
gaze taG ra jewskaG ra jewskaG ra jewska
ISSN 1429-0790 dwutygodnik bezpłatny - wydaje Urząd Miasta Grajewo 19 marca 2021 r.

n
r 3 (109) 2021

W numerze:

str. 5str. 3

Gazeta bezpłatna

Nakład: 3 000 szt.

str. 14

Gazeta bezpłatna Gazeta bezpłatna

Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo, 
zabiega o lepszą drożność ruchu na skrzyżo-
waniach ulic miejskich z trasami krajowymi nr 61 
i 65. Receptą na korki jest sygnalizacja świetlna 
w czterech miejscach. Prośba o uwzględnienie 
takich inwestycji trafiła już do białostockiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Miasto równolegle zabiega także 
o korzystny dla nas i całego regionu wariant 
budowy drogi S16. 
 Grajewo przecinają dwie drogi krajowe: nr 61, czyli 
ulice Kopernika i Piłsudskiego oraz nr  65- czyli Ełcka 
i Wojska Polskiego. Pomiary natężenia ruchu drogowego 
na tych trasach sprzed 6 lat pokazały, ile aut średnio na 
dobę przejeżdżało nimi w obrębie naszego miasta. To 
ponad 22,5 tysiąca na DK 61 (10 973 w ulicy Kopernika 
i 11 606 w Piłsudskiego) oraz ponad 23 tysiące na DK 65 
(10 068 w Ełckiej i 13 171 w Wojska Polskiego). 
- Szacujemy, że obecnie na każdym kierunku średniodo-
bowa ilość  pojazdów wzrosła nawet o połowę. Borykamy 
się z problemem, jakim jest czas  oczekiwania w kolejce aut 
na skrzyżowaniach dróg miejskich z krajówkami. Stąd 
nasze starania o budowę sygnalizacji świetlnych w czterech 
najbardziej newralgicznych miejscach – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.   
 Te skrzyżowania, gdzie światła udrożniłyby ruch, 
to przecięcia się ulic: Kopernika (DK 61) z Dworną 
i Koszarową, Wojska Polskiego (DK 65) z Konstytucji 
3 Maja i Cmentarną, Wojska Polskiego z (DK 65) z 9 Pułku 
Strzelców Konnych oraz Ełckiej (DK 65) z Dworną 
i Strażacką.
 Drogi krajowe, choć przebiegają przez Grajewo nie 
są własnością miasta. Dlatego pismo z prośbą o uwzglę-
dnienie tych czterech inwestycji 26 lutego trafiło do 
białostockiego oddziału GDDKiA. 
- Wielokrotnie wnioskowałem o poprawę warunków dla 
kierowców, pieszych i rowerzystów w całym Grajewie. Krok 
po kroku inwestujemy w bezpieczniejszą i bardziej 
funkcjonalną infrastrukturę komunikacyjną. Wydajemy 
z budżetu miejskiego pieniądze, pozyskujemy środki 
zewnętrzne na podświetlenie przejść, azyle dla pieszych, 
progi zwalniające. Nowe ulice są projektowane tak, by ruch 



na nich odbywał się bezkolizyjnie. Tam, gdzie jest to 
możliwe, powstają lewoskręty, ścieżki rowerowe. 
Inwestycji w ciągach dróg krajowych nie możemy jednak 
jako Miasto Grajewo realizować. Możemy o to zabiegać, 
monitować, argumentować i tak właśnie postępujemy – 
mówi Burmistrz.
 W prośbie skierowanej do GDDKiA przytoczono 
argumenty, które są oczywiste dla zmotoryzowanych 
grajewian oraz pieszych i rowerzystów. Brak reakcji 
drogowców na coraz trudniejszą sytuację komunikacyjną 
przyniesie wzrost zagrożeń w postaci wypadków i kolizji. 
Stanie w korkach frustruje kierowców. To sprzyja 
wymuszaniu pierwszeństwa przejazdu i dekoncentruje. Zła 
płynność ruchu drogowego odbija się negatywnie na 
środowisku. Dłuższe podróże są równoznaczne z większą 
emisją spalin z aut. Wydłużony czas transportu towarów 
wpływa ujemnie na rozwój gospodarczy. Korki utrudniają 
przejazd służbom ratunkowym. Grajewianie tracą 
w zatorach czas, a wraz z nim pieniądze na paliwo.       
 Starania Burmistrza Miasta Grajewo w zakresie 
zbudowania sygnalizacji  świetlnych na czterech 
skrzyżowaniach wspiera między innymi poseł Kazimierz 
Gwiazdowski. 
 Wspólne zabiegi o poprawę bezpieczeństwa 
idealnie wpisują się w uchwalony przez Radę Ministrów 
23 lutego tego roku Program Poprawy Bezpieczeństwa 
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Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 z Krajowego 
Funduszu Drogowego. Jego głównym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu na trasach, które są w zarządzie  
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na ten cel 
z Krajowego Funduszu Drogowego rząd chce przeznaczyć 
2,5 mld zł. 
- Wierzę w to, że nasze miasto z Krajowego Funduszu 
Drogowego także skorzysta. Nie wykluczamy współpracy. 
Możemy przeanalizować partycypację na przykład 
w kosztach sporządzenia dokumentacji sygnalizacji 
świetlnej. Jesteśmy otwarci na rozmowy z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które doprowadzą 
do poprawy bezpieczeństwa pieszych, kierowców i rowe-
rzystów w naszym mieście – mówi Burmistrz.
Trzymamy kciuki za to, aby prośba Burmistrza Miasta 
Grajewo o budowę świateł na czterech newralgicznych 
skrzyżowaniach spotkała się ze zrozumieniem GDDKiA. Do 
tej jakże istotnej dla naszego miasta sprawy obiecał wkrótce 
odnieść się Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białosto-
ckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
Mówimy TAK DRODZE S16 Ełk-Prostki-Grajewo-

Szczuczyn-Goniądz-Mońki-Knyszyn  
System komunikacji drogowej to naczynia połączone. 
Wyprowadzić część ruchu samochodowego z Grajewa 
z pewnością pomoże budowa S16 w wariancie Ełk-Prostki-
Grajewo-Szczuczyn-Goniądz-Mońki-Knyszyn.
- Udało nam się zbudować silną grupę podlaskich oraz 
mazurskich samorządów, które mówią jednym głosem 
„TAK” dla tego wariantu. W działania zaangażowali się 
również parlamentarzyści. Wśród nich są między innymi 
Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, posłowie Kazimierz Gwiazdowski 
i Wojciech Kossakowski. Wspólnie zabiegamy o poparcie 
takiego przebiegu S16 przez Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka oraz Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego – mówi włodarz naszego miasta 
Dariusz Latarowski.
Burmistrz podkreśla, że ten wariant budowy jest dla 
Grajewa doskonały.
- Odciążeniem dla ruchu w mieście byłaby planowana 
obwodnica. Węzły drogowe w Gutach i Ełk- Południe 
idealnie z nią współgrają. Taki przebieg trasy to realne 
zakończenie wykluczenia komunikacyjnego Grajewa, 
całego powiatu, regionu i tej części kraju – wylicza 
Burmistrz.

