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Zwrot ponad 1,5 miliona złotych dla Grajewa za 
inwestycję w Parku Solidarności oraz przydział 
4 milionów złotych na rewitalizację to ważne 
informacje, które przyszły pod koniec roku. 
8 grudnia Miasto Grajewo otrzymało zwrot środków 
w wysokości 1 mln 550 tys. zł w związku z realizacją 
projektu pt. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz 
tworzenie terenów zielonych w Grajewie". Oznacza to, że 
realizacja wspomnianego projektu została pozytywnie 
oceniona przez instytucję nadzorującą. 
Warto przypomnieć, że umowa o dofinansowanie projektu 
„Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie 
terenów zielonych w Grajewie” z Instytucją Wdrażającą 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej została podpisana pod koniec 2017 r. 
Głównym celem projektu było zwiększenie powierzchni 
terenów zieleni o łącznej powierzchni 8,81 ha, dostępnych 
w Grajewie oraz edukacja ekologiczna mieszkańców 
poprzez zagospodarowanie trzech wyodrębnionych 
obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. 
Przyszła kolejna świetna wiadomość. Ogłoszona została 
lista projektów, które uzyskały dofinansowanie z Fundu-
szu Inicjatyw Lokalnych. FIL to rządowy program, który 
ma pomóc samorządom zrealizować w trudnym czasie 
pandemii zaplanowane wcześniej inwestycje. Grajewo ma 

Grudniowe dobre wieści dla naszego miasta

zapewnione dofinansowanie w niebagatelnej kwocie 
4 milionów złotych na rewitalizację centrum miasta. 
W zadaniu planuje się przebudowę Placu Niepodległości, 
ulic Traugutta i Kilińskiego, budowę reprezentacyjnego 
ciągu pieszo-jezdnego (budowa nawierzchni drogowych 
z parkingami, nawierzchni chodników, oświetlenia 
ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, sieci centralnego ogrzewania, zieleni 
ozdobnej i rekreacyjnej, małej architektury, fontanny).
    
                                                                 grajewo.pl/WM
    Fot. grajewo.pl

Koleiny, błoto  i kałuże po deszczach- taki obraz 
miejsca między torami kolejowymi a ulicą Popie-
łuszki odszedł już na szczęście do przeszłości. Teraz 
jest tutaj bezpieczniej, bardziej funkcjonalnie. Na 
plus zmieniła się także estetyka tego zakątka 
miasta. Efekty tej zmiany wizerunkowej będą 
z pewnością jeszcze bardziej widoczne wiosną- gdy 
zazielenią się nasadzenia. 
4 grudnia Burmistrz odebrał inwestycję "Zagospodarowanie 
terenu położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki w ramach 
rewitalizacji centrum Grajewa". 
 - Jej koszt to 546 tysięcy złotych. Zostały tu wykonane roboty 
drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne oraz 
zasadzona zieleń. W ramach inwestycji powstała między 
innymi droga dojazdowa, parkingi, zatoka autobusowa 
i zatoka postojowa oraz chodniki z kostki betonowej, 
kanalizacja deszczowa, a także sieć wodociągowa – mówi 
o zakresie przeprowadzonych tutaj prac Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Miasta Grajewo. 
Warto dodać, że na jednym z tutejszych terenów zielonych 
stworzono już przyłącze wodociągowe do projektowanej w tym 
miejscu fontanny. Ta będzie świetnym uzupełnieniem 
przestrzeni zielonej w tym terenie.
To miejsce z potencjałem na dalszy rozwój. Przypomnieć 
należy, że wcześniej- w 2017 roku- zbudowano w ulicy 
Popiełuszki nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz chodniki. 
Teraz po metamorfozie jest już plac po dawnym dworcu 
autobusowym. To kolejne działanie w ramach rewitalizacji 
centrum naszego miasta. Także ta przestrzeń sukcesywnie 
zmienia się na plus. Docelowo z terenu przy ulicy Popiełuszki 
dojdziemy zrewital izowanym deptakiem do Placu 
Niepodległości. Deptak wiódł będzie przez odnowione tereny 
ulic Traugutta i Kilińskiego. Plac Niepodległości także zostanie 
zmodernizowany w taki sposób, by stał się przyjaznym 

Teren po byłym dworcu autobusowym już nie straszy

miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz kolejną dobrą 
wizytówką miasta. 
Te prace umożliwia dokumentacja, która została wykonana 
w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” 
realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020.
Postępy zaplanowanych prac w ramach rewitalizacji centrum 
nie zwalniają. Mogą natomiast znacznie przyspieszyć. Miasto 
czeka na rozstrzygnięcia w programach rządowych oraz 
międzynarodowym projekcie (Fundusze Norweskie i Fundu-
sze z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), które mogą 
zaowocować dalszym dofinansowaniem procesu rewitalizacji.
Na koniec ważna informacja dla podróżnych- w perspektywie 
jest budowa Centrum Przesiadkowego obok dworca PKP, 
gdzie już od 1 stycznia znajdzie się przystanek komunikacji 
samochodowej.
  WM / Fot. grajewo.pl        
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Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski został powołany 
na członka Rady Przemysłowo - Programowej Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Białostockiej na kadencję 2020 - 
2024. Jak argumentują władze uczelni, to wyraz uznania 
osiągnięć, wysokich kompetencji i dokonań klastra energety-
cznego „Energetyczne Grajewo”, którego przedstawicielem 
i liderem jest włodarz naszego miasta. Jest to również kolejny krok 
w rozwoju współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki 
Białostockiej. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie rady odbyło się 
online  2 grudnia. 
Na czym polega współpraca miasta z uczelnią w zakresie rozwoju 
klastra energetycznego?
 - Politechnika Białostocka, a szczególnie Wydział Elektryczny jest 
naszym partnerem oraz członkiem-założycielem klastra „Energe-
tyczne Grajewo”. Nasze współdziałania w branży elektrycznej są 
coraz szersze. Obecnie miasto w porozumieniu z kilkoma 
partnerami klastra pracuje już nad kolejnym projektem. 
Pierwszym był tak zwany „gazowy”, dotyczący budowy bloku 
energetycznego. Drugim jest budowa sieci zasilania elektrycznego 
naszych obiektów miejskich – mówi Dariusz Latarowski, 

Naukowcy docenili dokonania klastra „Energetyczne Grajewo”

3 grudnia odbyła się Podlaska Debata Drogowa online 
dotycząca budowy drogi S16. Wziął w niej udział 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. 
Temat jest niezwykle istotny dla naszego miasta. Od 
tego, którędy przez Podlasie poprowadzona zostanie 
S16, zależy tempo rozwoju naszego miasta, powiatu 
i regionu. Wariant I rozwiązałby problem braku 
obwodnicy Grajewa, dał dostęp do dobrej drogi dla 
naszych przedsiębiorstw. Jasno trzeba powiedzieć, że 
budowa drogi w korytarzu Ełk-Grajewo-Knyszyn 
wcale nie jest pewna. Zastąpić ją może inny przebieg- 
od Knyszyna do Raczek przez Korycin. Sprzeciwia się 
temu rozwiązaniu Miasto Grajewo, Powiat Grajewski 
i wiele innych samorządów. Stąd apel do polityków 
szczebla centralnego, parlamentarzystów, decy-
dentów, by nie wykluczać Grajewa z przebiegu S16.
4 grudnia upłynął termin składania ankiet opiniujących 
dotyczących planowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej 
S16. Taką przesłał także nasz samorząd. Ponadto wystąpiła w tej 
sprawie Rada Miasta, jednoznacznie wybierając Wariant 1 jako 
najkorzystniejszy dla Grajewa na XXVI Sesji RM  w dniu 25 
listopada 2020r.- Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Grajewo 
w sprawie przebiegu drogi  S16. Zostało ono wysłane do GDDKiA 
w Białymstoku oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp.z o.o.
- Stanowisko Miasta dotyczące projektowanych przebiegów Drogi 
Ekspresowej S16 jest jasne. Najkorzystniejszą opcją dla miasta 
jest Wariant nr I, 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. 
Formularz opinii został przeze mnie wypełniony i przekazany do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Bur-
mistrz. 
3 grudnia włodarz naszego miasta wziął udział także w Podlaskiej 
Debacie Drogowej, gdzie w formule online rozmawiano 
o przyszłości drogi ekspresowej S16, szlaku komunikacyjnym Via 
Carpatia oraz rozwoju sieci dróg krajowych na terenie 
województwa podlaskiego. Debata została zorganizowana przez 
białostocki oddział GDDKiA. Burmistrz wyraził tam jasno, że 
Grajewo, powiat i region potrzebują przebiegu planowanej S16 
właśnie w wariancie I.
 Co dalej z tą inwestycją? Trzeba otwarcie powiedzieć, że 
poza wariantami przebiegu korytarza Ełk-Grajewo-Knyszyn 
istnieje korytarz alternatywny: Knyszyn – Korycin - Raczki 
z przejściem Biebrzy w rejonie Sztabina. Ten alternatywny nie jest 
dobry dla naszego miasta. Gospodarka Grajewa i całego powiatu 
jest ściśle powiązana z transportem towarów. Brak dobrej 
infrastruktury komunikacyjnej, czyli S16 pod Grajewem, 

