mońki - Knyszyn zabiegał Burmistrz Dariusz 
Latarowski wraz z Radą Miasta Grajewo. W tę walkę 
włączyły się także inne miasta, powiaty i gminy, po 
których terenach będzie przebiegał ten ważny szlak 
komunikacyjny. To reakcja na starania samorządów 
Suwałk i Augustowa, które próbowały zmienić plany 
rządu i chciały, by trasa ta przebiegała przez ich miasta. 
Planowany odcinek drogi S-16 Ełk – Grajewo - Knyszyn 
to jeden z kluczowych polskiej części szlaku drogowego 
Via Carpatia. Bez wątpienia dla Grajewa najkorzy-
stniejszy jest wariant I w korytarzu podstawowym ze 
wszystkich proponowanych. Wariant IV w korytarzu 
alternatywnym to propozycja inwestycji, która omija 
nasze miasto.   
Z inicjatywy Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo 
radni miejscy już 30 listopada 2016 roku podjęli uchwałę 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi 
ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo –Knyszyn. 
W tym stanowisku nasz samorząd jasno zaznaczył, że „Decyzja ta 
jest niezmiernie ważna dla miasta Grajewo i jego mieszkańców. 
Realizacja tej drogi spowoduje znaczącą poprawę dostępności 
komunikacyjnej naszego regionu do Mazur, Warmii i obszarów 
nadmorskich, a jednocześnie uwolni centrum Grajewa od 
potoku samochodów poruszających się tranzytem przez 
miasto.(...) Realizacja drogi ekspresowej S-16 przez Grajewo 
i połączenie tras Via Baltica i Via Carpatia stanowić będzie 
skuteczne rozwiązanie problemów komunikacyjnych dla całego 
regionu. Przyczyni się do rozwoju powiatów: ełckiego, 
grajewskiego, monieckiego oraz wszystkich miejscowości 
położonych w otoczeniu tej drogi i usprawni połączenie 
komunikacyjne Białystok -Ełk. Przedstawiając nasze 
stanowisko prosimy jednocześnie o uzupełnienie przyjętych 
planów budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych 
o wytyczenie korytarza przebiegu drogi ekspresowej S-16 przez 
miasta Grajewo i Mońki.”  
Włodarz naszego miasta przekazał powyższe stanowisko 
Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i Budo-
wnictwa, Posłom i Senatorom Województwa Podlaskiego, 
Wojewodzie Podlaskiemu, Marszałkowi Województwa 
Podlaskiego, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Dyrektorowi GDDKiA Oddział w Białymstoku. 
Przygotowania do budowy S-16 wchodzą właśnie w kolejną fazę. 
Badania informacyjno - konsultacyjne dotyczące Studium 
Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego dla tej inwestycji 
trwały w dniach od 26 października do 8 listopada. Wziąć w nich 
mogli grajewianie oraz mieszkańcy sąsiednich samorządów.




 - Wariant pierwszy to historyczna szansa na rozwój mniejszych 
miejscowości województwa podlaskiego oraz możliwość dalszego 
rozwoju dużych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu 
grajewskiego, jak Pfleiderer S.A., Mlekpol, Agrocentrum, Zakrem 
– dodaje Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski.  
Wyniki badań prowadzonych w dniach 26 października - 
8 listopada w Grajewie oraz innych innych samorządach 
zostaną wykorzystane we wniosku o wydanie decyzji 
środowiskowej. Zgodnie z planem inwestycja ma zostać 
wykonana w systemie „Projektuj i buduj”. Jak informuje 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
przewidziana jest na lata 2024 (podpisanie umowy) – 2028 
(zakończenie robót).  
 W. Mierzwiński na podst. grajewo.pl / gddkia.gov.pl /   
 http://s16-elk-knyszyn.pl
 Fot. http://s16-elk-knyszyn.pl

Co istotne- w każdym z trzech wariantów planowana trasa S-16 
mija Grajewo od południa i zapewnia bezpośredni dostęp do 
obrzeży naszego miasta, gdzie zlokalizowane są główne zakłady 
przemysłowe. A zatem każdy z proponowanych trzech wariantów 
przebiegu trasy uwzględnia Grajewo. Będziemy mieć do niej 
dobry, szybki i bliski dostęp. Trasa nie została wytyczona 
bezpośrednio przez miasto, więc nie ma mowy o emisji spalin czy 
hałasie oraz wzmożonym ruchu uciążliwych dla grajewian. 
Wybudowanie trasy w wariancie I najmocniej zadziała na korzyść 
naszego miasta. Lepsza dostępność komunikacyjna napędza 
gospodarkę – przyciąga nowych inwestorów, wzmacnia potencjał 
istniejących już firm i przez to powoduje zwiększenie liczby miejsc 
pracy. Budowa nowej drogi ułatwi grajewianom podróże 
i poprawi bezpieczeństwo. Ta inwestycja przełoży się także na 
zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w centrum Grajewa.
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo przypomina także 
o istnieniu wariantu IV- niekorzystnego dla naszego miasta, który 
zakłada pominięcie Grajewa.
- Dla dobrego dalszego rozwoju Grajewa najkorzystniejszy jest 
wariant I. Takie jest stanowisko miasta dotyczące projektowanych 
przebiegów Drogi Ekspresowej S-16. Wariant nr 1, który rozwiąże 
problem braku obwodnicy Grajewa, najmniej ingeruje 
w Biebrzański Park Narodowy, w znacznym stopniu przebiega po 
starodrożu DK65, komunikuje miasto z największymi drogami 
międzynarodowymi oraz daje szansę na rozwój mniejszych 
miejscowości, takich jak Grajewo. Ankieta została już wypełniona 
i przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– mówi Burmistrz.
W uzasadnieniu, które zawiera wysłana ankieta, znalazły się 
rzeczowe argumenty za tym, by budować drogę w pierwszym 
wariancie. To między  innymi gospodarcze wsparcie miasta 
i całego powiatu grajewskiego. „Węzeł Grajewo” zawarty w tym 
wariancie wydaje się być naturalnym i najlepszym dla dobrego 
skomunikowania z trasami Via Baltica, Rail Baltica oraz Via 
Carpatia. Taka opcja jest propozycją budowy najbardziej 
funkcjonalnego korytarza tranzytowego z Podlasia przez Mazury 
i Warmię na północ Europy. 
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W 2019 roku Urząd Miasta Grajewo oraz 
jednostki miejskie i spółki miastu podległe 
z tytułu rachunków za energię elektryczną 
zapłaciły w sumie 1 mln 529 tysięcy 486 złotych. 
Oświetlenie miejskich ulic, chodników i placów 
kosztowało rok temu 440 tysięcy 681 złotych. To 
dało łącznie blisko 2 miliony złotych rocznie za 
prąd. Ceny energii od kilku lat rosną. Dlatego, by 
obniżyć koszty,  miasto realizuje  szereg 
inwestycji, które składają się na działania pod 
wspólnym szyldem „Energetyczne Grajewo”.
W 2017 roku z inicjatywy Burmistrza Grajewa Dariusza 
Latarowskiego , Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Grajewie i spółki PGNiG TERMIKA Energetyka 
Rozproszona oraz przy współudziale partnera naukowego -
Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej powstał 
klaster "Energetyczne Grajewo".
- Głównym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie 
nowej strategii energetycznej dla naszego miasta. 
Postanowiliśmy wprowadzić szereg działań, które z jednej 
strony przyniosą oszczędności, z drugiej- sprawią, że 
miasto będzie bardziej ekologiczne. Środki z oszczędności 
przeznaczymy na inne ważne dla mieszkańców inwestycje, 
zaś główny aspekt ekologiczny sprowadza się do tego, że 
sukcesywnie polepszamy jakość powietrza w naszym 
mieście – wyjaśnia Burmistrz Dariusz Latarowski. 

Mniej zanieczyszczeń w powietrzu, którym 
wspólnie oddychamy

Koronną inwestycją w zakresie ekologicznym jest 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu 
zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej 
instalacji kogeneracji zasilanej gazem” realizowana w 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. To największa 
inwestycja miasta, opiewająca na kwotę 27 milionów 
złotych, która zabezpieczy energetycznie miasto. Jej 
zakończenie planowane jest na późną jesień przyszłego 
roku. Projekt zapewni niezawodność techniczną, poprawi 
rentowność przedsiębiorstwa. Efektem będzie poprawa 
jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji 
zanieczyszczeń.

Taniej i bezpieczniej
Realizacja tego projektu jest dofinansowana środkami 
unijnymi- podobnie jak inne inwestycje miejskie. Wśród 
nich jest "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście 
Grajewo" opiewająca na kwotę 1 960 348,19 zł. 
Na mocy podpisanej przez Dariusza Latarowskiego, 
Burmistrza Miasta Grajewo umowy z wykonawcą, do końca 
marca 2021 roku zakończy się przebudowa istniejących 
urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta, na 
podstawie przygotowanego przez wykonawcę projektu. 
Jednym z podstawowych celów modernizacji jest poprawa 
bezpieczeństwa na ulicach i przejściach dla pieszych oraz 
oszczędność energii elektrycznej. Oprawy LED zaowoco-
wać mają kilkudziesięcioprocentowymi oszczędnościami 
w skali roku. 