S16 w przebiegu Ełk-Prostki-Grajewo-Szczuczyn-
Goniądz-Mońki-Knyszyn oznacza rozwój gospodarczy 
tych miejscowości oraz terenów wokół nich. Dobra droga 
jest niezbędna dla nowych firm, a więc sprzyja 
powstawaniu miejsc pracy. Taka trasa pomaga w  rozwoju 
przedsiębiorstw z branż, gdzie już jest mocno rozwinięta 
baza transportu. W Grajewie to przede wszystkim 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol i Pfleiderer oraz 
Agrocentrum.
 Trzeba jasno powiedzieć, że S16 w korzystnym 
między innymi dla Grajewa wariancie wpisano już 
w Programie Budowy Dróg Krajowych. Tymczasem 
wróciły rozmowy o tym, czy drogi nie zbudować jednak 
w korytarzu Białystok – Augustów po linii obecnej Drogi 
Krajowej nr 8. Oczywistym jest, że takiego rozwiązania 
chce na przykład Augustów. Ostateczna decyzja wyboru 
wariantu zapaść może w połowie 2023 roku, dlatego 
Grajewo wraz z partnerami walczą o wariant korzystny dla 
naszego miasta. 
 Warto podkreślić, że 9 lutego bieżącego roku 
wspólnie pod apelem o jego realizację podpisali się: 
Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo, Wójt 
Gminy Grajewo - Stanisław Szleter, Wójt Gminy 
Trzcianne - Marek Szydłowski, Tomasz Andrukiewicz - 
Prezydent Ełku, Wójt Gminy Wąsosz - Czesław 
Ołdakowski, Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki, 
Starosta Powiatu Ełckiego - Marek Chojnowski, Starosta 
Powiatu Grajewskiego - Waldemar Remfeld, Burmistrz 
Knyszyna - Jarosław Chmielewski, Burmistrz Moniek - 
Zbigniew Karwowski, Starosta Powiatu Monieckiego - 
Błażej Buńkowski, Wójt Gminy Prostki - Rafał 
Wilczewski, Burmistrz Goniądza - Grzegorz Dudkiewicz, 
Burmistrz Szczuczyna - Artur Kuczyński oraz Wójt Gminy 
Radziłów - Krzysztof Milewski.    
- Liczymy na wsparcie i korzystne decyzje dla mieszkań-
ców Grajewa oraz partnerskich samorządów. Wybór 
wariantu, o który wspólnie prosimy to decyzja, która na 
dziesięciolecia zaprocentuje wzrostem gospodarczym, 
poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, większą 
liczbą turystów odwiedzających nasze miasta i miejsco-
wości. Brak tej trasy oznaczałby dla nas wykluczenie - 
dodaje Burmistrz Latarowski. 
             WM/Fot. grajewo.pl
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Dobre wieści płyną z opracowanego przez zewnę-
trzną firmę dokumentu „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021-2036”. 
Ten raport pomoże zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne miasta przy zachowaniu walorów 
w postaci czystego powietrza. Sporo miejsca 
poświęcono w nim kwestiom związanym z gazyfi-
kacją. Ta, jak się okazuje, ekologii oraz rozwojowi 
Grajewa w stu procentach sprzyja!
 Dokument bez trudu odnaleźć można w Biuletynie 
Informacji Publicznej samorządu. Stanowił załącznik do 
uchwały, którą podjęli radni na lutowej sesji. Na 121 
stronach raportu zawarto wiele informacji dotyczących 
gazyfikacji miasta.
Przypomnijmy- w czerwcu 2017 roku dzięki staraniom 
Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego 
podpisano umowę na wybudowanie stacji regazyfikacji 
skroplonego gazu LNG przy ulicy Ekologicznej oraz sieci 
dystrybucyjnej w naszym mieście. Z tej odprowadzane są 
przyłącza tam, gdzie znajdują się potencjalni zdeklarowani 
odbiorcy. Gaz do stacji jest dowożony cysternami, a po 
przetworzeniu trafia do klientów. W przyszłości zasilanie 
miasta w gaz ziemny planowane jest w sposób liniowy, 
z gazociągu Polska-Litwa. Jego budowa właśnie trwa pod 
Grajewem. Włączenie do sieci zasilającej miasto plano-
wane jest w miejscowości Konopki. 
 Paliwo gazowe jest ekologiczne, bezpieczne oraz -
co bardzo istotne- proces jego spalania nie generuje 
zanieczyszczeń w postaci szkodliwych dla zdrowia 
człowieka pyłów tak zwanej niskiej emisji. W mieście już od 
ponad roku jest dobre narzędzie do sprawdzania jakości 
atmosfery w postaci stacji pomiarów zanieczyszczenia 
powietrza. Dzięki temu widać, że działania proekologiczne 
realizowane w naszym mieście przynoszą efekty. 
- Procentują między innymi termomodernizacje budyn-
ków, instalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizacje 
systemów ciepłowniczych oraz właśnie gazyfikacja. Ta 
wciąż postępuje – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz 
Miasta Grajewo.
W raporcie czytamy między innymi: „Od października 2018 
r. w Grajewie funkcjonuje sieć gazowa, sieć magistralna 
łączy strefę przemysłową z częścią miasta, od której będą 
doprowadzone przyłącza. Pierwsze przyłącza do 
prywatnych gospodarstw zostały zainstalowane w 2018 
roku. W I etapie główną nitkę poprowadzono między 
innymi przez ulice: Ekologiczną, Konstytucji 3 Maja, 
częścią Wojska Polskiego, Przemysłową, Cmentarną, 
Sportową, Elewatorską, Magazynową oraz Robotniczą. 
W II etapie wykonano sieć w ulicach na os. Jana Pawła II.”
To źródło energii jest coraz bardziej powszechne. Świadczą 
o tym liczby- sieć gazowa w mieście powstała w 2018 roku 
miała długość 2,124 km, w 2019 roku już 5,792 km, a teraz 
jej rozmiar sięga 8 km. 
 Zużycie gazu w naszym mieście szybko rosło 
w kolejnych latach. W 2018 roku wyniosło 1 319,50 m³, rok 
później już 235 337,90 m³ , a od 1 stycznia do 5 listopada 
2020 roku ta wartość sięgnęła 1 311 024,75 m³. Na tej 
podstawie można spodziewać się dalszych wzrostów 
zapotrzebowania na to paliwo. Według prognoz w roku 
2036 będzie na pułapie 30 284 672 m³. 
 Dostępność do tego źródła energii jest ważnym 



filarem dalszego dobrego rozwoju Grajewa. Po pierwsze- 
gaz zastępuje tradycyjne paliwo. Dzięki temu ubywa 
pieców fizycznych, a to ma i będzie miało ogromny wpływ 
na lepszą jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. 
Krokiem milowym w tym zakresie będą efekty realizacji 
projektu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pod 
nazwą.:  „Modernizacja systemu ciepłowniczego 
w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa 
wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”. 
Kolejnym walorem jest tutaj cena oraz wygoda przy 
korzystaniu z tego paliwa. Gazyfikacja wraz z przyszłym 
wpięciem linii do sieci Polska-Litwa pozwoli bezpiecznie i 
ekologicznie zapewnić potrzebną moc przedsiębiorstwom 
już prosperującym oraz kolejnym w strefie przemysłowej. 
Rozwijająca się sukcesywnie sieć instalacji gazowej niesie 
ze sobą wpływy do miejskiej kasy. Spółki gazowe 
odprowadzają co roku podatek za instalacje oraz nitki 
przesyłowe zlokalizowane na gruntach komunalnych. 
 - W 2020 roku z tego tytułu do budżetu miejskiego wpłaciły 
za rok poprzedni 31.092 zł. W roku bieżącym ta kwota 
wyniesie już 77.092 zł - informuje Grzegorz Kurzątkowski, 
Skarbnik Miasta Grajewo.
 Splot korzyści i planów rozwoju miasta przy 
wzroście jego walorów ekologicznych w postaci czystego 
powietrza leżały u podstaw utworzenia Klastra „Energe-
tyczne Grajewo”. Ten powstał w 2017 roku z inicjatywy 
Burmistrza Dariusza Latarowskiego, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Grajewie i spółki PGNiG TERMIKA 
Energetyka Rozproszona oraz przy współudziale partnera 
naukowego - Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Białostockiej. Dalszy rozwój tych działań ma zaowocować 
stworzeniem optymalnie samowystarczalnego energe-
tycznie miasta. Do tematu Klastra „Energetyczne Grajewo” 
z pewnością będziemy wracać.

WM na podst. grajewo.pl/ Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 
2021-2036 (Agencja Użytkowania i Poszano-
wania Energii Andrzej Gołąbek)
     Fot. grajewo.pl  
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24 marca minie termin na składanie ofert od firm 
zainteresowanych budową Otwartej Strefy Aktywności 
z oświetleniem przy ulicy Sportowej. Powstanie 
kolejna infrastruktura, która służyć będzie dzieciom, 
młodzieży i dorosłym w zdrowym i bezpiecznym 
spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. To 
dobra okazja, by podsumować najważniejsze działania 
z ostatnich 5 lat w tym zakresie.  
 O tym, że place zabaw, modernizacje już istniejących, 
strefy aktywności, tereny zielone są potrzebne, świadczy ich 
wykorzystywanie przez grajewian. Z pewnością, po zimowym 
zastoju, wiosną znowu zapełnią się dziećmi i młodzieżą. To 
ważne zwłaszcza w dobie pandemii, gdy uczniowie uczą się 
zdalnie i rzadziej ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego. 
Zdrowie i kondycję w tych trudnych czasach pomaga zachować 
infrastruktura, której w ostatnich 5 latach w naszym mieście 
przybyło.
 W 2016 roku w Parku Wolności oraz tym przy ul. 
Wojska Polskiego zamontowane zostały urządzenia siłowni 
zewnętrznych. W obu miejscach postawiono także między 
innymi stoły do gry w szachy. W tym samym czasie w Parku 
Solidarności pojawił się Street Workout. 
Rok później Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo 
wspierany przez radnych miejskich, podejmuje decyzję, która 
raz na zawsze eliminuje problem zbyt małej liczby placów zabaw 
w naszym mieście. Powstają trzy. Zbudowane z przyjaznych 
i bezpiecznych materiałów urządzenia do dziś służą dzieciom 
przy ulicy Księdza Aleksandra Pęzy oraz na os. Centrum i os. 
Wiktorowo. Warto dodać, że także wtedy w wyniku Budżetu 
Obywatelskiego grajewianie decydują, aby zmodernizować 
istniejący już plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego.   
 Miasto dba również o poprawę istniejącej już 
infrastruktury. Przykładem tych działań w 2017 roku jest 
budowa automatycznego systemu nawadniania boisk piłkar-
skich na Stadionie Miejskim im. W. Terleckiego oraz na tym przy 
Klubie Hades. 
 W 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 
zbudowana zostaje ścieżka spacerowo-biegowa do celów 
rekreacyjnych przy Klubie Hades. Już w 2019 roku wspomniane 
wcześniej sąsiadujące z tą ścieżką boisko zyskuje oświetlenie. 
Wtedy dobiega końca I etap ambitnego projektu pod nazwą: 
„Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów 
zielonych w Grajewie”. Warto przypomnieć, że poza meta-
morfozą dawnego „Ślepego Jeziorka” w ramach tego przedsię-
wzięcia zmieniają oblicza dwa mniejsze fragmenty naszego 
miasta- świetne miejsca do relaksu i aktywnego spędzania 
wolnego czasu powstają na os. Jana Pawła II oraz przy ulicy 




