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Szanowni Państwo !

Niech najbliższe Święta Wielkiej 
Nocy

przyniosą Nam dużo radości 
i pokoju,

a Zmartwychwstały Chrystus
napełni Nas

wiarą, nadzieją i miłością
budząc w każdym pragnienie

budowania Cywilizacji Miłości.
Na nadchodzące święta

chciałbym życzyć
wszystkim mieszkańcom

Grajewa
wszelkiej pomyślności

i przeżycia Świąt w gronie 
najbliższych.

Senator RP
Marek Adam Komorowski 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja !
Wielkanoc A. D. 2021
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Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński
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Po pierwsze - przybędzie w mieście kolejnej wysokiej jakości 
zieleni. Ta, gdy już tu się przyjmie, będzie nie tylko cieszyć oko 
mieszkańców, lecz zapewni cień oraz tlen. 
Po drugie - poza wymiarem ekologicznym, istotny jest także 
edukacyjny. Opiekę nad drzewami i krzewami sprawować będą 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, w ramach 
realizacji przyrodniczego projektu edukacyjnego. Tutejsze dzieci
 i młodzież przygotują tabliczki z opisem poszczególnych roślin.
Po trzecie - posadzone zostaną tutaj dawne odmiany drzew 
i krzewów owocowych. Przy tym walorze warto zatrzymać się na 
dłużej. 

Dawne odmiany jabłoni, grusz, czereśni oraz wielu 
innych drzew owocowych zostaną posadzone między 
innymi w okolicach ul. Ekologicznej przy Muzeum 
Mleka. W miejskim sadzie nie zabraknie także krzewów 
porzeczek, pigwy, aronii i agrestu. Do tego dojdzie 
rabarbar. Łącznie do gruntu zaraz po Wielkanocy trafi 
około 200 roślin. Cała ta nowa zielona przestrzeń zajmie 
ponad 11 580 metrów kwadratowych i będzie ogólno-
dostępna dla grajewian. 
 Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o pomyśle 
utworzenia w Grajewie miejskiego sadu owocowego. Idea 
rozkwitła. Urząd Miasta Grajewo udostępnił trzy tereny 
i zlecił pracownikom Centrum Integracji Społecznej aranżację 
miejskiego sadu na terenie przyległym do ul. Ekologicznej tuż za 
Centrum Tradycji Mleczarstwa -  Muzeum Mleka, który 
wkomponuje się w istniejącą już tutaj strefę zieleni. Kolejnym jest 
obszar - między blokami przy ulicy Targowej 17 i 17 B, 
a trzeci tuż obok – w formie długiego pasa roślinności wzdłuż 
ciągu pieszo-jezdnego.
 Do współpracy przy projekcie tworzenia miejskiego 
sadu, Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta zaprosił Stowarzy-
szenie Augustowsko - Podlaskie Stowarzyszenie Eko Rolników, 
które zajmuje się ochroną dziedzictwa przyrodniczego, w tym 
starych odmianach drzew owocowych, które powoli znikają 
z naszego krajobrazu i szuka wsparcia w tych działaniach.  
A grajewski sad daje idealną możliwość, aby pomóc w zachowaniu 
starych odmian drzew owocowych, charakterystycznych tylko dla 
naszego regionu. 
 - Zasadzimy drzewa owocowe starych odmian: jabłonie, wiśnie, 
śliwy oraz grusze. Wzbogacimy je o te niskopienne. Będą tutaj 
także porzeczki, agrest, pigwa, aronia i rabarbar. Sad będzie 
ogólnodostępny dla mieszkańców – mówi Izabela Randzio, 
kierownik Centrum Integracji Społecznej w Grajewie. 
 Miejski sad owocowy będzie miał trzy generalne zalety. 

 Sadzonki dawnych odmian drzew i krzewów owoco-
wych zostały już zamówione z wspomnianego wcześniej 
Stowarzyszenia (ASER). Współpraca przy ochronie starych 
odmian drzew jest niezwykle ważna, ponieważ niestety, ale 
drzewa te powoli znikają z naszego krajobrazu, a mają przecież  
mnóstwo zalet. Stanowią cenne dziedzictwo kulturowe krajobra-
zu i są ważną częścią historii Podlasia. Aby je pielęgnować, 
w ramach projektu „Bioróżnorodność biebrzańska – Chronimy 
Stare Sady” w 2005 roku przeprowadzono pod okiem specjalistów 
lustrację starych sadów na terenie 11 podlaskich gmin. 
Wyodrębniono aż 55 odmian dawnych i typowo polskich odmian 
drzew owocowych. 
 Dzięki temu powstała baza sadzonek z dobrymi genami. 
Owoce z tych drzew, które od wieków rosły na Podlasiu, można 
dłużej przechowywać. Cieszą zmysły wspaniałym aromatem 
i smakiem. Te drzewa rzadziej chorują niż odmiany importowane, 
ponieważ są lepiej dostosowane do lokalnych warunków. Przez to 
nie wymagają oprysków chemicznych, co przekłada się na wyższe 
walory zdrowotne owoców.
 Za organizację i sfinansowanie zakupu sadzonek 
odpowiada Urząd Miasta Grajewo. Wykonawcą projektu jest 
Centrum Integracji Społecznej, przy wsparciu Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie. 
 Sadzenie krzewów i drzew zaplanowano na poświąte-
czny tydzień. Trzymamy kciuki za to, że rośliny się przyjmą 
i wkrótce wszyscy będziemy mogli się cieszyć zarówno ich 
widokiem, jak i smakiem owoców, który większa część 
mieszkańców doskonale pamięta z czasów dzieciństwa. Młodsi 
mieszkańcy, gdy drzewka zaowocują, będą mieli okazję porównać 
smak i zapach antonówek czy koszteli do tych jabłek powszechnie 
oferowanych, między innymi w hipermarketach.   
   WM / Fot. grajewo.pl 
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Zależy nam na przyspieszeniu korzystnych zmian
Specjaliści z PIE założyli, że najkorzystniejszy dla miasta 
scenariusz osiągniemy za 14 lat z prawdopodobieństwem 
30 procent.

W 2019 roku Polski Instytut Ekonomiczny opublikował 
możliwe scenariusze rozwoju 90 polskich średnich 
miast do 2035 roku. Wśród nich jest Grajewo. 
W badaniu założono możliwość wystąpienia nieoczeki-
wanej zmiennej- „dzikiej karty”. Los odkrył ją szybko. 
Zaraz po publikacji okazała się nią pandemia COVID 
19. Potrzebna była weryfikacja scenariuszy. Ta 
powstała w grudniu 2020 roku. Najważniejsze dla 
grajewian wnioski z niej są dwa. Pierwszy- miasto 
zostało przygotowane na trudne czasy epidemii. Drugi- 
nasza mała ojczyzna jest na prawidłowej drodze 
rozwoju.  
 Polski Instytut Ekonomiczny wziął pod lupę miasta 
średnie- od 20 tys. do 200 tys. mieszkańców. Podzielił je na trzy 
grupy. Grajewo wraz z 15 innymi zaklasyfikował do kategorii S1. 
Specjaliści w raporcie z 2019 roku wskazali 4 różne scenariusze 
rozwoju takich miast jak nasze. Najkorzystniejszy z nich 
określono nazwą „Sukces wsparcia”. Jego filarem są skuteczne 
działania władz miasta powiązane ze wsparciem zewnętrznym. 
Weryfikacja scenariuszy po wybuchu pandemii pokazała, że 
wsparcie zewnętrzne jest bardziej potrzebne, by zwiększyć tempo 
prorozwojowych zmian, za które odpowiada Urząd Miasta 
Grajewo z Burmistrzem Dariuszem Latarowskim na czele.  
Autorzy raportu podkreślają, że czynnikami, które najsilniej 
pomogą w realizacji scenariusza „Sukces wsparcia” są: korzystne 
warunki życia w mieście, atrakcyjność Grajewa dla rozwoju 
biznesu oraz wsparcie środków unijnych i krajowych. Dzięki nim 
nie zagrozi nam brak funduszy na inwestycje, pogorszenie sytuacji 
na rynku pracy oraz spadek stopy życiowej mieszkańców. 
Analitycy uznali, że „Sukces wsparcia” będzie szedł w parze 
z migracją ludności do naszego miasta. Jej oznaką jest rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. 