Wariant I drogi S16 pomoże w rozwoju naszego miasta i regionu

Burmistrz Miasta Grajewo.   
Energia elektryczna na potrzeby grajewskich jednostek zostanie 
wyprodukowana w miejskiej spółce- Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej. O tych działaniach szeroko pisaliśmy w poprze-
dnim wydaniu Gazety Grajewskiej.
   WM / Fot. grajewo.pl

zahamuje rozwój miasta i regionu.
O to między innymi, jakie będą dalsze kroki w tym temacie, 
spytaliśmy Rafała Malinowskiego, rzecznika białostockiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
8 grudnia Malinowski poinformował Gazetę Grajewską, że wciąż 
spływają ankiety opiniujące dotyczące planowanej inwestycji.   
 - Wpłynęło nie mniej niż 4,4 tys. opinii, kolejne jeszcze dochodzą, 
więc szacujemy że po ostatecznym podliczeniu będzie ich 
4,5-4,6 tys. - wyjaśnia Rafał Malinowski.
Jakie wnioski płyną z Podlaskiej Debaty Drogowej? 
 - Dalej prowadzone będą prace przygotowawcze – opracowany 
zostanie m.in. Raport Oddziaływania na Środowisko dla dwóch 
korytarzy: Knyszyn – Ełk (przejście Biebrzy w rejonie Osowca) 
oraz Knyszyn – Korycin - Raczki (przejście Biebrzy w rejonie 
Sztabina); w przyszłym roku będzie kolejny cykl spotkań 
informacyjnych, tym razem dla korytarza Knyszyn – Korycin -  
Raczki (przejście Biebrzy w rejonie Sztabina) – informuje 
rzecznik białostockiej GDDKiA.
Kiedy można spodziewać się wyboru ostatecznego wariantu drogi 
ekspresowej S16? 
 - Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi po opracowaniu analizy 
wielokryterialnej dla obu korytarzy – w pierwszej połowie 2022. 
Wtedy też, w połowie 2022 planujemy złożyć wniosek o wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla  wskazanego 
przez nas wariantu. Zakładamy, że uzyskamy ją rok później, 
w połowie 2023 roku – odpowiada Rafał Malinowski.
Z tych zapowiedzi wynika jasno, że końcówka bieżącego oraz 
nadchodzący 2021 rok będą kluczowe dla wyboru między 
korytarzami S16 Knyszyn- Grajewo – Ełk a Knyszyn – Korycin - 
Raczki. To czas na to, by o przebieg drogi korzystny dla Grajewa 
i regionu mocno zabiegali parlamentarzyści z naszego regionu, 
o co zaapelował Burmistrz.
Do tego bardzo ważnego dla naszego miasta tematu z pewnością 
wrócimy.                                                                WM
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9 grudnia przed budynkami Urzędu Miasta i Szkoły 
Podstawowej nr 1 stanęły wielkie, metalowe kosze 
w kształcie serc. Są to specjalne pojemniki na plastikowe 
nakrętki. Dochód z ich sprzedaży firmom recyklingo-
wym przeznaczony zostanie na pomoc dwóm chłopcom: 
Igorowi Zamojskiemu i Nikodemowi Wasilewskiemu.
Grajewo dołączyło do innych miast w Polsce, na ulicach których 
stoją wielkie, czerwone serca – pojemniki na nakrętki. 9 grudnia 
zamontowane zostały dwa - przed budynkiem Urzędu Miasta 
i przed Szkołą Podstawową nr 1, która jako pierwsza włączyła się 
w zbiórkę. Przed pozostałymi szkołami - Szkołą Podstawową nr 2 
i nr 4 kosze pojawią się pod koniec stycznia 2021 r.
Zasady zbiórki są proste. Do koszy wrzucamy plastikowe nakrętki 
– niezależnie od wielkości, kształtu czy koloru. Mogą to być 
nakrętki po napojach, kawie, mleku, jogurcie, a także chemii 
gospodarczej: płynach do płukania, szamponach, żelach pod 
prysznic. Pamiętajmy, by nie dorzucać innych przedmiotów.
Dochód ze sprzedaży nakrętek zebranych do serca mieszczącego 
się przed budynkiem Urzędu Miasta (ul. Strażacka 6a) zostanie 



Do serca stojącego przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 
(ul. Szkolna 12) zbieramy nakrętki na rzecz Nikodema 
Wasilewskiego. Chłopczyk od urodzenia choruje na SMA typu 1, 
czyli rdzeniowy zanik mięśni w najcięższej postaci. Nikoś jest 
białostoczaninem, jednak jego mama Milena pochodzi z naszych 
okolic. Rodzice Nikosia zbierają środki na terapię genową dla 
swojego jedynego dziecka. Kwota jaką muszą uzbierać, to aż 9,5 
mln złotych.                                                        grajewo.pl

przeznaczony na leczenie i rehabilitację 8-letniego Igora 
Zamojskiego z Grajewa. Chłopiec choruje na zespół Dandy`ego 
Walkera. Jest to złożona wada rozwojowa ośrodkowego układu 
nerwowego. Choroba wrodzona i nieuleczalna. Najczęściej 
objawia się poprzez upośledzenie różnego stopnia. W przypadku 
Igora jest to upośledzenie umiarkowane. Aby dziecko mogło jak 
najsprawniej funkcjonować, niezbędna jest kosztowna 
rehabilitacja, terapia logopedyczna, wieloprofilowa terapia, 
a także zaopatrzenie ortopedyczne.

W tym roku mikołajki wypadały w niedzielę. W związku 
z tym już 4 grudnia przedszkolaków obdarował Święty 
Mikołaj. Co roku odwiedzał dzieci wraz z Burmistrzem, 
Zastępcą i pracownikami Urzędu Miasta oraz jednostek 
miejskich. W tym roku warunki epidemiczne spowo-
dowały, że trzeba było nieco zmienić strategię. Dlatego 
Mikołaj i Burmistrz przekazali podarunki dyrektorom 
przedszkoli i szkół. Tym sposobem do wszystkich 
oddziałów przedszkolnych w Grajewie 4 grudnia rano 
dostarczone zostały specjalne paczki ze słodką niespo-
dzianką. 
Relacje z mikołajkowych wydarzeń zamieszczone zostały 
na stronach 11-13.
      WM



4 grudnia, czyli tuż przed mikołajkami, pojawiły się 
w Grajewie pierwsze miejskie ozdoby świąteczne. 
Podświetlone po zmierzchu cieszą oko, wywołują uśmiech 
i współtworzą bożonarodzeniowy klimat. To już tradycja. 
Anioły, sanie, Święty Mikołaj i choinkowa bombka oraz 


przyozdobione drzewka stoją w centralnych punktach 
naszego miasta. Wraz z pięknymi ozdobami, skrzącymi się 
od światełek choinkami, które ubrali grajewianie na swoich 
posesjach, w firmach i obiektach, razem stworzyły piękną, 
świąteczną atmosferę.        WM /Fot. grajewo.pl

fot. grajewo.pl
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Warto być na bieżąco z obowiązującymi przepi-
sami dotyczącymi pomocy społecznej oraz wiado-
mościami o projektach i programach realizo-
wanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grajewie. Najważniejsze informacje przekazała 
4 grudnia podczas spotkania z mediami w formule 
online Halina Muryjas- Rząsa, Przewodnicząca 
Rady Miasta Grajewo. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie 24 
listopada rozpoczął przyjmowanie wniosków do otrzy-
mania pomocy żywnościowej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program tworzony 
jest przy współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach 
oraz Stowarzyszeniem Współpraca dla Grajewa. Pomoc 
skierowana jest do osób w trudnej sytuacji materialnej 
zamieszkujących na terenie miasta Grajewo. Kwoty 
kryterium dochodowego wynoszą: 1 542,20 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku 
osoby w rodzinie.

Program Wspieraj Seniora 

Przypominamy, że MOPS realizuje program Wspieraj 
Seniora. Na dzień 01.12.2020 roku Ośrodek wspomógł 200 
Seniorów w formie usług – zrobienie i dostarczenie 
zakupów, leków etc. Realizacja programu Wspieraj 
Seniora planowana jest do 31.12.2020 roku. Zgłoszenia 
można składać telefonicznie na ogólnopolskiej infolinii pod 
numerem telefonu: 22 505 11 11 lub bezpośrednio na numer 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie: 86 
273 08 60.

