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Aby uniknąć chaosu informacyjnego trzeba wyjaśnić, że jako 
„dworzec”- zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego- 
uznajemy, miejsce przyjazdu, odjazdu i postoju środków 
komunikacji. „Budynek dworca” zaś to ten zamknięty dla 
podróżnych od ponad 30 lat obiekt z XIX wieku. To istotne, 
by uniknąć nieścisłości, na którą zwrócił uwagę rzecznik 
Stilger, który w kwestii Rail Baltica odesłał nas do inwestora, 
czyli PKP PLK. Zapowiadając informacje o tym, jak dzięki 
niej zmieni się obraz dworca, mieliśmy na myśli zatem tę 

W dwóch poprzednich wydaniach Gazety 
Grajewskiej ukazały się teksty dotyczące losów 
budynku grajewskiego dworca kolejowego. 
W pierwszym był opis szeregu starań obecnych 
władz miasta o ponowne otwarcie obiektu 
podróżnym oraz informacja o tym, że zgody na to 
nie wyrażał Wojewoda Podlaski i ta, że Skarb 
Państwa negocjuje z PKP S.A. zwrot budynku dla 
kolei. W drugim tekście potwierdził fakt tych 
negocjacji Michał Stilger, rzecznik Polskich Kolei 
Państwowych S.A. Grajewską stację czeka wkrótce 
przebudowa. Inwestycja Rail Baltica, którą 
realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie 
obejmie jednak zakresem prac budynku dworca. 
Wiele wskazuje na to, że dojdzie do absurdalnej 
sytuacji- powstaną tu nowe perony, przejście 
podziemne, lecz okazały zabytkowy gmach nadal 
będzie zamknięty dla podróżnych.
Dla przypomnienia- budynek dworca stał się własnością 
Skarbu Państwa 20 lat temu, ponieważ kolej miała 
nieuregulowane podatki. Skarb Państwa co roku ponosi 
wydatki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na utrzymanie 
obiektu zamkniętego dla podróżnych od 35 lat. Światełkiem 
w tunelu mogą być negocjacje PKP S.A. Spółka chce zwrotu 
obiektu od Skarbu Państwa w zamian za inną działkę. 
Niestety, nie wiadomo kiedy te rozmowy się zakończą i jakim 
wynikiem, a Michał Stilger z ramienia Polskich Kolei 
Państwowych S.A. poinformował Gazetę Grajewską, że 
ostateczne decyzje co do przyszłości budynku dworca będą 
mogły zapaść po zakończeniu negocjacji i przeprowadzeniu 
rynkowej wyceny nieruchomości, które mogłyby być 
przedmiotem zamiany. Dalsze decyzje dotyczące przyszłości 
budynku dworca będą zatem podejmowane po uregulowaniu 
kwestii własnościowych. 

Rail Baltica nie odmieni losów budynku dworca kolejowego

przestrzeń, gdzie przyjeżdżają, stają i odjeżdżają pociągi, 
a nie budynek. To ważne, gdyż budynek nie jest własnością 
żadnej z dziesięciu funkcjonujących w naszym kraju spółek 
kolejowych, których działania nadzoruje i koordynuje PKP 
S.A. Dworcowy budynek jest własnością Skarbu Państwa. 
Inwestorem dla inwestycji Rail Baltica jest PKP PLK S.A. Jak 
zatem zmieni się grajewska stacja po jej ukończeniu? Na 
związane z tym pytania odpowiedzi Gazecie Grajewskiej 
udzielił Tomasz Łotowski z Zespołu Prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.
 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach modernizacji 
międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, przygotowują 
modernizację stacji w Grajewie, która ułatwi dostęp do kolei 
i zapewni wygodne podróże. Na stacji w Grajewie wybudo-
wane zostaną dwa nowe  dwukrawędziowe perony o długości 
400 metrów każdy. Będą wyższe, co ułatwi wsiadanie 
i wysiadanie z pociągów. Zaplanowano wiaty o długości 
50 metrów, ławki, czytelne oznakowanie i tablice 
informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED 
zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom 
o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów 
ułatwią pochylnie. Na potrzeby rowerzystów ustawione 
zostaną stojaki rowerowe. Bezpieczną drogę do pociągów 
z obu stron stacji zapewni przejście pod torami o długości 
60 metrów. Wygodny i dostępny dla wszystkich trakt zastąpi 
dotychczasową kładkę. Budynek dworca jest poza zakresem 
inwestycji realizowanej przez PKP PLK – zaznacza Łotowski.
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Gdyby na przekazanie budynku Miastu Grajewo zgodził się 
Wojewoda Podlaski, nasz samorząd poradziłby sobie 
z wyzwaniem w postaci remontu obiektu oraz jego 
zagospodarowania. Warto zwrócić uwagę, że Miasto Grajewo 
skutecznie pozyskuje wielomilionowe środki zewnętrzne na 
inwestycje, które sprawnie realizuje. Przykłady? Niemal 30 
milionów na "Budowę i przebudowę dróg gminnych 
w Mieście Grajewo" czy ponad 13 milionów złotych na 
skanalizowanie i zwodociągowanie obszarów komunalnych 
pokazują sprawność zarządzania rozwojem miasta. Gdyby 
zabytkowy budynek dworca był własnością lub współwła-
snością Miasta Grajewo, obiekt już dawno byłby po remoncie 
i służyłby podróżnym. 

Czas pokaże, czy zaprzepaszczono szanse na 
otwarcie budynku dworca dla podróżnych

Trzeba czekać na finał negocjacji PKP S.A.- Skarb Państwa. 
Warto  jednak wrócić do tematu inwestycji Rail Baltica, bo ta 
przyniesie zmiany także poza obszarem dworca, a dotyczące 

Nie bez znaczenia jest fakt, że w przesłanych Gazecie 
Grajewskiej wizualizacjach ukazujących planowaną 
metamorfozę dworca w ramach inwestycji Rail Baltica 
próżno szukać na tych grafikach budynku dworcowego. 
Obiekt nie jest własnością kolei. Być może powróci do niej ze 
Skarbu Państwa i wtedy doczeka się remontu. Wszak nie 
najważniejsze jest z punktu grajewian to, czyj ten budynek 
jest i będzie, lecz by im oraz podróżnym z całego powiatu 
znowu służył. Czasy, gdy działała tam poczekalnia, 
gastronomia, świetlica, kasa i toalety pamiętają tylko ci, 
którzy skończyli już czterdziesty rok życia i teraz o tych 
dobrych czasach mogą opowiadać swym dzieciom. To 
przykre również z tego powodu, że budynek jest zabytkiem. 
Okazałość i duża wartość zabytkowa obiektu wynika z tego, że 
Grajewo było ostatnią stacją kolejową przed granicą 
z Prusami w Prostkach. Budynek dworca w Grajewie wznie-
siony w latach 70-tych XIX wieku jest zatem przykładem 
reprezentacyjnego budynku kolejowego, jakie wznoszone 
były na głównych węzłach kolejowych, a które miały 
podkreślać majestat oraz potęgę Imperium Rosyjskiego. 
Budynek przetrwał więc obie wojny, był otwarty dla 
podróżnych do drugiej połowy lat 80-tych XX wieku. W 1988 
r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu, który został 
przerwany w latach 90-tych. Od tego czasu podróżnym już 
nie służy.
O to, by ponownie tętnił życiem od początku swej pierwszej 
kadencji zabiega Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta 
Grajewo. Stąd szereg prób: przejęcia obiektu, odkupienia 
z bonifikatą, zamiany za inne miejskie nieruchomości, 
poszukiwania możliwości zagospodarowania obiektu 
wspólnie z agencjami rządowymi. Zgody na to nie wyrażał 
jednak Wojewoda Podlaski. Wiadomo, że od 2020 roku 
trwają negocjacje na linii Skarb Państwa- PKP S.A. Kolej 
wyszła z inicjatywą zwrotu działki zabudowanej budynkiem 
dworca. Trzeba trzymać kciuki za to, że te rozmowy znajdą 
swój szczęśliwy finał, a w konsekwencji zabytkowa budowla 
zacznie znowu tętnić życiem, że będzie tam poczekalnia dla 
podróżnych, którzy teraz czekają na autobus czy pociąg 
marznąc na dworze. Co jednak, jeśli nie ziści się ten 
wymarzony dla wszystkich dobry finał historii budynku 
dworcowego? Okazałoby się wtedy, że brak zgody na 
wysuwane przez lata propozycje Miasta Grajewo dotyczące 
budynku dworcowego (szczegółowo opisane w obu poprze-
dnich wydaniach Gazety Grajewskiej) to zaprzepaszczenie 
szans na otwarcie budynku dworca dla podróżnych oraz 
skazanie zabytku na dalszy brak zagospodarowania i groźbę 
degradacji.

