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Wojsko wkrótce wróci do naszego miasta
Władze Miasta Grajewo zwróciły się do
Ministerstwa Obrony Narodowej z propozycją,
by MON rozważyło utworzenie kolejnej w kraju
jednostki wojskowej właśnie w Grajewie.
16 sierpnia odpowiednia oferta została wystosowana przez Burmistrza Miasta Grajewo do
Ministra Obrony Narodowej Mariusza
Błaszczaka. Poparcie dla tej propozycji wyraził
poseł Jarosław Zieliński, który poinformował, że
wszystko wskazuje na to, że wojsko wróci do
Grajewa.
Ministerstwu Obrony Narodowej zostały zaproponowane
tereny w granicach administracyjnych Miasta Grajewo,
które w przeszłości były już wykorzystywane przez wojsko
jako plac ćwiczeń. Przypomnijmy, że w naszym mieście do
1994 roku funkcjonowała jednostka wojskowa.
- Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych, którą
proponujemy pod budowę nowej jednostki wojskowej to
59,4243 ha – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo.
Działki położone są w południowej części Grajewa,
pomiędzy linią kolejową, ulicą Elewatorską i granicą
administracyjną miasta.
Teren obejmuje nieruchomości we własności
Miasta Grajewo (22,8438 ha) oraz Skarbu Państwa –
Lasów Państwowych (33,8493 ha) i ewentualnie
stanowiące własność prywatną (2,7312 ha).
W skład tych niemal 60 hektarów wchodzi duży
zasób ziemi, będący połączeniem lasu, terenów z samosiejkami oraz nieużytków. Graniczący on z terenami obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W zaproponowanym miejscu nie występuje ryzyko zalań lub
osunięć terenu, a całość leży w bliskim sąsiedztwie
Podstrefy Grajewskiej Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Teren ma także atuty w postaci dobrego
dostępu do infrastruktury drogowej i kolejowej. Na
dodatek obszar posiada prorozwojowe media, przez działkę
nr 3207 przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia.
W ulicy Elewatorskiej, wzdłuż przedmiotowych działek
wchodzących w skład terenu zaproponowanego pod
budowę nowej jednostki wojskowej, znajduje się sieć

kanalizacji deszczowej oraz sieć energetyczna niskiego
napięcia wraz z oświetleniem.
Grajewo jest miastem o silnych tradycjach wojskowych.
W latach 1916-1917 działała tu 3 i 4 bateria 1 Pułku Artylerii
Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego. Od 1924 do 1939
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INFORMACJE
roku stacjonował także 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen,
Kazimierza Pułaskiego. Po wojnie (1952–1967) istniał
w naszym mieście 2 Samodzielny Batalion InżynieryjnoBudowlany (2 Batalion Inżynieryjny KBW), następnie
(1967–1972) 2 Batalion Inżynieryjno-Ratowniczy Wojsk
Obrony Wewnętrznej (JW 3466) oraz (1972–1976) 42
Batalion Łączności Specjalnej (JW 4762), a także
(1976–1989) 64 Batalion Remontowo-Budowlany
(JW 2791).
W 1994 roku doszło do likwidacji jednostki
wojskowej w Grajewie. Teraz miasto staje przed
historyczną szansą na powrót wojska w jego granice.
- Decyzja o ulokowanie jednostki w Grajewie to nie tylko
podniesienie rangi miasta. Obecność wojska to impuls do
rozwoju lokalnej gospodarki, wielu nowych inwestycji, ale
także kolejne miejsca pracy. Co najważniejsze, powrót
wojska do Grajewa znacznie podniesie poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców miasta, regionu i całej Polski
północno-wschodniej, a to w obliczu wojny w Ukrainie ma
teraz priorytetowe znaczenie – informuje Burmistrz.
Analizy terenów prowadzone przez stronę

