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O tym, że na skrzyżowaniu ulic Kopernika 
z Dworną i Koszarową potrzebna jest sygnali-
zacja świetlna, kierowców nie trzeba przeko-
nywać. Co rusz dochodzi tu do kolizji i wypa-
dków. Kopernika to odcinek Drogi Krajowej nr 
61, przebiegającej przez nasze miasto. Właściciel i 
zarządca tej trasy- Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w Białymstoku wielo-
krotnie  był  proszony przez  urzędników 
grajewskiego ratusza o budowę sygnalizacji 
świetlnej na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu. 
Światła z pewnością zwiększyłyby poziom 
bezpieczeństwa w tym miejscu. W te działania 
włączył się także Poseł Jarosław Zieliński.
Na feralnym skrzyżowaniu przeważa ruch lokalny, ze 
względu na obecność dużego hipermarketu oraz wielu 
sklepów, a także targowicy miejskiej. Niczego nie zmieni 
więc zakończenie prac na Drodze Krajowej nr 61, ponieważ 
nadal będą długie kolejki samochodów, których kierowcy 
będą oczekiwali na wjazd z dróg gminnych (Dwornej 
i Koszarowej) na krajową (Kopernika). 

O to, by sygnalizacja świetlna została wybudowana przez 
GDDKiA tam oraz w kilku innych miejscach, ratusz prosił 
Oddział w Białymstoku między innymi w lutym tego roku. 
Tu chodziło także o skrzyżowania ulic Wojska Polskiego 
(Droga Krajowa nr 65) z ulicami Konstytucji 3 Maja 
i Cmentarną oraz Wojska Polskiego z 9 Pułku Strzelców 
Konnych, a także Ełckiej (Droga Krajowa nr 65) z Dworną 
i Strażacką. Zabiegi i wytrwałość Burmistrza Dariusza 
Latarowskiego w walce o poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym naszego miasta u drogowców już zaowocowały, 
między innymi wpisaniem w plany inwestycyjne GDDKiA 

 - Z tego powodu notorycznie dochodzi tutaj do kolizji 
poprzez wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Dlatego 
ponawiamy prośby do białostockiego oddziału GDDKiA, by 
zmienili organizację ruchu przez budowę sygnalizacji 
świetlnej na tym skrzyżowaniu. To z pewnością podniesie 
poziom bezpieczeństwa przejeżdżających tamtędy 
grajewian i usprawni ruch w tym newralgicznym miejscu – 
mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Burmistrz i Poseł wspólnie zabiegają 
o budowę sygnalizacji świetlnej

Starania Burmistrza poparł Poseł Jarosław Zieliński. 19 
września wystąpił w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu Kopernika, z Dworną i Koszarową do 
Tomasza Żuchowskiego, p. o. Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. Parlamentarzysta w pełni zgadza 
się z argumentami włodarza naszego miasta, uzasadnia-
jącymi tę postulowaną inwestycję i solidaryzuje się 
z Burmistrzem w trosce o bezpieczeństwo grajewian.

Problem, który rozwiązać może budowa sygnalizacji 
świetlnej, wzrasta zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, 
gdy pogarszają się warunki jazdy. 

     Fot. grajewo.pl   

budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wojska 
Polskiego z ulicą Cmentarną.
- Dziękujemy za to oraz za inne zrealizowane już inwestycje 
drogowe w Grajewie i wokół miasta Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Liczymy na 
zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby 
odnośnie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
Kopernika z Dworną i Koszarową oraz w pozostałych 
wskazanych przez nas miejscach – informuje Burmistrz.

      WM
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W ramach Rewitalizacji Centrum Grajewa 19 września 
rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji składającej się 
z dwóch części. Pierwsza, pod nazwą: „Termomodernizacja 
budynku komunalnego przy ul. Ełckiej 5 w Grajewie” 
i druga -„Termomodernizacja budynku komunalnego przy 
ul. Ełckiej 1 w Grajewie” obejmują swym zakresem między 
innymi: roboty budowlane rozbiórkowe, naprawcze 
i montażowe, wykonanie docieplenia przegród zewnę-
trznych. Powstaną także instalacje centralnego ogrze-
wania, węzeł cieplny wraz z niezbędnymi instalacjami, 
instalacja ciepłej wody użytkowej, przyłącza budynków do 
sieci cieplnej oraz instalacje elektryczne.

Przyłączenie do miejskiej sieci i nowe źródło ogrze-
wania sprawi, że mieszkańcy zyskają większe bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe w obu budynkach, zmniejszą 
koszty ogrzewania, a ścisłe centrum naszego miasta- dzięki 
metamorfozie tych dwóch budynków- zyska na estetyce.

Będzie cieplej, wygodniej, oszczędniej i bardziej estetycznie 

Najwyższe w skali powiatu grajewskiego dofinansowanie- 
57 tysięcy złotych- otrzymała miejska Ochotnicza Straż 
Pożarna w Grajewie. Czek odebrał Burmistrz Dariusz 
Latarowski, który jest jednocześnie członkiem OSP 
Grajewo. Jak powiedział włodarz miasta, te pieniądze 
pomogą doposażyć wóz bojowy oraz pójdą na ten osprzęt 
strażacki, który sukcesywnie się zużywa podczas akcji 
ratowania ludzkiego życia, zdrowia czy mienia.
Obecność strażaków ochotników w mieście, gdzie 
funkcjonuje także Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej, wzmacnia poziom bezpieczeństwa zarówno 
w Grajewie, jak i w gminach ościennych. Dla dalszego 
dobrego rozwoju OSP Grajewo wskazana jest nowa 
strażnica. Władze miasta zdają sobie doskonale z tego 

14 września w Grajewie wicemarszałek Marek 
Olbryś wspólnie z Wandą Mieczkowską, radną 
wojewódzką, przekazali samorządowcom i przed-
stawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) 
symboliczne czeki z dotacjami.

57 tysięcy złotych dla OSP w Grajewie 

sprawę i już szukają lokalizacji oraz możliwości sfinanso-
wania jej budowy. 
    WM/Fot. grajewo.pl

Przed nami kolejna inwestycja Miasta Grajewo 
w ramach Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
15 września Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo podpisał umowę z ełcką 
Spółdzielnią Budowlanych "SKOMAND" na 
realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na 
osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Graje-
wie".
 W większości inwestycja zostanie sfinansowana z 
dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota dotacji to: 
2 840 399,09 zł, a środki własne Miasta Grajewo to 
zaledwie 149 494,69 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wybudowane 
zostaną sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Legionistów, 
W. Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej, K. Sztramko, Jana Pawła 
II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M. 
Kolbe, Siedzikówny "Inki", Tabortowskiego oraz sieci 
wodociągowe w ulicach: Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. 
Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M. Kolbe, 
Siedzikówny "Inki" i w ul. Tabortowskiego. Termin 

Powstaną kolejne sieci wodociągowe oraz sanitarne

    grajewo.pl/ WM

zakończenia prac -zgodnie z umową- powinien nastąpić do 
upływu 390 dni od daty podpisania umowy.

    Fot. grajewo.pl

   WM / Fot. grajewo.pl
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 Z inicjatywy 2 Grajewskiej Drużyny Harcerzy 
„Zielona Skra” 1 października odbyło się sprzątanie terenu 
przy „Strzelnicy”. Urocze miejsce w sobotnie przed-
południe doprowadzali do porządku między innymi: 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców 
Konnych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie, 
pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Nie zabrakło 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Morsów 
i mieszkanek Grajewa. W akcję włączyli się także 
samorządowcy: Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo wraz z Zastępcą Maciejem Pawłem Bednarko, 
Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas-Rząsa oraz 
Tomasz Cebeliński Wicestarosta Powiatu Grajewskiego.
 Po sprzątaniu zorganizowano wspólne, integra-
cyjne ognisko. Nie obyło się bez harcerskich piosenek i gry 
na gitarze. Wydarzenie było również okazją do rozmów o 
przyszłości tego zakątka miasta. Warto bowiem 
przypomnieć, że dla obszaru po „Strzelnicy” została 
opracowana ambitna koncepcja zagospodarowania. Ta 
została wyłoniona w drodze konkursu adresowanego do 
studentów studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, 
architektury lub kierunków pokrewnych, który Miasto 
Grajewo rozstrzygnęło w 2020 roku. 