Planowane zmiany poza dworcem

Warto dodać, że w ramach inwestycji Rail Baltica na odcinku 
Białystok-Ełk przebudowane będzie w sumie około 100 km 
linii kolejowej. Zbudowany zostanie drugi tor. Prace obejmą 
łącznie 10 stacji i 11 przystanków. Przewidziano możliwość 
jazdy pociągów z prędkością do 200 km/h i skrócenie 
podróży z Białegostoku do Ełku do ok. 55 minut.
 - Prace budowlane dla tego odcinka zaplanowano na lata 
2024 – 2027 – informuje Tomasz Łotowski z Zespołu  
prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

     W. Mierzwiński

kilku miejsc w mieście, gdzie ruch kolejowy krzyżuje się 
z drogowym. Wielokrotnie informowaliśmy na łamach 
Gazety Grajewskiej o zabiegach Dariusza Latarowskiego 
Burmistrza Miasta Grajewo, by te zmiany nie wpłynęły 
negatywnie na bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim 
o zażegnanie niebezpieczeństwa większego niż dotychczas 
korkowania się na przejeździe w ulicy Piłsudskiego. Taki stan 
rzeczy mógłby uniemożliwić przejazd służb ratunkowych na 
czas z jednej części miasta na drugą.
 - Wiadukt kolejowy (przejazd pod torami) w ul. Piłsudskiego 
(DK61) powstanie w miejscu obecnego przejazdu. Kierowcy 
będą mogli wygodnie i bezpiecznie przejechać pod linią 
kolejową. Obecnie przygotowywane są koncepcje projektowe 
tego obiektu, zakres ewentualnych zmian w przestrzeni 
miejskiej jest tym samym w ustaleniu. Zakładana jest jak 
najmniejsza ingerencja w otoczenie. Szczegółowy plan robót, 
w tym ewentualne zmiany organizacji ruchu, będą 
przygotowywane na kolejnych etapach prac – informuje 
Łotowski. - Wiadukt drogowy na ul. Elewatorskiej  powstanie 
w rejonie istniejącego przejazdu. Zapewni wygodny przejazd 
nad linią kolejową, usprawni też ruch drogowy w tej części 
miasta.Planowane jest pozostawienie przejazdu kolejowo-
drogowego w ciągu ul. Cmentarnej. Przejazd zostanie 
wyremontowany i wyposażony w nowe urządzenia. Będzie 
dostępny dla kierowców, pieszych i rowerzystów. Ze względu 
na ograniczoną przestrzeń - sąsiedztwo cmentarza, nie jest 
możliwa budowa wiaduktu.
Co z przejazdem kolejowo-drogowym na ul. 11 Listopada?
 - Przewidywane jest wyłączenie z eksploatacji. Mieszkańcy 
będą mogli korzystać z wiaduktu drogowego, który 
powstanie w ciągu drogi gminnej Grajewo-Mierucie – dodaje 
Łotowski.

Graf. 2. Stacja Grajewo - wizualizacja, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Graf. 1. Stacja Grajewo - wizualizacja, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.
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 Otrzymane środki przeznaczone zostały zgodnie 
z przeznaczeniem, a więc na zadania związane z cyfryzacją 
Urzędu Miasta Grajewo. Warto zaznaczyć, że ogólnopolski 
program „Cyfrowa Gmina” z jednej strony podniesie jakość 
obsługi petentów, z drugiej pomoże w sprawnym działaniu 
ratusza. Poprawie ulegnie między innymi obsługa 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przeprowa-
dzonego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie firma 
z ceną ofertową: 699 132,00 zł brutto, z oferowaną gwarancją 
na dostarczony sprzęt  i oprogramowanie– 18 miesięcy oraz 
deklaracją użycia dla systemu e-Usług bazy danych bez limitu 
połączeń, bez limitu użytkowników, bez limitu liczby 
uruchomionych serwerów, bez limitu procesorów i RAM-u 
serwera na którym uruchamiana będzie baza danych.Termin 
realizacji zamówienia to 180 dni od podpisania umowy.

26 października Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz 
Latarowski podpisał umowę na wykonanie zadania 
pod nazwą: ”Dostawa oprogramowania e-Usług oraz 
sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla Miasta Grajewo 
w ramach projektu Cyfrowa Gmina".

Miasto Grajewo w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 
pozyskało na ten cel grant w wysokości 651 270,00 zł. 
Dofinansowanie jest w stu procentach finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, 
działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia.

Lepsza obsługa i większe cyberbezpieczeństwo 
dzięki Cyfrowej Gminie

i załatwianie spraw przez mieszkańców Grajewa– temu ma 
służyć choćby wdrożenie systemu e-Podatki. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że w skali poszczególnych gmin, a także 
kraju „Cyfrowa Gmina” wzmocni cyberbezpieczeństwo 
urzędów objętych tym programem, a także jego petentów. To 
istotne w dobie toczącej się w Ukrainie wojny, podczas której 
nie brakuje ataków hakerskich zarówno na podmioty oraz 
instytucje tego kraju, jak i państw, które Ukrainę w tej walce 
wspierają.

   grajewo.pl/WM  / Fot. grajewo.pl

Rządowe pieniądze będą mogły zostać przeznaczone m.in. na 
zakup źródeł energii, ale też inne wybrane cele. Środki będzie 
można przeznaczyć również na wydatki bieżące. 

     WM

Kolejne środki finansowe są przekazywane samorządom 
w kraju, co pozwoli  między innymi na zrekompensowanie 
wysokich cen energii. Z tej puli do Miasta Grajewo trafią 
łącznie w trzech transzach niemal 3 miliony złotych. 

     Fot. grajewo.pl

Wysokość zróżnicowanych kwot, jakie zasilą dane samorządy 
w kraju, obliczano według algorytmu na podstawie 
planowanych na przyszły rok dochodów poszczególnych gmin 
z tytułu udziału w podatku PIT.

Dodatkowe pieniądze zasilą miejski budżet

Za nami kolejna kwesta na alejki cmentarne

WM na podst. http://lepszegrajewo.pl/
Fot. grajewo.pl

Tegoroczna kwesta odbywała w dniach 31 października 
i 1 listopada 2022 r. W akcję włączyło się wielu darczyńców, 
którzy wrzucali pieniądze do puszek, jak i szerokie grono osób 
kwestujących. W ciągu dwóch dni udało się zebrać 
19 tysięcy 9 złotych i 11 groszy. Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy. Zebrane środki zostaną przeznaczone 
m.in. na renowację alejek na cmentarzu parafialnym. 
 Więcej informacji o wszystkich edycjach tej szczytnej 
akcji znaleźć można na stronie internetowej oraz profilu 
facebookowym Stowarzyszenia Lepsze Grajewo, organizatora 
kwesty na alejki cmentarne.

Członkowie Stowarzyszenia Lepsze Grajewo wraz 
z Dariuszem Latarowskim Burmistrzem Miasta oraz 
wieloma wolontariuszami wzięli udział w kweście, 
która dziewiąty raz odbyła się na cmentarzu 
parafialnym i komunalnym w Grajewie.



www.gazetagrajewska.pl
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Trwa inwestycja pod nazwą „Budowa ciągu ulic: 
Ł ą k o w e j ,  S t e f c z y k a ,  D z i a ł k o w e j ,  K w i a t o w e j 
i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”. 
O g r o m n e  p r z e d s i ę w z i ę c i e  o  w a r t o ś c i  p o n a d 
12 milionów 700 tysięcy złotych jest realizowane 
z  sowitym wsparciem f inansowym w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie 
z planem zadanie ma zakończyć się już jesienią 
przyszłego roku. 
Nad postępami i jakością prac czuwają urzędnicy grajewskiego 
ratusza. Stąd między innymi cykliczne spotkania na placu 
budowy. Jedna z takich właśnie narad budowlanych miała miejsce 
25 października. Wziął w niej udział między innymi Dariusz 
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo oraz wykonawcy.

Roboty budowlane w ul. Łąkowej obejmują swym zakresem 
elementy: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz 
kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. W ulicy Stefczyka to 
samo, plus elementy związane z kanalizacją sanitarną i siecią 

Warto dodać, że inwestycja obejmuje ponad dwukilometrowy 
odcinek infrastruktury komunikacyjnej. W zakresie prac są 
roboty budowlane w ulicach: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, 
Kwiatowej oraz Kolejowej. Do tego dochodzą przebudowy sieci 
energetycznych średniego napięcia wraz z usunięciem kolizji 
energetycznych i  telekomunikacyjnych.