Prąd na własne potrzeby z paneli słonecznych
Kolejnym działaniem wpisującym się w nową strategię 
energetyczną i wspartym środkami zewnętrznymi jest 
„Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich 
budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”. Ta 



inwestycja sprawia, że Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe 
nr 1, 2 i 4 oraz Przedszkola Miejskie nr 2 i 4 już mogą 
czerpać czystą energię elektryczną, wytworzoną przez 
panele słoneczne. 

Brawo grajewianie!
 - Proekologiczni są także grajewianie – podkreśla włodarz 
naszego miasta.
Mieszkańcy byli zainteresowani udziałem w miejskim 
projekcie pod nazwą „Pozyskiwanie energii odnawialnej 
słonecznej w Mieście Grajewo – edycja II”. Ten był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii służy 
mieszkańcom. Kolektory słoneczne przeznaczone do 
podgrzewania wody użytkowej w mieście zostały 
zainstalowane na aż 209 budynkach mieszkalnych. To 
przełożyło się bezpośrednio na zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery, powstających 
w procesie spalania paliw. 

Bezpieczeństwo energetyczne atutem dla 
mieszkańców i inwestorów  

Działania, które zmierzają do zapewnienia w jak najwię-
kszym stopniu samowystarczalności energetycznej oraz 
w efekcie poprawiają jakość powietrza przekładają się na 
jakość i wygodę życia mieszkańców. To także atut miasta w 
oczach potencjalnych inwestorów. Pozycja Grajewa 
znacznie wzrosła dzięki gazyfikacji miasta. Przypomnijmy, 
że Burmistrz Dariusz Latarowski skutecznie zabiegał 
o budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG przy 
ul. Ekologicznej. Ta inwestycja już owocuje budową sieci 
gazowej w mieście. W przyszłości zasilanie miasta w gaz 
ziemny planowane jest w sposób liniowy, z gazociągu 
Polska-Litwa. 
 - Tym samym mieszkańcy zyskują możliwość korzystania 
z bezpiecznej, wygodnej i czystej energii, która nie zatruwa 
środowiska. Bezpieczeństwo energetyczne Grajewa czyni 
nasze miasto także bardziej atrakcyjnym miejscem do 
lokowania przedsiębiorstw w oczach potencjalnych 
inwestorów – zaznacza Burmistrz. 
A zatem- niech moc, oszczędności oraz ekologia będą 
z nami! 
  W. Mierzwiński /Fot. grajewo.pl
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- Jak układa się współpraca Wydziału Archite-
ktury Politechniki Białostockiej z Urzędem 
Miasta Grajewo i na czym ona polega?
Współpraca została podjęta z inicjatywy Pana Burmistrza 
Dariusza Latarowskiego. Nie jesteśmy zresztą jedynym 
wydziałem Politechniki Białostockiej, który współpracuje 
z Urzędem Miejskim, a tym samym z Grajewem. To jeszcze 
Wydział Elektryczny oraz Wydział Budownictwa. Dołączył 
do nich nasz Wydział Architektury. Ta współpraca układa 
się bardzo dobrze. Odbywa się w dwóch obszarach. 
W poprzednim semestrze przekazaliśmy naszym stu-
dentom jako zadania do projektów semestralnych 
opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanisty-
cznych zagospodarowania dwóch terenów w Grajewie. 
Studenci bazowali na materiałach, które przekazał nam 
Urząd Miasta oraz udali się na całodzienny wyjazd 
studialny do Grajewa. Tu dokonaliśmy wizji tych dwóch 
terenów. Spotkaliśmy się z władzami miasta i zgodnie 
z wyjaśnieniami urzędników oraz przekazanymi nam 
materiałami, studenci przystąpili do opracowywania tych 
koncepcji. Studenci- wiadomo- mają świeże umysły 
i otwarte głowy, więc można było się po nich spodziewać 
nieschematycznego, innowacyjnego podejścia do tematu 
i nieszablonowych idei w rozwiązywaniu zadań. Powstały 
zatem prace, które są swego rodzaju wizjami tego, jak 
można w przyszłości projektować i urządzać te dwa tereny. 
W ten sposób Urząd otrzymał kilkadziesiąt różnych 
pomysłów, propozycji. Oczywiście to są opracowania na 
poziomie ogólnym, ideowym, lecz mogą stanowić zaczyn 
intelektualny do tego, by na ich podstawie miasto wybrało 
jakiś kierunek działania do zagospodarowania danego 
obszaru. W tym przypadku to były dwa tereny- „Strzelnicy” 
i „Hadesu”. 
Drugim torem współpracy Wydziału Architektury Polite-
chniki Białostockiej z Miastem Grajewo była pomoc 
pracowników wydziału w rozwiązaniu problemu z uster-
kami zadaszenia Pływalni Miejskiej. Tu nasi pracownicy 
wykonali więc projekt działań naprawczych. 

 - Studenci Wydziału Architektury pod Państwa 
opieką przygotowali koncepcje architektoniczno 
– urbanistyczne zagospodarowania terenów 
obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz obszar 
wokół klubu „Hades” położonych w mieście 
Grajewo. W jaki sposób- zgodnie z tą doku-
mentacją- mogą w przyszłości te miejsca służyć 
grajewianom?
Projektów- jak wspomniałem- było kilkadziesiąt, a finalnie 
około dwudziestu trafiło na rozpisany przez Burmistrza 
Miasta Grajewo konkurs. Ze względu na trudną sytuację 
epidemiczną, nie wszystkie prace zostały dostarczone. 
W każdym razie- co projekt, to inna propozycja. Jeśli chodzi 
o teren „Strzelnicy”, to tam były przede wszystkim różne 
pomysły na funkcje rekreacyjne. Na przykład propozycja 
parku z gastronomią, oczkami wodnymi. Był też pomysł 
z siłownią i basenem. Generalnie tu studenci zapropo-
nowali ciekawe rozwiązania służące do spędzania wolnego 
czasu, dbania o kondycję i zdrowie, relaksu, do spotkań 
rodzinnych. Z kolei inną propozycją było kino samocho-
dowe, z wykorzystaniem architektury starych wałów po 
strzelnicy. Co ciekawe, w czasach epidemii słyszymy, że 




kina samochodowe wrócą do łask. W tej koncepcji kino było 
połączone z  miejscem na food trucki. Inne prace 
proponowały tu hotel, tereny sportowe, boiska, przestrzeń 
z tarasami widokowymi, ale był też pomysł na muzeum 
wojska wraz ze ścieżką historyczną. W Grajewie jest sporo 
sprzętu wojskowego, a ukształtowanie terenu strzelnicy 
sprzyja takiej idei. Ktoś inny zaproponował park linowy, 
inny jeszcze - klub jeździecki, ogólne funkcje sportu 
i rekreacji, ale także na przykład strzelnicę do strzelania 
z łuku czy skatepark z aktywną przestrzenią do zabawy. 
Tych propozycji jest naprawdę dużo. 
Jeśli natomiast chodzi o teren „Hadesu” to tam prace 
w dużej mierze opierały się przede wszystkim o to, co już 
w tym miejscu funkcjonuje. Dlatego znalazły się tu takie 
propozycje jak strefa koncertów, amfiteatr, ale była też 
propozycja domu kultury, biblioteki, parku linowego, 
kompleksów małej gastronomii w powiązaniu z zielenią. 
Ktoś inny w swojej pracy zaproponował tu wypożyczalnię 
rowerów.   

- Jakie korzyści z przygotowania takiej koncepcji 
mają studenci, a jakie nasze miasto?
Studenci zaliczają prace i zyskują doświadczenie. Dla nas 
jest to atrakcyjne, ponieważ dostajemy ciekawy materiał. 
A z tym jest generalnie dość trudno. W naszej jednostce 
prowadzimy przedmioty z zakresu urbanistyki i plano-
wania przestrzennego. Wobec tego, że są tu badane, 
analizowane duże obszary, to mapy do tego celu są dość 
kosztowne. Tymczasem, dzięki współpracy z samorządem 
otrzymujemy niezbędne materiały i kompetentne 
wprowadzenie do tematów dokonane przez pracowników 
Urzędu. W takim przypadku przed studentami stawiany 
jest realny problem i oczekiwanie w jakim kierunku mają 
zmierzać rozwiązania, co jest bliskie realiom pracy 
architekta czy urbanisty. To cenne, bo w wielu innych 
przypadkach musimy po prostu hipotetycznie przyjmować   
zadanie, jakie jest tam do rozwiązania. Tymczasem tu 
w Grajewie przedstawiciele samorządu miejskiego znają 
sytuację poszczególnych obszarów. Mamy dzięki temu 
kontakt z prawdziwymi wyzwaniami, co dla studentów jest 
bardzo cenne. Do tego najlepsze prace miały szansę na 
nagrody w konkursie rozpisanym przez Burmistrza 
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Dariusza Latarowskiego. Samorząd natomiast otrzymuje 
od nas cały wachlarz różnych pomysłów. Na nich można 
bazować formułując później zapytania ofertowe do 
projektantów czy wnioski do dokumentów planistycznych, 
jeżeli to jest dopiero na etapie określania przyszłego 
przeznaczenia terenów. Samorząd ma wtedy studium 
możliwości, jakie dany teren ze sobą niesie.  