     Fot. grajewo.pl

Czyściej przy „Strzelnicy”
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G r a j e w i a n i e  m a r z n ą ,  c z e k a j ą c  n a  p o c i ą g , 
a tymczasem obok stoi okazały, zabytkowy, lecz 
wyłączony z użytkowania budynek dworca 
kolejowego. Obiekt jest własnością Skarbu Państwa, 
reprezentowanego przez Starostę Grajewskiego. 
Choć budynek i działka NIE są Miasta Grajewo, 
Burmistrz Dariusz Latarowski już od początku 
swoich rządów zabiega o to, by obiekt był ponownie 
udostępniony podróżnym. W tej sprawie odbyły się 
już dziesiątki spotkań, rozmów, trwa wymiana 
korespondencji między instytucjami. W przestrzeni 
publicznej pojawiają się sugestie, że budynek 
dworca jest  miejski.  To nieprawda. Warto 
przypomnieć jednak działania obecnych władz 
miasta i urzędników ratusza, którzy od lat zabiegają 
o reaktywację obiektu. Ten powinien służyć 
grajewianom i  mieszkańcom powiatu,  być 
zagospodarowany, tętnić życiem i nie niszczeć, bo 
trzeba pamiętać, że to zabytek z lat 70-tych XIX 
wieku. Zbudowano go wtedy w 3 lata (1873-1875), 
a teraz przez ponad 3 dekady jest zamknięty dla 
podróżnych. To absurd, któremu należy położyć 
kres. 
Od początku swojej kadencji rozwiązać ten problem próbuje 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Wieloletnie starania

 - Choć budynek nie jest miejski, to leży w obrębie granic 
miasta, chcą korzystać z niego mieszkańcy Grajewa i całego 
powiatu. Od lat zabiegam o to, by zabytkowa budowla 
ponownie służyła grajewianom i mieszkańcom całego regionu. 
Aby wewnątrz znajdowała się poczekalnia, toalety, kasy, 
gastronomia- wszystko to, co prosperuje w dworcach innych 
miast. Obok budynku jest miejsce na dworzec komunikacji 
samochodowej i logiczne jest, że powinny sąsiadować– mówi 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Jak wspomniana przez włodarza miasta walka przebiegała? 
Świadczą o niej pisma słane do trzech kolejnych starostów 
grajewskich, dwóch wojewodów podlaskich, PKP oraz innych 
instytucji i agend rządowych. 
Już w 2014 roku Miasto Grajewo podjęło próbę zamiany 
nieruchomości, by działki o numerach 4996 i 4997, 
zabudowane dworcem, zamienić na dwie miejskie, użytkowane 
wieczyście przez  Skarb Państwa. Zgodę na to wyraziła Rada 
Miasta Grajewo 29 grudnia 2014 roku. W 2015 roku dla działek 
4996 i 4997 sporządzony został operat szacunkowy. Ten 
określił wartość rynkową prawa nieruchomości tych działek 
Skarbu Państwa na 3 222 400 złotych. Kolejnym krokiem była 
prośba skierowana przez Burmistrza Dariusza Latarowskiego  
9 lipca 2015 roku do ówczesnego Starosty Grajewskiego- 
Jarosława Augustowskiego o pomoc w tej zamianie. Starosta 
popierał ten pomysł i zawnioskował o zgodę na zamianę do 
Wojewody Podlaskiego oraz do Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Ten ostatni wyraża zgodę. 30 
września 2015 roku  Burmistrz Latarowski prosi ówczesnego 
Wojewodę Podlaskiego Andrzeja Meyera o przyspieszenie 
procedowania wniosku o zamianę. Prośba jest podyktowana 
tym, że PKS Sp. z o. o. w Łomży właśnie poinformował ratusz, że 
z dniem 30 września rezygnuje z dzierżawy nieruchomości, na 
której znajdował się tymczasowy budyneczek dworca PKS. 
Tymczasem 1 października z Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku przychodzi pismo, które sugeruje kupno przez 
Miasto Grajewo od Skarbu Państwa działek zabudowanych 
dworcem kolejowym. Tu warto zaznaczyć, że grajewski ratusz 
był w trakcie zaawansowanych prac nad zamianą działek, a do 
tego w mocy była uchwała radnych, która pozwalała na 
zamianę, ale nie na transakcję finansową. Następnie 
Wojewoda Podlaski nie wyraża zgody na zamianę działek 

Dlaczego budynek dworca należy do Skarbu 

Argumenty o tym, że bieżące utrzymanie i remont 
dworca wzięłoby na siebie Miasto Grajewo, a Skarb Państwa 
pozbyłby się tego kosztu, nie skutkują. Budynek popada 
w dalszą ruinę, mieszkańcy Grajewa i powiatu nie dość, że nie 
mają poczekalni dworca kolejowego, to z dzierżawy działki przy 
ulicy Popiełuszki zrezygnował PKS sp. z o.o. w Łomży. 
Poczekalnia autobusowa zostaje rozebrana- podróżni 
pozostają bez dachu nad głową.
Ze strony Urzędu Wojewódzkiego pojawia się propozycja 
przedstawienia dodatkowych nieruchomości z zasobu Miasta 
Grajewo, za które Skarb Państwa mógłby„oddać” te 
zabudowane dworcem. 8 kwietnia 2016 roku grajewski ratusz 
nie wyklucza możliwości zakupu na rzecz miasta działek wraz 
z budynkiem dworca, lecz to uzależnione jest od wysokości 
bonifikaty. 

20 listopada 2017 roku do ratusza z pismem zwróciło się PKP 
PLK S.A., prosząc o „estetyzację terenu przy peronie i naprawę 

Tymczasem 11 kwietnia tego samego roku Bolesław Gadowski 
Kierownik Łomżyńskiej Delegatury Podlaskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków alarmuje, że „ (…)szansą dla 
uratowania zabytkowego dworca w Grajewie jest jak 
najszybsze przeprowadzenie remontu i adaptacji budynku. 
Użytkowanie jest warunkiem niezbędnym do przetrwania 
zabytku”.

Miasto Grajewo w 2016 i kolejnym roku szuka partnerów 
wśród agend rządowych, które zechcą działać w budynku 
dworcowym. Zainteresowana jest Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Ostatecznie na pismo Burmistrza 
z 10 października 2016 roku ARiMR odpowiada w grudniu, że 
nie może złożyć wiążących deklaracji, lecz definitywnie się nie 
wycofuje. Podobne zainteresowanie sygnalizuje Podlaski 
Oddział Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W marcu 2017 
roku Starosta zaprasza zainteresowanych na spotkanie, lecz od 
razu informuje, że nie widzi możliwości geodezyjnego podziału 
działki  nr 4997 w celu wydzielenia jej części na urządzenie 
miejsc parkingowych. Spotkanie nie przynosi więc spodzie-
wanych efektów. 

tłumacząc, że te Skarbu Państwa są wyższej wartości.

Kolejny Starosta Grajewski- Zygmunt Kruszyński popiera 
starania władz miasta Grajewa i daje temu wyraz w piśmie do 
wojewody z dnia 12 kwietnia 2016 roku. Co ciekawe jest tam 
także analiza finansowa. Z niej wynika, że od 2002 roku Skarb 
Państwa ponosił wydatki związane z utrzymaniem tej 
nieruchomości w wysokości 35 tysięcy złotych rocznie, 
a w niektórych latach sięgające nawet 70 tysięcy złotych. 
W bieżącym 2022 roku minęły zatem dwie dekady, od kiedy 
Skarb Państwa przejął od PKP obie działki i co roku wydaje 
dziesiątki tysięcy złotych na ich utrzymanie.

PKP prosi o „estetyzację”
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Państwa i jest nieczynny od ponad 30 lat?

Zapowiedź zamiany działek między PKP S.A. a Skarbem 
Państwa nie musi zwiastować, że kolej chce z powrotem działkę 
z budynkiem dworca (4996/2), by ten reaktywować. Nie 
wiadomo, ile te negocjacje mogą potrwać. Tymczasem Miasto 
Grajewo nie może zainwestować większych środków 
finansowych w porządny dworzec komunikacji samochodowej 
na działce sąsiedniej (4997/2), którą ma jedynie w użyczeniu 
na 3 lata. Takie postępowanie mogłoby rodzić zarzuty 
o niegospodarność, gdyby po 3 latach umowy nie przedłużono. 
Tu trzeba dodać, że Miasto Grajewo wcześniej zapłaciło już za 
operat szacunkowy gruntów dworcowych oraz podział 
geodezyjny wyodrębniający działkę nr 4997/2.

uszkodzonych elementów budynku dworcowego na stacji 
Grajewo”. Już kolejnego dnia grajewski ratusz poinformował 
nadawcę, że teren należy do  Skarbu Państwa, który nota bene 
przejął grunty i budynki na obu działkach za niespłacone 
należności właśnie od PKP.