 - 2035 rok i 30 procent prawdopodobieństwa nas nie satysfa-
kcjonują. Dlatego my proces korzystnych dla Grajewa przemian 
przyspieszamy działaniami od lat ukierunkowanymi na jego 
mocniejszy rozwój – mówi Burmistrz Miasta Grajewo, Dariusz 
Latarowski.   
Warto wskazać konkrety. Po pierwsze- 5 lat temu wdrożony został 
„Program Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023”. Ponadto 
trwają zaawansowane prace nad strategią do 2035 roku. 
W realizacji projektu „Modelowa Rewitalizacja Centrum 
Grajewa” konieczne było opracowanie „Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017- 2027”. Bez planów, 
wniosków, strategii nie ma trafnych działań oraz szans na ich 
dofinansowanie. Im więcej pieniędzy z zewnątrz, tym więcej 
można zrobić dobrego dla mieszkańców. Z tych dwóch powodów 
samorządy przygotowują wspomniane dokumenty.
 - Są niezwykle ważne w rozwoju miasta. Przypominam, że 
Grajewo znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotacje 
w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Założeniem było 
wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów 

 23 marca otwarte zostały oferty dotyczące 
realizacji zadania: "Budowa nawierzchni chodników na os. 
Parkowa, os. Huta, os. Szkolna w Grajewie". Wpłynęły 
cztery. W ciągu trzydziestu dni od ich otwarcia Miasto ma 
wyłonić wykonawcę. 
 Przypomnijmy, że Zadanie jest podzielone na trzy 
części:
- część I - roboty drogowe w części ul. Parkowej. Zostaną 
wykonane chodniki i wjazdy na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Strażacką. Chodnik zostanie wykonany z szarej kostki 
brukowej, wjazdy na posesje - z czerwonej;
- część II - roboty drogowe na os. Huta w części ul. Lipowej, 
Wyzwolenia i Pęzy. Tu zostaną wykonane chodniki i wjazdy 
na odcinku od istniejącego wjazdu na posesję nr 17 A przy 
ul. Lipowej w kierunku ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia od 
ul. Lipowej do ul. Pęzy, ul. Pęzy od ul. Wyzwolenia do 
wjazdu na posesję. Chodniki zostaną wybudowane z szarej 
kostki, a wjazdy na posesje - z czerwonej kostki brukowej;
- część III - roboty drogowe na os. Szkolna w części ul. 
Wąskiej. Obejmuje budowę chodników i wjazdów na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do istniejącego 
wjazdu na posesję nr 6 po lewej stronie ulicy. Chodniki, 
podobnie jak na wyżej wymienionych osiedlach, powstaną 




z szarej kostki brukowej, a wjazdy na posesję - z czerwonej.
Miasto Grajewo zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia łącznie 150 tys. zł, dzieląc po równo na każdą 
część zadania.    
                                                                 grajewo.pl

Burmistrz Dariusz Latarowski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo -"Wilk Roku". 

Kandydatów można zgłaszać od 6 do 30 kwietnia 2021 r.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji lub organizacji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego 

mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Grajewa.

Uwaga! W związku z ogłoszoną w ubiegłym roku pandemią koronawirusa i odwołaną Galą, w tym roku będą brane pod uwagę osiągnięcia zarówno z 2020, jak i 2019 roku. 

Nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach:
1. Wydarzenie Roku   2. Osobowość Roku   3. Twórczość Artystyczna   4. Wolontariusz Roku5. Uczeń Roku    6. Wilk Grajewian
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rewitalizacji oraz modelowych rozwiązań, z których skorzystają 
także inne miejscowości – zaznacza Burmistrz.
Modelowa Rewitalizacja przyspieszyła rozwój miasta. Zaowoco-
wała realizacją projektu „Nasze Grajewo - model wspólnotowego 
zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń 
Turynu”. Fundusze zewnętrzne i wypracowanie korzystnych dla 
Grajewa działań zagwarantuje udział miasta w Programie 
„Rozwój Lokalny” oraz przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego 
i Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz złożenie projektu „Graje-
wo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. 
„Rewitalizacja” oznacza „przywrócenie do życia i nową energię”. 
W realizację tego procesu wpisuje się szeroko opisana w ostatnim 
numerze Gazety Grajewskiej gazyfikacja miasta. Ta jest ściśle 
powiązana z wyspą energetyczną, która powstanie u nas w ramach 
Klastra Energetyczne Grajewo. 

Strategiczne inwestycje skracają drogę do 
„Sukcesu wsparcia”

Celem nadrzędnym wszystkich działań urzędników miejskich pod 
wodzą Burmistrza Dariusza Latarowskiego jest podniesienie 
poziomu życia grajewian. W tym miejscu warto przypomnieć, że 
zanim burmistrz wygrał pierwsze wybory, już od lat z powo-
dzeniem działał w samorządzie. Dzięki temu Miasto zyskało 
doświadczonego i skutecznego włodarza, a proces korzystnych dla 
Grajewa zmian ruszył prężnie od razu po wyborach samorzą-
dowych pod koniec 2015 roku i wciąż jest rozszerzany.
- Od kilku lat wdrażamy te strategiczne działania, które najsilniej 
pomogą w realizacji scenariusza „Sukcesu wsparcia”. To na 
przykład: zagospodarowanie terenów zielonych tak, by lepiej 
służyły mieszkańcom. Sztandarową inwestycją jest tu metamor-
foza Parku Solidarności. W niedalekiej przyszłości chcemy oddać 
mieszkańcom do rekreacji i wypoczynku okolice jeziora Brajmura 
– dodaje Burmistrz. 
Stały rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wieloro-
dzinnego świadczy o tym, że tylko kwestią czasu jest wspomniana 
w raporcie  Polskiego Instytutu Ekonomicznego migracja osób do 
miasta z terenów ościennych. Z danych jasno wynika, że od 2015 

roku w Grajewie powstało 390 mieszkań, w tym 358 deweloper-
skich oraz 32 mieszkania komunalne.  Wybudowano kilkadziesiąt 
domów jednorodzinnych, a kolejne są w planach. 

Procentuje dobra współpraca z lokalnymi 
przedsiębiorcami 

Trafne inwestycje miejskie sowicie dofinansowane funduszami 
zewnętrznymi wzmacniają lokalną gospodarką. Grajewo od lat 
sukcesywnie pozyskuje środki unijne i krajowe na rozwój 
infrastruktury drogowej. Ta pomaga w rozkwicie strefy bizne-
sowej, a jej wzrost procentuje nowymi miejscami pracy dla 
grajewian.
- Zależy mi na ugruntowanej pozycji prosperujących już w mieście 
firm oraz na ściągnięciu do nas następnych inwestorów. Dlatego 
do naszej strefy ekonomicznej pozyskałem kolejne przedsię-
biorstwa w innowacyjnych branżach. Nowe miejsca pracy w dobie 
pandemii są na wagę złota – przypomina Dariusz Latarowski. 
Dla rozwoju gospodarczego bardzo ważna jest infrastruktura 
komunikacyjna. Te możliwości podniesie budowa drogi krajowej 
S16 w pierwszym wariancie, trasa Via Baltica, droga ekspresowa 
Via Carpatia i międzynarodowy korytarz kolejowy przez Grajewo- 
Rail Baltica łącząca Helsinki z Berlinem.
Ekonomiści wskazują, że dla miast z grupy S1 wsparcie systemowe 
będzie teraz jeszcze bardziej istotne dla szybszej realizacji 
korzystnego scenariusza. Grajewo już wielokrotnie w ubiegłych 
latach pokazało, że dobre zarządzanie tym ośrodkiem miejskim, 
wspomagane zewnętrznymi funduszami, przyspiesza jego rozwój.  
 - Dlatego liczymy na dalszą pomoc, która zaowocuje kolejnymi 
korzystnymi dla mieszkańców inwestycjami. Chcemy zwiększyć 
tempo dobrych zmian w Grajewie – podsumowuje Burmistrz. 

W. Mierzwiński na podst. grajewo.pl, Weryfikacja scenariuszy 
rozwoju średnich miast w perspektywie 2035 roku, Górski, 
J., Perło, D., Śleszyński, P. (współpr.), Polski Instytut 
Ekonomiczny, Warszawa 2020.  
    Fot. grajewo.pl

Kolejne inteligentne, aktywne przejścia dla 
pieszych zostaną wkrótce zbudowane w trzech 
zakątkach miasta. W ramach realizacji Budżetu 
Obywatelskiego 2021 takie zebry powstaną przy 
Szkole Podstawowej nr 4 i przy wejściu do Parku 
Solidarności na ulicy Konstytucji 3 Maja. Trzecie 
pasy zlokalizowane będą na ul. Krasickiego- za 
blokiem nr 15 obok placu zabaw.
Te przejścia będą miały nad standardowymi zebrami prze-
wagę dzięki wyposażeniu w elementy, które dodatkowo 
zwiększają bezpieczeństwo przechodniów. 
Zagwarantują je przede wszystkim dwa sygnalizatory, 
które będą wysyłały pulsujące światła ostrzegawcze 
w kierunku nadjeżdżających pojazdów, gdy detektor 
podczerwieni wykryje obecność pieszego w rejonie 
przejścia. Do tego dojdą aktywne odblaskowe elementy 
w jezdni. Wewnętrzne diody ledowe włączą się, gdy pieszy 
zbliży się do pasów i nie przestaną pulsować, dopóki ten nie 
opuści rejonu przejścia. Tych punktów będzie minimum po 
cztery w każdym kierunku ruchu drogowego. Zostaną 
wbudowane w nawierzchnię tak, aby z daleka były dobrze 
widoczne dla kierowców, trwałe i funkcjonalne, a przy tym 
nie niszczyły opon. 
Każda z trzech zebr zostanie także wyposażona w komplet 
znaków drogowych pionowych D-6 z folią odblaskową oraz 



specjalne oznakowanie poziome.
Wykonawca zadania zgodnie z wymogami Urzędu Miasta 
Grajewo będzie miał od daty podpisania umowy maksy-
malnie 90 dni na zrealizowanie prac. Te objęte zostaną 
minimum trzyletnią gwarancją.
Warto podkreślić, że to kolejna miejska inwestycja, której 
celem jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom na 
przejściach dla pieszych. Więcej informacji o takich 
przedsięwzięciach zrealizowanych w latach ubiegłych 
znaleźć można na internetowej Mapie Inwestycji 

w Grajewie pod adresem:  www.inwestycje.grajewo.pl
w zakładce „BEZPIECZEŃSTWO”.
  W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl
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Sukcesem Miasta Grajewo jest, że długo utrzymane są 
tutaj jedne z najniższych na Podlasiu stawek za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety ich 
wzrost z przyczyn, które poniżej wyjaśniamy, jest 
nieunikniony. Trzeba od razu zaznaczyć, że po zmianie 
taryf nawet jedna złotówka nie zasili miejskiego 
budżetu, ani Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 
które odpowiada za odbiór śmieci od mieszkańców i ich 
transport. Zysku z tego tytułu nie odnotuje również 
BIOM Sp. z o. o., która zajmuje się przyjmowaniem 
i recyklingiem odpadów.  
Grajewo - tak samo jak wszystkie inne samorządy w Polsce - 
wywiązało się z nowych ogólnokrajowych obowiązków 
i dostosowało system gospodarki odpadami do wymogów 
ustawowych. Niestety, te regulacje pociągnęły tam za sobą 
wzrosty kosztów. Wszystko wskazuje na to, że dotkną także 
naszego miasta.

