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Gdy rząd zapowiedział możliwość uruchomienia
w porozumieniu z samorządami i podmiotami
prowadzącymi działalność leczniczą punktów
szczepień powszechnych (PSP), bezzwłocznie
działania w tym kierunku 7 kwietnia rozpoczął
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski.
Dobra współpraca ze Szpitalem Ogólnym im. dr
Witolda Ginela w Grajewie przyniosły efekty.
Punkt Szczepień Powszechnych w Centrum
Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka (ul.
Konstytucji 3 Maja 36) jest już gotowy do
działania i czeka jedynie na zielone światło
z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zakończyła się organizacja Punktu, który funkcjonować będzie we współpracy ze Szpitalem Ogólnym im.
Witolda Ginela w Grajewie. Placówka, zgodnie z wytycznymi, jest podmiotem prowadzącym działalność
leczniczą i zapewni personel medyczny oraz organizację
procesu szczepień mieszkańców.
- Zgłosiliśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia 4 zespoły
szczepienne w PSP. Tygodniowo jeden zespół ma obsłużyć
minimum 200 osób. Działa już infolinia do zapisów, która
będzie otwarta codziennie od godziny 8:00 do 14:35.
Numer telefonu to: 607 821 749. Zapisy można kierować na
adres mailowy: m.laskowska@szpital-grajewo.pl mówi Menadżer Szpitala Ogólnego im. Witolda Ginela
w Grajewie i jednocześnie Koordynator PSP Monika
Laskowska.
Funkcjonowanie PSP w Grajewie zależne będzie od
ilości otrzymanych szczepionek. Według szacunków, Punkt
zyska możliwość wykonania nawet 300 zabiegów dziennie.
Gwarantuje to dobre zaplecze lokalowe i niezbędna
infrastruktura w Muzeum Mleka.
- Zależy nam na komfortowym dostępie do szczepień dla
naszych mieszkańców. W porozumieniu z dyrektorem
Grajewskiego Centrum Kultury i Szpitalem zrobiliśmy
wszystko tak, by nasz Punkt spełniał wszelkie ministerialne

wymagania i wytyczne dotyczące jego zorganizowania
i funkcjonowania pod kątem bezpieczeństwa oraz zasad
reżimu sanitarnego. Jeśli będzie zapotrzebowanie,
jesteśmy również gotowi utworzyć Punkt Drive Thru –
wyjaśnia Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta.
Według rządowego harmonogramu, do 25 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego mają przygotować punkty szczepień i zespoły szczepiące. Rolą
Narodowego Funduszu Zdrowia jest zweryfikować spełnienie wymogów i dokonać wizytacji w przygotowanych
punktach. Po 25 kwietnia nastąpić ma odbiór szczepionek
i szczepienie pierwszych osób w PSP. W naszym mieście
jesteśmy już gotowi do działania.
Kolejne informacje dotyczące Punktu Szczepień
Powszechnych w Grajewie wkrótce znajdą
Państwo między innymi na stronach internetowych Miasta Grajewo, Szpitala Ogólnego im. dr
Witolda Ginela w Grajewie oraz ich profilach
facebookowych.
W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl
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29 marca upłynął termin składania ofert na realizację
zadania pod nazwą: „Budowa linii oświetleniowej
w mieście Grajewo”. Wpłynęły trzy. Miasto na ten cel
zamierzało przeznaczyć w sumie do 270 tysięcy
złotych. Najkorzystniejsza oferta pod względem
cenowym, terminu gwarancji oraz okresu realizacji
zadania została wybrana 8 kwietnia.
Prace mają być prowadzone na terenach zielonych
i chodniku przy ulicy Ekologicznej oraz na os. Jana Pawła II.
Zakres zaplanowanej inwestycji przy ulicy Ekologicznej obejmie
ułożenie kabla oraz oświetlenie parku poprzez budowę 34 sztuk
opraw w kształcie metrowych słupków. Stylowe źródła światła
sprawią, że wzrośnie zarówno estetyka tego miejsca, jak i poczucie
bezpieczeństwa wypoczywających tu grajewian. Do tego dojdzie
jeszcze oświetlenie ścieżki rowerowej poprzez budowę 8 sztuk
czterometrowych słupów aluminiowych wraz z oprawami
parkowymi.

Prace na drugim terenie zielonym to również przede
wszystkim podstawa, a więc ułożenie kabla oświetleniowego. Ten
zasilać ma 11 czterometrowych słupów z oprawami parkowymi.
W obu miejscach zainstalowane mają być także szafy oświetlenia
ulicznego.
W sumie swoje oferty złożyły trzy firmy zainteresowane realizacją
tego zadania. Najkorzystniejsza jest ta od grajewskiego
przedsiębiorstwa „MEGAWAT” J. Górniak i Wspólnicy Spółka
Jawna. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 60 dni od
podpisania umowy z wykonawcą. Ten na swoje prace udzieli
5-letniej gwarancji, a całość prac zamknie się w kwocie
207 870, 00 złotych.
WM/Fot. grajewo.pl

Do 30 kwietnia trwa nabór wniosków na kandydatów
do Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku"
6 kwietnia ruszył nabór wniosków na kandydatów do dorocznej
Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku". Kandydatów
można zgłaszać do 30 kwietnia br. Wnioski należy dostarczyć do
Urzędu Miasta w zamkniętej kopercie zatytułowanej WILK ROKU
bądź przesłać drogą pocztową (Urząd Miasta Grajewo, ul.
Strażacka 6a, 19-200 Grajewo lub elektroniczną (skan dokumentów) na adres sekretariat@um.grajewo.pl.
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 - za zorganizowanie wydarzenia (imprezy)
o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym,
które przyczyniło się do promocji miasta.
2. Osobowość Roku - za szczególnie aktywną działalność
społeczną, zawodową, działalność kulturalną, twórczość
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artystyczną lub działalność sportową.
3. Twórczość Artystyczna - za osiągnięcia w dziedzinie
tworzenia i upowszechniania kultury, za dokonania twórcze, za
promocję kulturalną miasta w kraju i za granicą.
4. Wolontariusz Roku - za zaangażowanie i bezinteresowną
pomoc innym.
5. Uczeń Roku - za wysokie wyniki w nauce (uzyskanie średniej
ocen - minimum 5,0 za ostatni rok szkolny poprzedzający
przyznanie nagrody, za wybitne osiągnięcia (tytuł laureata) w
konkursach tematycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy na
szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
zaangażowanie w życie pozalekcyjne, pracę w samorządzie
szkolnym, działalność społeczną, udział w kołach zainteresowań.
6. Wilk Grajewian - przyznawany jest przez mieszkańców
miasta Grajewo w drodze głosowania online spośród osób
zgłoszonych do Nagrody Burmistrza "Wilk Roku", które przeszły
pozytywnie ocenę formalną wniosku.
Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie nagród bądź
wyróżnień może z własnej inicjatywy składać Burmistrz, a także
działające na terenie miasta:
1) instytucje kultury,
2) lokalne media,
3) organizacje pozarządowe,
4) jednostki oświatowe (dyrektorzy placówek oświatowych, rady
rodziców, rady pedagogiczne, samorządy szkolne),
5) parafie kościelne,
6) grupa co najmniej pięciu radnych Rady Miasta,
7) grupa co najmniej dziesięciu pełnoletnich mieszkańców miasta
Grajewo.
Podmiot bądź osoby zgłaszające mogą złożyć nie więcej niż trzy
wnioski w każdej dziedzinie. Więcej szczegółów na stronie:
grajewo.pl. Tam znajdą Państwo także stosowną uchwałę
dotyczącą dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk
Roku", regulamin konkursu oraz wzór wniosku.
WM

www.gazetagrajewska.pl
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Po kilku latach sądowej batalii Miasto Grajewo
w końcu uzyskało możliwość zainwestowania
w teren, który jest obecnie porządkowany przez PUK
Sp. z o. o. Po wygranej sprawie można będzie
przystąpić do kontynuacji wyczekiwanej przez wielu
mieszkańców, a zablokowanej przez toczące się
sprawy, inwestycji drogowej. Powrót do realizacji
zadania pod nazwą: „Budowa nawierzchni i brakującej
infrastruktury technicznej na ul. Spokojniej,
Legionistów, Perlitza, Rtm. Konopki, Ułańskiej oraz
budowa kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej
w Grajewie. Budowa ul. Spokojnej na odcinku km
0 +166,5 km–197,5 km” przyniesie wiele korzyści
mieszkańcom.
- Wygrana sprawa otworzyła możliwości budowy sieci wodnokanalizacyjnej i infrastruktury drogowej, czyli rozwoju tej części
miasta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a zaniedbany teren już nie będzie straszył – mówi
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Do chwili sądowego rozstrzygnięcia inwestowanie
w terenie, którego status był przedmiotem sporu, było
niemożliwe. Na czym polegała ta batalia? Spór przed obliczem
Temidy dotyczący danej inwestycji trwał od 2018 r. Nieruchomość, na której zaplanowano zrealizowanie danego zadania,
znajdowała się we współwłasności Miasta Grajewo w udziale
1000/1701 oraz osoby prywatnej w udziale 701/1701. Zgodnie
z decyzją ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) została
ona podzielona na trzy działki. Dwie przeszły na własność Miasta
Grajewo, a jedna pozostaje we współwłasności.
W 2018 r. właściciel wyżej wymienionego udziału złożył
skargę na obowiązujący dla tego obszaru miejscowy plan
zagospodarowania terenu, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny tę skargę oddalił.
Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Grajewie toczy się postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności.
Miasto Grajewo już od 2017 r. występowało z pierwszymi

