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Miasto Grajewo 23 grudnia złożyło trzy wnioski do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
- Wnioski te opiewają na łączną kwotę ponad 
14 mln zł i oparte są na dokumentacjach z pozwo-
leniami na budowę - mówi Burmistrz Dariusz 
Latarowski. Pozostaje trzymać kciuki za pozyty-
wne dla naszego miasta rozstrzygnięcia tej trzeciej 
już edycji RFIL-u. Termin ogłoszenia wyników na 
razie nie jest znany, lecz jeśli wnioski zostaną 
rozpatrzone pozytywnie, dwadzieścia jeden ulic 
zyska kanalizacje sanitarne, a w czternastu uda się 
rozbudować wodociągi. Wsparcie pozwoliłoby 
także na gruntowną modernizację 7 budynków 
komunalnych w ścisłym centrum miasta.   
 Pierwszy wniosek związany jest z realizacją 
inwestycji polegających na rozbudowie w Grajewie sieci 
kanalizacji sanitarnej w siedemnastu ulicach: Legionistów, 
Spokojnej, Ułańskiej, Perlitza, Sztramko, Jana Pawła II, 
Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M. 
Kolbe, Siedzikówny „Inki”, Kościelnej, Grabowskiego, 
Tabortowskiego, Piłsudskiego (odcinek od Bocznej do 
Kolejowej) oraz Miłej. Wniosek ten zakłada także 
rozbudowę sieci wodociągowej w dziesięciu ulicach: Jana 
Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, 
Św. M. Kolbe, Siedzikówny „Inki”, Grabowskiego, 
Tabortowskiego oraz Piłsudskiego (odcinek od Bocznej do 
Kolejowej). Koszt tych inwestycji został oszacowany na 
5 mln 340 tys. zł. Drugi ze złożonych wniosków dotyczy 
inwestycji, która polega na modernizacji budynków 
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie przy ulicach: 
Piłsudskiego, Traugutta, Kilińskiego i Ełckiej. Inwestycja 
zakłada głęboką modernizację energetyczną z remontem 
zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych 
wraz z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza 
do sieci miejskich siedmiu wielorodzinnych budynków 
komunalnych, znajdujących się w ścisłym historycznym 
centrum Grajewa. Szacowany koszt tej inwestycji to 5 mln 
260 tys. zł. Trzeci wniosek dotyczy rozbudowy miejskiej 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach 




Grajewa. W ramach inwestycji przewiduje się budowę 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w 4 ulicach: Stefczyka, 
Kolejowej, Kwiatowej, Działkowej o łącznej długości 1,66 
km oraz budowę miejskiej sieci wodociągowej w czterech 
ulicach: Stefczyka, Kolejowej, Kwiatowej oraz Działkowej 
o łącznej długości 1,70 km. Kwota wnioskowanych przez 
Miasto środków na ten cel to 3 mln 490 tys. zł.
 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to 
program, w ramach którego rządowe środki trafiają do 
gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie 
ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu 
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terytorialnego ponad 12 mld złotych. Ostatni konkurs 
obejmował środki przyznawane jednostkom samorządu 
terytorialnego w wysokości 1,65 mld zł. Termin składania 
wniosków upłynął 28 grudnia 2020 r. Warto dodać, 
że w ramach tego naboru jednostka samorządu terytorial-
nego mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 
3 inwestycje, z których wartość kosztorysowa dla każdej nie 
jest niższa niż 400 tys. zł. 
 W poprzedniej edycji wsparcia z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasto Grajewo także 

uczestniczyło. Efekt starań urzędników z Burmistrzem 
Dariuszem Latarowskim na czele to niebagatelna kwota 
4 milionów złotych na rewitalizację centrum. 
 W pierwszym rozdaniu - latem ubiegłego roku - 
Premier Mateusz Morawiecki w Grajewie przekazał 
władzom miasta promesę na kwotę 3 293 158,00 zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
pogratulował nam wspaniałego Parku Solidarności.  
Trzymamy zatem kciuki za kolejne dobre rozstrzygnięcia.
             WM/grajewo.pl / Fot. grajewo.pl

brukowej, wjazdów z czerwonej kostki brukowej, oznakowania 
pionowego oraz przebudowie istniejącego przepustu. W ramach 
działań położona zostanie również kanalizacja deszczowa oraz 
kanalizacja sanitarna.
 Na początku stycznia 2021 roku w drodze przetargu jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. 
 Wartość inwestycji to 1 mln 669 tys. 846,77 zł. Zgodnie 
z umową wykonawca ma czas na przeprowadzenie prac do 
września.
    grajewo.pl/WM

 14 stycznia Dariusz Latarowski, Burmistrz 
Miasta Grajewo podpisał z wykonawcą umowę na 
"Budowę ul. 11-go Listopada w Grajewie". Inwestycja 
jest w 100 procentach sfinansowana ze środków 
zewnętrznych, ponieważ w zeszłym roku na budowę ul. 
11-go Listopada i Geodetów Miasto Grajewo otrzymało 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 3 mln 293 tys. zł. 
 Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót 
drogowych na 655-metrowym odcinku od skrzyżowania 
z ul. Wierzbową  obejmujących swym zakresem między innymi ,
budowę jezdni z szarej kostki brukowej, chodnika z szarej kostki 










„Przebudowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, 

Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie" 

została ujęta na liście skierowanej do rozpatrzenia 

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

O fakcie poinformował Miasto Grajewo Podlaski Urząd 

Wojewódzki w Białymstoku.
 - Oznacza to, że projekt przebudowy został oceniony 

pozytywnie przez Województwo i spełnia parametry, które 

kwalifikują Miasto do ubiegania się o dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość 

przebudowy ciągu ulic Miasto Grajewo oszacowało na 

kwotę 8 971 800,00 zł. Teraz czekamy na decyzję Prezesa 

Rady Ministrów, który określi podział zadań na listę 

podstawową i rezerwową, a także wysokość kwoty 

dofinansowania – poinformował Dariusz Latarowski, 

Burmistrz Miasta Grajewo.                               
      grajewo.pl
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Trzeba powiedzieć jasno, że równolegle o inny przebieg trasy – 
przez Augustów, Korycin i Sztabin- zabiegają tamtejsi podlascy 
samorządowcy. O kryteria jej wyboru oraz o to, jaką rolę 
odgrywa w tym procesie Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Białym-stoku, spytaliśmy jej 
rzecznika, Rafała Malinowskiego.
 - Kiedy można spodziewać się wyboru ostatecznego 
wariantu drogi ekspresowej S16. Na jakim etapie są 
obecnie prace dotyczące wyboru wariantu?
Ostateczny wariant wskaże decyzja środowiskowa (planowane 
wydanie połowa 2023 roku). Prace nad korytarzem Knyszyn - 
Osowiec - Ełk dobiegają końca, prace nad korytarzem Knyszyn - 
Korycin - Augustów (Raczki) zakończą się w listopadzie br. 
Wtedy będzie można  przeprowadzić analizę porównawczą  
i dokonać obiektywnej oceny obu korytarzy, a także wskazać 
wariant rekomendowany przez GDDKiA do wniosku o wydanie 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (złożenie wniosku o DŚU planowane 
jest na połowę 2022 roku).   
 - Czy można w tym momencie spróbować określić 
ogólny termin, w którym inwestycja- bez względu na 
wybrany ostatecznie wariant- zostanie zrealizo-
wana?
Planujemy (bardzo wstępnie) zakończenie realizacji 
w 2029 r.
 - Nasi Czytelnicy zwrócili uwagę na publikację 
portalu Augustowski Reporter z 5 listopada 
ubiegłego roku i dwa pytania z tą publikacją 
związane: Czy zawarte tam stwierdzenie: „Postulaty 
władz miasta, dotyczące wybudowania drogi 
ekspresowej nr 16, która miałaby przebiegać po 
obecnej drodze krajowej nr 8 na odcinku Knyszyn - 
Korycin – Augustów, są wspierane przez Dyrektora 
Podlaskiego Oddziału GDDKiA – Wojciecha 
Borzuchowskiego” jest prawdziwe? Jaką rolę 
w wyborze wariantu przebiegu S 16 odgrywa 
i odgrywać będzie Generalna Dyrekcja Dróg  
Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku? 
Dyrektor Oddziału zawsze i jednoznacznie podkreślał - tak 
w trakcie Podlaskiej Debaty Drogowej, jak i na posiedzeniu 
zespołu parlamentarnego w sprawie S16, że podstawą wyboru 
jest analiza wielokryterialna obu korytarzy pod kątem 
ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i technicznym. 
I dopiero ona pozwoli – na podstawie obiektywnych kryteriów – 
wskazać rekomendowany przez GDDKiA wariant.    
                                                                WM
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9 lutego Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo, 
uczestniczył w kolejnym już spotkaniu samorządowców 
z parlamentarzystami dotyczącym wspólnych działań 
popierających budowę drogi ekspresowej S16 w pierwszym 
wariancie z obwodnicą Grajewa. 
 Jednym głosem za taką potrzebą mówią otwarcie 
między innymi samorządowcy z Grajewa, Prostek, 
Szczuczyna, Radziłowa, Wąsosza, Rajgrodu, Goniądza, 
Moniek, Trzciannego, Knyszyna oraz Ełku. 
 S16 w pierwszym wariancie z obwodnicą Grajewa 
gwarantuje prawdziwą obwodnicę naszego miasta, a także 
Moniek i Knyszyna. To również minimalna ingerencja 
w przyrodę. 
 - Droga wzmocni rozwój inwestycyjny nie tylko Grajewa, 
lecz całego regionu. Ten wariant, o który zabiegamy, 
zapewni połączenie z portami morskimi. Dobra komuni-
kacja przyczyni się między innymi do pozyskania nowych 
inwestorów i rozwoju lokalnych rynków pracy. Poprawa 
komunikacji z pewnością podniesie także poziom 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w całym województwie 
podlaskim. Budowa drogi w tym właśnie wariancie będzie 
procentowała dla naszego miasta i regionu przez dekady  – 
zaznacza Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.  