Rośnie kolejny ciąg ulic w naszym mieście

wodociągową. Podobny zakres prac dotyczy ul. Działkowej, choć 
w ramach tej inwestycji front robót nie obejmuje sieci 
wodociągowej.  Roboty budowlane w ul. Kwiatowej i Kolejowej 
obejmują swym zakresem takie same elementy jak te w ulicy 
Stefczyka.
     WM
     Fot. grajewo.pl

Przyspieszenie  inwestycyjne Miasta  Grajewo 
potwierdza ranking „Wspólnoty” z 8 października. 
Dokonano tam analizy wydatków inwestycyjnych per 
capita (na głowę), czyli zliczono ile dane samorządy 
wydają na inwestycje i tę kwotę podzielono przez liczbę 
mieszkańców. Twórcy rankingu wzięli teraz pod uwagę 
lata 2019, 2020 i 2021. W porównaniu do poprzednich, 
a więc 2018-2019-2020 Grajewo skoczyło w kategorii 
miast powiatowych z pozycji 179 na 118 z kwotą: 750 
złotych i 53 groszy. Nasze miasto wyprzedza w tym 
zestawieniu o 6 lokat Ełk, gdzie kwota inwestycji per 
capita wyniosła w badanym okresie 2019-2021:734 
złotych i 12 groszy. 

Nie wszystkie samorządy z województwa mają tendencję wzrostu 
pod względem wydatków na inwestycje per capita. Spadki 
w porównaniu z latami 2018-2020 notują między innymi: Łomża, 
Łapy, Hajnówka czy Sokółka. Wzrosty, podobnie jak nasze 
miasto, choć nie o tak wiele lokat, osiągnęły między innymi 
Szczuczyn (o 31 miejsc), Kolno (o 1 miejsce), Augustów 
(o 1  miejsce).

Wart uwagi jest także fakt, że twórcy opublikowanego przez 
„Wspólnotę” rankingu wzięli pod lupę gminy, powiaty, a to 
pozwoliło im na klasyfikację poszczególnych województw. 
Podlaskie zajęło pierwsze miejsce pod względem wydatków na 
inwestycje w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. Tym samym utrzymało pozycję lidera z poprzedniej 
edycji.

- Ten duży awans Grajewa cieszy, lecz najważniejsze, że nasze 
inwestycje są odpowiedzią na potrzeby grajewian. Wśród nich 
znajdują się na pewno te dotyczące budowy i modernizacji dróg, 
chodników. Ważnymi są również te, które są receptą na kryzys 
energetyczny, a więc inwestycje w energooszczędne oświetlenie 
czy zbliżające się do finału ogromne przedsięwzięcie realizowane 
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, czyli „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego 
efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji 
zasilanej gazem”. Bardzo zależy nam także na dalszym 

Wśród miast powiatowych w skali kraju prym w rankingu dzierżą 
teraz Poddębice w łódzkiem, a listę zamyka Kwidzyn 
w województwie pomorskim na miejscu 267.  

Ranking ukazuje także okres lat 2017-2019. W odniesieniu do 
naszego miasta widać tu sukcesywny awans od miejsca 234 w tym 
właśnie przedziale czasowym, przez 197 lokatę w latach 2018-
2020, do pozycji  118 w czasie 2019-2020-2021.

Awans Grajewa w rankingu „LIDERZY INWESTYCJI Ranking 
wydatków inwestycyjnych samorządów 2019–2021”

Pełny obraz inwestycji z ostatnich siedmiu lat w Grajewie daje 
portal „Mapa Inwestycji w Grajewie”. Ich łączna kwota 
przekroczyła 177 milionów złotych.

Tym działaniom sprzyjają sprawnie pozyskiwane środki 
zewnętrzne rzędu dziesiątek milionów złotych. Dzięki temu, przy 
niewielkim udziale pieniędzy z budżetu miasta, w Grajewie 
realizowane są między innymi ogromne, a zarazem kosztowne 
inwestycje drogowe czy wodno-kanalizacyjne.

dynamicznym rozwoju miasta, dlatego zbroimy w media również 
tereny przeznaczone pod budownictwo jedno- i wielorodzinne – 
mówi Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski.

 - Zrealizowaliśmy i nadal podejmujemy także te, istotne dla 
mieszkańców poszczególnych osiedli. Przykładem takich 
inwestycji była choćby budowa kilku placów zabaw w roku 2017 
i 2018 czy kolejne Otwarte Strefy Aktywności. Staramy się 
sukcesywnie rozwijać nasze miasto, by po każdym zrealizowanym 
zadaniu stawało się bardziej przyjazne grajewianom. Stąd 
działania we wspomnianych już sferach infrastruktury 
komunikacyjnej, technicznej, rozwijaniu sieci kanalizacji 
i wodociągowaniu terenów miejskich, lecz nie zapominamy 
o inwestycjach w edukację i kulturę oraz sport i rekreację, czy też 
zdrowie i pomoc społeczną, a także ekologię – dodaje Burmistrz.

Proinwestycyjny kurs obrany przez obecne władze miasta zasilany 
pieniędzmi zewnętrznymi ma też efekt w postaci dobrego impulsu 
gospodarczego. Każde zadanie to możliwość zarobienia pieniędzy 
dla jego wykonawców. Tych oczywiście wyłaniają przetargi i każdy 
podmiot jest tu równo traktowany, lecz wśród firm, które te 
przetargi wygrywają, nie brakuje firm z Grajewa czy regionu. 
  WM na podst. https://wspolnota.org.pl/
  Fot. grajewo.pl
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25 października w Centrum Nowoczesnego 
Kształcenia Politechniki Białostockiej Burmistrz 
Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał list 
intencyjny z Politechniką Białostocką na udział 
miasta Grajewo w  projekcie "Politechnika 
Białostocka - Grajewski Uniwersytet Dziecięcy 
w ramach inicjatywy Podlaski Uniwersytet 
Dziecięcy w roku akademickim 2022/2023”. List 
z ramienia Politechniki Białostockiej podpisała 
Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. 
PB.
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeby wprowadzania 

Rusza Grajewski Uniwersytet Dziecięcy

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, do 
których nie zostało zaprojektowane przyłącze 
kanalizacji sanitarnej położonych na os. Jana 
Pawła II i Legionistów, zobligowani są do wyko-
nania przyłącza kanalizacji sanitarnej w okresie 
realizacji powyższej inwestycji.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko 
w przypadku, gdy nieruchomość – przed wybudowaniem 
sieci kanalizacyjnej - została wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków.

Jeżeli sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana, to posia-

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, iż w związku 
z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej na os. Jana  Pawła II 
i Legionistów w Grajewie”, mieszkańcy os. Jana Pawła II 
i Legionistów zobowiązani są do przyłączenia nierucho-
mości do sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązek przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
zawarty jest w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.).

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
OS. JANA PAWŁA II I UL. LEGIONISTÓW

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji 
projektowej realizowanego zadania dostępne są 
w Urzędzie Miasta Grajewo -  Referat Inwestycji, 
tel. 86 273 08 29.

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych 
przyłączenia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 
w Grajewie, ul. H. Sienkiewicza 34, 19 – 200 Grajewo, tel. 
086 272 37 40.

danie zbiornika bezodpływowego (szamba), nawet 
spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obo-
wiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od 
nałożonego ustawą obowiązku, Burmistrz Miasta Grajewo 
wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 
ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
oraz ma możliwość nałożenia sankcji grzywny. Wykonanie 
decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie 
przepisów ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 
z późn. zm.).

Inicjatywa ma popularyzować naukę wśród młodych 
grajewian i wspierać ich w zdobywaniu wiedzy oraz nowych 
doświadczeń.

    grajewo.pl 
    Fot. Piotr Awramiuk

uczniów grajewskich szkół w świat nauki i życia 
akademickiego oraz udowodnienia im, że nauka nie jest 
nudna, a przeciwnie – może być fascynująca. W 15 zaję-
ciach, wykładach i ćwiczeniach udział weźmie 42 uczniów 
z klas IV-VI szkół podstawowych z Grajewa.