wnioskami o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (ZRID)
w ulicach Spokojnej, Legionistów, Perlitza, Rtm. Konopki,
Ułańskiej.
Tu chodzi zatem o dwie działki o łącznej powierzchni
1102 m 2 . Prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2020 r.
utrzymującym w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia
11 września 2019 r. i poprzedzającą ją decyzję Starosty
Grajewskiego z dnia 6 maja 2019 r. te grunty są w wyłącznej
własności Miasta Grajewo. Aktualnie trwa procedura ustalenia
wysokości odszkodowania przez Starostę Grajewskiego.
Jak, po korzystnym dla miasta zakończeniu batalii
sądowej, skorzystają grajewianie pod względem przyszłych
inwestycji, których dotąd nie można było prowadzić właśnie ze
względu na brak prawa własności do tej ziemi?
- Zjazd z ulicy Wojska Polskiego będzie bezpieczniejszy.
Rozstrzygnięcia otworzą możliwość rozwoju mieszkalnictwa
w tej części miasta poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz nawierzchni utwardzonej. W ramach nowych
działań został już położony światłowód pod ulicą Spokojną –
dodaje Burmistrz Dariusz Latarowski.
WM/grajewo.pl / Fot. grajewo.pl



7 kwietnia Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo wziął udział w spotkaniu online z Prezesem
Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. Włodarz
naszego miasta wystąpił tu jako przedstawiciel
Zarządu Unii Miasteczek Polskich. Rozmowy dotyczyły
projektu Krajowego Planu Odbudowy.
Warto podkreślić, że istotą działalności Unii Miasteczek
Polskich jest reprezentowanie interesów małych miast i gmin oraz
lobbowanie na rzecz odpowiednich rozwiązań ustrojowych
i prawnych, które będą korzystne dla takich samorządów
lokalnych i ich społeczności jak Grajewo.
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) będzie podstawą do
sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności z unijnego Funduszu Odbudowy.
Dzięki tym środkom w najbliższych latach realizowane będą
konkretne reformy, programy i inwestycje.
Jak informuje strona rządowa, według projektu budżetu
UE na lata 2021-2027 oraz wparcia w ramach tzw. Funduszu
Odbudowy Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 136,4 mld
euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek. Największą częścią
Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad
23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Żeby
sięgnąć po te fundusze, każde państwo musi przygotować swój
Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To idealny moment, by zadbać
o korzystne dla takich miasta jak Grajewo zapisy w tym
dokumencie.
- Jako Przedstawiciel Zarządu Unii Miasteczek Polskich na tym

spotkaniu podkreśliłem potrzeby uwzględnienia w Krajowym
Planie Odbudowy potrzeb takich właśnie miast jak nasze.
Liczymy więc na partnerstwo, dalszą pomoc w rozwoju
samorządów skupionych w UMP. Zależy nam między innymi na
uwzględnieniu w KPO możliwości wspierania środkami
zewnętrznymi dużych inwestycji w ramach poprawy gospodarki
wodnościekowej - mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
WM/Fot. grajewo.pl
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Pierwszy w regionie miejski sad owocowy został
posadzony w Grajewie. W ogólnodostępnym miejscu
wkrótce będzie można cieszyć się smakiem różnorodnych owoców. Tutejsze jabłka, śliwki czy gruszki będą
miały wspólny mianownik- urosną na dawnych, coraz
rzadziej na Podlasiu występujących już odmianach
drzew. Do tego doszły krzewy- wśród nich porzeczki oraz
agrest. Ich atuty to nie tylko niesamowity smak i zapach.
Kolejne walory to trwałość, odporność na choroby
i przystosowanie do tutejszych warunków klimatycznych. Niegdyś te odmiany rosły tutaj od pokoleń, więc
dzięki temu można spodziewać się, że dobrze przezimują. Grajewo jest pionierskim miastem w regionie,
który swoim sadem przywróci Podlasiu owoce o smaku
zapamiętanym z dzieciństwa przez dorosłych mieszkańców.
Około 200 roślin zostało posadzonych na przestrzeni ponad
11 580 metrów kwadratowych zaraz po świętach wielkanocnych.
Urząd Miasta Grajewo udostępnił trzy tereny i zlecił pracownikom
Centrum Integracji Społecznej aranżację naszego miejskiego
sadu. Do współpracy przy projekcie Burmistrz Dariusz
Latarowski zaprosił Augustowsko - Podlaskie Stowarzyszenie Eko
Rolników. To zajmuje się ochroną dziedzictwa przyrodniczegow tym starych odmian drzew owocowych w ramach przedsięwzięcia „Bioróżnorodność biebrzańska – chronimy stare sady”.
- W ramach programu edukacyjnego opiekę nad sadem
sprawować mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.
Zachęcamy również pasjonatów sadownictwa do pomocy
w ramach wolontariatu – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz
Miasta Grajewo.
Zapowiada się więc, że miejski sad będzie sprzyjał integracji
międzypokoleniowej oraz edukacji na świeżym powietrzu.
Nowe drzewa i krzewy
Przy ul. Ekologicznej w pobliżu budynku Muzeum Mleka

posadzono kilkanaście dawnych odmian drzew owocowych,
w tym jabłoni, grusz. Niedługo zakwitnie tam m.in.: jabłoń
papierówka, jabłoń malinówka, wiśnia lutówka, grusza
konferencja, śliwa węgierka zwykła, grusza konferencja
niskopienna, jabłoń niskopienna antonówka, wiśnia niskopienna,
śliwa niskopienna, porzeczka mix (biała, czarna, czerwona),
agrest, rabarbar, aronia.
Na ul. Targowej, na terenie pomiędzy blokami oraz wzdłuż ciągu
pieszo-jezdnego, posadzono: porzeczkę mix (biała, czarna,
czerwona), rabarbar, pigwowiec, agrest, czereśnię majówkę,
jabłoń złota reneta, śliwę węgierkę wczesną, wiśnię nefris, aronię.
Dzięki temu powstanie również bank genów dawnych odmian dla
przyszłych pokoleń. Raz jeszcze warto podkreślić, że posadzone
zaraz po świętach wielkanocnych drzewa i krzewy owocowe są
genetycznie przystosowane do tutejszych warunków klimatycznych. Dzięki temu nie są uzależnione od oprysków jak inne
odmiany. Stosunkowo dobrze znoszą zimy. Dla przykładu- złota
reneta polecana była do sadzenia w tej części kraju i Europy już
w 1909 roku podczas IV Zjazdu Owocoznawców w Częstochowie.
To już kolejne tereny z zadbaną zielenią
- Dbamy o to, by w naszym mieście przybywało wysokiej jakości
zieleni. W ubiegłym roku w Parku Solidarności powstała aleja
dębów. Do tego doszła tam oraz na terenie Towarzystwa
Budownictwa Społecznego łąka kwietna. Odnowiony teren przy
ulicy Popiełuszki od strony torów osłonięty jest drzewkami
iglastymi. Zupełną nowością i unikatem w skali kraju i regionu jest
miejski sad owocowy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do jego powstania. Liczę na to, że będzie służył wszystkim
mieszkańcom – dodaje Burmistrz Dariusz Latarowski.
Trzymamy więc kciuki za to, że rośliny się przyjmą i niebawem
wydadzą słodkie owoce, które zerwać będzie mógł każdy z nas.
Zapowiada się zatem pyszna podróż do smaków dzieciństwa i oby
przedwcześnie nie zniweczyli jej wandale.
WM /Fot grajewo.pl



