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Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha,
realizacji wszystkich marzeń oraz sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.
Niech każdy dzień Waszego życia będzie wyjątkowy,
a uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach.
Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo


8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Ustanowiono go 111 lat temu w Kopenhadze
jako wyraz szacunku dla pań walczących o równouprawnienie kobiet. To dobra okazja, by podkreślić
wagę codziennego wkładu grajewianek w rozwój
i funkcjonowanie naszego miasta.
Bez kobiet nie ma życia- zarówno biologicznego, ale
też jego sfer: kulturalnej, samorządowej, biznesowej,
artystycznej i wielu innych. Na czele Rady Miasta Grajewo stoi
Przewodnicząca Halina Muryjas-Rząsa. W Radzie jest
w sumie jeszcze 7 pań (Aneta Ewa Chrzanowska, Henryka
Jagielska, Julia Klaudia Ksepko-Kurkowska, Elżbieta
Nietupska, Anna Opara, Agnieszka Siwik-Karwowska
i Monika Stefańska).
Wszystkimi miejskimi placówkami oświatowymi,
poza Szkołą Podstawową nr 4, kierują kobiety.
- To bardzo ważne stanowiska. Dyrektorki dbają o wysoki
poziom oświaty w mieście i sprawnie zarządzają naszymi
szkołami oraz przedszkolami, nadzorując pracę nauczycieli.
To odpowiedzialne zadania - zwłaszcza w dobie pandemii,
a wywiązują się z tych obowiązków wzorowo. Podobnie jak
panie, które kierują pozostałymi miejskimi jednostkami –

mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Przypomnijmy: Przedszkolem Miejskim nr 1 zarządza
Grażyna Resztak, Przedszkolem Miejskim nr 2- Barbara
Cybula, Przedszkolem Miejskim nr 4- Regina Grabowska,
a Przedszkolem Miejskim nr 6- Urszula Kowalczuk.
Dyrektorką Żłobka Miejskiego jest Regina Niedziołko.
Na czele Szkoły Podstawowej nr 1 stoi Halina Ewa Wałęga,
a Szkoły Podstawowej nr 2 Barbara Ciszewska.
Do tego dochodzą kolejne miejskie jednostki.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dyrektorką jest
Barbara Pieńkowska. Kierowniczką Środowiskowego Domu
Samopomocy „Pomocna dłoń” jest Ewelina Odolecka.
Marianna Haraś zarządza Zakładem Administracji Domów
Mieszkalnych w Grajewie, a Monika Kostrzewska Miejską
Biblioteką Publiczną. Kierownikiem Centrum Integracji
Społecznej jest Izabela Randzio.
- Ich wykształcenie oraz kwalifikacje pozwoliły w drodze
konkursów objąć te stanowiska. Teraz te umiejętności
i pracowitość procentują świetnym poziomem, jaki prezentują
zarządzane przez nie jednostki. To natomiast przekłada się na
wysoki pułap świadczonych tam usług dla całego miasta –
docenia Burmistrz Dariusz Latarowski.

W numerze:



str. 3

Gazeta bezpłatna







str. 8-9

Gazeta bezpłatna




str. 13

Gazeta bezpłatna

INFORMACJE
Parytety? Panie zapracowały na swój sukces!
W samym ratuszu o sprawne funkcjonowanie Grajewa
również dobrze dbają urzędniczki. Kobiety są naczelnikami
wielu wydziałów, kierownikami oraz inspektorami.
W okolicach 8 marca słowo „parytety”, czyli równość udziału
kobiet i mężczyzn w poszczególnych sferach życia, używane
jest częściej niż zwykle. Parytety w naszym mieście są
zachowane- widać to między innymi na podstawie struktur
zatrudniania w ratuszu i w jednostkach miejskich. Nie ma tutaj
mowy o tym, że to wynik założeń dla zachowania parytetów.
Panie uczciwie zapracowały na swoje pozycje.
Pozycję Grajewa budują wszyscy jego mieszkańcy
i mieszkanki. Wśród nich także liczne kobiety biznesu
zarządzające przedsiębiorstwami prywatnymi.
Mężczyzn o 874 mniej
Podkreślić należy, a że ukłony na co dzień i z okazji Dnia Kobiet
należą się absolutnie wszystkim Paniom. Warto zwrócić
uwagę, że stanowią większość w naszym mieście. Spośród
wszystkich osób zameldowanych w ubiegłym roku w Grajewie
52,11% (10770) stanowiły kobiety, a 47,89% (9896)
mężczyźni.
Cieszy fakt, że coraz więcej pań świetnie odnajduje się także

w służbach mundurowych i zawodach, gdzie jeszcze
kilkanaście lat temu obecność kobiet bywała zaskoczeniem.
Każdej Pani życzymy wszystkiego najlepszego, a więc
przede wszystkim dużo zdrowia. Tu dodać można, że
mieszkanki Podlasia przodują w długowieczności. Tak wynika
z badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny opublikowanych w 2020 roku.
Zgodnie z tym raportem mieszkanki naszego powiatu żyją
średnio 84,1 lat, ustępując zaledwie o jedną dziesiątą
białostoczankom (84,2 lata). Przyczyniają się do tego między
innymi lekarze oraz biały personel grajewskiego szpitala. Tu
zaś znaleźć można między innymi mnóstwo specjalistek, także
ordynatorek oddziałów i pielęgniarek. Zatem- jakby nie
patrzeć- bez kobiet nie ma życia... .
Jak już wspomniano, w Grajewie wiele ważnych
funkcji sprawują panie. Kobiety zapisały się również
w historii naszego miasta. O wyjątkowej postaci przeczytać
można w tekście autorstwa dr. Tomasza Dudzińskiego na
stronie 10. Polecamy także zamieszczony na stronach 8-9
wywiad z Panią Moniką Laskowską- Menadżerką w Szpitalu
Ogólnym im. Dr Witolda w Grajewie.
WM



24 lutego podczas XXIX Sesji Rady Miasta Grajewa,
radni podjęli wiele uchwał. Wśród nich tę, dzięki której
przebudowana zostanie kolejna droga w mieście.
- Ulica Elewatorska jest ważną częścią infrastruktury komunikacyjnej w przemysłowej części miasta- biegnie od ul.
Topolowej do ul. Fabrycznej. Jej przebudowa zwiększy
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podniesie auty inwestycyjne
położonych w pobliżu gruntów grajewskiej podstrefy Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także wzmocni potencjał
prosperujących tam już przedsiębiorstw – mówi Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Ulica Elewatorska co prawda nie jest własnością Miasta
Grajewo, lecz Powiatu Grajewskiego, ale w całości leży
w granicach administracyjnych miasta. Służy przede wszystkim
grajewianom.
Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym gminy mogą sobie wzajemnie bądź
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej. Natomiast z art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynika, że
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu
terytorialnego w formie dotacji celowej.
Ostatecznie radni w formie uchwały zdecydowali, aby
udzielić z budżetu Miasta Grajewo na rok 2021 pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 miliona
1 500 złotych Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia. Szczegółowe
warunki udzielania pomocy finansowej określone zostaną w
umowie pomiędzy Miastem Grajewo a Powiatem Grajewskim.
Warto przypomnieć, że wykonanie tego zadania
nastąpi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace na długości
679 metrów ul. Elewatorskiej, łącznie z przebudową skrzyżowań
z ul. Przemysłową i ul. Magazynową zgodnie z planem mają
zakończyć się do 16 czerwca 2021 r. Zakres robót to przede
wszystkim: przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej
i uzupełnienie brakującej, nowa nawierzchnia jezdni
o szerokości pasa ruchu 3,50 m. Do tego dojdą chodniki i ścieżka
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rowerowa na całej długości jezdni oraz oświetlenie i oznakowanie. Planowany termin oddania ulicy do użytku to 30 lipca
tego roku.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Powiat
Grajewski przy wsparciu finansowym Miasta Grajewo w kwocie
1 001 500,00 zł oraz środków przyznanych Powiatowi
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 697 000,00 zł.
Środki własne Powiatu Grajewskiego wynoszą 845 628,08 zł,
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 3 404 746, 28 zł.
- Przebudowa ulicy Elewatorskiej, to głównie przejaw dbałości
o przedsiębiorczość lokalną, dopełnienie korytarza transportowego między ulicą Robotniczą, a ul. Przemysłową. W ubiegłym
roku oddana do użytku ulica Fabryczna, a teraz wykonywana
przebudowa ul. Elewatorskiej jest czytelnym komunikatem, jak
ważne są w Grajewie firmy tworzące miejsca pracy. Stoję na
stanowisku, iż rozwinięta infrastrukturalnie stolica powiatu,
staje się generatorem rozwoju całego powiatu. To bardzo ważna
inwestycja, która potwierdza siłę partnerstwa inwestycyjnego
Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego. Mam nadzieję, że
jeszcze w tej kadencji wspólnie przebudujemy strategiczną
arterię prowadzącą do największego w mieście zakładu –
dawnych „Płyt” - mówi Tomasz Cebeliński, Wicestarosta
Powiatu Grajewskiego.
WM/Fot. grajewo.pl