Co ma wpływ na podwyżki?   
Na wzroście opłaty nikt nie zarobi ani złotówki. Skąd więc 
konieczność zmiany stawek? Powodów jest kilka. Oto 
najważniejsze z nich:
- skokowy wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej”, czyli kosztów 
składowania odpadów (nie zasila budżetu gmin ani podmiotów 
odbierających odpady, jest ustalana odgórnie przez Minister-
stwo Środowiska);
- wzrost kosztów pracy;
- podnoszenie cen energii (paliwo, prąd);
- trudności ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich cen;
- wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej odpa-
dów; (wcześniej instalacje płaciły za dostarczanie im paliwa 
alternatywnego, teraz to im trzeba zapłacić za odbiór tego 
samego towaru);
- rosnąca ilość wytwarzanych odpadów, przy niewystarczającej 
liczbie instalacji do ich przetwarzania.
Na żadną z powyższych przyczyn nie ma wpływu Urząd Miasta 
Grajewo. Sama tylko „opłata marszałkowska” jeszcze do końca 
2017 roku wynosiła w kraju 24,15 zł za tonę. W 2018 roku 
poszybowała do pułapu 140 zł, w 2019 osiągnęła170 zł za tonę, 
a w roku ubiegłym 270 zł za tonę. Bieżący rok przyniesie tu 
kolejną podwyżkę do poziomu 301, 84 zł za tonę. Te wzrosty 
sprawiły, że przedsiębiorstwa i spółki zajmujące się składo-
waniem i recyklingiem odpadów musiały podnieść opłaty za 
każdą tonę przyjmowanego towaru. 
Rosnąca najniższa krajowa, wzrost cen energii i spadek cen 
surowców wtórnych dotyczą całego kraju. Cementownie, które 
niegdyś płaciły dostawcom za odpady, teraz każą sobie płacić za 
to, że je przyjmą. To wszystko sprawia, że rosną koszty 
funkcjonowania zakładów zajmujących się składowaniem 
i przetwarzaniem odpadów. Te podnoszą więc koszty swoim 
dostawcom. Ponieważ po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach to samorząd jest 
odpowiedzialny za gospodarkę odpadami na terenie danego 
miasta czy gminy, radni uchwalają stawki za odpady. Od lat nie 
idą w dół nigdzie w kraju. 

Przy określaniu wysokości „opłat śmieciowych” samorządy mają 
obowiązek polegać na deklaracjach, w których mieszkańcy 
określają liczbę domowników. Co ciekawe, do 31 grudnia 2020 
roku łączna ilość osób wykazana w deklaracjach wyniosła 15 521 
na 2 285 nieruchomościach. Tymczasem na koniec roku liczba 
mieszkańców Grajewa wynosiła 20 666 osób. Nietrudno 
policzyć, że w deklaracjach „brakuje” 5 145 osób.
 Te czynniki powodują, że zbliża się czas podjęcia przez 
radnych miejskich trudnej,  lecz koniecznej decyzji- 
o wzroście opłat za gospodarkę odpadami. Proponowana nowa 
stawka to 27 złotych od mieszkańca miesięcznie za odpady 
segregowane. Uciekanie od problemu tylko powiększy jego 
skalę, a zaległości i tak muszą być uregulowane. Brak reakcji 
doprowadziłby do wykluczenia Miasta Grajewa ze spółki BIOM. 
Zaległości plus odsetki i tak wyegzekwowałby sąd, a my nie 
mielibyśmy dokąd wywozić odpadów.

Koszty trzeba podzielić uczciwie
 Co można zrobić, aby nowe stawki były jak najmniej 
dotkliwe dla grajewian i w przyszłości już nie rosły? Ratusz 
podjął działania, dzięki którym przybędzie osób w deklaracjach. 
Pomoże w tym specjalna aplikacja. Ta sprawdziła się między 
innymi w Świdniku. To ważne, bo na razie  w Grajewie 15 521 
osób płaci w sumie za siebie oraz dodatkowo za 5 145 
mieszkańców. Odpadów w kontenerach nie przybędzie, lecz gdy 
całkowity koszt rozłożony zostanie na większą liczbę grajewian, 
każdy zapłaci nieco mniej. 
  W. Mierzwiński  /  Fot. grajewo.pl 

Dlaczego nie będzie można utrzymać dotychczasowej 
stawki? 

W Grajewie obecna stawka 18 zł od osoby za śmieci segregowane 
jest jedną z najniższych w województwie. Dla porównania na 
razie w Augustowie to 25 zł, w Goniądzu 28 zł, Knyszynie 33 zł, 
a w Mońkach 24 zł. W naszym mieście wprowadzono 
dopuszczalną prawem ulgę dla tych domostw, gdzie są 
kompostowniki i miesięcznie zniżka dla 1170 osób wyniosła 2 zł.    
 Ustawodawca stanowczo zakazał finansowania 
kosztów gospodarki odpadami z innych źródeł niż opłaty za 
śmieci. System musi się bilansować- za odpady ma płacić ich 
producent, czyli mieszkańcy i właściciele firm, którzy odpady 
generują. Samorządy nie mają prawa ani do tego procesu 
dokładać z budżetów, ani na tym zarabiać. 
Z podsumowania na dzień 31 stycznia 2021 roku wynika, że 
w Grajewie system nie bilansuje się. Różnica między dochodami 
a kosztami wyniosła wtedy 489 995, 75 zł. Jasno widać, że 
zabrakło niemal pół miliona złotych. Przyczyny to wyższe opłaty 
za przyjęcie odpadów w Zakładzie Odbioru Odpadów 
w Koszarówce od 1 września 2020 roku oraz wzrost od 1 lipca 
2020 roku kosztów odbioru odpadów i zmniejszenie dochodów 
z opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamie-
szkanych. Tym ostatnim taką możliwość dały nowe przepisy 
prawne. O ile za pierwsze półrocze 2020 roku należności od nich 
wyniosły 297 534, 00 zł, o tyle w drugim już tylko 46.986, 90 zł.
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22 marca 2021 r. Szpital Ogólny w Grajewie uruchomił 
działanie zmodernizowanego Oddziału Obserwacyjno – 
Zakaźnego. Jego remont odbył się dzięki dofinansowaniu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z projektu nr 
WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji 
epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodo-
wanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie 
województwa podlaskiego”.
Łączna kwota projektu wyniosła 4.512.681,00 zł. Dzięki 
wykonaniu inwestycji Oddział Obserwacyjno – Zakaźny 
spełnia wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne. 
 W ramach projektu zakupiono sprzęt medyczny 
i wyposażenie do funkcjonowania oddziału: łóżka 
medyczne, spirometr, bronchoskop,  defibrylatory, aparat 
USG, reduktory z dozownikami do tlenu, wózki i stoliki 
oddziałowe, aparat EKG, nebulizatory. Do tego doszły 
także: stojaki na kroplówki, szafy medyczne oraz 
podnośnik pacjenta, dozowniki na środki dezynfekcyjne 
i lodówki do leków oraz meble medyczne, a także wiele 
innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania oddziału.
 Wyremontowany budynek Oddziału Zakaźnego 
jest spełnieniem oczekiwań  przede wszystkim pacjentów, 
którzy będą mogli być leczeni w komfortowych warunkach 
i z pełnym zapleczem medycznym. Zakończenie i oddanie 

do użytku tej inwestycji jest ukoronowaniem wielomie-
sięcznych wysiłków, ale przede wszystkim zwieńczeniem 
wspólnych marzeń o nowym, spełniającym wszelkie 
standardy oddziale zakaźnym.
23 marca ukazała się decyzja Wojewody Podlaskiego, 
zgodnie z którą Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela 
w Grajewie ma dysponować 70 łóżkami dla pacjentów 
covidowych. 
 Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne, 
postanowiono przełożyć na termin późniejszy oficjalną 
uroczystość otwarcia  (planowano 26.03.2021r.) 
zmodernizowanego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego 
oraz nowo powstałej Pracowni Tomografii Komputerowej 
i Pracowni RTG.   
   WM na podst. FB Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela, Grajewo