10 kwietnia w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
odbyła się Msza Święta w intencji osób, które zginęły
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Tu-154 pod Smoleńskiem. W nabożeństwie uczestniczyły władze miasta
Grajewo z Burmistrzem Dariuszem Latarowskim na czele.
Po Mszy Świętej zapalono symboliczne znicze i złożono
wiązanki kwiatów w świątyni pod tablicą pamięci 96 ofiar
katastrofy smoleńskiej.
Trzy dni później- 13 kwietnia- przypadła 81
rocznica zbrodni katyńskiej, popełnionej przez Sowietów
wiosną 1940 r. Ich ofiarami padło co najmniej 21 857
obywatelach polskich – oficerów, policjantów, a przede
wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji.
WM/Fot. grajewo.pl
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Budżet Obywatelski to wydzielona część środków
Miasta Grajewo, o której przeznaczeniu zdecydują
w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 150 tysięcy złotych. Ideą tej i poprzednich
edycji BO jest oddanie grajewianom możliwości
bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną
wydane te środki. To realna szansa zrealizowania
własnych pomysłów, by zmieniać na plus wizerunek
otoczenia, a przez to mieć wpływ na rozwój naszego
miasta.
Poprzednie edycje BO pokazały, że grajewianie chętnie
angażują się w te przedsięwzięcia. Zarówno ci, którzy zgłaszają
swoje pomysły, jak i ci, którzy głosują za realizacją wybranych
propozycji, wykazują się dużą aktywnością i brawo im za to.
Ostatnio tym sposobem zdecydowano, by zrealizować projekt
poprawy bezpieczeństwa pieszych. Wcześniej – również drogą
głosowania – wybrano budowę oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades czy na przykład rozbudowę
skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja.
W procesie zgłoszeń propozycji oraz w oddawaniu
głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć

każda osoba zamieszkała na terenie miasta Grajewo.
Za nami już kampania informacyjna, promocyjna
oraz edukacyjna. Od 10 do 23 maja będzie czas na składanie
przez mieszkańców Miasta Grajewo formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Do 14
czerwca potrwa weryfikacja i analiza zgłoszonych zadań
przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne
Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne. To
także termin graniczny ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych do głosowania. Ogłoszenie ostatecznej listy zadań
dopuszczonych do głosowania po upływie terminu
procedury odwoławczej nastąpi do 25 czerwca. Okres między
26 czerwca a 11 lipca to czas na drugi etap kampanii
promocyjno-informacyjnej, która ma na celu popularyzację
projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Głosowanie nad
wyborem zadań do budżetu obywatelskiego będzie miało
miejsce od 12 lipca 2021 r. do 25 lipca. Ogłoszenie wyników
nastąpi najpóźniej do 5 sierpnia 2021 r. Zachęcamy do
aktywnego uczestnictwa.
WM na podst. grajewo.pl
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19 marca informowaliśmy o przygotowaniach do
budowy kolejnego bloku w zasobach Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Grajewie. Ma nim być
czterokondygnacyjny obiekt z 36 mieszkaniami.
Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to 7 382
920,62 złotych. TBS oraz Miasto Grajewo chcą
wykorzystać w sfinansowaniu przedsięwzięcia
wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Najpierw powstał spójny i przemyślany model
finansowania całego przedsięwzięcia. Środki własne stanowić
mają 3 782 920, 62 zł. Złożą się na nie trzy składowe. Pierwszą jest
finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w formie grantu
o wysokości 1 845 000,00 zł. Drugą jest wartość gruntu, która
wynosi 737 920,62 zł. Trzecia to partycypacja przyszłych
najemców na łączną kwotę 1 200 000,00 zł. Do środków własnych
dojdzie także preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa
Krajowego opiewający na kwotę 3 600 000,00 zł, o który TBS
wystąpił w marcu.
Rada Miasta Grajewo na sesji 31 marca podjęła uchwałę,
na mocy której Miasto Grajewo wystąpiło o wsparcie do
Krajowego Zasobu Nieruchomości ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie odpowiadającej
wartości gruntu.
Ubieganie się o kilka zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji umożliwiła styczniowa nowelizacja ustawy wspierającej rozwój

mieszkalnictwa, dotycząca między innymi budowy tanich
mieszkań w Polsce.
Zgodnie z projektem, którym dysponuje TBS, budynek
będzie trzyklatkowy, podpiwniczony, z instalacjami wewnętrznymi. Dokumentacja obejmuje także zagospodarowanie
terenu. Powierzchnia użytkowa wyniesie ponad dwa tysiące
metrów kwadratowych. Blok będzie sąsiadował z Zespołem Szkół
nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Powstać ma tutaj
36 mieszkań wraz z przynależnymi do nich komórkami
lokatorskimi. Budowa może rozpocząć się już w 2022 roku. Ideą
społecznego budownictwa czynszowego jest pomoc samorządom
oraz ich spółkom w budowie tanich mieszkań na wynajem. Co
istotne, tutejsi lokatorzy będą mieli możliwość dojścia do prawa
własności mieszkań.
WM/Fot. grajewo.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie dobrze
wykorzystuje czas w przerwie statutowej działalności
obiektów sportowych, spowodowanej wprowadzeniem ministerialnych ograniczeń. To idealny okres na
prace porządkowo-konserwacyjne na obiektach
sportowych.
Prace porządkowe ruszyły zatem w Miasteczku Ruchu
Drogowego oraz pumptracku znajdującym się w Parku
Solidarności, który cieszy się niebywałą popularnością wśród
najmłodszych zwolenników tego rodzaju sportu. Budzące się do
życia jesienne nasadzenia wymagały pielęgnacji oraz nawożenia.
Stadion miejski zyskał nową nawierzchnię ułatwiającą
poruszanie się sprzętem do pielęgnacji murawy boiska oraz
zawodników. Rdzawe wykwity na ogrodzeniu obiektu od strony
ulicy J. Piłsudskiego zostały usunięte i pokryte nową powłoką
malarską.
- Czas zamknięcia obiektów sportowych dla ich użytkowników
wykorzystujemy właśnie w ten sposób, aby po ponownym

uruchomieniu mogli w pełni cieszyć się z tej infrastruktury –
informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.
WM na podst. MOSiR Grajewo



Miasto Grajewo planowało przeznaczyć na sfinansowanie budowy kwotę w wysokości do 170 tysięcy złotych. Już
wiadomo, że to wystarczające środki. Nowa Otwarta Strefa
Aktywności wkrótce powstanie na terenie Stadionu Miejskiego
im. W. Terleckiego w Grajewie, w miejscu boiska do kosza, bliżej
ul. Sportowej. Realizacja inwestycji polega na budowie placu
zabaw z zestawem sprawnościowym składającym się m. in.
z drabinki podniesionej, drążka gimnastycznego, zjeżdżalni,
huśtawki metalowej z siedziskiem typu "bocianie gniazdo" czy
trampoliny ziemnej. Zadanie obejmuje także budowę placu
z urządzeniami siłowni plenerowej, w której skład wejdzie m. in.:
"biegacz", "twister", "wioślarz". W strefie relaksu znajdą się
natomiast: stół do gry w "piłkarzyki", stół do gry w "szachy
/chińczyka". Zaplanowano także montaż ławek z oparciem,
metalowych koszy na śmieci, stojaka na rowery. Teren zostanie
ponadto oświetlony.
24 marca zostały otwarte oferty na realizację zadania
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pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wraz z linią
oświetleniową przy ul. Sportowej”. Zgłosiło się osiem podmiotów
zainteresowanych realizacją tego przedsięwzięcia. 8 kwietnia
ratusz publicznie zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jest nią ta od firmy z Jarosławia, która zaproponowała realizację
zadania za kwotę 140 627, 86 zł, pięcioletnią gwarancję oraz
sześćdziesięciodniowy okres realizacji inwestycji.
WM na podst. grajewo.pl
www.gazetagrajewska.pl

KULTURA


12 kwietnia Grajewskie Centrum Kulturą rozpoczęło dwudziesty pierwszy tydzień „Wirtualnego
Szczepienia Kulturą”. To odpowiedź placówki wraz
z podległymi jej Muzeum Mleka i Grajewską Izbą
Historyczną na ograniczenie funkcjonowania
jednostek kulturalnych związane z obostrzeniami
sanitarnymi.
Kultura przeniosła się do sieci. Dobrodziejstwo Internetu
zapewnia dobry, choć niebezpośredni kontakt z grajewianami. Na stronie GCK oraz profilach facebookowych tej
jednostki, Muzeum Mleka oraz GIH regularnie serwowane są
ciekawe informacje odbiorcom w każdym wieku.
W bogatym repertuarze propozycji są zarówno
wirtualne zwiedzania ciekawych zabytków, muzeów nie tylko
naszego kraju, warsztaty dla dzieci czy quizy.
Na uwagę zasługują dwa cykliczne projekty. Pierwszy
to „Grajewo na starych mapach”. Uczestnicy mogą dowiedzieć
się online jak na przestrzeni wieków i lat było prezentowane na
mapach nasze miasto i jego okolice. Widać, jakim zmianom
ulegały te tereny oraz w jaki sposób te przeobrażenia
odnotowywali kartografowie. Grajewska Izba Historyczna
zachęca do uważnego studiowania przedstawianych map
i samodzielnego odkrywania nowych informacji, które widać
właśnie na prezentowanych materiałach.