Śnieg na dachu w okresie zimowym to zjawisko tak powszechne, 
że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Nie zdajemy jednak 
sobie sprawy z tego, że gruba warstwa zalegającego na dachu 
śniegu stanowi duże obciążenie dla jego konstrukcji nośnej i może 
być przyczyną tragedii, szczególnie, gdy pozostaje nieusunięty 
z dużych i płaskich powierzchni. Dlatego też właściciele, 
administratorzy i zarządcy obiektów zobowiązani są ustawowo 
przez prawo budowlane do usuwania zalegającego śniegu z dachu 
oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu 
oraz całego budynku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku 
może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej 
w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu 




(1 metr sześcienny takiego puchu waży do 200 kg, natomiast 
śniegu mokrego 700 – 800 kg, a lodu ok. 900 kg), szczególnie 
w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny.
 Niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia są 
także sople i nawisy śnieżne. Właściciele, zarządcy i admini-
stratorzy obiektów nie powinni dopuścić do sytuacji, która 
spowoduje realne zagrożenie dla przechodniów i poruszających 
się pojazdów. Gdy sople i nawisy śnieżne pojawią się na dachach 
budynków, należy takie miejsca odpowiednio zabezpieczyć 
i oznakować do czasu ich usunięcia.                                     
    grajewo.pl
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WYDARZENIA

14 stycznia Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo wraz z  Naczelnikiem Wydziału 
Gospodarki Komunalnej UM Grajewo Bogdanem 
Wojsławowiczem odbyli spotkanie online 
z przedstawicielami GDDKiA Oddział Białystok 
oraz przedstawicielami PKP PLK S.A. Rozmowy  
dotyczyły uzgodnień koncepcji budowy wiaduktu 
drogowego nad torami w ciągu drogi krajowej nr 
61. Tym samym widać efekty kilku lat starań 
władz miasta o to, by wzmożone kursowanie 
pociągów trasą Rail Baltica nie zakorkowało 
naszego miasta, a co więcej- zniwelowało obecne 
utrudnienia. Receptą na to jest bezkolizyjne 
krzyżowanie się torów i jezdni. 
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - inwestor 
modernizacji dróg kolejowych Rail Baltica - zlecili MGGP 
S.A. Tarnów opracowanie dokumentacji w związku 
z realizacją inwestycji pn. "Prace na linii E75 na odcinku 
Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I 
odcinek Białystok - Ełk". Firma zaprezentowała projekt 
budowy wiaduktu w Grajewie. Podczas spotkania 
Burmistrz przedstawił zastrzeżenia miasta Grajewo co do 
koncepcji budowy wiaduktu, które wstępnie zostały 
uwzględnione przez projektantów. Swoje uwagi wnieśli 
również przedstawiciele GDDKiA Oddział Białystok, które 
także zostały omówione.
 - Zależy nam na takim rozwiązaniu komunikacyjnym, 
które po pierwsze sprawi, że ruch samochodowy nie będzie 
kolidował z ruchem pociągów. Plan minimum z naszego 
punktu widzenia powinien zawierać wiadukt na Drodze 
Krajowej 61 oraz tunel pod torami na strefie przemysłowej 
w okolicy ulic Topolowej, Przytorowej. Trzeba zdawać sobie 
sprawę z tego, że omawiane teraz rozwiązanie zmieni 
komunikację w mieście na dekady. Dlatego stoję na 



stanowisku, że póki jesteśmy w fazie projektowania, należy 
dołożyć starań i środków, by te zrealizowane w niedalekiej 
przyszłości inwestycje służyły bezpieczeństwu oraz 
rozwojowi miasta na kilkadziesiąt lat do przodu – mówi 
Burmistrz.    
 Burmistrz od lat próbuje rozwiązać problem 
korkowania się centrum Grajewa. Odbył w tej sprawie cały 
szereg spotkań w ministerstwach, centrali PKP Polskich 
Linii Kolejowe S.A. oraz z przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Jednym z kluczowych czynników, który uniemożliwia 
swobodną przeprawę przez miasto jest obecność przejazdu 
kolejowego na ul. Piłsudskiego w Grajewie (droga krajowa 
nr 61). W momencie, kiedy opuszcza się szlaban - 
przecinający właśnie ul. Piłsudskiego - w mieście 
zablokowany jest całkowicie ruch kołowy i pieszy. Powstaje 
gigantyczny korek. Wzmożony ruch pociągów na trasie Rail 
Baltica oraz długość składów nie mogą tego stanu 
potęgować. Tu nie chodzi jedynie o czas, jaki kierowcy 
spędziliby przepuszczając składy kolejowe. To również 
kwestie bezpieczeństwa- między innymi możliwości 
szybkiego dojazdu służb ratunkowych z jednej części 
miasta do drugiej. Właśnie teraz na wniosek Miasta 
Grajewo, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz GDDKiA 
Oddział Białystok, stają przed szansą rozwiązania tego 
problemu.
  WM/grajewo.pl / Fot. grajewo.pl 

     

     



   









 31 stycznia Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta 
Grajewo wraz z Zastępcą Maciejem Pawłem Bednarko 
uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z okazji jubileuszu 
50-lecia święceń kapłańskich Księdza Prałata Stanisława 
Łatwajtysa. Msza odbyła się w Kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Grajewie. 
 Ks. Stanisław Łatwajtys urodził się 6 maja 1945 r. 
w Brzozówce, parafia Bargłów. Został wyświęcony na 
kapłana 30 stycznia 1971 r. w Łomży. Pracował jako 
wikariusz w Troszynie, w Myszyńcu i w Katedrze w Łomży. 




1 września 1984 r. został skierowany do Grajewa 
z obowiązkiem budowy nowego kościoła. Zbudował zatem 
kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie. Był 
tutaj proboszczem przez 31 lat. W czerwcu 2015 roku 
odszedł na zasłużoną emeryturę. 31 stycznia z okazji 
kolejnego pięknego jubileuszu Burmistrz w imieniu 
własnym oraz grajewian złożył Prałatowi najserdeczniejsze 
życzenia oraz podziękowanie za półwiecze posługi 
kapłańskiej. 
                                                   grajewo.pl/WM  
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Od 18 stycznia zaczął obowiązywać Regulamin 
wymiany stolarki okiennej w lokalach najemców 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Grajewie na 2021 rok. Uwaga! Pisemny wniosek 
o dofinansowanie do kosztów wymiany okien Najemcy 
złożyć mogą do TBS Sp. z o.o. w Grajewie w terminie do 
19 marca 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółami i skorzystania z oferty. 
            Jednostką dofinansowującą do kosztu wymiany okien jest 
TBS Sp. z o.o. w Grajewie. Wysokość dofinansowania wynosi do 
50% kosztów wymiany okien w lokalach Najemców. Ilość okien 
objętych dofinansowaniem uzależniona będzie od możliwości 
finansowych TBS Sp. z o. o. w Grajewie w stosunku do potrzeb 
Najemców. Koszt wymiany podlegający dofinansowaniu obejmu-
je koszt nowych okien (bez parapetu wewnętrznego i zewnę-
trznego), koszt demontażu starych i montażu nowych okien oraz 
naprawę ościeży okiennych.

Jakie są warunki wymiany okien? 
Najemca dokonuje ich wymiany we własnym zakresie. Nowe okna 
muszą zachować kolor zewnętrzny, wymiary i podział identyczny 
ze starymi. Stolarka okienna wykonana w technologii z PCV 
uznawana jest za standard. Nowe okna muszą odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane. Montaż stolarki okiennej należy wykonać zgodnie 
z wiedzą techniczną i wymaganiami Polskich Norm i wytycznymi 
montażu podanymi przez producenta. Wykonanie robót należy 
zgłosić do odbioru do TBS Sp. z o.o. w Grajewie.