Jest umowa, lecz jedynie użyczenia

Dariusz Latarowski oraz radni miejscy nadal chcą przełamać 
impas w sprawie niezagospodarownego dworca. 18 marca 2019 
roku włodarz miasta przypomniał trzeciemu już Staroście- 
Waldemarowi Remfeldowi, że korespondencja między 
Miastem Grajewo a Województwem Podlaskim w sprawie 
przywrócenia dworcowi dawnej funkcji trwa od 2013 roku, 
a mieszkańców interesuje wizerunek obiektu i praktyczne 
wykorzystanie go. Przy tej okazji pojawiła się deklaracja 
Burmistrza dotycząca pomocy Miasta dla Powiatu w zaada-
ptowaniu dworcowej wieży ciśnień na muzeum kolejnictwa 
oraz stworzenia tam tarasu widokowego.

W styczniu 2021 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem 
Grajewo zostaje zawarta umowa użyczenia działki nr 4997/2. 
Umowa obowiązuje do końca 2023 roku i pozwala na obsługę 
podróżnych korzystających z przystanku autobusowego przy 
ulicy Kolejowej. Miasto chce i jest gotowe zainwestować 
w stworzenie dworca obsługi podróżujących transportem 
samochodowym. Aby inwestować duże środki finansowe, 
potrzebne jest jednak prawo własności. Dlatego ratusz 
7 kwietnia 2021 roku ponawia prośbę do Starosty Grajewskiego 
o przekazanie Miastu działki 4997/2. Starosta 12 kwietnia 
odpowiedział, że nie wystąpi o zgodę w tej sprawie do 
Wojewody Podlaskiego.Dlaczego? Okazało się, że PKP S.A. 
wyszło do Skarbu Państwa z propozycją zamiany działki 
zabudowanej dworcem. Wynika z tego, że kolej chce zwrotu 
gruntu z dworcem w zamian za inne swoje mienie. Starosta 
poinformował wówczas, że ponowi wniosek do Wojewody 
Podlaskiego, gdy Skarb Państwa i PKP S.A. uregulują te 
kwestie.

O pomoc Burmistrz Dariusz Latarowski zwrócił się więc 21 
kwietnia 2021 roku do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 
Mateusza Morawieckiego. Włodarz miasta opisał patową 
sytuację i poprosił o wsparcie, aby samorząd został 
właścicielem użyczonego gruntu i mógł zagospodarować go 
pod dworzec autobusowy. 27 kwietnia w te działania 
zaangażował się poseł Jarosław Zieliński, prosząc o wyja-
śnienia Wojewodę Podlaskiego. Z urzędu wojewódzkiego 
11 maja przyszła do grajewskiego ratusza informacja, która 
właściwie nie wniosła nic nowego w sprawie. Była odpowiedzią 
na pismo z Biura Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda 
ponownie poinformował o trwających rozmowach PKP S.A. 
z Urzędem Wojewódzkim i Starostą, a dotyczących przekazania 
spółce kolejowej części nieruchomości zagospodarowanej 
dworcem na potrzeby realizacji zadań związanych z budową, 
utrzymaniem oraz wykonywaniem robót budowlanych 
obiektów transportu publicznego.
23 czerwca ubiegłego roku do ratusza przychodzi kolejne pismo 

Prośba o pomoc do Premiera Mateusza 
Morawieckiego

Z powyższych informacji jasno wynika, jak wiele wysiłku 
i determinacji włożył już samorząd miejski w stworzenie 
porządnego dworca autobusowego oraz reaktywację 
należącego obecnie do Skarbu Państwa budynku dworca 
kolejowego. Brak zgody Wojewody na przekazanie działki, 
którą jak na razie Miasto ma jedynie w formie użyczenia do 
końca przyszłego roku powoduje, że ratusz nie może (bo 
naraziłby się na proces o niegospodarność), zainwestować na 
tym nie swoim terenie pokaźnych środków w budowę 
porządnego dworca autobusowego. W chwili obecnej Miasto 
Grajewo jest jedynie właścicielem działek nr 3159/9 i 2527/3, 
na których w części znajduje się parking dla samochodów 
osobowych i zatoka wraz z przystankiem autobusowym. 
Działka nr 4997/2 jest kluczową dla organizacji Centrum 
Przesiadkowego i wraz z działkami nr 3159/9 i nr 2527/3 
stanowiłaby jedną nieruchomość.
 - W świetle takich warunków, na które nie mamy wpływu, 
w trosce o podróżnych grajewian oraz innych mieszkańców 
powiatu na ten moment widzimy możliwość zlokalizowania na 
nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia 
tymczasowych wiat, poczekalni dla pasażerów. To nie oznacza, 
że przestajemy zabiegać o korzystne rozwiązanie problemu. 
O pomoc będziemy nadal zabiegać u parlamentarzystów, 
Premiera RP i Wojewody – zapewnia Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Miasta Grajewo.  
Tymczasem obok stoi od 35 lat nieużywany przez podróżnych 
gmach o powierzchni użytkowej 1544 m2 oddany przez PKP 
Skarbowi Państwa w zamian za zadłużenia z tytułu podatku od 
towarów i usług. Skarb Państwa od 20 lat co roku ponosi koszty 
w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na utrzymanie 
obiektu.Wydaje się, że na tej patowej sytuacji tracą wszyscy.

     W. Mierzwiński
     Fot. grajewo.pl

z Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy prośby o przyspieszenie 
przekazania Miastu Grajewo działki nr 4997/2. Tam przeczytać 
można, że: „(…) trwają czynności mające na celu zagospo-
darowanie zabytkowego dworca PKP w Grajewie” i dlatego 
między innymi działka, o którą zabiega miasto nie może być 
przekazana. Co więcej, napisano tam, że: „do czasu 
zakończenia procedury zagospodarowania zabytkowego 
dworca PKP w Grajewie, na podstawie umowy użyczenia został 
udostępniony Miastu Grajewu grunt oznaczony jako działka nr 
4997/2”. Pismo z upoważnienia wojewody podpisała Elżbieta 
Lesiuk, Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji. Skąd 
wiadomo było 23 czerwca ubiegłego roku, że zagospo-
darowanie zabytkowego dworca zakończy się najpóźniej 
w chwili zakończenia umowy użyczenia gruntu nr 4997/2 
Miastu? Co dokładnie kolej chce zrobić z działką zabudowaną 
dworcem i czy PKP S.A. ma zamiar remontować obiekt, 
udostępnić go podróżnym, czy też chodzi jedynie o realizację 
budowy linii Rail Baltica wraz z modernizacją torów i peronów- 
o to spytaliśmy już mailem wydział prasowy PKP S.A. 
6 lipca 2021 grajewski ratusz dostaje informację z Ministerstwa 
Aktywów Państwowych. Ten dowiedział się od PKP S.A., że 
spółka kolejowa wcale nie była zainteresowana przejęciem 
działki 4997/2, czyli tej, na której Miasto Grajewo chce 
stworzyć dworzec autobusowy. Ten argument zostaje zawarty 
w kolejnej prośbie od ratusza do Wojewody 14 lipca. 11 sierpnia 
o bieg sprawy w świetle informacji z Ministerstwa Aktywów 
Państwowych Wojewodę pyta poseł Zieliński. 6 października 
2021 roku wniosek Burmistrza popiera Starosta i ponownie 
prosi Wojewodę o przekazanie Miastu Grajewu działki nr 
4997/2. 15 listopada 2021 Starosta informuje grajewski ratusz 
o tym, że Wojewoda Podlaski kolejny raz odmówił.
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Grajewianie w wieku powyżej 65 roku życia do 
ukończenia 75 lat mogą liczyć na wsparcie 
samorządu miejskiego w zakresie darmowych 
szczepień ochronnych przeciwko grypie. Wszy-
stko to w ramach programu profilaktycznego, 
który Miasto Grajewo realizuje już od kilku lat. 21 
września komisja konkursowa powołana przez 
Burmistrza Miasta Grajewo przeprowadziła 
postępowanie, które wyłoniło wykonawcę 
tegorocznej edycji programu zdrowotnego. To 
Niepubliczny ZOZ MEDICUS s.c.