Kolejnym cyklicznym elementem cotygodniowego
„Wirtualnego Szczepienia Kulturą” są infografiki „Odznaczenia w zbiorach Grajewskiej Izby Historycznej”. Tu warto
dodać, że te wraz z medalami stanowią najliczniejszą grupę
zasobów tej placówki. Co istotne, w zdecydowanej większości
otrzymały je osoby związane w różny sposób z naszym
miastem. Ponieważ nie każdy miał okazję osobiście zapoznać
się z nimi na ekspozycji, powstał pomysł na nowy cykl online,
w którym prezentowane są niektóre z nich. Każdy znajdzie
tutaj coś interesującego dla siebie – jednych zainteresują
estetyczne walory wykonania odznaczeń i medali, niektórych
być może wydarzenia, z którymi są związane, a jeszcze innych
czyny, za które zostały wręczone.
Zachęcamy do śledzenia stron internetowych oraz
profili facebookowych grajewskich instytucji kultury oraz
udostępniania tamtejszych postów. Dzięki temu możemy
przyczynić się do promowania naszego miasta i jego bogatej
historii także daleko poza jego granicami.
WM na podst. FB: Grajewskie Centrum Kultury, Grajewska
Izba Historyczna, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum
Mleka, Fot. Grajewska Izba Historyczna

7

WYWIAD



Proszę przypomnieć- dlaczego miasto stanęło przed
koniecznością zmian stawek za odbiór odpadów? Jakie
czynniki miały na to wpływ?
-Przede wszystkim należy podkreślić, że utrzymanie czystości
i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych
gminy. Wynika z tego szereg problemów szczegółowych, które są
określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.,poz.1439). Tak więc
pierwsza przyczyna konieczności zmiany opłat wynika
bezpośrednio ze znowelizowania tej ustawy - w art.6 ust.2 tej
ustawy ustawodawca określił, że opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mają pokrywać koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami - miasto nie może na tym
zarabiać, ale też nie powinno dokładać środków.
Kolejne przyczyny dotyczą zarówno prawa, które wiąże się z tym
problemem, jak też funkcjonowania całego systemu na terenie
kraju. Należy tu wymienić:
-art.242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada
Miasta, nie może uchwalić budżetu Miasta, w którym planowane
wydatki bieżące (tu: wydatki za gospodarowanie odpadami) są
wyższe niż planowane dochody bieżące (tu: opłata od
mieszkańca);
-ogólnopolski wzrost wydatków dotyczących gospodarki
odpadami komunalnymi - według danych Ministerstwa Finansów
za rok 2020 wyniósł 36,6%;
-wzrost „opłaty marszałkowskiej” z 24,15 zł w 2017 roku do
301,84 zł w roku bieżącym;
-trudności ze zbytem surowców wtórnych i spadek ich cen;
-wzrost kosztów zagospodarowania frakcji energetycznej
odpadów -wcześniej instalacje płaciły za dostarczanie im paliwa
alternatywnego, teraz to im trzeba zapłacić za odbiór tego samego
towaru.
Oprócz tego wpływ na koszty mają takie czynniki, jak:
wzrost kosztów pracy poprzez podniesienie płacy minimalnej oraz
stały wzrost cen energii (paliwo, prąd).
Patrząc przez pryzmat tych wszystkich uwarunkowań,
należy stwierdzić, że to, czego tak bardzo chcieliśmy uniknąć, czyli
podwyższenia stawek za odbiór odpadów komunalnych, stało się
koniecznością. W ten obraz należy jeszcze wpisać brak
bilansowania się kosztów gospodarki odpadami – stan na dzień 31
stycznia 2021r. wskazywał na różnicę w wysokości 489 995,75 zł,
podwyższenie opłat za przyjęcie odpadów w Zakładzie Odbioru
Odpadów w Koszarówce oraz w Dolistowie Starym od 1 września
2020r. Wśród ponad 50 wyróżnionych rodzajów odpadów, opłata
za przyjęcie każdego z nich wzrosła,np.za tonę szkła do końca
sierpnia była to kwota 26 zł netto, a już od 1 września-350 zł. Do
tego dochodzi jeszcze wzrost od 1 lipca 2020r. kosztów odbioru
odpadów i zmniejszenie dochodów z opłat uiszczanych przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jak widać,
czynników jest wiele, a pewne jedno - ciężar gospodarowania
odpadami w Polsce, w tym osiągania poziomów recyklingu,
obecnie spadł przede wszystkim na instalacje komunalne. Warto
pamiętać, że segregowanie odpadów nie jest celem samym
w sobie. Celem jest odzysk, a zwłaszcza recykling surowców, a ten
jest w tej chwili „wąskim gardłem” całego systemu.
Czy przed 31 marca sytuacja była analizowana przez
radnych, specjalistów zarówno z Urzędu Miasta
Grajewo, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
Prezesa BIOM Sp. z o.o.? Szukano takiego wyjścia
z sytuacji, by stawek nie podnieść?
-Sytuacja związana z gospodarką odpadami jako wyjątkowo
trudna nie tylko dla naszego miasta była analizowana zarówno
przez Radnych, jak i przez wskazane wyżej podmioty. W Urzędzie
Miasta zajmuje się tym Wydział Gospodarki Komunalnej,
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a Naczelnik tego Wydziału, p. Bogdan Wojsławowicz niejeden raz
udzielał nam, Radnym, wyczerpujących informacji na ten temat.
Problem był omawiany 24 lutego 2021r. podczas posiedzenia
Komisji Rady Miasta. W tym samym dniu wysłuchaliśmy głosu
Prezesa Spółki BIOM, p. Mirosława Bałakiera. Oprócz tego 19
marca 2021r. z inicjatywy Burmistrza Miasta odbyło się robocze
spotkanie poświęcone temu zagadnieniu, w którym uczestniczyli:
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Zastępca
Burmistrza Maciej Paweł Bednarko, Skarbnik Miasta Grzegorz
Kurzątkowski, Prezes PUK Spółka z o.o. Mirosław Mielczarek,
Maria Lucyna Jasińska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej PUK
Sp. z o.o., przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnejinspektor Paweł Kowalewski, inspektor Ewa Zyskowska-Banach,
no i oczywiście Radni, bo to na nas ciąży podejmowanie decyzji w
ramach stanowienia aktów prawa miejscowego. Podczas tego
spotkania gospodarka odpadami była analizowana w wielu
aspektach i jak zwykle można było zadawać pytania, wysłuchać
odpowiedzi i odnieść się do nich. Szeroka analiza problemu
pomaga bowiem w podjęciu decyzji. Wiem to z doświadczenia,
ponieważ jestem Radną kolejną kadencję. Dodam więcej - jest
wprost niezbędna do tego, by mieć wyrobiony pogląd na daną
sprawę i podejmować odpowiedzialne decyzje.
Jak wyglądały działania Rady Miasta Grajewo w tym
zakresie, by jak najdłużej obronić Grajewo przed
podwyżkami?
-Staraliśmy się przede wszystkim na bieżąco poznawać wszelkie
uwarunkowania dotyczące gospodarki odpadami, zgłębiać to
zagadnienie. Wskazywaliśmy na potrzebę przypominania
mieszkańcom zasad segregacji odpadów. Służyły temu między
innymi materiały w formie kolorowych ulotek dystrybuowane
w mieście i kilkakrotnie zamieszczane w Gazecie Grajewskiej.
Zasięgaliśmy informacji, jak wygląda segregacja odpadów na
terenie miasta, gdzie są z tym problemy i jakie są możliwości
poprawy tego stanu rzeczy. Poza tym ostatnie -wspomniane
wyżej- spotkanie z Prezesem Spółki BIOM Sp. z o. o. nie było
jedynym-takie miało miejsce już wcześniej, np.2 września 2020r.
Nie ukrywam, że byliśmy zaskoczeni wprowadzeniem od września
nowych opłat przez Spółkę BIOM, co wymagało poznania
przyczyn, bo chociaż obejmowało okres od 1 września do 31
grudnia, to przecież nie pozostało bez wpływu na dalsze decyzje
www.gazetagrajewska.pl
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w sprawie gospodarki odpadami. No i niezwykle ważna sprawaanalizy finansowe.
Funkcja radnego miejskiego wiąże się z odpowiedzialnością za przyszłość Grajewa. Ta odpowiedzialność
wyraża się przede wszystkim w podejmowaniu decyzji
podczas głosowania nad konkretnymi uchwałami. Te
decyzje nie zawsze są łatwe. Czy, Pani zdaniem, można
było jeszcze poczekać z podwyższeniem stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, szukać
innych sposobów na zbilansowanie kosztów tak zwanej
gospodarki śmieciowej?
-Od razu podkreślę, że procedowanie uchwał, które stanowią
o podwyższeniu jakichkolwiek opłat, jest zdecydowanie
najtrudniejsze dla każdego Radnego. Jesteśmy członkami tej
społeczności, zaufali nam mieszkańcy, rodzą się pytania,
wątpliwości, a wszystko to potęguje
w tej chwili sytuacja
pandemiczna, w której żyjemy od ponad roku. To jedna strona
medalu. Druga wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowane
decyzje. I tu wkraczamy w obszar funkcjonowania Miasta, którego
podstawowym celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty lokalnej. Realizacja tego celu wymaga zapewnienia
stałego dopływu środków niezbędnych do finansowania zadań
własnych. Miasto dąży w ten sposób do utrzymania stabilności
finansowej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowej realizacji zadań publicznych. Wyżej wymienione dochody
decydują o stopniu samodzielności finansowej Miasta, a ich
wzrost lub spadek ma bezpośredni wpływ na planowanie
i realizację działalności, w tym inwestycyjnej. Podejmując
określone decyzje, mamy bezpośredni wpływ na rozwój miasta decyzja podjęta dziś stanowi o jutrze. To swoiste projektowanie
otaczającej nas rzeczywistości, więc zgłębiając dany problem,
trzeba rozważyć argumenty „za” i „przeciw”, szukać odpowiedzi
na wszystkie nurtujące pytania, by w konsekwencji -kierując się
poczuciem odpowiedzialności i obiektywizmem-zagłosować.
W tej rzeczywistości społecznej, przy wielu czynnikach
niezależnych od Miasta trudno byłoby zdecydować inaczej. Fakty
są faktami, a dane sprawozdawcze ukazują obraz nie zawsze
oczekiwany, ale obiektywny. Myślę, że trzeba rozumieć
funkcjonowanie Miasta w wielu obszarach: prawnym, finansowym, gospodarczym, kulturalnym itp. Trzeba też dobrze
rozumieć złożoność rzeczywistości społecznej. Każdy z nas,
głosujący „za” czuł ciężar tej decyzji. Warto jednak podkreślić, że
proces decyzyjny jest wpisany w mandat Radnego -startując
w wyborach, trzeba się z tym liczyć. W tym przypadku działaliśmy
w sytuacji rozpoznanej w wielu aspektach, bazując na zapisach
prawa, analizach i danych. Oby w przyszłości zaistniała inna
sytuacja, w której moglibyśmy podjąć uchwałę o obniżeniu tych
opłat, czego życzę nam wszystkim.
Czy zgodnie z prawem samorząd może dokładać
z budżetu do kosztów gospodarki odpadami. Czy tym
sposobem można wyrównać braki spowodowane zbyt
niskimi wpływami z tytułu opłat od mieszkańców. Jak
jest?
-Jak już wspomniałam wyżej, w obecnym czasie samorząd nie
może dokładać do kosztów gospodarki odpadami. Nie może też na
tym zarabiać. To po prostu musi się bilansować. Obecnie trwają
prace w resorcie klimatu i środowiska, zmierzające ku rozstrzygnięciu, aby gmina miała prawo dopłacać do funkcjonowania
systemu z innych źródeł niż ww. opłaty. Niemniej jednak tego typu
dopłaty z budżetu miasta do systemu gospodarki odpadami będą
skutkowały tym, że gmina będzie miała mniej środków
finansowych na utrzymanie szkół, instytucji kultury, realizację
zadań inwestycyjnych, na przykład - budowę dróg, wodociągów,