Wigilie z myślą o osobach samotnych 
i najuboższych

Barbara Pieńkowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że rozpoczęły się 
zapisy na Wigilię organizowaną po raz drugi przez pastora 
Kościoła Zielonoświątkowego – pana Sławomira Kurysia 
oraz Klub Seniora w Grajewie, która odbędzie się dnia 
23.12.2020 roku. Osoby samotne i najuboższe - spełniające 
kryteria ustawy o pomocy społecznej- proszone są 
o kontakt osobisty w punkcie podawczym MOPS lub 
telefoniczny pod numerem: 86 273 08 60. Z uwagi na stan 
pandemii w kraju, Wigilia odbędzie się w innej formie – 
przygotowane potrawy wigilijne będzie można odebrać 
osobiście w Klubie Seniora przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 
2b. Osobom, które nie będą w stanie samodzielnie zgłosić 
się po odbiór ww. posiłków, dostarczą je pod wskazany 
adres zamieszkania pracownicy MOPS i wolontariusze przy 
wsparciu Morsów. Przewidujemy zakwalifikowanie 100 
osób do tej formy pomocy. 
Po raz trzeci zostanie zorganizowana Wigilia przez Zakon 
Maltański w dniu 23.12.2020 roku w restauracji Balton 
w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego 69. W związku 
z tym chętnych do otrzymania gotowych potraw wigilijnych 
zapraszamy do kontaktu osobistego w punkcie podawczym 
MOPS lub telefonicznego pod numerem: 86 273 08 60. Po 
odbiór potraw będzie można stawić się osobiście pod ww. 
adresem. Osobom, które nie będą w stanie samodzielnie 
zgłosić się po odbiór ww. posiłków, pracownicy MOPS 


i wolontariusze przy wsparciu Morsów dostarczą je pod 
wskazany adres zamieszkania podany podczas zgłoszenia. 
Do wyżej wymienionego sposobu wsparcia przewidujemy 
zakwalifikowanie 130 osób.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym, świa-
dcz e n iu  pie lę g n a cyjn ym  i  g ru dn iowych 
terminach wypłat  świadczenia rodzinnego oraz 
500 plus
· W związku z rozpoczęciem od 01.10.2020r. nowego 
okresu świadczeniowego 2020/2021 dotyczącego 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie 
informuje, że zmianie uległy zasady przyznawania tych 
świadczeń. Od dnia 01.10.2020r. kryterium uprawniające 
do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjne
o wzrosło z 800,00zł do kwoty 900,00zł. Ponadto 
w przypadku przekroczenia ustawowego kryterium 
dochodowego świadczenia przysługują w wysokości 
różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej 
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W związku 
z powyższym osoby, które nie złożyły do tej pory wniosku 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, a chciałyby skorzystać z ww. przepisów, 
zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie (punkt podawczy 
Ośrodka- wejście od ulicy Strażackiej).
· Zgodnie z nowym Obwieszczeniem Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2021r. wzrasta wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego i  wynosić będzie 1971,00 zł. 
W związku z powyższym Dział świadczeń Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w miesiącu 
styczniu 2021r. z urzędu dokona zmiany decyzji przyzna-
jących świadczenie pielęgnacyjne w zakresie jego 
wysokości bez konieczności składania przez korzystających 
z tego świadczenia nowego wniosku oraz bez konieczności 
wizyty w Ośrodku.
· W związku z okresem świątecznym w grudniu 2020r. 
MOPS w Grajewie wypłaci świadczenia rodzinne oraz 
świadczenia 500plus przed świętami, tj. dnia 21 grudnia 
2020r. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie 
uległa zmianie i odbyła się 16.12.2020r. 

   WM na podst. grajewo.pl
   Fot. grajewo.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
Burmistrz Miasta Grajewo informuje, iż w okresie 
przedświątecznym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych jest dostępny dla mieszkańców 
Grajewa. PSZOK znajduje się przy ul. Targowej 19 na 
terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Jednocześnie informujemy, że przy dostarczaniu 
odpadów do PSZOK-u należy stosować się do wymogów 
reżimu sanitarnego dla zachowania bezpieczeństwa 
własnego oraz pracowników punktu. 
    grajewo.pl
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To był wyjątkowy rok - trudny z racji epidemii. Jak 
udało się sprostać nowym wyzwaniom, by 
zapewnić wszystkim mieszkańcom  maksymalnie 
bezpieczne warunki funkcjonowania? 
 - Zgadzam się. Mijający rok był bardzo trudnym czasem. 
Pandemia zmusiła nas wszystkich do zmiany w funkcjo-
nowaniu. Sytuacja wymagała, byśmy przygotowali nasze 
miasto tak, by grajewianie byli jak najmniej narażeni na 
zakażenie koronawirusem. Jako burmistrz jestem 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo grajewian. W urzędzie 
miejskim oraz naszych spółkach i jednostkach wdrożyliśmy 
wszystkie wymagane procedury sanitarne. Przygo-
towaliśmy przedszkola i szkoły do funkcjonowania w tych 
trudnych czasach. Wraz z radnymi zdecydowaliśmy, by 
wesprzeć finansowo Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie. W pierwszej kolejności zadbaliśmy także 
o najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem 
grajewian, czyli naszych seniorów. Ci dostali bezpłatnie, 
uszyte przez pracowników szkół podstawowych i przed-
szkoli, maseczki. Następnie dotarły one do wszystkich 
grajewian, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. W trosce o 
bezpieczeństwo odwiedzających i pracowników tak 
zorganizowana została praca Urzędu Miasta oraz miejskich 
spółek i jednostek, aby wszystkim zapewnić jak najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. Ponadto do grajewskich szkół 
trafiły w tym roku w sumie 74 laptopy. Sprzęt zakupiony 
został z funduszy zewnętrznych. Pomagają w nauce zdalnej 
uczniom i nauczycielom. Zdecydowałem też o tym, by 
zrezygnować z hucznych obchodów 480-lecia nadania 
praw miejskich Grajewu. To była dobra decyzja, ponieważ 
najważniejszym było i jest bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. W dobie epidemii koncerty i inne imprezy 
masowe nie mogły się odbyć. Podobnie nie odbędzie się też 
w tym roku tradycyjna wigilia miejska. Liczę na to, że gdy 
świat upora się z pandemią, będziemy mogli wrócić do 
dawnego stylu życia. Na razie musimy być jednak ostrożni.
Mimo pandemii udało się zrealizować wiele 
inwestycji. Które z nich są kluczowe dla dalszego 
rozwoju miasta? 
Wszystkie inwestycje są ważne, ponieważ łączy je to, że 
służą naszym mieszkańcom. Zarówno te drogowe, jak 
i zagospodarowanie Parku Solidarności czy olbrzymia 
inwestycja prowadzona przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej mają taki właśnie cel. Nieprzypadkowo wymie-
niłem jako pierwsze te trzy. Strefa rodzinna, plac zabaw 
i pumptruck w Parku Solidarności zapewnią możliwość 
odpoczynku i relaksu w trudnych czasach epidemii.
Inwestycje drogowe nie dość, że ułatwiają komunikację 
w naszym mieście i poprawiają komfort jazdy, to zwiększają 
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Bezpie-
czeństwo było i jest priorytetem, więc sukcesywnie 
podnosimy jego poziom w mieście także poprzez ulepszanie 
infrastruktury komunikacyjnej. Pomoże w tym gruntowna 
wymiana oświetlenia w całym Grajewie oraz budowa 
kolejnych chodników. Staramy się sukcesywnie doświetlać 
przejścia dla pieszych na miejskich drogach. Trzeba 
pamiętać, że dwie główne drogi przechodzące przez 
Grajewo są drogami  krajowymi i ingerencja w nie jest 
niemożliwa. Ich zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
Obecnie działamy dwutorowo. Z jednej strony reagujemy 