Jedno dawkowe szczepienia ochronne przeciwko grypie 
obejmą populację z grupy szczególnego ryzyka. Przewiduje 
się, że szacunkowa liczba uczestników programu może 
wynieść do 238 osób.Szczepienia będą realizowane zgodnie 
z kolejnością zgłoszeń, do wyczerpania limitu pacjentów, 
bez względu na podmiot leczniczy, do którego zapisana jest 
osoba w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Podmiot realizujący program zobowiązany jest zapewnić 
wszystkie wyroby medyczne niezbędne do wykonania 
szczepień czterowalentnym inaktywowanym preparatem 
przeciw grypie zarejestrowanym w Polsce. Szczepienie 
będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym 
daną osobę do podania preparatu.
Na ten cel zostały zabezpieczone samorządowe środki 
budżetowe w wysokości 14.300 złotych. Tegoroczna edycja 
programu szczepień grajewian w wieku pomiędzy 65. a 75. 
rokiem życia powinna zgodnie z planem zakończyć się do 
15 grudnia.
    

Miasto pomoże seniorom 
uchronić się przed grypą

Panie Evelyn Fine i Nora Levin oraz pan Levi Lipszyc ze 
swoimi najbliższymi przyjechali do Grajewa aż ze Stanów 
Zjednoczonych, aby uczcić pamięć swoich przodków, 
którzy żyli w naszym mieście i w czasie II Wojny Światowej 
zostali aresztowani, deportowani i zamordowani. 
14 września, po spotkaniu z Dariuszem Latarowskim 
Burmistrzem Miasta Grajewo, wszyscy  udali się w miejsca, 
w których niegdyś żyli w Grajewie ich przodkowie. 

    grajewo.pl/ WM

Panie ze wzruszeniem opowiadały historie swoich 
rodzin i wspominały czasy, gdy rodzice mówili im 
o dzieciństwie w Grajewie. Dzięki ich staraniom 
i czterdziestoletniej pracy powstała książka, w której 
opisane jest także nasze miasto, zamieszczone jego stare 
zdjęcia. Książka ta zostanie przetłumaczona na język polski 
i będzie dostępna w Grajewskiej Izbie Historycznej. 
14 września natomiast zostały wmurowane w chodnik przy 
ul. Traugutta oraz przy ul. Dolnej (przy budynkach, które 
niegdyś  były  domami ich  przodków) kamienie 
upamiętniające osoby z rodziny pani Levin oraz pani Fine. 
Mosiężne tabliczki zawierają następujące informacje: 
imiona i nazwiska, daty urodzenia, aresztowania, 
internowania, deportacji oraz rok, w którym zostali 
zamordowani poszczególni niegdyś mieszkańcy naszego 
miasta.

Uczcili pamięć swoich przodków, 
którzy mieszkali w Grajewie

WM  
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Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania autorskiego 
z Wojciechem Koronkiewiczem, autorem książki „Z Matką 
Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon 
i świętych źródeł Podlasia”. Zebrani wysłuchali barwnej 
opowieści z podróży po magicznych zakątkach Podlasia, 
którego znakiem rozpoznawczym jest jego wielokulturo-
wość oraz duchowość wynikająca z  połączenia kultur 
Wschodu i Zachodu.
Następnym punktem programu był warsztat dla dzieci 
„Podlaskie Ikony”. Najmłodsi wykonali ikony, które są 
nieodłączną częścią tradycji naszego regionu. Na koniec 
warsztatów ich uczestnicy otrzymali upominki od organiza-
torów akcji.

Muzeum Mleka, Oddział Grajewskiego Centrum Kultury 
wzięło udział w  30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – 
„Połączeni Dziedzictwem”.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Mleka w Grajewie

Miasto Grajewo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Grajewie organizują mobilną zbiórkę 
odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów 
z  t e re nu  mi as t a ,  k t ó ra  o d b ę d z i e  s i ę  w  d ni u 
22 października 2022 (sobota).

Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady można 
również dostarczać osobiście przez cały rok do 
P u n k t u  S e l e k t y w n e j  Z b i ó r k i  O d p a d ó w 
Komunalnych znajdującego się przy ul. Targowej 19 
(siedziba PUK Sp. z o.o.) w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty 
w godzinach od 10:00 do 14:00.

Osoby chcące oddać odpady takie jak: meble (szafki, 
stoły, wersalki, fotele, itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny (kompletne telewizory, lodówki, pralki 
itp.), proszone są o zgłaszanie się telefonicznie do Urzędu 
Miasta Grajewo: 86 273 08 43, jak również do PUK 
Sp. z o.o. w Grajewie: 86 272 37 65, w celu podania 
adresu, spod którego odpady mają być zabrane. Odpady 
należy wystawić w dniu odbioru w widocznym miejscu 
przed bramą posesji, w sposób umożliwiający ich 
sprawny załadunek, a w zabudowie wielorodzinnej 
w pobliżu śmietników osiedlowych. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 21 października do godziny 14:00 
i są warunkiem koniecznym do odbioru.

Mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

i elektroodpadów
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na 
wydarzenia organizowane przez Muzeum Mleka oraz 
Grajewskie Centrum Kultury.
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie 
projekt społeczno-edukacyjny, promujący wartość 
dziedzictwa kulturowego.  Jest to wspólna inicjatywa 
Rady Europy i Unii Europejskiej. Współorganizatorami 
akcji  są: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. EDD 
jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Wieloletniego  „Niepodległa” na lata 2017-2022.
     CTM-MM
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Jak się Pan miewa?

Już pierwszym pytaniem mnie Pan zaskoczył (śmiech). Czuję się 
dobrze, jestem ukierunkowany na ciężką pracę i trudną jesień. 
Dlatego też siły zebrałem, wiele analiz przeprowadziłem, jeszcze 
kilka jest w opracowaniu. Machina w zakresie pracy nad uchwałą 
budżetową na rok 2023 ruszyła. Jak co roku łatwo nie będzie, ale 
wierzę, że sobie poradzimy, aczkolwiek niewiadomych jest 
nadzwyczaj dużo. Na wstępie spodziewałem się pytania typu: czy 
w kasie miejskiej są jeszcze środki?

Jakie są prognozy na przyszły rok?

A są?

Zaczęliśmy to już robić w 2020 roku, gdy pierwsze zmiany 
dotyczące dochodów bieżących z PIT (podatek dochodowy od 

A więc jaka jest obecna sytuacja finansowa Miasta 
Grajewo, jednostek mu podległych oraz spółek?

Czyli trzeba będzie gdzieś ciąć wydatki budżetowe. 
Gdzie?

Sytuacja gospodarcza w kraju istotnie nas dotyka. Wiele 
zakupywanych towarów i usług drożeje, płaca minimalna również 
wyraźnie będzie zmieniona, a dodatni bilans dochodów nad 
wydatkami bieżącymi, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 
Miasto musi wypracować. Oczywiście dostępne metody są dwie: 
ograniczanie dotychczasowych wydatków oraz waloryzacja 
podatków i opłat lokalnych. W mojej ocenie, uwzględniając 
aktualną sytuację gospodarczą, tylko obie metody stosowane 
jednocześnie pozwolą Miastu właściwie realizować swoje funkcje. 
Dzięki takim rozwiązaniom Miasto nie utraci sprawności 
działania i płynności finansowej. 

Są, ale z różnych względów mogłoby być ich więcej. 