chodników itp.
Z danych liczbowych wynika, że grajewian płacących za
odpady jest około 15 500 osób. Brakuje zatem około
5 tysięcy mieszkańców. Z czego to wynika?
-No tak, według danych na dzień 31.12.2020 r. na terenie
Grajewa zameldowanych na pobyt stały było 20 666
mieszkańców. Odpowiem więc krótko – różnica wynika
z niedoskonałości, z nieszczelności systemu. Jak widać, wymaga
on poprawy. Na ostatnim spotkaniu został poruszony temat
zastosowania specjalnej aplikacji, która jest wykorzystywana
w Świdniku. Tę informację przekazał Burmistrz Dariusz
Latarowski. To narzędzie informatyczne pozwala odnaleźć
mieszkańców, którzy chociaż mieszkają na terenie Grajewa, nie
zostali ujęci w deklaracjach śmieciowych. Należy liczyć na to, że
kiedy owa aplikacja zacznie funkcjonować, znacząco spadnie
liczba osób uchylających się od wymaganych opłat. Poza tym
może warto włączyć do funkcjonującego w naszym mieście
systemu także podmioty gospodarcze. Zapewniam, że to będzie
przez Radę Miasta analizowane, a wprowadzane zmiany monitorowane.
31 marca trzech radnych zagłosowało przeciw podjęciu
uchwały, o której rozmawiamy. Jak skomentuje to
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo?
-Wyniki głosowania są jawne. Zawsze można je przywołać
i powiedzieć kto głosował „za”, ” przeciw” czy też wstrzymał się
od głosu. No cóż, każdy Radny ma prawo zagłosować, jak uważa.
Nie ma tu żadnej dyscypliny. Nie może być więc mojego
komentarza w formie oceny, a raczej jako refleksja. Zastanowiłabym się bowiem nad tym w sytuacji, jeśli ktoś w ogóle nie
wypowiada się na dany temat, nie stara się ujawnić swego
stanowiska w danej sprawie, w tym przypadku odnośnie
gospodarowania odpadami ani podczas posiedzenia Komisji,
ani w trakcie sesji. Można mieć przecież swój -całkowicie
odmienny- pomysł na rozwiązanie problemu. Jeśli akceptowalny z punktu widzenia prawa i możliwości, to dlaczego do
takiego nie przekonywać i w konsekwencji za takim nie
zagłosować? Jako prowadząca sesję poczułam wówczas
niedosyt. Jest czas do przygotowania się i rozpoznania
problemu-materiały trafiają na nasze tablety tydzień przed
posiedzeniem Komisji i sesją.
Czy populistyczny slogan typu „Stanowcze NIE dla
podwyższenia opłat śmieciowych dla mieszkańców
Grajewa !” poprzedziła propozycja innego wyjścia
z sytuacji przez radnych, którzy zagłosowali przeciw
zmianom wysokości opłat?
-Niestety, nie padły żadne propozycje w tym zakresie, a ten
populistyczny slogan został zamieszczony na Facebooku przez
jednego z Radnych, który był „przeciw”. Z przykrością
stwierdzam, że tutaj również nie pojawiło się z jego strony
jakiekolwiek merytoryczne odniesienie się do problemu czy
wyjaśnienie uwarunkowań podjętej decyzji. Populistyczne hasła
łatwo rozpowszechniać w Internecie i łatwo o rozgłos. Warto
i trzeba jednak -niezależnie od przyjętego stanowiska
w głosowaniu-przekazywać mieszkańcom rzetelne informacje
na dany temat i uzasadnienia podejmowanych decyzji. To
wynika z mandatu Radnego, co pragnę podkreślić. A tego tutaj
zabrakło. Jako że problem gospodarki odpadami będzie jeszcze
wiele razy analizowany, należy oczekiwać merytorycznych
wystąpień kolegi Radnego, a może nawet propozycji uchwałodawczych w tym zakresie.
Dziękujemy za rozmowę.

9

WYDARZENIA



Aleksander Szcześcikiewicz urodził się 25 II 1896 r.
w Jarosławiu jako syn Jana i Wawrzyny. W 1918 r.
ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Od XII 1918 r.
pełnił obowiązki lekarza weterynarii w 5 Dywizji Piechoty,
a potem – w 12 DP. Dyplom weterynarii uzyskał w 1922 r.
we Lwowie. Od 1 VII 1922 r. do 1938 r. służył jako pułkowy
lekarz weterynarii w szeregach 9 pułku strzelców konnych.
Był jednym z najdłużej służących tu oficerów. W 1936 r. we
wniosku o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi stwierdzano:
„Najstarszy oficer pułku. Cieszy się wielkim uznaniem
i szacunkiem w korpusie oficerskim. Jako starszy kolega
swoim taktem, Wysokiem poczuciem honoru i ideowego
stosunku do służby, służy przez długie lata wzorem
i przykładem już kilkunastu roczników młodszych kolegów.
Doskonały lekarz wet., zamiłowany w swoim fachu i koniu,
troską o konia pułkowego przyczynił się do podniesienia
stanu kondycji i pielęgnacji w pułku, wykazując
wielokrotnie wyróżnienie statystyczne pomiędzy innymi
oddziałami.”
W szeregach 9 psk służył do 1939 r., gdy został
przeniesiony na stanowisko szefa służby weterynaryjnej
29 DP. Wziął udział w kampanii wrześniowej w stopniu
majora. Dostał się do sowieckiej niewoli. Był więźniem
obozu specjalnego NKWD w Starobielsku. Zamordowano
go w lesie koło Piatichatek (obecnie Charków) wiosną 1940
r. W 2007 r. pośmiertnie został awansowany na stopień
podpułkownika.
Źródło: GIH