www.gazetagrajewska.pl
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W Grajewie, podobnie jak w innych miejscowościach, od
1 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać bezwzględna
segregacja odpadów dotycząca również tych właścicieli
nieruchomości, którzy dotychczas tego nie robili. To
wynik wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na ceny dla
mieszkańców wpływ mają przede wszystkim ogólnopolskie przepisy, ceny za odpady na tak zwanej „bramie”
wysypiska oraz ilość osób ujętych w systemie gospodarki
odpadami.
24 lutego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta
Grajewo głos zabrał między innymi prezes BIOM Sp. z o.o. Mirosław
Bałakier oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Bogdan
Wojsławowicz. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie
Miasta Grajewo w 2020 r. oraz jej analiza pozwoli zoptymalizować
ceny dla mieszkańców. Zoptymalizować, czyli ustrzec przed
podwyżkami, a w ostateczności- jeśli te nastąpią- sprawić, aby były jak
najmniejsze. Stąd symulacja stawki - 23 zł, 82 grosze od osoby. Ta
byłaby niższa- gdyby wśród 6 tysięcy ton odpadów, 2 tysiące ton
stanowiły odpady segregowane, ta stawka wtedy to już 22 zł, 61 groszy.
Już teraz warto o tym rozmawiać i dyskutować i tak właśnie było
24 lutego podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta
Grajewo.
Co można zrobić, by płacić jak najmniej? Pomoże w tym specjalna
aplikacja, dzięki której uda się do systemu gospodarki odpadami
dołączyć te osoby, które śmieci produkują, lecz w systemie nie
widnieją, ponieważ nie złożyły deklaracji lub podały w deklaracjach
mniejszą ilość osób, niż faktycznie zamieszkują na danej
nieruchomości. Po drugie planowane jest włączenie do systemu
podmiotów gospodarczych. Uszczelnienie systemu jest uczciwe. Nie
powinno być przecież tak, że jedni za śmieci płacą, inni nie ponoszą
kosztów, a śmieci do kontenerów i tak wyrzucają wszyscy. Dzięki
uszczelnieniu systemu, śmieci będzie tyle samo, lecz łączna kwota za
ich wywóz i zagospodarowanie rozłoży się na więcej osób. Co ciekawe,
z deklaracji wynika, że ta liczba płacących przekracza obecnie raptem
15,5 tysięcy, a przecież wiadomo że miasto liczy ponad 20 tysięcy osób.
Zakładając, że około 30 procent za odpady nie płaci, to 70 procent
płaci za siebie oraz za tamtych. Taka tendencja ma miejsce co prawda
w całym kraju, lecz to żadne pocieszenie.
Warto przypomnieć o zasadach segregacji na cztery frakcje odpadów,
czyli na: papier, plastik, szkło, popiół i bioodpady. Segregacja
prowadzona jest w workach (zabudowa jednorodzinna) i w pojemnikach (zabudowa wielorodzinna). Odpady, które nie nadają się do
segregacji, w dalszym ciągu wrzucać trzeba do pojemnika na odpady
zmieszane.
PAPIER
Do worka i pojemnika na papier wrzucamy:
· opakowania z papieru lub tektury,
· gazety i czasopisma,
· katalogi, prospekty, foldery,
· papier szkolny i biurowy,
· książki i zeszyty,
· torebki i worki papierowe,
· papier pakowy.
Do worka i pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać:
· papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
· papieru powlekanego folią i kalki,
· kartonów po mleku i napojach,
· pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
· worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych,
· tapet,
· innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
PLASTIK
Do worka i pojemnika na plastik wrzucamy:
· odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
· nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
· opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach
(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
· plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
· plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
· plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

aluminiowe puszki po napojach, sokach,
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
złom żelazny i metale kolorowe,
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych
pojemników,
· folia aluminiowa,
· kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady
opakowaniowe.
Do worka i pojemnika na plastik NIE powinno się wrzucać:
·
strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
· odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
· nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach
i olejach,
· zużytych baterii i akumulatorów,
· zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
· innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
SZKŁO
Do worka i pojemnika na szkło wrzucamy:
·
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
·
butelki po napojach alkoholowych,
·
szklane opakowania po kosmetykach.
Do worka i pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:
·
szkła stołowego – żaroodpornego,
·
ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany
·
zniczy z zawartością wosku,
·
żarówek i świetlówek,
·
szkła kryształowego,
·
reflektorów,
·
nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
·
termometrów i strzykawek,
·
monitorów i lamp telewizyjnych,
·
szyb okiennych i zbrojonych,
·
szyb samochodowych,
·
luster i witraży,
·
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Do worka i pojemnika na odpady biodegradowalne
wrzucamy:
·
gałęzie drzew i krzewów,
·
liście, kwiaty i skoszona trawa,
·
trociny i kora drzew,
·
owoce, warzywa itp.,
·
niezaimpregnowane drewno,
·
resztki jedzenia.
Do worka i pojemnika na odpady biodegradowalne NIE
powinno się wrzucać:
·
kości zwierząt,
·
mięsa i padliny zwierząt,
·
oleju jadalnego,
·
drewna impregnowanego,
·
płyt wiórowych i MDF,
·
leków,
·
odchodów zwierząt,
·
popiołu z węgla kamiennego,
·
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Dodatkowych informacji w zakresie prawidłowej segregacji
odpadów udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Grajewo, tel. 86 273 08 43
WM
·
·
·
·
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Budowa ciągu ulic:
Łąkowej, Stefczyka, Działkowej,
Kwiatowej i Kolejowej
na os. M. Konopnickiej
(dofinansowanie FDS,
planowane wydatki
to 683 tys. 973 zł)

Opracowanie dokumentacji
projektowej nowego bloku
komunalnego przy ul. Targowej
(60 tys. zł)

Budowa nawierzchni
na os. Huta
(50 tys. zł)

Budowa boiska lekkoatletycznego
przy Szkole Podstawowej nr 4
w(1 mln 500 tys. zł)
Wykonanie inteligentnych, aktywnych
Budowa nawierzchni
przejść dla pieszych w ramach zadania
chodników
na os. Południe
"Poprawa bezpieczeństwa pieszych"
(łącznik ul. Szpitalna
-BO 2021 (150 tys. zł)
i Koszarowa,
Budowa nawierzchni
70 tys. zł)
chodników na
os. Szkolna
(50 tys. zł

Budowa ulicy 11 Listopada
z dofinansowaniem RFIL
( 2 mln 170 tys)

Budowa nawierzchni
chodników
na os. Parkowa
(50 tys. zł)

Budowa ciągu ulic:
Ekologicznej, Elektrycznej
i 9 -go Pułku Strzelców Konnych
(dofinansowanie FDS,
planowane wydatki
to 7 mln 251 tys. 773 zł)




INWESTYCJE

www.gazetagrajewska.pl

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Grajewo na 2021 r. Prawie 16,5 mln zł zostanie
przeznaczone na inwestycje. W bieżącym roku
planowane są kontynuacje inwestycji z minionego,
związanych m. in. z Parkiem Solidarności oraz
takich, jak budowa nawierzchni chodnika w pasie
drogowym w ul. Łaziennej. 8 grudnia podpisano
umowę. Wartość tej inwestycji to 135 tys. 403 zł,
a prace mają zostać zakończone do końca maja
2021 roku. Ponadto jest również kontynuowana
"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście
G r aj e w o" ( c ał k ow ita w ar tość z am ów ie n ia
1 960 348,19 zł).
Inwestycje umiejscowione na załączonej mapie to nie
wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w bieżącym roku.
W 2021 r. Miasto Grajewo planuje również przeznaczyć
13 tys. zł na przebudowę rozdzielni głównej w budynku
położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B. Na budowę
linii oświetleniowych: przy ul. Ekologicznej (tereny zielone
i chodnik) zabezpieczono 180 tys. zł oraz na osiedlu Jana
Pawła II (tereny zielone) 100 tys. zł.
Ponadto opracowywana jest także dokumentacja na
zadanie pn.: „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie”,
w zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników,
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

