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13 września w Parku Solidarności miało miejsce 
uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
w upamiętniającej współpracę Miasta Grajewo 
z żołnierzami amerykańskimi reprezentującymi 
Archer Battery Soldiers. Ci stacjonują w Polsce od 
lutego do października bieżącego roku. Dotychcza-
sowe działania wojskowych na rzecz rozwoju 
naszego miasta były prowadzone w wielu 
obszarach. Pamiątką tych inicjatyw oraz symbolem 
kontynuowania współpracy z kolejną zmianą 
żołnierzy jest nie tylko obelisk i tablica pamiątkowa. 
To również 33 drzewa, które 13 września żołnierze 
posadzili w Parku Solidarności wraz z dziećmi 
z grajewskich szkół podstawowych. 

 W kwietniu grupa 10 amerykańskich żołnierzy 
porządkowała teren przy ul. Kilińskiego, aby go przygotować 
do dalszych działań w związku z realizacją inwestycji 
„Rewitalizacja Centrum Grajewa”. Dzięki nim oraz osób 
skierowanych do prac społecznie użytecznych, wyznaczonych 
przez Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie 
zebrano łącznie ok. 24 tony odpadów wielkogabarytowych.
 3 maja w Grajewie w 231. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja gościliśmy Kapitana Jeffreya W. Hansona 
oraz sierżanta Daniela M. Hendershota. Żołnierzy nie zabrakło 
podczas Dnia Dziecka w naszym mieście. W lipcu delegacja 
reprezentująca Miasto Grajewo na zaproszenie żołnierzy 
amerykańskich obserwowała ćwiczenia wojskowe na 

 Kamień i tablica pamiątkowa oraz 3 świerki ufundo-
wane przez przedstawicieli Archer Battery Soldiers są 
poświęcone żołnierzom amerykańskim z naszego regionu za 
między innymi za ich pomoc i wkład w rozwój naszego miasta. 
Samorząd miejski zakupił na tę okoliczność 30 dodatkowych 
drzew- 10 sosen, tyle samo klonów oraz wierzb. Przed 
wspólnym posadzeniem drzew wspomniano początki tej 
współpracy. Współpraca Miasta Grajewo z amerykańskimi 
żołnierzami rozpoczęła się w lutym 2022 r., kiedy to Kapitan 
Jeffrey W. Hanson przyjechał do ratusza i zadeklarował chęć 
wsparcia działań realizowanych przez Urząd Miasta Grajewo. 
Wojskowi od tego momentu wzięli udział w wielu miejskich 
przedsięwzięciach. Współuczestniczyli oraz pomagali 
w organizacji wielu imprez sportowych, kulturalnych, ale 
także pomagali w realizacji inwestycji. U nas wystartowali w 
Biegu Tropem Wilczym, podczas XXIII Międzynarodowego 
Ulicznego Biegu Wilka. 

Upamiętniamy dobrą współpracę z amerykańskimi żołnierzami

poligonie. Wojskowi wówczas uczcili 482. rocznicę nadania 
praw miejskich Grajewu (12 lipca 2022 r.) prezentując flagę 
z herbem naszego miasta na jednym z wozów w czasie tych 
ćwiczeń. 

   WM /Fot. grajewo.pl

 Miasto Grajewo dziękuje za wsparcie w przygoto-
waniu uroczystości: Grajewskiemu Centrum Kultury, 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, 
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie, Nadleśnictwu 
Rajgród, Stowarzyszeniu „Kultura Niezależna”, Miejskiej 
Orkiestrze Dętej OSP Grajewo, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grajewie, Dyrektorom szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 4 
w Grajewie oraz dzieciom, które wzięły udział w uroczystości 
i w akcji sadzenia drzew na terenie Parku Solidarności oraz 
panu Karolowi Ostrowskiemu za przygotowanie pamiątkowej 
tablicy. 

 Żołnierze uczestniczyli też w Dniach Grajewa, Fieście 
Balonowej i II Biegach Sztafetowych, TRUCK SHOW 
PODLASIE. III Grajewskim Zlocie Samochodów Ciężarowych, 
sierpniowym Pikniku Wojskowym , GrajEwo Jazz Festiwal. 
8 września kapitan Jeffrey W. Hanson oraz sierżant Daniel M. 
Hendershot towarzyszyli Zastępcy Burmistrza w czasie 
uroczystości z okazji 8. rocznicy bitwy 9. Pułku Strzelców 
Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy.
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Ruszyła realizacja zadania "Budowa i przebu-
dowa dróg gminnych w mieście Grajewo". 
Przypomnijmy, że to inwestycja, na którą Miasto 
Grajewo w I edycji środków z Polskiego Ładu 
pozyskało ponad 29 milionów złotych.

 - Do końca tego roku mamy do wykonania 5 procent ilości 
robót. W pierwszej kolejności zrobimy kanalizację 
deszczową na ul. św. Jana Pawła II, ul. K. Sztramko, 
ul. K. Sztramko - odcinek DP1, ul. Kościelnej odc. 1 i odc. 2. 
W miarę możliwości rozpoczniemy tam również prace 
drogowe. Do końca lipca 2023 roku planujemy zakończyć 
wszystkie roboty na os. Jana Pawła II – poinformowała 
8 września kierownik budowy Krystyna Czaplicka z PHU 
UNIROL.

 Prace już trwają, a jak przekazał 8 września Gazecie 
Grajewskiej wykonawca, przed nimi w tym roku przede 
wszystkim działania związane z budową kanalizacji 
deszczowej.

 Te działania wspierał poseł Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Zieliński. Umowa z wykonawcą tego  
ogromnego przedsięwzięc ia  komunikacyjnego- 
konsorcjum dwóch lokalnych firm, PHU  UNIROL 
i PD-M UNIDROG, została uroczyście podpisana 8 lipca 
w grajewskim ratuszu przez Dariusza Latarowskiego, 
Burmistrza Miasta Grajewo oraz Dorotę Kulikowską, 
właścicielkę PHU  UNIROL (Lider Konsorcjum). 
 W tym ważnym dla miasta wydarzeniu wzięli 
udział także między innymi: poseł Jarosław Zieliński, 
Maciej Bednarko, zastępca burmistrza, radni miejscy, 
pracownicy grajewskiego ratusza, inspektorzy nadzoru 
oraz zaproszeni goście.

 Wykonawca ma już wstępny harmonogram prowa-
dzonych obecnie oraz w przyszłości robót. Na tę chwilę 
(8 września- red.) nie jest on jednak wiążący ze względu na 

ZAGLĄDAMY NA PLAC BUDOWY NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI 
W HISTORII NASZEGO MIASTA

    Fot.grajewo.pl
    W. Mierzwiński

 Więcej bieżących szczegółów na temat poszcze-
gólnych przedsięwzięć podamy zatem, gdy wykonawcy obu 
inwestycji ustalą harmonogramy działań.
 Prace w ramach inwestycji "Budowa i przebudowa 
dróg gminnych w mieście Grajewo"mają zakończyć się 
w przeciągu 800 dni od chwili podpisania umowy, zaś te 
związane z „Budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów 
w Grajewie" w ciągu 390 dni.

brak ustaleń harmonogramu prac z firmą, która wygrała 
przetarg na inne zadanie- „Budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II 
i Legionistów w Grajewie". Tu jednak nie ma powodów do 
niepokoju, ponieważ wybór najkorzystniejszej oferty, które 
spłynęły w postępowaniu przetargowym na realizację tej 
inwestycji nastąpił niedawno, bo 5 września.

Krótko i treściwie wracamy do tematu z ubie-
głego wydania Gazety Grajewskiej. Tam, 
2 września na stronie czwartej, pisaliśmy o tym, 
że coraz bliżej do rozpoczęcia inwestycji pod 
nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II 
i Legionistów w Grajewie”. 5 września wybrano  
najkorzystniejszą ofertę spośród tych, które 
spłynęły w postępowaniu przetargowym.
W sumie w ramach tej inwestycji zostanie wykonane aż 
około 3 km bieżących sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 
2 km bieżących sieci wodociągowej. Najkorzystniejszą 
ofertą, zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji 
warunków zamówienia, była ta złożona przez ełckie 
przedsiębiorstwo. Zgodnie z nią, prace zostaną wykonane 
w ciągu 390 dni za kwotę 2 989 893, 78 złotych i objęte 
72-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Zatem- 
pozostaje tylko czekać na podpisanie umowy i następnie 
sprawną realizację tej inwestycji, oczekiwanej przez 
mieszkańców dwóch grajewskich osiedli.
Samorząd miejski na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów 
w Grajewie” pozyskał pieniądze z II edycji Programu 

Ruszy budowa sieci sanitarnej i wodociągowej 
na dwóch osiedlach

     WM

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

     Fot. grajewo.pl
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 Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku w proces 
ratowania tego niszczejącego zabytku zaangażował się 
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski. 
22 października z jego inicjatywy odbyło się spotkanie na 
cmentarzu parafialnym z Księdzem Dziekanem Dariuszem 
Łapińskim, Proboszczem Parafii pw. Trójcy Przenaj-
świętszej oraz Tomaszem Dudzińskim, Przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmenta-
rza Parafialnego. 

31 sierpnia podczas sesji radni miejscy 14 głosami 
„za”, zdecydowali, by udzielić dotacji z budżetu 
Miasta Grajewo Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Grajewie w kwocie 
70 000,00 zł. Te fundusze pójdą na wykonanie 
robót budowlanych przy bramie murowanej 
trójosiowej, zwieńczonej trzema sygnaturkami 
w zespole zabytkowym cmentarza rzymsko-
katolickiego w Grajewie wpisanego do rejestru 
zabytków. Dotacja zostanie udzielona ze środków 
własnych w kwocie 50 000,00 zł oraz z otrzy-
manej pomocy finansowej od Gminy Grajewo 
w kwocie 20 000,00 zł. 