wojskową, związane z rozmieszczeniem nowo tworzonych
jednostek wojskowych w ramach Pakietu Wzmocnienia
wynikającego z Ustawy o obronie Ojczyzny, pozwoliły
stworzyć propozycję pozyskania na potrzeby infrastruktury
wojskowej nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych miasta Grajewo.
Aktualnie procedowane jest stosowne Porozumienie pomiędzy Miastem Grajewo, reprezentowanym
przez Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego,
a Skarbem Państwa, Ministrem Obrony Narodowej,
reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka,
regulujące kwestię wspólnej realizacji zadań z zakresu
bezpieczeństwa i obronności państwa na terenie miasta
Grajewo.
Do tego ważnego dla naszego miasta tematu z pewnością
wrócimy.
WM
Fot. grajewo.pl

Coraz bliżej do kolejnego bloku komunalnego
Wniosek złożony przez Miasto Grajewo do Banku
Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie”
został zakwalifikowany do dofinansowania.
Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi
6.592.827,10 zł, w tym finansowe wsparcie z Funduszu
Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilane
środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu
bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego
w wysokości 5.274.261,68 zł.
- Po podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Grajewo
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, zostanie
wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia
wykonawcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Targowej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego –
wyjaśnia Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Targowej o trzech
kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej stanowiącej piwnicę. W mieszkaniach będą
zainstalowane podstawowe urządzenia sanitarne:
umywalka w łazience, kabina z brodzikiem i sedes. Kuchnie
zostaną wyposażone w zlewozmywak z baterią i syfonem,
kuchenkę gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Komunikację w budynku
zapewni jedna klatka schodowa oraz dźwig osobowotowarowy. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i oświetlony, powstaną miejsca postojowe
z ciągiem pieszo-jezdnym, mała architektura gospodarcza
i systemowa wiata śmietnikowa oraz zieleń średnia
i wysoka.
W wyniku realizacji inwestycji powstaną 24 mieszkania
(w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych)
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
o łącznej powierzchni użytkowej lokali 1167,72 m2.
Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia: styczeń
2023 r. – grudzień 2025 r.
grajewo.pl
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Uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości
Uroczystości religijno-patriotyczne związane z obchodami
Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się wymarszem
uczestników do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.
Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta OSP Grajewo
i sztandar oraz kompania honorowa 15 Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej, następnie sztandary reprezentujące służby
mundurowe, zakłady pracy, harcerzy, szkoły. Miasto Grajewo
reprezentował Burmistrz Dariusz Latarowski wraz z małżonką,
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa,
a także radni. Wśród uczestników uroczystości byli przedstawiciele reprezentujący Powiat Grajewski oraz Gminę Grajewo,
a także delegacje jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych działających na terenie Grajewa, zakładów pracy, a także
mieszkańcy Grajewa.
Mszę w intencji Ojczyzny celebrował ksiądz proboszcz
Dariusz Łapiński. Po Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty pod
Krzyżem Solidarności, następnie delegacje władz samorządowych
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Niepodległości.
Po przejściu kolumny na plac przed UM Grajewo odbyły
się patriotyczne uroczystości. Po sygnale syreny Miejska Orkiestra
Dęta OSP zagrała hymn Polski. Poczet flagowy 15 GBZ podniósł
biało-czerwoną flagę na maszt. Krótkie przemówienie wygłosił
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski - jako gospodarz
uroczystości.
Następnie Oficer 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej odczytał apel pamięci. Żołnierze oddali salwę
honorową. Prowadzący uroczystość Sekretarz Miasta Grajewo
poprosił delegacje o złożenie wiązanek pod Pomnikiem