Budowa Otwartej Strefy
Aktywności, wraz z linią
oświetleniową,przy ul. Sportowej
(170 tys. zł)

WM na podst. grajewo.pl

Budżet miejski może ulegać zmianom. Takie modyfikacje
z pewnością będą uzależnione między innymi od pozytywnych ocen wniosków złożonych przez nasz samorząd.
Trzy wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych opiewają na łączną kwotę ponad 14 mln zł
i oparte są na dokumentacjach z pozwoleniami na budowę.
Pierwszy dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w siedemnastu ulicach oraz rozbudowy sieci wodociągowej
w dziesięciu. Drugi dotyczy modernizacji budynków
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie przy ulicach
Piłsudskiego, Traugutta, Kilińskiego i Ełckiej. Trzeci
rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w 4 ulicach na terenie Grajewa. Tu pozytywne
rozstrzygnięcia wymagać będą wkładów własnych.
Miejskich środków nie trzeba będzie natomiast wykładać
na inwestycje uzależnione od pozytywnego rozstrzygnięcia
wniosku w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój
Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. To szansa na zdobycie dofinansowania
w wysokości 10 mln euro (ponad 40 mln zł), dzięki którym
tereny Jeziora Brajmura, Hadesu i Strzelnicy zyskają na
atrakcyjności.
Przypominamy, że szczegółowe informacje
o inwestycjach zrealizowanych od 2015 r. znajdą Państwo
na Mapie Inwestycji w Grajewie pod adresem:
www.inwestycje.grajewo.pl.

Trzymamy kciuki za korzystne rozstrzygnięcia

Budowa nawierzchni
i infrastruktury
technicznej w ul. Spokojnej,
Legionistów, Ułańskiej,
Perlitza (80 tys. zł),

INWESTYCJE
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W poniedziałek, 22 lutego, w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące
realizacji projektu pn. ,,Profilaktyka wad
postawy dzieci w Powiecie Grajewskim'', realizowanego przez Łomżyńskie Forum Samorządowe
we współpracy m. in. z Miastem Grajewo.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół podstawowych z terenu powiatu grajewskiego, Maciej Bednarko
Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo wraz pracownikami
Urzędu Miasta, a także koordynatorzy projektu z ramienia
Łomżyńskiego Forum Samorządowego – Dorota
Urbanowska, Karol Łupiński i bezpośredni wykonawca Jan Romańczuk.
Podczas spotkania omówiono główne założenia
projektu oraz przedstawiono zasady współpracy.
Przedsięwzięcie przewiduje realizację zadań w ramach
dwóch poziomów: edukacyjnego oraz leczenia i rehabilitacji dzieci w nim uczestniczących. Projekt realizowany

będzie na terenie szkół podstawowych w powiecie grajewskim, a jego zakończenie przewidziane jest na grudzień
2021 r.
grajewo.pl/WM
Fot. grajewo,pl



Miasto już nieraz udowodniło, że Szpital Ogólny
im. dr Witolda Ginela w Grajewie może liczyć na jego
wsparcie. Pomoc w rozwoju placówki służy przede
wszystkim niesieniu coraz lepszej opieki pacjentom.
W dużej mierze są nimi właśnie mieszkańcy Grajewa.
Dlatego 24 lutego radni miejscy zdecydowali, by przekazać
dotację celową w kwocie 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu
diagnostycznego. Ta aparatura trafi na wyposażenie
szpitalnej Pracowni Endoskopii.
WM / Fot. grajewo.pl


27 lutego 2021 r. po raz pierwszy w nowej
siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej (ul.
Legionistów 9) odbyło się spotkanie z cyklu
„Grajewskie spotkania z historią”, które było
poświęcone spotkaniu z autorami publikacji
dotyczących naszego regionu, które ukazały się
w 2020 roku.
Zebranych uczestników powitał dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury dr Tomasz Dudziński. Jako
pierwszy głos zabrał dr hab. Krzysztof Sychowicz, który
opowiedział o swojej publikacji pt. „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie

łomżyńskim (1980 – 1981) Legalnie i zgodnie
z prawem” oraz drugiej swojej publikacji „Kościół wobec
niepodległości Polski 1918 – 1989. Ludzie – miejsca –
wydarzenia”.
Jako drugi, referat wraz z przygotowaną prezentacją multimedialną, wygłosił dr Stefan Marcinkiewicz, który opowiedział o książce „Widmo śmierci”
(31 X 1943 r.) Partyzancka legenda, polityka i pamięć
w powiecie ełckim”. Na koniec o publikacji w formie
albumu „Grajewo Obrazy z Przeszłości” opowiedział
dr Tomasz Dudziński, który jednocześnie podziękował
wszystkim ofiarodawcom zdjęć zamieszonym w albumie
jak również władzom Miasta Grajewo za wsparcie
finansowe przy wydaniu tej wspaniałej publikacji z okazji
obchodów 480 – lecia nadania praw miejskich Grajewu.
Po każdym z wystąpień odbywała się ciekawa dyskusja.
Po zakończeniu spotkania chętni zwiedzili nowe sale
ekspozycyjne GIH.
Całe wydarzenie odbyło się z zachowaniem
aktualnego reżimu sanitarnego, do którego dostosowali
się wszyscy jego uczestnicy, za co również dziękujemy.
GIH (dr Tomasz Dudziński)
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Dodatek mieszkaniowy został powiększony o dopłatę do
czynszu. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby
spełniające określone warunki. Termin złożenia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
powiększonego o dopłatę do czynszu upływa w dniu
31 marca 2021 r. Drugim istotnym tematem są terminy
i sposoby składania wniosków o przyznanie prawa do
świadczenia wychowawczego 500+.
MOPS w Grajewie przypomina, że z początkiem roku
2021 weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie
najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku
mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe
warunki:
1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych
i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem
14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny najmowany w dniu składania
wniosku może być innym lokalem niż najmowany przez najemcę
w dniu 14 marca 2020r.),
2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy (więcej
informacji o warunkach otrzymania dodatku mieszkaniowego
można uzyskać na stronie internetowej MOPS w zakładce
Dodatek Mieszkaniowy),
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej
o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu.
Uwaga! Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu
mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym
własne mieszkanie). Wysokość dodatku mieszkaniowego,
powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego
czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę - nie może
jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy
z adnotacją: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu".

Termin złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu
upływa w dniu 31 marca 2021 r.
Wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami jest do pobrania
na naszej stronie internetowej w zakładce Dodatek Mieszkaniowy. Tam znaleźć można także niezbędne dokumenty do
pobrania. Wniosek należy złożyć w punkcie podawczym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie na parterze
budynku przy ul. Strażackiej 6 19-200 Grajewo (wejście od ulicy
Strażackiej) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do
15.30. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości MOPS zaprasza
do kontaktu telefonicznego z pracownikami Działu Świadczeń
(86) 273 08 67.
Wniosek o przyznanie 500+ można złożyć bez
wychodzenia z domu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przypomina, że
w związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego
od 1 lutego 2021 r. można składać elektronicznie wnioski o
przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).
Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
l portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
l elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
l platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
l systemów teleinformatycznych banków świadczących
usługi drogą elektroniczną.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie
papierowej będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Grajewie (punkt podawczy Ośrodka- wejście od
ulicy Strażackiej) od dnia 01.04.2021r. w godzinach od 7.30 do
15.30.
Uwaga! W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii
MOPS zachęca do pobrania odpowiednich formularzy wniosków
ze strony internetowej tut. Ośrodka, wypełnienie ich i umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się na budynku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Ponadto
MOPS apeluje o składanie wniosków drogą elektroniczną bez
konieczności wizyty w Urzędzie. W razie jakichkolwiek
wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji
pracownicy Działu Świadczeń pozostają do dyspozycji pod
numerem telefonu: (86) 273 08 76.
WM na podst. www.mops.grajewo.pl


Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego ZK-I.967.30.2021.RK z dnia 14.01.2021 r. Burmistrz Miasta
Grajewo organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz organizuje transport (dowóz) do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Infolinia – 86 273 08 35
czynna w godzinach 7.30 – 15.30
Potrzeby transportowe (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
mogą zgłaszać:
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami.
- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo
Źródło: grajewo.pl
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O tym jak upór, konsekwencja oraz nauka i praca pomagają w spełnianiu marzeń rozmawiamy

Czym zajmowała się Pani zawodowo, zanim
zatrudniła się w grajewskim Szpitalu?
- Od samego początku moja kariera zawodowa dotyczyła
sektora usług medycznych. Pracowałam między innymi
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, ale
także w prywatnej firmie z branży medycznej. Był również
czas, gdy prowadziłam własną działalność gospodarczą i ta
również osadzona była wokół służby zdrowia.
Od kiedy jest Pani menadżerką Szpitala Ogólnego
im. Dr Witolda Ginela w Grajewie?
- Nie było jeszcze pandemii- to była wczesna jesień 2019
roku. Lubię nowe wyzwania, projekty, więc zdecydowałam
się na nową pracę. Choć Szpital to przecież nadal branża
medyczna, to jednak zupełnie coś nowego i naprawdę duże
przedsięwzięcie. Dodam, że bardzo mnie pociągała praca
z tak dużą liczbą ludzi, w tylu różnorodnych przekrojach
obowiązków. Uważałam i uważam, że to bardzo rozwijająca
praca, ogromnie dynamiczna i na dodatek dająca bardzo
wiele satysfakcji.
W dobie pandemii miała Pani za zadanie między
innymi skoordynowanie procesu szczepień
w szpitalu węzłowym, jakim została grajewska
placówka. Już wiemy, że lubi Pani wyzwania
zawodowe. Jakie są te obecne?
- Mi bardzo zależało na tym, żeby Szpital stał się miejscem
przyjaznym, otwartym, aby wyjść z naszą działalnością do
mieszkańców Grajewa i całego Powiatu Grajewskiego.
Chodziło o to, by nasza placówka przestała być kojarzona
jedynie z budynkiem, do którego trzeba się położyć, gdy
chorujemy. Po drugie i równie ważne, bardzo wiele udało
się osiągnąć także w sferze rozwoju Szpitala- inwestycji,
poszerzenia jego działalności, zwiększenia ilości poradni.
Od pewnego czasu świadczymy także usługi na zewnątrz.
Sądzę, że to zdało egzamin i mieszkańcy widzą i doceniają te
zmiany. To są dobre kroki. Nie ograniczamy się już jedynie
do umówienia wizyty i jej realizacji. Promujemy również
profilaktykę, stąd dobra współpraca między innymi ze
szkołami. Udało nam się sprawić, by nasz Szpital działał
wielopłaszczyznowo. Angażujemy się w wiele przedsięwzięć. Te zadania chcemy kontynuować. Placówka,
podobnie jak inne w kraju, boryka się także z kłopotami
finansowymi- ta sytuacja jest trudna i tutaj także są
wzywania, cele do realizacji.
Mówi się o trzeciej fali koronawirusa. Zdarza się,
że wraca Pani z pracy do domu i przez głowę
przebiega myśl: „Uciekać”, czy też „Trzeba zrobić
więcej w walce z tą zarazą”?
- Powiem szczerze, że czasami są bardzo trudne decyzje.
Bywa, że jest ogromnie dużo stresu. Zakres obowiązków,
który narzuciła na nas epidemia, jest naprawdę rozległy.
Mimo to przyświeca mi jasny cel- musimy jak najszybciej
wydobyć się z pandemii, wyjść na prostą. A przecież
pracując jako menadżer w Szpitalu mam na to wpływ
i jestem za te działania tutaj odpowiedzialna. Prawdamówi się o trzeciej fali, lecz proszę zwrócić uwagę na to, że
już jesteśmy mądrzejsi o rok niełatwych decyzji, trudnych
wyborów oraz pracy w podniesionym stresie. Dlategomimo wszystko- sądzę, że nad tą ewentualną kolejną falą
będzie nam łatwiej zapanować. Narzędziem do tego jest
nasz większy poziom wiedzy niż w momencie wybuchu
epidemii, doświadczenie oraz wypracowane metody
działania, które zdały egzamin.
Jakie są Pani zdaniem cechy dobrej menadżerki?
- Na pewno ważna jest konsekwencja w realizacji założeń,
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które menadżer sobie stawia. Do tego dochodzi pracowitość
oraz umiejętność dobrej komunikacji. Menadżer musi
umieć słuchać. Przydatne są więc zdolności dobrego
psychologa. Moja praca w grajewskim szpitalu polega na
sprawnej organizacji pracy i zarządzaniu- owszem. Ale
niezwykle istotną składową dobrego wywiązywania się
z tych obowiązków jest umiejętność szczerych i konstruktywnych rozmów. Wiele osób przychodzi do mnie
porozmawiać, poradzić się. Nie zawsze zresztą w kwestiach
zawodowych. Jeśli jest to możliwe- zawsze staram się
pomóc. Najważniejszą cechą jednak, jest wspomniana
przez mnie na początku- konsekwencja.
To wydanie Gazety Grajewskiej ukaże się 5 marca,
a więc tuż przed Dniem Kobiet. Proszę zdradzić
naszym Czytelnikom- co Pani sądzi o tym, że takie
święto mamy w kalendarzu? To miłe, czy też jest to
raczej relikt przeszłości, który już powinien odejść
w zapomnienie? Jak widzi to kobieta sukcesu?
- To z pewnością bardzo miłe święto i powinno trwać cały
rok, ponieważ uważam, że kobiety dziś biorą na siebie
bardzo dużą odpowiedzialność. Pracują na równych
zasadach jak mężczyźni. I rzeczywiście odnoszą sukcesy. To
pokazuje, że kobietom należy się szacunek, stałe
dostrzeganie, że potrafią osiągnąć sukces, zająć się
wszystkim od początku do końca. Wyniesienie szacunku do
kobiet na piedestał w tym dniu powinno iść w parze
z szacunkiem do kobiet przez cały okrągły rok.
I jeszcze odrobinę wokół 8 marca... Mówi się, że
„Bez kobiet nie ma życia”- bo to prawda. Kobiety
rodzą dzieci. Ale bez kobiet nie ma przecież życia
kulturalnego, samorządowego, politycznego,
artystycznego, edukacji, służby zdrowia, sportu
i każdej innej sfery życia. Jaką ma Pani odpowiedź
na pytanie, które może być podpowiedzią dla
młodych kobiet, przed którymi dopiero kariera
zawodowa- „Jak spełniać marzenia?”
- To na pewno dążenie do założonych sobie celów,
konsekwencja w drodze do spełniania marzeń. Każda
www.gazetagrajewska.pl
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z Moniką Laskowską- Menadżerem Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie.
osoba, która ma swoje ambicje, cel w życiu, powinna starać
się go osiągnąć. Często bywa tak, że nie udaje nam się
wszystkiego zrealizować po naszej myśli. Życie czasem
płata figle i nie na wszystko tylko my mamy wpływ, ale
konsekwencja i upór są pomocne w walce z przeciwnościami losu i w osiąganiu sukcesu. Do tego potrzebna jest
praca w kilku wymiarach- a więc między innymi praca nad
sobą, nad swymi słabościami, podnoszenie własnych
kwalifikacji. Życie i współczesny świat wymagają teraz od
nas, że musimy wciąż uczyć się, podnosić kwalifikacje, aby
spełniać zmieniające się i coraz wyższe standardy i wymogi.
Uważam, że każda kobieta może być spełniona i osiągnąć
sukces w nieco inny sposób, bo przecież każda może mieć
inny cel w życiu. Są kobiety, które bardzo pragną być
matkami i jest to dla nich ogromny sukces. Wiele angażuje
się bardzo w pracę zawodową. Prawda- nie ma życia bez
kobiet, bo są jak kwiat, który potrafi rozjaśnić każdą
przestrzeń.
Grajewianie i mieszkańcy Powiatu Grajewskiego
już wielokrotnie pokazali, że potrafią pomagać.
Czy odpis 1 procentu oraz odzew na apele Szpitala,
by pomóc w czasie pandemii, są budujące?
- W czasie epidemii mogliśmy liczyć zarówno na pomoc
dużych przedsiębiorstw, jak i bardzo wiele małych firm,
instytucji, mieszkańców Grajewa i Powiatu Grajewskiego,
duchownych, fundacji, a także radnych gminnych,
miejskich i powiatowych, służb mundurowych. To było
ogromne wsparcie. Ogromne i z racji tego, że mieliśmy
dzięki niemu środki na walkę z pandemią, na zakupy
środków bezpieczeństwa i ogromne, ponieważ budujące.
Gdy Szpital zaapelował na portalu społecznościowym
o wszelaką pomoc, mieliśmy bardzo pozytywny oddźwięk
i odpowiedź, która dodawała sił. Wiedzieliśmy dzięki temu,