Ekologicznej. Równolegle przy ul. Nowo Osiedle wyrasta 
Otwarta Strefa Aktywności. Powody do radości mają również 
miłośnicy jazdy na deskorolkach, hulajnogach i rolkach, 
ponieważ w 2019 roku ukończona zostaje rozbudowa skateparku 
przy ulicy Konstytucji 3 Maja. 
 Koronną inwestycją z zakresu tych wspierających sport 
i rekreację była ukończona w ubiegłym roku budowa placu 
zabaw oraz strefy rodzinnej na terenie Parku Solidarności. 
Całość jest rozległym  i perfekcyjnie przygotowanym miejscem 
do wypoczynku. Warto dodać, że także w ramach zadania pod 
nazwą: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie 
terenów zielonych w Grajewie - Etap II” powstał tutaj 
pumptrack, czyli tor rowerowy o długości 160 metrów 
z przeszkodami. Całość służy miłośnikom rowerowej jazdy 
wyczynowej, którzy pokonują 16 muld krętego toru. Równolegle 
zmodernizowane zostało- zlokalizowane po sąsiedzku z torem- 
Miasteczko Ruchu Drogowego. Do tego doszły urządzenia 
miejsc zielonych wchodzących w skład oraz stanowiące 
bezpośrednie sąsiedztwo Parku Solidarności (tereny przy ul. 
Łaziennej, Broniewskiego, Zielonej i Koszarowej).
Wśród ubiegłorocznych inwestycji, które sprzyjają aktywności 
fizycznej, warto odnotować także zakup i montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie.
Co dalej? Zbliża się koniec terminu na składanie ofert na budowę 
wspomnianej na początku tego tekstu Otwartej Strefy 
Aktywności przy ulicy Sportowej wraz z linią oświetleniową. Do 
tego dojdzie boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 
4. To inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach 
współpracy Miasta Grajewo z Samorządem Rejonu Soleczni-
ckiego w projekcie pod nazwą: "Wzmacnianie transgranicznych 
więzi społecznych" w ramach Programu Współpracy Interreg 
V-A Litwa-Polska. 
- Wybudowane dotychczas place zbaw, strefy aktywności, 
modernizacja istniejącej już infrastruktury są odpowiedzią na 
postulaty mieszkańców.   Będziemy kontynuować te działania 
w ramach  możliwości finansowych miasta i - podobnie jak 
wcześniej - ubiegać się z powodzeniem o dofinansowywanie tych 
inwestycji ze środków zewnętrznych – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Trzymamy kciuki za pozytywne dla naszego miasta rozstrzy-
gnięcia w konkursie Programu „Rozwój Lokalny”, finanso-
wanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 
 - Przypomnę, że mamy szansę uzyskać z tego źródła 40 milionów 
złotych. Jeśli nasz wniosek uzyska dofinansowanie, Grajewo 
zyska między innymi plażę miejską z prawdziwego zdarzenia 
nad odtworzonym jeziorem Brajmura – mówi Burmistrz.   
                                                                  WM/ Fot. grajewo.pl
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Grajewskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs na 
projekt muralu, który ozdobi wschodnią ścianę jego 
siedziby. Propozycje można co prawda wysyłać do 15 
maja, lecz na podstawie regulaminu konkursowego już 
teraz mamy sporo informacji o dziele, które tutaj 
powstanie.    
Zwycięski projekt muralu zostanie wykonany na tylnej elewacji 
Grajewskiego Centrum Kultury (od strony ul. Łaziennej). Do 
wykorzystania jest powierzchnia aż około 123 metrów 
kwadratowych (ok. 19 x 6,5 m). Organizator konkursu 
w regulaminie zawarł pewne ogólne, lecz bardzo ważne warunki. 
Projekt powinien odwoływać się do kulturalno-historycznego 
dziedzictwa Grajewa i nawiązywać do wielokulturowej 
i wieloreligijnej przeszłości miasta. Projektant musi pamiętać, że 
budynek, na którym będzie zrealizowany obraz to obiekt o bogatej 
przeszłości historycznej. Dlatego ważne jest, aby charakter 
malowidła uwzględniał kontekst przestrzenny miejsca. 
 Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na 
ogłoszenie wyników konkursu, a następnie jego realizację. Na 
podstawie powstałych już w naszych mieście murali, można 
spodziewać się kolejnej ciekawej formy artystycznej. Pierwszym 
miejskim muralem jest ten na dawnej siedzibie Grajewskiej Izby 
Historycznej- przy ulicy Ełckiej. Został wykonany w 2016 roku. 
Obrazuje ułana wyłaniającego się z mgły. Warto dodać, że powstał 
ku pamięci 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie im. gen. 
Kazimierza Pułaskiego (w bieżącym roku przypada setna rocznica 
jego sformowania). Wkrótce w innej części miasta powstało 
kolejne monumentalne dzieło. Ścianę szczytową bloku 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Konstytucji 3 
Maja ozdobiła tancerka ludowa. Nietrudno odgadnąć, że mural 
powstał na pamiątkę 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie. 
 Dwa murale przypominać będą nam oraz przyszłym 
pokoleniom o 480-leciu naszego miasta. Pierwszy obraz powstał 
na budynku przy ul. Wojska Polskiego. Głównym tematem są tutaj 
dwa herby Grajewa wyłaniające się z cienia. Obecny herb 
z niebieską tarczą został zatwierdzony w 1990 roku. Przysłania on 
dawny herb, który pochodzi z początku lat 30-tych XX wieku. 
Najświeższym dziełem jest ciekawa ozdoba Parku Solidarności. 
Ten mural przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii 
naszego miasta. Znajdziemy na nim chronologicznie ukazane 
przełomowe momenty, jak choćby wizytę Napoleona Bonaparte 
w Grajewie, nadanie praw miejskich przez Zygmunta Starego czy 
przybycie 9 Pułku Strzelców Konnych. Twórca na murze 
zaakcentował również między innymi odzyskanie niepodległości, 
potyczkę z powstania styczniowego, postać pierwszego posła 
z Grajewa Jana Zyskowskiego oraz walkę z okupantem podczas II 
wojny światowej oraz rozkwit przemysłowej części miasta. Mural 
został oficjalnie odsłonięty 12 lipca 2020 roku, w dniu 
kulminacyjnym 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.



 Już wiadomo, że w planach władz miasta  jest wykonanie 
kolejnego malowidła ściennego, a więc ten na Grajewskim 
Centrum Kultury nie będzie na pewno ostatnim w najbliższym 
czasie.
Wielkoformatowa ścienna sztuka z pewnością ożywia Grajewo, 
intryguje. Ma również walory edukacyjne i w bardzo ciekawy 
sposób niesie informacje o historii przedstawianych wydarzeń czy 
postaci. Ta wizualna sztuka przekazu wywołuje uśmiech, skłania 
do refleksji i angażuje odbiorcę, a przy tym przełamuje miejską 
szarość. Sprzyjają temu iluminacje, dzięki czemu murale są lepiej 
widoczne po zmroku. 
Co ciekawe, historia murali postrzeganych jako malowidła 
umieszczane bezpośrednio na ścianie, sięga czasów prehisto-
rycznych i dotyczy dzieł rąk ludzkich na ścianach jaskiń. Te 
najstarsze odnalezione we Francji powstały ponad 30 tysięcy lat 
temu.    
   WM na podst. GCK 
   Fot. grajewo.pl 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 rozpocznie się już 1 kwietnia. Poprzedzające go 
prace organizacyjne i przygotowawcze mają na celu 
sprawne, a przede wszystkim bezpieczne dla nas 
wszystkich przeprowadzenie tej operacji logisty-
cznej. To niezwykle ważne badanie statystyczne 
obejmujące całą populację mieszkańców Polski jest 
realizowane raz na 10 lat. Zgodnie z ustawą o naro-
dowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, 
osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest 
obowiązana do przeprowadzenia samospisu interne-
towego. Dlatego warto zapoznać się z poniższymi 
informacjami.

Kto i co będzie objęte NSP 2021? 
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie 
Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie 
przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych.

Czego będą dotyczyły pytania w NSP 2021? 
W spisie będziemy pytani m.in. o:
- cechy demograficzne - płeć, wiek, adres zamieszkania, stan 
cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
- aktywność ekonomiczną - bieżący status aktywności 
zawodowej (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), 
lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, 
zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, 
rodzaj źródła utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń;
- poziom wykształcenia;
- niepełnosprawność – samoocenę niepełnosprawności, grupy 
schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych 
czynności;
- migracje wewnętrzne i zagraniczne;
- przynależność etniczno-kulturową – narodowość, język, 
którym posługują się członkowie gospodarstwa domowego 
w kontaktach domowych, wyznanie;
- gospodarstwa domowe i rodziny - stopień pokrewieństwa 
z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do 
zajmowanego mieszkania.
Część formularza spisowego będzie zawierała pytania 
z zakresu stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. 
Respondenci zostaną zapytani m.in. o rodzaj pomieszczeń 
mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczbę 
osób w mieszkaniu, powierzchnię użytkową; liczbę pokoi oraz 
kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie 
w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego 
paliwa do ogrzewania oraz tytuł prawny zamieszkiwania 
mieszkania przez gospodarstwo domowe. W przypadku 
budynków pytania będą dotyczyły rodzaju budynku, w którym 
znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia 
w urządzenia techniczne, własności budynku, liczby mieszkań 
oraz roku wybudowania budynku.

Metody spisu
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest 
obowiązana do przeprowadzenia samospisu interneto-
wego.
Zalogowanie się do formularza spisowego będzie odbywało się 
za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy 
informatyczne banków) lub przez podanie numeru PESEL 
oraz nazwiska rodowego matki.




W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta 
obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza 
elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się 
z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc 
w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja wywiadów 
bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej 
w kraju.