Warunki przyznawania środków finansowych 
O przyznanie dofinansowania do wymiany okien mogą ubiegać się 
Najemcy mieszkań będących własnością TBS Sp. z o. o. 
w Grajewie, którzy:
- dokonają wymiany okien na warunkach określonych w Regula-
minie,
- nie posiadają zaległości w regulowaniu jakichkolwiek zobo-
wiązań finansowych z tytułu najmu lokalu.
Pisemny wniosek o dofinansowanie (załącznik A do Regulaminu 

znajduje się na stronie internetowej: tbs.grajewo.pl) do kosztów 
wymiany okien Najemca złoży do TBS Sp. z o.o. w Grajewie 
w terminie do 19 marca 2021 r. Co ważne, do wniosku należy 
załączyć wykaz okien przeznaczonych do wymiany wraz 
z wyceną sporządzoną przez firmę wybraną do wymiany okien 
przez Najemcę. TBS Sp. z o.o. w Grajewie sporządzi zestawienie 
złożonych wniosków oraz przygotuje propozycje dofinanso-
wania celem zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.
Lista osób (lokali) otrzymujących dofinansowanie będzie 
dostępna w biurze TBS Sp. z o.o. w Grajewie do dnia 31 marca 
2021 r. 
 - Wymiana stolarki okiennej realizowana będzie według 
kolejności wniosków do czasu wyczerpania środków określo-
nych w planie remontów na dany rok. Najemca przedłoży do TBS 
Sp. z o.o. w Grajewie zgłoszenie odbioru wymiany stolarki 
okiennej (załącznik B do Regulaminu znajduje się na stronie 
internetowej: tbs.grajewo.pl) oraz oryginał opisanej zgodnie ze 
wskazówkami faktury wystawionej Najemcy przez firmę 
dokonującą wymiany okien. Wtedy pracownicy TBS potwierdzą 
wykonanie wymiany poprzez sporządzenie protokołu odbioru 
w obecności Najemcy. Ostateczny termin wykonania wymiany 
okien przez Najemcę i złożenia faktur do TBS Sp. z o.o. 
w Grajewie upływa 29 października 2021 r. TBS Sp. z o.o. 
w Grajewie sprawdza faktury, opisuje je, wykonuje kopie 
i zestawienia. TBS Sp. z o.o. w Grajewie zwróci Najemcy do 50% 
kosztów dokonanej wymiany okien, w terminie 30 dni od daty 
odbioru technicznego usługi wykonanego przez pracowników 
TBS Sp. z o.o. w Grajewie. Zwrot kosztów wymiany okien nastąpi 
przelewem na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy. 
Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów w przypadku samo-
wolnej wymiany stolarki z pominięciem zasad określonych 
w Regulaminie – wyjaśnia Tomasz Strózik, prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grajewie. 
Więcej szczegółów na stronie: tbs.grajewo.pl 
  WM na podst. tbs.grajewo.pl 
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Urząd Miasta Grajewo dziękuje za nominację 

Środowiskowemu Domowi Samopomocy 

„Pomocna Dłoń” w Grajewie i chętnie przyłączył 

się do challenge'u "Spacer dla Nikosia". To 

zbiórka dla Nikodema Wasilewskiego, który 

choruje na SMA1. Lek na tę chorobę jest bardzo 

drogi – jego koszt to ponad 9 milionów złotych. Na 

dzień 15 lutego brakuje jeszcze ponad 4 milionów 

830 tysięcy złotych, by go zakupić i wdrożyć 

leczenie. 
 12 lutego w Urzędzie Miasta, w ramach challenge'u 

„Spacer dla Nikosia”, zebrano kwotę 600 złotych. Zasady są 

proste. Pracownik danej instytucji przechodzi się po 

urzędzie, placówce, zakładzie pracy i robi zbiórkę pieniężną 

dla Nikosia. Następnie prezydent, burmistrz lub wójt, 

prezes albo dyrektor czy kierownik danego zakładu pracy 

ogłasza kwotę jaka została uzbierana, wpłaca na konto 

główne , a następnie https://www.siepomaga.pl/zycie-nikosia

do wykonania zadania nominuje kolejne instytucje (liczba 

nominowanych jest nieograniczona).
Po realizacji challenge`u należy w dowolny sposób 

udokumentować zbiórkę (filmem lub zdjęciem). Czas na 

wykonanie zadania to 3 dni robocze.
Dla uczestników challenge'u to tylko spacer po zakładzie 

pracy, lecz dla Nikosia kolejne kroczki ratujące mu życie. 
Urząd Miasta nominował: Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Grajewie, Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie oraz Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Grajewie. Także za pośrednictwem Gazety 

Grajewskiej apelujemy do włączenia się w akcję. Niech apel 

idzie w Polskę, w Europę, w świat.
   grajewo.pl/ WM 


Prace pielęgnacyjne ruszyły w połowie stycznia. 
Potrwać mogą góra do przełomu lutego i marca, 
by zakończyć się przed gniazdowaniem ptaków. 
Bogdan Wojsławowicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo informuje, że na 2021 
rok mają z wykonawcą prac pielęgnacyjnych podpisaną 
umowę na zabiegi, które będą prowadzone na około 200 
drzewach.
 - Najważniejszy cel, jaki przyświeca tym działaniom, to 
bezpieczeństwo grajewian. Dlatego usuwa się chore, uschłe 
konary, które mogą spaść na przechodniów oraz przycina te 
odrosty gałęzi, które sięgają oczu pieszych – mówi 
naczelnik Wojsławowicz. Przebieg prac pielęgnacyjnych 
określają reguły prawne dotyczące ochrony środowiska. Na 
podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 
1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd 
ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni. 
 - Zabiegi pielęgnacyjne są ściśle monitorowane przez 
pracowników Urzędu Miasta. Chodzi o to, by zieleń wciąż 
się rozwijała, była zadbana, zdrowa i mocna, a dzięki temu 
nie kolidowała z bezpieczeństwem pieszych oraz kiero-
wców i dawała nam wszystkim tlen przez cały rok, ochłodę 
latem, a przy tym także cieszyła oko estetyką – dodaje 
Wojsławowicz.
Do chwili obecnej dokonano podcinki pielęgnacyjnej drzew 



w Parku Solidarności i niebawem prace będą kontynuo-
wane w innych rejonach miasta.
 Co roku również usuwane są drzewa chore 
i zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Wówczas wykonuje się 
nasadzenia nowych drzew, które mają kompensować te 
ubytki w zadrzewieniu. W 2020 roku posadziliśmy 147 
drzew i 56 krzewów, głównie na terenie Parku Solidarności.
 Dodatkowo z inicjatywy radnych Rady Miasta 
Grajewo i Burmistrza Miasta posadzono 25 dębów przy alei 
głównej w Parku Solidarności.
 W roku bieżącym również planowane są nasa-
dzenia drzew w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk oraz 
kolejne nasadzenia krzewów w Parku Solidarności.
                 WM /Fot. grajewo.pl
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INFORMACJE

Wreszcie! Po zluzowaniu obostrzeń sanitarnych, od 
6 lutego można zwiedzać Grajewską Izbę Histo-
ryczną w nowej lokalizacji. Przypomnijmy, że ta 
przeprowadziła się do zrewaloryzowanego 
dawnego kasyna oficerskiego. Mądre połączenie 
zabiegów konserwatorskich z przygotowaniem 
obiektu do wymogów współczesnych użytko-
wników robi ogromne wrażenie.  
 Zwiedzanie jest bezpłatne. Obowiązują środki 
bezpieczeństwa. Na salach wystaw stałych jednocześnie może 
przebywać do pięciu osób, a na salach wystaw czasowych do 
trzech. Trzeba także zachować odstępy i poruszać się 
z zasłoniętymi ustami oraz nosem. Do dyspozycji jest także 
płyn dezynfekujący.   
 Co prawda wszystko jest uzależnione od rozwoju 
sytuacji epidemicznej, lecz gdy ta na to pozwoli, wewnątrz 
dawnego Hadesu rozkwitną kolejne wydarzenia jak wernisaże, 
wystawy, koncerty, zajęcia kulturalne. Budynek, dzięki 
przeprowadzonym pracom, będzie również pomocny w rea-
lizacji imprez plenerowych.