Nie jest najgorzej, co nie oznacza, że nie mamy nad czym 
pracować. Podstawą oceny kondycji finansowej Miasta jest bilans 
dochodów i wydatków bieżących. Im więcej z tego rozliczenia 
zostaje- tym lepiej. Analogicznie jak w budżecie domowym. 
W ostatnich czterech latach wynik ten został ustabilizowany na 
bezpiecznym poziomie, a w roku 2021 nawet odnotowaliśmy 
poprawę tego bilansu. To cieszy, ponieważ trend wśród 
samorządów jest nieco inny, wyniki te istotnie maleją, a czasem 
zagrażają normalnej działalności.Należy pamiętać, iż tak 
wypracowane środki Miasto przeznacza na inwestycje, bez 
potrzeby zadłużania się. Sytuacja finansowa Miasta determinuje 
sytuację jednostek oświatowych, tj. szkół i przedszkoli, jak 
również MOSiR-u, MOPS-u, ŚDS-u, GCK-u i MBP. Nieco inną 
specyfiką charakteryzują się zakłady budżetowe, tj. CIS, ZADM 
i ZWiK. CIS świetnie wkomponował się w lokalny rynek, 
świadcząc usługi (m.in. porządkowe, ogrodowe) mieszkańcom, 
jak i lokalnym firmom, przy jednoczesnym promowaniu ekonomii 
społecznej. Miasto rokrocznie wspiera CIS dotacją, a zakład 
wypracowuje zyski. ZADM administrujący głównie socjalnym 
i komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta, od wielu lat 
boryka się ze ściągalnością czynszów, a obecnie problem narasta 
wraz ze wzrostem opłat za szeroko rozumiane media. Zakład ten 
również jest wspierany przez Miasto coroczną dotacją. Natomiast 
ZWiK to monopolista w swojej branży, ale z istotnymi 
problemami z bilansowaniem przychodów i kosztów. Zakład 
odnotowuje istotny wzrost kosztów energii elektrycznej, 
materiałów, jak również kosztów pracy, a po nowelizacji ustaw nie 
ma swobody w ustalaniu ceny wody oraz ścieków. Sytuacja 
finansowa spółek należących do Miasta (TBS Sp. z o.o., PUK 
Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o.) jest stabilna. TBS aktualnie poszukuje 
wykonawcy do budowy kolejnego budynku wielorodzinnego, PEC 
kończy wielomilionową inwestycję, która przekształci spółkę 
z ciepłowni w elektrociepłownię, zaś PUK w minionym roku 
rozszerzył swoją działalność o dział usług pogrzebowych.

W mojej ocenie inwestycje miejskie są 
Rozmawiamy z Grzegorzem Kurzątkowskim- Skarbnikiem Miasta, czyli człowiekiem 
odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę finansową Miasta i głównym księgowym budżetu, 
a więc realizatorem  wynikających z tego tytułu zadań określonych w szeregu ustaw. 

Miasto od kilku lat zmaga się z rosnącymi wydatkami bieżącymi. 
Co roku podejmujemy szereg działań mających na celu 
neutralizowanie ich wzrostu. Dlatego też Władze Miasta 
wybierają do realizacji zadania inwestycyjne, które nie 
pozostawiają śladów w wydatkach bieżących, a jeśli pozostawiają, 
to w marginalnym zakresie. Tym samym Miasto w dużej mierze 
koncentruje się na inwestycjach w infrastrukturę, w sposób 
szczególny w budowę dróg, sieci wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. Budowa nowoczesnych dróg ogranicza koszty związane 
z równaniem i uzupełnianiem dróg gruntowych. Najisto-
tniejszymi projektami generującymi oszczędności były oczywiście 
Modernizacja oświetlenia ulicznego– wymiana opraw rtęciowych 
i sodowych na oprawy LED (koszty zużycia energii elektrycznej 
spadły o połowę) oraz Budowa instalacji fotowoltaicznych na 
miejskich budynkach m.in. na budynku Urzędu Miasta, 
poszczególnych szkołach i przedszkolach.W tym zakresie 
oszczędności nieco trudniej  określić,  ponieważ dane 
porównawcze z lat wcześniejszych w pewien sposób zniekształca 
pandemia COVID-19 (szkoły prowadząc zajęcia zdalne wyraźnie 
mniej zużywały wszelkiego rodzaju energii). Niemniej jednak 
oszczędności szacuję na kilkunastoprocentowe. Oba zadania były 
dofinansowane ze środków UE. W przyszłych latach Miasto 
również zamierza realizować inwestycje poprawiające 
efektywność energetyczną. Tym bardziej, iż jest to jeden 
z priorytetów wymieniany w Krajowym Planie Odbudowy, a więc 
znowu będzie można pozyskać środki zewnętrzne. 

Gdyby przeanalizować zrealizowane już oraz te 
w trakcie inwestycje strategiczne dla generowania 
oszczędności  miejskich środków budżetowych, to które 
by Pan wskazał?

Czy w planach budżetowych na przyszły rok pojawia się 
konieczność znalezienia oszczędności z racji drożeją-
cych w Polsce i Europie energii i paliw?

osób fizycznych) weszły w życie. Wiadomo było, że skoro dochody 
są zmniejszone, to trzeba ograniczyć wydatki, by nie stracić 
płynności finansowej. Szczególnie dotknęło to działalności 
fakultatywnej, czyli dotacji na kulturę, sport, zajęcia pozalekcyjne, 
dla organizacji pozarządowych, także różnego rodzaju remontów. 
Dzięki takim działaniom dzisiaj nie jest najgorzej.
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 przemyślane i tworzą logiczną całość

Jak na finanse Miasta Grajewo wpływa polityka 
krajowa?
Jednym słowem: różnie. Bardzo pozytywnie w zakresie działań 
inwestycyjnych. W ostatnich latach jesteśmy znacząco wspierani 
przez stronę rządową w realizacji strategicznych przedsięwzięć. 
W tym zakresie m.in. udało się wybudować nawierzchnię wraz z 
infrastrukturą techniczną w ul. Ekologicznej, Elektrycznej, 9 PSK, 
Geodetów, 11 Listopada, wykonać pierwszy etap rewitalizacji 
centrum miasta, ale również budujemy poszczególne ulice na tzw. 
osiedlu M. Konopnickiej. Zaczęliśmy również realizować zadanie 
pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo 
w ramach programu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych. Program obejmuje budowę blisko30 ulic oraz 
licznych chodników w ulicach już istniejących. Łączne wparcie 
przekracza rekordową kwotę 50 mln zł. Natomiast negatywnie 
oceniam działania w zakresie bilansu dochodów i wydatków 
bieżących, czyli bieżącego utrzymania Miasta. W wyniku nowej 
konstrukcji podatków PIT i CIT (podatek dochodowy od osób 
prawnych)Miasto tylko w bieżącym roku odnotowało ubytek 
w dochodach o blisko 3,5 mln zł. Na pierwszy rzut oka może się 
wydawać, że więcej zyskaliśmy niż straciliśmy, ale przy obecnych 
uwarunkowaniach prawnych, przenosząc sytuację na życie 
mieszkańca można stwierdzić, iż stać nas na zakup mieszkania, ale 
możemy mieć problem z opłacaniem czynszu, prądu itp. Utracone 
środki mieliśmy przeznaczyć na waloryzację wynagrodzeń 
pracowniczych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych do szkół, 
wzbogacanie oferty instytucji kultury itp. W efekcie w tym 
zakresie Burmistrzowi Miasta trudniej efektywnie zarządzać 
Miastem. 

Inwestycje miejskie zwyczajowo należy rozpatrywać na wielu 
płaszczyznach, również tej finansowej. Dobrym przykładem jest 
rozbudowa tzw. osiedla Jana Pawła II. Skierowane środki 
finansowe Miasta w tamtym kierunku mają na celu w pierwszej 
kolejności stworzyć nowe miejsca zamieszkania (ograniczenia 
zjawiska wyludniania miasta), w drugim celu zagospodarowanie 
terenu znajdującego się przy głównej ulicy Grajewa (dbałość 
o wizerunek miasta). W ujęciu finansowym, powstałe nowe 
budynki, obiekty handlowe generują dodatkowe wpływy do kasy 
miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych. Toteż nowi odbiorcy 
usług świadczonych przez ZWiK, PEC, PUK, być może CIS. Dzięki 
tak generowanym nowym wpływom Miasto jest w stanie rozwijać 
dotychczasowe bądź realizować kolejne zamierzenia (przedsię-
wzięcia). Inwestycje miejskie zawsze rozpatrywane są w długim 
horyzoncie czasowym.

Inwestycje dają pracę i rozwój także lokalnym oraz 
innym firmom, które wygrywają przetargi na realizację 
zadań. Jak Pana zdaniem stały rozwój inwestycyjny 
Miasta wpływa na rozwój przedsiębiorczości?
Tak, to prawda. Inwestycje miejskie pośrednio lub bezpośrednio 
pobudzają lokalną przedsiębiorczość. Aczkolwiek pamiętajmy, że 
wykonawców inwestycji miejskich wyłaniamy zawsze w drodze 
zamówień publicznych, z zachowaniem elementarnej zasady 
równego traktowania wykonawców. Tym samym, zgodnie 

Niestety tak. W ostatnich dniach słyszymy o ogromnych 
(kilkusetprocentowych) wzrostach cen energii elektrycznej 
sprzedawanej dla samorządów, co prowadzi do totalnego 
przemodelowania budżetu. Na ten moment nasze Miasto jest 
związane trzyletnią umową z dostawcą energii elektrycznej, 
zgodnie z którą cena sprzedawanej energii w roku 2023 będzie 
wyższa od tej z br. o około 13%. W obecnych warunkach wynik ten 
uznaję za sukces. Oczywiście odczujemy również wzrost kosztów 
energii cieplnej o kilkanaście procent, ale na finalny kształt 
rachunku będą miały wpływ panujące warunki pogodowe. W tym 
też zakresie czekamy na obiecane przez rząd tarcze dedykowane 
dla samorządów. Jeśli chodzi o ceny paliw, wzrost również dotyka 
nas, ale w wyraźnie mniejszym zakresie.