na bieżące zagrożenia, jakie niesie pandemia. Z drugiej - 
działamy perspektywicznie. Inwestycja w PEC-u pod nazwą 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu 
zwiększenia jego efektywności – budowa wysoko-
sprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” poprawi 
jakość powietrza w Grajewie i wpłynie pozytywnie na nasze 
zdrowie. Wiele inwestycji, które zostały w 2020 roku 
rozpoczęte czy zakończone wykonują grajewskie 
przedsiębiorstwa. Uczciwie i transparentnie uzyskały 
zlecenia, wygrywając przetargi, składając najkorzystniejsze 
oferty. Ta obecność lokalnych firm w rozwoju miasta cieszy, 
ponieważ nasze inwestycje pomagają tym podmiotom 
utrzymać miejsca pracy w czasie pandemii. Myślę, że ten 
wątek jest teraz bardzo istotny.
Jak na dłoni widać rozwój budownictwa wieloro-
dzinnego w Grajewie. Prężna działalność 
deweloperów oznacza, że stale wiele mieszkań jest 
w mieście kupowanych. Nabycie własnego „M” to 
zazwyczaj decyzja na całe życie. Można wnio-
skować, że coraz więcej osób decyduje się, by 
w Grajewie pozostać, nie wyjeżdżać z niego, wrócić 
tu lub przeprowadzić się do naszego miasta. Jakie 
w tym roku zmiany na plus dokonały się w naszym 
mieście, które Pana zdaniem wpływają na decyzję: 
„Wybieram Grajewo”? 
Grajewo rozwija się w wielu obszarach, także pod względem 
budownictwa wielorodzinnego. Rolą Burmistrza Miasta 
Grajewo jest tak kierować działaniem Urzędu, by każdy 
nasz ruch procentował w postaci rosnącego zadowolenia 
grajewian. Ten cel mają wszystkie miejskie inwestycje oraz 
moje decyzje. Sądzę, że jesteśmy na dobrym kursie, by 
zatrzymać- zwłaszcza młodych grajewian- przed 
wyjazdami do dużych miast. Pomaga w tym między innymi 
dobrze funkcjonująca opieka żłobkowa oraz przedszkolna. 
Rozwija się grajewska podstrefa Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Powstaną nowe miejsca pracy. W 
tym roku niewątpliwym sukcesem była sprzedaż działki 
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firmie Energotechnika Sp. z o.o. Inwestor postawi na niej 
przedsiębiorstwo. Zatrudni pracowników. Za nim przyjdą 
kolejni. W mieście przybywa także dobrych miejsc do 
wypoczynku, z Parkiem Solidarności na czele. Grajewo 
wciąż się rozwija po to, by mieszkańcom żyło się tu coraz 
lepiej. Podkreślam, że dbamy o wszystkich - dzieci, 
młodzież, dorosłych i seniorów. Gdy spojrzeć na wachlarz 
wykonanych w tym roku inwestycji oraz naszych działań, to 
łatwo spostrzec, że każda z grup wiekowych grajewian 
zyskała. Z myślą o najstarszych mieszkańcach realizowany 
jest właśnie przez nasz MOPS program „Wspieraj Seniora”. 
Najmłodsi zyskali pumptruck i kolejny nowoczesny, 
rozbudowany oraz bezpieczny plac zabaw. Mało widoczne 
z zewnątrz, lecz niezwykle ważne są także inwestycje 
w rozbudowę sieci centralnego ogrzewania, wodociągową
i gazową. Podpinanie do niej kolejnych budynków zwiększa 
komfort życia grajewian.  
Zatrzymajmy się zatem jeszcze na moment przy 
inwestycjach. Trwa Pana druga kadencja zarzą-
dzania Miastem Grajewo. Warto wejść na stronę 
„Mapa Inwestycji Grajewa”, by zobaczyć, co udało 
się w tym czasie zrealizować. To niemal 150 
inwestycji opiewających na 120 milionów złotych 
przy obniżeniu zadłużenia miasta. Gdzie tkwi 
źródło tego sukcesu?
- W skrócie: w poszanowaniu pieniędzy. Jesienią ubiegłego 
roku spłaciliśmy dużą część wcześniejszych miejskich 
zobowiązań. Szanujemy każdą złotówkę grajewskiego 
podatnika, bo w dużej mierze na środkach z podatków 
opiera się miejski budżet. Dlatego skrupulatnie planujemy 
inwestycje. Te zaczynają się od dokumentacji. Gdy mamy 
gotową, zabezpieczymy środki, ogłaszamy przetarg i jest 
realizacja. Ważna jest kolejność. Wyjaśnię to na 
przykładzie inwestycji drogowych. Najpierw musi być 
wykonana infrastruktura podziemna - deszczówka, 
kanalizacja, położone sieci, następnie nawierzchnia 
drogowa. Nigdy za mojej kadencji nie zdarzyło się, by 
trzeba było rozbierać zbudowaną za pieniądze podatnika 
infrastrukturę, bo wcześniej pominięto jakieś inne prace. 
Czuwam nad tym wspólnie z zespołem odpowiedzialnych 
pracowników Urzędu. Na duży zakres działań ma wpływ 
również fakt, że z uporem i konsekwencją staramy się 
pozyskiwać dofinansowania na inwestycje. Dzięki temu 
z miejskiej kasy mniej wydamy, m.in.: na remont Hadesu, 
Park Solidarności, wiele inwestycji drogowych, gruntowną 
modernizację oświetlenia w Grajewie, panele fotowo-
ltaiczne na miejskich obiektach czy budowę boiska 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4.
Przypomnę, że 8 grudnia otrzymaliśmy zwrot środków 
w wysokości 1 mln 550 tys. zł w związku z realizacją 
projektu pt. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz 
tworzenie terenów zielonych w Grajewie". 
 Dobre zarządzanie miastem to również efekt 
działań sprawdzonej kadry, na której mogę polegać. 
Rozwoju Grajewa nie przypisuję wyłącznie sobie. Na ten 
sukces pracuje zespół osób – urzędników, prezesów 
miejskich spółek, dyrektorów instytucji, którzy są przeze 
mnie rozliczani z efektów swojej pracy. Ważna jest także 
rola radnych miejskich. Im przedkładamy przecież 
propozycje inwestycji, dyskutujemy i w efekcie na sesjach 
zapadają decyzje, które na mocy uchwał są następnie 

realizowane. Ważna dla mnie jest partnerska relacja na linii 
Burmistrz - Rada Miasta. Otwartość, szczerość, ale 
i dyskusje, które prowadzą do kompromisu, którym jest 
rozwój miasta. To nas łączy. Doceniam także wsparcie 
parlamentarzystów, którzy pomagają Grajewu.
Jak wyglądają perspektywy tego rozwoju miasta 
w nadchodzącym 2021 roku?  
Priorytetem w dobie pandemii jest czuwanie nad bezpie-
czeństwem mieszkańców oraz zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania miejskich instytucji w reżimie sanitarnym. 
Na najbliższej sesji Rady Miasta przyszłoroczny budżet 
zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radnym. 
Budżet jest ściśle związany z rozwojem miasta, który opiera 
się na realizacji zaplanowanych inwestycji, w szczególności 
tych nastawionych na poprawę infrastruktury drogowej. 
Dbam, aby dokumentacje opracowane przez Urząd zostały 
zrealizowane. Tę zasadę działania stasuję  od początku 
mojej pierwszej kadencji do chwili  obecnej.  Na 
nadchodzący rok planujemy, w ramach inwestycji, budowę 
ulicy 11 Listopada oraz ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, 
Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej, os. Marii Konopnickiej. 
Ponadto zaplanowana jest budowa chodników na os. 
Południe – łącznik ul. Szpitalnej i ul. Koszarowej, os. 
Parkowa, os. Huta, os. Szkolna oraz nawierzchnia 
i infrastruktura drogowa w ul. Spokojnej, Legionistów, 
Ułańskiej i Perlitza. W 2021 roku ma zgodnie z planem 
zakończyć się zaawansowana obecnie budowa ciągu ulic: 
Ekologicznej, Elektrycznej i 9. Pułku Strzelców Konnych. 
Zakres naszych możliwości zwiększają dofinansowania, 
które zyskujemy. Dzięki nim możemy zrobić więcej. 
Złożyliśmy kompletny wniosek o dofinansowanie z Fundu-
szy Norweskich. Za kilka miesięcy powinniśmy wiedzieć, 
czy Grajewo dostanie niemal 40 mln złotych na zaplano-
wane zadania, w tym na wyczekiwaną przez mieszkańców 
plażę miejską z prawdziwego zdarzenia nad jeziorem 
Brajmura. Wcześniej, bo 8 grudnia, przyszła decyzja 
dotycząca naszego wniosku do Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Miasto otrzyma wsparcie w wysokości 
4 milionów złotych na rewitalizację centrum. Liczę, że 
w 2021 r. rozpoczniemy pierwsze prace przy rewitalizacji 
centrum. Dofinansowanie nie obejmuje pełnej dokumen-
tacji, jednak prace zostaną rozsądnie zetapowane.
Jestem przekonany, że korzyści dla miasta przyniesie także 
obecność Grajewa za moim przedstawicielstwem w Łom-
żyńskim Forum Samorządowym, Unii Miasteczek Polskich 
czy Radzie Przemysłowo - Programowej Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Grajewo 
w Forum ma szansę na udział w dużych ponadregionalnych 
projektach. Wraz z Unią Miasteczek Polskich ubiegamy się 
o zwiększenie środków centralnych między innymi 
w samorządowej oświacie. Współpraca z Politechniką 
w zakresie rozwoju klastra „Energetyczne Grajewo” 
pomoże nam zbudować sieć zasilania jednostek miejskich 
w energię, która będzie wytwarzana w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej. Tych działań oraz nowych inicjatyw 
z pewnością nie zabraknie również w przyszłym roku.       

                          Dziękujemy za rozmowę. 
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 13 grudnia w Grajewie uczczono wprowadzenie 
stanu wojennego w Polsce.  O godz. 10:00 została włączona 
syrena alarmowa. Następnie pod przewodnictwem ks. 
dziekana Dariusza Łapińskiego odmówiono krótką 
modlitwę  w intencji tych, którzy walczyli o wolną Polskę. 
Ostatnim akcentem było składanie symbolicznych 
wiązanek kwiatów. Te w imieniu mieszkańców złożyły pod 
Krzyżem Solidarności władze samorządowe Miasta 
Grajewo. Ze względu na panujące obostrzenia związane 
z epidemią koronawirusa nie przewidziano składania 
kwiatów przez inne delegacje.
     grajewo.pl/wm