Zgodnie z zapowiedzią wracamy do bardzo 
istotnej sprawy dla bezpieczeństwa i komfortu 
ruchu drogowego w naszym mieście. 
W poprzednim numerze Gazety Grajewskiej 
pisaliśmy o tym, że Burmistrz Miasta Grajewo 
Dariusz Latarowski wysłał do białostockiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych 
i Autostrad pismo z prośbą o rozpoczęcie prac 
zmierzających do budowy sygnalizacji świetlnej 
w czterech newralgicznych punktach miasta. 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. Miasto 
zabiega o to, by te inwestycje trafiły do Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2021-2024 z Krajowego Funduszu 
Drogowego.
Do tego tematu odniósł się na łamach Gazety Grajewskiej 
Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału 
GDDKiA. 
 - Wnioski i prośby Miasta Grajewo zostały wzięte pod 
uwagę przy opracowywaniu planów, które zostały w dniu 
31.03.2021 r. wysłane do Centrali GDDKiA. Tam będą 
weryfikowane pod względem pilności realizacji w stosunku 
do zadań w skali całego kraju - wyjaśnił Rafał Malinowski. 
Zadania, które zawierają się w ramach "Rozbudowy DK 65 
na odcinku od granicy województwa do DK 61", wchodzą w 
etap podpisywania umowy na prace projektowe. Postulaty 

Burmistrza Miasta Grajewo dla tego zakresu prac będą 
przekazane autorom dokumentacji. 
Jednocześnie GDDKiA wskazuje, że plany inwestycyjne 
uzgadniane są w Ministerstwie Infrastruktury i trudno tu 
mówić o ich realizacji w roku 2021. Proces rozpoczęcia 
finansowania (po akceptacji zadania) trwa około rok. Plany 
inwestycyjne do realizacji w roku 2021 zostały ustalone 
w latach poprzednich i o ile istnieje zawsze opcja "dokła-
dania" zadań inwestycyjnych do planów, to na pewno nie 
z terminem realizacji ich w roku 2021. Zrozumiałe jest, że 
wiele zależy tutaj od budżetu krajowego, a procedury 
weryfikacji i zatwierdzania planów inwestycyjnych 
wymagają czasu.
Jaki będzie zatem kolejny krok do realizacji tych zadań?
 - Jeśli zostaną zaakceptowane i potwierdzone do realizacji, 
to Oddział będzie opracowywał Program Inwestycji, aby 
uzyskać zgodę na ich realizację od Ministerstwa Infrastru-
ktury oraz finansowanie. Po otrzymaniu zatwierdzonego 
przez Ministerstwo Programu Inwestycyjnego Oddział 
będzie mógł (po przydzieleniu środków finansowych) 
przystąpić do ogłaszania przetargu na realizację inwestycji 
– odpowiedział rzecznik Malinowski.
Drogowcy już zapowiadają kolejną inwestycję w naszym 
mieście, której spodziewać się można w najbliższej 
przyszłości.
 - Jeszcze w kwietniu możemy podpisać umowę na zadanie: 
„Budowa chodnika i ciągu pieszo – rowerowego 
w Grajewie, w ciągu Drogi Krajowej 61” w formule 
„projektuj i buduj” na odcinku 720 metrów – mówi 
R. Malinowski.
      WM
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Wprowadzeniu formy nauki zdalnej przyświecał 
z pewnością cel nadrzędny- ochrona dzieci 
i młodzieży oraz nauczycieli przed pandemią. 
O różnicach między modelem tradycyjnym, czyli 
edukacją w szkolnych ławach, a tą na odległość, 
wielokrotnie w mediach wypowiadają się 
eksperci. Trzeba jednak pamiętać o dwóch 
faktach. Pierwszy to taki, że największy ciężar 
edukacji bez względu na jej formułę, zawsze 
spoczywa na dzieciach i młodzieży. Po drugie, to 
przecież dobro i korzyści uczniów są w procesie 
nauczania i wychowania najważniejsze. Dlatego 
oddajemy głos właśnie Im. 
 O nauce zdalnej, za zgodą rodziców, 
rozmawiamy z uczniami trzech grajewskich szkół 
podstawowych- Igorem Borawskim (Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza), 
Jakubem Szulcem (Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) oraz 
Szymonem Skrodzkim (Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Adama Mickiewicza). Przedstawiciele 
samorządów uczniowskich miejskich jednostek 
organizacyjnych dzielą się swoimi spostrze-
żeniami na temat nauki zdalnej, podpowiadają, 
jak zachować dobrą kondycję w tych trudnych 
czasach. Nie krępują się również przed wska-
zaniem tych obszarów edukacji on-line, które 
można próbować ulepszyć z korzyścią dla 
uczniów. 
 Wydaje się, że Ich wypowiedzi można 
w dużej mierze uznać za głos całego pokolenia 
dzieci i młodzieży, które w dobie pandemii 
znalazły się w wyjątkowej i niełatwej sytuacji. 
Obowiązkiem dorosłych jest się w ten głos dobrze 
wsłuchać, aby na bieżąco pomagać uczniom 
rozwiązywać ich problemy.

Czy są Waszym zdaniem minusy nauki zdalnej, 
a jeśli tak, to jakie?

Igor Borawski: Moim zdaniem są minusy takiej formy 
edukacji. To między innymi ograniczenie kontaktów 

z koleżankami i kolegami oraz nauczycielami, brak 
motywacji i samodyscypliny, takiej jak była przy nauczaniu 
tradycyjnym. Poza tym wskazałbym mniejszą ilość 
przyswajanej wiedzy, a także ryzyko wystąpienia wad 
postawy i wzroku.

Jakub Szulc:  Można powiedzieć, że „każdy medal ma 
dwie strony”. Tak też nauka zdalna ma zarówno swoje 
plusy, jak i minusy. Niewątpliwie minusem nauki zdalnej 
jest to, że gdy jesteśmy na tak zwanych „zdalnych”, nie 
czujemy pewnego rodzaju presji ze strony nauczyciela, 
dzięki której w szkole pracujemy efektywniej. Oczywiście 
realizujemy tematy, piszemy sprawdziany, kartkówki etc., 
lecz nie jest to na pewno to samo co nauka stacjonarna. 

Szymon Skrodzki: Tak, są minusy nauki zdalnej.  
Podczas takiej nauki nie mamy rzeczywistego kontaktu 
z kolegami i koleżankami. Łatwiej zadaje się pytanie 
nauczycielom, gdy jest się w klasie. W szkole łatwiej się 
skupiam na lekcjach. 
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Czy widzicie plusy nauki zdalnej?

Jakub Szulc: Są tacy uczniowie, którzy wolą pracować 
indywidualnie, bez presji czasu oraz innych osób i poprzez 
to bardzo dobrze odnajdują się podczas nauki zdalnej. Dla 
niektórych plusem jest to, że nie muszą rano szykować się 
do szkoły. Wystarczy, że wstaną pięć minut przed 
rozpoczęciem lekcji.
Igor Borawski: Są plusy w nauczaniu zdalnym- na 
przykład łatwiej jest dostać dobrą ocenę. Poza tym, 
w przypadku gdy umknie nam, że pracujemy na lekcji 
z daną książką, w domu zawsze możemy przecież po nią 
sięgnąć. Podczas edukacji zdalnej nie zdarza się zapomnieć 
zeszytu. Nie musimy wstawać dużo wcześniej, żeby się 
przygotować i zjeść śniadanie.
Szymon Skrodzki: Nawet przeziębiony mogłem 
uczestniczyć w lekcjach. Poza tym mamy blisko na lekcję, 
bo nie trzeba wychodzić z domu,

Czego najbardziej brakuje Tobie oraz Twoim 
rówieśnikom z czasów nauki w formie trady-
cyjnej?

Igor Borawski: Najbardziej mi i moim rówieśnikom 
brakuje kontaktu twarzą w twarz i rozmowy z nauczy-
cielami, po prostu brakuje życia w grupie. 
Szymon Skrodzki: Brakuje mi spotkań i rozmów 
z kolegami oraz lekcji wychowania fizycznego w formie 
tradycyjnej.
Jakub Szulc: Najbardziej brakuje mi kontaktów ze 
znajomymi. Nawet nie chodzi o samą szkołę, ale w tych 
czasach wszystkie kontakty międzyludzkie są utrudnione 
i potencjalnie niebezpieczne, przez co mamy ich tak mało.

Jak zdrowo funkcjonować podczas tego czasu, 
kiedy edukacja jest prowadzona „na odległość”?

Szymon Skrodzki: Ja często wychodzę na podwórko. 
Z siostrą ćwiczę karate. Regularnie wietrzę pokój.
Jakub Szulc: Po dość długim czasie uczestniczenia 
w nauce zdalnej sądzę, że większość przywykła do sytuacji 
w której się znajdujemy, więc mógłbym jedynie polecić, aby 
trzymać się obostrzeń i po prostu uważać na siebie.
Igor Borawski: Żeby funkcjonować zdrowo, trzeba się 
wysypiać, wietrzyć pomieszczenie, w którym się uczymy. 
Bardzo ważne jest, aby odchodzić od komputera na 
przerwach i gdy jest taka możliwość, najlepiej wolny czas 
spędzić na powietrzu.