- Jaki potencjał zyskuje samorząd dzięki temu, że 
ma już sporządzone koncepcje projektowo -
architektoniczne zagospodarowania terenów?
Te prace są dodatkowo bardzo dobrym materiałem 
ilustracyjnym, a więc także czytelnym dla laików. Ten atut 
sprawia, że koncepcje świetnie sprawdzają się w przed-
stawianiu do konsultacji z mieszkańcami, gdy Urząd chce 
spytać mieszkańców, jak chcą mieć urządzony teren w 
swoim mieście. To ważne zwłaszcza w procedurze 
angażowania mieszkańców, włączania ich głosu do decyzji 
o tym, jak kreować daną przestrzeń. W naszym przypadku- 
kontakt studentów z mieszkańcami nie miał miejsca, 
ponieważ zaczęła się epidemia, więc te kontakty odbywały 
się przede wszystkim w sposób zdalny, ale może to nastąpić 
w ramach tego tematu lub ewentualnie jakiegoś kolejnego, 
o ile pozwoli na to sytuacja.   

- Czy posiadanie takich obszarów, które można 
kreować pod względem architektonicznym 
sprawia, że Grajewo jest miastem z potencjałem?
Oczywiście, że tak. Te dwa tereny są ciągle otwartą kartą. 
Poza tym są dość duże w skali miasta i jednocześnie nie są 
położone na dalekich peryferiach. Na dodatek funkcjonują 
w świadomości mieszkańców, więc odpowiednie ich 
zagospodarowanie daje możliwość dodania kolejnej oferty 
do tego, co miasto już grajewianom proponuje. Stworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni, która może zainteresować 
mieszkańców, zachęcić ich do odwiedzania tych miejsc 
z pewnością jest dużą wartością i potencjałem, który 
drzemie w obszarach „Hadesu” i „Strzelnicy”. W obliczu 
epidemii nie ma oczywiście mowy o skupianiu się dużej 
liczby osób w danych miejscach. Trzeba jednak wierzyć, że 
to minie i wrócimy do form spędzania wspólnie czasu na 
świeżym powietrzu, organizacji imprez, koncertów 
plenerowych. Te dwa tereny temu mogą między innymi 
sprzyjać, w zależności oczywiście od tego, jaki kierunek 
zagospodarowania zostanie wybrany przez samorząd. 
  
- Prosimy o ocenę Fachowców dotyczącą tego, jak 
Państwa zdaniem wygląda i jakie walory ma 
obecnie Park Solidarności, którego przebudowa 
jest już na finiszu?
To bardzo atrakcyjna i dobrze zagospodarowana prze-
strzeń, bo z jednej strony znajduje się przy samym centrum 
miasta, z drugiej- utrzymano tam w najwyższej możliwej 
mierze zieleń, cały potencjał biologicznie czynny. Powstała 
zatem atrakcyjna przestrzeń udostępniona mieszkańcom, 
która jednocześnie może sprzyjać dobremu mikro-
klimatowi w centrum oraz retencji wody. Park w mojej 
ocenie zagospodarowano tak, by służył grajewianom, 
a jednocześnie postąpiono zgodnie ze współczesnymi 
trendami ograniczania takich ingerencji, które mają wpływ 
na zmianę klimatu. Podkreślę, że to zarazem przestrzeń 

rekreacyjna, zielona i na dodatek w centrum miasta. Moja 
ocena jest zatem tutaj w stu procentach pozytywna. Teraz 
należy oczekiwać, że będzie trwała dalsza część działań 
rewitalizacyjnych- już w ścisłym centrum Grajewa. Myślę, 
że wtedy Park Solidarności ściśle powiąże się z przestrzenią 
placu przed kościołem i dalej- w kierunku torów i dworca.

W naszym mieście trwa rewitalizacja. Przebu-
dowa wyżej wymienionego parku oraz plano-
wane i te wprowadzone już zmiany w centrum są 
składową tego procesu. Czy istnieją zasady, 
sprawdzone schematy w projektowaniu prze-
strzeni, która ma być zrewitalizowana?
Mamy ustawę o rewitalizacji w Polsce. Tam, zgodnie ze 
sztuką, rewitalizacja jest rozumiana przede wszystkim 
w warstwie społecznej. Musi dotyczyć pewnego obszaru, 
a jej głównym celem ma być poprawa sytuacji społecznej na 
tym właśnie rewitalizowanym obszarze. Efekty prze-
strzenne są natomiast dodaną wartością towarzyszącą. Bo 
wychodzi się tutaj z założenia, że jeśli nie poprawimy 
sytuacji społecznej, to naprawa przestrzeni nie będzie 
miała trwałych efektów, gdyż nie będzie aprobowana przez 
mieszkańców zamieszkujących dany obszar i po pewnym 
czasie ponownie może ulec degradacji. Jednym z prawideł 
procesu rewitalizacji jest więc włączanie w niego 
mieszkańców. Ustalanie rozwiązań musi odbywać się 
w dialogu z mieszkańcami. Dobrą praktyką są na przykład 
weekendowe warsztaty planistyczne z mieszkańcami. 
Dzięki temu zyskują oni świadomość, że biorą udział 
w kreowaniu przestrzeni, w której będą funkcjonować. 
Wówczas łatwiej będzie im się utożsamiać z rozwiązaniami, 
także architektonicznymi, które tam powstaną.  
Dość trudnym zagadnieniem nawet w skali ogólnopolskiej 
jest tutaj zieleń. Zwłaszcza, jeżeli mowa o dawnych placach 
miejskich. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zazwyczaj 
miasta z dłuższą historię mają w centrum rynek. Te rynki 
były głównie w XX wieku, a najbardziej intensywnie po II 
wojnie światowej, zasadzane zielenią w mniej lub bardziej 
uporządkowany sposób. Wiązało się to z tym, że wtedy 
kończyły działalność sklepy czy gospody, które znajdowały 
się wokół tych rynków, bo przecież likwidowano prywatną 
inicjatywę. W jej miejsce pojawiał się jeden sklep 
państwowy. Handel targowy też był ograniczany, bądź 
przeprowadzał się gdzieś na obrzeża miast. Wtedy po 
prostu nie bardzo było wiadomo co zrobić z tymi rynkami. 
Najprostszym i najtańszym sposobem często było to 
zazielenić. Obecnie, pod warunkiem, że ta zieleń będzie 
w przemyślany sposób ukształtowana, przyczyniała się do 
zahamowania zmian klimatycznych, służyła mieszkańcom, 
z pewnością trzeba ją projektować. Należy jednak ostrożnie 
do tego podchodzić, bo pamiętajmy, że place rynkowe są 
zwykle elementami historycznych założeń tych miast 
i zazwyczaj są objęte strefą ochrony konserwatorskiej. 
Potrzebna jest rozwaga- bo przecież często rynki 
historycznie nie miały drzew. Więc najlepiej planowane 
działania wypośrodkować, aby z jednej strony zieleń była, 
z drugiej, by w dużej mierze przywrócić charakter placu 
miejskiego. To jest trudny element, lecz rewitalizacja 
obejmuje nie tylko te place, lecz jak wcześniej wspo-
mniałem- to o wiele szersze działanie. 
   Dziękujemy za rozmowę.      
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Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski 26 października 

spotkał się z Wiktorią Wiśniewską tuż przed jej wylotem do 

Albanii. Przypomnijmy - 19-letnia grajewianka 29 paź-

dziernika poleciała tam reprezentować nasze miasto, 

województwo i przede wszystkim - nasz kraj w konkursie 

piękności Miss Globe 2020. 
W Albanii Wiktoria znalazła się wśród aż 60 uczestniczek. 