Partnerem projektu jest także Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego.
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ul. Legionistów

W jaki sposób Pan jako poseł wspiera działania 
Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo 
w zakresie ponownego udostępnienia podróżnym 
budynku dworca w Grajewie?
 - Będąc przekonanym o słuszności i zasadności starań Burmistrza 
Grajewa Dariusza Latarowskiego, który działa w interesie 
publicznym i mieszkańców Miasta, Powiatu Grajewskiego oraz 
podróżnych korzystających z transportu zbiorowego, kilkakrotnie 
zwracałem się do organów i instytucji, od których zależy 
pozytywne rozwiązanie tej sprawy o podjęcie odpowiednich 
decyzji. Występowałem do Wojewody Podlaskiego i PKP, bo 
wymaga to wspólnego stanowiska i uzgodnień pomiędzy Skarbem 
Państwa, a więc Wojewodą Podlaskim i Starostą Grajewskim, 
władzami PKP - w związku z planowaną budową linii kolejowej 
Rail Baltica - a samorządem Miasta Grajewo. W mojej ocenie 
wszystko się nadmiernie przedłuża. Dzierżawa działki na dwa lata, 
na którą Skarb Państwa wyraził zgodę, tak naprawdę niczego nie 
rozwiązuje. Samorząd Grajewa musi mieć trwałe prawo do 
nieruchomości gruntowej, aby mógł ponieść nakłady inwesty-
cyjne na budowę dworca autobusowego. Postanowiłem o tej 
sprawie poinformować również Pana Premiera, bo nie możemy 
czekać, aż PKP zdecyduje się kiedyś na to, jaki teren będzie 
potrzebny dla infrastruktury przyszłej kolei dużych prędkości 
przebiegającej przez Grajewo. 
Co przekonało Pana, by skutecznie rekomendować 
Prezesowi Rady Ministrów dofinansowanie w kwocie 
niemal 30 milionów złotych dla Miasta Grajewo 
w I edycji środków z Polskiego Ładu na ogromne 
przedsięwzięcie komunikacyjne, czyli "Budowę
i przebudowę dróg w Mieście Grajewo"? 
 - Grajewo potrzebuje nowoczesnych dróg i ulic, bezpiecznych 
rozwiązań komunikacyjnych. Jest ono jednym z większych miast 
w tej części Polski i województwa podlaskiego, które wymaga 
intensywnego wsparcia ze strony władz centralnych i budżetu 
państwa, aby poprawić jakość i komfort codziennego życia 
mieszkańców i zapewnić mu przyszły rozwój. Grajewo według 
obiektywnych kryteriów znalazło się na liście 139 polskich miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które 
w najbliższych latach będą mogły korzystać ze szczególnych 
mechanizmów wsparcia ze strony państwa. Do takich miast, 
oprócz Grajewa, w województwie podlaskim należą: Zambrów, 
Augustów, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sokółka i Łomża. 

Czym obecnie w kontekście Grajewa i regionu 
zajmował się dotychczas i zajmować się będzie 
Podlaski Zespół Parlamentarny, któremu Pan 
przewodniczy?

Wniosek złożony przez Burmistrza Grajewa do Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład pod nazwą „Budowa 
i przebudowa dróg w Mieście Grajewo” był przekonujący 
i dobrze pod każdym względem przygotowany. Udzieliłem więc 
mu z pełnym przekonaniem swojego wsparcia, które było 
poprzedzone szczegółową analizą i wieloma rozmowami z Panem 
Burmistrzem Dariuszem Latarowskim. Kwota niemal 30 mln zł 
była jedną z najwyższych, jakie zostały przyznane przez Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w I edycji tego 
programu dla samorządów w województwie podlaskim. Wiem, że 
niektórzy zazdroszczą Miastu Grajewo tego dofinansowania. Ja 
się wraz z Panem Burmistrzem, Radą Miasta i mieszkańcami 
Grajewa bardzo z tego cieszę. 

- Podlaski Zespół Parlamentarny pod moim przewodnictwem 
dotychczas zajmował się przede wszystkim problemami 
infrastruktury drogowej i kolejowej w północno-wschodniej 
Polsce oraz zagadnieniami związanymi z Puszczą Białowieską 
i rozwojem gmin położonych w obrębie tego obszaru chronionego. 

DEKLARUJĘ DALSZĄ POMOC W DZIAŁANIACH NA RZECZ 
O dobrej współpracy z władzami miasta, radnymi oraz mieszkańcami Grajewa 
i wspieraniu wielu prorozwojowych projektów rozmawiamy z Posłem Prawa 
i   Sprawiedliwości  Jarosławem  Zielińskim.

 - Dzięki tym inwestycjom infrastrukturalnym Grajewo zostanie 
włączone do sieci nowoczesnych połączeń komunikacyjnych 

 - Występowałem w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, wspierając zabiegi Burmistrza Dariusza 
Latarowskiego, aby GDDKiA jako dotychczasowy zarządca 
zbudował sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kopernika 
z ulicą Dworną i Koszarową. Jestem, podobnie jak Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Białymstoku, zdziwiony stanowiskiem GDDKiA, 
że droga krajowa nr 61 przechodząca przez Grajewo nie jest już 
drogą krajową, lecz wojewódzką. Budowa drogi ekspresowej S61 
nie została przecież jeszcze ukończona, nie ma jeszcze obwodnicy 
Ełku i odcinka Ełk-Wysokie, a więc trudno przyjąć, że przejęła już 
ona funkcję dotychczasowej drogi krajowej nr 61. Oprócz tego 
muszą być jeszcze dopełnione odpowiednie procedury pomiędzy 
GDDKiA a Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ze znanej mi 
korespondencji wynika, że GDDKiA nie zechce już podjąć się 
wybudowania sygnalizacji  świetlnej na wymienionym 
skrzyżowaniu i że zadanie to prawdopodobnie spadnie w przy-
szłości na nowego zarządcę. Szkoda, że zadania tego nie można 
w krótkim czasie zrealizować. Nie zgadzam się z takim 
podejściem, ale trudno jest skłonić dotychczasowego właściciela 
i administratora drogi do wykonania tej inwestycji.
Jakich korzyści dla Grajewa Pana zdaniem można 
oczekiwać po ukończeniu czterech ważnych inwestycji: 
trasy Rail Baltica, Via Baltica oraz Via Carpatia 
w pobliżu Grajewa oraz bardzo bliskiego względem 
miasta przebiegu gazociągu Polska-Litwa?

Jeżeli chodzi o sprawy bezpośrednio dotyczące Grajewa i Powiatu 
Grajewskiego, to Zespół omawiał, wraz z zaproszonymi 
przedstawicielami instytucji rządowych, koncepcję i harmono-
gram budowy dróg ekspresowych Via Baltica, Via Carpatia 
i międzynarodowej drogi kolejowej E75 Rail Baltica, w tym m.in. 
wspomnianą już sprawę dworca kolejowego i dworca autobuso-
wego w Grajewie.
Wspiera Pan starania Burmistrza Latarowskiego 
również w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Kopernika, z Dworną i Koszarową. 
Okazuje się, że GDDKiA od 13 września uznaje, że Droga 
Krajowa nr 61 od Augustowa do Szczuczyna 
z przejściem przez Grajewo krajową już nie jest, lecz 
wojewódzką. Zaskoczony tą interpretacją zdaje się 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Czy 
podziela Pan tę interpretację GDDKiA i czy wobec tych 
„zawirowań” w kwestii tego, kto zarządza tą trasą, 
widzi Pan szanse na dalsze skuteczne wspieranie 
Miasta Grajewo w kwestii budowy sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu Kopernika z Dworną 
i Koszarową?
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PRZYSZŁOŚCI GRAJEWA I JEGO MIESZKAŃCÓW

Uczestniczę w wielu przedsięwzięciach promujących rozwój 
i umacnianie polskiego wojska i służby wojskowej, bo to jest 
potrzeba czasu i gwarancja naszego bezpieczeństwa i naszej 
suwerenności państwowej. Udział w uroczystościach rocznico-
wych i piknikach wojskowych to tylko społeczny wyraz mojego 
codziennego zaangażowania w tej dziedzinie. Udzieliłem swojego 
wsparcia ważnej ofercie, którą złożył do Ministerstwa Obrony 
Narodowej Burmistrz Grajewa, polegającej na udostępnieniu 
dużej, sięgającej 60 ha nieruchomości gruntowej dla ulokowania 
w Mieście jednostki wojskowej. Wszystko wskazuje na to, że do 
Grajewa wróci wojsko, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli czuć 
się bezpieczniej, co wobec aktualnego zagrożenia ze strony Rosji 
ma fundamentalne znaczenie.