Miasto, wysiłkiem urzędników ratusza z Burmistrzem 
Dariuszem Latarowskim na czele, pozyskuje duże kwoty 
na najbardziej kosztowne  inwestycje w Grajewie. Jak te 
środki wpływają na rozwój Grajewa i miejskie finanse?

z prawem, nie możemy preferować lokalnych firm. Niemiej 
jednak zawsze zachęcamy je do składania ofert. I to cieszy, gdy 
często widzimy grajewskie firmy realizujące miejskie inwestycje, 
szczególnie w branży budowlanej, drogowej, czy też wodno – 
kanalizacyjnej. Mamy również ciekawe doświadczenia z firmami 
mającymi siedzibę poza naszym regionem. Jeden z przedsię-
biorców kilka razy wygrywał ogłaszane przez naszą spółkę 
postępowania przetargowe, współpraca satysfakcjonowała obie 
strony. W efekcie firma dokonała zakupu od Miasta działki 
inwestycyjnej (w strefie przemysłowej), a obecnie buduje swój 
oddział na terenie naszego miasta. Z moich doświadczeń 
i obserwacji na aktywność przedsiębiorczości istotny wpływ ma 
rozwój infrastruktury technicznej, w tym drogowej. Miasto 
skutecznie zabiega o tworzenie sieci dróg gminnych, które łączą 
się z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Sprawna sieć drogowa 
to magnes dla inwestorów. Drugim takim magnesem jest sprawna 
infrastruktura techniczna. Sieci energetyczne, ciepłownicze, 
gazowe oraz wodno-kanalizacyjne są systematycznie modernizo-
wane i rozbudowywane w miarę rozwoju miasta i zgodnie 
z potrzebami jego mieszkańców oraz inwestorów.A trzecim jest 
posiadanie terenów uzbrojonych pod inwestycje, których niewiele 
nam zostało. W tym miejscu warto również wspomnieć, iż Miasto 
wdrożyło programy adresowane dla inwestorów, które pozwalają 
obniżać wymiar podatków lokalnych.W ostatnich latach 
zauważamy również oddziaływanie pośrednie miejskich 
inwestycji na lokalne firmy. Wyraźny rozwój budownictwa 
wielorodzinnego stymuluje rozwój małych i średnich działalności, 
szczególnie w branży remontowo-budowlanej, meblarskiej, 
handlowej. Reasumując,można stwierdzić, iż działania 
podejmowane przez władze Miasta są ukierunkowane na rozwój 
gospodarczy Grajewa. Wydaje się, że w tym zakresie wykorzysty-
wane są wszelkie prawne możliwości.

Obecnie Miasto jest wiarygodnym partnerem dla banków 
i oczywiście posiada zdolność kredytową. Niemniej jednak przy 
obecnych (wysokich) stopach procentowych nie jesteśmy 
zainteresowani zaciąganiem kolejnego długu. A w zasadzie nasze 
działania są przeciwne- to znaczy w bieżącym roku dokonaliśmy 
wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji (spłaciliśmy 
część długu), ażeby ograniczyć naliczanie i płacenie wysokich rat 
odsetkowych. Takie działanie było możliwe dzięki dodatniemu 
bilansowi dochodów i wydatków bieżących. Kolejny raz mówię 
i podkreślam istotę tego wyniku, bo wynik ten to poniekąd 
„paliwo” do miejskich inwestycji, ale również główny element 
oceniany przez bank podczas udzielania kredytu. 

Czy Miasto Grajewo w bieżącym oraz przyszłym roku ma 
na tyle stabilną sytuację finansową, by w razie 
pojawienia się na horyzoncie środków zewnętrznych na 
kolejne duże inwestycje, mogło kredytować wkład 
własny?

Słusznie Pan zauważył, że ostatnie trzy lata to trudny czas.Jest 
wiele niepewności – w każdej dziedzinie – jeszcze tak nie było. 
Kiedyś planowaliśmy w dłuższej perspektywie czasowej, teraz 
codziennie „gasimy pożary”. Każdego dnia trzeba monitorować, 
być elastycznym, szybko podejmować trudne decyzje. Zasada 
ostrożności każdemu samorządowi towarzyszy na co dzień, 
a w obecnym czasie - tym bardziej. Ryzyk jest wiele, ale budżet 
Miasta jest na tyle dynamiczny, że możemy na nie oddziaływać. 
W mojej ocenie inwestycje miejskie są przemyślane i tworzą 
logiczną całość. Są też dopasowane do możliwości finansowych 
Miasta. Każde działanie inwestycyjne poprzedzone jest analizą 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych finansujących je. 
Wydaje się, że wypracowaliśmy dobre praktyki, które należy 
kontynuować. Oczywiście niezmiennie będziemy obserwować 
sytuację makroekonomiczną.  

Czy trudne czasy spowodowane najpierw pandemią, 
potem ogólnoeuropejskim kryzysem, teraz wojną na 
Ukrainie, powodują, że ostrożniej trzeba planować 
samorządowe wydatki i inwestycje w porównaniu do lat 
ubiegłych?

Dziękuję za rozmowę. W Pana głosie czuć determinację, 
więc życzę powodzenia. 
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W grajewskiej bibliotece dla dzieci poza udostępnia-
niem księgozbioru, zachęcamy młodych czytelników do 
uczestnictwa w warsztatach plastycznych, spotkaniach 
z pisarzami, seansach filmowych, aby promować czytelnictwo 
i bibliotekę jako miejsce otwarte dla wszystkich i przyjazne 
mieszkańcom. Bardzo nas cieszy to, jak wiele dzieci zagląda do 
nas regularnie i spędza swój wolny czas właśnie tu. 

Hasłem przewodnim tegorocznej Nocy Bibliotek było 
zdanie: TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ, a inspiracją do zorganizo-
wania spotkania z dzieciakami była seria książek Martina 
Widmarka: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

W piątkowy wieczór (30 września) spotkaliśmy się 
z kilkunastoosobową grupą juniorów, aby wspólnie z nimi, 
podczas warsztatów plastycznych, stworzyć sylwetki młodych 
detektywów- podobizny głównych bohaterów filmu. 
Kreatywność naszych gości znowu nas zaskoczyła. Udało nam 
się wykonać niezwykle pomysłowe prace, które są piękną 
pamiątką po tegorocznej Nocy Bibliotek.

W drugiej części spotkania obejrzeliśmy ekranizację 
uwielbianej przez młodzież serii Widmarka: „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. Aby 

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze 
promują swoje lokalne placówki jako najbardziej otwarte 
i dostępne miejsca kultury z bezpłatną ofertą dla osób 
w każdym wieku. 

8. NOC BIBLIOTEK JUŻ ZA NAMI!

    MBP Grajewo

Kolejna NOC BIBLIOTEK już za rok, nie może Was zabraknąć! 
Do zobaczenia w bibliotece!

dzieci poczuły się jak w kinie, poczęstowałyśmy je popcornem 
i słodkimi przekąskami.

Serdecznie dziękujemy młodym grajewianom i ich 
rodzicom za aktywne uczestnictwo w życiu naszej biblioteki 
i udział we wszystkich działaniach, które podejmujemy z myślą 
o Was. Oddział dla Dzieci z każdym miesiącem zyskuje nowych 
czytelników i rozwija się dzięki Waszej przychylności 
i zaangażowaniu!

1 października Centrum Tradycji  Mleczarstwa – Muzeum 
Mleka w Grajewie, oddział Grajewskiego Centrum Kultury 
po raz kolejny wzięło udział w akcji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Weekend seniora z kulturą”. 
Seniorzy mieli możliwość zwiedzania naszej ekspozycji 
muzealnej za symboliczną złotówkę. Dodatkowo chętni 
z nich świetnie się bawili, uczestnicząc we wspólnym 
karaoke. W tegorocznej edycji „Weekend seniora z kulturą” 
udział wzięło ponad 500 instytucji z całego kraju. Celem 
akcji jest zachęcenie osób 60+ do aktywności w życiu 
kulturalnym. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!