Jako eksponat grudnia Grajewska Izba Historyczna 
zaprezentowała żydowskie bączki pochodzące z okolic 
Grajewa i Rajgrodu. Przez wyznawców religii mojże-
szowej nazywane są one drejdlami. Dzieci żydowskie 
grają nimi w Święto Poświęcenia (Chanuka). 
Bączki zawierają 4 ścianki. Na każdej z nich znajduje się litera alfabetu 
hebrajskiego: נ („nun”), ג („gimel”), ה („hej”) lub ש („szin”). Są one 
pierwszymi literami słów w zdaniu: Nes gadol haja szam (Wielki cud 
zdarzył się tam). Zasady gry są następujące: uczestnicy kładą do puli 
ustaloną liczbę monet. Potem kręcą bączkiem. Jeśli wypadnie „nun”, 
to obracający bączkiem nic nie wygrywa, ponieważ jest to pierwsza 
litera słowa „niszt” (w jidysz oznacza ono – nic). Gracz zgarnia całą 
pulę, jeśli wypadnie „gimel” (ganc – wszystko) lub połowę, jeśli 
wypadnie „hej” (halb – połowa). Jedną monetę dokłada się do puli, 
jeśli wypadnie „szin” (sztein – połóż). Stawką w rywalizacji jest gelt, 
czyli łakocie (m.in. czekoladowe pieniążki). 
Prezentowane przez Grajewską Izbę Historyczną drejdle zostały 
wykonane z ołowiu. Każdy bączek w części centralnej ma formę 
wielościanu. W części górnej znajduje się pionowy uchwyt. Natomiast 
dół jest kształtu trójkątnego, zbliżonego do piramidy. Poniższe 
eksponaty nie zachowały się w zbyt dobrym stanie. Posiadają 
powyginane boki. Brakuje w nich elementów drewnianych. Litery na 
niektórych bokach są nieczytelne. Bączki pochodzą z okolic Grajewa 
i Rajgrodu i są jednym z niewielu materialnych śladów wyznawców 
judaizmu, którzy przez wieki wspólnie z chrześcijanami zamieszkiwali 
te tereny.
Święto Chanuka obchodzono przez 8 dni. W kalendarzu żydowskim 
wypada ono najczęściej w grudniu (w obecnym roku od 10 do 18 dnia 
tego miesiąca). Najważniejszym elementem jest zapalanie świateł 
w ośmioramiennym świeczniku (chanukija, menora chanukowa): 
jednego – pierwszego dnia, dwóch – drugiego dnia, aż do ośmiu – 
ósmego dnia. Czynności tej towarzyszą błogosławieństwa i pieśni, 

Unikatowe drejdle są jednym z niewielu materialnych 
śladów wyznawców judaizmu

a następnie spożywane są potrawy. Celem zapalania świateł jest 
upamiętnienie cudu z II wieku p.n.e. Wówczas Machabeusze 
odzyskali świątynię jerozolimską i wznowili w niej rytuał zapalania 
menory. Służyło im do tej czynności małe naczynie z oliwą, 
wystarczające zazwyczaj na jeden dzień. Jednak menora paliła się aż 
8 dni, w którym to czasie możliwe było wyprodukowanie nowej oliwy. 
Kolejnym cudem, upamiętnianym w świątecznych modlitwach jest 
pokonanie licznej armii syryjskiej Antiocha IV przez garstkę 
żydowskich powstańców.
   WM na podst. GIH
   Fot. GIH
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INFORMACJE

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesię-
cznego dochodu niezbędne do złożenia wniosku 
o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 
"Czyste Powietrze" są wydawane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. 
 Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo 
upoważnił do prowadzenia postępowań i wydawania w tych 
sprawach zaświadczeń Dział Świadczeń Rodzinnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie - 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ośrodka lub 
w jego siedzibie oraz złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej  w punkcie podawczym Ośrodka przy ul. 
Strażackiej 6. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia stosownego wniosku. W razie jakichkol-
wiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych 
informacji pracownicy Działu świadczeń pozostają do 
dyspozycji pod numerem telefonu (86) 273-08-66.
 Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 



cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu tego celu jest 
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
beneficjentów. Więcej o tym programie między innymi na 

stronie:  .http://czystepowietrze.gov.pl
                                                         WM/grajewo.pl

Centrum Integracji Społecznej podjęło się kolejnego 
wyzwania. W przedostatni tydzień listopada uczestnicy 
wraz z instruktorem reintegracji zawodowej pomalowali 
i posprzątali mieszkanie na zlecenie potrzebującej 
mieszkanki Grajewa. Praca przy tym zleceniu dała 
uczestnikom możliwość niesienia pomocy, a widząc jej 


efekt, sami z siebie byli dumni. Dodatkowo przynieśli 
obrazy, m. in. jeden własnoręcznie zrobiony przez uczestni-
czkę, aby sprawić radość mieszkance. Nie pozostaje nic 
innego, jak podziękować uczestnikom i instruktorce za tak 
ciężką i owocną pracę. 
                                                                        CIS Grajewo

6 grudnia członkowie Stowarzyszenia Morsy 
Grajewo zorganizowali mikołajkową kąpiel. 
Imprezie, którą patronatem objął Burmistrz 
Grajewa Dariusz Latarowski, towarzyszył 
szczytny cel. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
udało się wspomóc świąteczną zbiórkę żywności 
dla osób potrzebujących pomocy w tym szcze-
gólnym czasie. 
W organizację imprezy włączyło się wielu partnerów -
MOPS Grajewo, Intermarche Grajewo, Mazurski Ośrodek 
Szych Bogusze, Morsy Grajewo, Piekarnia Konopki, 
Pasieka Beczka Miodu, Ookami Karate, MMA-Zapasy 
Grajewo, Adam Stachelek.



Impreza z przyczyn epidemicznych miała charakter 
zamknięty i przebiegała z zachowaniem obowiązujących 
przepisów sanitarnych. Mimo to nie brakowało uśmiechów 
i dobrej zabawy. Wybrano najstarszego i najmłodszego 
„morsa” oraz „foczkę”. Odbyły się zawody sprawnościowe 
i wybór najładniejszego przebrania mikołajowego.
 W poniedziałek 7 grudnia morsy zbierały żywność 
przed budynkiem MOPS-u. Tradycyjnie zebrane artykuły 
spożywcze oraz słodycze przed świętami trafiają do 
najbardziej potrzebujących rodzin. Warto pomagać, jak 
podkreślają grajewskie morsy- „Pomagajmy, bo może my 
kiedyś będziemy potrzebowali takiej pomocy- dobro 
wraca”.
  WM na podst. FB Morsy Grajewo
                    Fot. grajewo.pl 

Bieżący rok upłynął w naszym mieście pod znakiem 480. 
rocznicy nadania mu praw miejskich. Został zorga-
nizowany szereg różnego typu wydarzeń upamiętniających 
tę rocznicę. Jednym ze zrealizowanych działań jest 
powstanie wyjątkowej publikacji albumowej „GRAJEWO – 
OBRAZY Z PRZESZŁOSCI”. 
Publikacja wydana przez Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK 
przy wsparciu finansowym Miasta Grajewo i sponsorów ma 
formę albumu, w którym opisano krótko historię miasta, 
ale która przede wszystkim pokazuje tę historię na 
przestrzeni ostatnich ponad 100 lat poprzez licznie 
zachowane fotografie ukazujące przemiany, jakie w nim 
nastąpiły. Na prawie 300 stronach znalazło się ponad 600 
fotografii miasta od przełomu XIX i XX wieku, aż po lata 
dziewięćdziesiąte XX w. Mamy nadzieję, że przynajmniej 
część z nich umożliwi Państwu na nowo spojrzeć na nasze 
miasto, bądź obudzi wspomnienia ... 
Więcej informacji o albumie podamy w kolejnym numerze 
Gazety Grajewskiej.
    Tekst i fot. T. Dudziński
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KULTURA

    

Wprowadzone obostrzenia oznaczały konie-
czność kolejnego ograniczenia dostępności 
instytucji kultury w naszym mieście. Wraz 
z zamknięciem drzwi Grajewskiego Centrum 
Kultury, Grajewskiej Izby Historycznej i Muzeum 
Mleka, te placówki otworzyły jednak kolejne. 
Dbając o grajewian w każdym wieku jednostki 
przeniosły swą działalność do Internetu i za 
pomocą sieci już po raz kolejny z powodzeniem 
uruchomiły Wirtualny Punkt Szczepień Kulturą. 
Ruszyły więc warsztaty, wystawy, konkursy, spotkania 
z Krówką Matyldą i wiele innych kulturalnych atrakcji. Aby 
każdy mógł być na bieżąco, uruchomiono specjalną 

zakładkę na stronie internetowej . www.gckgrajewo.pl
W sieci zaprezentowano między innymi wystawę własną 
Grajewskiej Izby Historycznej "Stanęli o Polskę się bić …". 
Ta powstała z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości 
i prezentowana była na przełomie 2018 i 2019 roku. 
Ukazuje sylwetki członków Polskiej Organizacji Wojskowej 
z terenu powiatu grajewskiego, którzy „zastępowali” 
Piłsudskiego w terenie i dzięki którym Grajewo mogło 
cieszyć się niepodległością w listopadzie 1918 r. 
W Internecie można było obejrzeć także wystawę zdjęć 
młodych amatorów fotografii, którzy uczestniczyli 
w  w a r s z t a t a c h  " C y k n i j  f o t k ę "  z  p r o j e k t u 
"Bądź(MY)(cool)turalni" realizowanego przez Grajewskie 
Centrum Kultury.   
Muzeum Mleka zafundowało nam także wirtualne 
podróże- między innymi do Australii. GCK zabrało na 
wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie, na 
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
W formule online z grajewskimi jednostkami kultury 
można było uczestniczyć w ciekawych warsztatach- 
nauczyć się robić kotyliony czy stworzyć witraże, makiety, 
garaże na resoraki, zabawki, łapacze snów. Oczywiście 
w świątecznym klimacie zaprezentowano także jak 
powstają nietuzinkowe świąteczne ozdoby, a Krówka 
Matylda podpowiedziała, jak ubrać choinkę.
Pracownicy uchylili również rąbka tajemnicy- pokazali, jak 
wyglądają te działania, których zazwyczaj oglądamy efekty. 
Zatem w ramach działań „GIH od zaplecza”, internauci 
mogli dowiedzieć się, jak przebiegają zabiegi konserwa-
torskie na eksponatach Izby. 
Po ilości lajków i komentarzy widać, że grajewianom 
spodobała się zabawa z cyklu „Retro zoom na Grajewo”, 
w której na podstawie tylko widocznych fragmentów 
odgadywali miejsca pokazane na starych fotografiach.
Przypadająca w tym roku 480. rocznica nadania praw 
miejskich Grajewu to dobry moment, by przypomnieć 
osoby związane z historią naszego miasta. Zarówno te 
powszechnie znane, jak i te mniej znane. W związku z tym- 