Gdybyście mieli wpływ na decyzje rządzących 
i mogli im podpowiedzieć, co można udoskonalić 
w trybie nauki zdalnej, to na co byście wraz ze 
swoimi kolegami i koleżankami wskazali?

Jakub Szulc: Sam zamysł prowadzenia lekcji na żywo na 
platformach edukacyjnych jest naprawdę dobry. Uważam 
jednak, że czas, który spędzamy codziennie przed 
komputerem mógłby zostać skrócony- na przykład- lekcje 
z przedmiotów egzaminacyjnych mogłyby być dłuższe, 
a z reszty przedmiotów- krótsze. 
Igor Borawski: Ja skróciłbym chociaż trochę długość 
lekcji, żeby mieć dłuższą przerwę na odpoczynek 

i przygotowanie się do kolejnych zajęć. Ciągłe siedzenie 
przed komputerem męczy, szczególnie oczy.  
Szymon Skrodzki: Dodałbym dodatkowe indywidualne 
konsultacje z nauczycielami z każdego przedmiotu. 

Jak ważny jest dla Ciebie oraz innych uczniów 
z Waszej szkoły ruch na świeżym powietrzu, 
który teraz w sporej mierze rekompensować 
powinien mniejszą aktywność na lekcjach 
wychowania fizycznego, bo te przecież prowa-
dzone są także on-line?

Igor Borawski: Dla mnie oraz wielu moich kolegów 
i koleżanek ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny, 
ponieważ pozwala dotlenić się i zrelaksować przed 
kolejnym dniem nauki.
Szymon Skrodzki: Dla wszystkich jest to niezwykle 
istotne. Ciągłe siedzenie przy komputerze powoduje u mnie 
ból głowy, więc po lekcjach wychodzę na podwórko. 
Brakuje mi gry w piłkę z kolegami na lekcjach wychowania 
fizycznego.
Jakub Szulc: Nie wiem, jak dokładnie wygląda to 
w innych szkołach, lecz w naszej lekcje wychowania 
fizycznego są prowadzone naprawdę przyzwoicie. 
Odbywają się na włączonych kamerkach, a nauczyciele dają 
nam zadania, aby wyjść z domu i zrobić coś na świeżym 
powietrzu, poniekąd zmuszając  nas do aktywności na 
zewnątrz. Osobiście zwracam na ruch bardzo dużą uwagę 
i dlatego regularnie staram się chociażby wyjść na spacer, 
póki mogę to jeszcze zrobić. Powinniśmy korzystać 
z możliwości wychodzenia na zewnątrz, póki mamy ją 
dostępną.

Pandemia na pewno się kiedyś skończy. Czy 
macie pomysł na to, jak moglibyście świętować 
jej koniec wraz z kolegami, koleżankami z klasy 
i całej szkoły oraz Waszymi nauczycielami, 
z którymi kontakt obecnie z wiadomych przyczyn 
jest ograniczony?

Igor Borawski: Z pewnością wszyscy razem o tym 
będziemy dyskutować, gdy tylko będzie to możliwe.
Jakub Szulc: Jako uczeń ósmej klasy wiem, że wielu 
znajomych już nie zobaczę i urwę z nimi kontakt, lecz nigdy 
mocniej nie zastanawiałem się nad tym, jak chciałbym 
pożegnać się z innymi. Wiadomo, że nastąpi moment, 
w którym po prostu podamy sobie ręce i się rozejdziemy. 
W naszej szkole tradycją jest organizacja spotkań „na 
pożegnanie”. Odbywają się one w różnych formach. Nasza 
klasa ma w planach organizację wspólnego ogniska. Mam 
nadzieję, że dojdzie to do skutku.
Szymon Skrodzki: Bardzo liczę na to, aby pandemia 
szybko się zakończyła. Chciałbym z klasą wyjechać na 
wycieczkę z dala od domu. W szkole zorganizowałbym 
wtedy dyskotekę dla uczniów i nauczycieli.

                                    Dziękujemy za rozmowę.
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WYDARZENIA

 

 Ówczesne położenie Grajewa i powiatu 
szczuczyńskiego, graniczącego bezpośrednio 
z terenami Prus Wschodnich, spowodowało, że 
wydarzenia I wojny światowej bardzo szybko 
dotarły na jego teren. Dodatkowym faktem, który 
wpłynął na to, że szczególnie boleśnie odczuł jej 
skutki było to, iż jego tereny stanowiły bezpośrednie 
przedpole istotnej ze strategicznego punktu 
widzenia rzeki Biebrzy i broniącej przeprawy przez 
nią twierdzy Osowiec. 

W wyniku działań wojennych już w 1915 roku Grajewo 
znalazło się pod okupacją niemiecką. Przełomowym 
wydarzeniem tego okresu było przeniesienie urzędu 
powiatowego ze Szczuczyna do Grajewa na mocy rozporzą-
dzenia Naczelnika Administracji z dnia 18 listopada 1917 r. 
Ostatecznie stało się to w marcu 1918 r. W okresie tym dwa 
razy w miesiącu wydawano również dwujęzyczną „Gazetę 
powiatową dla powiatu Szczuczyńskiego wydaną przez 
Cesarsko-Niemiecką władzę powiatową w Szczuczynie”, 
w której zamieszczano głównie bieżące informacje admini-
stracyjne, gospodarcze, ale też zwykłe fakty z codziennego 
życia powiatu. 

Z okresu tego pochodzi też dość spora dokumentacja 
fotograficzna w postaci zachowanych do dziś licznych kart 
pocztowych czy zdjęć w ówczesnej prasie. Szczególne miejsce 
zajmują w niej rysunki i grafiki malowane przez Felixa 
Schwormstädta. Poza ogólnymi widokami takich  miejsco-
wości jak m.in. Grajewo, Szczuczyn i Rajgród, dokumento-
wano również wydarzenia z życia zaplecza frontowego 
żołnierzy pruskich czy też bardziej znaczne wydarzenia, jak 
chociażby wizyty w Grajewie takich osób jak króla Saksonii 
Fryderyka Augusta III, czy feldmarszałka Paula von 
Hindenburga. 

Mało znanym faktem dotyczącym okresu I wojny 
światowej jest natomiast informacja o stacjonowaniu 
w Grajewie oddziałów Legionów Polskich. W wyniku tzw. 
„kryzysu przysięgowego” oddziały legionowe ściągnięto 
w październiku 1916 r. z frontu i umieszczono w Barano-
wiczach. 11 listopada 1916 r. Niemcy i Austro-Węgry 
wydzieliły Polski Korpus Posiłkowy, który podporządkowano 
niemieckim władzom wojskowym. Znajdujące się w Grajewie 
pocarskie koszary stały się miejscem, w którym ulokowano 
3 i 4 baterię 2 dywizjonu 1 pułku artylerii lekkiej Legionów 
Polskich. Wcześniej oddział ten, podobnie jak i pozostałe 
formacje legionowe, wsławił się przede wszystkich walkami 
pod Kostiuchnówką (4-6 lipca w 1916 r.). Pobyt żołnierzy 
2 dywizjonu w Grajewie trwał w sumie trzy miesiące, od 
6 grudnia 1916 r. do 27 lutego 1917 r. 



Przybycie do Grajewa i pobyt w nim opisał krótko 
w swoich wspomnieniach pt. „Pamiętnik legionisty” 
Włodzimierz Solek. W ostatnich dniach listopada 1916 r. 
Legiony żegnają front i odjeżdżają w głąb kraju. Nasz 
dywizjon, tj. bateria nasza, przemianowana teraz na 
trzecią i bateria czwarta, nocą wkracza dudniąc armatami 
do cichego, nie oświetlonego i uśpionego miasta Grajewa. 
Rankiem widzi się, że stoimy w drewnianych koszarach, 
obok stajnie, dalej cerkiewka z przybudówkami, a dalej 
znów – schrony betonowe na amunicję. Wszystko to 
pobudowane jest w czworobok, z jedną odsłoniętą stroną, 
na szosę za którą wznoszą się piętrowe budynki murowa-
nych koszar, zajętych przez Niemców, a ogrodzonych wokół 
gęstą siatką z kolczastego drutu. 
Mimo wspomnienia o ciemnościach w następnym fragmen-
cie autor pisał o nieznanych mu włączonych karbidowych 
lampach, które sycząc palą się jaskrawym, oślepiającym 
płomykiem i napełniają powietrze zapachem czosnku. 
W dalszej części wspomnień skupił się na przedstawieniu 
codziennego życia w koszarach, które określił jako 
„jednostajnie nudne”. Jedynie niedzielami żołnierze szli do 
kościoła, wówczas to duży i ładny kościół, znajdujący się 
przy jedynym rynku miasteczka, wypełnia się tłumem szaro 
ubranej okolicznej szlachty zagonowej. Po mszy legioniści 
śpiewali „Boże coś Polskę” i opuszczali świątynię. Na 
znajdującym się przed kościołem rynku zawierali znajomości 
z mieszkańcami Grajewa, czego następstwem było 
niejednokrotnie zapraszanie legionistów do mieszkań, gdzie 
do późna schodził im czas na miłej zabawie, w gronie 
skromnej mieszczańskiej młodzieży. Z zaproszeń tych 
korzystano szczególnie podczas Świąt Bożego Narodzenia 
1916 r..