Infolinia spisowa
Już od 15 marca pod numerem telefonu: 22 279 99 99 została 
uruchomiona infolinia spisowa. Do końca marca będzie 
można uzyskać informacje o NSP 2021, natomiast od 
1 kwietnia w ramach infolinii będzie można skorzystać 
z pomocy w samodzielnym wypełnieniu formularza 
spisowego, spisać się przez telefon metodą „Spis na żądanie”, 
pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach 
spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

Pomoc w wypełnieniu obowiązku spisowego
W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości 
dokonania samospisu, np. z powodu braku dostępu do 
Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach 
obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, 
zostaną udostępnione pomieszczenia i sprzęt do realizacji 
samospisu. Będzie też możliwość skorzystania z pomocy 
pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Lista miejsc, w których będzie można dokonać samospisu 
zostanie opublikowana na stronie GUS.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na 
zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz 
w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od 
momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte 
są tajemnicą statystyczną.

Wypełnijmy nasz obowiązek w formie
 samospisu internetowego

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 w drodze samospisu interneto-
wego. Jest to najwygodniejsza forma przekazania danych. 
Możemy z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, 
a dodatkowo będziemy mieli możliwość wzięcia udziału 
i wygrania atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP.
Pamiętajmy o tym, że wyniki spisu umożliwiają analizę 
i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społe-
cznych w dowolnych przekrojach (również na poziomie gmin). 
Na ich podstawie organy władzy podejmują najważniejsze 
decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Ponadto na 
nich opierają się plany rozwojowe naszych małych ojczyzn, 
jakimi są gminy.
Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Zadbajmy o naszą 
p r z y s z ł o ś ć .  P a m i ę t a j m y ,  ż e  # L i c z y S i ę K a ż d y 
i #LiczymySięDlaPolski!
    Źródło: spis.gov.pl
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UWAGA! Od 1 lipca 2020 roku segregacja odpadów jest OBOWIĄZKOWA.
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Na jakim etapie są prace zmierzające do posta-
wienia w zasobach  Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Grajewie kolejnego budynku?
 - Te starania trwają już od kilku lat. Blok początkowo miał 
powstać w formule Mieszkanie Plus, lecz ten program nie 
okazał się korzystny. Nasze prace z jednej strony polegały 
na opracowaniu kwestii technicznych dotyczących samego 
budynku. Te działania mamy za sobą. Złożyliśmy już 
wniosek o pozwolenie na budowę i czekamy na wydanie 
decyzji. Drugie wyzwanie, przed jakim stanęliśmy, to 
znalezienie optymalnych narzędzi finansowania inwe-
stycji. Chodzi tutaj o to, aby nasz wkład własny był możliwie 
jak najmniejszy, bo duży wkład przełożyłby się na wysokość 
czynszu, a tego nie chcieliśmy i nie chcemy. 

Jaki budynek został zaprojektowany?
- Planowane przedsięwzięcie polega na budowie czterokon-
dygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z 36 lokalami mieszkalnymi z przynależnymi komórkami 
lokatorskimi. Obiekt będzie podpiwniczony, z instalacjami 
wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Powierzchnia użytkowa wyniesie ponad dwa tysiące 
metrów kwadratowych. Blok będzie sąsiadował z Zespołem 
Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

Skąd TBS chce pozyskać środki na tę inwestycję?
- Chcemy skorzystać jednocześnie z kilku źródeł 
finansowania. Warto zaznaczyć, że w 2017 roku powstał 
Krajowy Zasób Nieruchomości. To państwowa instytucja, 
która pomaga w powstawaniu mieszkań gminnych, 
rozwoju budownictwa czynszowego. KZN jest współodpo-
wiedzialny za realizację rządowego programu wspiera-
jącego rozwój mieszkalnictwa. Wraz z Dariuszem 
Latarowskim, Burmistrzem Miasta Grajewo, dwukrotnie 
spotkaliśmy się już z Zastępcą Prezesa Krajowego Zasobu 
Nieruchomości, Jarosławem Puckiem. Rozmowy dotyczyły 
oczywiście wsparcia planowanej przez nas inwestycji. 
Podkreślę tutaj, że jedynym wspólnikiem Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Grajewie jest Miasto Grajewo. Te 
spotkania i rozmowy w Krajowym Zasobie Nieruchomości 
potwierdziły, że obraliśmy dobry kierunek starań, których 
efektem ma być kolejny budynek z czynszowymi 
mieszkaniami na wynajem. W styczniu tego roku weszła 
w życie nowelizacja ustawy wspierającej rozwój mieszkal-
nictwa, dotycząca między innymi budowy tanich mieszkań 
w Polsce. Zmiany przepisów pozwalają starać się o kilka 
zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Z posia-
danych przeze mnie informacji wynika, że Radzie Miasta 
Grajewo będzie przedstawiona stosowna uchwała, której 
podjęcie jest konieczne, aby Miasto Grajewo wystąpiło 
o wsparcie do Krajowego Zasobu Nieruchomości ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
Wnioskowane wsparcie zostało oszacowane na 738 292,00 
złotych, co stanowi 10% wartości kosztów przedsięwzięcia. 
TBS Sp. z o. o. w Grajewie zamierza wystąpić o prefe-
rencyjny kredyt z programu wspierania społecznego 
budownictwa czynszowego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego jeszcze w najbliższej edycji wiosennej, 
w terminie od 1 do 31 marca 2021 r. Z dofinansowania mogą 
korzystać między innymi właśnie towarzystwa budo-
wnictwa społecznego. Trzecim źródłem, z którego 
chcielibyśmy skorzystać, jest bezzwrotne wsparcie 




budownictwa z Funduszu Dopłat realizowane również 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Czy można już teraz określić, kiedy nowy blok 
zostanie oddany do użytku?
- Nie jestem w stanie podać obecnie konkretnej daty. Na 
długość całego procesu inwestycyjnego mają wpływ 
kwestie proceduralne oraz sposób finansowania. Wśród 
nich jest czas oczekiwania na decyzje KZN-u oraz banku, 
następnie okres realizacji przetargu, który wyłonić ma 
wykonawcę budowy bloku. Sądzę jednak, że przy 
sprzyjających warunkach, już w 2022 roku może nastąpić 
tak zwane „wbicie łopaty” i ruszy budowa. Wkrótce 
będziemy znać więcej szczegółów, za nami będą kolejne 
działania i wtedy ten termin będzie bardziej skrystalizo-
wany. Dofinansowanie z KZN-u, plus kredyt na prefe-
rencyjnych warunkach oraz wsparcie z Funduszu Dopłat 
pomogą nam zrealizować zaplanowaną inwestycję. Należy 
tu też wspomnieć o partycypacji przy budowie nowego 
bloku przez przyszłych najemców.

Ile osób obecnie oczekuje na mieszkanie w zaso-
bach  TBS Sp. z o. o. w Grajewie? 
 - Spółka powstała w 2001 roku. Prezesem Zarządu jestem 
od czerwca 2017 roku. Lista osób oczekujących na 
mieszkanie nie była aktualizowana przez 17 lat. 
Bezzwłocznie w 2017 roku podjąłem decyzję, by ją 
odświeżyć. Okazało się wtedy, że w przeciągu tych 17 lat 
część osób wyprowadziła się z naszego miasta lub nabyła 
już mieszkanie, niektórzy zmarli, a ich wnioski wciąż 
figurowały na starej liście. Teraz dzięki aktualizacjom 
mamy realne dane dotyczące ilości osób, które faktycznie 
ubiegają się o mieszkanie w zasobach naszej Spółki. Do 
końca marca czekamy na tegoroczną aktualizację 
wniosków. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli 
skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – 
pomoże uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo 
niedawno złożonymi wnioskami. Ci, którzy nie dokonają 
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wniosków. Odświeżenie listy z jednej strony pozwoli 
skrócić czas zasiedlania wolnych mieszkań, z drugiej – 
pomoże uzyskać mieszkanie nawet osobom ze stosunkowo 
niedawno złożonymi wnioskami. Ci, którzy nie dokonają 
aktualizacji bądź przestaną spełniać kryteria uprawniające 
do przydziału mieszkania, będą wykreślani z listy 
oczekujących. Pozwoli to ograniczyć listę do osób mających 
faktycznie niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. 
Aktualizacji należy dokonać osobiście w biurze Spółki przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 27. Po ubiegłorocznej aktualizacji 
okazało się, że są 162 wnioski na mieszkania w zasobach 
Spółki . Teoretycznie, przy tej liczbie chętnych, istnieje 
zapotrzebowanie na trzy bloki w formule TBS-u. Kryteria 
uprawniające do przydziału mieszkania są szczegółowo 
opisane na naszej stronie internetowej. Jestem przeko-
nany, że planowana inwestycja TBS-u oraz współpraca 
z Miastem Grajewo zwiastują dalszą poprawę gospodarki 
mieszkaniowej w naszym mieście.