że nie jesteśmy sami na polu walki. Proszę zwrócić uwagę,
że taką budującą siłę i wsparcie odczuło aż kilkaset osób
zatrudnionych w Szpitalu Ogólnym im. Dr Witolda Ginela
w Grajewie. To arcyważne. Pomogły nam finansowo
i rzeczowo fundacje i firmy nie tylko z naszego powiatu czy
województwa, lecz z całego kraju. Korzystając z okazjiwszystkim z całego serca za każdą pomoc dziękuję. Dzięki
temu pozyskaliśmy bardzo dużo potrzebnego dla naszych
pacjentów i kadry specjalistycznego sprzętu. Wsparcie
finansowe, rzeczowe oraz duchowe dawało nam siłę
i pozwalało lepiej działać. Przez półtora roku mojej pracy
w Szpitalu, udało mi się nawiązać współpracę z firmami
w Grajewie, które cały czas nas wspierają. Możemy więc
liczyć na pomoc w wielu kwestiach- od wsparcia przy
zakupie pościeli po meble, ale także płyty, z których te
zostaną wykonane. Dziękuję zatem raz jeszcze wszystkim,
którzy angażują się w życie Szpitala, bo życzliwych ludzi
naprawdę nie brakuje. Dziękuję także władzom Miasta
Grajewa, Powiatu Grajewskiego, wszystkich gmin. Wydaje
mi się, że osiągnęliśmy już duży sukces- Szpital przestał być
postrzegany jako hermetyczny budynek z dobrą kadrą,
oddziałami, aparaturą i łóżkami. Wyszliśmy na zewnątrz ze
swoimi działaniami jako przedsiębiorstwo, które potrafi
pomagać i któremu pomagać warto. Na pewno można na
nas liczyć. W kwestii przekazania 1 procenta- z pewnością
będziemy o to nadal apelować. W ubiegłym roku z tych
przekazanych pojedynczych jednych procentów udało nam
się zakupić specjalistyczny sprzęt medyczny. Każdy
wydatek jest przemyślany i wcześniej analizowany. Ważną
cegiełkę dokłada tutaj Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala
Grajewskiego.
- Dziękujemy za rozmowę.
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WYDARZENIA


Początek marca, to tradycyjnie okres,
w którym zdecydowanie więcej czasu
poświęcamy kobietom - oczywiście wszystko
dzięki obchodzonemu 8 marca - Dniu
Kobiet. Były i są one obecne w historii
i teraźniejszości naszego miasta. I choć
Grajewo nie może poszczycić się przedstawicielkami tej płci, o których pisałyby gazety
na pierwszych stronach, to jednak są wśród
nich takie, o których warto pamiętać. Dziś
chcielibyśmy przypomnieć sylwetkę jednej z
nich, a będzie nią …
Wacława Potemkowska
Urodziła się 9 grudnia 1898 r.
w Kapuścianach niedaleko Tulczyna
w powiecie bracławskim na Podolu. Była
córką Ignacego (lekarza) i Augustyny
z Krzyczkowskich, pochodzących z drobnej
szlachty kresowej. Po wczesnej śmierci ojca,
rodzina przeniosła się do miejscowości
Winnica. Tutaj Wacława uczęszczała do
miejscowego gimnazjum, w którym w 1918
roku zdała egzamin maturalny. Później
rozpoczęła studia na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
Filologia polska i klasyczna. W związku z kiepską sytuacją
materialną utrzymywała się, ucząc dodatkowo na różnych
kursach i udzielając korepetycji.
W 1924 roku, po ukończeniu studiów, rozpoczęła pracę jako
nauczycielka języka polskiego w Koedukacyjnym Gimnazjum
Humanistycznym w Sokółce koło Grodna. Jednak już po roku
przeniosła się do pracy w naszym mieście. Pracując w Gimnazjum
Państwowym im. Mikołaja Kopernika w Grajewie była m.in.
opiekunką I Drużyny Harcerek i działała w Kole Przyjaciół
Harcerstwa. Współpracowała również z gimnazjalnym kołem
dramatycznym, z którym wystawiała szereg sztuk teatralnych.
W roku szkolnym 1931/1932 pełniła obowiązki dyrektora
grajewskiego gimnazjum. W 1936 r. została przeniesiona do
Gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej, w którym uczyła aż do
wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Jej przyjazd wspominają
byli uczniowie tego gimnazjum następująco: „W 1936 roku
przybyła do nas nowa polonistka, pani Wacława Potemkowska.
Poprzedzała ją fama niezwykłości. Wiedzieliśmy, że młodzież
gimnazjum w Grajewie, żegnając ją, udekorowała kwiatami
cały wagon kolejowy.”
Równocześnie z pracą pedagogiczną Wacława Potemkowska zajmowała się twórczością literacką dla dzieci i młodzieży.
Pisała krótkie opowiadania i czytanki, drukowane już od 1921
roku w prasie dziecięcej m.in. „Moim Pisemku. Tygodniku
obrazkowym dla dzieci”. Sukces odnosi wydana w 1930 roku
powieść „Wielki spór w piątej klasie”, którą zadedykowała
w następujący sposób: „Dziewczętom i Chłopcom, którzy w roku

szkolnym 1928/29 chodzili do V klasy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
opowieść tę, wśród pracy nad nimi i z myślą
o nich rozpoczętą poświęca, - autorka”.
Czytelnicy i krytycy życzliwie przyjęli też wydaną
w latach 1932-1933 powieść młodzieżową
„Czterolistna koniczyna”. W 1939 roku ukazała
się powieść obyczajowa dla dorosłych „Wielka
Warszawa”. Jako owoc wycieczki naukowej pod
kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego do
Grecji w 1931 roku - powstały niewielkie nowele
publikowane w czasopiśmie „Naokoło Świata”
oraz powieść „Gaja”. To właśnie za nią w 1939
roku Potemkowska otrzymała I nagrodę
w konkursie Rady Książki i Książnicy "Atlas" oraz
została laureatką PEN Klubu Polskiego. Konkurs
ten, na który wpłynęły 63 prace, stanowił krajowy
etap międzynarodowego konkursu powieściowego, dzięki temu zwycięska powieść mogła
wziąć udział w konkursie eliminacyjnym w
Londynie. Niestety wybuch II wojny światowej
przeszkodził w realizacji tych planów. Powieść
„Gaja” zaginęła w zawierusze wojennej, niemożliwy stał się również druk kilku innych powieści
i dramatów.
Podczas okupacji niemieckiej, jako przedwojenny instruktor
harcerski angażuje się w działalność konspiracyjną na terenie
Warszawy, m.in. uczy młodzież na tajnych kompletach oraz
publikuje wiersze o tematyce patriotycznej w prasie konspiracyjnej. Działała w szerach Armii Krajowej pod ps. „Malwa”.
Zginęła 2 sierpnia 1944 roku jako sanitariuszka w trakcie
powstania warszawskiego na skrzyżowaniu Nowogrodzkiej
i Marszałkowskiej. Po wojnie ekshumowana, została pochowana
na Powązkach w kwaterze 332 (w tym samym grobie leży jej matka
i brat zm. w 1975 r.).
Była bardzo skromną osobą. W wywiadach, których
udzielała na łamach prasy po sukcesie powieści „Gaja” w 1939 r.
w odpowiedzi na pytania o swoje życie powtarzała. „… jestem
przeciwna takim publicznym wyznaniom. Ludziom oddaję moje
książki. Życie prywatne pozostawiam dla siebie. Mój życiorys
musi być niekompletny … Nie jestem racjonalistką. Sama nie
wiem, skąd mi się biorą pomysły, skąd napływają słowa … zapisuję
tylko to, co mi dyktuje Muza …”
Pozostała w pamięci swoich przedwojennych uczniów
z Grajewa, którzy jeszcze po latach wspominali: „Jako świetna
polonistka umiała stworzyć wraz z uczniami, którzy „byli
rozkochani w jej przedmiocie”, wspaniale przedstawienia.
Potrafiła tak zasugerować uczniom temat, „że myśleli i czuli to,
co ona”. Pobudzała uczniów do zbierania podań ludowych
i informacji o gwarze okolic naszego miasta. Za jej szlachetność
i prawość charakteru była lubiana przez młodzież szkolną.”
Oprac. T. Dudziński