Niepodległości przed UM Grajewo. Po zakończeniu oficjalnych
uroczystości odbyła się część artystyczna.
Uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać piosenki
„Uwierz Polsko” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
w Grajewie - Marii Lewczuk, Anity Witkowskiej i Brajana
Kamińskiego, piosenki „O mój rozmarynie" w wykonaniu
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 – Gabrieli Strzałko oraz
piosenki pod tytułem "Dziś idę walczyć mamo" w wykonaniu
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 - Mai Moch. Uroczystość
zakończyła pieśń My, Pierwsza Brygada („Legiony”) w wykonaniu
Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Grajewo.
grajewo.pl

Grajewo bierze udział w „Przywództwie w Samorządzie”
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo wraz
z Grzegorzem Kurzątkowskim Skarbnikiem Miasta
i Emilią Piwko Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego
uczestniczą w kolejnej już edycji programu „Przywództwo
w Samorządzie”. Jest to przedsięwzięcie skierowane do
drużyn miejskich – reprezentacji małych i średnich
jednostek samorządu terytorialnego, które wzmacniają
swoje kompetencje przywódcze i wiedzę z zakresu
rezyliencji miejskiej (to między innymi zdolność do
odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność
na działanie szkodliwych czynników).
- Dzięki uczestnictwu w tym programie zyskujemy na wymianie
doświadczeń z innymi samorządami, korzystamy z dobrych praktyk
wypracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
służymy radą innym miastom, czy gminom w obszarach, które my
świetnie już znamy. Cykl warsztatów i szkoleń z pewnością pomaga
sprostać wyzwaniom, jakie miastom i gminom niesie obecna
rzeczywistość. Uczestnictwo w programie „Przywództwo w Samorządzie” przynosi korzyści w lepszym rozwoju naszego miasta – mówi
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
„Przywództwo w samorządzie” to jedyny w Polsce bezpłatny program
szkoleniowy dla liderów samorządowych. Przygotowano go w oparciu
o koncepcję rezyliencji miejskiej. Organizowany jest przez Fundację
Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska. Cykl szkoleń składa się
z 8 spotkań, podzielonych na sesje tematyczne wymiany doświadczeń
w duchu Action Learning, seminaria eksperckie z zakresu rozwoju
miast i trendów oraz wykłady w dziedzinach, takich jak przywództwo
i strategia, infrastruktura, ekonomia, społeczeństwo, środowisko,
dobrostan i zdrowie.