Kwiecień jest miesiącem, w którym rokrocznie
wspominamy ofiary Zbrodni Katyńskiej, w której
to funkcjonariusze NKWD zamordowali około
22 000 polskich obywateli, głównie oficerów
Wojska Polskiego. Wśród ofiar było co najmniej
kilkadziesiąt osób powiązanych w różny sposób
z Grajewem. Jedną z nich był major weterynarz
Aleksander Szczęścikiewicz, który pełnił służbę
w szeregach 9 pułku strzelców konnych.
W zbiorach Grajewskiej Izby Historycznej
znajduje się dyplom nadania Srebrnego Krzyża
Zasługi wystawiony na jego nazwisko, dlatego
placówka postanowiła zaprezentować właśnie
ten dokument jako eksponat miesiąca kwietnia.
Dyplom wykonany został na grubym papierze. Ma wymiary
346 mm długości i 212 mm szerokości. Wprawdzie w chwili
wystawienia papier był biały, to jednak do czasów obecnych
zachował się mocno przebarwiony i poplamiony.
Dyplom to standardowy formularz, który został wypełniony maszynowo. Wpisane informacje dotyczą danych
osoby odznaczonej:
ALEKSANDROWI SZCZĘŚCIKIEWICZOWI / KAPITANOWI LEKARZOWI WETERYNARII; przyczyny
otrzymania odznaczenia: ZA ZASŁUGI W SŁUŻBIE
WOJSKOWEJ oraz daty nadania 19 marca 1937 r.
Dodatkowo w dolnej części dyplomu znajduje się nazwisko
i podpis ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Felicjana
Sławoja-Składkowskiego oraz wytłoczona obok pieczęć
okrągła Prezesa Rady Ministrów z godłem RP w środku.
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INFORMACJE
Grajewo dnia 2021.04.06.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) i §
3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości( Dz. U. z 2014 r. poz.1490,z 2020 r. poz.1698 ).
Burmistrz Miasta Grajewo
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.
Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Inwestycyjnej
-

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5005/4 o powierzchni 2,0666 ha
cena wywoławcza – 1.010.000,00 zł
wadium – 202.000,00 zł

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych
zobowiązań.
Informacje o warunkach przetargu :
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 A w sali nr 29 w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 1000
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy
złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury
sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490,z 2020 r. poz. 1698 ) oraz o zapoznaniu
się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.
3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 11 czerwca
2021 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży
( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Miasta ). Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby,
które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
6. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku
niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim
wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
Informacje dodatkowe:
a) Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo
Nr 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
b) Powyższa nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
c) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział
w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
d) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz.2278 ).
e) Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu ( 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu ) do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
f)
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z tym:
- nabywca będzie związany postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Bliższych informacji w przedmiotowej
sprawie udzieli SSSE Biuro w Ełku, ul. A. Mickiewicza 15, tel. 876106272.
- Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości.
g) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.
h) Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać
skargę za niezasadną.
i)
W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
j)
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za
niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie na okres co najmniej 7 dni informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać
między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia
uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
Grajewo, pokój nr 30 i 31 telefon ( 86 ) 273 – 08 - 24 lub 273 – 08 – 25.
1.
2.
-

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej : www.grajewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem www.bip.um.grajewo.pl.
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Luty w naszym przedszkolu był wyjątkowym
miesiącem. Wszystko dlatego, że przez całe 4 tygodnie
prowadziliśmy akcję charytatywną na rzecz Nikosia
Wasilewskiego – chłopca chorego na SMA typu 1. Celem
działań było zebranie funduszy na pomoc w zakupie
bardzo drogiego leku ratującego życie.
Podczas balu karnawałowego, który odbył się w naszej placówce
29 stycznia, wykonaliśmy zdjęcia pamiątkowe przedszkolakom.
Wszystkie dzieci przyszły tego dnia ubrane w barwne stroje.
Kolejno, każda z grup, pozowała do zdjęć. Były wykonane
fotografie grupowe, jak i pojedyncze. Pięknie przystrojony hol
i ścianka zdjęciowa zachęcały dzieci do szerokich uśmiechów.
Następnie pan Jacek Sadowski dokonał obróbki zdjęć oraz je
wywołał. Zrobił to wszystko za darmo. Gdy zdjęcia były już
gotowe, przyszedł czas na ich sprzedaż. Rodzice bardzo chętnie
kupowali fotografie swoich pociech, a pieniądze wrzucali do
puszki Nikosia. Wszystkie zdjęcia zostały sprzedane i mogliśmy
dokonać komisyjnego liczenia gotówki. Pomogły w tym dwie
mamy naszych przedszkolaków. Dzięki hojności Rodziców udało
się uzbierać 3706 zł. Ale to nie koniec. Bardzo ucieszyliśmy się,
gdy Przedszkole Miejskie nr 2 nominowało nas, za co bardzo
dziękujemy, do wyzwania „Spacer dla Nikosia”. Tym samym do

puszki powędrowało dodatkowe 600 zł od pracowników naszego
przedszkola. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w akcję. Rodzicom za okazane wsparcie
finansowe oraz każde dobre słowo. Panu Jackowi Sadowskiemu
za bezinteresowność i wrażliwość, a naszym Kochanym
Przedszkolakom za piękne uśmiechy i profesjonalne pozowanie
do zdjęć.
Nikosiu trzymamy za Ciebie kciuki.
Ewelina Święćkowska PM4


Wiele ciekawych wydarzeń miało miejsce w Szkole
Podstawowej nr 1 jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Wśród nich nie zabrakło zmagań konkursowych, które warte są podsumowania.
„Wiosna, wiosna ach to Ty!”
Wychowawczynie grupy „Biedronki” zorganizowały
konkurs recytatorski pt: „Wiosna, wiosna ach to Ty!”. Głównym
jego celem było popularyzowanie poezji dziecięcej o tematyce
wiosennej oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień
dzieci.
Uczestnicy dzielnie i z uśmiechem na twarzy recytowali
wiersze, przezwyciężając tym samym tremę. Każdy otrzymał
dyplom oraz upominek. Jury wyłoniło następujących laureatów:
Grupa 3-4 latków
I miejsce: Adrian Pieńczykowski
II miejsce: Emilia Skorupa
III miejsce: Izabela Burzyńska
Wyróżnienie: Julia Szumska
Grupa 4-5 latków
I miejsce: Jan Krzysztof Truszkowski
II miejsce Aleksandra Wernoch
III miejsce: Klaudia Zielińska
Wyróżnienie: Piotr Burzyński
Grupa 5-6 latków
I miejsce: Juliusz Maciejewski
II miejsce: Krystian Wiszowaty
III miejsce: Gabriela Milewska
Wyróżnienie:
Klara Niebrzydowska
Paweł Matysiewicz
Tomasz Sendkowski
Natalia Szczepańczyk
Paweł Bukowski
„Wielkanocny Baranek”
Rozstrzygnięty został również konkurs „Wielkanocny
Baranek”. Zadaniem uczniów klas I – III było stworzenie
tematycznej pracy plastycznej wykorzystując wybrane przez
siebie techniki. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach
pozalekcyjnych oddając się wykonywaniu swych dzieł. Każda
osoba, która brała udział w wydarzeniu, otrzymała drobny
upominek, natomiast główni zwycięzcy z każdej grupy wiekowej
otrzymali wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.
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„Oryginalna pisanka”
Zadanie polegało na wykonaniu przestrzennej pisanki
i ozdobieniu jej w oryginalny sposób. Konkurs plastyczny
„Oryginalna pisanka” zorganizowała świetlica szkolna.
Komisja nagrodziła pisanki następujących uczniów:
I miejsce:
Wiktoria Wójcicka kl. Ia
II miejsce:
Julia Purwin kl. III a
Mateusz Borkowski kl. II c
III miejsce:
Piotr Randzio kl. III c
Zofia Sobolewska z kl. I a
Wyróżnienie:
Bartosz Rodzeń kl. 3 a
Wiktoria Maciorowska kl. 2 c
Emil Biadun kl. 1 a
Weronika Goliczewska kl.3 b
Szymon Milewski kl. 2 c
Dawid Sulewski kl.3 a
Malwina Sobolewska kl.3 a
Natalia Szmyglewska kl. 3 a
Amelia Sulima kl. 3 a
Lilia Niebrzydowska kl. 3 a
Maria Szumska kl.3 a
Karol Kiełczewski kl. 3 a,
Eliza Fadrowska kl.1 a
Nagrody zostaną wręczone po powrocie dzieci do szkoły.
„Z Matyldą on-line” - Interaktywny konkurs
zorganizowany przez Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie
Udział wzięły dzieci z grupy „0” oraz „Tropiciele”
pod opieką p. Pauliny Chrzanowskiej. Celem konkursu było m.in.
pogłębienie i sprawdzenie wiedzy o mleku, jego przetwórstwie
i znaczeniu w życiu człowieka. Dzieci były zachwycone, ponieważ
wspierała je i kibicowała im Krówka Matylda. Wykazały się
ogromną wiedzą, a zadania konkursowe nie sprawiły im
większych trudności. Mamy więc zaszczyt poinformować, iż nasze
przedszkolaki zajęły I miejsce, a Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka bardzo dziękujemy za zorganizowanie konkursu.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
SP 1 Grajewo
www.gazetagrajewska.pl