Wcześniej młoda grajewianka zdobyła tytuły Miss 

Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2018, 2 Wicemiss Polski 

Nastolatek 2018, TOP10 Miss Tourism Metropolitan 

International 2019.
Na spotkaniu Burmistrz Dariusz Latarowski życzył 

Wiktorii sukcesu w Albanii oraz przekazał pakiet gadżetów 

promujących Grajewo, które nasza reprezentantka 

wręczyła w formie upominków organizatorom konkursu 

oraz innym uczestniczkom Miss Globe 2020. 
Trzymamy kciuki za młodą grajewiankę. Gazetę wysyłamy 

do druku 10 listopada, ukaże się 13 listopada, tymczasem 12 

listopada to termin Gali Finałowej Miss Globe 2020! Mamy 

więc nadzieję, że Wiktoria właśnie cieszy się z wygranej, 

a nasi Czytelnicy razem z Nią.            
     grajewo.pl/WM



Zniknął wysłużony, kilkunastoletni asfalt 
z Miasteczka Ruchu Drogowego przy Parku 
Solidarności. Zastąpiła go estetyczna i funkcjo-
nalna kostka. Miejsce, gdzie wielu młodych 
grajewian przygotowuje się do zdawania egza-
minu na kartę rowerową, zostało zmodernizo-
wane przez pracowników Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Grajewie. Powstała nowa 
nawierzchnia, są już ustawione znaki drogowe. 
Do tego doszły nowe nasadzenia. Tu powstanie 
„pole nadziei”, które rozkwitnie wiosną. 
29 października pracownicy MOSiR-u posadzili 
200 cebulek żonkili.     
„Miasteczko” przyległe do Parku Solidarności zyskało nowy 
blask. To funkcjonalne miejsce do nauki jazdy rowerem, 
gdzie dzieci mogą poznać zasady ruchu drogowego, by 
następnie z powodzeniem zdawać egzaminy na karty 
rowerowe. Przestrzeń idealnie służy też do praktycznej 
nauki poprawnego przechodzenia po pasach oraz 
przyswojenia podstawowych znaków drogowych. Nowe są 
umieszczone przy zmodernizowanych uliczkach. To 
wszystko zostało właśnie przebudowane przez praco-
wników grajewskiego MOSiR-u. 
Wymiany doczekała się stara, popękana asfaltowa nawie-
rzchnia, obrzeża, znaki drogowe, a całość wokół uzupełnią 
nowe nasadzenia i zieleń. Już 29 października w Parku 
Solidarności pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji posadzili 200 cebulek żonkili. Wszystko to 
w ramach Kampanii Społecznej „Pola Nadziei”, do której 
włączyło się nasze miasto.
Inicjatywa ma na celu propagowanie idei wolontariatu, 
bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich 
rodzinom. To międzynarodowy program realizowany 
wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią 



żonkili – symboli nadziei, tworzeniu „pól nadziei”. Takie 
właśnie powstaje w Parku Solidarności.
 Trwa XI edycja Kampanii Społecznej „Pola 
Nadziei” prowadzonej przez Fundację „Pomóż Im”. 
Zachęcamy do zapoznania się z działaniami i rozważenia 
ewentualnego wsparcia fundacji. Z jej pomocy korzystają 
także mieszkańcy Grajewa. Więcej informacji o prowa-
dzonej akcji można uzyskać pod adresem

  .www.pomozim.org.pl/polanadziei
    WM
    Fot. grajewo.pl
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Urzędnicy grajewskiego magistratu 4 listopada 
wystosowali zapytanie ofertowe dotyczące 
opracowania dokumentacji projektowej dla 
zadania inwestycyjnego „Budowa boiska 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 
w Grajewie”. To kolejny krok do zrealizowania 
projektu, na który nasze miasto pozyskało środki 
zewnętrzne w ramach współpracy z Samorządem 
Rejonu Solecznickiego. Wspólny projekt:  
"Wzmacnianie transgranicznych więzi społe-
cznych" w ramach Programu Współpracy 
Interreg V-A Litwa-Polska zaowocował dofi-
nansowaniem w wysokości ponad 316 tysięcy 
euro. 
Jaka infrastruktura sportowa powstanie dzięki temu przy 
grajewskiej „Czwórce”? To przede wszystkim bieżnia 
lekkoatletyczna okrężna 4-torowa o długości 400 m, 
bieżnia prosta 6-torowa o długości 130 m o nawierzchni 
z tartanu. Do tego dochodzi boisko do gry w piłkę 
z nawierzchnią naturalną, a także rzutnia i skocznie. 
Zbudowany zostanie tutaj także plac z urządzeniami do 
ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniających dla seniorów 
i osób niepełnosprawnych. Plac wyposażony będzie w: koła 
TAI TCI, zestawy podwójne do ćwiczeń, a więc między 
innymi: ławka z młynkiem, z platformami. Zainstalowane 
zostaną tutaj także urządzenia umożliwiające ćwiczenia dla 
osób na wózkach. Uzupełnieniem tej infrastruktury będzie 



pole do gry w Boule oraz jej odmiany Boccia. Boisko będzie 
miało system odwodnienia, oświetlenia. Zbudowane 
zostaną także funkcjonalne ciągi komunikacyjne.
Oferty na sporządzenie dokumentacji od zainteresowanych 
podmiotów wpływać mają do Urzędu Miasta w Grajewie do 
16 listopada. Gotową dokumentację Miasto powinno mieć 
w przeciągu 60 dni od podpisania umowy z jej wykonawcą, 
następnie wyłoniony zostanie podmiot, który wykona prace 
budowlane oraz dostarczy i zamontuje urządzenia do 
ćwiczeń.                                                                   WM 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie 
dokonał oceny jakości wody do spożycia z grajewskiego 
wodociągu. To coroczne rutynowe działania, lecz bardzo 
istotne dla funkcjonowania miasta oraz zdrowia grajewian.
W tym celu w październiku pobrane zostały próby w trzech 
miejscach – w Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół nr 1 
oraz Zespole Szkół  nr 2. Następnie wodę poddano 
badaniom. 
Na podstawie uzyskanych wyników Jerzy Jan Nikliński- 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie- 
stwierdził przydatność wody z grajewskiego wodociągu do 
spożycia przez ludzi.  
    WM na podst. grajewo.pl



 W związku z panującą epidemią koronawirusa oraz 
zakazem zgromadzeń przebieg tegorocznych uroczystości 
z okazji obchodów 102. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę został w naszym mieście zaplanowany 
w zmienionej formule. 
W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, aby uniknąć 
skupisk ludzi, zrezygnowaliśmy 11 listopada z przemarszu 
ulicami miasta, przejścia dookoła kościoła i składania 
kwiatów bezpośrednio po Mszy Świętej pod Krzyżem 
Solidarności oraz składaniem kwiatów przez delegacje 
przed Pomnikiem Niepodległości przy Urzędzie Miasta 
Grajewo. 
Po sygnale syreny nastąpiło odegranie hymnu, następnie w 
imieniu mieszkańców oraz delegacji Dariusz Latarowski 
Burmistrz Miasta Grajewo i Halina Muryjas-Rząsa 
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo złożyli symbolicznie 
wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości.
Zaplanowano także, by w ścisłym reżimie sanitarnym, po 



zakończeniu oficjalnych uroczystości, wyznaczone 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci 
narodowej znajdujących się na terenie miasta.
      WM  
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 W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepo-dległość. 
Był to jednak dopiero pierwszy krok ku stabilizacji życia 
codziennego w nowych realiach odrodzonego państwa. 
26 stycznia 1919 roku, czyli jeszcze w trakcie ewakuacji wojsk 
niemieckich przez Grajewo, odbyły się wybory do Sejmu 
Ustawodawczego RP. Wybory te, jako pierwsze po okresie 
zaborów, miały szczególne, symboliczne znaczenie, stąd aktywny 
w nich udział mieszkańców miasta i powiatu. W wyborach powiat 
szczuczyński był reprezentowany przez następujących 
kandydatów: z listy nr 3 (PSL) Stefan Śleszyński - lat 30, 
gospodarz z Wykowa, z lokalnej listy nr 4 Zygmunt Gałecki, lat 32, 
obywatel m. Grajewa; z listy nr 15 (Związek Demokratyczny) 
Witold Ossowski, lat 31, inżynier-taksator ze Szczuczyna oraz 
z listy nr 12 (Komitet Narodowy Zjednoczonych Stronnictw 
Demokratycznych) Jan Zyskowski, lat 44, szewc z Grajewa, który 
dzięki zwycięstwu listy w całym okręgu został wybrany posłem. 
Nieco ponad 100 lat od tego pamiętnego wydarzenia Rada Miasta 
postanowiła nadać jednej z grajewskich ulic właśnie jego imię – 
warto więc przybliżyć jego postać.

Jan Zyskowski urodził się w 1875 roku w Szczuczynie jako 
syn Marcina i Józefy Kozłowskiej. W rodzinnym mieście ukończył 
szkołę miejską. Większość swego życia związał jednak z Gra-
jewem. 

W 1918 roku aktywnie uczestniczył w rozbrajaniu Niemców, 
za co otrzymał Odznakę Za Udział w Rozbrajaniu i Wypędzeniu 
Niemców w 1918 roku. Tuż po odzyskaniu niepodległości 
przekazał na odbudowę Rzeczpospolitej kosztowności w postaci 
biżuterii złotej, co zostało wymienione w „Gazecie Powiatowej” 
z tamtego okresu. Jak już zostało wspomniane, w styczniu 1919 r. 
wystartował w wyborach do Sejmu Ustawodawczego i został 
wybrany posłem z ramienia Stronnictw Demokratycznych. 
Sprawował ten urząd w latach 1919-1922. Jako poseł aktywnie 
angażował się w rozwiązywanie trudnych lokalnych problemów 
początków okresu II RP.