Udział w tym programie to dla miasta Grajewo szczególne
wyróżnienie, ponieważ nasze miasto jest jednym z 8 miast z całej
Polski biorących udział w 3. edycji projektu. Istotą tego przedsięwzięcia jest rzeczywista wymiana doświadczeń i sprawdzonych
rozwiązań na problemy systemowe między kierownictwami miast
oraz wsparcie miast w realnych zagrożeniach.
Fundacja Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia
publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Powstała w 1994
roku z inicjatywy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, wykładowcy
akademickiego na Oxford University. Fundacja od ponad 25 lat
pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach
przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia
publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach
samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych, ponieważ to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych,
pociągając za sobą innych, są motorem zmian.
Fundacja Veolia Polska swoje wsparcie kieruje do społeczności
lokalnych na terenie działania spółek Grupy Veolia w Polsce.
Działalność fundacji jest częścią polityki społecznej odpowiedzialności Veolii i skupia się na poprawie jakości życia lokalnych
społeczności, poprzez realizację celów związanych z ochroną
środowiska, a także wolontariatem pracowniczym. Od 2017 roku
zaangażowana w realizację projektu Szkoła Liderów Miast, a od 2020
w program „Przywództwo w Samorządzie”, w którym uczestnictwo
jest bezpłatne.
WM
Fot. grajewo.pl
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Miasto będzie bezpieczniejsze dzięki bezkolizyjności
Nasz głos będzie miał znaczenie dla kształtu
bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulic
Józefa Piłsudskiego i Kopernika. Ten temat już podczas
swojej pierwszej kadencji „wywołał” Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. Sprawa
budowy bezkolizyjnych wiaduktów lub tuneli
w naszym mieście przy realizacji linii kolejowej Rail
Baltica to priorytet dla podniesienia bezpieczeństwa w
całym Grajewie. Biorąc pod uwagę długość składów
jeżdżących w przyszłości tą międzynarodową trasą
kolejową oraz natężenie planowanych kursów, tylko
bezkolizyjność przejazdów gwarantuje to, że w razie
potrzeby, pojazdy służb ratunkowych na czas przejadą
z jednej części miasta na drugą.
Gdyby przejazd w ulicy Piłsudskiego nadal był na poziomie szyn,
nie tylko auta prywatne tkwiłyby w korkach. Istniałoby ryzyko, że
ugrzęźnie tam pogotowie, straż pożarna, pogotowie gazowe czy
policja. Jak wiadomo, czas w przypadku interwencji tych służb
odgrywa bardzo istotną rolę.
- Dlatego odbyłem szereg spotkań z władzami spółek kolejowych,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz rozmów
w ministerstwach, by podczas projektowania przebiegu linii Rail
Baltica przez Grajewo uwzględniono przejazdy bezkolizyjne
w naszym mieście. Liczymy teraz na to, że planowane prace będą
jak najmniej ingerowały w tkankę miasta, a jednocześnie udrożnią
ruch samochodowy. Już od lat wszyscy kierowcy w mieście
wiedzą, jak kłopotliwe jest przedostanie się przez centrum, gdy
opuszczone są szlabany. Nie mogłem dopuścić, by ten problem
stał się większy i jeszcze bardziej utrudniał nam wszystkim
funkcjonowanie, zwłaszcza że w grę wchodzi przecież bezpieczeństwo grajewian. Ono jest priorytetem i bezkolizyjność
przejazdu przez ulicę Piłsudskiego i Kopernika to bezpieczeństwo
podniesie – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
W wyniku tych wielu starań, inicjatywy mieszkańców, zaangażowania radnych miejskich, te problemy zostały dostrzeżone, a ich
rozwiązanie wzięto pod uwagę podczas prac projektowych
przebiegu linii Rail Baltica przez nasze miasto.
28 października PKP PLK S.A. przesłało do Urzędu Miasta
Grajewo wizualizację bezkolizyjnego przejazdu kolejowego
w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego i Kopernika. Nadawca zaznaczył,
że istniejące na tych grafikach budynki wciąż są badane przez
inżynierów pod kątem tego, czy ich stan i położenie umożliwiają
pozostawienie ich w sąsiedztwie planowanego tunelu. Władze

miasta ogłosiły więc konsultacje społeczne. Do 18 listopada każdy
miał możliwość składania uwag i propozycji zmian do koncepcji
w formie pisemnej na specjalnym formularzu. Te spływały do
ratusza. Po przeanalizowaniu uwag i propozycji zmian zostanie
zorganizowane spotkanie mieszkańców Miasta Grajewa z Burmistrzem oraz przedstawicielami PKP.
WM / Graf. PKP PLK S.A.

Ratusz pomoże grajewianom w zakupie węgla
W odpowiedzi na rządowy apel oraz stosowną
ustawę Miasto Grajewo włącza się w zakup
i dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw
domowych.
W tym celu najpierw Burmistrz Miasta Grajewo zwrócił się
z prośbą do gospodarstw domowych zlokalizowanych na
terenie miasta, zainteresowanych zakupem węgla dystrybuowanego przez samorząd, o złożenie w formie pisemnej lub
elektronicznej (e-mail) wstępnego zapotrzebowania na
konkretną ilość węgla (limit max. 2 tony na gospodarstwo
domowe) i jego rodzaj.
Te zgłoszenia były przyjmowane do 28 października. Wnioski
o zakup preferencyjny było można składać po wejściu w życie
Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe.
Następnie Burmistrz Miasta Grajewo, działając na podstawie
zapisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
(Dz. U. poz. 2236) poinformował, iż zamierza dokonać zakupu
paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
do dnia 31 grudnia 2022 r.
Aby ułatwić procedury grajewianom, wzór wniosku o zakup
preferencyjny węgla za 2000 zł brutto za tonę udostępniony
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został w załączniku na stronie www.grajewo.pl. Wnioski będą
rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu. Więcej
szczegółów w tym zakresie znaleźć można na oficjalnej stronie
Urzędu Miasta Grajewo.
WM / Fot. grajewo.pl
www.gazetagrajewska.pl
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Znamy wstępny katalog przyszłorocznych inwestycji
Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem miejskim.
10 listopada ukazało się stosowne Zarządzenie Burmistrza Miasta
Grajewo w sprawie projektu budżetu Miasta Grajewo na 2022 rok.
Nad nim teraz debatować będą radni, a ostateczny kształt ustawy