WIADOMOŚCI SZKOLNE
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„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Uczniowie klas pierwszych dołączyli do realizacji XII edycji
Ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”. Celem było pokazanie dzieciom, jak unikać
zagrożeń podczas codziennych aktywności: na drodze,
w domu, w szkole oraz w Internecie. Dzięki materiałom
stworzonym w oparciu o techniki efektywnego uczenia,
przyswajanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa okazało się
czystą przyjemnością. Zakończeniem programu był udział
uczniów w OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE BEZPIECZEŃSTWA zamieszczonym na stronie internetowej
Programu. Wszyscy zdali go CELUJĄCO, otrzymali
specjalny Certyfikat i dyplom potwierdzający uczestnictwo
w „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Koordynatorem
programu jest p. R. Wierzchowska.
„Trzymaj Formę”
W ramach programu „Trzymaj Formę”, którego
koordynatorką jest p. B. Antropik, w klasach drugich pod
kierunkiem wychowawczyń odbył się szereg zajęć
poświęconych zdrowiu. Dzieci utrwaliły zasady zdrowego
odżywiania i wykonały plakat z własną piramidą zdrowia.
Układały jadłospis dzienny, przepisy na surówki, sałatki,
wykonały atrapy zdrowych dań. Dużo radości sprawiła
samodzielna kompozycja własnej kanapki. Gimnastyka
i ruch na świeżym powietrzu, długi, spokojny sen, dbanie
o higienę, prawidłowe odżywianie są bardzo ważne dla
zdrowia. Trzeba pamiętać o profilaktycznych badaniach
u lekarza okulisty i stomatologa.
Z kolei najmłodsi z grup „Skrzaty” i „Słoneczka”
mieli okazję uczestniczyć w seansie kreatywnego czytania –
Teatrzyku Kamishibai pt. „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”,
przygotowanym przez p. I. Bukrejewską. Dzieci po raz
pierwszy spotkały się z taką formą czytania. Tematyka
dotyczyła walorów zdrowotnych warzyw i higieny jamy
ustnej. Na koniec dzieci rozwiązywały zagadki i quiz
z wiedzy o zdrowiu.
Literatura hobbystyczna – sięgnij po nią!
Literatura hobbystyczna to pojęcie bardzo pojemne, które
mieści w sobie zbiór książek o różnorodnej tematyce. W tej
kategorii każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. To dział
dla wszystkich, którzy szukają nowych pasji, chcą nauczyć
się czegoś nowego lub podszkolić w danej dziedzinie.
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie i Miejska
Biblioteka Publiczna w Grajewie w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Łączy nas Patron – Henryk
Sienkiewicz” udostępniły obszerną listę literatury
o różnorodnej tematyce, która mogłaby zachęcić do
sięgnięcia po książki popularnonaukowe i z ich pomocą
rozwijać zainteresowania.
Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, książek w tradycyjnej, papierowej formie oraz poinformowanie
czytelników o bogatych zbiorach literatury popularnonaukowej, w szczególności hobbystycznej. Ta jest
doskonałym źródłem wiedzy i informacji na różne tematy.
Koordynatorki projektu i pracownicy MBP w Grajewie
zachęcają całe rodziny do korzystania z oferty naszych
bibliotek. Wykaz dostępny jest na: sp4.grajewo.com
i https://biblioteka.grajewo.pl/
Akcja „Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę Dzieje się! Dobro” zakończona
Uczniowie „Czwórki” oraz wolontariusze ze Szkolnego
Klubu Wolontariusza przyłączyli się do akcji „Pomagamy
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bezdomnym przetrwać zimę-Dzieje się! Dobro” Caritas
Diecezji Łomżyńskiej. Wszyscy, którzy chcieli pomóc
bezdomnym przetrwać w cieple zimę przynosili nowe,
grube skarpety oraz artykuły pasmanteryjne: druty do
dziergania i włóczki, z których pensjonariusze dzieją
skarpety. Akcja pokazała, że dobro dzieje się w naszych
sercach i działaniach. Zebrano łącznie 3,88 kg artykułów
pasmanteryjnych, które zostały wysłane do siedziby Caritas
w Łomży. Dziękujemy serdecznie za dobro. Opiekunkami
Szkolnego Klubu Wolontariusza są panie: R. Wierzchowska i D. Zabłocka.
Skarpetkowy konkurs
21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny,
ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej
okazji Samorząd Uczniowski zorganizował skarpetkowy
konkurs. Należało wykonać kreatywne zdjęcie z mamą,
tatą, bratem, siostrą, babcią, dziadkiem, czy kolegą ze
skarpetkami (nie do pary) w roli głównej. Zwyciężyły:
Weronika Ruszczyk kl. V c, Irena Zajkowska kl. II b,
Klaudia Blaszko kl. I a. Gratulujemy!
„Nie do parki” – uczymy się szacunku,
tolerancji i akceptacji
W nawiązaniu do obchodów Światowego Dnia Osób
z Zespołem Downa uczniowie klas II wraz z wychowawczyniami oraz panie z biblioteki szkolnej na znak
solidarności założyli kolorowe skarpetki – „nie do pary”. Za
pośrednictwem platformy Teams p. A. Wszeborowska –
nauczycielka biologii w przejrzysty sposób opowiedziała
dzieciom o tym zaburzeniu genetycznym, zaś pedagog
szkolny p. A. Formejster przeczytała w klasie II b
opowiadanie „Franio i zasmuceni”. P. B. Szewczyk –
nauczycielka języka polskiego, łącząc się online
poprowadziła zajęcia w klasie II d, w czasie których
wykorzystała opowiadanie „Tajemnica zaginionych
ciasteczek” A. Chmielewskiej, wpisując się tym samym
w realizację ogólnopolskiego programu „Cała Polska czyta
dzieciom”. Pod koniec zajęć dzieci wykonały „kolorowe
skarpetki – zakładki do książek”. Panie I. Bukrejewska, A.
Joka i A. Krawczyk dziękują wychowawcom klas II
i zaangażowanym nauczycielom za współpracę podczas
realizacji projektu edukacyjnego „Nie do parki – uczymy się
szacunku, tolerancji i akceptacji.”
Więcej: sp4.grajewo.com
Zapraszamy – SP 4 Grajewo
www.gazetagrajewska.pl

SPORT


Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID –
19 pojawiła się nadzieja, że po raz XXII odbędzie się
Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka. Planowany
termin to 8 maja. Jest też przewidziana rezerwowa
data biegu- 3 lipca.
Impreza ta wpisała się w życie nie tylko naszego miasta.
Mimo, że mamy trochę czasu, to trwają już intensywne prace
organizacyjne. Wtajemniczeni wiedzą, że chodzi o przygotowanie
trasy, zapewnienie odpowiednich środków finansowych od
sponsorów, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. A sporo
pracy mają działacze Klubu Sportowego Maratonka, bo to na nich
spada najwięcej czynności w okresie przygotowania Biegu Wilka.
Na czele Komitetu Organizacyjnego stoi Dariusz Latarowski Burmistrz Grajewa. Tradycyjnie Patronat Honorowy sprawuje
Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki oraz
Starosta Grajewski i Burmistrz Miasta.
W tym roku w związku z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi pandemii odbędzie się tylko Bieg Główny na
dystansie ok. 10 000 m z udziałem zawodniczek i zawodników w
wieku powyżej 16 lat. Po raz kolejny będzie też marsz Nordic
Walking. Ze względu na reżim sanitarny, nie będzie biegów dla
dzieci i młodzieży, a rywalizacja ze względów bezpieczeństwa
odbędzie się na terenie przy dawnym Klubie Hades. Tam
przygotowano pętlę liczącą ok. 2 km z wykorzystaniem m. in.
ścieżki biegowej czy boiska. Część biegu przebiegać będzie ul.
Konopki i Legionistów oraz fragmentem ul. Spokojnej.
Wszystkie informacje regulaminowe znajdują się na
stronie www.maratonka.pl Jak zwykle, zgłoszenia przyjmowane są
drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl Link
znajduje się na stronie www.maratonka.pl.
Taka impreza wymaga wielu ludzi do społecznej pracy.
Organizatorzy liczą na wsparcie wolontariuszy. Mogą się oni
zgłaszać do pomocy. Pracy nikomu nie zabraknie. Informacje