     GCK

Weekend seniora 
z kulturą w Muzeum Mleka

W sobotę 1 października w sali Grajewskiej Izby 
Historycznej, będącej oddziałem Grajewskiego Centrum 
Kultury, odbył się kolejny koncert w ramach cyklu „Przy 
kawie i muzyce”. Tym razem był on również symboliczną 
inauguracją nowego roku kulturalnego w naszym mieście. 
Spotkanie otworzył dyrektor GCK – Tomasz Dudziński, 
który korzystając z okazji podziękował wszystkim 
pracownikom GCK za codzienny trud pracy na rzecz 
grajewskiej kultury oraz przybyłym gościom za ich udział 
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GCK. 
Następnie sceną i emocjami zebranych zawładnęła 
zaproszona artystka – Anna Żebrowska, która wspólnie 
z akompaniującym jej na pianinie Andrzejem Bielskim 
przeniosła wszystkich w barwne lata siedemdziesiąte. 
Wszystko za sprawą znanych szlagierów Anny Jantar 
i Ireny Jarockiej, które wielokrotnie były śpiewane 
wspólnie z całą salą. Magiczny, piękny i klimatyczny recital 

„Przy kawie i muzyce”

został nagrodzony owacjami na stojąco i tradycyjnym 
bisem.                                                        GCK
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„Międzynarodowy Dzień Kropki” obchodzony jest na całym 
świecie 15 września.
To święto, które ma na celu pobudzanie kreatywności, 
pomysłowości, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Tego 
dnia dzieci i wychowawczynie przyszły ubrane w grochy, kropki i 
groszki. Świętowanie rozpoczęło się od poznania Vashti- 
bohaterki książki Petera Reynoldsa „The Dot”. Dzieci wysłuchały 
historii dziewczynki, a także obejrzały krótki filmik o tytułowej 
„Kropce”. Kolejnym punktem tego dnia było uczestnictwo w wielu 
zabawach z tym znakiem interpunkcyjnym. Przedszkolaki 
rysowały swoje „dzieła”, ozdabiały kropki, układały z nich wzory. 
Odbyła się także „kropkowa dyskoteka”. Przedszkolaki bardzo 
chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.                      PM2

W ramach programu „Czwórka” otrzymała wsparcie 
w wysokości 230 700,00 złotych, które umożliwiło 
wyposażenie czterech pracowni w środki dydaktyczne 
do prowadzenia atrakcyjnych zajęć edukacyjnych 
sprzyjających odkrywaniu talentów uczniów, 
rozwijaniu ich zainteresowań, pozwalających na 
uczenie się poprzez eksperymentowanie.
x  P R A C O W N I A  K U L I N A R N A  i  R O B Ó T E K 
RĘCZNYCH – zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego do 
zajęć kulinarnych: kuchenka elektryczna z piekarnikiem 
elektrycznym, lodówka, zestaw patelni i garnków, komplety 
sz tućców,  zestawy noży ,  miksery ,  roboty  kuchenne 
wielofunkcyjne, zastawa stołowa, szafki kuchenne, a także  ramy 
tkackie – krosna do tkania, nożyce, zestawy igieł, szpilki, szydełka, 
druty dziewiarskie.
x PRACOWNIA TECHNICZNA  –  zakupiono dla 
majsterkowiczów stoły warsztatowo – montażowe z nakładkami, 
taborety obrotowe, szafy metalowe oraz narzędzia (wiertarki 
stołowe z akcesoriami, piły ramowe do drewna, zestawy pilników 
do drewna i metalu, piły ramowe kątowe, wkrętarko-wiertarki, 
szlifierki, strug do drewna, bezprzewodowe pistolety do klejenia 
na gorąco, wyrzynarki stołowe, zestawy wkrętaków, młotki, 
szczypce uniwersalne i szczypce precyzyjne).
x  PRACOWNIA STREAM – zakupiono sprzęt kompu-
terowy i multimedialny do interaktywnych zajęć edukacyjnych: 
laptopy, drukarki 3D, pięcioletni pakiet edukacyjny wsparcia 
szkoły, zestawy klocków do nauki robotyki z akcesoriami (zestaw 

„Laboratoria Przyszłości” – to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech, której celem jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły umożliwiającej uczniom 
zdobywanie umiejętności praktycznych przydatnych 
w życiu codziennym.

SP 4 realizuje program „Laboratoria Przyszłości”

podstawowy i rozszerzony), zestawy do składania robotów 
edukacyjnych,  mikroskopy,  wizualizer kompatybilny 
z mikroskopem, stacje lutownicze z gorącym powietrzem.

Karol Choynowski
Dyrektor SP 4 Grajewo

x  PRACOWNIA AUDIO-WIDEO – zakupiono sprzęt 
pozwalający na rejestrowanie prezentacji uczniowskich 
i wspierający kształcenie ich umiejętności interpersonalnych: 
kamera przenośna cyfrowa z akcesoriami, statywy, aparaty 
fotograficzne, oświetlenie do realizacji nagrań, mikroporty, 
mikrofony kierunkowe, system mikrofonów bezprzewodowych, 
gimbale, blenda fotograficzna, greenscreen, zestawy do 
zawieszenia tła, dyktafon, słuchawki studyjne, głośniki 
komputerowe, mikrofon dynamiczny z akcesoriami, dron oraz 
wyposażono pracownię w krzesła szkolne regulowane.
Pozyskane w ramach programu pomoce dydaktyczne będą 
wykorzystywane przez nauczycieli do wszechstronnego rozwoju 
naszych uczniów zarówno na lekcjach przedmiotowych, jak też na 
zajęciach pozalekcyjnych.

Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci. Dla wycho-
wanków był to dzień pełen wrażeń. Panie przygotowały 
mnóstwo zabaw, tańców i konkurencji dla poszczególnych 
grup. Podopieczni chętnie uczestniczyli w zabawie. Było 
przy tym mnóstwo radości. Na salach czekał na dzieci 
słodki poczęstunek. 

20 września dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 
w Grajewie celebrowały Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. 

      PM6

Ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci

Międzynarodowy Dzień Kropki w PM2
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BAL RADOŚCI W PRZEDSZKOLU 
MIEJSKIM NR 1 

      PM1

15 września w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Grajewie 
obchodzi l iśmy Międzynarodowy Dzień Kropki . 
Przesłaniem tego dnia jest wzbudzenie u dzieci kreaty-
wności, pomysłowości oraz zachęcenie ich do tworzenia, 
działania. Tego dnia ubrania przedszkolaków oraz Pań 
wypełnione były kolorowymi kropkami. Dzieci poznały 
opowiadanie o tym, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat 
małej Vashti. Brały udział w wielu kreatywnych zabawach 
oraz tworzyły piękne prace plastyczne, których bohaterem 
była „kropka”. Było kolorowo , „kropkowo” i radośnie.

Jan Paweł II

23 września 2022r. Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie 
powitało jesień VII Festynem Rodzinnym pod hasłem: 
„W Krainie Jesieni”. Tegoroczna impreza przybrała 
odrobinę inną formę, postanowiliśmy bowiem pomóc 
choremu na rdzeniowy zanik mięśni Wiktorkowi Wiśniew-
skiemu. Przedszkolaki przez tydzień odwiedzały różne 
instytucje w naszym mieście, gdzie sprzedawały ciasta 
pieczone przez pracowników przedszkola. W tej inicjatywie 
wsparli nas: Urząd Miasta w Grajewie, Starostwo 
Powiatowe w Grajewie, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji 
Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Centrum Tradycji 
Mleczar-stwa, Pływalnia Miejska, Klub Seniora oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.  Ten piękny tydzień zakończył 
się w piątkowe popołudnie na festynie w przedszkolu. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Halina Muryjas-Rząsa, 
Przewodnicząca Rady Miasta, która w imieniu  Radnych 
oraz Pana Burmistrza Dariusza Latarowskiego podzię-
kowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego 
niecodziennego wydarzenia. Wyeksponowała rolę pikniku 
organizowanego cyklicznie w pracy dydaktyczno-
wychowawczej przedszkola  i podkreśliła jego tegoroczną 
wartość dodaną- zbiórkę na rzecz chorego Wiktorka. 
Pogoda dopisała, ludzi o dobrym sercu nie zabrakło, 
a dzięki temu zebraliśmy dla Wiktorka 8 759,89zł, które 
zasiliły konto fundacji. Mieliśmy stragan z ciastami, babką 
ziemniaczaną, loterię fantową, watę cukrową, przejażdżkę 
konną, stoisko z warkoczykami i tatuażami dla dzieci, a całą 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,                                                                                                                  
lecz przez to, kim jest;                                                                                                                                                      
nie przez to, co ma,                                                                                                                                                        
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Powitaliśmy jesień, pomagając Wiktorkowi

                                                          DZIĘKUJEMY !!!

uroczystość prowadziły animatorki z naszego przedszkola, 
panie: Renata Kurzątkowska, Elżbieta Ossowska i Wioletta 
Blaszko.