 Warto przypomnieć, że na projekt "Rewaloryzacja 
zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum 
Kultury w Grajewie" za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania "Biebrzański Dar Natury" pozyskane zostało 
dofinansowanie w kwocie ponad 700 tysięcy złotych, a około 
2 milionów złotych stanowił wkład miasta. 
 Wypiaskowana i zaimpregnowana została ceglana 
elewacja, odtworzono w niej wszystkie elementy archite-
ktoniczne. Pieczołowicie odwzorowana została stolarka 
okienna i drzwiowa. Zachowano dawną bryłę całego budynku. 
Adaptacja wnętrz sprawiła, że budynek jest wreszcie bezpie-
czną i funkcjonalną przestrzenią, którą pod koniec 2020 roku 
oddano do użytku, aby służyła wszystkim mieszkańcom.
Więcej bieżących informacji o działalności placówki mie-
szczącej się po przeprowadzce przy ul. Legionistów 9-między 
innymi  na profilu Grajewskiej Izby Historycznej na 
Facebooku.
                                      
     WM /Fot. grajewo.pl

Urząd Miasta Grajewo dziękuje za nominację 
Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Pomocna 
Dłoń” w Grajewie i chętnie przyłączył się do 
challenge'u "Spacer dla Nikosia". To zbiórka dla 
Nikodema Wasilewskiego, który choruje na SMA1. 
Lek na tę chorobę jest bardzo drogi – jego koszt to 
ponad 9 milionów złotych. Na dzień 15 lutego 
brakuje jeszcze ponad 4 milionów 830 tysięcy 
złotych, by go zakupić i wdrożyć leczenie. 
 12 lutego w Urzędzie Miasta, w ramach challenge'u 
„Spacer dla Nikosia”, zebrano kwotę 600 złotych. Zasady są 
proste. Pracownik danej instytucji przechodzi się po urzędzie, 
placówce, zakładzie pracy i robi zbiórkę pieniężną dla Nikosia. 
Następnie prezydent, burmistrz lub wójt, prezes albo dyrektor 
czy kierownik danego zakładu pracy ogłasza kwotę jaka 
z o s t a ł a  u z b i e r a n a ,  w p ł a c a  n a  k o n t o  g ł ó w n e 
https://www.siepomaga.pl/zycie-nikosia, a następnie do 
wykonania zadania nominuje kolejne instytucje (liczba 
nominowanych jest nieograniczona).
Po realizacji challenge`u należy w dowolny sposób 
udokumentować zbiórkę (filmem lub zdjęciem). Czas na 
wykonanie zadania to 3 dni robocze.
Dla uczestników challenge'u to tylko spacer po zakładzie 
pracy, lecz dla Nikosia kolejne kroczki ratujące mu życie. 
Urząd Miasta nominował: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Grajewie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Grajewie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. 



Także za pośrednictwem Gazety Grajewskiej apelujemy do 
włączenia się w akcję. Niech apel idzie w Polskę, w Europę, 
w świat.
   grajewo.pl/ WM 
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Przypominamy, że zgodnie z Komunikatem Burmistrza 
Miasta Grajewo z dnia 21 grudnia 2020 roku,  od 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty 
targowej. Takie rozwiązanie umożliwiła znowelizowana 
ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 


z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
     grajewo.pl

Przypominamy, że od 2021 r. wpłat podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków 
transportowych należy dokonywać na indywidualne 
numery rachunków bankowych.
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne 
zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne. Każdemu 
podatnikowi został przypisany indywidualny numer 
rachunku bankowego. Nowe numery rachunków znajdą 
Państwo w tegorocznych decyzjach podatkowych. 
Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer 
konta bankowego, przed doręczeniem nowych decyzji, 
zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby 
prawne. Każdemu podatnikowi został przypisany 
indywidualny numer rachunku bankowego. Kwoty 
należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta 
bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatkowe, 
zostaną pisemnie zawiadomieni o indywidualnym 
rachunku bankowym. Wszystkie wpłaty dokonane na 
dotychczasowy numer konta bankowego, przed otrzy-





maniem zawiadomienia, zostaną zaksięgowane na 
właściwych kontach.
Podatek od środków transportowych – osoby 
fizyczne i prawne. Każdemu podatnikowi został 
przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. 
Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne 
konta bankowe. Podatnicy składający deklaracje podatko-
we zostaną pisemnie zawiadomieni o indywidualnym 
rachunku bankowym. Wszystkie wpłaty dokonane na 
dotychczasowy numer konta bankowego, przed otrzyma-
niem zawiadomienia, zostaną zaksięgowane na właściwych 
kontach.
 Jednocześnie informujemy, iż wpłaty ww. 
podatków przyjmowane są również w kasie Urzędu Miasta 
Grajewo, która jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 – 14.00. W kasie istnieje możliwość 
dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych. 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, zaleca się 
korzystanie z elektronicznych metod płatności.
     grajewo.pl


Trwa wdrażanie w naszym mieście ogromnego 

przedsięwzięcia gruntownej wymiany oświe-

tlenia. Przypomnijmy, że wcześniej Grajewo 

zyskało na ten cel sowite dofinansowanie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 W mieście jest ponad 2 tysiące punktów 

oświetleniowych - inwestycja zakłada wymianę 1766 jego 

sztuk, bo tyle właśnie czekało na zmianę opraw z rtęciowych 

i sodowych na ledowe.
 Procedury przetargowe wyłoniły wykonawcę tego 

zadania. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1 960 

348,19 zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz 

montaż energooszczędnych opraw typu LED oraz 

przebudowa istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego 

na terenie całego miasta, na podstawie przygotowanego 

przez wykonawcę projektu. Prace ruszyły 21 stycznia. 
Warto dodać, że do tego dojdzie system zarządzania 

i sterowania, umożliwiającego redukcję mocy w godzinach 

późnonocnych.  Jednym z  podstawowych celów 

modernizacji oświetlenia jest poprawa bezpieczeństwa na 

ulicach i przejściach dla pieszych oraz oszczędność energii 

elektrycznej. 

WM
Fot. grajewo.pl
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Współpraca biznesu z samorządem i Politechniką 
Białostocką, wykorzystanie innowacji, wiedzy 
oraz badań naukowych, dobra lokalizacja 
z atutami i wsparciem strefy ekonomicznej 
zaowocują nową marką: „Centrum Innowacji 
nano-technika.pl." Między innymi informacje 
o tym oraz premiowaniu innowacyjności 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego przekazał czytelnikom Gazety Grajewskiej 
dr inż. Robert Korbut, właściciel firmy WIZARD, 
która rozwinie działalność w Grajewskiej 
Podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomi-
cznej.
 W grudniu 2020 roku w wyniku przetargu 
nieograniczonego zorganizowanego przez Urząd Miasta 
Grajewo została sprzedana kolejna działka grajewskiej 
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
W tym miesiącu został zawarty wstępny akt notarialny 
dotyczący zakupu działki przy ulicy Inwestycyjnej przez 
grajewskiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
pod nazwą WIZARD Robert Korbut. 
 Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Grajewo 
Dariusza Latarowskiego, który chętnie wspiera osoby 
inwestujące w naszym mieście, przedsiębiorca miał 
możliwości zakupu działki i powiększenia tym samym 
terenu pod rozpoczętą inwestycję. 
 Jak twierdzi Pan Robert, jest to bardzo dobre 
miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej, 
a przede wszystkim produkcji w Grajewie, dobrze 
skomunikowane, zlokalizowane w przemysłowej części 
miasta.
 Przedsiębiorca 26 stycznia 2021 podpisał umowę 
z Generalnym Wykonawcą na wykonie prac budowlanych 
przy ulicy Inwestycyjnej – na działce przyległej do obecnie 
zakupionej. W ciągu roku ma tam powstać hala 
produkcyjno – magazynowa z zapleczem technicznym oraz 




biurowiec. Następnym krokiem będzie wyposażenie firmy 
w innowacyjny park maszynowy do produkcji elementów 
metalowych w oparciu o innowacyjną technologię. Wartość 
inwestycji opiewa na kwotę 10.066.901,56 zł i jest możliwa 
do zrealizowania dzięki otrzymanemu wsparciu z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Długoletnia 
współpraca przedsiębiorstwa z Politechniką Białostocką, 
Instytutem Innowacji i Technologii PB oraz prowadzone 
prace badawczo – rozwojowe z wynikami opracowanymi 
w formie doktoratu pozwoliły wdrożyć technologię 
stosowania nanopowłok na powierzchnię metali i wytypo-
wać do wprowadzenia na rynek grupy produktów 
o poprawionych właściwościach wytrzymałościowych 
i antykorozyjnych. Produkty będą mogły mieć zastosowanie 
w wielu dziedzinach przemysłu, a na pewno w branży 
motoryzacyjnej, budowlanej, w przemyśle jachtowym, do 
produkcji maszyn i linii technologicznych oraz w ostatnio 
mocno rozwijającej się branży fotowoltaicznej. Firma 
będzie realizować swoją działalność pod marką „Centrum 
Innowacji nano-technika.pl.” 
 Docelowo firma planuje zatrudnić ponad 20 osób 
na stanowiskach operatorów maszyn CNC, projektantów 
oraz pracowników biurowych, zadbać o ich rozwój 
i możliwość podnoszenia kwalifikacji. Głównym celem jest 
stworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa opartego 
o komercjalizację wiedzy naukowej pozwalającej produko-
wać zoptymalizowane i wysokiej klasy elementy metalowe. 
Warto również wspomnieć, że firma otrzymała decyzję 
o wsparciu nowych inwestycji wydaną 30 lipca 2020 r. przez 
SSSE S.A. w ramach której będzie prowadzić działalność 
i inwestować w Grajewie. Duże wsparcie ze strony Urzędu 
Miasta przyczyniło się do rozwoju podmiotu gospodarczego 
na terenie Grajewa. Powstaną nowe miejsca pracy, 
a uzbrojone tereny przemysłowe, dobra lokalizacja 
i owocna współpraca przedsiębiorców z Władzami Miasta 
zachęcą innych do inwestycji w Grajewie.
                   WM   /Fot. grajewo.pl


3 lutego Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło aneks do 
Programu Inwestycyjnego na Rozbudowę ulicy Ełckiej 
w Grajewie na długości 1,9 km w ciągu Drogi Krajowej nr 
65. Tym samym przygotowany zostanie przetarg na 
przeprowadzenie zaplanowanych tam prac. Jeśli proce-
dury przetargowe wyłonią wykonawcę, ruszy kolejna 
budowa, tym razem wylotu w kierunku Ełku. Szerzej o tym 
projekcie w jednym z kolejnych wydań Gazety Grajewskiej.