budżetowej znany będzie po sesji 27 grudnia. W projekcie znalazł
się przyszłoroczny wykaz planowanych inwestycji, który
prezentujemy w poniższej tabeli.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU
Planowane wydatki
rok budżetowy 2023

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania
pojazdów (dofinansowanie NFOŚiGW)
Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania
pojazdów (środki własne)
Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej
w Grajewie (dofinansowanie RFRD)
Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej
w Grajewie (środki własne)
Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego –
dokumentacja
Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej –
dokumentacja
Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II
w Grajewie – dokumentacja
Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej –
dokumentacja
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo – Inspektor nadzoru (środki własne)
Budowa i przebudowa dróg
gminnych w Mieście Grajewo*
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK)
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)
Rozbudowa cmentarza komunalnego
Zwiększenie dostępności dla osób
ze specjalnymi potrzebami
w Urzędzie Miasta Grajewo
Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Grajewie
Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**
Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II
i Legionistów w Grajewie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów
w Grajewie - Inspektor nadzoru
Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej
"strzelnicy") – dokumentacja
OGÓŁEM

120 000,00 zł
120 000,00 zł
2 091 058,00 zł
3 281 799,00 zł
75 000,00 zł
75 000,00 zł
150 000,00 zł
50 000,00 zł
300 000,00 zł
143 000,00 zł
300 000,00 zł
14 212 000,00 zł
2 637 131,00 zł
659 283,00 zł
2 000 000,00 zł
120 000,00 zł
116 000,00 zł
650 000,00 zł
570 000,00 zł
453 000,00 zł
6 795,00 zł
450 000,00 zł
2 840 400,00 zł
40 000,00 zł
300 000,00 zł

31 760 985,00 zł

* Inwestycja obejmie budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa,
Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt.Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tabortowskiego, Baśniowa,
Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe,
budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną
nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie.
**Inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego,
Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej,
Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej,
Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra,
Przemysłowej, Konopskiej.