1 marca w Grajewie o godzinie 12:00 została włączona
syrena alarmowa dla uczczenia pamięci żołnierzy polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. W imieniu
mieszkańców kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości złożyły
władze samorządowe Miasta Grajewo.
Data jest symboliczna. Tego dnia 70 lat temu w więzieniu
na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu
członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu,
Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju,
Józefie Batorym i Karolu Chmielu.
W roku największej aktywności podziemia (rok 1945)
działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów. Żołnierzy
Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło –
zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków
komunistycznych sądów.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustano-
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wiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.
z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
WM na podst. grajewo.pl/IPN
www.gazetagrajewska.pl

WIADOMOŚCI SZKOLNE


Certyfikat dla szkoły
W „Czwórce” realizowany jest program edukacyjny „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”, którego celem jest zapoznanie uczniów
klas I z zasadami bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu
oraz w Internecie. Potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat.
Szkolnym koordynatorem programu jest p. Renata Wierzchowska.
Konkurs Ortograficzny klas III
15 lutego 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III
o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII”. Nagrodzeni uczniowie:
MISTRZ ORTOGRAFII – Blanka Zalewska kl. III c
Piotr Nowogrodzki kl. III c, Julia Romanowska kl. III c
Wyróżnienia: Maja Łukawska kl. III d, Patrycja Kurzątkowska
kl. III a, Julia Święćkowska kl. III d, Malwina Niedźwiecka
kl. III d.
Organizatorkami konkursu były panie: J. Rydzewska,
E. Mieczkowska i A. Krawczyk.
Światowy Dzień Kota
17 lutego oddziały przedszkolne: „Biedronki”, „Muchomorki”,
„Skrzaty” i „Słoneczka” wraz z wychowawczyniami obchodziły
Światowy Dzień Kota. Celem zajęć było m.in. uwrażliwienie
dzieci na los zwierząt bezdomnych.
Ptakom podano do stołu
Uczniowie z klas II d, II a i dzieci z oddziału przedszkolnego
„Biedronki” wraz z paniami: I. Bukrejewską, A. Joką,
A. Krawczyk, J. Rydzewską i A. Stradczuk, realizując projekt
ekologiczny „Zimowe ABC ptasiej stołówki”, systematycznie
dokarmiają ptaki.
Zainspirowani lekturą
24 właścicieli 48 skarpetek (24 lewych i 24 prawych) z klasy II c
na co dzień korzysta z biblioteki szkolnej, wypożyczając ciekawe
lektury. Chcąc pogłębić wiedzę na temat organizacji pracy
biblioteki szkolnej, przeprowadziły wywiad z Panią bibliotekarką. Dzieci poznały pojęcie katalogu. Lektura „Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek” – Justyny Bednarek zainspirowała uczniów do projektowania wzorów ciekawych skarpetek
oraz wykonania skarpetkowych maskotek. Super, że jest
dostępna biblioteka, wspólnie czytamy lektury, bawimy się
i sobie pomagamy – mówią uczniowie klasy II c, których
wychowawczynią jest p. A. Gryczkowska.
Walentynki w szkole
Tradycja obchodów Dnia Świętego Walentego dotarła do Polski
z krajów zachodnich. W naszej szkole zwyczaje walentynkowe są
bardzo popularne i uczniowie chętnie uczestniczą w obchodach
tego święta. Oto działania przeprowadzone w tym obszarze:
Konkurs „Kartka Walentynkowa” zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski
I miejsce:
Klaudia Blaszko klasa I a, Mateusz Mazurek klasa II c
II miejsce:
Martyna Popławska klasa I d, Patrycja Grabowska klasa III b,
Lena Kuliś klasa II c
III miejsce:
Martyna Akacka klasa III b, Szymon Dobrzycki klasa II a
Samorząd Uczniowski z opiekunami gratuluje zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom dziękuje za udział w konkursie
i przesłanie cudownych walentynek. Dziękujemy Radzie
Rodziców za zakup nagród konkursowych.
Konkurs „Z miłości do książek”
Pod takim hasłem w bibliotece zorganizowano Konkurs
Walentynkowy online adresowany do uczniów klas ósmych.
Nagrodę w konkursie przyznano Aleksandrze Maliszewskiej
z klasy VIII c. Organizatorką konkursu była p. L. Pietrzykowska.
Wirtualne walentynki w bibliotece szkolnej
„Jak zmierzyć poziom miłości?” – pod takim hasłem odbyło się
wirtualne spotkanie dla czytelników, przeprowadzone przez
panie I. Bukrejewską i A. Jokę. Dzień św. Walentego stał się także
okazją do stworzenia kącika pod nazwą: „Książki, które skradły