WM/ Fot. grajewo.pl

www.gov.pl/web/szczepimysie- na tej stronie rządowej znaleźć 
można wszelkie niezbędne informacje dotyczące Narodowego 
Programu Szczepień. Warto szukać odpowiedzi na ewentualne 
pytania w sprawdzonych i zweryfikowanych źródłach. Wśród 
takich właśnie jest serwis gov.pl. Znajdują się tam między innymi 
bieżące terminy dostępności szczepień dotyczące określonych 
grup wiekowych i zawodowych. Udostępniona jest tam także na 
bieżąco aktualizowana mapa z lokalizacjami punktów szczepień 
w całym kraju. Dlatego chętni bez trudu odnajdą tam miejsca, 
gdzie szczepienia przeciw COVID-19, realizowane są w Grajewie. 
Na dzień 13 lutego było ich w sumie osiem.   WM
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9 grudnia przed budynkami Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej 
nr 1 stanęły pierwsze w mieście wielkie, metalowe kosze 
w kształcie serc. Są to specjalne pojemniki na plastikowe nakrętki. 
Dochód z ich sprzedaży firmom recyklingowym przeznaczany jest 
na pomoc dwóm chłopcom: Igorowi Zamojskiemu i Nikodemowi 
Wasilewskiemu. Na odzew grajewian nie trzeba było czekać- już 
w kilka dni oba kosze zapełniły się nakrętkami, a od 9 grudnia do 
12 lutego plastikowe korki z wypełnionych po brzegi serc 
wyjmowano już dwa razy z tego przy ratuszu i czterokrotnie z serca  
przy „Jedynce”! 
 Zgodnie z zapowiedziami Miasto Grajewo kupiło kolejne 
dwa metalowe kosze na nakrętki. Jeden zamontowano 3 lutego 
przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4. Pieniądze ze 
sprzedaży plastikowych nakrętek, które tu trafiają, przeznaczone 
będą na leczenie i rehabilitację Wiktorii Zalewskiej - uczennicy tej 
placówki. Kolejne jest od 5 lutego przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 2. Korki z tego serca pomogą Nikodemowi 
Wasilewskiemu.
 Tak, jak w przypadku serc stojących przed budynkiem 
Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej nr 1, dwa kolejne metalowe 
serca są szybko zapełniane. Grajewianie mają wielkie serca, 
angażują się w pomoc potrzebującym, a przy tym dbają o ekologię.  
Przypominamy, że 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.
                        grajewo.pl/WM  /   Fot. grajewo.pl



Organizacja 29. Finału WOŚP w Grajewie dobiegła końca. 
Było pracowicie! Zebraliśmy łącznie: 36 025, 75 zł

* Kwesta uliczna wolontariuszy:
Grajewo: 16 520,43zł
Klimaszewnica: 1 184,97 zł
Rajgród: 6 764,71 zł
* Skarbonki Sztabowe: 2 807,50 zł
("Ookami", "Studio Efekt", "U Kasi", Kręgielnia w 
restauracji "Spółdzielcza 1", Przedszkole Miejskie nr 4 i nr 
6, Państwowa Szkoła Muzyczna w Grajewie) 
* Puszka Sztabowa CIS wraz z licytacją online:
aukcja online-6 290,00 zł
Puszka Stacjonarna : 2 458,14 zł 
* eSkarbonka CIS- 1 245,00 zł 
Dziękujemy sponsorom za wsparcie:
- Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol", Sklep Intermarche 
Grajewo, Eko-Dom Sp. z o.o., orpol Sp. z o.o., Eko Druk, 
PSS Społem, Piekarnia Konopki, "u Kasi", Moto-Trio s.c. 



Niebrzydowscy i synowie, Abies Kuczyńscy s.c., Instytut 
Zdrowia i Urody Esteticon, Salon Fryzjerski "Emilka", 
Salon Fryzjerski "Awangarda", Salon Fryzjerski Hanna 
Kutniewska, Atelie Justyna Gutowska, MOSiR, Warmia 
Grajewo, ZS "Strzelec" Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, 
Salon Fryzjerski "Fabryka", Maya Zyskowska, Stowarzy-
szenie Morsy Grajewo, Bolesław Ruszczyk, Radny Powiatu 
Grajewskiego
* Czynni współorganizatorzy:
- Miasto Grajewo, Grajewskie Centrum Kultury, ZS 
"Strzelec" Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, 9PSK 
z prezesem p. Andrzejem Aleksandrowiczem, Stowarzysze-
nie Morsy Grajewo, ”Mroźne Wilki” grupa morsów.
* Współorganizatorzy pozostali:
-MOSiR, Grupa Nadzieja, SP nr 1, SP nr 2, ZS nr 2, ZS nr 1
Dziękujemy !
SZTAB WOŚP Grajewo przy Centrum Integracji Społecznej
Źródło: grajewo.pl
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W bieżącym roku mija 30. rocznica śmierci 
Tadeusza Murasa – założyciela i pierwszego 
redaktora głównego „Gazety Grajewskiej”. Z tej 
okazji chcielibyśmy przypomnieć jego postać, 
gdyż w pełni na to zasługuje.
Tadeusz Muras urodził się w 1925 r. na Ziemi Łowickiej, 
tam też się wychował. W okresie okupacji prowadził czynną 
działalność konspiracyjną jako łącznik AK. Prowadził 
również szkolenie grupy młodzieżowej. W czasie okupacji 
na tajnych kompletach ukończył szkołę średnią. Po wojnie 
kontynuował naukę i w 1952 r. ukończył studia 
magisterskie na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu 
Łódzkiego. W czasie studiów zdobył pierwsze ostrogi pracy 
redakcyjnej jako zastępca redaktora naczelnego 
czasopisma studenckiego "Po prostu". Pierwszą swoją 
pracę jako nauczyciel rozpoczął w Liceum Ogólno-
kształcącym w Radomsku, a następnie w Zdunach koło 
Łowicza.
 W 1956 r. po założeniu rodziny, przyjechał na nasz 
teren i podjął pracę jako kierownik Szkoły Podstawowej 
w Rudzie, w której pracował przez 7 lat. Następnie 
przeszedł do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie, 
skąd przeniósł się do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego 
w Wojewodzinie, tam jako polonista pracował aż do chwili 
odejścia na emeryturę.
 Lubił młodzież i jej poświęcał każdą swoją wolną 
chwilę. Organizował z nią wycieczki, obozy, uczył poznawać 
przyrodę, kochać Ziemię Ojczystą. Był działaczem PTTK. 
Brał czynny i aktywny udział w organizowaniu Sejmików 
Biebrzańskich, na których również wygłaszał referaty nt. 
turystyki i ochrony środowiska naturalnego. Przez wiele lat 
działał w ZHP, osiągając w nim stopień harcmistrza oraz 
funkcję komendanta hufca. Był również działaczem 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Grajewskiej, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i Solidarności. To także ceniony 
instruktor w modelarni, a zamiłowanie do tego hobby 
przekazał wielu młodym ludziom. 
 W każdym miejscu pracy dał się poznać jako 
wspaniały nauczyciel, wspaniały wychowawca, wspaniały 
kolega, wspaniały człowiek. Był osobą bardzo pracowitym 
i bardzo dokładnym, a każdą podjętą pracę zawsze 
doprowadzał do należytego końca. Był człowiekiem 
rzetelnym, sprawiedliwym, tolerancyjnym i lubiącym 
prawdę.
 W swoim życiu nie znał pustki. Pomimo przebycia 
ciężkiej choroby, zmobilizował zespół chętnych ludzi i od 
1 kwietnia 1990 r. rozpoczął wydawanie "Gazety Grajew-
skiej", której był redaktorem naczelnym. W redakcji gazety 
pracował społecznie, poświęcał jej wszystek swój wolny 
czas, swoje zdrowie, a nawet własne pieniądze, bo chciał się 
z tej pracy wywiązać jak najlepiej. Pozostał oddany jej 
całym sercem, aż do swojej śmierci 19 czerwca 1991 r.
Za swój rzetelny stosunek do każdego obowiązku zyskał 



sobie szacunek młodzieży, którą uczył i wychowywał, 

szacunek kolegów nauczycieli, z którymi pracował, 

szacunek całego społeczeństwa grajewskiego. Świadczy 

o tym wiele odznaczeń i wyróżnień, które otrzymał: Złoty 

Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż 

za Zasługi dla ZHP, Honorowy Tytuł "Instruktor-Senior 

ZHP", Złota Odznaka ZNP, Złota i srebrna Honorowa 

Odznaka PTTK, Odznaka "25 lat w PTTK", Złota i srebrna 

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki", Złota i srebrna 

Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa 

Mieszkaniowego, Odznaka Honorowa "Zasłużony 

Białostocczyźnie", Odznaka "Za Zasługi dla Województwa 

Łomżyńskiego".
 W pierwszym numerze „GG”, który ukazał się 

1 kwietnia 1990 r. zespół redakcyjny określił kierunek, 

który miała ona obrać, zwracając się do jej czytelników 

następującymi słowami: „Gazeta Grajewska” będzie 

oczywiście taka, jakiej życzą sobie czytelnicy. Zanim jednak 

poznamy Wasze życzenia, zespół redakcyjny zamierza pisać 

o wszystkich sprawach Grajewa i okolic, ważnych i mniej 

ważnych, aby dać pełen obraz życia w naszym regionie.”