Z zawodu był szewcem i miał własny zakład, pracował na 
potrzeby miejscowej ludności i stacjonującego w Grajewie wojska. 
Poza zakładem szewskim od 1922 r. był też właścicielem księgarni 
i czytelni, z których korzystali mieszkańcy i wojsko, które 
stacjonowało w Grajewie. Była to Księgarnia Polska, która 
znajdowała się przy grajewskim Rynku w pobliżu kościoła i którą 
wcześniej prowadziła jego córka Stefania.

Jan Zyskowski był osobą aktywnie uczestniczącą w życiu 
międzywojennej społeczności miasta i państwa, czego przykła-
dem są liczne piastowane przez niego funkcje społeczne. Był m.in. 
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ławnikiem w Grajewie, 
członkiem Towarzystwa Współdzielczego Handlu Skórami, 




członkiem Kasy pożyczkowo-oszczędnościowej w Grajewie, 
prezesem Chrześcijańskiego Związku Rzemieślników, wicepre-
zesem koła politycznego Stronnictwa Chrześcijańsko Demo-
kratycznego w Grajewie, Radnym Miasta Grajewo. W 1939 roku 
został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność 
społeczną. 

Po wybuchu II Wojny Światowej, będąc osobą publiczną, ze 
względu na zagrożenie ze strony okupantów, musiał się ukrywać. 
Wówczas to przedostał się przez Łomżę do Warszawy, gdzie 
zamieszkał z córką Stefanią. W końcu 1944 r., sądząc, że działania 
wojenne na terenie Grajewa już się zakończyły, postanowił wrócić 
do domu. Dotarł do Białegostoku, gdzie zatrzymał się na plebanii 
u biskupa Jałbrzykowskiego. Okazało się, że na teren Grajewa nie 
może jeszcze wracać. Był 31 grudnia 1944 r. Z przekazu świadków, 
którzy dotarli do żony i córki, wygłosił tego wieczora mowę 
patriotyczną i udał się na spoczynek. Następnego dnia 1 stycznia 
1945 r. znaleziono go martwego w pokoju. Na zlecenie biskupa 
pochowany został na cmentarzu na Antoniuku w Białymstoku, 
gdzie spoczywa do dziś. Po zakończeniu działań wojennych 
powiadomiono o miejscu pochówku rodzinę. 

Prywatnie był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa 
z żoną Wiktorią Czaplicką (ur. w Szreńsku, powiat Mławski, córka 
Aleksandra i Ludwiki) miał dwójkę dzieci: córkę Stefanię i syna 
Mieczysława. Po śmierci żony 5 marca 1921 r. w Grajewie ożenił się 
ponownie z wdową Bronisławą Mikłaszewską (córka Konstantego 
i Stanisławy Waszkiewiczów). Ślub odbył się 16 stycznia 1922 r. w 
Warszawie. Miał z nią dwie córki Stanisławę Alicję i Józefę 
Krystynę.

  Opr. T. Dudziński

W ramach eksponatu miesiąca listopada Grajewska 
Izba Historyczna prezentuje Medal Niepodległości 
z okresu II RP wraz z dyplomem jego nadania. 
Dyplom nadania Medalu Niepodległości jest wypisany na 
nazwisko Stanisław Derejko z dnia 20 VII 1932 r. To dyplom na 
kartonowym papierze o wymiarach 328 x 470 mm, wypełniony 
maszynowo. Od góry pośrodku kontur Medalu Niepodległości z 
datą wokół niego 1930 oraz literami R i P. Poniżej napis: 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU / KRZYŻA I MEDALU / 
NIEPODLEGŁOŚCI / CZYNI WIADOMEM, ŻE ZARZĄ-
DZENIEM / PANA PREZYDENTA / RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ / Z DNIA 20.VII.1932 ROKU / STANISŁAW 
D E R E J K O  /  Z O S T A Ł  O D Z N A C Z O N Y  /  M E D A L E M 
NIEPODLEGŁOŚCI / ZA PRACĘ W DZIELE ODZYSKANIA / 
NIEPODLEGŁOŚCI. 
 Na dokumencie widać także faksymile podpisów: 
Przewodniczący Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości – Józef 
Piłsudski oraz Sekretarz Generalny Komitetu – Wacław 
Jędrzejewicz. 
Medal Niepodległości – to okrągłe odznaczenie o średnicy 35 mm, 
wykonane ze stopu medali. Na awersie w polu środkowym 
znajduje się wyobrażenie trzech hydr przebitych trzema 
mieczami.  W otoku napis:  „BOJOWNIKOM NIEPO-
DLEGŁOŚCI”. Rewers gładki z umieszczonymi pośrodku literami 
„RP”. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 37 mm koloru 
czarnego z paskiem czerwonym wzdłuż obu boków o szerokości 
3 mm.


Medal Niepodległości to odznaczenie wprowadzone Rozporzą-
dzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku 
o Krzyżu i Medalu Niepodległości, w celu „odznaczenia osób, które 
zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed 
wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk 
orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-
rosyjskiej na obszarze Polski”. 
 Odznaczenie nadawał Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, któremu osobę odznaczoną przedstawiał Prezes Rady 
Ministrów na podstawie wniosków Komitetu Krzyża i Medalu 
Niepodległości. Odznaczenie posiadało trzy klasy: Krzyż 
Niepodległości z Mieczami, Krzyż Niepodległości i Medal 
Niepodległości. Projektantem odznak był artysta malarz prof. 
Mieczysław Kotarbiński, a wykonawcą większości odznaczeń 
pracownia Wiktora Gontarczyka.
 Stanisław Derejko urodził się 13 X 1899 r. w Słuczu jako 
syn Aleksandra i Marianny z Duchnowskich. W okresie I wojny 
światowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej pod ps. 
„Mucha”. W listopadzie 1918 r. wziął aktywny udział 
w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich, okupujących powiat szczu-
czyński. Potem wstąpił w szeregi 33 pułku piechoty w Łomży, w 
szeregach którego uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 
1932 r. otrzymał Medal Niepodległości, ale odznaczenie przysłano 
mu dopiero w 1939 r. Zmarł w 1974 r. Został pochowany na 
cmentarzu w Słuczu.
   Źródło: Grajewska Izba Historyczna
   Fot. Grajewska Izba Historyczna
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ta, która ma śmieszne kucyki,
i ta, która ma koński ogon,
i ta, która ogonek ma mysi,
i ta, która ma dwa warkoczyki
czy kokardę ma z boku, czy z przodu,
czy jej Kasia na imię, czy Ala,
Krysia, Zosia, Małgosia, Zuzanna,
czy jest duża, czy średnia, czy mała 
dziś swe święto obchodzi od rana,
więc jej kwiatek się dzisiaj należy
albo uśmiech, albo wierszyk,
albo kartka z serdecznymi życzeniami!
Międzynarodowy Dzień Dziewczynek to ogólnoświatowe 
święto ustanowione przez ONZ, które ma na celu 
zwrócenie uwagi na sytuację dziewczynek i młodych 
kobiet na całym świecie. Chodzi m. in. o pokazanie 
wyzwań, jakie stoją przed dziewczynami, w zależności od 
kręgów kulturowych, z których pochodzą. W grupie 
„STOKROTEK” z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie 
również nie zapomnieliśmy o „małych kobietkach” i 
przygotowaliśmy dla nich miłe niespodzianki. Nasi „mali 
dżentelmeni” stanęli na wysokości zadania i ze 
szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten dzień 
uczynić wyjątkowo miłym i przez cały czas poprzez swoje 



zachowanie i dobre uczynki sprawiali swoim koleżankom 
radość – zaśpiewali uroczyste „STO LAT”, złożyli 
życzenia, podarowali ogromne stokrotki i zaprosili do 
wspólnej zabawy przy muzyce. Uśmiechnięte buzie 
przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek, świadczyły 
o miło spędzonym czasie.
 Anna Filipkowska, Marzenna Koniecko, PM4

Dynia to bardzo zdrowe, urodziwe, wdzięczne i łatwe do 
współpracy warzywo – przekonały się o tym dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie w piątek 
23 października, w czasie obchodów Święta Dyni. 
Młodzi grajewianie dowiedzieli się, że są różne rodzaje 
dyni, poznali ich walory smakowe oraz korzyści, jakie płyną 
z ich spożywania. Dzieci uczestniczyły w dyniowych 
zawodach sportowych, tj. slalom dookoła dyni, skoki w 
worku, kolorowy tor przeszkód. Sprawdziły, co dynia ma w 
środku. Mogły posmakować i powąchać warzywa. Pomogły 
również wydrążyć pestki, co było świetnym ćwiczeniem 
sensorycznym. Na koniec uczestniczyły w dyniowej sesji 
zdjęciowej.
   Ewelina Święćkowska, PM4



16 października „BIEDRONECZKI” z Przedszkola 

Miejskiego nr 4 w Grajewie obchodziły Międzynarodowe 

Święto Chleba. Dzieci ubrane w białe czapki kucharskie, 

niczym prawdziwi piekarze, miały okazję poznać historię 

i proces powstawania chleba, rogalików, a także różnego 

rodzaju bułeczek. Dowiedziały się także, jak powstaje mąka 

oraz na czym polega praca piekarza. Zapoznały się 

z różnymi rodzajami chleba oraz składnikami potrzebnymi 

do jego wypieku. Dzieci wykonały również prace plastyczne 

z użyciem mąki. Dzień zakończyliśmy degustacją różnego 

rodzaju chleba.