 W rozmowach dotyczących remontu i przebudowy 
głównej bramy cmentarnej wzięli udział także projektanci. 
Powstała dokumentacja projektowa. Środki na jej 
opracowanie zostały przekazane od darczyńców przez 
Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego Cmentarza 
Parafialnego. W maju dotację celową w kwocie 100 tysięcy 
złotych na ratowanie zabytkowego wejścia do nekropolii 
przekazał Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Grajewie również Sejmik Województwa 

Miasto i Gmina pomagają uratować zabytek

Jakie były losy bramy cmentarnej zbudowanej w II połowie 
XIX wieku? Ostatnimi laty obiekt niszczał. Odpadający 
tynk i skala zniszczeń zaczęła zagrażać grajewianom oraz 
przyjezdnym, którzy odwiedzali groby swoich bliskich oraz 
pieszym na chodniku graniczącym z bramą. Gdyby taki stan 
rzeczy trwał, degradacja nasiliłaby się, a bramę trzeba by 
było zamknąć i wyłączyć z użytkowania. Wspólne starania 
mają rozwiązać problem na dekady, sprawić, by wejście na 
cmentarz było znowu funkcjonalne i bezpieczne oraz 
uchronić zabytkowy element architektury miasta przed 
bezpowrotnym zniszczeniem. 
    WM
    Fot. grajewo.pl

Podlaskiego. Obecnie trwają prace budowlane, których 
zakończenie jest spodziewane w połowie listopada 
bieżącego roku.

Tężnia solankowa powstaje w Parku Solidar-
ności. To wynik ostatniej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Grajewianie wybrali właśnie 
ten projekt do realizacji, oddając na niego 368 
głosów. Nieco przedłużał się czas potrzebny do 
wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Wzrost 
cen na rynku powodował, że oferty, które 
spływały od firm zainteresowanych realizacją 
tego zadania, przewyższały budżet pierwotnie 
zaplanowany na to przedsięwzięcie. Dlatego 
miejscy radni na sesji 29 czerwca zdecydowali, by 
spotkać się na kolejnej, nadzwyczajnej- 6 lipca 
i wtedy zagłosowali za tym, aby dokonać 
w budżecie miejskim zmian na ten rok, które 
umożliwiły realizację inwestycji.
6 lipca wciąż aktualna była oferta, która spłynęła na 
realizację tego zadania za kwotę niecałych 220 tysięcy 
złotych z 5-letnim okresem gwarancyjnym. Taką ofertę 
złożyło przedsiębiorstwo ze Szczytna. Zaraz po 6 lipca 
doszło więc do podpisania umowy, zgodnie z którą czas na 
budowę infrastruktury to 120 dni. Powstaje drewniana 
konstrukcja, która zostanie podłączona do sieci wodocią-
gowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. 

Tężnie orzeźwiają w upały, poprawiają nastrój, 
wzmacniają odporność, koją stres, służą osobom 
z nadciśnieniem czy zapaleniem zatok. Zalet jest bez liku 
i nie sposób wymienić tu wszystkie, lecz warto dodać, że 
tężnie pozwalają odzyskać organizmowi równowagę, 
zwłaszcza po długotrwałej chorobie. Co istotne- korzystać 

Tężnia solankowa już w budowie

   Fot. grajewo.pl

z niej będą mogły dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. 
Dobroczynny wpływ inhalacji solnych znany jest 
powszechnie od stuleci. Temu służą przecież także wyjazdy 
nad nasze polskie morze. Takie prozdrowotne miejsce 
wzbogaci wkrótce Park Solidarności. Teren wokół tężni 
zostanie zagospodarowany tak, by każdy mógł komfortowo 
z niej korzystać. Realizacja tego zadania, zgodnie 
z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, powinna nastąpić 
w 2022 roku.

   WM

3 września w Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Grajewie odbyła się jedenasta odsłona 
Narodowego Czytania, zorganizowanego przez 
bibliotekę we współpracy z Urzędem Miasta Grajewo 
i Grajewskim Centrum Kultury. 

 W różnorodny i tajemniczy świat mickiewiczowskich 
ballad w tym roku przenieśli nas: Burmistrz Miasta Grajewo – 
p. Dariusz Latarowski, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo – 
p. Halina Muryjas-Rząsa, Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grajewo– p. Grzegorz Robert Curyło, Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Grajewo– p. Wiesław Dembiński, Radna Miasta Grajewo– 
p. Henryka Jagielska, Radny Miasta Grajewo– p. Tomasz Babul, 
Radna Miasta Grajewo– p. Elżbieta Nietupska, Radny Miasta 
Grajewo– p. Tomasz Siejda, Radny Miasta Grajewo– p. Mariusz 
Wielgat. Na szczególne uznanie zasługuje p. Grzegorz Robert 
Curyło, który wyraziście wyrecytował z pamięci Powrót 
taty.Interpretacje Ballad i romansów przez zaproszonych gości 
były przeplatane quizem skierowanym do publiczności, ściśle 
związanym z prezentowanymi tekstami. W konkursie można było 
wygrać książkę Mickiewicz. Miłości i romanse Iwony Kienzler. 
Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Grajewo.
 Narodowe Czytanie 2022 było prawdziwym świętem 
słowa. Parafrazując cytat pochodzący z programowej ballady 
Romantyczność, wyróżniony w dekoracji sceny, możemy śmiało 
stwierdzić, że czucie i wiara oraz romantyczne postrzeganie 

 Spotkanie poprowadziła pani Katarzyna Żak, aktorka 
filmowa, telewizyjna i teatralna, a także wokalistka, ambasadorka 
akcji czytelniczych: „Cała Polska czyta dzieciom” i „Czytam sobie”. 
Prowadząca odniosła się do przesłania skierowanego w liście 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Narodowego Czytania, po 
czym nawiązała do tegorocznej lektury Ballad i romansów, 
których datę wydania uważa się za początek polskiego 
romantyzmu. Po wystąpieniu Burmistrza Miasta Grajewo, p. 
Katarzyna Żak Romantycznością zainaugurowała czytanie 
wybranych utworów.

Narodowe Czytanie 2022 było prawdziwym świętem słowa

rzeczywistości przemawiają do mieszkańców naszego miasta. 
Świadczy o tym ich liczne przybycie na uroczystość.
 Wydarzenie zakończył minirecital p. Katarzyny Żak. 
Publiczność z wielkim uznaniem przyjęła wykonane przez aktorkę 
piosenki. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem głosu oraz 
talentu artystki. Uważnie słuchali krótkich historii dotyczących 
prezentowanych piosenek. Szczególne wzruszenie wywołały 
utwory: „Jak żyć” autorstwa Magdy Czapińskiej i „Uciekaj moje 
serce” Agnieszki Osieckiej.
 Zainteresowani mogli uzyskać autograf artystki oraz 
otrzymać stempel pamiątkową pieczęcią przesłaną z Kancelarii 
Prezydenta RP.Tradycyjnie przy słodkim poczęstunku czytelnicy 
dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi Narodowego Czytania. 
Oczarowani minikoncertem, rozmawiali o poruszającym 
występie aktorki.
 Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w Narodowym Czytaniu 2022. Szczególnie 
dziękujemy młodzieży szkolnej i współpracującej z Ochotniczymi 
Hufcami Pracy w Grajewie za aktywność i wspólnie spędzony czas 
w sobotnie przedpołudnie.   MBP
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 Początek procesu rewitalizacji sięga około siedmiu 
lat wstecz. Przełomowy był rok 2015. Najważniejsze 
działania przygotowawcze, które były motorem napędo-
wym zmian, to między innymi- diagnoza problemów, które 
trzeba było rozwiązać oraz wyznaczenie obszaru 
rewitalizacji. Ten objął centralną, najstarszą część Grajewa 
wraz z największym terenem zieleni miejskiej, czyli 
Parkiem Solidarności. I właśnie dla tego obszaru miasto 
w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” 
opracowało Gminny Program Rewitalizacji Miasta 
Grajewo na lata 2017-2027 oraz Program aktywizacji 
społecznej, aby umożliwić mieszkańcom włączenie się 
w proces rewitalizacji.

 Stąd liczne spotkania, konsultacje, spacery 
studyjne wraz z mieszkańcami. Ich pomysły i uwagi, 
połączone z pracą urzędników, wysiłkiem radnych oraz 
pomocą krajowych i zagranicznych ekspertów od 
rewitalizacji owocują zmianami, których od 2015 roku 
jesteśmy świadkami i beneficjentami.  

Do finiszu zbliża się inwestycja pod nazwą 
„Rewitalizacja centrum Grajewa”, obejmująca 
swym zakresem Plac Niepodległości,  ul. 
Kilińskiego, ul. Traugutta i ul. 08KD-D. To 
okazja, by szerzej spojrzeć na proces rewitalizacji 
naszego śródmieścia, przypomnieć jego genezę, 
najważniejsze wydarzenia oraz zapowiedzieć, co 
jeszcze przed nami w tym zakresie.
 Od wielu lat jednym z głównych czynników 
spowalniających rozwój Grajewa była pogłębiająca się 
degradacja ścisłego centrum. Teren między ulicami: 
Pi łsudskiego,  Popiełuszki ,  Ki l ińskiego,  Placem 
Niepodległości i Ełcką nie służył grajewianom. Obecne 
władze miasta, pracownicy ratusza i radni wraz 
z mieszkańcami postanowili to zmienić. Z powodzeniem 
rozpoczęto wykorzystywanie środków zewnętrznych, by 
krok po kroku serce naszego miasta odzyskało dawny blask, 
a co ważniejsze- znowu służyło grajewianom, czyli było 
bezpieczną i funkcjonalną przestrzenią.

 - Rewitalizacja to w skrócie „przywracanie do życia”, więc 
adresatem i beneficjentem wszystkich zmian na plus są 
grajewianie, którzy wraz z nami od samego początku byli, są 
i będą współautorami metamorfozy naszego miasta – mówi 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.  

Grajewo zyskuje na rewitalizacji w wymiarze 

 Miasto Grajewo znalazło się wśród 20 miast, które 
otrzymały dotację w konkursie pn.: Modelowa Rewitali-
zacja Miast współfinansowanym ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja 
centrum Grajewa” znalazł się na ósmym miejscu listy 
rankingowej z kwotą dofinansowania niemal 1,2 miliona 
złotych. Głównym celem projektu było wyprowadzenie 
obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej poprzez 
wypracowanie modelowych rozwiązań reagujących na 
główne problemy obszaru: degradację zabudowy oraz 
wykluczenie społeczne i gospodarcze mieszkańców. Obszar 
zdegradowany, który na podstawie wypracowanego 
projektu zostaje poddany rewitalizacji obejmuje powierz-
chnię 76,4 ha, co stanowi 4 % powierzchni miasta. 
Rewitalizacja dotyczy centrum miasta w rejonie głównego 
skrzyżowania dróg krajowych nr 61 i nr 65 oraz ulic 
zlokalizowanych w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Projekt 
Gminnego Programu Rewitalizacji był szeroko konsulto-
wany z mieszkańcami Grajewa. Wszyscy mieli możliwość 
zgłoszenia swoich pomysłów i opinii. Wiele pracy do 
projektu włożył także zespół roboczy powołany do 

Dla Grajewa priorytetem było i jest mieszkalnictwo, 
ponieważ na obszarze rewitalizacji przeważa zabudowa 
mieszkaniowa. Stan infrastruktury i budynków determino-
wał konieczność podjęcia pilnych działań remontowych, 
o które apelowali sami mieszkańcy. Ponadto wiele do 
życzenia pozostawiała jakość przestrzeni publicznej – 
największą skalą degradacji charakteryzował się kwartał 
ulicy Traugutta, Kilińskiego oraz Placu Niepodległości. 
Dlatego jako cele projektu modelowego zdefiniowano 
zapewnienie dobrych warunków do mieszkania i życia.