przy współpracy z portalem - w dniach www.grajewiak.pl
14 XI - 31 XII GIH codziennie prezentuje jedną z tych osób 
na profilu facebookowym placówki, a następnie infografika 
z nią związana zostaje dodana także do strony internetowej 
Izby. Zachęcamy do poznawania historii naszego miasta 
i życiorysów osób, którzy ją tworzyli. Wśród nich są między 
innymi Feliks Nowicki- architekt, projektant kościoła pw. 
Trójcy Przenajświętszej czy Władysława Mazurkiewicz- 
społeczniczka, kierownik świetlicy „Społem” w Grajewie 
i wielu innych … 
Filmowe zagadki, konkursy, ciekawostki i rebusy poza 
zabawą niosą spore dawki wiedzy. Wiele cennych 


informacji zaserwowało Muzeum Mleka. Bo kto wcześniej 
wiedział, że dopiero w XIV wieku krowie mleko stało się 
bardziej popularne od owczego lub że pierwsza butelka na 
mleko to wynalazek z końca XIX wieku?
To tylko skromny wycinek inicjatyw podjętych w ramach 
szczepienia kulturą w sieci. Zachęcamy do uczestnictwa.
Jak mówi dr Tomasz Dudziński, dyrektor Grajewskiego 
Centrum Kultury, Wirtualny Punkt Szczepień Kulturą już 
ma plan działań także na zbliżającą się przerwę świąteczną 
oraz ferie, które ze względu na pandemię odbędą się 
w całym kraju w jednym terminie.
 - Obecnie istniejąca sytuacja niejako zmusiła nas do 
szukania nowych form kontaktu z naszymi odbiorcami. 
Staramy się też na bieżąco reagować na wszelkie 
informacje zwrotne, które w większości są jednak 
pozytywne, co nas bardzo cieszy. W planach naszych 
działań online, poza tymi już podjętymi, na pewno znajdą 
się lekkie formy konkursowe, ciekawostki – ale też miejsce 
na bardziej poważne tematy, szczególnie w zakresie historii 
naszego miasta, a jak widać tematyka ta spotyka się 
z dużym zainteresowaniem. Nie zastąpi to oczywiście 
bezpośredniego spotkania twarzą w twarz, ale staramy się, 
by realizowane przez nas działania były efektywne i dalej 
służyły realizacji naszych celów statutowych. No 
i oczywiście liczymy na to, że już wkrótce wrócimy także do 
działań w realu – informuje T. Dudziński.
 
    WM na podst. GCK 
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

Mikołajki to dzień długo wyczekiwany przez 
wszystkie dzieci. Według współczesnych tradycji, 
6 grudnia najmłodsi obdarowywani są prezentami 
w postaci słodyczy lub zabawek. W naszym 
przedszkolu dzień mikołajek obchodziliśmy 
w tym roku 7 grudnia – z pewnością był wyjątkowy 
i magiczny. 
Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością 
spoglądały na drzwi, nasłuchując dźwięku dzwoneczków 
Świętego Mikołaja.  Zanim jednak do naszych przedszkolaków 
zawitał białobrody gość, na wszystkich salach przedszkolnych 
pojawiły się piękne, kolorowe drzewka świąteczne- choinki. 
Niedługo potem w przedszkolu rozbrzmiał gwar oczekiwanego 
Gościa, który nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie 
czekać. Oprócz pełnego worka prezentów  Mikołaj przywiózł 
ze sobą naszym przedszkolakom dużo uśmiechu i radości. 
Został także gorąco zaproszony przez dzieci do zabawy 
i śpiewu. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia 
wykonane w przepięknej scenerii - przytulne wnętrze 



z kominkiem i przystrojoną choinką, ściana przyozdobiona 
wieńcem, zimowy krajobraz z prószącym śniegiem - oraz 
prezenty, które zostawił pod choinką Święty Mikołaj. Dzieci 
z ogromną przyjemnością zaprosiły go już na przyszły rok, 
obiecując, że czekając na niego, będą bardzo grzeczne! 
Dodatkową niespodzianką tego dnia był worek pyszności 
przekazany od Burmistrza Miasta Grajewo - Pana Dariusza 
Latarowskiego, który ze względu na panującą sytuację 
epidemiologiczną, nie mógł przybyć do przedszkolaków 
osobiście. Nasi milusińscy serdecznie dziękują za pamięć 
i słodki upominek. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich dzieci. 
Mikołaju, dziękujemy i zapraszamy do nas za rok!
   Katarzyna Wołyniec; PM4

Tuż przed mikołajkami uczniowie klasy I A postanowili mile 
zaskoczyć starszego pana z białą brodą i samodzielnie 
(no…może z niewielką pomocą opiekunów) przygotować 
przepyszne, a zarazem pożywne i zdrowe ciasteczka owsiane. 
 Pierwszoklasiści rozgniatali, mieszali, łączyli 
poszczególne składniki podczas lekcji zdalnej prowadzonej 
przez p. Martę Zalewską. Okazało się, że z kilku podstawowych 
produktów można wyczarować wyśmienite łakocie. Już 
6 grudnia Łasuch-Mikołaj skosztował wypieków siedmio-
latków. 
     SP1

Pierwszaki upiekły ciasteczka 

dla Świętego Mikołaja
Zdalnie i bez nudyZdalnie i bez nudyZdalnie i bez nudy

Uczniowie klasy I A SP1 wraz z rodzicami oraz z wychowawczynią 
- p. Martą Zalewską - nieustannie 
udowadniają, że edukacja zdalna może być ciekawa i inspirująca.
Od ponad miesiąca pierwszoklasiści 
ochoczo podejmują rzucane wyzwania, a mianowicie:   
· w ramach edukacji polonistycznej układają z ziaren fasoli, grochu, 
ciecierzycy, soczewicy itp. 
nowo poznane litery, tworzą wyrazy i zdania; piszą w mące czy 
w kaszy;
·w ramach edukacji plastycznej (sensoplastycznej) tworzą świąteczne 
ozdoby z masy solnej;
przy użyciu pianki do golenia oraz kostek lodu lepią „góry śniegu”; 
wykonują przepiękne, papierowe śnieżynki,
·w ramach edukacji matematycznej odmierzają objętości płynów,
·w ramach edukacji muzycznej przygotowują własne instrumenty 
muzyczne.
Wymienione zadania zostały zrealizowane w trakcie lekcji 
prowadzonych na żywo, co oznacza, że nie taki diabeł straszny jak go 
malują, a chcieć, to móc! Obrazuje to fotorelacja z prowadzonych zajęć 
– zdjęcia zostały wykonane i przesłane przez rodziców 
pierwszoklasistów.                                                         SP1
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„Święty Mikołaju 
na Ciebie czekamy.
Przez okno zmarznięte
ciągle wyglądamy”.
Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu Miejskim nr 1 
w Grajewie to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci 
dni w roku. Przedszkolaki  przygotowują się do niego 
starannie. Każda grupa ubiera choinkę, wykonuje ciekawe 
prace plastyczne, uczy się piosenek i wierszy o Mikołaju. Dzieci 
uwielbiają te przygotowania i robią to z wielką przyjemnością.
Pojawienie się długo oczekiwanego gościa wywołało na 
wszystkich buźkach miły uśmiech i okrzyki zachwytu. Dzieci 
powitały Mikołaja specjalnie na tę okazję przygotowaną 
piosenką i wręczyły mu różnorodne prace plastyczne 
wykonane własnoręcznie na zajęciach.
Miłą niespodziankę sprawił dzieciom Burmistrz Miasta 
Grajewo -  Pan Dariusz Latarowski, który nie zapomniał 
o naszych przedszkolakach i obdarował je słodkościami. 
Cieszymy się, że Święty Mikołaj o nas pamiętał, dziękujemy za 
prezenty i czekamy na jego wizytę w przyszłym roku!             
                           PM 1



Drogi Święty Mikołaju,
Wszystkie dzieci Cię kochają.
Usiądź sobie między nami.
Obdarz dzieci prezentami.
Mikołajki to dzień długo oczekiwany przez przedszko-
laków. Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, tj. 
„Skrzaty”, „Motylki”, „Smerfy”, „Muchomorki” oraz 
„Biedronki” czekały Mikołaja  z niecierpliwością. Ten zjawił 
się z prezentami i wspólnie z dziećmi rozpoczął zabawę. 
Było mnóstwo śmiechu i radości- przedszkolaki śpiewały 
piosenki i tańczyły wspólnie z gościem.
Kolejną niespodzianką tego dnia był prezent w postaci 
słodkości od Burmistrza naszego miasta, Pana Dariusza 
Latarowskiego. Niestety, nie mógł przybyć osobiście ze 
względu na pandemię, ale nie zapomniał o najmłodszych 
mieszkańcach Grajewa. Bardzo dziękujemy i zapraszamy 
za rok.
Był to dzień pełen radości i uśmiechu, który niewątpliwie 
wprowadził wszystkich w okres oczekiwania na upragnione 
święta Bożego Narodzenia. 
                 Źródło: pm6grajewo.pl