Żołnierze 2 dywizjonu opuścili Grajewo w końcu lutego 
1917 r. i zostali przeniesieni do Ciechanowa. Poza 
wspomnieniami Włodzimierza Solka jedynymi material-
nymi pozostałościami tego faktu są kartki pocztowe nadane 
w tym okresie w Grajewie ze stemplem 3 baterii 1 Pułku 
Artyleryi Leg. Pol. oraz zlokalizowana na terenie byłych 
koszar ulica Legionistów.

                                                 Oprac. T. Dudziński
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 Kolejny eksponat zasilił zbiory 
Grajewskiej Izby Historycznej. To 
szeląg lenny pruski z 1629 roku. 
Odnalazł go przypadkiem pracownik 
Centrum Integracji  Społecznej 
p o d c z a s  p o r z ą d k ó w  w  „ p a r k u 

z czołgami” przy ul. Wojska Polskiego. CIS postanowiło 
przekazać monetę do zbiorów GIH-u.  
 Ta moneta to szeląg lenny pruski Jerzy Wilhelm 
z 1629 r. Choć nie posiada wielkiej wartości materialnej, to 
ze względu na miejsce znaleziska jest bezcenna, gdyż 
stanowi świadectwo wydarzeń z przeszłości w naszym 
mieście. Grajewska Izba Historyczna serdecznie dziękuje 
za przekazanie znaleziska. 



Szeląg lenny pruski Jerzy Wilhelm, 
Królewiec 1629
Av.: Orzeł pruski z ukoronowanym 
monogramem „S” króla Zygmunta 
Wazy na piersi. Napis w otoku: 
GEORG WILH MAR BR S R I EL. U 
góry serce z krzyżem – znak Ernesta 
Pfahlera, probierza mennicy w Królewcu. 
Rv.: Monogram książęcy „GW”. Napis w otoku: SOLIDVS 
PR-VSSIAE 1629. U dołu w otoku szachownica – herb 
rodowy Hohenzollernów. 
Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,66 g; 
mennica Królewiec.
                                                            WM na podst. GIH

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował 
o anulowaniu konkursu w ramach Działania 6.2 
Ochrona wody i gleb. W związku z tym trzeba będzie 
poszukać innego źródła finansowania projektów 
polegających na kompleksowym wsparciu 
gospodarki wodnościekowej oraz tych z zakresu 
zwiększenia dostępności do linii wodociągowych 
i poprawy jakości wody pitnej. To niedobra 
informacja dla aglomeracji Augustowa, Czarnej 
Białostockiej, Grajewa, Hajnówki, Łap, Moniek, 
Siemiatycz, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego 
oraz Zambrowa. Skąd problem? W skrócie- nie 
zgrały się terminy konkursu z pracami Minister-
stwa Infrastruktury, a perspektywa finansowania 
na lata 2014-2020 właśnie się zakończyła.  
 Jak wyjaśnia Podlaski Urząd Wojewódzki, jednym 
z warunków przyznania wsparcia w ramach Działania 6.2 
miała być weryfikacja zgodności inwestycji z Aktualnym 
Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(AKPOŚK). Tymczasem, zgodnie z informacją otrzymaną 
z Ministerstwa Infrastruktury, przekazanie VI AKPOŚK do 
zatwierdzenia przez Radę Ministrów powinno nastąpić 
dopiero na koniec I kwartału 2021 r., co jeszcze nie kończyłoby 
całej procedury zatwierdzania wniosków konkursowych 
z poszczególnych miast.  
 Zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem 
naboru wniosków, termin ogłoszenia konkursu zaplanowany 
był na luty 2021 r., a rozpoczęcie naboru to marzec 2021 r. 
Przygotowanie projektów w zgodności z AKPOŚK w wyznaczo-
nym w harmonogramie terminie nie było zatem możliwe. 



W związku z zakończeniem perspektywy 2014-2020 oraz 
biorąc pod uwagę infrastrukturalny charakter projektów, 
a także brak dokładnych informacji dotyczących zakończenia 
prac nad Aktualizacją KPOŚK, Instytucja Zarządzająca 
RPOWP 2014-2020 podjęła decyzję o anulowaniu konkursu. 
 Jak powiedział Gazecie Grajewskiej Tomasz 
Poniatowski, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków 
Urzędu Miasta Grajewo, w przygotowaniu był wniosek na 
skanalizowanie i zwodociągowanie kilku miejskich terenów. 
- Opracowywany przez nas wniosek, który chcieliśmy składać 
do konkursu, miał szansę dofinansowania na uzupełnienie 
infrastruktury wodnokanalizacyjnej między innymi na osiedlu 
Jana Pawła II, ulicy Konopnickiej czy Legionistów. Pomógłby 
uzbroić w kanalizację także kilka obszarów w mieście, gdzie 
nadal jej brakuje – wyjaśnia Kierownik Poniatowski. 
 Nie ma innego wyjścia niż czekać na zatwierdzenie 
przez Radę Ministrów Aktualnego Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i równolegle poszukiwać 
innych źródeł wsparcia finansowego na zaplanowane 
w mieście inwestycje. 
 W zaistniałej sytuacji nie ma żadnej winy samorządu 
Miasta Grajewa i pracowników ratusza. Mimo to brak spięcia 
procedur ministerialnych z harmonogramem konkursu 
zarówno dla Grajewa, jak i wielu innych wcześniej 
wymienionych podlaskich miast nie jest korzystny. Dlatego do 
tematu z pewnością wrócimy. 
     WM

W naszym mieście kwalifikacja wojskowa odbędzie 
się w dniach od 12 kwietnia do 10 maja 2021 roku. 
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla 
grajewian i grajewianek będzie Hotel, Restauracja 
„Balton” przy ul. Wojska Polskiego 69.
 Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
dotyczy mężczyzn urodzonych w 2002 r., tych z roczników 
1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej oraz części populacji 
urodzonej w latach 2000 - 2001.
 Kwalifikacja nie ominie także kobiet urodzonych w 
latach 1997 – 2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz tych pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji. Ważne, aby w roku szkolnym lub 


akademickim 2020/2021 kończyły naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych. Do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej 
zawitają także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się 
ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, o ile nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.
 Więcej ważnych informacji dotyczących kwalifikacji 
wojskowej znaleźć można między innymi na stronie Miasta 
Grajewo grajewo.pl.
 
   WM na podst. grajewo.pl 



12
www.gazetagrajewska.pl

WIADOMOŚCI SZKOLNE

 W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Grajewie odbyła się XVI edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy 
„Spacerkiem po Grajewie”, adresowanego do uczniów klas 
trzecich. 
 Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na 
temat rodzinnego miasta; wyrabianie szacunku dla przeszłości 
i teraźniejszości Grajewa oraz rozwój umiejętności autopre-
zentacji ,,małej Ojczyzny”. Każdy z uczestników rywalizował 
o indywidualne zwycięstwo. Największą wiedzą dotyczącą 
teraźniejszości i przeszłości Grajewa wykazały się:
I miejsce - Martyna Akacka kl. III b; II miejsce - Edyta Szejda kl. 
III b; III miejsce – Maja Lekenta kl. III d.



Gratulujemy! Zwyciężczynie otrzymały nagrody książkowe 
ufundowane przez Organizatorów, zaś wszyscy uczestnicy 
upominki podarowane przez Urząd Miasta Grajewo i Grajewskie 
Centrum Kultury.
 Dziękujemy trzecioklasistom za udział w
 konkursie, zaś Paniom wychowawczyniom za włączenie się po raz 
kolejny w tę formę wychowania młodego pokolenia.
 Organizatorami konkursu byli: Anna Bukowska, Lilla 
Pietrzykowska i Wiesław Jerulank.
  Więcej: sp4.grajewo.com
     SP 4 Grajewo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie od kilku lat 
realizuje projekt w ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Młodzi w Akcji”, zorganizowanego przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie 
z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności w 
ramach programu Szkoła Ucząca się.
 Tym razem już w IX edycji ścieżki „PoczytajMy” wzięli 
udział uczniowie – wolontariusze z klasy V b: Małgosia 
Karwowska, Nell Kurowska, Zuzia Kruszewska, Viktoria Borys, 
Kinga Mikielska i Szymon Pięczykowski, którzy utworzyli Klub 
Czytelniczy „Czytamy, rozmawiamy, polecamy”. Klub łączyły 
dwa aspekty: czytanie i działanie.
Spotkania odbywały się regularnie przez cały I semestr.
W pierwszym etapie realizowanego programu opiekunowie 
i uczniowie uczestniczyli w zdalnych szkoleniach, które 
dotyczyły m.in. przeglądu darmowych narzędzi internetowych 
czy też tworzenia stron internetowych i  blogów. 
 Webinaria skierowane do uczniów obejmowały pro-
blem komunikowania się ze społecznością lokalną, tworzenie  
młodzieżowych kampanii społecznych itp. 
W drugim etapie uczniowie przy wsparciu opiekunów utworzyli 
Klub Czytelniczy „Czytamy, rozmawiamy i polecamy” i według 
autorskich scenariuszy przygotowywali regularne spotkania 
czytelnicze dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Po lekturze 