 - Grajewo jest częścią mojego okręgu poselskiego, tak jak całe 
województwo podlaskie. Wykonuję mandat poselski od kilku 
kadencji i zawsze staram się wspierać działania instytucji 
i obywateli, w tym samorządów, jeśli oczekują mojego 
zaangażowania i pomocy oraz podejmują ze mną współpracę. 
A taką współpracę dla dobra publicznego i mieszkańców Miasta 
mamy od lat z Burmistrzem Grajewa Dariuszem Latarowskim, 
przewodniczącą Rady Miasta Haliną Muryjas-Rząsą, z którą 
współpracowałem jeszcze w czasie, gdy pełniła funkcję Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie 
(bywałem wtedy wielokrotnie w tej szkole i podziwiałem 
kreatywne i twórcze inicjatywy Pani Dyrektor) oraz całą Radą 
Miasta i przedstawicielami wielu grajewskich środowisk 
i instytucji. Wciąż bliska mi jest edukacja, z zawodu jestem 
nauczycielem, więc chętnie uczestniczę w spotkaniach 
oświatowych i czuję bliską więź z tym środowiskiem. Znam wielu 
nauczycieli i dyrektorów placówek z czasu, gdy pełniłem funkcję 
Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i Wiceministra 
Edukacji i Nauki. Bliskie mi są też sprawy bezpieczeństwa, jako 
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 
2015-2019 wspierałem, i nadal wspieram jako Poseł, policjantów 
i strażaków z PSP i OSP. W Grajewie ze środków programu 
modernizacji służb mundurowych najpierw wybudowaliśmy 
nowoczesną Komendę Powiatową Policji, potem zmodernizo-
waliśmy infrastrukturę Państwowej Straży Pożarnej. 

Widać, że sprawy Grajewa są Panu bliskie. Uczestniczy 
Pan w wielu ważnych miejskich wydarzeniach- choćby 
w Dniu Edukacji Narodowej, podpisaniu umowy 
z wykonawcą inwestycji „Budowa i przebudowę dróg 
w Mieście Grajewo" czy w Pikniku Wojskowym z okazji 
102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Skąd ta częsta 
obecność i czy obserwuje Pan wówczas, że nasze miasto 
sukcesywnie się rozwija?

drogowych i kolejowych oraz będzie miało zapewnione 
bezpieczeństwo energetyczne pod względem dostępu do paliwa 
gazowego, którego dostarczy ten duży gazociąg przesyłowy. Już 
dzisiaj można łatwiej i szybciej, a także bardziej bezpiecznie 
dojechać samochodem z Grajewa do Warszawy i innych miast, 
chociaż nie wszystkie odcinki drogi S61 zostały jeszcze ukończone, 
w szczególności obwodnica Łomży, gdzie prace się mocno 
opóźniły. Wielką pozytywną zmianą będzie wyprowadzenie 
z Grajewa bardzo uciążliwego ciężarowego ruchu tranzytowego, 
który utrudnia od lat życie mieszkańcom i stwarza poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kiedy wreszcie 
zostanie wybudowana trasa kolejowa Rail Baltica, będzie można 
bezpiecznie korzystać i z tej formy transportu osobowego 
i towarowego. Grajewo znacznie przybliży się przez to wszystko do 
stolicy Polski, stolicy regionu i do świata. Na pewno wpłynie też to 
korzystnie na inwestycje, gospodarkę i rozwój Miasta i Powiatu. 

To, że Grajewo w ostatnich latach coraz intensywniej się rozwija, 
widzi chyba każdy. Niedawno, ze znaczącym wsparciem środków 
rządowych, został oddany do użytku mieszkańców Park 
Solidarności, modernizowane są drogi i ulice, w listopadzie 2021 
roku zostały przekazane do użytkowania ulice – Ekologiczna, 
Elektryczna i 9. Pułku Strzelców Konnych, tworzące tzw. małą 

   Dziękujemy za rozmowę.

 - Mam wrażenie, że tradycyjne biura poselskie w dobie internetu 
i komunikacji elektronicznej trochę straciły na znaczeniu. Ważna 
jest aktywność, współpraca, wspólne cele i systematyczne 
kontakty, także te z wykorzystaniem możliwości porozumiewania 
się na odległość, a spotkania można odbywać w różnych 
miejscach, niekoniecznie w Biurze Poselskim. Obecnie mam 
cztery Biura Poselskie - w Białymstoku, Suwałkach, Augustowie 
i Sejnach, do niedawna miałem także Biuro w Siemiatyczach. 
Intensywność i efekty mojej aktywności poselskiej nie mają 
bezpośredniego związku z lokalizacją biur poselskich. Gdyby 
jednak w przyszłości mieszkańcy Grajewa uznali, że potrzebują ze 
mną stałego kontaktu poprzez Biuro Poselskie usytuowane w tym 
Mieście, jestem na to otwarty.

obwodnicę Miasta i stanowiące alternatywne połączenie z drogą 
krajową nr 65 za ponad 14 mln zł, z czego prawie połowa środków 
pochodziła z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
realizowana jest kompleksowa inwestycja drogowa i przebudowa 
ulic za ponad 30 mln zł z ogromnym dofinansowaniem 
z rządowego programu Polski Ład, o czym już wspominałem wyżej 
czy wdrażane obecnie inwestycje w zakresie kanalizacji, z kwotą 
dofinansowania w wysokości 15 mln w ramach II edycji programu 
Polski Ład. Mam satysfakcję, że dzięki dobrej współpracy 
z władzami samorządowymi Miasta Grajewa mogę te inwestycje 
wspierać dla dobra i poprawy jakości codziennego życia 
mieszkańców. Tak dużych środków finansowych ze wsparcia 
zewnętrznego z budżetu państwa nigdy wcześniej w Grajewie nie 
było. Jest to wszystko możliwe dzięki programowi i działaniom 
rządu Prawa i Sprawiedliwości realizowanym zgodnie z naszą 
filozofią zrównoważonego rozwoju Kraju.

 - Grajewo korzysta i będzie korzystało w przyszłości ze wszystkich 
rządowych programów społecznych i  gospodarczo – 
rozwojowych. Mam nadzieję, że będą one w przyszłych latach 
kontynuowane. Ich gwarancją jest zwycięstwo Prawa i Spra-
wiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. 
Oprócz programów rządowych Miasto Grajewo będzie mogło 
skorzystać ze wsparcia dla miast tracących funkcje społeczno- 
gospodarcze, o czym już wspominałem, z funduszy dla Polski 
Wschodniej na lata 2021-2027, z sektorowych programów 
spójności UE oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego. Źródeł finansowania projektów 
rozwojowych i społecznych jest obecnie  sporo, trzeba tylko 
umiejętnie po nie sięgać, a samorząd Grajewa potrafi z tego 
korzystać. Ze swojej strony deklaruję dalszą pomoc w tych 
działaniach na rzecz przyszłości Miasta i jego mieszkańców. Jeżeli 
pyta Pan o ustawy sejmowe, to proszę zinwentaryzować wszystkie 
rozwiązania osłonowe, regulacyjne i tarcze wsparcia dla 
obywateli, przedsiębiorców, samorządów i wielu instytucji w 
warunkach kryzysu covidowego, inflacyjnego i energetycznego, 
żeby zobaczyć, z jak wielu form wsparcia i w jak dużym zakresie ze 
strony państwa, większości parlamentarnej i rządu Prawa 
i Sprawiedliwości skorzystali i nadal mogą korzystać również 
przedsiębiorcy i mieszkańcy Grajewa. 

Jakie ważne prace mają teraz miejsce w Sejmie, które 
dotyczą przyszłości niewielkich miast- takich właśnie 
jak Grajewo?

Czy rozważa Pan uruchomienie biura poselskiego 
w Grajewie?

Roczny budżet Miasta Grajewo przewidywany na 2023 rok to ok. 
110 mln zł, z czego 33 mln zł, a więc prawie jedna trzecia całego 
budżetu będzie przeznaczona na inwestycje. Jest to wielkie 
osiągnięcie, które będzie miało ogromny wpływ na dalszy rozwój 
i dobrą przyszłość Grajewa.
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INWESTYCJE

Trwa realizacja największej inwestycji drogowej Miasta 
Grajewo, która obejmie obszar aż 24 ulic: „Budowa 
i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo”.To: 
Spokojna, Rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, 
Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, 
Pi lota Sztramko,  Partyzantów, Polna,  Piaskowa, 
Tabortowskiego, Baśniowa, św. Jana Pawła II, Danuty 
Siedzikówny „Inki”, Kościelnej, św. Józefa, św. Piotra, św. 
Marka, św. Maksymiliana Kolbe, św. Floriana.
 - W ramach prac powstaną nawierzchnie jezdni wraz 
z chodnikami i zjazdami, odwodnieniem, oświetleniem 
i oznakowaniem. Dodatkowo wykonane zostaną: Łącznik na 
os. Południe, parking przy ul. Strażackiej oraz brakujące 
chodniki na os. Huta i Parkowe. 