   Emilia Makowska; PM4
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Bycie eko jest fajne!
Uczniowie klasy 2b, pod opieką wychowawczyni, przystąpili do 
konkursu zorganizowanego przez sieć sklepów Biedronka 
„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. Akcja ma zasięg ogólno-
polski, a jej celem jest budowanie w dzieciach nawyków 
ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Pierwszym warunkiem udziału w konkursie było przepro-
wadzenie zajęć dotyczących jednego z żywiołów, w naszym 
przypadku była to woda. Na lekcji uczniowie mieli okazję poznać 
właściwości chemiczne tej cieczy, dowiedzieli się, jaki procent 
całych zasobów ziemskich wody stanowi ta słodka, niezbędna dla 
zapewnienia życia oraz poznali zasady krążenia jej w przyrodzie.
Dodatkowo odbyli wirtualny spacer po Hydropolis- Centrum 
Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, gdzie dowiedzieli się m.in. 
ile litrów wody codziennie zużywa człowiek, czy skąd się bierze 
woda w kranie.
Drugim etapem było wysłuchanie opowiadania „Oszczędzaj 
kropelkę” z książki M. Przewoźnika „Gang Fajniaków i miasto 
marzeń” oraz stworzenie indywidualnych prac plastycznych 
inspirowanych żywiołem wody.
Najładniejsze rysunki zostały nagrodzone maskotkami Fajniaków 
oraz książkami, które otrzymaliśmy w pakiecie promocyjnym. 
Każdy z uczniów otrzymał także naklejki, które będą mu 
przypominały o dobrych nawykach ekologicznych.
Udział w akcji był doskonałą okazją do urozmaicenia lekcji 
przyrody, pokazania uczniom nauki poprzez zabawę, a także 
zaszczepienia pasji do ekologii i ochrony środowiska.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w klasie 3b
W październiku  wraz z wieloma szkołami w całej Europie 
uczniowie klasy 3b obchodzili  Tydzień Świadomości Dysleksji, 
który odbywał się pod  hasłem: „Dysleksja inspiruje do (nie) 
zwykłych działań”. Jest to ogólnopolska akcja pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji, której celem jest przybliżenie 


uczniom i rodzicom problematyki tej trudności w nauce czytania 
i pisania. Uczniowie wzięli udział w różnych grach i zabawach 
ortograficznych oraz w zajęciach logopedycznych „Paronimy 
słowa dziwne, lecz całkiem inne”. Warsztaty plastyczne  
„Zaczarowany ołówek” pozwoliły uczniom wypróbować różne 
możliwości, jakie daje ołówek. Udział w zajęciach  pozwolił 
dzieciom odkryć, że piękno dzieła nie bierze się przede wszystkim 
z użytego narzędzia, a z naszego wnętrza. Jeden dzień był 
poświęcony na doskonalenie techniki głośnego czytania. W tym 
dniu spotkaliśmy wielu bohaterów bajek. W związku z tym, że 
trudności dyslektyczne dotyczą również umiejętności matema-
tycznych, przeprowadzono konkurs na rymowankę ułatwiającą 
naukę mnożenia. W dobie pandemii Covid 19 „ nie zwykłe” są 
niemal wszystkie nasze przedsięwzięcia, a te, które miały miejsce 
w naszej klasie, mogą być inspiracją dla innych.

                                            Wychowawczyni - Danuta Dawidowska

CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!
Klasa 1b przystąpiła do akcji czytelniczej „Czytam sobie. Pierwsza 
klasa!” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - 
Szkoła Ucząca się. Projekt ma na celu zachęcić dzieci do nauki 
samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być 
przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Klasa otrzymała pakiet 
materiałów i pomocy do pracy. Uczniowie otrzymali: książki 
z serii „Czytam sobie”, koło Zabaw Młodych Czytelników - do 
zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika, zakładki do 
książek, plany lekcji, magnesy. Rodzice natomiast poradnik: „Jak 
wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”. 
Pierwszaki otrzymały dwie pierwsze serie książek, ponieważ 
wchodzą dopiero w świat liter. Książki przybliżają ważne 
wydarzenia z historii i nauki, opowiadają ciekawe historie. 
Dopinguję młodych czytelników, aby udało się wszystkim 
zrealizować działania projektowe. Rodzicom życzę, aby wspierali 
swoje dzieci w czytaniu w domu. 
                                                                                      B. Rostek

małego misia”)

Wyróżnienie: Krystian Kwiesielewicz kl. IV b („Krótka bajka o piłkarzu”), Piotr Korycki kl. IV b 
(„Wróżka”)

Kategoria klas VI-VIII – nagród nie przyznano.

Nauczycielkami nagrodzonych uczniów są p. Halina Muryjas-Rząsa i p. Sabina Łempicka. 
Organizatorami konkursu byli: Samorząd Uczniowski, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele 
poloniści.

Wystawa „Matematyka w obiektywie”

Kontynuując rozpoczęte przez Samorząd Uczniowski działania dotyczące propagowania idei logicznego 
myślenia w dniach 19-23.10.2020r. można było obejrzeć wystawę fotograficzną ,,Matematyka w 
obiektywie'', która powstała w ramach współpracy Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku z 
Politechniką Białostocką, aby przybliżyć uczniom zagadnienia matematyczne. Zobaczyliśmy, że wszelkie 
przedmioty czy zjawiska wokół odzwierciedlają pojęcia matematyczne, że na zasady i prawidłowości 
matematyczne można spojrzeć również z przymrużeniem oka. 
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Dzień Papieski

13.10.2020r. odbył się Dzień Papieski pod hasłem ,,Totus Tuus”. 
Była to już XX edycja tego wydarzenia, którego celem jest 
wspieranie w wysiłkach intelektualnych dzieci i młodzieży 
z całego kraju, a których sytuacja materialna nie pozwala w pełni 
rozwijać się naukowo. Stąd też w przypływie solidarności ze 
swoimi kolegami i koleżankami z całej Polski młodzież naszej 
szkoły z klas VII i VIII przygotowała program słowno-muzyczny. 
Dzięki życzliwości Dyrektora szkoły – p. Karola Choynowskiego 
oraz Opiekunów Samorządu Uczniowskiego na czele z p. Wice-
dyrektor Joanną Szymanowską odbył się on w szkolnym 
radiowęźle.
Młodzież przygotowała przepiękną audycję, która w całości 
poświęcona była życiu i nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W pierwszej części przybliżono fakty z życia naszego Świętego 
Papieża wraz z Jego twórczością z lat młodości, m.in. poprzez 
wiersz „Święty Stanisławie”. Kolejna część była audycją muzyczną 
„Piosenka tygodnia”, w której przedstawiono twórczość naszych 
uczniów, a która w całości dedykowana była jako podziękowanie 
za Pontyfikat Jana Pawła II. Wystąpili w niej: Aleksander 
Zalewski z  pieśnią „Barka”, Martyna Chmielewska i Oliwia Lingo 
z repertuarem „Kochamy Cię Janie Pawle II”, a także Maya 
Zyskowska, Emilia Grabowska, Hanna Tyszkiewicz i Anna 
Prostko uświetniły program pieśniami: „Maranatha”, „Oceany”, 
„Amen”, „Psalm 126” oraz Nikodem Ciskowski z utworem 
wykonanym na akordeonie „Zagraj mi piękny Cyganie”, czym 
zyskał sympatię słuchaczy i został nagrodzony wielkimi brawami. 
Ostatnim elementem programu był wywiad z gościem zupełnie 
wyjątkowym: kochaną, podziwianą, obdarzoną największym 
szacunkiem, wielkim autorytetem naszej szkoły p. Haliną 
Muryjas-Rząsą, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z 
Pontyfikatem Jana Pawła II, przewodnim motywem Jego 
Pontyfikatu oraz tym, czego może się uczyć od Niego współczesna 
młodzież. Organizatorami byli: ks. Albert Lubak, p. Dorota 
Lekenta i p. Krystyna Łaguna 

Szkolny Konkurs Literacki „Opowiem Ci bajkę…”
W ramach obchodzonego w październiku Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbył się Szkolny Konkurs Literacki 
„Opowiem Ci bajkę…”. Komisja konkursowa w składzie: p. Lucyna 
Bagińska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 
„Mentor” , p. Anna Mazurek – Przewodnicząca Rady Rodziców, p. 
Paulina Bagińska i p. Ewa Bobińska – Miejska Biblioteka 
Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie, biorąc pod uwagę 
zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, walory 
literackie i językowe bajki przyznała następujące miejsca 
i wyróżnienia:
Kategoria klas IV-V
I miejsce -  Antoni Wasilewski kl. IV b („Pies w kapeluszu”), Zofia 
Lewczuk kl. V a („Historia, której nie słyszałeś”)
II miejsce - Szymon Modzelewski kl. IV b ( „Pimpek, dzielny 
piesek”), Eliza Żbikowska kl. IV b („Magia wyobraźni”)

III miejsce - Andrzej Tyszkiewicz kl. IV b („Przygoda małego 
misia”)
Wyróżnienie: Krystian Kwiesielewicz kl. IV b („Krótka bajka o 
piłkarzu”), Piotr Korycki kl. IV b („Wróżka”)
Kategoria klas VI-VIII – nagród nie przyznano.
Nauczycielkami nagrodzonych uczniów są p. Halina Muryjas-
Rząsa i p. Sabina Łempicka. Organizatorami konkursu byli: 
Samorząd Uczniowski, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele 
poloniści.