serca naszych czytelników”, w którym zaprezentowano książki
ukazujące zawiłości miłości. Dla „zablokowanych”, czyli
zakochanych w książkach bibliotekarki przygotowały „TOP 10
książek o miłości” dla młodzieży.
Walentynki ze Szkolnym Klubem UNICEF
Uczniowie klasy II d i II a wraz z opiekunkami Szkolnego Klubu
UNICEF przygotowali własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami, które zostały rozdane ludziom dobrej woli. Delegacja
uczniowska odwiedziła dyrekcję szkoły, nauczycieli i administrację. Dzięki akcji młodzi wolontariusze mieli okazję
zaprezentować się społeczności szkolnej w nowej roli członków
Klubu Szkół UNICEF. Opiekunami klubu są panie:
I. Bukrejewska, A. Joka, A. Krawczyk.
Walentynki u „Biedronek”
12 lutego 2021r. był dla „Biedronek” prawdziwym dniem miłości
i przyjaźni. Dzieci ubrane na czerwono wzięły udział w różnych
zabawach ruchowych i konkursach związanych z walentynkami.
Samodzielnie wykonały kartki i serduszka, które zabrały dla
najbliższych do swoich domów.
Walentynki u „Skrzatów”
Pięknie udekorowana gazetka czerwonymi serduszkami –
walentynkami, poznanie tradycji święta, wspólne zabawy,
rozwiązywanie zagadek, liczenie serc oraz samodzielne
wykonanie kartek walentynkowych pod kierunkiem wychowawczyń, które dzieci zabrały do domu dla najbliższych sprawiły,
że był to dla „Skrzatów” dzień pełen niezapomnianych wrażeń.
Walentynki w III d
15 lutego wychowawczyni p. K. Karpińska zorganizowała
klasową pocztę walentynkową. Dzieci obdarowały upominkiem
osobę, którą wcześniej wylosowały. Uczniowie ozdobili tablicę
walentynkowymi akcentami, przy której zrobili pamiątkowe
zdjęcia.
Kreatywni Czytelnicy
Pod takim hasłem trwa szkolna akcja czytelnicza, której celem
jest rozwijanie postaw twórczych uczniów inspirowanych
literaturą. Akcja łączy radość czytania z pasją tworzenia
konstrukcji z klocków. W lutym uczestnicy otrzymali wyzwanie
polegające na zaprojektowaniu postaci, przedmiotu lub scenki
z ulubionej książki. Wyzwanie na marzec brzmi: „Czekamy na
wiosnę”. Organizatorkami akcji są 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
i R. Wierzchowska.
Kulig integracyjny III d
20 lutego dzieci z klasy III d wraz wychowawczynią
p. K. Karpińską oraz rodzicami wybrały się na zimową przejażdżkę do lasu. Korzystając ze znakomitej pogody wyruszyły na
kulig do miejscowości Szymany. Uczestnicy wyjazdu serdecznie
dziękują Panu Wojciechowi Święćkowskiemu za niezapomnianą
sannę.
Więcej: sp4.grajewo.com
Zapraszamy - SP 4 Grajewo
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INFORMACJE
Grajewo dnia 2021.02.22.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 i art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. )
i § 3, § 6 , § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490, z 2020 r.poz.1698 ).
Burmistrz Miasta Grajewo
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kopernika stanowiącej własność miasta
Grajewo.
I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Grajewo
jako działka nr 1251/5 o powierzchni 0,3184 ha, położonej przy ul. Kopernika.
II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydawana decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
III. Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków miasta Grajewo jako działki numer :1251/6, 1446/2, 1253.
Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży nie posiada faktycznego dostępu do drogi publicznej. Od strony zachodniej
przylega do działek nr 1251/3 i 1443/3 stanowiących własność miasta Grajewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako rów i pastwisko. Działki nr 1251/3 i
1443/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie oznaczonym symbolem KD, jednak działki te w terenie nie stanowią
drogi umożliwiającej dojazd.
IV. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
V. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 155.000,00 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy ).
VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 1100 w sali nr 29 Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6A.
VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1)
zgłoszenie w terminie do dnia 26 marca 2021 r. uczestnictwa w przetargu przez właściciela sąsiedniej nieruchomości wraz z okazaniem
dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości wymienionych w pkt. III przy czym w przypadku współwłasności
koniecznym jest zgłoszenie się wszystkich współwłaścicieli. Zgłoszenia wraz z dokumentami należy dokonać w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A, pokój nr 20,
2)
wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 31.000,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy) przy wpłacaniu wadium należy podać
numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski S.A.Białystok
C.K. w Łomży. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 26 marca 2021 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww kwoty na konto Urzędu
Miasta ( ostateczny termin wpływu : 26 marca 2021 r. ),
3)
złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie ich bez zastrzeżeń,
4)
złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490, z 2020 r. poz.1698 ),
5)
okazanie dowodu tożsamości,
6)
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku
reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego,
7)
w przypadku uczestnictwa pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego,
8)
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym
poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę
przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
9)
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wymienionych w pkt. III koniecznym jest okazanie pisemnej
zgody pozostałych współwłaścicieli z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność.
VIII. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul.
Strażackiej 6A, nie później niż w dniu 30 marca 2021 r.
IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
XI. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
XII. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
XIII. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku
niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
XIV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej.
XV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z
późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490, z 2002 r. poz. 1698 ).
XVI. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XVII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Burmistrza Miasta Grajewo.
XVIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące ww nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 30 i 31
telefon ( 86 ) 273 – 08 - 24 lub 273 – 08 – 25.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej :
Publicznej pod adresem www.bip.um.grajewo.pl
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„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji
kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie"
– pod taką nazwą realizowany jest projekt w naszym
przedszkolu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków
oraz podniesienie kompetencji zawodowych
nauczycieli. Zadania w projekcie obejmują realizację
dodatkowych zajęć – kółka matematycznego
z elementami kodowania i robotyki.
Podczas prowadzenia dodatkowych zajęć dzieci
utrwaliły znajomość czterech podstawowych figur geometrycznych – koło , trójkąt, kwadrat, prostokąt; podstawowych
kolorów – czerwony, żółty, niebieski, biały, zielony oraz cyfr od
0 do 10.
Przy użyciu robotów Ozobot, tablic multimedialnych,
ściany interaktywnej oraz mat do kodowania rozwijały
miękkie kompetencje (umiejętność pracy zespołowej,
logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do
stawianych problemów), kształtowały postawy prozdrowotne,
zwracały dużą uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach,
rozwijały kreatywność, oraz myślenie przyczynowo skutkowe. Kształtowały umiejętność kodowania informacji
przy pomocy sekwencji barw. Rozwijały sprawności
manualne, doskonaliły percepcję słuchową, rozwijały
umiejętność uważnego słuchania, rozbudzały wyobraźnię oraz
inwencję twórczą poprzez zabawy konstrukcyjne, doskonaliły
liczenie i orientację przestrzenną. Ćwiczyły również
współdziałanie w zespołach i koncentrację uwagi. Doskonaliły
umiejętności określania kierunków, rozwijały zaintereso-

wania czytelnicze, wrażliwość słuchową i sprawność ruchową.
Określały położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod,
w, obok, góra, dół), ustalały równoliczności zbiorów poprzez
samodzielne doświadczenia.
Uczenie się powinno być czynnością przyjemną dla dziecka,
dlatego nauka przez zabawę to idealny sposób przekazywania
wiedzy najmłodszym. Zabawa rozwija dziecko w wielu sferach:
emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i społecznej. W drugim
półroczu zaproponujemy dzieciom szereg rozwiązań, które
zaangażują je w edukacyjną zabawę dostosowaną do ich
aktualnych potrzeb. Nierzadko takie zaangażowanie zmienia
się w prawdziwą pasję.
Emilia Skrodzka (Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie)


„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz, jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.
A czerwone dziś serduszko Tobie podaruję !”

W poniedziałek 15 lutego w Przedszkolu Miejskim nr 1
świętowaliśmy Dzień Przyjaźni. Tego dnia towarzyszył nam kolor
czerwony, który symbolizuje miłość i przyjaźń. Wszystkie
zorganizowane zabawy pozwoliły dzieciom jeszcze bardziej
zintegrować się, zrozumieć, jak ważne są relacje z innymi ludźmi,
jak cenne jest mieć dobrych kolegów, przyjaciela czy przyjaciół,
jak samemu być dobrym przyjacielem czy kolegą.

Życzymy wszystkim dużo uśmiechu i radości oraz
prawdziwej przyjaźni nie tylko w Dniu Przyjaciela.
PM 1