Grajewo jako jedno z pierwszych miast w Polsce 
przygotowało ustawowy gminny program rewitalizacji. 
Przygotowanie programu oznaczało opracowanie diagnozy 
miasta w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji, pogłębionej diagnozy obszaru 
rewitalizacji, przeprowadzenie badań jakościowych 
i ilościowych oraz szeregu spotkań i ankiet konsulta-
cyjnych. Finalnie 9 marca 2018 r. Rada Miasta Grajewo 
uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo 
na lata 2017-2027.

Wykorzystujemy fundusze zewnętrzne
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architektonicznym, społecznym i gospodarczym

opracowania koncepcji rewitalizacji, co było konsultowane 
z mieszkańcami. Po wielu miesiącach, licznych działaniach, 
spotkaniach z mieszkańcami i konsultacjach, zespół 
stworzył Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na 
lata 2017 - 2027, który jest obecnie realizowany.
Na metamorfozę centrum Miasto Grajewo już pozyskało 
4 miliony złotych,  na zagospodarowanie Parku 
Solidarności oraz utworzenie dwóch terenów zielonych 
ponad 3,5 miliona złotych. Wartość projektu: „Nasze 
Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją 
z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” to ponad 1,2 
miliona złotych.

Program aktywizacji społecznej

Rewitalizacja wczoraj, dziś i jutro

Zmiany architektoniczne centrum oraz metamorfoza 
Parku Solidarności i dwóch terenów zielonych na osiedlu 
Jana Pawła II i  przy ulicy Ekologicznej, a także wszystkie 
wcześniejsze i późniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
spleciono z aktywizacją mieszkańców. Program aktywizacji 
w Grajewie to przede wszystkim: działalność edukacyjna 
i animacyjna w Centrum Społecznościowym Nowa Droga, 
opracowanie i wdrożenie modelu Inicjatyw Lokalnych, 
powołanie Akademii Młodego Przedsiębiorcy.

Wszystkie dokonane już, trwające oraz przyszłe przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne wymagały przygotowań progra-
mów strategicznych, uchwał, wreszcie- projektów budo-
wlanych, aby pozyskać środki zewnętrzne na zamierzone 
inwestycje. Dzięki tym dokumentom i staraniom udało się 
także pozyskać partnera w tych działaniach- specjalistów 
z Polski oraz włoskiego Turynu. Na przestrzeni siedmiu 
ostatnich lat w ramach procesów rewitalizacyjnych 
w Grajewie przebudowano już ulicę oraz chodnik przy 
Popiełuszki i teren między nią a torami kolejowymi. 
Ogromną inwestycją było zagospodarowanie Parku 
Solidarności oraz utworzenie dwóch nowych terenów 
zielonych. Na finiszu jest metamorfoza Placu Niepodle-
głości, ulic Kilińskiego, Traugutta i 08KD-D. Kolejną 
inwestycją z zakresu rewitalizacji centrum jest termo-
modernizacja dwóch budynków komunalnych- 5 i 1przy ul. 
Ełckiej, która zakończy się jeszcze w tym roku. Co dalej? 
Zmiana terenu między Placem Niepodległości a ulicą Ełcką. 
Tu powstanie fontanna, stylowe i funkcjonalne ławki oraz 
wysokiej klasy zieleń. Gdy spojrzeć na zakres i obszar 

Trzeba tutaj jasno zaznaczyć, że rewitalizacja to jedynie 
część działań i zmian, które dokonują się w całym Grajewie.

ukończonych już, rozpoczętych oraz planowanych działań 
rewitalizacyjnych widać, że metamorfoza obejmuje duży 
obszar miasta- od torów kolejowych do ulicy Ełckiej, 
a stamtąd do Parku Solidarności włącznie. 
Rewitalizacja centrum wspiera rozwój gospodarczy miasta. 
W centrum rozebrano te budynki komunalne, które nie 
nadawały się już do remontu. Ze śródmieścia usunięto 
także zdegradowane rudery gospodarcze. Uwolniona 
przestrzeń pozwala na zaprojektowanie w sercu miasta 
estetycznych i funkcjonalnych kamienic mieszkalno-
usługowych. Powstaną nie tylko nowe mieszkania- na 
parterach ulokowane będą działalności gospodarcze. Nowe 
centrum zyska szersze strumienie przechodniów, także 
turystów, którzy z pewnością będą chcieli pospacerować 
odmienioną grajewską starówką. Wśród nich znajdą się 
potencjalni klienci, którzy bez problemu zaparkują na 
zrewitalizowanym wcześniej placu przy ul. Popiełuszki. 
Takie miejsca projektowane są również w garażu 
podziemnym budynku, w ramach koncepcji, o której 
szczegółowo informowaliśmy w wydaniu Gazety 
Grajewskiej 13 maja. 

Spektrum wspomnianych przez włodarza miasta 
korzystnych zmian widać dobitnie na portalu interneto-
wym: „Mapa Inwestycji w Grajewie”. 

Inwestycje rozwijają całe miasto

- Od 2015 roku podjęliśmy już ponad 170 zadań 
inwestycyjnych i wciąż działamy dalej, nie zwalniając 
tempa zmian na plus, których oczekują mieszkańcy. Koszt 
ukończonych, wdrożonych oraz aktualnie realizowanych 
inwestycji to ponad 177 milionów złotych. Na najdroższe 
i najistotniejsze dla rozwoju miasta pozyskujemy środki 
zewnętrzne. Dzięki temu w krótszym czasie dajemy radę 
zrobić więcej dobrych zmian, niż gdybyśmy mieli 
realizować je wyłącznie z własnego budżetu – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. 

W. Mierzwiński na podst. www.grajewo.pl,
 www.funduszeeuropejskie.gov.pl
         Fot. grajewo.pl
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 - Pierwsze dni w przedszkolu są niewątpliwie trudne zarówno dla 
dziecka, jak i jego rodziców. Do tego procesu warto przygotować 
się już wcześniej i porozmawiać z maluchem o zmianach, jakie go 
czekają. Wytłumaczyć mu, co będzie robił w przedszkolu 

-  Dzieci przychodzą do przedszkola w różnych godzinach, 
zazwyczaj między 6.00 a 8.00, w zależności od tego, jak pracują 
ich rodzice. Jest to czas, w którym mogą bawić się w kącikach 
zainteresowań pod czujnym okiem nauczyciela, organizowane są 
zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, 
zabawy ruchowe integrujące grupę. Nasi podopieczni mogą 
oglądać książeczki, albumy czy rysować. Wtedy odbywa się 
również praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i praca 
wyrównawcza. Śniadanie w przedszkolu poprzedza poranna 
gimnastyka i zabawy ruchowo-muzyczne. Przed jedzeniem dzieci 
myją ręce. Spożywane posiłki są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. 
Po śniadaniu pełne energii dzieci rozpoczynają zajęcia 
dydaktyczne. Te mają za zadanie przygotować je do nauki szkolnej 
i nie tylko. W przedszkolu dzieci uczą się przez zabawę. Dlatego też 
w swojej pracy nauczycielki wykorzystują najnowsze koncepcje, 
metody  i  formy pracy ,  które  gwarantują  nauczanie 
i wychowanie na najwyższym poziomie. Zajęcia edukacyjne to 
przede wszystkim: plastyczne, muzyczne, poznawcze, z zakresu 
rozwoju mowy i myślenia, edukacja językowa, matematyczna 
i społeczna oraz zajęcia ruchowe.  Po nich odbywają się gry 
i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, jak również spacery 
po najbliższej okolicy oraz wycieczki do pobliskiego parku. Ruch 
na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla prawidłowego 
rozwoju dzieci. Po powrocie do przedszkola pociechy myją ręce 
i przygotowują się do obiadu. Gdy już ten posiłek jest zakończony, 
młodsze przedszkolaki udają się na poobiedni odpoczynek 
połączony ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej. Natomiast 
w grupach starszych jest wtedy czas na zabawy dydaktyczne 
organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, te 
utrwalające wiadomości z zajęć dydaktycznych, pracę 
indywidualną z dziećmi, słuchanie opowiadań nauczyciela na 
podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na 
powietrzu. Kolejnym posiłkiem jest podwieczorek, po którym nasi 
podopieczni słuchają bajek czytanych przez nauczycielkę, 
podejmują zabawy według własnych zainteresowań: tematyczne, 
manipulacyjne i konstrukcyjne, gry edukacyjne i planszowe przy 
stolikach. Dowolna zabawa jest niezwykle ważna dla 
prawidłowego rozwoju dziecka. Uczy się wtedy ono interakcji 
w grupie, realizuje swoje pomysły, trenując kreatywność, a także 
rozwija zainteresowania czy po prostu daje upust energii. Ponadto 
dzieci w przedszkolu mają dwa razy w tygodniu zajęcia z języka 
angielskiego, a w grupie 6- latków odbywają się zajęcia z religii.

- Od zawsze bardzo lubiłam kontakt z dziećmi, dużą przyjemność 
sprawiało mi przekazywanie wiedzy. Praca nauczyciela wycho-
wania przedszkolnego była wiec idealną opcją i ten kierunek 
kształcenia wybrałam. Od wielu lat jestem nauczycielką 
wychowania przedszkolnego. Karierę zawodową zaczynałam 
w przedszkolu w Ełku, następnie pracowałam w Przedszkolu 
Miejskim nr 2 w Grajewie. Od ponad 20 lat jestem zatrudniona 
w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Grajewie. Praca z dziećmi daje mi 
wiele satysfakcji i poczucia spełnienia. Na przestrzeni lat starałam 
się rozwijać zawodowo. Ukończyłam studia podyplomowe 
o specjalności oligofrenopedagogika, które umożliwiają mi pracę 
z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej.