Pełną parą idzie budowa i przebudowa 

Warto także przypomnieć, że harmonogram tej 

Inwestycja obejmie w sumie budowę około 
6 kilometrów dróg, 2 kilometrów ścieżek rowerowych 
i kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych chodników. 
Skalę tego największego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
w historii naszego miasta doskonale ukazują zdjęcia z placu 
budowy, którymi z radością dzielimy się z czytelnikami 
Gazety Grajewskiej.

Na realizację tej inwestycji Miasto Grajewo skutecznie 
pozyskało dofinansowanie w pierwszej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład w kwocie 29 920 000 złotych – 
przypomina Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

To największe pozyskane środki zewnętrzne 
w historii miasta

...

...

...
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dróg w Mieście Grajewo

inwestycji oraz innej pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II 
i Legionistów w Grajewie”, która także weszła już w fazę 
realizacji, znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Grajewo.

13 319 000 zł z drugiej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład na sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej

Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie” 
ratusz pozyskał 4 712 000 zł w ramach drugiej edycji 
Rządowego Funduszu Polski Ład. Z tego samego źródła 
pochodzi sowite dofinansowanie w kwocie: 8 607 000 zł na 
„Budowę brakujących sieci kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej w Grajewie”. Łącznie w ramach tych 
dwóch inwestycji zostanie wykonane około 6 km bieżących 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 5,5 km bieżących sieci 
wodociągowej. Dzięki temu do końca 2025 r. ulice Grajewa 
zostaną wyposażone w infrastrukturę wodociągową 
i kanalizację sanitarną praktycznie w 100%, a osoby tam 
zamieszkałe uzyskają dostęp do czystej wody z wodociągów 
miejskich oraz możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci 
sanitarnej. Inwestycja wpłynie również pozytywnie na 
środowisko.

    WM   / Fot. grajewo.pl

...

...

... ...
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WYDARZENIA

 

Nie tylko inwestycjami- jak na przykład kolejne 
Otwarte Strefy Aktywności, czy modernizacjami 
w Klubie Seniora oraz działaniami prewen-
cyjnymi Miasto wspiera najstarszych grajewian. 
To właśnie z myślą o nich cyklicznie organizo-
wane są duże i udane imprezy. Takim wydarze-
niem z pewnością był Miejski Dzień Seniora.
20 października w Grajewskim Centrum Kultury przygoto-
wano bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpili 
między innymi: uczniowie klasy mundurowej ZS Nr 2 
w Grajewie, zespół wokalny „Seniority”, grupy wokalne 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie, grupa 
taneczna „Zawsze Młodzi”, zespół wokalny Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Grajewie, grupa teatralna 
Teatr po Godzinach, Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” 

Miejski Dzień Seniora już za nami

W sobotę 22 października w murach Grajewskiej Izby 
Historycznej odbył się wernisaż wystawy twórczości 
Krzysztofa Ninkiewicza. Dzięki uprzejmości twórcy zebrani 
mogli wylicytować jedną z jego prac, a wylicytowana kwota 
(550 zł) wraz z pozostałą kwotą zebraną wśród gości (340 
zł) zostanie przekazana na rzecz Wiktorka chorego na SMA. 
Wystawa będzie czynna do 25 XI 2022 r. Wstęp wolny 
w godzinach funkcjonowania Grajewskiej Izby History-
cznej.
   Fot.  Adam Dziejma
   GIH

W trosce o seniorów przypomniano także schematy działań 
oszustów, którzy podszywając się pod wnuczków czy 
policjantów próbują wykorzystać dobroć osób starszych.

    WM

Wydarzenie zorganizowane zostało przez  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w  Grajewie i Grajewskie Centrum Kultury 
przy wsparciu Miasta Grajewa oraz Powiatu Grajewskiego.

    Fot. A. Aleksandrowicz

(najmłodsza grupa „C”), grupa „Kabaret”, a także para 
w tańcu towarzyskim. Nie zabrakło ciepłych słów skierowa-
nych do seniorów. Miasto Grajewo reprezentowali tego 
dnia: Halina Muryjas-Rząsa Przewodnicząca Rady Miasta 
oraz Maciej Bednarko Zastępca Burmistrza Miasta. 

Wernisaż wystawy „TWÓRCZOŚĆ” 
Krzysztofa Ninkiewicza już za nami
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Za nami „Trzy poniedziałki dla Wiktorka” - zebrano 
5892,43 zł. 13 października 2022 r. zebraną kwotę 
pracownicy szkoły dopełnili do równych 6 000 zł 
i przekazali Przewodniczącemu Rady Rodziców. Zgodnie 
z obietnicą zebrana przez nas kwota została podwojona 
przez mamę uczniów naszej szkoły – panią Annę 
Wilczewską, właścicielkę firmy „Haliszka” i również 
wpłynęła na konto Rady Rodziców, z którego to łącznie 
12 000 zł zostanie przelane na leczenie Wiktorka. Kolejną 
formą pomocy była Loteria Fantowa dla Wiktorka. Tym 
razem jej uczestnicy ponownie nie zawiedli. Uczniowie 
zebrali pokaźną sumę 1520,00 zł, która również wpłynęła 
na konto Rady Rodziców.  

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka 
Sienkiewicza w Grajewie zaangażowała się w pomoc 
w zdobyciu funduszy na leczenie Wiktorka Wiśniewskiego 
chorego na SMA. Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele 
i Pracownicy szkoły aktywnie włączyli się w akcje 
charytatywne ogłoszone przez Samorząd Uczniowski, 
Szkolny Klub Wolontariusza i ich opiekunów. 

Opiekunowie SU i SKW serdecznie dziękują wszystkim 
osobom za zaangażowanie i hojność. Niech okazane dobro 

ŁĄCZNA KWOTA 13 520 zł  ZOSTANIE 
PRZELANA NA LECZENIE WIKTORKA 

WIŚNIEWSKIEGO.      

„Czwórka” dla Wiktorka

PRZED NAMI…
W ramach wsparcia dla chorego Wiktorka trwa miejska gra 
charytatywna  „Śpiące kasztany” adresowana do uczniów 
i rodziców ze wszystkich szkół podstawowych z terenu 
miasta Grajewo. W „Czwórce” odbywają się także zajęcia 
charytatywne Zumby Fitness. Wkrótce zostanie zorganizo-
wana sesja fotograficzna. 
Trzymamy kciuki za Wiktorka chorego na rdzeniowy zanik 
mięśni i przesyłamy moc uścisków dla całej rodziny. 

wraca do Was ze zdwojoną siłą.

Więcej wydarzeń:     sp4.grajewo.com
    SP 4 Grajewo

10 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy 
Światowy Dzień Drzewa. Z tej okazji wszystkie dzieci 
wykonały prace plastyczne obrazujące różne gatunki tych 
roślin. Obejrzały prezentację multimedialną na temat 
drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka. Wiele 
radości sprawiły maluchom zagadki o lesie i zwierzętach 
w nim żyjących oraz układanie puzzli o tematyce leśnej. 
Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyły zabawa, 
śpiew i taniec. Na koniec dzieci złożyły uroczystą przysięgę: 
,,Przedszkolaki  zawsze będą dbać o wszystkie drzewa!”. 
Podjęte działania miały na celu przede wszystkim 
propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie 
pozytywnego stosunku do niej i pogłębianie wiedzy na 
temat drzew.
      PM2

Światowy Dzień Drzewa w PM2

 W Zajączkowie wszyscy gdzieś się spieszą. Nikt nie ma 
czasu, by zwolnić. Miasteczko pełne jest więc aut, 
skrzyżowań, świateł drogowych oraz znaków. Jak więc 
mały Zajączek bezpiecznie dotrze do przedszkola? Wujek 
Henio jest strasznie powolny (jak to żółw), za to lisek jest 
prędki i niezbyt grzeczny. Zwierzątka nie chcąc czekać na 
wuja, postanowiły ścigać się, które z nich pierwsze dotrze 
do przedszkola. I tak, niegrzeczny lis złamał wszystkie 
przepisy ruchu drogowego, aż wreszcie prawie spowodował 
wypadek i dostał mandat od policjanta.

 

3 października przedszkolaki obejrzały przedstawienie pod 
tytułem „Zajączkowo” w wykonaniu aktorów ze Studia 
Artystycznego Karuzela z Białegostoku.