Po dwumiesięcznej przerwie rozgrywek drużynowych
zawodnicy II Ligi tenisa stołowego MOSiR Grajewo 28 lutego
rozegrali mecz VIII kolejki z białostockim UKS ATS. Gospodarze
meczu-MOSiR Grajewo odnieśli cenne zwycięstwo, które przybliża
ich do walki o czołowe miejsce w końcowej klasyfikacji tych
rozgrywek.
Wygrana 8-2 z białostockim zespołem może świadczyć
o dobrej formie grajewskich zawodników, a do zakończenia I rundy
rywalizacji drugoligowców pozostał 1 mecz z wiceliderującym
MOKS Białystok w dniu 07.03.2021 w Grajewie. Wkrótce
planowane są również mistrzostwa województwa seniorów,
w których zaplanowany jest start grajewskich zawodników.
Drużyna MOSiR wystąpiła w optymalnym składzie:
kapitan drużyny Krymski Marek- 2,5 pkt, Królewicz Tyberiusz-2,5
pkt, Zawistowski Marcin-1,5 pkt, Maciorowski Krystian-1,5 pkt
i Marczykowski Mateusz – drugi mecz po kontuzji.
LS
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Po zakończonej w listopadzie rundzie jesiennej
WARMIA Grajewo nie zapadła w zimowy sen.
Zarząd Klubu jeszcze przed okresem świątecznym spotkał się z trenerem Leszkiem
Zawadzkim w celu szczegółowego omówienia
postawy zespołu w rundzie jesiennej, oceny
poszczególnych zawodników – ich postępów,
przydatności, a także opracowania planu
przygotowań i celów zespołu na rundę wiosenną
rozgrywek ligowych.
Warto wspomnieć o zmianach, które w ostatnim okresie
dokonały się w składzie Zarządu Klubu. Przypomnijmy, że
jeszcze w lipcu 2019 roku ze względu na objęcie mandatu
radnego Powiatu Grajewskiego z funkcji prezesa i członka
Zarządu Klubu zrezygnował Krzysztof Piekarski, pozostając opiekunem medycznym zespołu. Prezesem Klubu został
wówczas 30-letni Wojciech Dulgis – Absolwent Uniwersytetu w Toruniu, pracownik SM MLEKPOL, były zawodnik,
wychowanek Klubu, od dziecka związany z WARMIĄ. Od
początku swojej pracy w Zarządzie zajmował się koordynowaniem działań Akademii Piłkarskiej. Zarząd pod jego
kierownictwem przeszło rok działał w trzyosobowym
składzie. Działanie Klubu to wbrew pozorom naprawdę
sporo pracy, a każdy z członków Zarządu pracuje w Klubie
poza czasem swojej codziennej działalności zarobkowej.
Odkąd Klub nie zatrudnia etatowych pracowników, coraz
trudniej jest sprostać wyzwaniom sprawnego działania. Ze
względu na odroczone z powodu stanu epidemii wybory
nowego Zarządu, w celu usprawnienia pracy w Klubie,
Zarząd (zgodnie z możliwością, którą dopuszcza statut
Klubu) zdecydował o dołączeniu do swojego składu Daniela
Tuzinowskiego (33 l.). To również nasz wychowanek, od
najmłodszych lat związany z grajewskim Klubem. Były
zawodnik WARMII (od żaka do seniora), trener a także
właściciel doskonale współpracującej z WARMIĄ
Akademii Małego Piłkarza i organizator ligowego zespołu
futsalu.
ZMIANY W KADRZE
W porównaniu z kadrą zespołu z rundy jesiennej, wiosną
nie zobaczymy już w barwach WARMII wypożyczonego
w sierpniu do naszego Klubu z SMS Łódź 18-letniego
Adama Nowika, który przymierza się do gry w ZNICZU
Biała Piska, a także niemal 35-letniego Janusza Stankiewicza, który pożegnał się z grajewskim Klubem po 5-letniej
grze. To bardzo solidny zawodnik, wzór profesjonalizmu,
z którym współpraca była przyjemnością. Treningi
w naszym Klubie zakończył też Paweł Górski – wychowanek, któremu kontuzje przeszkodziły w świetnie zapowiadającym się rozwoju piłkarskim. Paweł najprawdopodobniej wiosną zagra w Prostkach i nadal będzie szkolił
młodych piłkarzy naszej Akademii. Tym trzem piłkarzom
dziękujemy za występy z herbem WARMII na sercu.
Nowe twarze w kadrze zespołu to… mniej lub bardziej znani
kibicom zawodnicy, którzy wracają do treningów
w WARMII:
– Dariusz Bieńkowski (bramkarz z zespołu juniorów),
– Piotr Chyliński (w rundzie jesiennej czołowy zawodnik
i najlepszy strzelec POJEZIERZA Prostki),
– Łukasz Domurat (powracający do zespołu po dwuletniej
przerwie),
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– Tomasz Dzierzgowski (jesienią piłkarz ŁKS 1926 Łomża,
w 12 występach zdobył aż 11 goli!),
– Albert Staniszewski (powrót do treningów po kilkuletniej
przerwie),
– Damian Węgrzyn (powrót do treningów byłego zawodnika zespołu juniorów trenera Józefa Matysiewicza).
W grudniu i styczniu na testach w III-ligowych klubach
z naszego regionu była trójka naszych piłkarzy: Filip
Święciński, Jan Bińczak i Dawid Kondratowicz, ale na dziś
są w naszym Klubie i nie ma tematu ich odejścia.
Na kilku początkowych treningach pojawił się pochodzący
z Moniek napastnik Daniel Kukliński, który powrócił do
kraju po pobycie w Holandii, lecz po pierwszym sparingu
z MAZUREM Ełk trener Zawadzki zrezygnował z jego
dalszego udziału w zajęciach zespołu. Z WARMIĄ trenuje
też pomocnik Kacper Koniecko z Ełku, grający jesienią
w MAZURZE Ełk, syn byłego zawodnika naszego Klubu,
Bartłomieja Koniecko. Decyzja co do losów Kacpra
zapadnie w najbliższych dniach. Niewykluczone są kolejne
ruchy kadrowe.
ZESPÓŁ REZERW
Jednym z tematów, nad którym od dłuższego czasu
pracował Zarząd Klubu jest powstanie zespołu rezerw.
- Na przedświątecznym spotkaniu Zarządu z trenerem
i dyrektorem MOSiR-u zostało ustalone, że zespół rezerw
WARMII Grajewo zostanie zgłoszony do rozgrywek
podlaskiej A Klasy od rundy jesiennej sezonu 2021/2022 –
informuje Prezes KS WARMIA Grajewo Wojciech Dulgis.
- Nasze rezerwy nie będą drogą do masowego sprowadzania
zawodników z zewnątrz do pierwszej drużyny i odesłaniu
do drugiego zespołu wychowanków. Proporcje udziału
w kadrze zawodników przyjezdnych do miejscowych
zostaną zachowane. Konieczność jego powstania jest
naturalna – jesienią kadra WARMII liczyła niemal 30
zawodników. Wielu z nich nie jest jeszcze gotowych do gry
na poziomie IV ligi, więc w rezerwach będą mieli więcej
szans na występy. Chcemy, aby zespół rezerw był
naturalnym poligonem doświadczalnym przede wszystkim
dla młodych zawodników kończących wiek juniora.
Liczymy też na udział w nim zawodników ogranych
w grajewskiej lidze zakładowej, z których kilku dotąd,
niestety bez powodzenia, próbowało swoich sił w zespole
seniorów. Jeśli tylko ci zawodnicy zechcą podjąć się
rygorom treningu, to dla najlepszych z nich też znajdzie się
miejsce w zespole.
- W rundzie wiosennej wszyscy zawodnicy będą trenowali
pod okiem trenerów: Leszka Zawadzkiego i asystującego
www.gazetagrajewska.pl
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miejsce w zespole.
- W rundzie wiosennej wszyscy zawodnicy będą trenowali
pod okiem trenerów: Leszka Zawadzkiego i asystującego
mu Kamila Randzio. W czerwcu zostanie dokonany
wstępny podział kadry na pierwszy i drugi zespół.
Oczywiście będzie możliwa migracja zawodników
pomiędzy zespołami. Projekt już ruszył. W sobotę
30 stycznia pierwszy zespół WARMII zagrał w Zambrowie
z III-ligowym KS Wasilków, a druga drużyna w Ełku
z IV-ligowym MAZUREM – dodaje Janusz Szumowski,
Sekretarz Zarządu KS WARMIA Grajewo.
POWRÓT DO TRENINGÓW
Zespół pod wodzą trenera Zawadzkiego, zachowując reguły
bezpieczeństwa sanitarnego wrócił do zajęć 18 stycznia.
Zawodnicy naszego Klubu otrzymują świadczenia
pieniężne, kwalifikujące ich do grupy zawodników
zwolnionych z obostrzeń dotyczących sportu, zawartych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.12.2020 roku.
Przed zajęciami każdy zawodnik z kadry zespołu otrzymał
nowo zakupiony przez Klub sprzęt sportowy marki ZINA
o wartości 1986 zł złotych (na osobę). Sprzęt został
zakupiony ze wsparciem finansowym Urzędu Województwa Podlaskiego, z którego Zarząd Klubu pozyskał
środki w ramach konkursu: „Organizacja szkolenia
sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych
z województwa podlaskiego”.
22 stycznia Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
poinformował oficjalnie o dotacji przyznanej dla Klubu.
Umożliwia to stosowna uchwała Rady Miasta Grajewo
z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
Klub Sportowy WARMIA Grajewo uzyskał zatem dotację
w wysokości 112.500,00 zł na realizację celu publicznego
pod nazwą: „Rozwój dyscypliny sportowej - piłki nożnej
poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących
miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej
w pierwszym półroczu 2021 r”. W oficjalnym ogłoszeniu
Burmistrza Miasta Grajewo czytamy między innymi, że
„Klub Sportowy WARMIA Grajewo będzie uczestniczył
w rozgrywkach ligowych piłki nożnej sezonu 2020/2021.

Łączny koszt realizacji projektu wynosi 161.150,00 zł. Klub
Sportowy WARMIA Grajewo spełnił wszystkie wymogi
formalne wymagane przez ogłaszającego konkurs oraz
uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Komisji konkursowej”.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z obecnymi
władzami samorządowymi. Pan Burmistrz Dariusz
Latarowski doskonale rozumie rolę WARMII Grajewo
w życiu naszego miasta. Spotykamy się ze wsparciem
zarówno Burmistrza, jak i jego Zastępcy oraz Radnych.
W ubiegłym roku aktywnie włączyliśmy się w obchody
480-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Warto
zaznaczyć, że środki z Miasta Grajewo stanowią około
70 procent budżetu naszego Klubu. Staramy się aktywnie
pozyskiwać dodatkowe fundusze z innych źródeł, aby
zapewnić sprawne funkcjonowanie WARMII, ale to
właśnie miasto jest podstawą finansową naszego działania
i za to w imieniu całego Klubu serdecznie dziękujemy” –
powiedział Janusz Szumowski.
SPARINGI
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