6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty.
7 grudnia najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w SP1 odwiedził bardzo miły, długo oczekiwany i wyglądany  
Święty Mikołaj. Z braku białego puchu przybył do naszej 
szkoły z jednodniowym opóźnieniem, ale za to w towarzy-
stwie trzech Śnieżynek.
We wszystkich grupach spotkanie przebiegało w bardzo 
radosnej i przyjaznej atmosferze. Szczęśliwe przedszkolaki 
śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały wierszyki 
w podziękowaniu za słodkie prezenty. 
Jak co roku nie zapomniał o nas także Burmistrz Miasta 
Grajewo - Pan Dariusz Latarowski, który podarował 
wszystkim przedszkolakom słodkie upominki, za które 



serdecznie dziękujemy. Mikołaju, bardzo dziękujemy za 
odwiedziny i… do zobaczenia za rok!                                    Sp1
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Andrzejkowe zabawy najmłodszych w SP1

30 listopada grupa „Smerfy” obchodziła andrzejki. Przedszkolaki chciały 
zajrzeć w przyszłość, sprawdzić, co je czeka. Każde dziecko pomyślało 
życzenie, a następnie rzucało monetę tak, aby trafiła do miski z wodą. Za 
pomocą przygotowanych rekwizytów dzieci sprawdzały, kim zostaną 
w przyszłości. Dużo radości przyniosła przedszkolakom wróżba - lanie 
wosku przez dziurkę od klucza. Cała zabawa przeplatana była wspólnymi 
tańcami przy muzyce dziecięcej.
„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze”…
Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od bardzo dawna są 
tradycyjnym dniem wróżb. Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć 
się czegoś o swojej przyszłości i o tym, co je czeka w najbliższym czasie.
Przedszkolaki z grupy „Tropicieli” również chciały poznać uroki wróżb 
i właśnie z tego powodu, 30 listopada wzięły udział w zabawie 
andrzejkowej. 
Dzieci  mogły, jeśli tylko chciały, zajrzeć w przyszłość, sprawdzić, co je 
czeka, m. in. jak będzie na imię miał ich przyszły mąż lub przyszła żona, kto 
najszybciej wyjdzie za mąż, kim będą w przyszłości. 
Pewne jest to, że wspólne zabawy w przepowiednie i taneczne przyniosły 
dzieciom wiele radości, były okazją do integracji i poznania  ludowych 
zwyczajów. Ciekawe, czy komuś sprawdzą się andrzejkowe przepo-
wiednie?
  Wychowawczynie Tropicieli i Smerfów
    Fot. SP1

4 grudnia „Biedronki” przeżywały kolejne święto w swojej 
grupie - „Dzień Górnika”. Przedszkolaki zapoznały się ze 
specyfiką pracy górnika, dowiedziały się również, co 
wydobywa się z kopalni, do czego służy węgiel oraz co z niego 
powstaje.Każde dziecko otrzymało węgiel, aby określić jego 
właściwości. Grupa wykonała również doświadczenie, do 
którego potrzebne było piórko i węgiel, w celu sprawdzenia „co 
pływa, a co tonie”.„Biedronki” układały w przygotowanych 
przez Panie wagonikach bryły węgla zgodnie z podaną cyfrą. 
Przedszkolaki wybrały się także w podróż do „kopalni” 
i wcieliły się w rolę górnika, naśladując wydobycie węgla. Jako 
podsumowanie zajęć  dzieci wykonały pracę plastyczną pt. 
„Górnik”.
 Wychowawczynie grupy „Biedronki” w SP1

Dzień Górnika okazją do zabawy 
i zdobycia wiedzy

Mikołajki w oddziałach przedszkolnych

Dzieci z grup przedszkolnych ,,Skrzaty'',  „Słoneczka”, 
„Muchomorki” i „Biedronki” odwiedził św. Mikołaj. Oczekując na 
przybycie wspaniałego gościa przedszkolaki pod opieką 
wychowawczyń z zaangażowaniem ubierały choinkę, obejrzały 
prezentację o tradycji mikołajek i o samym Mikołaju, wykonały 
pracę plastyczną ,,Choinka i prezenty'', dekorowały pierniki. 
Obdarowane prezentami podziękowały Mikołajowi piosenkami, 
wierszykami i laurką.  Miło spędzony czas uświetniły pamiątkowe 
zdjęcia. 

Jak co roku, Burmistrz Miasta Grajewo – Pan Dariusz Latarowski, 
spotkał hojnego Mikołaja i przekazał  worki ze słodkościami. 
Pełne radości dzieci z całego serca dziękują za ten dar i życzą 
szczególnie w tym i przyszłym roku dużo zdrowia, spokoju oraz 
spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.

Upominki, mikołajki, podarki … zdalnie w II c
Od kilku dni dzieci z klasy II c myślami były w krainie wyobraźni– 
informuje wychowawczyni p. A. Gryczkowska. Ciekawił je 
baśniowy świat elfów i św. Mikołaja. Napisały listy, w treści 
których zawarły własne marzenia i prośby o prezenty. 
Z zaangażowaniem, wykazując się kreatywnością, wykonały także 
miniatury postaci Mikołaja, które uprzyjemnią bożonaro-
dzeniowy czas.

Mikołajkowa lekcja w IV b
4 grudnia na lekcji języka polskiego w naszej klasie IV B 
rozmawialiśmy o św. Mikołaju i o tym, skąd wzięła się tradycja 
dawania prezentów. Poprosiliśmy o taką lekcję Panią 
(H. Muryjas-Rząsa), ponieważ sami już myśleliśmy o tym, czy 
spełnią się nasze mikołajkowe marzenia i byliśmy podekscyto-
wani.
Przygotowaliśmy szereg materiałów, w tym ciekawostek. No i 
pojawił się problem poprawnej pisowni. Okazało się, że Mikołaj, 



Wirtualne mikołajki w bibliotece
W oczekiwaniu na prezenty w mikołajkowej odsłonie 
p. L. Pietrzykowska zaprosiła Czytelników biblioteki szkolnej do 
ESCAPEROOMÓW, które uczą i bawią oraz WYSŁUCHANIA 
przygód bohatera książki „MIKOŁAJEK” René Goscinnego.  

Więcej:         sp4.grajewo.com

zanim został świętym, był biskupem i pochodził z zamożnej 
rodziny. To właśnie on zaczął obdarowywać potrzebujących. 
Zwyczaj ten przejęli inni. Prawda jest taka, że dzisiaj czekamy 
z niecierpliwością na mikołajkowe podarunki. Nasi rodzice 
również je dostawali, ale były one zupełnie inne niż teraz nasze, bo 
np. drewniane klocki, szmaciane lalki czy gumowe kaczuszki. 
Sprawiały im one jednak ogromną radość. A szczytem luksusu 
były pomarańcze czy mandarynki na święta. Powinniśmy więc 
chyba doceniać to, co mamy dzisiaj. (Laura Ladzińska kl. IV b). 
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WYDARZENIA

23 listopada 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród za 
udział w pierwszym konkursie fotograficznym organizowanym 
przez nasze przedszkole pt. „Tu mieszkam — Grajewo 
w rodzinnym obiektywie". Konkurs cieszył się dużym 
powodzeniem. Wpłynęła bardzo duża ilość zgłoszeń, z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Zadanie jury nie było proste. Wszystkie 
nadesłane zdjęcia są piękne, mają w sobie pewien urok. Po długich 
obradach zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:
I miejsce – Agata Modzelewska z mamą, Mateusz Wiewiórski 
z tatą
II miejsce – Lena Bańcerowska z mamą, Zuzanna Gryczkowska 
z mamą
III miejsce – Anastazja Grzybowska z mamą, Krzysztof 
Brzozowski z mamą
Przyznana została również nagroda specjalna dla Kamila 
Brzozowskiego i jego taty. Ich ogromny wkład włożony 
w przygotowanie do konkursu i bardzo piękne zdjęcia nie mogły 
zostać niezauważone.
Wyróżnienia: Akacki Szymon z mamą, Chrzanowska Zofia 
z mamą, Czyż Maja z mamą, Gilejko Alicja z mamą, Grądzka 
Natalia z tatą, Kamińska Hanna z mamą, Kuczyńska Izabela 
z rodzicami, Modzelewski Kacper z tatą, Polanis Ada z mamą, 
Tyszkiewicz Lena z mamą, Tyszkiewicz Martyna z mamą,  



Wolwark Dominika z mamą.
Dzieci i rodzice biorący udział w konkursie otrzymali upominki od 
organizatorów i partnerów tego wydarzenia. Nagrody wręczyła 
Pani dyrektor Urszula Kowalczuk.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
     PM 6