Źródło: "Gazeta Grajewska" Nr 1 z 1 IV 1990 r., 

Nr 1(43) z 8-21 XI 1991 r.
opr. T. Dudziński
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W nawiązaniu do działań podjętych w poprzednim 
roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Grajewie, eksponujących 
480-lecie nadania praw miejskich Grajewu, a które 
dotyczyły Miejskiego Projektu Edukacyjnego 
„Sienkiewiczowska Lekturiada” realizowanego pod 
Patronatem Burmistrza Miasta Grajewo-Pana 
Dariusza Latarowskiego, kontynuujemy je z uwagi na 
podjętą współpracę z podmiotami zewnętrznymi 
(szkoły, muzeum). 
W bieżącym roku w naszej szkole realizowany jest Między-
szkolny Projekt Edukacyjny „Łączy nas Patron – 
Henryk Sienkiewicz”, do którego przystąpiły także: Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka 
Sienkiewicza w Okrzei, Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Celem projektu jest integracja szkół sienkiewiczowskich wokół 
osoby Patrona; eksponowanie popularyzatorskiej i eduka-
cyjnej działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej; promocja czytelnictwa; przybliżenie twórczości 
Henryka Sienkiewicza; rozwijanie kreatywności uczniów 
w różnych obszarach; poznawanie miejscowości, będących 
siedzibami zaangażowanych szkół i muzeum. Projekt 
realizowany będzie do czerwca 2021 r. z wykorzystaniem 
dostępnych komunikatorów. Rezultatami podjętych działań 
zaplanowanych do końca minionego roku kalendarzowego 
były:
 „Droga Koleżanko/Drogi Kolego – zapraszam Cię do…” – listy 
zachęcające koleżanki/ kolegów ze szkoły w innej miejscowości 
do przyjazdu do Grajewa, Słupska, Woli Okrzejskiej i Okrzei.
 „Moja miejscowość w świątecznej odsłonie”-wykonanie kartek 
z życzeniami świątecznymi z wykorzystaniem technik 
plastycznych lub TIK wysłanych drogą elektroniczną do 
zaprzyjaźnionego muzeum i szkół sienkiewiczowskich. Listy 
i życzenia zostały opublikowane na stronach internetowych 
zaangażowanych szkół sienkiewiczowskich i muzeum. 
Wszystkie prace uczniowskie są bardzo ciekawe. Zachęcamy do 
przeczytania ich, ale też zwrócenia uwagi na to, o czym piszą 
nasi uczniowie, zachęcając innych do przyjazdu do Grajewa -   
artykuł na stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekty”.
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Sienkiewicz jako 
bohater własnego utworu” dla klas IV – VIII –  
zorganizowany przez Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej we współpracy ze szkołami 
sienkiewiczowskimi. 



Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej 
przedstawiającej dowolną scenę z utworu Henryka Sienkie-
wicza, w którą należało wkomponować postać pisarza.
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół 
sienkiewiczowskich  i zakończył się 18 grudnia 2020 r. Prace 
spłynęły ze szkół podstawowych z Grajewa i Słupska, oceniane 
były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV -VI i klasy 
VII -VIII.
 Oto lista laureatów ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Grajewie:
KATEGORIA klas IV – VI
I miejsce: Maja Uziębło klasa VI a; II miejsce: Weronika 
Glińska klasa VI e; III miejsce: Victoria Borys klasa V b; 
KATEGORIA klas VII – VIII
I miejsce: Igor Borawski klasa VIII b i Lena Poniatowska klasa 
VIII b; II miejsce: Karolina Świderska klasa VIII b; III miejsce: 
Filip Surażyński klasa VII a. 
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane 
przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
dziękuje wszystkim uczniom za przesłanie pięknych prac oraz 
nauczycielom ze szkół w Grajewie i Słupsku za współpracę przy 
organizacji konkursu.
 Koordynatorkami i realizatorkami projektu w SP 4 są 
panie: H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska, U. K. 
Bołonkowska i S. Łempicka.
 Oto wypowiedź dyrektora Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, p. Beaty Skwarek:
 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
chętnie włączyło się w Międzyszkolny Projekt Edukacyjny 
„Łączy nas Patron-Henryk Sienkiewicz” organizując 
konkurs plastyczny. Prace uczniów i ich zaangażowanie 
wywarły na nas duże wrażenie. Wśród nich te, stworzone 
z pasją i entuzjazmem przez uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Przed nami 
kolejny etap projektu, w którym też zechcemy uczestniczyć. 
Cieszymy się z faktu, iż szkoły identyfikują się z miejscem 
urodzenia pisarza, jego osobą i twórczością. Liczymy na to, 
że w przyszłym roku będziemy mogli już spotkać się w Woli 
Okrzejskiej, gdyż integracja ze szkołami sienkiewiczowskimi 
jest dla nas niezwykle istotna.

  Więcej na: sp4.grajewo.com
     SP 4 Grajewo
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Telegraficzny skrót informacji ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Grajewie pokazuje szereg działań, w jakie angażują się 
uczniowie oraz kadra placówki. 
 Realizowane programy i projekty: Międzynarodowy 
Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” (koordynatorki 
p. L. Pietrzykowska i p. E. Gulan), Ogólnopolski Program 
E d u k a c y j n y  „ T r z y m a j  F o r m ę ”  ( k o o r d y n a t o r 
p. B. Antropik), Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Krea-
tywny przedszkolak, kreatywne dziecko” (koordynatorki: 
p.  K. Górska, p.  B. Kulikowska, p.  B. Antropik 
i p. J. Dzięgielewska);
„Czwórka” uczestniczyła w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy: Szkolny Klub Wolontariusza 
z  p. R. Wierzchowską i p. D. Zabłocką oraz grupy 
przedszkolne „Biedronki” i „Muchomorki” z p. A. Stradczuk 
i p. E. Gulan.
W lutym odbyło się „Pasowanie na ucznia” klas pierwszych 
zorganizowane przez panie: wicedyrektor A. M. Kuczyńską, 
J. Laszczkowską, E. Mieczkowską, A. Bukowską, 
J. Waniewską, L. Pietrzykowską, pana W. Jerulanka oraz 
Samorząd Uczniowski i  Radę Rodziców, która ufundowała 
dzieciom upominki. 
Sukcesy naszych uczniów 
Powiatowy Konkurs „Każdy człowiek prawa ma – znam je 
i ja” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji 
w Grajewie:  I miejsce zajęli uczniowie klasy IV b 
(K. Kwiesielewicz, D. Łazowski, Sz. Modzelewski, 
P. Święćkowski i A. Wasilewski) -  wychowawczyni 
p. A. Sokołowska.
Szkolny Konkurs Plastyczny „Jestem ilustratorem bajki” 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski i nauczycieli 


plastyki- I miejsce: Victoria Borys kl. V b, Natalia 
Chmielewska kl. VI c, Julian Łapiński kl. V b; II miejsce: 
Aleksandra Niewiadomska kl. VI d, Paulina Koniecko kl. IV 
a, Laura Budna kl. V b; III miejsce: Maja Komosińska kl. VI 
d, Zofia Lewczuk kl. V a. Opiekunami uczniów są panie: 
A. Maleszewska i B. Dawid. 
Biblioteka szkolna
Przyjęliśmy uczniów klas I do grona czytelników biblioteki. 
Trwają akcje czytelnicze: „Bilet powrotny do biblioteki” dla 
klas I-III – p. L. Pietrzykowska, BOOKS CHALLENGE - 
wyzwania czytelnicze dla klas I-VIII - p.  A. Joka i p. I. 
Bukrejewska oraz „Kreatywni czytelnicy” – akcja szkolna 
inspirowana l i teraturą  d la  dz iec i  z  oddzia łów 
przedszkolnych i klas I-VIII – panie L. Pietrzykowska, 
B. Antropik, A. Bukowska, J. Dzięgielewska, K. Górska, 
A. Gryczkowska, E. Gulan, K. Karpińska, B. Kulikowska, 
M. Kuryś, E. Mieczkowska, A. Stradczuk, J. Waniewska, 
R. Wierzchowska.