      PM2

Teraz już każdy przedszkolak wie, jak bezpiecznie 
uczestniczyć w ruchu drogowym.

„Zajączkowo” – teatrzyk w wykonaniu Studia Artystycznego Karuzela

WIADOMOŚCI SZKOLNE
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Zielone, czerwone, okrągłe, pachnące,
a jako przekąska niezwykle sycące…
Jabłko-pełne witaminek
Dla chłopaków i dziewczynek.
Wszyscy jabłka chętnie jemy
I „Dzień Jabłka” świętujemy …

      PM2

     W naszym przedszkolu Święto Jabłka połączone było 
z powitaniem Jesieni. Celem zajęć i wspólnej zabawy była 
integracja dzieci oraz zachęcenie ich do spożywania 
owoców, a w szczególności jabłek i to pod rożnymi 
postaciami, z powodów zdrowotnych i odżywczych. 
Wszystkie dzieci i panie tego dnia były ubrane w kolorach 
jabłek: czerwonych, zielonych i żółtych.
Dzieci wszechstronnie poszerzały wiedzę o właściwościach 
tych owoców. Zdobywały wiadomości na temat potraw 
i przetworów z jabłek. Brały udział w konkurencjach 
zręcznościowych oraz zabawach ruchowych do piosenek 
o jabłuszkach. Były również okazje do wykonywania zadań 
matematycznych typu: przeliczanie jabłek, porównywanie 
wielkości. Oprócz tego dzieci próbowały musu jabłkowego, 
piły sok, który same wykonały z owoców i warzyw 
przyniesionych z własnych ogrodów i sadów. Przedszkolaki 
z każdej grupy ćwiczyły sprawności manualne, wykonując 
czerwone jabłuszko rożnymi technikami w zależności od 
grupy wiekowej. To był bardzo ciekawy dzień w przedszko-
lu. Takie dni tematyczne zachęcają dzieci do sięgania po 
owoce i warzywa oraz promują zdrowy styl życia.

Dzień Jabłka w PM2

      PM6

18 października obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej. Z tej 
okazji przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, podczas 
których został im zaprezentowany zawód listonosza oraz 
jego obowiązki. Dzieci dowiedziały się, jak długą drogę 
musi przebyć list lub paczka, by w końcu trafić do 
odpowiedniego odbiorcy. Dzieci z grupy "Biedronki" 
przygotowały koperty, które następnie ozdobiły koloro-
wymi rysunkami. Z ogromną radością wykonały znaczek na 
list, a następnie wrzuciły koperty do własnoręcznie 
przygotowanej skrzynki pocztowej. Dzięki zajęciom 
i zabawie dzieci mogły same wczuć się w rolę listonosza oraz 
dowiedziały się wielu ciekawostek na temat tego zawodu.

Dzień Poczty Polskiej w PM6
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Jej celem było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności 
właściwych zachowań podczas zagrożenia, zapoznanie ich 
z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji w sytuacji, 
w której należy bez paniki opuścić miejsce zabawy i pracy.
      PM2

7 października 2022r. w naszym przedszkolu zostały 
przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci 
i pracowników z placówki. 

 

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komedą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, 
natomiast przebieg ćwiczeń nadzorował dyrektor wraz 
z przedstawicielem straży. Uczestnicy wydarzenia na 
sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonym 
wyjściem ewakuacyjnym. Cała akcja przebiegała sprawnie 
i bez zakłóceń.

Akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń

Z nową wiedzą i doświadczeniami grupa szczęśliwie wróciła 
do przedszkola.
      PM6

18 października grupa Muchomorków odbyła kolejną 
wycieczkę, tym razem do lasu w Nadleśnictwie Rajgród.
Na dzieci czekał Pan Mateusz - Specjalista Służby Leśnej, 
który przeprowadził dzieci przez ścieżkę edukacyjną oraz 
opowiedział wiele ciekawych historii na temat roślin 
i zwierząt żyjących w lesie. Odwiedziliśmy również szkółkę 
drzewek, którą prowadzi Nadleśnictwo Rajgród. Po 
spacerze czekało na nas ognisko, samodzielne pieczenie 
kiełbasek oraz wyścigi ślimaka z żółwiem.

Muchomorki z PM6 w Nadleśnictwie Rajgród 

17 października gościliśmy w naszym przedszkolu 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie: 
Panią Grażynę Rodzeń i asp. sztab. Piotra Danowskiego. 
Dzieci z wszystkich grup wzięły udział w zajęciach 
dotyczących bezpieczeństwa na drodze.
Dzięki wykorzystanym przez policję pomocom dydakty-
cznym przedszkolaki mogły w łatwy sposób utrwalić 
podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze 
oraz prawidłowego przechodzenia przez jezdnię po pasach 
z wykorzystaniem zabawkowego sygnalizatora świetlnego. 
Ogromną frajdę sprawiły dzieciom zabawkowe policyjne 
mini – pojazdy, którymi wszystkie miały okazję „przejechać 

Wizyta policjanta w PM6

                                                                                 PM6

się" z zachowaniem zasady ruchu prawostron-nego. 
Ponadto funkcjonariusze przybliżyli dzieciom swój zawód 
oraz uświadomili, jak ważna jest ich służba w życiu naszego 
społeczeństwa. Najmłodsi utrwalili numer alarmowy oraz 
otrzymali od funkcjonariuszy kolorowanki tematyczne. 
Wizyta policji w naszym przedszkolu wywarła ogromne 
wrażenie na naszych małych słuchaczach, którzy zadawali 
liczne pytania.
W dowód wdzięczności dzieci wręczyły naszym gościom 
dyplom z podziękowaniem za ważną życiową lekcję 
bezpieczeństwa. 
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Nie udało się piłkarzom WARMII Grajewo 
zakończyć złej passy w meczach ze SPARTĄ 1951 
Szepietowo. W sobotę 29 października grajewia-
nie w wyjazdowym meczu ulegli 2:3 zespołowi 
gospodarzy i była to czwarta ligowa porażka 
w czwartym kolejnym meczu WARMII ze SPARTĄ.
Początek spotkania zapowiadał się dla naszego zespołu 
całkiem obiecująco. Aktywny w ataku grajewian był Dawid 
Kondratowicz, który już w pierwszych minutach miał okazję 
do zdobycia gola. Niestety, już w 8 minucie po indywidual-
nym błędzie Arkadiusza Mazurka gospodarze zdobyli 
prowadzenie po strzale Karpińskiego. WARMIA próbowała 
odpowiedzieć i wyrównać jeszcze przed przerwą – najlepsze 
okazje zmarnowali jednak Paweł Zaniewski i Mateusz 
Tuzinowski, których strzały ominęły bramkę SPARTY.
  Druga połowa zaczęła się dla WARMII perfekcyjnie. 
Po rozegraniu rzutu rożnego, piłka trafiła do Kossyka, który 
dośrodkował w pole karne, skąd na bramkę strzelał Maciej 
Polak. Bramkarz SPARTY odbił piłkę, a bardzo aktywny 
w tym meczu Dawid Kondratowicz z bliska zdobył wyrównu-
jącego gola. Wydawało się, że grajewianie pójdą za ciosem. 
Tymczasem remisem cieszyliśmy się zaledwie trzy minuty. 
Po akcji gospodarzy lewą stroną boiska i interwencji 
Mateusza Tuzinowskiego piłka trafiła w rękę naszego 
zawodnika, a sędzia Jakub Rutkowski zadecydował 
o podyktowaniu rzutu karnego dla miejscowych. Jedenastkę 
na gola zamienił Wysocki. Minęły kolejne dwie minuty 
i SPARTA prowadziła już 3:1 – błąd naszej obrony
i Jakub Karpiński zdobył swojego drugiego gola w tym 
meczu. Po tych dwóch ciosach w podbródek nasz zespół 
otrząsnął się i nadal ambitnie walczył o zmianę wyniku. 
Sporo ożywienia wniosły zmiany. Wkrótce po wejściu na 
boisko dwie doskonałe okazje miał Krystian Wójcicki. W 78 
minucie właśnie ten zawodnik został sfaulowany w polu 
karnym gospodarzy, a Paweł Kossyk zamienił rzut karny na 
gola. Do końca meczu WARMIA wciąż starała się o zmianę 
niekorzystnego rezultatu. Świetną okazję miał jeszcze 
16-letni Bartek Bukowski, ale wyniku nie udało się zmienić 
i kolejna ligowa porażka stała się faktem. 