Grajewski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
jest zarejestrowany. Trwają przygotowania do 29. Finału 
Orkiestry. 
Jak mówi Izabela Randzio, szefowa sztabu, mile widziani 
są sponsorzy oraz wolontariusze (opiekunowie puszek 
stacjonarnych). 
Finał z głową - takie jest hasło przewodnie najbliższej 
zbiórki. Orkiestra skupi się na zakupie sprzętu dla 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już 
drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 
Więcej bieżących informacji między innymi na stronie 
WOŚP oraz na profilu facebookowym Centrum Integracji 
Społecznej w Grajewie. 
29. Finał odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę 
stycznia. 
      WM

Po raz kolejny przypominamy o tym, by nie niszczyć mienia 
wspólnego w naszym mieście. To na szczęście odosobnione 
przypadki, lecz miewają miejsce. Pod koniec listopada ślady 
pozostawili po sobie wandale w strefie rodzinnej Parku 
Solidarności. To niestety nie jedyne ich działania w Grajewie 
w tym roku.
Po pierwsze- naprawy zniszczonego mienia wymagają działań, 
które finansowane są z miejskiego budżetu, czyli z naszych 
wspólnych pieniędzy. Poskładane razem kwoty napraw z kilku lat 
dają już pokaźne sumy, które można by przecież przeznaczyć na 
inne inwestycje. 
Po drugie- zepsute sprzęty są wykluczone z użytkowania do czasu 
ich naprawy.
Wreszcie- po trzecie- niszczenie mienia może okazać się tragiczne 
w skutkach. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nadłamane lub 
wybrakowane konstrukcje zagrażają zdrowiu i życiu ich 
użytkowników. To grozi wypadkiem, na przykład na placach 
zabaw dla dzieci. 
Z nadzieją, że efekty wandalizmu nigdy nie osiągną takich 
skutków, apelujemy jeszcze raz, aby nie pozostawać obojętnym- 



Fot. Place zabaw oraz inne elementy miejskiej przestrzeni publicznej budowane są 

z naszych podatków. Dbajmy o nie i nie pozwólmy na dewastację. 

 



reagować na widok niszczenia mienia- informując o tym Policję. 
W pociągnięciu do odpowiedzialności finansowej oraz karnej 
pomaga system monitoringu, który funkcjonuje- między innymi- 
w Parku Solidarności. 
    WM / Fot. grajewo.pl  



SPORT

Wróciły rozgrywki II l igi  Futsalu Województwa 
Podlaskiego. Drużyna Futsal MOSiR Grajewo przed swoim 
pierwszym meczem pozyskała kilku znaczących 
zawodników: Aleksander Popławski (Warmia Grajewo), 
Mariusz Łapiński (Wissa Szczuczyn), Mateusz Ruszczyk 
(Znicz Biała Piska), Dawid Kondratowicz (Warmia 
Grajewo), Arkadiusz Bogdaniuk (Warmia Grajewo). 
6 grudnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
drużyna Futsal MOSiR Grajewo zainaugurowała sezon 
2020/2021 II ligi futsalu. Niestety, w ekipie już na kilka dni 
przed meczem niepewny był występ kilku zawodników. 
Przeciwnikiem zespołu z Grajewa była nowo powstała 
drużyna - BonitoHelios Białystok. To team połączony 
z dawniejszego zespołu Bonito Białystok oraz DTS Helios 
Białystok, lecz ich skład znacznie uległ zmianie. 
Po zaciętej i wyrównanej walce gospodarze ulegli gościom 
1:2. Warto dodać, że przez sporą część meczu nasi 
wygrywali po bramce Aleksandra Popławskiego, co 
utrudniało przeciwnikowi realizację założeń. Ci musieli 



wycofać bramkarza i tak grać prawie do samego końca. 
Zespół z Grajewa potwierdził, że ma ogromny potencjał 
i odgrywa znaczącą rolę na futsalowych parkietach 
w województwie. 
Mecz ze względu na wymogi sanitarne odbył się bez udziału 
publiczności.
W sezonie 2020/21 w futsalowej rywalizacji na Podlasiu 
bierze udział pięć ekip. Dla przypomnienia- w dwóch 
poprzednich sezonach było ich odpowiednio osiem 
i dziewięć. 

1 kolejka 2PLF Podlaski ZPN
Futsal MOSiR Grajewo - BonitoHelios Białystok 1:2
Bramki:
1:0 - Popławski
1:1 - Łuckiewicz
1:2 - Belzyt

WM na podst. grajewo.pl/ FB Podlaski Futsal/ Futsal MOSiR 
Grajewo
    Fot. grajewo.pl

Dbając o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, w Przedszkolu 
Miejskim nr 6 w Grajewie ruszyły zajęcia sportowe, 
prowadzone przez Pana Mateusza Tuzinowskiego.
 Sport -”ruch” w życiu najmłodszych jest niezmier-
nie istotnym czynnikiem stymulującym ich poprawny 
rozwój. Dzięki aktywności fizycznej rozwija się wyobraźnia 
oraz pamięć ruchowa. Dzieci uczą się poruszania 
w przestrzeni i orientacji we własnym ciele. Aktywność 
ruchowa uczy także współdziałania i funkcjonowania 
w grupie.
 Podsumowując krótko:„Sport to zdrowie" i warto 
o tym zawsze pamiętać.
     PM 6
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 W listopadzie odbyły się dwa turnieje rangi 
mistrzowskiej w zapasach. Pierwszym turniejem były 
Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w  stylu 
klasycznym, które odbyły się w Kostrzynie w dniach 
13-15.11.2020r. W zawodach wzięło udział ponad 200 
zawodników. Sekcję zapaśniczą MOSiR Grajewo 
reprezentowało trzech zawodników. Najlepsze miejsce 
w tych zawodach wywalczył Alan Szreder zajmując VII 
miejsce w kategorii wagowej 41kg. Jan Jakub Klim 
uplasował się na XI pozycji w wadze 57kg, a Paweł Tutaj na 
XIII miejscu w wadze 48kg. Mimo że zawodnicy nie zdobyli 
medalu, cieszy fakt wygrania kilku walk przez zawodników 
najmłodszego rocznika- Alana Szredera i Pawła Tutaja, dla 
których był to pierwszy start w tak dużych zawodach i mają 
prawo walki w tej grupie wiekowej jeszcze przez następne 
dwa lata. Doświadczenie zdobyte w konfrontacjach na tym 
turnieju zapewne zaowocuje w przyszłości. 



 Kolejnym startem był udział w Mistrzostwach 
Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Zapasach w Stylu Klasycznym w dniach 27-29.11.2020r. 
w Siedlcach. O medale walczyli młodzicy, kadeci, juniorzy 
i młodzieżowcy. Zawodnicy sekcji zapasów MOSiR 
Grajewo na tych mistrzostwach wywalczyli dwa medale.
Srebrne medale zdobyli:
Alan Szreder - kategoria młodzik, waga 41kg
Kacper Zawistowski - kategoria kadet, waga 51kg
Bliski zdobycia brązowego medalu był Paweł Tutaj - 
kategoria młodzik, waga 48kg, który przegrywając swój 
pojedynek o medal ostatecznie zajął piąte miejsce.
Pozostali zawodnicy zostali sklasyfikowani na dalszych 
miejscach: VII miejsce Bartosz Poniatowski - kategoria 
kadet, waga 65kg;  VII miejsce Szymon Boć - kategoria 
junior-młodzieżowiec, waga 72kg. 
  Grzegorz Czyżewski- MOSiR Grajewo

Od 16 października 2020 r. trwają rozgrywki drużynowe 
województwa podlaskiego - II liga tenisa stołowego kobiet 
i mężczyzn. Wśród 10 drużyn w rywalizacji ekip męskich 
udział bierze team sekcji tenisa stołowego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. 
W składzie grajewskiej drużyny występują zawodnicy: Marek 
Krymski, Marcin Zawistowski, Tyberiusz Królewicz, 
Krystian Maciorowski, Sebastian Janiszewski, Mariusz 
Janiszewski, Mateusz Marczykowski i Patryk Dondera. 
Po sześciu rozegranych kolejkach grajewska ekipa zajmuje 
czwartą lokatę z dorobkiem 6 punktów przy 2 zwycięstwach, 
2 remisach i 2 przegranych meczach. W tym sezonie celem 
drużyny jest zarówno utrzymanie oraz rozwijanie poziomu  
gry przez zawodników z dłuższym stażem zawodniczym, jak 
i debiutujących na szczeblu wojewódzkim w tej randze 
rozgrywek. 



W dotychczasowych meczach komplet punktów na 
pierwszym stole zdobył niezawodny Marek Krymski oraz 
pierwsze punkty zdobyli zawodnicy debiutujący: Marcin 
Zawistowski i najmłodszy wychowanek MOSiR-u - Sebastian 
Janiszewski. Do zakończenia pierwszej rundy zostały trzy 
mecze w Grajewie z I Ósemką, ATS i MOKS – drużynami 
z Białegostoku.
Oprócz tych rozgrywek, zawodnicy uczestniczą w turniejach 
klasyfikacyjnych i w listopadowym Grand Prix Województwa 
seniorów na 39 startujących zawodników wysokie 7 miejsce 
wywalczył Tyberiusz Królewicz, a junior Sebastian 
Janiszewski zaliczył 2 zwycięstwa i wywalczył 25 miejsce.
                                                                                           LS
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