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i czym zajmowała 
się Pani, zanim została Dyrektorem Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Grajewie?

Jakie ma Pani rady dla rodziców, których pociechy 
właśnie od września zaczęły chodzić do przedszkolnych 
najmłodszych grup? Jak rodzice mogą pomóc im się 
zaadaptować? 

Jak wygląda typowy dzień grajewianina w kierowanej 
przez Panią placówce?

Najważniejsze? Zadowolenie, uśmiech i 
O specyfice pracy z dziećmi i wielu istotnych kwestiach dotyczących opieki nad młodymi grajewianami rozmawiamy 

z Bożeną Walendzik, kierującą Przedszkolem Miejskim nr 1 w Grajewie.

- Adaptacja dzieci najmłodszych ma w naszym przedszkolu 
charakter zindywidualizowany i odpowiada na oczekiwania 
rodziców. Jej pierwszy etap trwa do końca sierpnia, a kontynuacją 
są pierwsze zajęcia we wrześniu, w czasie których dzieci poznają 
sale, plac zabaw oraz zasady bezpiecznego przebywania 
w przedszkolu. Bardzo ważnym partnerem są tutaj rodzice. Ci 
w dużej części znają już naszą placówkę, gdyż przysyłają do nas 
kolejne pociechy, co jest najlepszym dowodem zaufania.

- Pasowanie na przedszkolaka to najczęściej pierwsza okazja do 
publicznego wystąpienia malucha w nowej roli. Zazwyczaj jest to 
uroczystość, do której dzieci są wcześniej przygotowywane 
i pasowanie na przedszkolaka oznacza pierwsze dla dzieci 
publiczne wystąpienie, połączone z recytowaniem wierszyków, 
tańcami i śpiewaniem. Każde pasowanie jest ogromnym 
przeżyciem dla nauczycieli, pomimo że organizowane jest 
cyklicznie co roku. Towarzyszą nam ogromne emocje, radość 
i wzruszenie, gdy widzimy przejęte twarzyczki maluchów. 
Rodziców rozpiera duma na widok swoich pociech podczas 
pierwszej, tak ważnej uroczystości w życiu dziecka. Często z łezką 
w oku oglądają występy artystyczne w wykonaniu dzieci. Te od 
rana są podekscytowane i nie mogą doczekać się uroczystości. 
Bardzo czekają na pojawienie się rodziców. Są przejęte, gdyż 
wiedzą, że jest to ich wielkie święto i tego dnia są najważniejsi 
w przedszkolu.

i dlaczego będzie do niego uczęszczał. Dobrze jest także pokazać 
dziecku wcześniej placówkę, choćby przy okazji spaceru. Bardzo 
ważne jest również zachowanie spokoju przez rodziców. To 
normalne, że i oni maja obawy i stresują się nową sytuacją. Maluch 
jednak bardzo łatwo przejmuje nasze emocje, dlatego nie 
okazujemy przy nim naszego niepokoju. Dla dziecka również 
bardzo istotny jest moment rozstania z rodzicem w przedszkolu. 
Nie powinniśmy go zbyt przedłużać, bo pożegnanie będzie tym 
bardziej ciężkie. Rodzice powinni też pamiętać, że zawsze, gdy 
mają jakieś pytania czy obawy, mogą porozmawiać z nauczy-
cielami przedszkola. Od tego jesteśmy, by możliwie jak 
najbardziej ułatwić proces adaptacji.

Wkrótce pasowanie na przedszkolaka. Jakie emocje 
w tym dniu zwykle towarzyszą kadrze, a jakie dzieciom 
i rodzicom?

- W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe, do których 
uczęszcza 85 dzieci.

Jak wyglądały czerwcowe zajęcia adaptacyjne w PM1?

Ile dzieci uczęszcza obecnie do przedszkola?
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bezpieczeństwo wszystkich przedszkolaków.

Jakie Pani zdaniem cechy charakteru, predyspozycje 
i umiejętności pomagają, by dobrze sprawować opiekę 
przedszkolną nad dziećmi? Jakie osoby tworzą kadrę?

- Przedszkole jest miejscem dla dzieci, dlatego najważniejsze dla 
mnie będzie zadowolenie, uśmiech i bezpieczeństwo wszystkich 
przedszkolaków, którzy należą do naszej społeczności. Dziecko, 
które z radością i uśmiechem przychodzi do przedszkola, to także 
zadowolony rodzic, który jest spokojny, zostawiając swoją 
pociechę u nas. Bardzo ważna jest również dla mnie współpraca 
z rodzicami. Zostaje ona zapoczątkowana w chwili, gdy dziecko 
rozpoczyna edukację przedszkolną. To moment przełomowy 
zarówno dla malucha, jak i dla całej jego rodziny. Na prawidłowy 
rozwój dziecka w przedszkolu mają wpływ wszyscy pracownicy. 
Zależy mi na budowaniu zgranego zespołu w dobrej atmosferze, 
w którym każdy pracownik może się realizować.

Które projekty oraz inwestycje z lat poprzednich i być 
może te już kolejne, planowane, wymieniłaby Pani jako 
istotne dla funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 
1 w Grajewie?

- Edukacja przedszkolna jest bardzo istotna dla wszechstronnego 
rozwoju dziecka. Zapewnia odpowiedni start w ich nauczaniu, 
rozwoju społecznym i intelektualnym, pozyskiwaniu nowych 
umiejętności czy odkrywaniu swoich talentów. Funkcjonowanie 
w grupie rówieśników uczy dziecko nawiązywania kontaktów, 
a także rozwiązywania konfliktów. To właśnie w przedszkolu 
zawiązują się pierwsze, często długoletnie przyjaźnie. Przedszkole 
uczy również współpracy, a także tolerancji i akceptacji wobec 
innych. Uczęszczanie do przedszkola- w mojej ocenie-pozwala 
lepiej przygotować się do kolejnego etapu edukacji, jakim jest 
szkoła podstawowa. Dziecko przyzwyczajone już jest do 
nawiązywania nowych kontaktów, przestrzegania zasad 
współżycia z rówieśnikami, dzięki czemu dużo łatwiej odnajdzie 
się w nowej rzeczywistości szkolnej i będzie to dla niego mniej 
stresujące.

- Nauczyciel przedszkolny odgrywa istotną rolę w rozwoju 
dziecka. Jest to - poza rodziną- jedna z pierwszych osób na 
edukacyjnej ścieżce malucha. Dlatego bardzo istotne jest, żeby 
osoba wykonująca zawód nauczyciela wykazywała się 
zaangażowaniem i potrafiła zbudować autorytet. Moim zdaniem, 
nauczyciel powinien być cierpliwy, opanowany, a także 
sprawiedliwy. Tak, żeby dziecko przebywające w przedszkolu, 
czuło się bezpiecznie i miało do niego zaufanie. Powinien 
wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka, a także wzbudzać 
w nim chęć do poznawania świata, uczenia się nowych rzeczy czy 
też prawidłowych interakcji zrówieśnikami. W naszej placówce 
zatrudniona jest kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy 
przedszkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i inni pracownicy dbają 
o to, żeby podopieczni czuli się tu jak najlepiej i żeby czas spędzony 
u nas był przez nich miło wspominany.

- Nasze przedszkole zaangażowało się do udziału w kilku 
projektach. Realizacja tych przedsięwzięć wiąże się z otrzyma-
niem certyfikatów. Są one bardzo istotne dla naszego przedszkola, 
gdyż podniosą jakość naszej pracy, a co za tym idzie komfort 
dzieci. Przedszkole zostało laureatem Konkursu na scenariusz 
i realizację zajęć edukacyjnych „Zanim wydam... o finansach 
w przedszkolach i szkołach”. Celem było wprowadzenie 
elementów edukacji finansowej od najmłodszych lat, a także 
wykształcenie pozytywnych postaw związanych z zarządzaniem 
finansami. Przedszkole uczestniczyło również w programie 
„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. To zaowocowało 
rozwijaniem wrażliwości przedszkolaków oraz zainteresowanie 
ich wartościowymi filmami. Podczas realizacji projektu 
edukacyjnego „BohaterON w Twojej szkole” dzieci miały okazję 
w ciekawy sposób zapoznać się z tematyką Powstania Warszaw-
skiego. Będziemy również kontynuować projekty zapoczą-
tkowane w ubiegłych latach, między innymi: „Czyste powietrze 

Dlaczego uczęszczanie do przedszkola jest istotne dla 
prawidłowego rozwoju dziecka?

Jakie obecnie najważniejsze wyzwania stoją przed 
Panią- jako szefową tej placówki?

wokół nas” - program edukacji antynikotynowej, „Skąd się biorą 
produkty ekologiczne”, „Kubusiowi przyjaciele natury”.

Jakie znaczenie dla miasta, a więc dla grajewian, ma 
realizacja opieki przedszkolnej nad dziećmi w Państwa 
oraz innych miejskich placówkach?
 - Przedszkola w naszym mieście mają ogromne znaczenie dla 
mieszkańców. Dzięki możliwości uczęszczania do nich dzieci 
rodzice mogą pracować, rozwijać się zawodowo. Młodzi 
grajewianie w przedszkolu korzystają z różnych aktywności: 
codzienne zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia muzyczne, 
plastyczne itp. Dzieci z pomocą nauczyciela rozwijają swoje 
umiejętności i talenty w różnych dziedzinach. Przebywanie 
z rówieśnikami wpływa na rozwój społeczny. Tu uczą się zasad 
życia w społeczeństwie, funkcjonowania w grupie, przestrzegania 
ogólnych norm. Nasze przedszkole mieści się w zabytkowym 
dworku wśród zieleni, z dala od zgiełku miasta. Sale są 
nowoczesne, kolorowe, zachęcające do zabawy. Dzieci mają do 
dyspozycji nowoczesne pomoce dydaktyczne. W celu uatrakcyj-
niania zajęć wykorzystujemy m. in. tablicę multimedialną, 
laptopy. Różnorodne kąciki zainteresowań z bogatym 
wyposażeniem umożliwiają rozwijanie dziecięcych uzdolnień 
i zainteresowań. Zabawki w naszym przedszkolu są bezpieczne, 
posiadają odpowiednie certyfikaty, są dostosowane do potrzeb 
rozwojowych dzieci z danej grupy wiekowej i w maksymalnym 
stopniu aktywizują przedszkolaki do działania, wzbudzając ich 
zaciekawienie i wszechstronny rozwój.

- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 
20 września. Dzień ten ma również dostarczyć dzieciom kolejnych 
okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości 
z bycia przedszkolakiem. Dzień Przedszkolaka to jeden 
z najradośniejszych dni, na który czekają młodsi i starsi 
podopieczni. W naszym przedszkolu jest to dzień wyjątkowy, 
pełen życzeń, uśmiechów, radości i niespodzianek. Od rana 
panuje radosna atmosfera, a na przedszkolaków czeka wiele 
atrakcji. Są konkursy, zabawy taneczne,  konkurencje sportowe,  
zabawy przy piosenkach z dziecięcego repertuaru.  Wtedy pojawia 
się mnóstwo kolorowych balonów i bajkowych dekoracji, które 
rozweselają naszych podopiecznych. Na pożegnanie dzieci 
otrzymują pamiątkowe medale, dyplomy. Mam nadzieję, że ten 
dzień, który obfituje w mnóstwo pozytywnych wrażeń, będzie mile 
wspominany przez dzieci. W naszym przedszkolu odbywają się 
uroczystości i imprezy, które na stałe wpisały się w kalendarium 
placówki i z niecierpliwością czekają na nie dzieci, rodzice, 
i nauczyciele. Należą do nich między innymi: Pasowanie na 
Przedszkolaka, Powitanie Pani Jesieni, Międzynarodowy Dzień 
Kropki, Dzień Misia, Jasełka, Bal Karnawałowy, Pierwszy Dzień 
Wiosny, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka oraz Zakończenie Roku 
Szkolnego.   Dziękujemy za rozmowę.

W Grajewie, podobnie jak w innych placówkach 
przedszkolnych w kraju, z pewnością są opracowane 
procedury na wypadek powrotu kolejnej fali pandemii. 
Czy można powiedzieć, że placówka jest gotowa na tę 
niepewną przyszłość, a jeśli tak, to dlaczego?

Z informacji na stronie internetowej Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Grajewie wynika, że już wkrótce, bo 
20 września obchodzony będzie „Międzynarodowy 
Dzień Przedszkolaka”. Jak przebiegać będzie to 
wspaniałe święto dzieci i jakie inne wydarzenia 
cykliczne, ważne dla przedszkolaków, będą miały 
miejsce w placówce?

- Nasza placówka jest gotowa na ewentualną kolejną falę 
pandemii, choć mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. W 2019 roku 
zostały opracowane wewnętrzne procedury związane z funkcjo-
nowaniem przedszkola w czasie pandemii, które zdały egzamin, 
gdyż dzięki nim i zachowaniu reżimu sanitarnego nie było 
w naszej placówce kwarantanny. Wszyscy pracownicy dokładają 
wszelkich starań, aby nasze przedszkole było bezpieczne. Wiedzą 
też, jak mają postępować w przypadku ogłoszenia pandemii. 
Myślę, że prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur 
pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 
w przedszkolu.
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Pierwotnie tegoroczna edycja imprezy była 
zaplanowana na 21  czerwca,  lecz  plany 
pokrzyżowała wtedy kapryśna aura, a przecież 
radość i bezpieczeństwo dzieci są najważniejsze. 7 
września pogoda była w sam raz, więc tuż po 
zapaleniu olimpijskiego znicza –w  środowe 
popołudnie- przedszkolaki bawiły się przy 
Grajewskiej Izbie Historycznej.
Tu brały udział w widowiskowych i emocjonujących 
konkurencjach, przygotowanych przez Miejski Ośrodek 

Wspaniałe wspomnienia z tegorocznej Olimpiady 
Sportu i Rekreacji, a pomocni okazali się  przy tym 
animatorzy z grajewskiej „dwójki”. Każde dziecko, które 
ukończyło wskazane zadania, a zostało to potwierdzone na 
specjalnej karcie pieczątkami,otrzymało pamiątkowy 
medal, kolorowy dyplom i symbolicznie-coś słodkiego. 
Osobiście gratulował przedszkolakom Burmistrz  Dariusz 
Latarowski, wręczając- pierwsze w życiu przedszkolaków-
sportowe trofea. Przekazywali je także: Przewodnicząca 
Rady Miasta Halina Muryjas -Rząsa oraz  Zastępca 
Burmistrza Maciej Bednarko.
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Przedszkolaka na długo pozostaną w pamięci dzieci

Ta miejska impreza sportowa, która przyciągnęła  
najmłodszych mieszkańców wraz z bliskimi -rodzicami, 
dziadkami, rodzeństwem była też okazją do kontynuo-
wania zbiórki pieniędzy na leczenie chorego na SMA 
maleńkiego Wiktorka, bowiem Szkoła Podstawowa nr 1 

Później maluchy pozowały swoim rodzicom na 
podium, jak na prawdziwych olimpijczyków przystało. 
Przez cały czas trwania Olimpiady przedszkolaki  bawiły się 
z animatorami i na dmuchańcach. Panowała fantastyczna 
atmosfera.

zorganizowała kiermasz, z którego środki poszły na ten 
szczytny cel.

Olimpiada odbyła się pod Honorowym Patro-
natem Marszałka Województwa Podlaskiego. Organiza-
torzy wydarzenia to: Miasto Grajewo, MOSiR Grajewo, 
LGD Biebrzański Dar Natury.
                                                       grajewo.pl/WM
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 Obchody rozpoczęły się zbiórką uczestników przy 
Leśniczówce Grzędy. Stamtąd przemaszerowano pod wspo-
mniany wcześniej pomnik. Tu odprawiona została uroczysta msza 
święta, po której krótki referat okolicznościowy wygłosił prof. 
Krzysztof Sychowicz z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej. Nie zabrakło przemów zaproszonych gości oraz Apelu 
Pamięci i salwy honorowej.

 Miasto Grajewo reprezentował Maciej Bednarko - 
Zastępca Burmistrza, któremu towarzyszyli przedstawiciele 
żołnierzy amerykańskich: kapitan Jeffrey W. Hanson oraz 
sierżant Daniel M. Hendershot.

 Warto przypomnieć, co wydarzyło się 78 lat temu 
w lasach pod wsią Osowe Grzędy. Tu, nad ranem 8 września 1944 
roku, licząca około 4 tysięcy żołnierzy niemiecka dywizja, okrążyła 
400 żołnierzy Armii Krajowej. Rotmistrz Wiktor Konopko ps. 

8 września odbyły się tradycyjne uroczystości przy 
pomniku upamiętniającym poległych w bitwie 
partyzantów, rozstrzelanych mieszkańców wsi Grzędy 
oraz zamordowanych przez NKWD i Gestapo 
pracowników z Nadleśnictw: Grajewo i Rajgród. Aby 
oddać im cześć, po 78 latach od tego wydarzenia, 
stawili się tu m.in. przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, parlamentarzyści, reprezentanci okoli-
cznych samorządów, służby mundurowe, młodzież, 
w tym również harcerze i członkowie organizacji strze-
leckich. 

78. rocznica bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK 
z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy

„Grom”, w związku z brakiem alternatywnego rozwiązania, wydał 
rozkaz ataku. Zginął w nim jako jeden z pierwszych. Oddział 
partyzantów stawił bohaterski opór niemieckiemu okupantowi. 
Wśród poległych wskazuje się na 1400 niemieckich żołnierzy i 100 
żołnierzy Armii Krajowej w tej jednej z największych bitew 
partyzanckich drugiej wojny światowej. Rocznica wydarzenia 
obcho-dzona jest uroczyście od 1994 roku.
   WM na podst. grajewo.pl, gov.pl
   Fot. grajewo.pl

Warto przypomnieć, że 17 września 1939 r. Armia 
Czerwona wystąpiła zbrojnie przeciwko Polsce, łamiąc podpisany 

 17 września odbędą się w Grajewie uroczystości upamię-
tniające 83. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Szczegółowy 
program obchodów tego wydarzenia znaleźć można między 
innymi na stronie internetowej oraz profilu facebookowym 
Miasta Grajewo

1 września uczciliśmy 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
W południe zostały włączone syreny alarmowe. Hymnem Polski 
rozpoczęły się uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości na 
Placu Niepodległości w Grajewie. Poczet flagowy Związku 
Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej 
Jedno-stki Strzeleckiej 1011 Grajewo podniósł flagę państwową 
na maszt. Delegacje reprezentujące władze samorządowe Miasta 
Grajewo, Powiatu Grajewskiego, Gminy Grajewo, a także zakłady 
pracy, szkoły, przedszkola, żłobek oraz organizacje pozarządowe 
złożyły wiązanki kwiatów. W imieniu mieszkańców Grajewa 
kwiaty złożył Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, 
Zastępca Burmistrza Maciej Bednarko, Przewodnicząca Rady 
Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa wraz z wiceprzewo-
dniczącymi -Grzegorzem Curyło i Wiesławem Dembińskim oraz  
radną Henryką Jagielską.

Czcimy ważne dla dziejów naszego kraju rocznice

w 1932 roku pakt o nieagresji. Oficjalny pretekst agresji był 
zawarty w przekazanej o godzinie 3.00 w nocy 17 września przez 
zastępcę Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych nocie 
dyplomatycznej. Zamieszczono tam nieprawdziwe oświadczenie 
o rozpadzie państwa polskiego i ucieczce rządu polskiego. 
W konsekwencji ZSRR uznało wszystkie układy zawarte wcześniej 
z Polską za nieobowiązujące - jako zawarte z nieistniejącym 
państwem. Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę 
były masowe represje wobec ludności polskiej pozostających na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej, grabież polskiego 
majątku narodowego i dóbr prywatnych. W głąb ZSRR wywożono 
całe zakłady przemysłowe, maszyny i instalacje fabryczne, 
lokomotywy, wagony, samochody oraz inwentarz. Obrabowano 
polskie muzea, biblioteki oraz archiwa i prywatne zbiory dzieł 
sztuki. Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, 
w tym około 18 tysięcy oficerów. Około 7 tysięcy żołnierzy poległo 
lub zginęło po wzięciu do niewoli. Konsekwencją ataku ZSRR na 
Polskę była również Zbrodnia Katyńska, w wyniku której liczba 
ofiar przekroczyła 21 tysięcy osób. 
                         grajewo.pl/WM
                         Fot. grajewo.pl
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Jako eksponat miesiąca września Grajewska Izba 
Historyczna proponuje odznakę żołnierską 9 Pułku 
Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, 
pochodzącą z ekshumacji żołnierzy poległych we 
wrześniu 1939 r. w okolicy miejscowości Pruszanka 
(gmina Brańsk), która była prowadzona w 1998 r. 
Odznaka została przekazana do zbiorów Grajewskiej 
Izby Historycznej w 2001 r. przez przedstawiciela 
Straży Granicznej, która prowadziła badania - mjra 
Kajetana Szczepańskiego.