IX edycja Ogólnopolskiego programu „Młodzi w Akcji” w SP 4
razem bawili się, rysowali, tańczyli, śpiewali, przygotowywali 
inscenizacje teatralne, a także uczyli.
 W październiku, w związku z wprowadzeniem zdalnego 
nauczania, spotkania uczestników Klubu przeniosły się do 
przestrzeni wirtualnej. W trakcie spotkań w zespole Teams 
narodził się Projekt edukacyjny pt. „Opowieści bajek, baśni 
i legend”. Dzięki możliwości połączenia internetowego młodzież 
przygotowała dla najmłodszych czytelników z grupy przed-
szkolnej „Muchomorki” transmisje zajęć z książką on-line. 
W trakcie tych transmisji przedszkolaki słuchały głośno 
czytanych bajek, a następnie z dużym zaangażowaniem brały 
udział w przygotowanych przez uczniów zabawach i zadaniach: 
„Czy to baśń, czy nie baśń”, „Bajka pod choinkę”. W trakcie akcji 
czytelniczych młodzież w nietuzinkowy sposób pokazywała 
swoim rówieśnikom jak wciągające jest czytanie.
 W grudniu uczestnicy Klubu wzięli udział w konkursie 
świąteczno-zimowej zabawie organizowanej przez autorów 
programu, której celem było opracowanie i przesłanie slajdu, 
plakatu, listu i opowiadań, które ukazywały „Wymarzoną 
książkę na święta”. Nasi uczniowie zwyciężyli i otrzymali kod do 
pobrania e-booka Justyny Sucheckiej Young Power.
 Koordynatorkami projektu były panie I. Bukrejewska 
i R. Sokołowska. 
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 W Przedszkolu Miejskim nr 6 odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka najmłodszej grupy „Skrzaty". To był 
wyjątkowy dzień, który pozostanie na długo w pamięci dzieci. Mali 
artyści 17 marca zaprezentowali przygotowane piosenki, taniec 
oraz wierszyki. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny 
występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli 
dotknięcie ramienia każdego „Skrzata” ogromną kredką przez 
Panią Dyrektor Urszulę Kowalczuk oraz wręczenie dyplomów. Dla 
przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód 
do dumy ze swoich pociech. 
 Pasowanie to uroczystość, która wzmacnia więź dziecka 
z przedszkolem, dając mu poczucie przynależności do społe-
czności tej placówki.
   Ewelina Modzelewska



 19 marca grupa „Muchomorków” z Przedszkola 
Miejskiego nr 6 w Grajewie witała z radością wiosnę. Jest to 
najpiękniejsza pora roku, pełna życia i barw. Tego dnia 
dominowały spódniczki w kwiaty oraz żółte i zielone kolory. 
Wśród wiosennej dekoracji przedszkolaki z wielkim zaanga-
żowaniem recytowały, śpiewały i tańczyły, żegnając zimę 
i witając wiosnę. Ich świetna gra aktorska na pewno przyspieszy 
nadejście cieplejszych, słonecznych dni. Mamy nadzieję, że 
wiosna zagości już na dobre w naszym mieście i obudzi naturę 
z zimowego snu.
      PM 6



„Puk, puk, puk ...w okienko! Wyjdźcie dzieci prędko. Idzie 
już wiosenka…”
Przyjście wiosny to okazja, by pokazać dzieciom, jakie 
znaczenie ma budząca się do życia przyroda.
21 marca  był „Zielonym Dniem” w PM1 w Grajewie.  
Uroczystego, wiosennego nastroju dodały stroje dzieci 
i pań –dominującą barwą był kolor zielony.  Przedszkolaki 
dowiedziały się o symbolach, obrzędach wiosennych, 
wykazały się wiedzą o tej porze roku. 
Ten dzień był wyjątkowy i pełen niespodzianek. Dzieci 
śpiewały piosenki, tańczyły, bawiły się przy muzyce, 




wykonywały prace plastyczne. W salach zazieleniły się 
zielone ogródki. Kąciki przyrody zmieniły się z zimowych na 
wiosenne.
To był wesoły, przedszkolny dzień, w którym dzieci 
integrowały się we wspólnej zabawie i przeżywaniu. Było 
wesolutko i zieleniutko!
Teraz pozostaje już tylko chwytać jak najwięcej promyków 
słońca i czerpać mnóstwo świeżego powierza na przed-
szkolnym placu zabaw i wiosennych spacerach.
Z wiosennymi pozdrowieniami od wszystkich przedszko-
laków z PM1.
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,,Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich 
myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji 
myślowych”.
                                                                                  E. Mach
28.01.2021r. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku, do którego przystąpiło 416 uczniów szkół 
podstawowych z całego województwa podlaskiego. W gronie 112 
zakwalifikowanych do ostatniego etapu znalazł się uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Grajewie - Bartosz Biadun. To jedyny 
przedstawiciel spośród grajewskich szkół podstawowych. 
Konkursowe zmagania uczniów Jedynki kolejny raz zakończyły 
się sukcesem. 
O tym, jak ogromny jest to sukces, świadczy również fakt 
zaproszenia Bartosza do podjęcia nauki w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 
w Białymstoku – najlepszego liceum w województwie podlaskim. 
Gratulujemy Bartkowi, jego rodzicom oraz pani Alicji Jusińskiej, 



 Zorganizowane przez wychowawczynię Katarzynę 
Tydelską zajęcia przyrodnicze  pozwoliły w ciekawy 
i oryginalny sposób przybliżyć klasie 2a ekscytujący świat roślin 
i zwierząt. Pierwsze spotkanie odbyło się we współpracy 
z Biebrzańskim Parkiem  Narodowym.  Nasz gość 
przedstawił uczniom zagadnienia związane z ochroną środowiska. 
Klasa dowiedziała się, jakie rośliny oraz zwierzęta znajdują się na 
terenie parku narodowego. Oczywiście nie mogło również 
zabraknąć edukacyjnych gier przyrodniczych. 
Ponadto klasa 2a miała możliwość wykazania się kunsztem 
artystycznym. Uczniowie z zapałem i ekscytacją przygotowywali 
kartki przedstawiające wiosenne kwiaty oraz makiety prezentu-
jące symbol wiosny – bociana. Na  zajęciach dzieci przepro-
wadzały eksperymenty, które w prosty sposób wprowadzały 
w dziedzinę chemii oraz fizyki.
 Duże zainteresowanie wśród uczniów kl. 3c  wzbudziła 
lekcja online prowadzona przez panią dr Annę Malik w ramach 
projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki  „O tym jak działa 
mózg, czego potrzebuje i czy większy mózg jest lepszy?”  
Uczestnicy zajęć poznali jeszcze inne rodzaje mózgów niż ludzki.  
Zgłębiali wiedzę dotyczącą funkcjonowania tego narządu oraz 
dowiedzieli się, jak o niego dbać, by był zdrowy i pracował 
efektywnie. Po zakończonych zajęciach dla wzmocnienia  
wydajności swojego mózgu uczniowie wykonali ćwiczenia 
ruchowe. Wykazali  się  pomysłowością i kreatywnością  
wykonując  model mózgu. Przedstawili także kilka prostych 
pomysłów jak rozruszać swój mózg w trudnych czasach pandemii. 
 Zajęcia 6-latków z grupy „Tropiciele” odbyły się pod 
hasłem „Podróż w Kosmos”. Przedszkolaki poznały planety 



Układu Słonecznego i dowiedziały się, że globus przedstawia kulę 
ziemską. Oglądały książki i prezentacje o układzie słonecznym,  
film o podróży w Kosmos oraz lądowaniu człowieka na Księżycu. 
Wiedzą już, że Ziemia cały czas krąży nie tylko wokół Słońca, ale 
także wokół własnej osi. Każdy miał okazję wykonać: rakietę, 
astronautę, kosmitę, jak również ułożyć Układ Słoneczny 
i stworzyć swoją własną galaktykę.
 „Dzień Dinozaura”- pod takim hasłem grupa 
„Biedronki” obchodziła święto prehistorycznych dinozaurów. 
Dzieci dowiedziały się o  zwyczajach i zachowaniu tych zwierząt, 
a następnie z entuzjazmem dzieliły się swoją wiedzą 
i zainteresowaniami. Były tańce i zabawy ruchowe, toteż uśmiech 
nie schodził z ich twarzy.
     SP 1

przygotowującej go do konkursu. Bartkowi życzymy uzyskania 
tytułu laureata i spełnienia matematycznych marzeń.
                                                                         SP 1