można uzyskać pod numerem telefonu: 604 55-08-60
(wieczorem) lub pod adresem mailowym: wieje@wp.pl Można też
wesprzeć Bieg Wilka finansowo przekazując wpłaty na konto:
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Filia w Grajewie
43876810131310499720000010 z dopiskiem XXII Bieg Wilka.
Warto też przekazać przedmioty, które można wykorzystać na
nagrody. W zamian organizatorzy zapewniają promocję osób,
firm i instytucji, a każda nawet niewielka wpłata pomoże
w organizacji imprezy.
Organizatorzy już dziś przepraszają za utrudnienia dla
mieszkańców uliczek znajdujących się w sąsiedztwie Klubu
Hades, na których odbywa się Bieg Wilka. Jednocześnie
zapraszają wszystkich do kibicowania, bowiem emocji jak zwykle
nie zabraknie.
Początek „Wilczego Biegania” 8 maja ok. godz. 10.45
w okolicach Grajewskiej Izby Historycznej.
KS Maratonka



Grajewo już po raz kolejny jest oficjalnym
lokalnym organizatorem Biegu „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku – z powodu
sytuacji i obostrzeń związanych z pandemią – termin Biegu
Tropem Wilczym został przeniesiony na 16 maja 2021 r.
Bieg odbędzie się o godzinie 12.00 w Parku Wolności
(ul. Strażacka).
Zapisy na e-mail: bieg.wilczy.grajewo@gmail.com
Należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania, telefon kontaktowy. Udział w biegu jest
bezpłatny. Uwaga! Pakiety startowe otrzyma pierwsze 150
osób.
Wszystkich uczestników zapraszamy do rejestracji
w dniu biegu (16 maja) w godz. 10.00 – 11.30 w holu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Strażacka 2).
Zbiórka na miejscu startu o godz. 11.50.
grajewo.pl

GAZETA GRAJEWSKA

Wydawca:
Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A
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Remisem 1:1 zakończył się rozegrany 14 kwietnia
mecz WARMII Grajewo z liderem tabeli TUREM
Bielsk Podlaski. Było to zaległe spotkanie z rundy
jesiennej i niestety przy jesiennej pogodzie
– w zimnie i nieustannie padającym deszczu.
Przed meczem mogło się wydawać, że dla
WARMII, grającej bez kilku zawodników, w tym
najle-pszego strzelca zespołu Dawida
Kondratowicza, podział punktów byłby dobrym
wynikiem. Spotkanie jednak miało taki przebieg,
że po jego zakończeniu grajewianie mogą
i powinni mieć spory niedosyt z remisu. Nasz
zespół miał zdecydowanie więcej klarownych
okazji do zdobycia gola, a TUR był w Grajewie
bliski pierwszej w tym sezonie porażki.
Już w 2 minucie Popławski stanął przed szansą zdobycia
gola, ale posłał strzał obok bramki. Kilka chwil później
bramkarz TURA świetnie obronił uderzenie Dzierzgowskiego. Goście w 20 minucie próbowali zaskoczyć
Sobolewskiego po strzale Kosińskiego. W odpowiedzi
okazje dla WARMII mieli Bińczak i Tuzinowski. Wreszcie
w 41 minucie kapitalnie podał w pole karne Arkadiusz
Bogdaniuk, a tam wślizgiem w róg bramki wbił piłkę Łukasz
Domurat i grajewianie objęli prowadzenie. To już drugi
mecz z rzędu z golem Łukasza, który w styczniu wrócił do
zespołu po niemal dwuletniej przerwie. Jego ciężka praca
na treningach daje efekt! Dwie minuty po golu, tuż przed
przerwą, kapitalną okazję do podwyższenia na 2:0 miał
Dzierzgowski, ale pojedynek sam na sam wygrał bramkarz
TURA.
Po przerwie nadal atakowali grajewianie i w 53
minucie znakomitą okazję zmarnował Bogdaniuk, który
strzelił ponad poprzeczką. Kilka minut później ten sam
zawodnik pięknie strzelił z rzutu wolnego, niestety piłka
ominęła bramkę. Kolejną szansę Arek miał w 61 minucie
i tym razem znów się nie udało, ale chwilę po tej akcji długi
przerzut TURA na prawą stronę do Walczuka, który wyłożył
piłkę Niemczynowiczowi, a ten strzałem w róg pokonał
Sobolewskiego. Do końca meczu były jeszcze okazje dla obu
zespołów, ale wynik nie uległ zmianie. Nasz zespół zagrał
dobry mecz, zdecydowanie najlepszy w tej rundzie.
Pomimo braku Sypytkowskiego, Mikuckiego, Kondratowicza i Koszczuka WARMIA była bliska zwycięstwa nad
niepokonanym dotąd liderem tabeli. Grajewianie ambitnie
walczyli i za to chwała całemu zespołowi.
Tu warto wspomnieć, że wcześniej- 10 kwietnia- piłkarze
WARMII Grajewo zremisowali z CRESOVIĄ Siemiatycze
1:1. Wtedy brakowało w grajewskim zespole Sypytkowskiego, Mikuckiego, Koszczuka i Tuzinowskiego.
Spotkanie z CRESOVIĄ zaczęło się od błędu naszej obrony,
po którym Piotr Bondziul sprawdził czujność Łukasza
Sobolewskiego. Ta sytuacja jakby spętała nogi naszym
piłkarzom – mnożyły się błędy, były problemy
z wyprowadzeniem składnej akcji. Tymczasem goście
w 12 minucie wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego i strzale, który najpierw odbił Sobolewski,
odbitą piłkę do bramki skierował Kacper Zazuliński.
Jednobramkowe prowadzenie goście utrzymali do
przerwy, bo wprawdzie WARMIA próbowała atakować, ale
z tych ataków sytuacji podbramkowych i strzałów było jak
na lekarstwo.
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Źródło FB: KS Warmia Grajewo

Po przerwie sporo ożywienia wniósł wprowadzony na
boisko Popławski. Właśnie ten zawodnik w 60 minucie
dośrodkował z rzutu wolnego w pole karne CRESOVII,
a tam precyzyjnym strzałem głową popisał się Łukasz
Domurat i było 1:1. Pomimo wielu prób naszego zespołu nie
udało się doprowadzić do zwycięstwa, choć były do tego
okazje. Najbardziej szkoda tej z końcówki meczu, gdy
bramkarz gości obronił strzał z pola karnego młodego
Rafała Hołtyna.
W weekend 17-18 kwietnia WARMIA pauzowała. Kolejny
mecz nasz zespół zagrał w środę 21 kwietnia w Mońkach
i było to zaległe spotkanie z 19 kolejki spotkań. Początek
meczu o 17:00. W chwili wysłania tego wydania Gazety
Grajewskiej do druku, przebieg i wynik spotkania nie jest
znany, lecz trzymamy kciuki za trzy punkty.
14.04.2021 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda
Terleckiego
WARMIA Grajewo – TUR Bielsk Podlaski 1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Łukasz Domurat 43', 1:1 Patryk
Niemczynowicz 62'
WARMIA: 1.Sobolewski – 4.Śleszyński (75'
19.Wójcicki), 18.Edison, 15.Tuzinowski, 5.Randzio (Kpt.) –
9.Bogdaniuk (90' 13.Koniecko), 10.Popławski (79'
6.Chyliński), 3.Domurat, 17.Arciszewski, 8.Bińczak –
11.Dzierzgowski
REZERWA: 12.Święciński – 2.Kwieciński,
16.Chmielewski, 6.Chyliński, 13.Koniecko, 7.Hołtyn,
19.Wójcicki
TRENER: Leszek Zawadzki
TUR: 1.Sidun - 5.P.Kosiński, 13.Lewczuk (Kpt),
17.K.Kulikowski, 18.Onacik (82' 19.R.Kulikowski),
8.Rogowski, 10.Łochnicki, 11.Stypułkowski (80'
21.Bazylewski), 15.Niemczynowicz (65' 14.Kiersnowski),
16.Walczuk, 7.K.Kosiński
REZERWA: 12.Drozdowski - 4.Smaleuski,
14.Kiersnowski, 19.R.Kulikowski, 20.Daniłowski,
21.Bazylewski, 22.Szeretucha
TRENER: Paweł Bierżyn
Sędzia: Paweł Kostko (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Bińczak, Dzierzgowski (WARMIA),
Niemczynowicz, Sidun (TUR)
Janusz Szumowski
www.gazetagrajewska.pl