Jakie są Pana zdaniem najważniejsze zalety 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
w Grajewie?  
- TBS Sp. z o.o. w Grajewie obsługuje zasób własny składa-
jący się z 4 budynków i 10 bloków wspólnot mieszka-
niowych, w których znajduje się 347 mieszkań. Powie-
rzchnia lokali mieszkalnych całości administrowanego 
zasobu to prawie szesnaście tysięcy metrów kwadratowych. 
Sądzę, że budownictwo społeczne wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom tych grajewian, którzy mają zbyt wysokie 
dochody, by starać się o mieszkanie komunalne, 
a jednocześnie nie mogą uzyskać kredytu na zakup 
własnego lokum. Warto tutaj podkreślić, że mieszkańcy 
nowych budynków będą mieli możliwość dojścia do prawa 
własności mieszkań. Korzystając z okazji przypomnę, że 
prowadzimy szereg działań, które mają na celu podnie-
sienie komfortu mieszkańcom. Dofinansowujemy 
wymianę okien w mieszkaniach Spółki, co przekłada się na 
niższe koszty ogrzewania. Ta oferta spotkała się z dużym 
zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców. 
Sukcesywnie prowadzimy większe i mniejsze remonty, 
modernizujemy wiatrołapy, domofony. Dbamy także 
o otoczenie budynków. Stąd  między innymi łąka kwietna 
wysiana w ubiegłym roku w miejsce tradycyjnego trawnika. 
Potrafimy słuchać mieszkańców i w miarę możliwości 
finansowych Spółki odpowiadamy na ich oczekiwania. 
Dodam, że poza naszą podstawową działalnością 
prowadzimy dodatkową – sprawnie i na korzystnych 
warunkach zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi. 
Zachęcam do poznania naszych działań, które szczegółowo 
opisane są na stronie internetowej:tbs.grajewo.pl. 
   Dziękujemy za rozmowę.

· studia podyplomowe. 
Poddziałanie 3.2.2 obejmuje pozaszkolne formy kształcenia 
dorosłych, w szczególności:

· pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, 
· kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
· kursy umiejętności zawodowych, 
· kursy nadające kwalifikacje. 

Warunkiem objęcia kandydata procesem rekrutacji jest 
utworzenie konta w systemie dostępnym na stronie https://bon-
szkolenie.pl / .Uwaga!  Kandydat  wypełnia dokumenty 
rekrutacyjne elektronicznie. Osoby bez takiej możliwości 
powinny zgłosić się do Centrum Doradztwa Edukacyjno- 
Zawodowego, gdzie wspólnie z pracownikiem Centrum wypełnią 
dokumenty rekrutacyjne. Siedziba CEDZ obsługującego osoby 
zamieszkałe na terenie powiatu i Miasta Grajewo znajduje się 
w Grajewie przy ul. Mickiewicza 3A, pok. nr 1, tel. 86 273 84 91 
(e-mail: ). Więcej szczegółów krystyna.jankowska@ares.suwalki.pl
o całym projekcie na stronie: .www.ares.suwalki.pl
     WM na podst. grajewo.pl, ares.suwalki.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Jego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego 
„ARES” S.A. w Suwałkach, a Miasto Grajewo jest tutaj 
jednym z sześciu partnerów. Dzięki temu 118 grajewian 
zyska możliwość dofinansowania w szkoleniach, 
kursach i studiach podyplomowych. Rekrutacja do 
projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr 
subregionu suwalskiego” rozpocznie się 22 marca 
2021 r. o godz. 8.00. Dokumenty należy wypełnić 
i złożyć drogą elektroniczną. 
 Miasto Grajewo jest jednym z partnerów projektu na 
podstawie umowy podpisanej przez Dariusza Latarowskiego 
Burmistrza Miasta Grajewo w dniu 19 czerwca 2020 roku. 
Projekt podzielony jest na dwa poddziałania.
 W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój 
kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, 
TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” maksymalna 
kwota dofinansowania to 9000 zł na osobę. Natomiast w ramach 
Poddziałania 3.2.2. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr 
subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” 
maksymalne dofinansowanie wyniesie 15000 zł na osobę. 
 Projekt skierowany jest zarówno do osób bezrobotnych, 
jak i pracujących, w szczególności o niskich kwalifikacjach 
zawodowych (czyli z wykształceniem nie wyższym niż średnie), 
osób po pięćdziesiątym roku życia. Planowana liczba uczestników 
do zrekrutowania przypadająca na Miasto Grajewo to 118 osób 
(3.2.1 – 89 osób, 3.2.2 – 29 osób). 
Projekt “Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr 
subregionu suwalskiego” realizuje dwa, następujące 
poddziałania:
Poddziałanie 3.2.1 obejmuje rozwój kompetencji językowych 
i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego, 
w szczególności:

· szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie TIK 
(technologie informacyjno-komunikacyjne), 

· szkolenia rozwijające kompetencje językowe, 
· kursy kompetencji ogólnych, 
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21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego. Już od 8 lat Oddział dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Grajewie organizuje z tej okazji 
Miejski Konkurs Ortograficzny, aby najlepsi 
w dziedzinie ortografii uczniowie z grajewskich 
podstawówek mogli spróbować swoich sił i zawalczyć 
o tytuł Mistrza Ortografii. 
 Po eliminacjach szkolnych nauczyciele klas trzecich 
wyznaczyli pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły do udziału 
w Dyktandzie przygotowanym przez pracowników Biblioteki Dla 
Dzieci. Tradycją stało się już, że konkursowi przewodniczy Pani 
Lucyna Bagińska- Dyrektor Centrum Edukacji „Mentor” 
w Grajewie, wieloletnia polonistka z ZS nr 1 w Grajewie.
 W tym roku, wyjątkowo, konkurs odbył się w trzech 
turach, w grupach pięcioosobowych. Uczniowie każdej ze szkół 
przybyli do Biblioteki o innej porze, tak aby dostosować się do 
ogólnie panujących  zasad reżimu sanitarnego i w bezpieczny 
sposób uczestniczyć w dyktandzie. Poziom umiejętności 
ortograficznych wśród uczniów klas trzecich wszystkich 
grajewskich podstawówek był bardzo zróżnicowany. Trzeba 
przyznać, że na podium znalazły się osoby wyjątkowo uzdolnione, 
które zdecydowanie wyróżniły się kompetencjami językowymi na 
tle pozostałych uczestników konkursu i uzyskały imponujące 
wyniki. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe 
ufundowane przez Organizatora.
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom składamy serdeczne 
podziękowania za chęć udziału w konkursie, a zwycięzcom  
gratulujemy wspaniałych wyników! 
Lista laureatów
I miejsce i Tytuł Mistrza Ortografii otrzymuje Aleksandra 
Burzyńska (SP 1) 
II miejsce- Michał Moszczyński (SP 2)
III miejsce- Izabela Zyskowski (SP2)
Wyróżnienie- Maja Łukawska (SP4)
  Biblioteka dla Dzieci w Grajewie



Jacek Kawalec przy akompaniamencie klawiszy, za którymi 
zasiadła Julia Chmielewska i gitary, na której grał Bartłomiej 
Papierz, rzeczywiście 6 marca pokazał nam wiele 
wyśpiewanych twarzy.Uraczył nas przebojami Johna 
Lennona, Louisa Armstronga, Ryśka Riedla. Artysta 
nawiązał także do uwielbianego przez siebie Joe Cockera. 
Zabawiał między utworami anegdotami, którerozbawiły 
publiczność. Dziękujemy Jackowi Kawalcowi i jego 
zespołowi za tak udany występ, publiczności za tak liczne 
przybycie.
    WM na podst. GCK
    Fot. GCK