 Kolejny raz uczniowie SP nr 1 w Grajewie udowodnili, że 
są kreatywni i potrafią zdobytą na lekcjach wiedzę wykorzystać 
w różnych konkursach. Oliwia Perzanowska z kl.VII b zajęła I 
miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez 
Grajewską Izbę Historyczną pod hasłem "Najśmieszniejszy mem 
z języka polskiego". Oliwia swoją pracę zatytułowała "Szcze-
brzeszyn". Również Julita Łukowska z kl. VII a znalazła się 
w gronie zwycięzców z pracą pt. „Językowy łamacz”. Dziewczynki  
swoimi pomysłami zachwyciły internautów,  którzy oddali na nie 
głosy i przyczynili się do zwycięstwa  naszych uczennic. 
Oliwii i Julicie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
      SP 1
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Na zakończenie pierwszej rundy w II Lidze tenisa 
stołowego zawodnicy grajewskiego MOSiR-u odnieśli 
kolejne zwycięstwo. Zajęli miejsce na podium oraz 
będą walczyć o wygraną w tej klasie rozgrywek 
drużynowych województwa podlaskiego w sezonie 
2020/2021. 
W przełożonym meczu z UKS TS Ósemką I Białystok drużyna 
MOSiR-u odniosła zdecydowane zwycięstwo, pokonując przeci-
wników w stosunku 8 do 2. 
 Gospodarze meczu w składzie: Marek Krymski, 
Tyberiusz Królewicz, Marcin Zawistowski, Mateusz Marczykow-
ski, Krystian Maciorowski i Sebastian Janiszewski zdobyli punkty 
dla drużyny MOSiR-u. Najbardziej emocjonujący pojedynek 
stoczył w ostatniej grze Mateusz Marczykowski, który wygrał 3:2 z 
numerem jeden białostockiej drużyny- Kamilem Szczuką. Obie 
pary deblowe Krymski z Janiszewskim na pierwszym stole i 
Marczykowski z Królewiczem na drugim, dołożyły po jednym 
punkcie. 
 Marczykowski i Janiszewski jako rezerwowi nie zawiedli 
oczekiwań i zdobyli po 1,5 punktu, a komplet zdobył niezawodny 




 23 marca 2021 roku odbył się Turniej Szachowy Szkół 
Sienkiewiczowskich (online) pod patronatem Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Jego 
organizatorami były szkoły współpra-
cujące w ramach Międzyszkolnego 
Projektu Edukacyjnego „Łączy nas Patron 
– Henryk Sienkiewicz”: Szkoła Podsta-
wowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w 
Grajewie, Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami  Integracyjnymi im.  Henryka 
Sienkiewicza w Okrzei, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Słupsku, Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 Turniej został rozegrany zdalnie 
za pośrednictwem internetowej platformy 
szachowej „lichess.org”, a skierowany był 
do uczniów wyżej wymienionych szkół.
 Celem zawodów była integracja 
uczniów wokół Patrona Szkoły Henryka 
Sienkiewicza – pasjonata gry w szachy, 
popularyzacja sportu szachowego oraz 
wyłonienie najlepszych zawodniczek 
i zawodników w tej dyscyplinie.
Zawody były rozegrane w jednej kategorii 
wiekowej – uczniowie klas I – VIII szkoły 
podstawowej. Rozgrywki przeprowadzono 
systemem szwajcarskim na dystansie 
7 rund.
Turniej poprowadził Sędzia Główny – pan 
Zbigniew Okulewicz (Akademia Szachowa 
w Grajewie).




Oto wyniki:
I miejsce-  Krystian Gorzkowski, SP 
OKRZEJA
II miejsce - Kacper Golis, SP 1 
SŁUPSK
III miejsce - Rafał Karwowski, SP 4 
GRAJEWO

W pierwszej dziesiątce uplasowali się 
również następujący zawodnicy 
z „Czwórki”:
V miejsce-  Aleksander Zalewski
VII miejsce – Bartosz Cichocki
Turniej dostarczył wielu pozytywnych 
emocji i zapoczątkował współpracę 
szkół w rozwijaniu zainteresowań grą 
królewską.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za 
udziałi wspaniałą grę, zaś zwycięzcom 
gratulujemy.
Ze słowami podziękowania zwracamy się do  
opiekunów naszych szachistów – p. Tomasza 
Babula i p. Wiesława Jerulanka, zaś 
szczególne wyrazy uznania  kierujemy do  
Sędziego  turnie ju ,  pana  Zbigniewa 
Okulewicza, dziękując za profesjonalne 
przeprowadzenie zawodów i poświęcony 
czas.

Koordynatorki i organizatorki: H. Muryjas-
Rząsa, L. Pietrzykowska, U. Bołonkowska 
i S. Łempicka

kapitan drużyny– Marek Krymski. Udany debiut w roli sędziów 
stolikowych zaliczyły zawodniczki MOSiR-u: Weronika 
Niedźwiecka i Zuzanna Święćkowska. 
      LS
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Grajewianie po zwycięstwie nad SOKOŁEM 1946 Sokółka 
na inaugurację rundy wiosennej 21 marca pauzowali, 
ponieważ ze względu na zły stan murawy w Mońkach – 
mecz z PROMIENIEM został z tego dnia przełożony na 
21 kwietnia. 
Zwycięstwo 27 marca nie przyszło naszym piłkarzom łatwo. 
W składzie WARMII z powodu kontuzji zabrakło czterech 
zawodników – Pawła Sypytkowskiego,  Marcina 
Mikuckiego, Mateusza Tuzinowskiego i Wojciecha 
Koszczuka. 
 Od początku meczu grajewianie przeważali, 
a zespół ORŁA niezwykle rzadko zbliżał się w okolice 
naszego pola karnego. Goście bronili się praktycznie całym 
zespołem, a WARMII brakowało dokładności w polu 
karnym przeciwnika.  Dość długo gra grajewian 
przypominała bicie głową w mur. Dopiero w 43 minucie 
świetnym podaniem popisał się kapitan zespołu Kamil 
Randzio, który dograł piłkę „na nos” Kondratowiczowi, 
a ten głową zdobył prowadzenie dla WARMII. 
 W drugiej połowie były okazje, ale nieskutecznych 
piłkarzy gospodarzy wyręczył Michał Korzep. Obrońca 
ORŁA niefortunnie pokonał własnego bramkarza, gdy w 79 
minucie Krystian Wójcicki po akcji prawą stroną 
dośrodkował w pole karne.
W Wielką Sobotę o godz. 12:00 WARMIA zmierzy się 
w Białymstoku z MOSP. Kolejny mecz w Grajewie nasz 
zespół zagra 10 kwietnia z CRESOVIĄ Siemiatycze. 

W swoim drugim wiosennym ligowym występie 
WARMIA Grajewo pokonała broniącego się przed 
spadkiem z KEEZA IV ligi podlaskiej ORŁA Kolno 
2:0. To już drugi mecz bez straty gola naszych 
piłkarzy. 



27.03.2021 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego
WARMIA Grajewo – ORZEŁ Kolno 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Dawid Kondratowicz 43', 2:0 Michał 
Korzep (gol samobójczy) 79'
WARMIA:  1.Sobolewski –  5.Randzio (Kpt), 
17.Arciszewski, 18.Edison, 4.Śleszyński – 9.Bogdaniuk 
(77' 19.Wójcicki), 10.Popławski (77' 15.Koniecko), 
3.Ł.Domurat (86' 16.Chmielewski), 8.Bińczak (77' 
13.Hołtyn) – 7.Kondratowicz (77' 6.Chyliński), 
11.Dzierzgowski
REZERWA: 12.Święciński – 2.Krupa, 16.Chmielewski, 
6.Chyliński, 15.Koniecko, 13.Hołtyn, 19.Wójcicki
TRENER: Leszek Zawadzki
ORZEŁ: 1.Falkowski - 13.Łazarczyk (Kpt), 7.K.Grala, 
5.D.Grala, 8.P.Sokołowski, 4.Korzep, 15.Kopańczyk (71' 
14.Poreda), 11.Olszak (46' 17.Banach), 3.Kosakowski (71' 
19.Tryniszewski), 9.Sadowski, 10.K.Domurat
REZERWA: 12.Kubrak - 17.Banach, 20.Piaścik, 
19.Tryniszewski, 6.A.Sokołowski, 21.Ziarno, 14.Poreda
TRENER: Sławomir Stanisławski
S ę d z i a :  D a n i e l  N i e m y j s k i  ( P o d l a s k i  Z P N )
Żółte kartki: Sadowski, Banach (ORZEŁ)

Autor:  Janusz Szumowski

http://kswarmiagrajewo.pl
http://facebook.com/warmia
http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo

https://youtu.be/e7sKukkGSqM Skrót z meczu: 

W dniach 12-14.03.2021 r. w Białogardzie odbył 
się Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu 
wolnym. W zmaganiach uczestniczyli repre-
zentanci 65 klubów z całej Polski. 
 Zawody stanowiły także eliminacje do najwa-
żniejszej imprezy w kraju dla tej grupy wiekowej, czyli 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2021. Prawo 
uczestnictwa w finałach tych zmagań ma 16 najwyżej 
sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wagowej. 
Trzech zawodników sekcji zapaśniczej MOSiR Grajewo 
zapewniło sobie udział w centralnych zawodach OOM 
2021, zajmując piąte miejsca w swoich kategoriach 
wagowych. Mieliśmy trzy szanse medalowe, ale zabrakło 
naszym zawodnikom trochę szczęścia i umiejętności walki 
w stylu wolnym.
Sekcję zapaśniczą MOSiR Grajewo reprezentowało pięciu 
zawodników:
Kacper Zawistowski – V miejsce 51 kg
Bartosz Poniatowski – XVIII miejsce 65 kg
Bartosz Stachelek – XVII – XVIII miejsce 92 kg
Seweryn Nowak – V miejsce 110 kg



Marek Kuczyński – V miejsce 110 kg 
Zawody odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących 
w sporcie.
    MOSiR Grajewo

fot. MOSiR Grajewo-zdjęcie ilustracyjne
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