Odznaka wykonana została z alpaki. Ma 
wymiary 40x40 mm, w kształcie krzyża Rupperta, 
o wypukło zaokrąglonych końcach ramion. Zewnę-
trzne krawędzie ramion są z rantem. Pośrodku 
krzyża znajduje się okrągła tarcza z rantem, w środek której 
wpisane są wypukłe- splecione cyfra 9 i inicjały pułku: 9 SK 
(9 Strzelców Konnych). W przeciwieństwie do wersji oficerskiej, 
odmiana żołnierska odznaki nie była emaliowana.
Rewers odznaki jest gładki ze śladem po odłamanym słupku, który 
również się zachował wraz z nakrętką. Nakrętka jest lekko 
wypukła, dzielona linią na dwie części. W części górnej wytłoczony 
napis producenta odznaki: „B. GRABSKI”, w części dolnej 
„ŁÓDŹ”. 

Z racji długotrwałego przebywania w ziemi w obecności 
zwłok żołnierza, który ją nosił, odznaka znacznie skorodowana 
powierzchniowo. Obecnie jest zabezpieczona przed dalszymi 
procesami korozyjnymi. 

Odznaka pamiątkowa 9 Pułku Strzelców Konnych
Decyzja o utworzeniu odznaki pamiątkowej 9 psk została 
podjęta na zebraniu grona oficerów pułku w dniu 1 marca 1928 
r. Głównym celem ustanowienia odznaki było zamanifesto-

To eksponat dla nas niezwykle cenny, gdyż poza tym, że 
jest związany z 9 psk, który stacjonował w Grajewie w latach 1924-
1939, to jest bezpośrednim świadkiem tragicznych wydarzeń 
z września 1939 r. i najwyższej ofiary, jaką złożyli strzelcy 9 psk 
w obronie Ojczyzny – ofiary swego życia. Miejsce ekshumacji jest 
związane z największą i najkrwawszą bitwą, którą 9 psk stoczył 
w dniu 13 września 1939 r. w rejonie Domanowa.

ODZNAKA PUŁKOWA EKSPONATEM MIESIĄCA WRZEŚNIA 2022

 Źródło: https://www.facebook.com/GIHGrajewo

wanie przywiązania do pułku, jego przeszłości oraz 
p o d k r e ś l e n i e  ł ą c z n o ś c i  m i ę d z y  o f i c e r a m i 
i żołnierzami należącymi do wspólnej rodziny 
pułkowej. Wzór odznaki 9 psk oraz “Statut znaku 
pułkowego” zostały zatwierdzony rozkazem 
M.S.Wojsk. z 2 X 1928 r. Warunki nadania 
i pozbawienia odznaki były ściśle określone. W czasie 
pokoju prawo do znaku pułkowego nabywali 
oficerowie i podoficerowie zawodowi po przesłużeniu 
faktycznie  w pułku  dwóch lat ,  o f icerowie 
niezawodowi po przesłużeniu roku. Szeregowym 
służby czynnej odznaki przyznawano po roku 
nienagannej służby. Wręczanie odznak odbywało się 
uroczyście przed frontem oddziału, najczęściej w dniu 

święta pułkowego lub ważnych świąt  narodowych. 
Każdorazowe nadanie było odnotowywane w rozkazie 
dziennym pułku. W oparciu o zachowane “Rozkazy Dzienne 
9 psk” udało się odtworzyć ewidencję nadanych odznak 9 psk 
w latach 1928-1938. W sumie w okresie tym nadano 105 odznak 
oficerskich i 3624 odznaki żołnierskie. Odznaki żołnierskie były 
wykonywane z białego metalu, odznaki oficerskie w srebrze 
i emaliowane: ramion w kolorze żółto-pomarańczowym, zaś 
tarcza wewnętrzna emalią w kolorze szmaragdowym 
z amarantowym obrzeżem.    
 Przypomnijmy, że w związku z przypadającą w 2020 
roku 480. rocznicą nadania praw miejskich Grajewu, Grajewska 
Izba Historyczna uruchomiła projekt „Eksponat miesiąca”. 
W jego ramach GIH prezentuje najciekawsze, unikatowe 
eksponaty, będące w jej posiadaniu. Poza informacjami 
w przestrzeni wirtualnej, ich oryginały przez cały dany miesiąc 
można zobaczyć w specjalnie w tym celu przygotowanej gablocie 
w sali ekspozycyjnej GIH. Są to przedmioty zarówno 
bezpośrednio powiązane z przeszłością naszego miasta, ale też 
takie, które dotyczą jej tylko pośrednio. Poprzez te eksponaty, 
które nie zawsze zwiedzający GIH mogą oglądać na co dzień, 
inicjatorzy projektu chcą uświadomić, że często pojedyncza rzecz 
może być punktem wyjścia do podróży w czasie i odkrywania tego, 
co nieznane i zapomniane.

Kolejnym elementem spotkania była prelekcja 
M a ł g o r z a t y  K o p r o w i c z  d o t y c z ą c a  ż y c i o r y s u  F e l i x a 
Schwormstädta. Następnie była okazja zapoznać się zarówno z 
rysunkami tego twórcy, jak i z pocztówkami wydawanymi przez 
Niemców podczas okupacji Grajewa w czasie pierwszej wojny 
światowej.
      GIH

2 września 2022r. w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyły się 
„Grajewskie spotkania z historią”. Okazją było otwarcie wystawy 
zatytułowanej: „Grajewo w okresie I wojny światowej w rysunkach 
Felixa Schwormstädta i nie tylko…”. Dyrektor Grajewskiego 
Centrum Kultury Tomasz Dudziński wygłosił referat pt.„W cieniu 
wielkiej wojny – powiat szczuczyński w trakcie pierwszowojennej 
okupacji niemieckiej”. 

Grajewskie spotkania z historią

    CTM-MM

10 września 2022 r. odbyło się pierwsze powakacyjne rodzinne 
spotkanie z Krówką Matyldą. Najmłodsi wykonali kolorowe 
witraże z Krówką Matyldą, a dorośli ozdobili szklane butelki 
metodą decoupage, które będą dla nich pamiątką mile 
spędzonego czasu z dziećmi. Dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez 
Grajewskie Centrum Kultury.

Rodzinnie z Krówką Matyldą 
w Muzeum Mleka
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Filmy wyświetlano tylko w piątek, sobotę i niedzielę. Bilety 
kosztowały od 70 groszy do 1 złotego w zależności od miejsca, loże 
były droższe, bo po 1,20 zł. Stąd między innymi dosyć często bilety 
do kina były nagrodami w różnego rodzaju zawodach lub 
w przypadku strzelców z 9 Pułku Strzelców Konnych wyróżnie-
niem za dobrą postawę podczas szkolenia. Dodatkowo kino to 
było wykorzystywane przez grajewski pułk i działające w nim koło 
Polskiego Białego Krzyża w celu organizacji seansów filmów 
propagandowych i szkoleniowych dla żołnierzy i kadry zawo-
dowej.

W repertuarze przeważały filmy o tematyce narodowej, 
społecznej i religijnej. Mimo tego, szczególnie w pierwszym 
okresie swej działalności, kino nie zawsze spotykało się 
z przychylnością grajewskiego społeczeństwa. Jeden z oburzo-
nych mieszkańców, któremu nie spodobała się zbyt frywolna jego 
zdaniem reklama filmu wisząca na zewnętrznej ścianie 
dzwonnicy, tak pisał w 1925 r. do lokalnej prasy: (...) jest to co 
najmniej krzycząca niewłaściwość, mur kościelny do reklam 
tego typu wcale się nie nadaje, a skoro kino jest w domu 
parafjalnym i tuż przy kościele, nic nie może być tam 
wystawione, coby obrażało poczucie religijne dobrych 
katolików i chrześcijan w ogóle. (...) W ogóle kinematograf nie 
należy do instytucji umoralniających i oświecających, ale raczej 
do... ujemnych... Czyżby się nie dało zużytkować wspaniały lokal 
w Grajewie z większą korzyścią materjalną i umysłową na 
instytucje kulturalne wyłącznie. Odpowiedzi na powyższe 
zarzuty w kolejnym numerze pisma udzielił sam burmistrz 
Wacław Perlitz, pisząc m.in.: (...) Przede wszystkiem kino-teatry 
nie są placówkami zepsucia jak również i wywieszanie afiszów 
nie może być zbrodnią. (...) Co do kina w Grajewie, to nie 
zauważyłem dotąd, by w takowym dawane były obrazy nie 
cenzurowane i niedopuszczalne ze względu na publiczną  
przyzwoitość i moralność. (...) Ale jak to zwykle u nas bywa, 
więcej chodziło na pewno o rzucenie trochę błota na tego kogoś, 
który coś niecoś z siebie daje społeczeństwu i tem samem 
wzbudza w miernotach, karłach, małomiasteczkowych 
kacykach syk zazdrości.

Kino to nie przetrwało jednak wydarzeń II wojny światowej, 
choć w okresie okupacji radzieckiej na bazie gmachu spalonej 

      Początki grajewskiego kina związane są z pierwszymi latami 
trzeciej dekady  XX wieku. W 1921 r. członkowie Dozoru 
Kościelnego w składzie: ks. Józef Butanowicz, Szczepan 
Bielawski, Józef Przekopowski, Aleksander Grochowski, Andrzej 
Kumkowski, Konstanty Antosiewicz, dla podniesienia poziomu 
kulturalno-oświatowego wśród parafjan, podjęli decyzję 
o powstaniu Domu Parafialnego przy ul. Rajgrodzkiej. To właśnie 
w tym budynku z początkiem 1925 r. zostało przez ks. Józefa 
Butanowicza uruchomione pierwsze grajewskie kino. Pierwotnie 
było to kino nieme i egzystowało pod nazwą „Apollo”, a od 1933 
roku już jako dźwiękowe pod nazwą „Reduta”. Współwłaścicie-
lami tego drugiego, obok ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja 
Gawędzkiego, byli: Zelman Gutkier oraz Józef Peciński. 