 Wystawa grafik Salvadora Dalego w Grajewskiej Izbie 
Historycznej (ul. Legionistów 9) to wyjątkowa i nie-
powtarzalna okazja, aby spotkać się ze światową sztuką, która 
jest „na wyciągnięcie ręki”.
 Kataloński artysta powiedział o sobie: „Jestem 
siedliskiem geniuszu”.  Interesował się nie tylko malarstwem, 
ale również grafiką, ceramiką, projektowaniem, fotografią 
i sztuką filmową. Jego obrazy są inspirujące i miały wpływ na 
wiele dziedzin popkultury.
 Wernisaż grafik Salvadora Dalego odbył się 
5 marca 2021 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej w Grajewie. 
Wystawa będzie czynna do 02.04.2021 r. Serdecznie 
zapraszamy w godzinach otwarcia Grajewskiej Izby 
Historycznej.               Wstęp wolny.
      GIH
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21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
Poprzez zabawy językowe z wykorzystaniem tekstów literackich, 
okraszonych nutą poczucia humoru i przewrotności, po raz 
kolejny w „Czwórce”  zachwyciliśmy się pięknem języka polskiego. 
Podjęte działania zostały zaplanowane nie na dzień, ale na tydzień 
obchodów, a opracowany program adresowany był do całej 
społeczności  szkolnej. Było:  „Czytam Polskie” (wypożyczanie 
i czytanie książek z biblioteki polskich autorów w nawiązaniu do 
akcji społecznej promującej polską literaturę pod Patronatem 
honorowym Rady Języka Polskiego); „Język polski – dodaj do 
ulubionych” – pod takim hasłem w bibliotece szkolnej 
przygotowano wystawę słowników dla klas 1-3; „Samouczek 
Ucznia” (opracowano informator językowy online dla uczniów 
klas 4-8 dotyczący wydawnictw informacyjnych); „Dzień biało-
czerwony” (23 lutego przyszliśmy do szkoły w strojach 
w kolorystyce biało-czerwonej). Oddziały przedszkolne 
przygotowały galerię ph. „Moja ulubiona literka”, prezentującą 
pięknie pokolorowane i ozdobione litery polskiego alfabetu. 
Z kolei klasy I uczyły się wybranych piosenek o naszej mowie 
ojczystej. Klasy II i III pracowały na zajęciach ze słownikami, we 
fragmencie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej kolorowały 
samogłoski i spółgłoski oraz w ramach konkursu układały 
zdania z wyrazami: język i polski. Oto kilka najciekawszych                      
z nich: 
Uczę się pilnie języka polskiego, bo to wstyd nie znać języka 
swojego. (B. Kalinowski)
Polska przyroda zachwyca nas swoim pięknem. (M. Mazurek)
Gdy dużo czytamy, to swój język polski udoskonalamy. 
(M. Gudełajski)
Każdy Polak ci to powie, że nasz ojczysty język optymistycznie 
zawraca w głowie. (Z. Chorosz).
Nagrody w tym konkursie otrzymują: Martyna 
Chmielewska kl. II c, Zuzanna Chorosz kl. III a, Ada Chudek kl. II 
c, Marta Ćwikowska kl. III c, Ilona Damięcka kl. III b, Karolina 
Dobrydnio kl. III b, Miłosz Gudełajski kl. II b, Bartosz Kalinowski 
kl. II c, Gabriel Kuizinas kl. II c, Mateusz Mazurek kl. II c, Julia 
Romanowska kl. III c, Maja Świderska kl. II c.
Klasy IV – VIII (uczące się zdalnie) poznały historię języka 
polskiego i jego rozwój na przestrzeni lat poprzez 
obejrzenie krótkich filmików pt. „Błyskawiczne dzieje 
polszczyzny”.
Samorząd Uczniowski na czele z Michałem Zyskowskim 
przeprowadził sondaż wśród koleżanek i kolegów z klas VII – 
VIII, zadając pytanie:
Jak możemy dbać o swój, najpiękniejszy na świecie, 
język ojczysty?  Udzielone odpowiedzi koncentrowały się wokół 
następujących zagadnień: uczyć się i mówić poprawną 
polszczyzną; organizować konkursy z języka polskiego; 
zmniejszyć ilość anglojęzycznych wtrąceń w wypowiedziach; nie 
używać brzydkich słów; czytać książki polskich autorów; 
poznawać historię Polski; obchodzić święta narodowe.
Było „Matematycznie na języku polskim – język polski na 
matematyce” poprzez zadania łączące umiejętności 
matematyczne, w tym logicznego i analitycznego myślenia, 
z treściami polonistycznymi. 
Klasy IV – V wzięły udział w konkursie online „Ojczyzna 
twa”. Zadaniem uczestników było wysłuchanie tytułowej 
piosenki  w wykonaniu Marka Grechuty  i  wypisanie 
wymienionych w niej nazwisk wielkich pisarzy polskich (Piotr 
Skarga, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Krasicki i 
Juliusz Słowacki), następnie podanie z wykorzystaniem 
dostępnych źródeł przy każdym z nich, jak największej liczby 
utworów jego autorstwa. W tym konkursie nagrody otrzymują:  
I miejsce – Szymon Modzelewski kl. IV b; II miejsce – Antoni 
Wasilewski kl. IV b; III miejsce – Lena Karwowska kl. IV b. 
Wyróżnienie – Laura Budna kl. V b, Jakub Krajewski kl. IV b , 
Michał Kosiński kl. V a
Klasy VI – VIII uczestniczyły w grze literacko-językowej ph. 
„Co się kryje w słowie?”. Rozwiązaniem była myśl laureata 
literackiej Nagrody Nobla, Czesława Miłosza (30.06.1911r. – 
14.08.2004 r.): „Tylko mowa jest ojczyzną”. Nagrody za 
wykonanie tego zadania otrzymują: Igor Zyskowski kl. VIII c, 
Natalia Krzyżewska kl. VII f, Natalia Karwowska kl. VIII c, Marek 

„Czytamy i polecamy” – ten konkurs był nie lada wyzwaniem 
dla uczniów klas VI- VIII. Nasi nauczyciele zaprezentowali 
nagrane fragmenty książek literatury polskiej, zachęcając tym 
samym uczniów do ich lektury. Należało odgadnąć, do kogo należy 
głos. 
Polskie książki promowali i w rolę lektorów wcielili się: 
„Tajemnica klejnotu Nefertiti. Kroniki Archeo” – Agnieszka 
Stelmaszyk
 Czytał - Karol Choynowski,dyrektor szkoły,
„Drzazga” – Ewa Nowak
Czytała - Joanna Szymanowska,wicedyrektor, 
„Bery, Gangster i góra kłopotów” – Małgorzata Strękowska- 
Zaremba
Czytała - Aleksandra Monika Kuczyńska ,wicedyrektor, 
„Dom ośmiu tajemnic” – Liliana Bardijewska 
Czytała - Joanna Daniela Zalewska-Grochowska, nauczycielka 
chemii i fizyki,
„Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”-Rafał 
Kosik
Czytała-Agnieszka Sokołowska, nauczycielka języka angielskiego,
„Elf i dom strachów” – Marcin Pałasz

Czytał - Grzegorz Cudny,  nauczyciel wychowania fizycznego.
Głosy lektorów bezbłędnie rozpoznali i upominki otrzymują: 
Maksymilian Modzelewski kl. VIII c, Krystian Maciorowski  kl. 
VIII c, Kacper Zawadzki  kl. VIII c, Eryk Mielech  kl. VIII c, Michał 
Zawadzki kl. VIII c, Krzysztof Pichalski  kl. VIII c, Igor Dudzicki kl. 
VIII c, Paulina Popowska kl. VII f, Filip Muszyński kl. VII f, Daniel 
Wolanowski kl. VII f, Nadia Leśniak klasa kl. VII f, Gabriela 
Żabińska kl. VII f, Marek Godlewski kl. VII f, Martyna 
Golubiewska kl. VII f, Brajan Borawski kl. VII f, Adam Karwowski 
kl. VII f, Gabriela Żylińska kl. VII f. 
 „Lubię polski” – pod takim hasłem na lekcjach odbywały się 
polonistyczne boggle, zabawy, krzyżówki, wykreślanki z zakresu 
ortografii, interpunkcji, przysłów i związków frazeologicznych.
Serdecznie dziękujemy społeczności szkolnej za zaangażowanie 
i tak liczny udział w zaproponowanych przedsięwzięciach.
Koordynatorkami obchodów Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego, które wynikały z projektu edukacyjnego „Twój 
ulubiony – OJCZYSTY” były panie: H. Muryjas-Rząsa, 
L. Pietrzykowska i M. Lenkiewicz.
                                     Więcej: sp4.grajewo.com
        SP 4 Grajewo

Godlewski kl. VII f, Martyna Golubiewska kl. VII f, Martyna 
Dąbrowska kl. VII f, Rafał Karwowski kl. VII d, Kinga Kołakowska 
kl. VIII c, Kacper Zawadzki VIII c, Michał Zawadzki VIII c, 
Waleria Zadrożna kl. VIII c, Michał Zyskowski VIII c, Rafał 
Kowalewski VIII c, Brajan Borawski kl. VII f, Anita Turowska kl. 
VII a, Wiktoria Górecka kl. VII a, Agnieszka Ciukszo kl. VIII b 
i Mateusz Kurzątkowski  kl. VII d.
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Z ortografii jesteśmy najlepsi…
Uczennica z klasy 3 a - Aleksandra Burzyńska została 

laureatką i zdobyła Tytuł Mistrza Ortografii. Coroczny 
konkurs organizowany przez Oddział dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Grajewie gromadzi najlepszych uczniów 
w dziedzinie ortografii z grajewskich podstawówek. Ola okazała 
się bezkonkurencyjna. Gratulujemy zwyciężczyni i życzymy 
dalszych sukcesów.
 W międzyszkolnym konkursie plastycznym 
„Moje miasto Grajewo - ulubione miejsca”, zorganizowa-
nym - w ramach obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich 
Grajewu - przez Miejską Bibliotekę Publiczną:
Dominika Modzelewska z kl. 6b zajęła I miejsce,
Artur Zieliński z kl. 7c zajął II miejsce,
Monika Stępniak z kl. 4a zdobyła wyróżnienie.

W konkursie fotograficznym „Mleczny świat 
w moim domu”, zorganizowanym przez Muzeum Mleka 
w Grajewie Dominika Modzelewska z kl. 6b zajęła I 
miejsce.
Wszystkie prace konkursowe były wykonywane pod „czujnym 
okiem” nauczyciela plastyki - p. Hanny Tarnackiej.
Uczniom i pani serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!
Zorganizowany przez bibliotekę szkolną Konkurs Plastyczny 
„Urodziny Kubusia Puchatka świętujemy więc kartkę 
z życzeniami mu ślemy” został rozstrzygnięty!



Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kartki urodzinowej 
z okazji 95. rocznicy urodzin Kubusia Puchatka. Konkurs był 
adresowany do uczniów klas I – III. Przy ocenie komisja wzięła 
pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, 
stopień trudności wybranej techniki oraz staranność i estetykę 
wykonania. Spośród 48 otrzymanych kart urodzinowych wybrano 
i nagrodzono prace następujących uczniów.
Laureaci konkursu:
I miejsce:
Eliza Fadrowska - kl. I a, Krzysztof Karczewski -  kl. b, Gabriel 
Ostapowicz - kl. II b
II miejsce:
Roksana Sienkiewicz - kl. I b, Bartosz Krasnoborski - kl. II c
III miejsce:
Wiktoria Wójcicka - kl. I b, Lena Bzura kl. - IIc
Wyróżnienie:
Oliwia Cimochowska - kl. II b, Lena Kłos - kl. II b, Michalina 
Sosnowska - kl. II b, Magdalena Ziółkowska - kl. II b, Lena Machul 
- kl. II b, Aniela Sulima -  kl. III a, Zuzanna Makowska - kl. III b
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczniom za  piękne prace, a wychowaw-
czyniom klas za owocną współpracę.
Kartki z życzeniami zostały umieszczone na okolicznościowej 
wystawce w bibliotece szkolnej.