Wystawa „Matematyka w obiektywie”

Kontynuując rozpoczęte przez Samorząd Uczniowski działania 
dotyczące propagowania idei logicznego myślenia w dniach 
19-23.10.2020r. można było obejrzeć wystawę fotograficzną 
,,Matematyka w obiektywie'', która powstała w ramach 
współpracy Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku 
z Politechniką Białostocką, aby przybliżyć uczniom zagadnienia 
matematyczne. Zobaczyliśmy, że wszelkie przedmioty czy 
zjawiska wokół odzwierciedlają pojęcia matematyczne, że na 
zasady i prawidłowości matematyczne można spojrzeć również 
z przymrużeniem oka. 

„1000 powodów, by czytać” – głosuj na 
SP 4 do 2 grudnia

Pod takim hasłem trwa Ogólnopolski Konkurs adresowany do 
bibliotek szkolnych, do którego przystąpiła SP nr 4 w Grajewie. 
Nagrodą w konkursie jest m.in. pakiet 1000 książek do biblioteki. 
ZA NAMI: I etap – zgłosiliśmy pracę plastyczną z wykorzystaniem 
surowców wtórnych ilustrującą hasło: „1000 powodów, by 
czytać…” autorstwa Julii Kalinowskiej oraz uzasadnienie, 
dlaczego czytamy i sięgamy po książki, nad którym pracowały: 
Marta Pawełkowska, Karolina Świderska i Waleria Zadrożna 
z Samorządu Uczniowskiego.
PRZED NAMI: II etap do 2 grudnia – codzienne głosowanie 
w aplikacji mobilnej Empiku na SP 4 Grajewo.
JAK GŁOSOWAĆ:
1. Pobierz darmową aplikację mobilną Empik.
2. Uruchom aplikację i zaloguj się lub zarejestruj w programie 
Empik Premium/Premium Free.
3. W głównym oknie aplikacji pojawi się reklama 1000 
powodów by czytać – wchodzimy w to.
4. Wybierz szkołę powyżej 120 uczniów.
5. Na górze w pasku wyszukiwania wpisz nazwę: Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Grajewie lub nazwę miasta.
6. Głosuj codziennie do 2 grudnia 2020 r.
W jedności siła! Prosimy więc wszystkich miłośników 
książek o włączenie się do tej akcji! 

  Dziękujemy! 

    Więcej: sp4.grajewo.com
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Inicjatywa „Historie z dna szuflady” zgłoszona 
i realizowana przez Towarzystwo Przyjaciół 9 
PSK w Grajewie w ramach projektu „Bądź(MY) 
(cool)turalni” Grajewskiego Centrum Kultury 
współfinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 rozpoczęła się 
27 września. 
Ciekawym elementem całego przedsięwzięcia 
były zaplanowane na ten rok dwa spacery 
historyczne po Grajewie. W obu uczestniczyło 
wielu mieszkańców.  
Pierwszym był spacer pod hasłem „Śladami września 1939 
r.”, który poprowadził dr Tomasz Dudziński. Liczni 
uczestnicy 27 września mieli okazję wysłuchania opowieści 
o historii miasta w początkach II wojny światowej oraz 
możliwość obejrzenia zdjęć z tego okresu. Organizatorzy 
przygotowali pomoce dydaktyczne w postaci albumu ze 
zdjęciami Grajewa właśnie z września 1939 r., dzięki czemu 
można było porównać miasto z pierwszych dni wojny 
i obecnie. Dla starszych spacerowiczów stały się one 
materiałem wyjściowym do wspominania dawnego 
Grajewa, zaś dla młodszych do odkrywania tego, co im 
nieznane, porównywania czasów przeszłych z obecnymi 



Aleksander Kowalewski 8 lat, SP nr 1
Gabriel Kuzinias  7 lat, SP nr 4
Kat. C (11-15 lat)
I miejsce: Lena Poniatowska 14 lat, SP nr 4
II miejsce: Marta Sokołowska 14 lat, SP nr 2
III miejsce: Zofia Stankiewicz 13 lat, SP nr 4
Wyróżnienie:
Lena Aleksiejew 12 lat, SP nr 2
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział 
w naszym konkursie. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez 
Grajewskie Centrum Kultury.

21 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
oraz wyróżnień w konkursie plastycznym „Moje 
Grajewo za 100 lat”. Wydarzenie  zorganizowane przez 
Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka 
patronatem objął Burmistrz Miasta Grajewa.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Jury miało bardzo 
trudne zadanie, gdyż wpłynęły aż 93 prace. Wszystkie pokazały, 
jak ogromną wyobraźnię oraz wspaniałe zdolności plastyczne 
mają dzieci i młodzież.
Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w  trzech kategoriach.
Kat. A   (4-6 lat) 
I miejsce: Szymon Odolecki 6 lat, PM nr 1
II miejsce: Patryk Karulski  5 lat, PM nr 1
III miejsce: Hanna Kowalewska 6 lat, PM nr 4
Wyróżnienia:
Zofia Rusiniak 6 lat, PM nr 1
Nikola Karwacka 6 lat, PM nr 4
Kat. B (7-10 lat)
I miejsce: Marcel Gudan 8 lat, SP nr 1
II miejsce: Lena Kisielewska 8 lat, SP nr 4
III miejsce: Alicja Wilczewska 7 lat, SP nr 1
Wyróżnienia:

oraz zadawania pytań związanych z historią miasta. 
Kolejny spacer historyczny po Grajewie „Śladem 
grajewskich świątyń” odbył się 18 października. Wtedy 
odwiedzone zostały miejsca, w których stoją do dziś lub 
stały nieistniejące już świątynie różnych wyznań, do 
których w przeszłości należeli mieszkańcy Grajewa. 
 Grupa ruszyła spod Grajewskiej Izby Historycznej 
w kierunku Placu Niepodległości, Kościoła Trójcy 
Przenajświętszej, a następnie do obecnego budynku 
Grajewskiego Centrum Kultury, ulicy Nowickiego, Parku 
Wolności, by na koniec wrócić pod siedzibę Grajewskiej 
Izby Historycznej. Warto dodać, że to właśnie w tych 
miejscach znajdowały się niegdyś w naszym mieście 
świątynie różnych wyznań: synagoga, prawosławna 
cerkiew i zbór protestancki. 
Oba spacery historyczne były okazją do poznania wielu 
informacji, historii naszego miasta, opowiadanej przez dr. 
Tomasza Dudzińskiego, który odpowiadał na pytania. Tych 
nie brakowało, zwłaszcza ze strony młodszych uczestników 
spacerów.  Zarówno frekwencja, jak i przebieg tych 
wydarzeń pokazują, że takie są w mieście potrzebne, 
dlatego kontynuacja jest już planowana na przyszły rok. 
WM na podst. gckgrajewo.pl, FB: Grajewska Izba 
Historyczna