X MUZA GOŚCI W GRAJEWIE NIE OD DZISIAJ

Grajewskie kino nawiązało ścisłą współpracę z uczniami 
szkoły podstawowej TPD. Jak pisał w 1955 r. redaktor 
„Kinotechniki”: Nauczyciele organizują wycieczki do kina na 
wszystkie filmy młodzieżowe, a po pokazach uczniowie w szkole 
piszą na ich temat wypracowania i przeprowadzają ożywione 
dyskusje. W okresie festiwalów i innych akcji masowych 
pomagają załodze w dekorowaniu kina, co ze względu na wysoki 
fronton i rozległy gmach nie jest znów sprawą taką bardzo 
prostą. Kierownik szkoły, ob. Władysław Urbanek, jest czynnym 
miłośnikiem sztuki filmowej i propaguje ją w szkole, która 
posiada już własny aparat wąskotaśmowy.

    Opr. T. Dudziński

synagogi zbudowano Sowiecki Dom Kultury, czego widocznym 
symbolem jest ulokowana na frontonie budynku harfa z datą 
1940. W budynku tym, w ograniczonej formule funkcjonowało 
również kino, noszące dumną nazwę „Proletkino”. Jego likwidację 
spowodował wybuch wojny radziecko-niemieckiej w czerwcu 
1941 r. i późniejsza okupacja niemiecka.

Działania te zakończyły się sukcesem. Otwarte 6 lipca 1950 r. 
kino przyjęło nazwę „Przyjaźń” i mogło pomieścić 320 osób. Jego 
pierwszym kierownikiem został Jan Romanowski, zaś kinoope-
ratorem Stanisław Buzon, który początkowe kroki w zawodzie 
stawiał jeszcze w grajewskim kinie, funkcjonującym przed wojną. 
Przez pierwszy rok wyświetlano filmy na aparaturze wąskotaśmo-
wej, dopiero później pozyskano aparaturę normalnotaśmową. 
Filmy wyświetlano 6 dni w tygodniu, zaś w poniedziałki na scenie 
występowały zespoły z białostockiego teatru. Dobre wrażenie 
sprawiała również poczekalnia kina, w której oczekujący na seans 
mogli zapoznać się z rozłożonymi na stolikach pismami 
filmowymi, literackimi i prasą codzienną. 

Kino wychodziło wówczas ze swoją działalnością także poza 
miasto. Miało bowiem pod swoim patronatem trzy kina wiejskie 
w powiecie, a mianowicie w Prostkach, Radziłowie i Wąsoszu. 

Na parterze i w piwnicach budynku nadal jednak funkcjo-
nowała gospoda PSS, a na piętrze miejska biblioteka, co nie 
ułatwiało pracy kina. Konsumenci gospody wszczynali awantury 
z publicznością kina, zrywali afisze, zanieczyszczali schody 
i przedsionek… Dopiero po kolejnych kilku latach udało się 
pozbyć uciążliwego sąsiada, a całość gmachu została adaptowana 
na potrzeby Domu Kultury, tylko kino z czasem zmieniło nazwę na 
„Relax”. Obecnie jest to budynek Grajewskiego Centrum Kultury, 
w którym również funkcjonuje kino, choć nie cieszy się już taką 
popularnością mieszkańców, jak przed laty.

Po zakończeniu wojny od czasu do czasu zaglądało do 
Grajewa tylko kino ruchome, choć istniał budynek wspomnianego 
Sowieckiego Domu Kultury, w którym można było umieścić je na 
stałe. Po zakończeniu II wojny światowej stał on przez pewien czas 
pusty. W radzie miejskiej zastanawiano się bezowocnie przez kilka 
lat, co zrobić z rozległym budynkiem. Wreszcie PSS, nie pytając 
nikogo o zdanie, odremontowała parter i zajęła go na gospodę. To 
poruszyło miejscowe społeczeństwo. Podjęto w czynie społe-
cznym odbudowę gmachu na kino. 

Pracownicy kina “Przyjaźń” na scenie z ekranem kinowym. 
(fot. Ze zbiorów Zenona Buzona)

 Gmach kina „Przyjaźń” w końcu lat pięćdziesiątych XX w. 
(fot. ze zbiorów GIH)
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

1 września 2022 r. na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie odbyła się 
inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas 
I-III. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem 
hymnu narodowego, po czym dyrektor p. Karol 
Choynowski powitał zaproszonych gości, tj. Burmistrza 
Miasta - p. Dariusza Latarowskiego, Przewodniczącą Rady 
Miasta - p. Halinę Muryjas-Rząsę, Proboszcza Parafii pw. 
Św. Ojca Pio - ks. Dariusza Goska i  Głównego Specjalistę 
ds. Oświaty - p. Julitę Wiluk. W szczególny sposób zwrócił 
się do tych uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli 
próg naszej szkoły. Równie ciepło powitał drugoklasistów 
i trzecioklasistów, wychowawców poszczególnych klas oraz 
licznie przybyłych rodziców. Zwrócił uwagę na fakt, że do 
grona uczniowskiej braci dołączyły w tym roku  dzieci 
z Ukrainy, Białorusi i Syrii. Złożył okolicznościowe 
życzenia, przy czym wcześniej udzielił głosu przybyłym 
gościom. 

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w SP 4

Należy podkreślić, że Burmistrz Miasta Grajewo w swojej 
wypowiedzi pogratulował dyrektorowi szkoły p. Karolowi 
Choynowskiemu powołania na kolejną kadencję, nato-
miast dyrektor szkoły przedstawił społeczności szkolnej 
powołanych wicedyrektorów: p. Joannę Szymanowską 
(klasy I-III) i p. Joannę Waniewską  (klasy IV-VIII).
 W dalszej części dnia dzieci z oddziałów przed-
szkolnych i uczniowie klas I-VIII spotkali się ze swoimi 
wychowawcami w pracowniach. 

Burmistrz Miasta - p. Dariusz Latarowski w imieniu 
Radnych i pracowników Urzędu Miasta życzył wszystkim 
sukcesów w sferze dydaktyczno-wychowawczej i zasygnali-
zował, że przy następnej okazji poruszy temat inwestycji 
w oświacie. Z kolei ks. Dariusz Gosk życzył radości, spokoju 
i Bożego błogosławieństwa. Jednocześnie zaprosił zgroma-
dzonych na niedzielną Mszę świętą z okazji  rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. 

 Przed uczniami kolejnych  10 miesięcy zdobywania 
wiedzy. Życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wszystkim 
zadowolenie i piękne owoce codziennej pracy.
     SP 4 Grajewo
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INFORMACJE

 Całość opracowania jest okraszona zjawiskowymi 
fotografiami. Zawiera także element utylitarny, czyli wykaz 
przydatnych danych teleadresowych. Folder można także 

 W publikacji podkreślono także jego atuty, a więc 
między innymi: stworzenie terenów zielonych, działania 
rewitalizacyjne oraz proinwestycyjne, a także rozwój 
nowoczesnego mieszkalnictwa. 

W sierpniu ukazał się folder historyczno-
informacyjny o naszym mieście. Wydawcą jest 
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców 
Konnych przy wsparciu Miasta Grajewo 
w ramach realizacji zadania publicznego w roku 
2022. Publikację można pozyskać w instytucjach 
miejskich, między innymi w Urzędzie Miasta 
Grajewo, Grajewskim Centrum Kultury, Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Grajewskiej 
Izbie Historycznej, Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej czy w Muzeum Mleka. 

Folder promuje naszą małą ojczyznę także 
flagowymi imprezami miejskimi- Fiestą Balonową, 
Biegiem Wilka, Dniami Grajewa, Truck Show Podlasie, 
Grajewo JAZZ Festiwal oraz Kulturalnym Deptakiem, 
Grajewskim Piknikiem z Folklorem czy Ogólnopolskim 
Turniejem Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Miasta Grajewo. 

Na 36 stronach w przystępny sposób przybliżono zarys 
dziejów miasta oraz jego rozwój. W folderze znajduje się  
również wykaz i opis najciekawszych zabytków oraz obraz 
czasów współczesnych i Grajewa jako dynamicznie rozwija-
jącego się miasta, przyjaznego rodzinie. 

Miasto pomogło wydać folder historyczno-informacyjny o Grajewie 

pobrać w formie PDF. Osoby zainteresowane znajdą link 
między innymi na profilu facebookowym Miasta Grajewo. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zasięg promocji jest tak 
rozległy jak sieć Internetu.

    WM/Fot. grajewo.pl
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AWANS REZERW WARMII W PUCHARZE POLSKI!

 W meczu rozegranym w ostatnią niedzielę sierpnia na Stadionie 
Miejskim im. Witolda Terleckiego nasz zespół po dogrywce 
pokonał rywali 6:2. Spotkanie było emocjonujące i miało sporą 
dramaturgię. WARMIA po niespełna godzinie gry prowadziła 2:0 
po dwóch bramkach Łukasza Witkowskiego. Goście od 53 minuty 
grali w osłabieniu po czerwonej kartce Jarosława Stefańskiego. 
Ambitni piłkarze z Wasilkowa, pomimo gry w dziesiątkę, zdobyli 
gola po strzale Woronowicza w 66 minucie. Kiedy wydawało się, 
że mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy, kapitalnym 
strzałem z rzutu wolnego popisał się Patryk Bernacki, wyrównując 
na 2:2. W doliczonym czasie gry z powodu drugiej żółtej kartki 
musiał opuścić boisko kolejny zawodnik gości Rahman Kosumov. 
Po 90 minutach gry był remis, więc sędzia zarządził dogrywkę. 
Grający w osłabieniu goście nie dali rady utrzymać remisu 
i doprowadzić do serii rzutów karnych. Nasz zespół, w którego 
składzie pojawiło się aż czterech 15-latków (Żbikowski, Guzowski, 
Jankiewicz i Randzio) dominował na boisku przez całą dogrywkę, 
czego efektem były aż cztery gole, z których zwłaszcza te zdobyte 
przez Jakuba Grabowskiego w 98 minucie i Emila Jagielskiego 
w 112 minucie były przedniej urody! 

Po wyeliminowaniu rezerw WISSY Szczuczyn 
w rundzie wstępnej rozgrywek o Puchar Polski na 
szczeblu  województwa podlaskiego rezerwy 
grajewskiej WARMII zmierzyły się w niedzielę 28 
sierpnia z drugim zespołem KS Wasilków. Stawką 
meczu był awans do drugiej rundy okręgowego 
pucharu.