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej nr 
1 im K. I. Gałczyńskiego w Grajewie proponuje swoim 
uczniom różnorodne, ciekawe zajęcia. 
Dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności plastyczne, tworząc 
prace w programie Power Point. Biorą udział w turniejach 
sportowych. Przygotowują smaczne  kanapki. 
Zabawy sensoryczne to również ciekawy sposób na spędzenie 
wolnego czasu w świetlicy. Wychowankowie szukają ukrytych 
skarbów w „pudle rozmaitości” i odgadują ich nazwy. Zabawy 
z pianą to kolejna atrakcja, podczas której dzieci wyławiają 
kuchenną łyżką plastikowe korki, ćwicząc tym samym refleks 
i równowagę. 
Wychowankom świetlicy bardzo przypadły do gustu „smakowe 
zagadki”, podczas których mogą posmakować owoców i warzyw. 
Emocji dostarczają  również  „zagadki zapachowe”, gdzie za 
pomocą zmysłu powonienia rozpoznają i nazywają  różnego 
rodzaju przyprawy. W czasie zabaw z  kolorową ciastoliną,  przy 
pomocą foremek przygotowują ciasteczka oraz tworzą zabawne 
figurki. Ozdabiają, a następnie nawlekają na nitkę makaron. Tak 



powstają kolorowe  bransoletki i korale. W naszej świetlicy nie ma 
czasu na nudę.   SP 1 Grajewo
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

 Z nieukrywaną radością i dumą miło nam 
poinformować, że Maya Zyskowska, uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, 
znalazła się na liście laureatów uzdolnionych artystycznie 
z województwa podlaskiego i otrzymała stypendium 
w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2021. 
 Naszą radość potęguje fakt, że Maya, której 
kandydaturę zgłosiła szkoła, jako jedyna z Grajewa 
dostąpiła tego zaszczytnego wyróżnienia, a przyznane 
stypendium będzie mogła przeznaczyć na dalszy rozwój 
artystyczny w dziedzinie wokalu. 
 O niezliczonych sukcesach uczennicy pisaliśmy 
już wcześniej. Przypomnijmy, że to już drugie tego 
rodzaju wyróżnienie dla dziewczynki. W roku 2019 roku 
została Ona zaliczona do grona uczniów artystycznie 
uzdolnionych i także otrzymała Stypendium Marszałka 
Województwa Podlaskiego. 
Maya dumnie reprezentuje nasze miasto, występując 
niemal w całej Polsce. Jako jedyna z Grajewa dostała się 
do programu telewizyjnego The Voice Kids 3, który 
emitowany był w programie TVP 2. 
Gratulujemy Mayi oraz Rodzicom – Państwu Małgorzacie
i Markowi Zyskowskim.




Społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie 

Oto gratulacje od marszałka: 
- Bardzo się cieszę, że mamy tak wielu zdolnych twórców 
w Podlaskiem. Wybór komisji konkursowej nie był łatwy, 
ponieważ tak wielu wspaniałych kandydatów zostało 
zgłoszonych. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. 
Mam nadzieję,  że stypendia pozwolą wszystkim 
stypendystom rozwinąć własną twórczość, kreatywność 
i dadzą im poczucie niezależności materialnej, tak ważnej 
w rozwijaniu twórczej pasji – podkreślił Marszałek 
Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.
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INFORMACJE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 
realizuje plan działania na rzecz poprawy 
dostępności swoich obiektów dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.  
Plan powstał we wrześniu 2020 roku. Został zatwierdzony 
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Marka Duchnowskiego i przyjęty stosownym zarządze-
niem. Dokument zawiera opracowany zakres działań oraz  
termin i sposób ich realizacji. 
Celem jest udoskonalenie oferty Ośrodka, by lepiej mogły 
z niego korzystać między innymi osoby niepełnosprawne. 
Jeśli analiza stanu faktycznego uzasadni konieczność 
wdrożenia tych działań, to ich zaplanowanie oraz realizacja 
są wymogiem ustawowym. 
Ustawa powstała, by poprawić warunki życia i funkcjo-
nowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są 
narażeni na marginalizację lub dyskryminację, m.in. ze 
względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom 
sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa z 20 
września 2019 roku jest kluczowym elementem rządowego 
programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 
2018 r. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy 
realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim 
osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do 
różnych obiektów. Projekt ustawy powstał we współpracy 
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z ustawą, podmiot publiczny ma zapewnić 
dostępność przez stosowanie uniwersalnego projekto-
wania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień 
w usuwaniu istniejących barier. Przedsięwzięcia ujęte 
w planie pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie są i będą prowadzone na trzech płaszczyznach:  
likwidacji ewentualnych barier architektonicznych, 
cyfrowych oraz wprowadzeniu ułatwień w procedurach 
informacyjno- komunikacyjnych (tu na przykład 
zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania 
wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim 
języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR) – m.in. dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną czy pliku odczytywalnego 
maszynowo, dzięki któremu taką informację może 
udźwiękowić osoba niewidoma). 
 Jak wynika z przyjętego harmonogramu prac, do 
31 marca ma nastąpić przekazanie sporządzonego raportu 
i jego treści do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie. Wcześniej ustalono, co oraz w jaki sposób 



można zmodyfikować w każdej z trzech wcześniej 
wspomnianych płaszczyzn. Dokonano również oszaco-
wania kosztów niezbędnych prac. Na początku bieżącego 
roku nawiązana już została współpraca z instytucją 
specjalizującą się w dostosowaniu cyfrowym stron www. 
zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
 Warto dodać, że przez cały bieżący rok trwać będzie 
ocena stanu realizacji przyjętych zamierzeń oraz 
monitorowanie podjętych działań. Kompleksowy Plan 
działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020- 2021 
znaleźć będzie można na nowej stronie internetowej: 
mosirgrajewo.pl, a na chwilę obecną mosir.grajewo.com. 
Tutaj znajduje się także specjalna zakładka „Deklaracja 
dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie”. To dobre źródło wiedzy między innymi 
o dostępności architektonicznej obiektów Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie, czyli Hali 
Sportowej przy ul. Strażackiej, Pływalni Miejskiej przy ul. 
Targowej, Boiska ORLIK 2012 przy ul. 11-go Listopada, 
Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego oraz Stadionu 
przy klubie „HADES”. Z cennych i użytecznych informacji 
są na przykład te, że na terenie pływalni znajdują się 
szatnie, natryski oraz toalety dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Obiekt posiada na wyposażeniu wózki 
inwalidzkie dla potrzeb klientów, a bezpośrednio przy 
niecce basenowej znajduje się podnośnik dla osób 
niepełnosprawnych. 
 Dobrych informacji dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, które chcą skorzystać z obiektów MOSiR-u jest 
znacznie więcej. Wśród nich choćby te odnośnie 
możliwości wejścia do wszystkich pomieszczeń Hali 
Sportowej z psem asystującym czy do holu oraz szatni 
głównej Pływalni Miejskiej z psem asystującym albo z psem 
przewodnikiem.  
W „deklaracji” znaleźć można również potwierdzenie tego, 
że MOSiR dokłada wszelkich starań, aby Portal 
Informacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. 

  WM na podst. MOSiR Grajewo,   
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 Urząd Stanu Cywilnego w Grajewie każdego roku 
przygotowuje listę par, które w danym roku kalendarzowym 
mają pięćdziesięciolecie zawarcia związków małżeńskich. 
Następnie wysyła do nich zapytanie, czy są zainteresowane 
nadaniem odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Wykaz chętnych par jest przesyłany do Wojewody Podlaskie-
go, a następnie Wojewoda przesyła wnioski o nadanie medali 
do Prezydenta RP.
 Ta procedura jest zgodna z ustawą z dnia 16 paździer-
nika 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
W 2020 roku 22 pary z Grajewa otrzymały te odznaczenia. 
Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną 
uroczystość jubileuszowa, organizowana przez Urząd Miasta, 
nie odbyła się.  
 Aktu dekoracji medalami trzech par małżeńskich, 
które zdecydowały się przybyć do Urzędu, dokonał Dariusz 
Latarowski – Burmistrz Miasta Grajewo. Wszyscy Jubilaci 
otrzymali listy gratulacyjne i upominki. Każdej parze 
gratulujemy i życzymy kolejnych, wspólnych lat w miłości, 
zdrowiu i szczęściu.


Lista jubilatów: 

Irena i Eugeniusz Bagińscy

Janina i Tadeusz Bogusz

Krystyna i Władysław Budzińscy

Halina i Tadeusz Deresz

Eugenia i Henryk Grabowscy

Eulalia i Ryszard Haponik

Halina i Marian Izbiccy

Irena i Jerzy Kaczyńscy

Romualda i Ryszard Karpińscy

Irena i Józef Kiluk

Petronela i Antoni Kupińscy

Anna i Stanisław Łakomiec

Halina Próchniak-Mrówka i Sławomir Mrówka

Czesława i Władysław Orzechowscy

Wanda i Jan Rodzeń

Barbara i Zenon Romanowscy

Helena i Bohdan Romatowscy

Krystyna i Józef Stasiak

Anna i Lech Surowscy

Daniela i Jan Tarnaccy

Eugenia i Wiesław Wiśniewscy

Emilia i Witold Zdanewicz

USC w Grajewie/WM

Fot. grajewo.pl



15

 SPORT 

GAZETA GRAJEWSKA

Wydawca: 
Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A      www.gazetagrajewska.pl   e-mail: redakcja@gazetagrajewska.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami.