Trwają akcje charytatywne: „Nakrętki zbieramy – 
Wiktorii pomagamy!” (dla W.  Zalewskiej, której choroba -
mięsak Evinga- wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji 
–pojemnik na nakrętki w kształcie serca stoi przy wejściu 
do szkoły);  akcja „Dzieje się! Dobro” (zbiórka art. 
pasmanteryjnych dla osób bezdomnych: włóczka, druty do 
dziergania lub gotowe, nowe skarpety (duże rozmiary) - dla 
Caritas Diecezji Łomżyńskiej -  Szkolny Klub Wolontar-
iusza z opiekunami p. R. Wierzchowską i p. D. Zabłocką).  
  Więcej na: sp4.grajewo.com
  SP 4 Grajewo

 W grupie „Pszczółki” w piątek 12 lutego odbyła się 
ważna uroczystość - „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to 
debiut dzieci, które w tym roku szkolnym przyszły do 
przedszkola. Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi 
zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków 
i zasad panujących w placówce. Podczas uroczystości 
pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że 
dobrze się tu czują.
 Kochane „Pszczółki” dzielnie wjechały pociągiem 
na salę przy piosence:„ Jedzie pociąg”, po czym zaśpiewały: 
„Po wakacjach…” i tym samym rozpoczęła się nasza wielka 
uroczystość. Po przywitaniu przez panią Dyrektor Reginę 
Grabowską wszystkich zgromadzonych, nastąpiła dalsza 
część programu artystycznego. 
Tego dnia dzieci wyglądały elegancko w swych odświętnych 
strojach. Najpiękniej jak tylko potrafiły, zaprezentowały 
swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. 
Rodzice oglądając film z pasowania z pewnością będą 
dumni ze swoich pociech. Nie obyło się bez gromkich braw 
za tak piękny występ. 
 W dalszej części programu maluszki zostały 
uroczyście pasowane na przedszkolaka. Chłopcy i dzie-
wczynki ślubowali, mówiąc przy tym słowo: „Przyrzeka-
my”. Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania magiczną 
kredką, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na Przedszko-
laka”.                         





Tym sposobem maluszki zostały przyjęte do grona 
prawdziwych przedszkolaków i do społeczności Przed-
szkola Miejskiego nr 4 w Grajewie. Na zakończenie każdy 
mógł wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce 
z pszczółką.       
Po części artystycznej nasze zuchy udały się na słodki 
poczęstunek. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc 
w organizacji tej uroczystości.
   Joanna Burgraf, PM4
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 „Niech żyje bal…” – te słowa idealnie opisują 
piątkowy Bal Karnawałowy, który odbył się w naszym 
przedszkolu. To niezwykłe wydarzenie dostarczyło 
dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i radości. Dzieci tego 
dnia miały okazję być przebrane za różne postacie z bajek 
i nie tylko. Na balu można było spotkać: kotki, Batmanów, 
wróżki, księżniczki, biedronki, rycerzy, policjantów, 
strażaków, postacie Lego i wiele innych. Tuż po śniadaniu 
rozpoczęły się tańce w rytm skocznej muzyki, a także 
zabawne karnawałowe konkurencje: przejście pod liną, 
taniec z balonami czy na gazetach i wiele innych. Słodki 
poczęstunek i piękne, kolorowe sale to tylko dodatek do 
balu. Najważniejszy był radosny, szeroki uśmiech na 
buźkach naszych pociech.
 Ten bal z całą pewnością pozostanie w pamięci 
dzieci na bardzo długi czas i będzie przypominał tylko te 
pozytywne uczucia, które ogrzeją serca najmłodszych 
nawet w najzimniejszy dzień roku.
    PM 6 Grajewo




Pędzi, pędzi kulig po placu przedszkolnym, 
na saneczkach dzieci, z uśmiechem wesołym...
Nadeszła długo wyczekiwana zima, a wraz z nią upragniony 
przez wszystkie przedszkolaki śnieg - to idealny czas na 
KULIG. Dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Ś., bramę 
naszego przedszkola przekroczył wspaniały koń. Była to 
niezwykła niespodzianka dla wszystkich dzieci. Każda 
grupa miała okazję nakarmić konia, zrobić pamiątkowe 
zdjęcie, porzucać się śniegiem, a co najważniejsze -wziąć 
udział w kuligu z sankami. To nic, że śnieg był wszędzie. 
Radośnie spędzony czas był tego wart.
    PM6 Grajewo



 Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy, 
dlatego bal karnawałowy to dzień wyczekiwany i niezwykły. 
Tego dnia najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Grajewie  oraz wychowanków świetlicy szkolnej trudno 
było rozpoznać. Pojawiały się  wróżki, królewny, motyle, 
rycerze, strażacy, tygryski, pszczółki, myszki.  
Kiedy rozbrzmiały pierwsze rytmy wesołej muzyki,  
rozpoczęły się pląsy i tańce…jednym słowem - zabawa na 
sto dwa! Były „tańce-łamańce”, „pociąg”, „kaczuchy” 
i „Krasnoludek”. 
 Klasa 3c kończący się karnawał uwieńczyła 
polonezem. W pierwszych parach wystąpili  żołnierze, 
rycerze, czarodzieje wraz z kotami, Myszką Miki z Harrym 
Potterem i młodym Einsteinem. W dalszych brzmieniach 
były dworskie melodie i towarzyszyły temu skoczne tańce. 
Sala wyglądała bajecznie i kolorowo. Dzieci otrzymały 
miecze i mogły pokonać smoka. Każdy mógł zostać 
księciem i księżniczką.
 Wychowankowie świetlicy mieli możliwość wzięcia 
udziału w konkursie na najciekawsze przebranie karnawa-



łowe. Odbył się mini pokaz strojów. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali drobne upominki. Bal umożliwił 
dzieciom spędzenie czasu w miłej, przyjaznej atmosferze. 
Wszyscy bawili się znakomicie, a humor dopisywał 
każdemu. Wspomnienia z tego balu na długo pozostaną 
w naszej pamięci.
 Dziękujemy serdecznie rodzicom za zaangażo-
wanie w przygotowanie pięknych balowych strojów, 
poczęstunek i paczki.                                     SP 1
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WIADOMOŚCI SZKOLNE 

 Mamy przyjemność ogłosić, że uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 1  Julita Łukowska znalazła się w gronie 
zwycięzców konkursu „Osobistości pogranicza” zrealizo-
wanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na wybitne 
osobowości, które połączyły te narody oraz wniosły 
niezwykły wkład w historię i kulturę lub miały znaczący 
wpływ na obszar objęty Programem.
 Uznanie Jury zyskała baśń, legenda pt. „O listach 
króla Jana do swej Marysieńki”. Serdecznie gratulujemy 
Julicie i życzymy dalszych sukcesów.
 Podziękowania kierujemy do nauczycielek 
przygotowujących uczennicę do konkursu- pani Barbary 
Ruszczyk oraz pani Marzeny Zolnik.                     SP 1

28 i 29 stycznia, uczniowie klas pierwszych oficjalnie 
zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Grajewie. Skromną uroczystość ślubowania uświetniły 
swoją obecnością Pani Dyrektor Halina Wałęga, wraz 
z Zastępczyniami: Panią Renatą Latarowską oraz Panią 
Karoliną Modzelewską. 
 W trwającym roku szkolnym pierwszoklasiści 
wyjątkowo długo czekali na ceremonię pasowania, co 
spowodowane było pandemią oraz związanymi z nią 
licznymi obostrzeniami, m. in. zamknięciem szkół. 
 W końcu uczniom klas pierwszych udało się złożyć 
uroczystą przysięgę. Ten doniosły moment poprzedziły 
występy artystyczne siedmio- i ośmiolatków.  
 Spotkanie wieńczyło również I semestr nauki – 
z pewnością  niełatwy, pełen wyzwań – zarówno dla 
pierwszoklasistów, jak i nauczycieli prowadzących zajęcia.