Drużyna trenera Kamila Randzio awansowała do drugiej rundy, 
która odbędzie się 21 września. Do gry dołączą już zespoły z Klasy 
Okręgowej, a także ORZEŁ Kolno i WIGRY Suwałki. Niebawem 
poznamy rywala naszych rezerw. W trzeciej rundzie - zaplano-
wanej na 12 października- zagra też pierwszy zespół WARMII.

28.08.2022 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego
WARMIA II Grajewo – KS II Wasilków 6:2 (1:0, 2:2) - 
po dogrywce
Bramki: 1:0 Łukasz Witkowski 17', 2:0 Łukasz 
Witkowski 56' (rzut karny), 1:2 Michał Woronowicz 
66', 2:2 Patryk Bernacki 86', 3:2 Jakub Grabowski 98', 
4:2 Przemysław Zarzecki 102', 5:2 Emil Jagielski 112', 
6:2 Jakub Grabowski 120' (rzut karny)
WARMIA II: 1.Jegliński – 2.Poślednik, 4.Grabowski, 
5.Żbikowski (46' 6.Szumowski) - 19.Jagielski (Kpt), 
15.Dobrydnio (75' 20.Węgrzyn), 18.Zarzecki (106' 
8.Jankiewicz), 3.Marczykowski, 13.Domitrz (46' 16.Guzowski), 
7.Rybsztat, 10.Witkowski (110' 14.Kacper Randzio)
REZERWA: 12.Komor – 11.Sztachelski, 6.Szumowski, 
8.Jankiewicz, 14.Kacper Randzio, 16.Guzowski, 20.Damian 
Węgrzyn
Trener: Kamil Randzio

I Runda Pucharu Polski na szczeblu województwa 
podlaskiego 

KS II: 28.Kosiński – 2.Olechno, 14.Kolesiński (65' 
8.Piotrowski), 4.Kosumov, 13.Bernacki, 7.Woronowicz, 
10.Pasiecznik (Kpt.), 9.Zajkowski (71' 18.Mitrosz), 17.Stalenczyk 
(56' 16.Poduch), 3.Stefański, 5.Zawadzki
REZERWA: 8.Piotrowski, 18.Mitrosz, 16.Poduch, 20.Żuk
Trener: Michał Poduch 

    Autor: Janusz Szumowski

Żółte kartki: Jagielski, Grabowski (WARMIA II), Kosumov – 
dwie, Piotrowski - dwie, Pasiecznik, Olechno (KS II Wasilków) 

Sędzia: Mateusz Wilczko (Podlaski ZPN) 

Czerwone kartki: 53' Jarosław Stefański (KS II Wasilków) – 
za faul taktyczny, 90' + 1' – Rahman Kosumov (KS II Wasilków) 
– w konsekwencji drugiej żółtej kartki, 120' - Konrad Piotrowski 
- (KS II Wasilków) – w konsekwencji drugiej żółtej kartki 

- treningi odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 4 
ul. Konstytucji 3 Maja 23 we wtorki i czwartki w godz. 16.30 – 
18.00;

Bliższe informacje pod numerem telefonu 602 645 860 oraz 511 
995 231. W czasie zajęć panuje miła atmosfera, dodatkowo są one 
bezpłatne. 

Trzecia grupa ( 13 lat i starsi) 

Sekcja zapaśnicza Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Grajewie serdecznie zaprasza wszystkie 
zainteresowane dzieci chętne do uprawiania tej 
dyscypliny sportu. Sekcja zaprasza także na zajęcia 
dzieci i młodzież z Ukrainy.
Zapisy są przyjmowane przez cały rok szkolny, natomiast 
najlepszym momentem do rozpoczęcia treningów jest początek 
roku szkolnego. Program treningowy najmłodszej grupy będzie 
bazował na grach i zabawach z podstawowymi elementami 
technik zapaśniczych, elementami gimnastycznymi i ogólno-
rozwojowymi. 

Pierwsza grupa (9-12 lat) 

- treningi odbywać się będą w hali MOSiR-u ul. Strażacka 2 
w poniedziałki i środy w godz. 16.30 – 17.30;

Grupy treningowe: 

Druga grupa (9-12 lat) 

w poniedziałki i środy w godz. 17.30 – 19.00, piątek 16.30 – 18.00.
- treningi odbywać się będą w hali MOSiR-u ul. Strażacka 2 

ZAPASY - TRWA NOWY NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Serdecznie zapraszamy do zapisów i udziału w treningach!

Nie musisz być wielki, by zacząć, ale musisz zacząć, by być 
wielkim.

  Fot. MOSiR Grajewo
  WM na podst. MOSiR Grajewo
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Dwubramkowe zwycięstwo nie oddaje przebiegu 
meczu rozegranego 3 września na Stadionie Miejskim 
im. Witolda Terleckiego w Grajewie. WARMIA 
zdecydowanie przeważała i powinna wygrać ten mecz 
znacznie wyżej, ale nieco szwankowała skuteczność. 10 
września  na Stadionie Miejskim w Suwałkach piłkarze 
WARMII Grajewo zmierzyli  się z niedawnym 
drugoligowcem – zespołem WIGIER. Klub z Suwałk po 
zajęciu czwartego miejsca w końcowej tabeli eWinner 
II ligi w sezonie 2021/2022 postanowił wycofać się 
z rozgrywek i przystąpić od nowego sezonu do 
podlaskiej IV ligi. Ostatecznie WARMIA zremisowała 
z byłym drugoligowcem 2:2.
3 września gospodarze zdobyli prowadzenie w 12 minucie meczu, 
kiedy Łukasz Wojno wykorzystał podanie... obrońcy PROMIENIA 
i strzałem głową z bliskiej odległości pokonał Kamila Ulmana. Do 
przerwy grajewianie stworzyli sobie jeszcze kilka dogodnych 
okazji, ale żadnej z nich nie udało się wykorzystać. Szkoda 
zwłaszcza tej z 21 minuty, gdy po silnym strzale Pawła Kossyka 
Ulman odbił piłkę przed siebie, ale próbujący dobić strzał Dawid 
Skalski uderzył zbyt lekko i bramkarz gości złapał piłkę. Ten sam 
zawodnik był bliski gola tuż przed przerwą, gdy po dośrodkowaniu 
Marcina Mikuckiego strzelił głową tuż obok bramki. 

Przed meczem miało miejsce uroczyste wręczenie symbolicznego 
czeku na kwotę 100 tysięcy złotych Prezesowi Zarządu K.S. 
WARMIA Wojciechowi Dulgisowi przez Wicemarszałka 

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. WARMIA atakowała i już 
w 55 minucie świetną indywidualną akcją popisał się Łukasz 
Wojno. Strzał naszego napastnika wybił poza swoją bramkę 
Ulman, ale po chwili nasz napastnik wykorzystał dobre 
dośrodkowanie z rzutu rożnego Pawła Kossyka i ładnym strzałem 
głową zdobył swojego drugiego gola w tym meczu. Do końca 
meczu grajewianie atakowali, okazji do zdobycia kolejnych goli 
nie brakowało, ale wynik nie uległ zmianie. 

PROMIEŃ POKONANY,  Z WIGRAMI MAMY REMIS

Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia, oraz Radną Sejmiku 
wojewódzkiego panią Wandą Mieczkowską w obecności 
Burmistrza Grajewa pana Dariusza Latarowskiego. Nasz Klub na 
początku bieżącego roku otrzymał dotację z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego po tym, gdy złożony przez Zarząd wniosek 
został pozytywnie oceniony przez władze województwa, które 
mocno wspierają podlaski sport, w tym także nasz Klub. 

WARMIA: 12.Święciński –  2.Polak, 29.P.Sobolewski, 18.Edison 
(Kpt), 6.Śleszyński – 4.Mikucki (46′ 9.Kondratowicz), 8.Kossyk 
(75′ 20.Zaniewski), 16.Chmielewski (79′ 20.Zaniewski), 
11.Skalski, 10.Nikolaichuk (83′ 19.Bukowski)– 17.Ł.Wojno (62′ 
7.Dzierzgowski)

TRENER: Paweł Sobolewski

03.09.2022 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego

TRENER: Dariusz Szklarzewski

Z trybun grajewskiego stadionu sobotni mecz obejrzało około 300 
osób, w tym liczna grupa dzieci i młodzieży. Kibice mogli 
nieodpłatnie skosztować pysznej kiełbasy z grilla z renomowanej 
grajewskiej Masarni ZAGŁOBA, dla dzieci, które mogły 
pomalować sobie twarz w klubowe barwy serwowane były gofry 
i orzeźwiające granity, a w przerwie meczu odbył się konkurs 
strzelania w poprzeczkę – nagrodą był voucher do Pizzerii 
SAVONA. 

Żółte kartki: Kossyk (WARMIA), Klim, Czerech (PROMIEŃ)

WARMIA Grajewo – PROMIEŃ Mońki 2:0 (1:0)

   Zdjęcie: Adam Dziejma

REZERWA: 1.Ł.Sobolewski – 3.Mingielewicz, 19.Bukowski, 
15.Tuzinowski, 20.Zaniewski, , 9.Kondratowicz, 7.Dzierzgowski

Bramki: 1:0 Łukasz Wojno 12′, 2:0 Łukasz Wojno 56′

REZERWA: 8.Sobolewski, 23.Tekień, 18.Charkiewicz, 
99.Wiszniewski

W następnej kolejce, 10 września WARMIA zmierzyła się 
w wyjazdowym spotkaniu z niedawnym drugoligowcem 
WIGRAMI Suwałki. Ten zespół w obecnym sezonie przystąpił do 
rozgrywek IV ligi. Mecz odbył się w sobotę o 17:00 na Stadionie 
Miejskim w Suwałkach.  Choć do przerwy goście przegrywali 0:2, 
to w drugiej odsłonie meczu doprowadzili do wyrównania. Bramki 
dla WARMII zdobyli: Dawid Kondratowicz w 52 minucie 
spotkania oraz Paweł Kossyk z rzutu karnego, na dwie minuty 
przed końcem regulaminowego czasu gry. 

   J. Szumowski/ WM

Sędzia: Mariusz Chrzanowski (Podlaski ZPN)

PROMIEŃ: 12.Ulman – 2.M.Purta (46′ 23.Tekień), 3.Klim, 
4.Sujeta,  5.D.Purta,  10.Chojnowski,  11.Pawełko (56′ 
18.Charkiewicz), 16.Kajewski, 17.Stachelek, 77.Czerech, 
96.Poliński (Kpt) (46′ 8.Sobolewski)
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