R E Z E R W A :  9 9 . M a s ł o w s k i  –  4 . D z i e r m a ń s k i ,  , 
6.Chrzanowski, 10.Dojlida, 13.Czarnecki, 14,Makal, 
17.Margol

SPARTA 1951 Szepietowo – WARMIA Grajewo  3:2 
(1:0)

Nasz zespół wpadł w dołek formy. Brak jej 
stabilizacji jest problemem WARMII w tym sezonie. Taka gra 
w kratkę nie przystoi zespołowi, który aspiruje do czołowych 
miejsc w lidze.

29.10.2022 Szepietowo, Stadion Miejski

Bramki: 1:0 Jakub Karpiński 8′, 1:1 Dawid 
Kondratowicz 46′, 2:1 Damian Wysocki 49′ (rzut 
karny), 3:1 Jakub Karpiński 51′, 3:2 Paweł Kossyk 
79′ (rzut karny)
SPARTA: 1.Makowski – 3.Balwicki, 5.Sawicki (70′ 
10.Dojlida), 7.Betko (Kpt), 8.Wiśniewski (70′ 17.Margol), 
9.Vatkevich, 11.Plotnikov, 15.Ciereszko, 16.Rudkowski, 
18.Wysocki, 19.Karpiński

TRENER: Grzegorz Makal
WARMIA: 12.Święciński –  2.Polak (60′ 19.Wójcicki), 
15.Tuzinowski, 3.Mazurek, 6.Śleszyński  – 9.Kondratowicz, 

 Kolejny mecz WARMIA zagra w sobotę 5 listopada w 
Grajewie. O godzinie 13:00 na Stadionie Miejskim im. 
Witolda Terleckiego podejmiemy beniaminka rozgrywek KS 
Śniadowo.

Przegraliśmy z Szepietowem

Sędzia: Jakub Rutkowski (Podlaski ZPN)

Takiego wzburzenia skandalicznym sędziowaniem meczu 
dawno w Grajewie nie było zarówno na boisku jak i na 
trybunach. W środę 26 października nasz Klub złożył 
w Podlaskim ZPN wniosek o nieuwzględnianie pana 
Mateusza Wilczko w obsadzie sędziowskiej meczów naszego 
Klubu w jakiejkolwiek kategorii wiekowej.

  Prowadzenie dla naszego zespołu zdobył Damian 
Węgrzyn w 17 minucie. Kilka minut później sędzia usunął 
z boiska naszego bramkarza, który faulował zawodnika gości. 
Faul niespecjalnie kwalifikował się na czerwoną kartkę – nie 
była to czysta pozycja rywala, obok akcji byli inni piłkarze, ale 
sędzia zrobił co zrobił. Grająca w osłabieniu WARMIA nadal 
radziła sobie bardzo dobrze. Faworyzowani goście dopiero po 
przerwie w 56 minucie pokonali Rafała Jeglińskiego. 
Dziesięć minut później kapitalnym uderzeniem z dystansu 
popisał się 16-letni Jakub Grabowski i grająca w „dziesiątkę” 
WARMIA ponownie wyszła na prowadzenie. Kiedy mecz 
zbliżał się do końca i wydawało się, że nasz zespół utrzyma 
zwycięski wynik, do akcji ponownie wkroczył pan Wilczko, 
który najpierw nie dostrzegł brutalnego faulu zawodnika 
BIEBRZY na Bartku Bukowskim, a po chwili ukarał 
zbulwersowanego brakiem wstrzymania gry przez sędziego 
Wojciecha Koszczuka drugą żółtą kartką, w konsekwencji 
której nasz zawodnik opuścił boisko i końcowe minuty 
(sędzia doliczył ich aż 8 do regulaminowego czasu gry!) 
graliśmy w dziewięciu na jedenastu rywali…plus sędziowie… 
W 5 minucie doliczonego czasu gry BIEBRZA wyrównała po 
strzale Jasińskiego. Dwie minuty później zwycięskiego gola 
dla drużyny z Goniądza strzelił Dekarz, który po podaniu od 
swojego partnera był na pozycji spalonej. Nie dla sędziego. 
Ten uznał gola mimo protestów naszych piłkarzy. 

8 . K o s s y k ,  2 0 . Z a n i e w s k i  ( 6 0 ′  1 0 . N i k o l a i c h u k ) , 
16.Chmielewski (60′ 5.Mingielewicz), 4.Mikucki – 
7.Dzierzgowski (Kpt) (73′ 11.Bukowski)
R E Z E R W A :  1 . M y s i e w i c z  –  1 0 . N i k o l a i c h u k , 
29.P.Sobolewski, 5.Mingielewicz, 11.Bukowski, 19.Wójcicki,

Mecze rezerw WARMII Grajewo są zwykle gwarancją wielu 
emocji. W niedzielę 23 października było ich aż zbyt wiele. 
Nasz zespół zagrał bardzo dobry mecz, ale w starciu 
z liderem tabeli BIEBRZĄ Goniądz i… sędziowską trójką 
przegrał 2:3.

   Autor: Janusz Szumowski

TRENER: Paweł Sobolewski

Fot. (Andrzej Wieszczycki (Grajewo dawniej i dzisiaj. – Facebook). Po dobrym tygodniu 

i dwóch zwycięstwach – pucharowym z WIGRAMI i ligowym z KS Michałowo (na zdjęciu) 

przyszedł zły i dwie porażki w Szczuczynie i Szepietowie.
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      LS

W  trzeciej kolejce rozgrywek drugiej ligi tenisa stołowego 
zawodnicy MOSiR Grajewo podejmowali we własnym obiekcie 
drużynę SKTS Sokółka. Grajewska drużyna była zdecydowanym 
faworytem, jednak sokólscy zawodnicy wykorzystali sytuację 
kadrową gospodarzy w tym dniu i mecz ten zremisowali 7-7. 
Grajewska „jedynka” Krymski Marek doznał kontuzji podczas 
rozgrzewki i wystąpił tylko w zwycięskim deblu z Marcinem 
Zawistowskim, wygranej grze pojedynczej i w sumie wywalczył 
1,5 punktu. Pozostali tenisiści punktowali: Maciorowski Krystian-
2,0; Królewicz Tyberiusz-2,0; Janiszewski Sebastian-1,0 
i Zawistowski Marcin-0,5. Kolejny mecz w Łomży z AZS.

Drużyny województwa podlaskiego 16 października rozegrały 
drugą rundę II ligi tenisa stołowego. Grajewska drużyna 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji swój mecz rozegrała 
w Białymstoku z UKS TS Ósemka. Tenisiści stołowi MOSiR-u byli 
o krok od zwycięstwa, a uzyskali wynik remisowy 7- 7. 
W konfrontacji z drużyną, w której występują byli pierwszoligowi 
zawodnicy rozgrywek centralnych, dwa pojedynki przegrane po 3-
2 mogły zadecydować o zwycięstwie MOSiR-u. W grajewskiej 
drużynie udanie zadebiutował Andrzej Sas, który zdobył 1,5 
punktu, pozostali tenisiści wywalczyli: Marek Krymski 
i Piotr Ogrodnik po 2,5 oraz Tyberiusz Królewicz 0,5. 
W tabeli II ligi MOSiR znajduje się na 4 miejscu.

Remis MOSiR-u w Białymstoku i w Grajewie 

Czteroosobowa reprezentacja Grajewa w składzie: Nikola 
Dąbrowska, Aleksandra Dzięgielewska, Amelia Bobrowska 
i Zuzanna Jaczyńska nawiązała wyrównaną rywalizację 
z najlepszymi w tej kategorii wiekowej zawodniczkami 
w kraju. Gradu medali nie było. W bardzo licznie obsadzo-
nych kategoriach było o niego wyjątkowo trudno. Tym 
bardziej cieszy ten jedyny brąz przywieziony z Katowic, 
wywalczony przez Zuzannę Jaczyńską, uczennicę SP nr 1 
w Grajewie. Zuzia, mimo że najmłodsza w składzie, jest do 
solidnej pracy przyzwyczajona, wszystkie swoje osiągnięcia 
i postępy zawdzięcza swojemu zaangażowaniu - nic nie 
“wpada” tu przypadkiem. Podczas startu opiekę trenerską 
zapewniła Agnieszka Dzięgielewska, a rolę sędziego pełnił 
Łukasz Lemieszko.
     KS Ookami 

Zawodniczki Klubu Sportowego Ookami stoczyły 
emocjonujące pojedynki podczas turnieju 
w Katowicach. W zawodach wystartowało 423 
zawodników w konkurencji kumite (walki) oraz 
234 w kata (układy techniczne). 

Brązowy medal 
Zuzanny Jaczyńskiej
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