W tym miejscu, Pani dyrektor Monika Albińska 
pragnie serdecznie podziękować rodzicom naszych 
przedszkolaków, których wypieki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dziękuje pracownikom przedszkola za 
wielkie serca włożone w przygotowanie tego wydarzenia 
oraz wszystkim przybyłym gościom. Dziękuje również 
sponsorom: Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, Przedsię-
biorstwu Handlowo Usługowemu Raj, Stajni Bohun, 
Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu Jumpland oraz 
Hurtowni owoców i Warzyw Alwa z Ełku. To dzięki 
Państwu, mogliśmy przeprowadzić tę wspaniałą imprezę. 
Wyrażamy ogromną wdzięczność za tę bezinteresowną 
pomoc, życzliwość i przyjaźń. Trzymamy kciuki za tego 
małego wojownika. Jesteśmy pewni, że z takimi ludźmi jak 
Wy, zbierzemy kwotę potrzebną na leczenie Wiktorka 
Wiśniewskiego. 

      PM6

20 września w PM1 obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Dzieci ze wszystkich grup uczestniczyły 
w zabawach, konkursach i grach zespołowych. Nie zabrakło 
uśmiechu i radości, było wesoło i kolorowo. Panie złożyły 
podopiecznym życzenia i obdarowały ich drobnymi 
upominkami. Każdy przedszkolak poszedł do domu 
radosny i dumny, bo bycie przedszkolakiem to wielka rzecz!

      PM1

DZIEŃ KROPKI W PM1
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

                                                                                       PM6

15 września w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. To coraz 
bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy. 
Wychowankowie poznali historię małej dziewczynki 
o imieniu Vashti, która dzięki małej kropce zmieniła 
myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Tego 
dnia Panie przygotowały dla przedszkolaków wiele 
ciekawych zabaw i konkurencji, które pomogły dzieciom 
odkrywać ich talenty, poznawać swoje mocne strony, 
pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić. Na 
zakończenie zatańczyli wspólny taniec. To był wspaniały 
dzień dla nas wszystkich! Warto  pamiętać, że czasem 
wystarczy zacząć od… kropki, bo każdy z nas ma jakiś 
talent.

 27 września w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Grajewie odbył się „Jesienny piknik”,który połączony był 
z akcją charytatywną „SMA Wiktora nie pokona”. W imprezie 
uczestniczyły dzieci, rodzice i całe rodziny. Władze 
samorządowe reprezentowała p. Halina Muryjas-Rząsa, 
Przewodnicząca Rady Miasta. Podkreśliła ona rangę tego 
wydarzenia i jego szczytny cel, a w imieniu Radnych, 
Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego oraz 
Zastępcy Macieja Bednarko podziękowała wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie imprezy. 

W programie pikniku nie zabrakło mnóstwa  atrakcji: 
tańce, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, zagadki, zajęcia 
plastyczno-techniczne,  kiełbaski i bigos. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się loteria fantowa i kiermasz przepysznych 
ciast oraz przetworów z owoców i warzyw. Dochód z kiermaszu 
i loterii został przekazany na leczenie Wiktorka.

JESIENNY PIKNIK  W PM1

 Wszystkie te smakołyki przygotowali rodzice 
i personel przedszkola. Nasza owocowa fotobudka  uwieczniła 
wspaniałą zabawę uczestników jesiennego pikniku.
 Pani dyrektor Bożena Walendzik serdecznie podzię-
kowała rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i realizację ,,Jesiennego pikniku” oraz 
finansowe wsparcie Wiktorka.
Trzymamy mocno kciuki za zdrowie naszego 
wojownika. Dasz radę, Wiktorku!
      PM1

Każdy z nas ma jakiś talent… 
i kropka! 

 

Jak co roku, 20 września, nasze przedszkolaki świętowały swój 
dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało 
ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji 
wychowania przedszkolnego. Dzień ten ma także dostarczyć 
dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy 
oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Zgodnie ze słowami Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom, aby uśmiech 
gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.
      PM2

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka".

20 września na podopiecznych z każdej grupy czekało wiele 
atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez panie nauczy-
cielki. Wśród nich znalazły się między innymi gry i zabawy 
integracyjne, muzyczne, ruchowe z wykorzystaniem balonów, 
chusty animacyjnej, wiatraka matematycznego, przyborów 
gimnastycznych i konkursy prowadzone przez wychowawczynie. 
Dzieci bawiły się w salach, a później wyszły na przedszkolny plac 
zabaw i wesoło spędzały czas. Świadczył o tym śmiech i głośny 
doping uczestników. Na zakończenie świętowania przedszkolaki 
otrzymały słodkie upominki.

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka w PM2
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INFORMACJE

 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia 
uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej:   oraz w Biuletynie Informacji www.grajewo.pl
Publicznej pod adresem www.bip.um.grajewo.pl.

 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.

 O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U 

Burmistrz Miasta Grajewo

         wadium – 137.760,00 zł

 001. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej       6 A w sali nr 29 w dniu 05 grudnia 2022 r. o godz. 10 .

Na podstawie  art.38, art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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 2021 r. poz.2213).

- w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 955/8,956957/1  o łącznej  powierzchni 0,2042 ha
cena wywoławcza – 688.800,00 zł

                                                                                                                                                                                                    Grajewo dnia 27.09.2022 r. 

Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Kilińskiego

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych 
zobowiązań.

  

Informacje o warunkach przetargu:

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,

                  

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.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej.

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.

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) Działki oznaczone nr 956, 957/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Grajewo w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. 

Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Pl. Niepodległości  zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/105/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. 
znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 6U o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę usługową, preferowany zakres usług z 
zakresu hotelarstwa, gastronomii, bankowości i opieki zdrowotnej, natomiast działka oznaczona nr 955/8 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).  

- 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 2021 r. poz. 1899 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 2021 r. poz.2213) oraz o zapoznaniu się z warunkami  
przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.

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 2021 r. poz.1899 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie 
z banku.

7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

f) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.

g) Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać 
skargę za niezasadną.

3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić     w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 30 listopada 
2022 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).

i) 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.

h) W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
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Wydawca: 
Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A      www.gazetagrajewska.pl   e-mail: redakcja@gazetagrajewska.pl

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

  

11 września w Białymstoku rozegrane zostały pierwsze 
turnieje klasyfikacyjne Podlaskiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego w kategoriach żaków, młodzików 
i juniorów. Najmłodsza zawodniczka sekcji tenisa 
stołowego MOSiR Liwia Pieńczykowska zanotowała swój 
pierwszy sukces w wyższej kategorii wiekowej i w żaczkach 
wywalczyła miejsce III. W kategorii juniorów Sebastian 
Janiszewski wywalczył miejsce w połowie stawki 29 

Tenisiści stołowi województwa podlaskiego turniejem 
w Starym Folwarku i w Białymstoku rozpoczęli nowy sezon 
w rozgrywkach indywidualnych 2022/2023. 10 września 
Liwia Pieńczykowska i Kacper Goliczewski wystąpili 
w Ponadregionalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Starym 
Folwarku i wśród startujących zawodników z Litwy oraz 
województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 
Kacper Goliczewski w kategorii młodzików wywalczył 
miejsce III, a jego młodsza klubowa koleżanka Liwia 
Pieńczykowska była  V w kategori i  żaczek.  Dla 
K. Goliczewskiego jest to najlepszy wynik od początku 
startów w kategorii skrzatów.

Udane starty tenisistów MOSiR Grajewo 
na inaugurację sezonu

startujących zawodników i jedynym usprawiedliwieniem 
słabszego wyniku może być fakt, że w drabince turniejowej 
trafił na trudnych przeciwników i jest to początek sezonu.
   LS /Fot. MOSiR Grajewo



WYDARZENIA

16
www.gazetagrajewska.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