 Życzmy uczniom klas pierwszych wielu sukcesów 
edukacyjnych w II semestrze nauki oraz poczucia 
przynależności do społeczności szkolnej!
      SP 1



W dniach 01.02 - 05.02.2021r. dzieci z grupy 
„Smerfy” ze Szkoły Podstawowej nr 1 wzięły 
udział w realizacji ogólnopolskiego projektu dla 
przedszkolaków pod nazwą „Tydzień Bajek 
Polskich”.
 Celem projektu było zapoznanie i zainteresowanie 
dzieci bajkami  pięknymi i wartościowymi. Dzieci poznały 
następujące dzieła: „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Baltazar 
Gąbka”, „Miś Kudłatek”. Każdy dzień zawierał ciekawe 
aktywności, które miały na celu przybliżyć maluszkom 



daną postać. Przedszkolaki poznały bohaterów bajek, 
oglądały filmy animowane, a także wykonywały tematyczne 
prace plastyczne–Smok Wawelski, kolorowały koloro-
wanki, malowały farbami, wykonały „Regulamin” parku. 
Przy okazji realizacji zagadnień zawartych w projekcie 
miały okazję poznać zasady zachowania w miejscu 
rekreacyjnym. 
 Podsumowując „Tydzień Bajek Polskich” 
przedszkolaki napisały list do Bolka i Lolka oraz otrzymały 
dyplomy za udział w projekcie.    
                                                              SP 1
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23 stycznia w Suwałkach rozegrany został Finał 
wojewódzki Turnieju o Puchar Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w kategorii U-11. W turnieju udział 
wzięło 8 najlepszych zespołów z woje-wództwa 
podlaskiego: NAREW CHOROSZCZ, POGOŃ ŁAPY, 
WIGRY SUWAŁKI, JUNIOR BIAŁYSTOK, HATTRICK 
B I A Ł Y S T O K ,  O L I M P I A  Z A M B R Ó W ,  O R Z E Ł 
SIEMIATYCZE oraz WARMIA GRAJEWO. Nasza 
drużyna zdobyła w tych zawodach wicemistrzostwo. 
Gratulujemy!
 Turniej podzielony był na dwie grupy, z których 
2 najlepsze ekipy awansowały do półfinałów, aby wyłonić 
najlepszą drużynę.
 Zawodnicy reprezentujący Akademię Piłkarską 
WARMIA Grajewo zasługują na olbrzymie uznanie, zdobywając 
WICEMISTRZOSTWO województwa podlaskiego. Najlepszym 
bramkarzem turnieju był Zawodnik Warmii - KRYSTIAN 
KWIESIELEWICZ. Trenerem drużyny rocznika 2010 jest Pan 
Paweł Górski.
- Jestem dumny mogąc uczestniczyć w turnieju i być częścią tej 
drużyny. Chociaż udało nam się osiągnąć super wynik, to jednak 
łezka po finale była w moim oku, że mieliśmy tak ogromną szansę 
na zwycięstwo w całym turnieju. Trzeba wyciągać wnioski i dalej 
ciężko pracować. Gratuluję moim chłopakom, zarówno tym, 
którzy pojechali ze mną na ten turniej, jak i tym, którzy zostali w 
domach.  Dziękuję również rodzicom i kibicom, którzy oglądali 
mecze na żywo i trzymali za NAS kciuki - trener Paweł Górski.
WYNIKI TURNIEJU
GRUPA A
I miejsce – WIGRY SUWAŁKI 7pkt.




II miejsce – HATTRICK BIAŁYSTOK 7pkt.
III miejsce – ORZEŁ SIEMIATYCZE 3pkt.
IV miejsce – NAREW CHOROSZCZ 0pkt.
GRUPA B
I miejsce – JUNIOR BIAŁYSTOK 5pkt.
II miejsce – WARMIA GRAJEWO 5pkt.
III miejsce – OLIMPIA ZAMBRÓW 4pkt.
IV miejsce – POGOŃ ŁAPY 1pkt.
PÓŁFINAŁY
WARMIA GRAJEWO – WIGRY SUWAŁKI (1:0)
HATTRICK BIAŁYSTOK – JUNIOR BIAŁYSTOK (2:1)
MECZ O 3 MIEJSCE
JUNIOR BIAŁYSTOK – WIGRY SUWAŁKI (1:2)
FINAŁ
HATTRICK BIAŁYSTOK – WARMIA GRAJEWO (2:0)
materiały uczestników (źródło: grajewo.pl)

 8 lutego odbył się Turniej JUNIOR CUP 2021 w Ełku. 
Zawodnicy i zawodniczki Akademii Małego Piłkarza 
rywalizowali z ośmioma zespołami z województwa 
podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Były to: Akademia 
Małego Piłkarza Grajewo, Junior Ełk I, Junior Ełk II, AP Wigry 
Suwałki, MŁKS Łomża, MKS Mrągowia Mrągowo, GOL 
Giżycko, Salos Ełk. Rywalizacja, wyśmienita zabawa, radość 
i mnóstwo bramek, to wszystko można było zobaczyć podczas 
tego turnieju. 
 Podobnie było 14 lutego. Tego dnia drużyna Akademii 
Małego Piłkarza wzięła udział w turnieju piłki nożnej Narew 
CUP 2021 w Choroszczy. Zespół z Grajewa zajął 3 miejsce 
(cztery zwycięstwa i jedna porażka). W turnieju uczestniczyło 
osiem drużyn z województwa podlaskiego: Narew Choroszcz, 
Hetman Tykocin, Orły Michałowo, KS Wasilków, Lwy 
Białystok, Gryfik Gródek, Jastrząb Knyszyn i AMP Grajewo.
GRUPA A 
AMP - Orły Michałowo 2:0 (Stefan Ruszczyk, Wojciech 
Łęgowski)
AMP - Hetman Tykocin 2:1 (Stefan Ruszczyk, Bartek Trzaska)
AMP - Narew Choroszcz 0:5
MECZ O 3 MIEJSCE :
AMP - Gryfik Gródek 1:0 (Wojciech Zdunek)



Najlepszym zawodnikiem drużyny AMP Grajewo został tego 
dnia bramkarz - Antoni Dłużniewski.
Brawo dzieciaki! Brawo AMP!
    Źródło: MOSiR Grajewo
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W kalendarz wydarzeń Miasta Grajewo już od 
wielu lat wpisany jest Bieg Tropem Wilczym, który 
każdego roku odbywał się w naszym mieście 
w okolicach daty 1 marca, kiedy to przypada 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
W tym roku – z powodu sytuacji i obostrzeń 
związanych z pandemią – termin Biegu Tropem 
Wilczym został przeniesiony na 16 maja 2021 r.
Miasto Grajewo podpisało już stosowną umowę z Fundacją 
Wolność i Demokracja w Warszawie, która jest pomysło-
dawcą Biegu. Więcej informacji dotyczących organizacji 
Biegu podamy Państwu w stosownym czasie, bliżej daty 
zaplanowanego wydarzenia.
 Dzień 1 marca został ustanowiony świętem 
państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w 2011 r. Jest to święto, honorujące 
i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomu-
nistycznego i antysowieckiego działającego w latach 
1944–1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 
grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła 
zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza 
edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej 



udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, 
która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu 
i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji 
w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 
uczestników! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na 
stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń sportowych 
również w Grajewie.                                
      grajewo.pl

Zespół Warmia MOSiR Grajewo (rocznik 2008) 
w dniu 13.02.2021 r. rozegrał towarzyski turniej 
piłki nożnej w Bielsku Podlaskim i zajął w nim 
trzecie miejsce. 
W szranki stanęło 8 zespołów z województwa podlaskiego: 
MOSiR Tur Bielsk Podlaski I, MOSiR Tur Bielsk Podlaski 
II, Puszcza Hajnówka, Brylant Bielsk Podlaski, TOP 54 
Biała Podlaska I, TOP 54 Biała Podlaska II, Narew 
Choroszcz i Warmia Grajewo. 
Turniej rozegrany został systemem "każdy z każdym", 
drużyna Warmii zwyciężyła pięć spotkań i przegrała dwa.
Wyniki zespołu
Warmia MOSiR Grajewo - TOP Biała Podlaska I 1:0 
(Szymon Sobolewski)
Warmia MOSiR Grajewo - TOP Biała Podlaska II 3:0 
(Szymon Sobolewski x2, Igor Karwowski)
Warmia MOSiR Grajewo - MOSiR Tur Bielsk II 2:0 (Jan 
Ostrowski, Olek Sing Sobti)
Warmia MOSiR Grajewo - Narew Choroszcz 1:0 (Szymon 
Sobolewski)
Warmia MOSiR Grajewo - MOSiR Tur Bielsk I 3:2 (Igor 



Karwowski x2, Nikodem Gadomski)
Warmia MOSiR Grajewo - Puszcza Hajnówka 0:2
Warmia MOSiR Grajewo - Brylant Bielsk Podlaski 0:2
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik Warmii 
Grajewo - Bruno Poniatowski. Gratulacje!
  Warmia MOSiR Grajewo

11 lutego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 
poinformował, że od dnia 12 lutego 2021 roku Pływalnia 
Miejska wznawia działalność. Obiekt dostosowano do 
wymagań obowiązującego reżimu sanitarnego.
Zaplanowano, że Pływalnia czynna będzie:
- od poniedziałku do piątku 6.00-22.00, 
- sobota, niedziela 10.00-22.00.

- Zapraszamy klientów indywidualnych;
- Wracają grupy zorganizowane, zarówno dzieci, jak 


i dorośli od poniedziałku, 15 lutego;
- Wszystkie sauny czynne, jedyny warunek – zachowany 
dystans 1,5 m;
- Grota solna czynna, jedyny warunek – zachowany 
dystans 1,5 m (sugerujemy rezerwację- nr 86 261 11 34 
wew. 30).

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 
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