Warto dodać, że Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka 
w Grajewie oraz Grajewskie Centrum Kultury zorganizowały 
wyjątkową wystawę prac dzieci i młodzieży, które wzięły udział 
w konkursie plastycznym „Moje Grajewo za 100 lat”. 
Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo 
i został zorganizowany w ramach obchodów 480 – lecia nadania 
praw miejskich miastu Grajewo. 
Wystawa miała być czynna codziennie od 10:00 do 18:00 do 16  
listopada 2020 r. w  Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum 
Mleka w Grajewie, jednak ze względu na wprowadzone 
obostrzenia sanitarne, od soboty 7 listopada placówka pozostaje 
zamknięta. Dzieła młodych artystów będzie można z pewnością 
obejrzeć, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.
     CTM-MM
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Wideoprzewodnik po prawach zwierząt w mieście został 
zrealizowany w wyniku konkursu „Ochrona zwierząt w mieście 
Grajewo w 2020 r.” i dofinansowany przez Burmistrza Miasta 
Grajewo. Wykonawcą jest Stowarzyszenie LUWIA. Choć projekt 
jest realizowany na zlecenie miasta Grajewo, to mieszkańcy 
innych miast również znajdą tam wiele pomocnych wskazówek.
 Okazuje się, że społeczeństwo ma bliżej nieokreślony 
stosunek do dzikich i bezdomnych zwierząt, które współegzystują 
z nami w środowisku miejskim, zwłaszcza w zakresie ich ochrony 
prawnej. Film nakieruje odbiorcę na pewne postawy wobec 
zwierząt i otaczającej nas przyrody: pełne szacunku, empatii 
i wrażliwości. Idzie za tym kształtowanie godnej, życzliwej 
postawy wobec drugiej istoty - człowieka także. Film nakreśla 
miejsce człowieka w ekosystemie. Poprzez edukację na temat 




praw zwierząt dzikich i bezdomnych mieszkańcy miast zdobędą 
wiedzę, jak chronić te zwierzęta oraz gdzie zadzwonić, by uzyskać 
fachową pomoc oraz jak reagować, gdy widzimy jakieś zwierzę 
poszko-dowane w wypadku.
 Wideo porusza między innymi tematy związane 
z: ochroną dzikich zwierząt w mieście, jak np. jeże, owady zapy-
lające, gołębie, kaczki, bezdomnością zwierząt w mieście, ich 
dokarmianiem, sterylizacją psów i kotów, adopcją, pierwszą 
pomocą zwierzętom poszkodowanym. Zachęcamy do obejrzenia. 
Dzieło znajdziemy między innymi na stronie Miasta Grajewo:
https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/wideo-przewodnik-po-
prawach-zwierzat-w-miescie.html
    grajewo.pl

Urzędnicy grajewskiego ratusza jeszcze przed 
wakacjami złożyli wniosek na 105 tysięcy złotych na 
sprzęt komputerowy dla dzieci. Umożliwia to 
projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” dofinansowany 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Dzięki temu przybędzie sprzętu 
do nauki zdalnej dla grajewskich uczniów.  To 42 
laptopy, które z pewnością w dobie pandemii okażą 
się potrzebne dzieciom.
Przypomnijmy, że to kolejne zakończone sukcesem 
starania władz miasta o sprzęt do nauki na 
odległość. Wcześniej w tym roku w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu" działania 1:1: 
"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możli-


wości dostępu do szerokopasmowego interne-
tu o wysokich przepustowościach" miasto 
Grajewo otrzymało dofinansowanie w kwocie 
80 000 zł na realizację projektu pod nazwą 
"Zdalna Szkoła". 
Oficjalne przekazanie sprzętu dyrektorom 
szkół odbyło się w czwartek, 4 czerwca, w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta. Grant przezna-
czono na zakup 32 laptopów, które będą 
użyczane uczniom oraz nauczycielom Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 
i Szkoły Podstawowej nr 4 .
Miasto już zapowiada kolejne starania o dofi- 
nansowanie zakupu sprzętu komputerowego.        
               grajewo.pl/WM       Fot. grajewo.pl

22 października w Centrum Tradycji Mleczarstwa – 
Muzeum Mleka odbyło się spotkanie z Joanną Nowak - 
podróżniczką, blogerką, fizjoterapeutką i - jak sama 
mówi - samotną mamą 7-letniej Gai, która kilka lat 
temu z 20- miesięczną córką wymarzyła sobie 
wyjechać w podróż do Peru.
Uczestnicy spotkania usłyszeli niesamowitą historię silnej 
i odważnej kobiety z dzieckiem, której niezwykła podróż 
przedłużyła się z 3 miesięcy do 6 lat, a została przerwana przez 
pandemię Covid-19. Dziewczyny odwiedziły 26 krajów na 
3 kontynentach. W każdym państwie zatrzymywały się na dłużej, 
by poznać mieszkańców oraz ich codzienne życie. Jak wspomina 
Joanna Nowak, ich budżet to 23,00 zł na osobę/dzień, który 
pochodzi z wynajmu mieszkania. 
 Pani Joanna opowiadała, w jaki sposób poznawały 
nowych ludzi, uczyły się ich kultury, jak udało im się pokonać 
chorobę wysokościową. Podpowiedziały również, jak samotnie 
podróżować po świecie. Zdradziły sposób na naukę dziecka 
w innym kraju, żeby nie płacić surowych kar, ponieważ obowiązek 
szkolny musi być realizowany. 
 W trakcie spotkania mieliśmy również okazję obejrzeć 
krótki filmik przygotowany przez autorkę spotkania. Więcej 



o Joannie Nowak można dowiedzieć się z bloga „ Somos Dos – 
migawki z podróży Małej i Dużej”.
     CTM-MM
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SPORT

W swoim przedostatnim tegorocznym meczu 
WARMIA Grajewo pokonała w Augustowie 
SPARTĘ 1:0. Zwycięstwo nad niżej notowanym 
w tabeli KEEZA IV ligi podlaskiej przeciwnikiem 
nie przyszło naszej drużynie łatwo. Mecz odbył się 
na sztucznej nawierzchni, a trenujący na niej na co 
dzień gospodarze czuli się w tych warunkach 
znacznie lepiej niż grajewianie.

Początek meczu stał pod znakiem wyrównanej gry. Piłkarze 
SPARTY w pierwszym kwadransie meczu próbowali 
zaskoczyć Święcińskiego strzałami z dystansu, ale nasz 
bramkarz bronił bardzo pewnie. Już po 15 minutach gry 
boisko z kontuzją opuścił Bogdaniuk i to nieco pokrzy-
żowało szyki naszemu zespołowi. W pierwszej połowie 
WARMIA stworzyła sobie zaledwie dwie sensowne okazje 
do zdobycia gola – obie za sprawą Kondratowicza. 
W 25 minucie Kaminski ze SPARTY trafił w poprzeczkę 
naszej bramki, a kilka minut przed przerwą w doskonałej 
sytuacji przestrzelił Olgierd Salik.
Drugą połowę dobrze zaczęli gospodarze, ale nasz zespół 
przebudził się i wreszcie zaczął konstruować lepsze, niż 
w pierwszej odsłonie meczu akcje. W 55 minucie po jednej 
z nich Bińczak wywalczył rzut rożny. Po dośrodkowaniu, 
grający po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce 17-letni 
Rafał Hołtyn mocno strzelił na bramkę, a piłka po 
rykoszecie wpadła do siatki. To pierwsza bramka 
w ligowym meczu seniorów pochodzącego z Prostek 
wychowanka trenera Kamila Randzio i naszej Akademii 
Piłkarskiej, mającego za sobą też grę w młodzieżowych 
zespołach POJEZIERZA. To obok Kondratowicza drugi 
zawodnik, który trafił do naszego Klubu dzięki świetnej 
współpracy z sąsiednim POJEZIERZEM Prostki.
Chwilę po objęciu prowadzenia w doskonałej sytuacji 
przestrzelił Kondratowicz. Do końca meczu nasz zespół 
przeważał i mógł pokusić się o kolejne gole – blisko ich 
zdobycia byli  zwłaszcza Kondratowicz i  Edison. 
W końcowych minutach ambitni gospodarze mieli okazje 
po rzutach wolnych bardzo dobrze egzekwowanych przez 



Kaminskiego. Święciński nie dał się jednak zaskoczyć 
i odnieśliśmy zwycięstwo. SPARTA pokazała się z dobrej 
strony i wygrana nie przyszła WARMII łatwo, tym bardziej 
trzeba cenić trzy punkty zdobyte w Augustowie.

 

 

SPARTA Augustów – WARMIA Grajewo 0:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Rafał Hołtyn 55'

SPARTA: 30.Wróblewski - 13.Niedźwiecki, 19.Dzienis, 

17.Szybajko, 15.Kaminski, 14.Zaniewski (Kpt) (31' 

3.Ziarko), 2.T.Stasiński, 

11.P.Stasiński, 8.Masiejczyk, 16.Salik, 7.Sałata

REZERWA:1.Jurewicz, 6.Jasiński, 3.Ziarko, 4.Harasim,

WARMIA: 12.Święciński –  5.Randzio (Kpt), 

3.Tuzinowski, 18.Edison, 6.Stankiewicz –  4.Mikucki (65' 

16.Chmielewski), 10.Popławski (73' 

19.Nowik), 17.Arciszewski, 15.Hołtyn (77' 11.Śleszyński)  

– 7.Kondratowicz, 9.Bogdaniuk (18' 8.Bińczak)

REZERWA: 1.Sobolewski, 2.Krupa, 13.Kwieciński, 

11.Śleszyński, 16.Chmielewski, 19.Nowik, 8.Bińczak,

Sędzia: Radosław Jemielity (Podlaski ZPN)

Żółte kartki: Kaminski, Niedźwiecki, Dzienis (SPARTA), 

Kondratowicz, Randzio (WARMIA)

Autor: Janusz Szumowski

http://kswarmiagrajewo.pl

http://facebook.com/warmia

http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo
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