  

Mecz II Ligi tenisa stołowego rozegrany 7 marca 
między drużynami MOSiR Grajewo – MOKS 
Słoneczny Stok Białystok zakończył się zwycię-
stwem 7-3 dla naszych sportowców. 
Tenisiści stołowi grajewskiej sekcji Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji -tym wynikiem z drugą drużyną II Ligi 
województwa podlaskiego- w pełni zrealizowali 
zamierzenia, które zapewniają walkę  o mistrzostwo tych 
rozgrywek i w ewentualnych grach barażowych o I ligę. 
Marek Krymski,  Tyberiusz Królewicz,  Krystian 
Maciorowski, Marcin Zawistowski i Sebastian Janiszewski 
zagrali dobre pojedynki. Zdobyli łącznie w tym meczu 
7 punktów (Marek Krymski /kapitan drużyny/-2,5; 
Tyberiusz Królewicz-2,5; Marcin Zawistowski-1,0 
i Sebastian Janiszewski-1,0). 
Na uwagę zasługuje wynik sportowy Marka Krymskiego, 
który nie poniósł żadnej porażki, a z 14 grami zdobył 40 



punktów i zajmuje pierwszą lokatę w rankingu indywi-
dualnym wśród 63 zawodników. Na dziesiątym miejscu 
plasuje się Tyberiusz Królewicz.
      LS

Decyzją Podlaskiego Związku Piłki Nożnej II Liga Futsalu 
województwa podlaskiego została wznowiona. Kluby 
postanowiły rozegrać tylko pierwszą rundę meczów (bez 
rewanżów) i zakończyć rozgrywki II PLF. Tym samym 
ekipa Futsal MOSiR Grajewo miała przed sobą dwa 
spotkania. 
 Trzecią kolejkę II PLF drużyna rozpoczęła 7 marca 
o godz.12.30 na hali MOSiR-u. Gospodarze podejmowali 
zespół Żubr Drohiczyn. Grajewianie wygrali ten mecz 6:4 
(Ireneusz Piwko x2, Arkadiusz Bogdaniuk x2, Edison 
Fernandes Da Silva Junior, Dawid Jabłoński). 



 Następny mecz ekipa z Grajewa rozegrała na 
wyjeździe w niedzielę 14 marca z drużyną MOKS II 
Białystok. Ta konfrontacja była zarazem ostatnią kolejką 
spotkań drużyny z Grajewa. Zakończyła się wygraną 6:3.
 Pandemia i obostrzenia przeszkodziły na roze-
granie Drugiej Ligi Futsalu w całości. Miejmy nadzieję, że za 
rok będzie można rozegrać tych meczów więcej i wtedy 
grajewską halę po brzegi wypełnią kibice.
    WM
   Fot. Futsal MOSiR Grajewo 
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Nasi piłkarze zakończyli cykl gier kontrolnych, 
zaplanowanych na okres przygotowawczy przed 
startem rundy wiosennej rozgrywek KEEZA IV 
Ligi Podlaskiej. 
Do kadry naszego zespołu dołączyli: Tomasz Dzierzgowski 
(jesienią ŁKS 1926 Łomża), Piotr Chyliński (jesienią 
POJEZIERZE Prostki) i Łukasz Domurat (powrót do 
treningów). W środę 10 marca sfinalizowany też został 
transfer Kacpra Koniecko z MAZURA Ełk. 
Nasz Klub podjął współpracę z klubem podlaskiej Ligi 
Okręgowej JASION Jasionówka i w barwach tego zespołu 
w rundzie wiosennej wystąpi aż pięciu zawodników 
związanych dotąd z WARMIĄ: bramkarz Dariusz 
Bieńkowski oraz zawodnicy z pola: Dominik Kukliński, 
Damian Węgrzyn, Albert Staniszewski i Mateusz 
Marczykowski. Trenerem zespołu z Jasionówki, którego 
wciąż czynnym zawodnikiem jest … nasz trener Leszek 
Zawadzki będzie w rundzie wiosennej Kamil Randzio, który 
oczywiście nadal będzie piłkarzem naszego zespołu. Skąd 
taki pomysł? Z inicjatywą wyszedł trener Zawadzki, 
a Zarząd Klubu podjął temat uznając, że zawodnikom 
potrzebna jest gra i regularne występy w lidze. Zanim 
jesienią do A Klasy zostaną zgłoszone nasze rezerwy, 
piłkarzom (którzy mają trochę dalej do podstawowego 
składu) przyda się doświadczenie meczowe, które nabędą 
w Lidze Okręgowej. Cały czas będą oni brali udział 
w treningach naszego zespołu, choć formalnie zostaną 
wypożyczeni do JASIONA. Do innego klubu Ligi 
Okręgowej – KS Grabówka najprawdopodobniej zostanie 
wypożyczony Jakub Drozdowski,  który uczy się 
w Białymstoku. Paweł Górski przenosi się do POJEZIERZA 
Prostki. Jak już wcześniej informowaliśmy, nasz Klub 
opuścili też Adam Nowik (przeniósł się do ZNICZA Biała 
Piska) i Janusz Stankiewicz. 
Nasz Klub ustalił już terminarz spotkań rundy wiosennej 
rozgrywanych w Grajewie. Na naszym boisku WARMIA 
zagra wiosną 9 razy (z zaległym meczem z TUREM).  
Niestety, do odwołania przez rząd obostrzeń związanych 
z COVID-19, w meczach nie będą mogli uczestniczyć kibice. 
 Dobra informacja jest także, że w pierwszym 
meczu 13 marca uległ nam SOKÓŁ 1946 Sokółka. Wynik na 
1:0 w 47 minucie ustalił Tomasz Dzierzgowski.
Dużym wyzwaniem było przygotowanie boiska do gry. Po 
przerwie zimowej i ostatnich opadach w pierwszej kolejce 
spotkań rundy wiosennej spośród 8 zaplanowanych 
spotkań mecze na naturalnej nawierzchni miały odbyć się 
tylko w Michałowie i Grajewie. Nasze boisko znakomicie 
przygotowali pracownicy MOSiR i dzięki temu mecz 
z SOKOŁEM mógł się odbyć w terminie a jego rozegranie 
nie zaszkodziło murawie.
W składzie WARMII zabrakło w sobotę Marcina 
Mikuckiego, Pawła Sypytkowskiego i  Wojciecha 
Koszczuka. SOKÓŁ przyjechał do Grajewa z nowym 
nabytkiem – przybyłym z Norwegii Safiollahem Shakibani, 
który dawał dużo jakości zespołowi z Sokółki. Goście od 
początku meczu radzili sobie dobrze i to oni mieli pierwszą 
okazję do zdobycia gola w 9 minucie, kiedy w zamieszaniu 
pod bramką WARMII piłkę wybił Edison. W 29 minucie 
Sobolewski świetnie obronił strzał Shakibaniego i wtedy 





Więcej informacji na kswarmiagrajewo.pl
KS Warmia (Janusz Szumowski)

było już oczywiste, że zwycięstwo nie przyjdzie gospo-
darzom łatwo.  Zwłaszcza, że bardzo dobrze w bramce gości 
spisywał się Krzysztof Karpieszuk – nie tak dawno 
zawodnik ekstraklasowej kadry JAGIELLONII.
Tuż po rozpoczęciu gry po przerwie kapitalną okazję dla 
SOKOŁA miał Pasula, który przegrał pojedynek sam na 
sam z Sobolewskim. Nasz bramkarz złapał piłkę, wznowił 
grę a po chwili kontratak WARMII wykończył wracający do 
zespołu Tomasz Dzierzgowski, który z bliska zdobył gola – 
jak się okazało – na wagę trzech punktów. W kolejnej fazie 
gry nasz zespół miał kilka świetnych okazji do podwyższe-
nia wyniku i „zamknięcia” tego meczu, ale szwankowała 
skuteczność. Goście do końca ambitnie walczyli o zmianę 
wyniku, ale grajewianie utrzymali prowadzenie i zasłużenie 
wygrali.
Za tydzień WARMIĘ czeka bardzo trudny wyjazdowy mecz 
z doskonale spisującym się w tym sezonie PROMIENIEM 
Mońki.
Skrót z meczu: https://youtu.be/f1H8iViZUK4
Fotogaleria:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Warmia
&set=a.5133236323413329
13.03.2021 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego
WARMIA Grajewo – SOKÓŁ 1946 Sokółka 1:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Tomasz Dzierzgowski 47'
WARMIA:   1 .Sobolewski  –  5 .Randzio (Kpt) , 
15.Tuzinowski, 18.Edison, 4.Śleszyński – 9.Bogdaniuk (76' 
6.Chyliński), 17.Arciszewski , 3.Domurat, 8.Bińczak – 
7.Kondratowicz, 11.Dzierzgowski
REZERWA: 12.Święciński – 2.Krupa, 16.Chmielewski, 
6.Chyliński, 10.Popławski, 13.Hołtyn, 19.Wójcicki
TRENER: Leszek Zawadzki
SOKÓŁ 1946: 1.Karpieszuk - 9.Łabieniec, 7.Czaplejewicz, 
8.Szoda, 5.Słoma, 6.Korecki, 10.Mikołajczyk (13' 19.Polak), 
20.Biernacki (61' 2.Kozioł), 15.Pasula (70' 14.Gajko), 
3.Roszkowski, 16.Shakibani
REZERWA:12.Łukaszewicz - 2.Kozioł, 19.Polak, 
14.Gajko, 13.Grzesik
TRENER: Samuel Tomar
Sędzia: Bartosz Tomaszuk (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Domurat (WARMIA), Szoda, Kozioł 
(SOKÓŁ 1946)
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