WM na podst. http://bip.um.grajewo.pl/
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O dobrą przyszłość młodych grajewian
O realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, jakości edukacji oraz
wyzwaniach, z którymi przedszkola i szkoły dobrze sobie poradziły, rozmawiamy
z Julitą Wiluk Głównym Specjalistą ds. Oświaty Urzędu Miasta Grajewo.
- Jednym z punktów październikowej sesji Rady
Miasta Grajewo była „Informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2021/2022”. Czego dotyczył ten swego rodzaju
raport i dlaczego jest prezentowany radnym?
- Informacja ta jest ustawowym obowiązkiem każdego
samorządu, a więc także Miasta Grajewo. Zgodnie z tym
wymogiem organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do
zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Ponieważ Miasto Grajewo jest organem prowadzącym dla
czterech przedszkoli oraz trzech szkół podstawowych
w „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2021/2022” przedstawiane są jedynie informacje
dotyczące tych właśnie placówek. Nie ma tutaj zatem
informacji o wynikach matur czy egzaminów zawodowych,
ponieważ to nie Miasto Grajewo jest organem prowadzącym szkoły średnie, lecz Powiat Grajewski. Są natomiast
informacje o prowadzonym nadzorze pedagogicznym
sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Zatem, co rok, na sesjach przedstawiana jest informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych.
- Czemu służą te informacje?
- Mają wiele zalet. Jest tam dużo danych liczbowych. Z nich
wynika między innymi to, jak zmienia się liczba uczniów
w naszych szkołach podstawowych czy w przedszkolach.
Dzięki temu można na przykład wnioskować, czy na
przestrzeni kolejnych lat przybędzie lub ubędzie
pierwszoklasistów. Zwiastują to liczby określające stan
osobowy najstarszych grup przedszkolnych. Są tam
również szczegółowe informacje dotyczące ilości nauczycieli z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego.
Bardzo istotne są także prezentowane co roku w Informacji
o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych najświeższe
inwestycje w przedszkolach i szkołach podległych Miastu
Grajewo. Rodziców ósmoklasistów oraz siódmoklasistów,
radnych i nas wszystkich interesują także wyniki
egzaminów ósmoklasistów. Dlatego takie dane również
prezentowane są w Informacji o Stanie Realizacji Zadań
Oświatowych.

ul. Legionistów

Miejskim nr 4 w Grajewie- 125, natomiast w Przedszkolu
Miejskim nr 6 w Grajewie, gdzie również jest 5 oddziałów123. Wszystkich uczniów w oddziałach przedszkolnych
i klasach 1-8 w naszych trzech miejskich podstawówkach
według danych z tego samego dnia było w sumie 2115,
w tym w Szkole Podstawowej nr 1: 556 - 24 odziały, w Szkole
Podstawowej nr 2: 717 – 29 oddziały i w Szkole
Podstawowej nr 4: 842 – 33 oddziały.
Ilu nauczycieli zajmuje się tymi młodszymi i nieco
starszymi grajewianami w tych wszystkich
siedmiu placówkach oświatowych?
- Zacznę odpowiedź na to pytanie od informacji, że
w poszczególnych jednostkach oświatowych są zatrudnieni
nie tyko pracownicy pedagogiczni, lecz również administracji i obsługi. We wszystkich czterech przedszkolach
i trzech szkołach ta liczba w przeliczeniu na etaty wynosiła
w ubiegłym roku szkolnym 2021/2022- 113. To dane
uzyskane na podstawie sprawozdania Systemu Informacji
Oświatowej oraz arkuszy organizacyjnych. Z nich wynika
również, że w tym ubiegłym roku szkolnym, którego
dotyczy „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2021/2022” liczba nauczycieli pracujących
w przedszkolach i szkołach wynosiła 254. Wśród nich było
3 stażystów, 36 nauczycieli kontraktowych, 40 mianowanych i 175 dyplomowanych.

A zatem ile osób uczęszcza obecnie do miejskich
szkół i przedszkoli?

- Czy na podstawie tych danych wynika, że
grajewskie dzieci i młodzież są pod opieką
wysoko wykwalifikowanej kadry?

- Według danych z 30 września 2021 roku w Przedszkolu
Miejskim nr 1 w Grajewie było w 4 oddziałach 85 dzieci, a w
Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie w tej samej liczbie
oddziałów- 87. W pięciooddziałowym Przedszkolu

- Tak. Cieszy nas fakt, że nauczyciele w miejskich szkołach
i przedszkolach stale podnoszą swoje kwalifikacje
i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Tylko
w roku szkolnym 2021/2022 do Urzędu Miasta Grajewo
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dbają miejskie przedszkola i szkoły
wpłynęło 6 wniosków o przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Wysokie kompetencje kadry pedagogicznej są gwarancją
dobrej jakości kształcenia uczniów oraz wysokiej klasy
opieki w przedszkolu, gdzie również przebiega już proces
edukacji, która owocuje w klasach pierwszych szkoły
podstawowej.
- Jak poszły egzaminy ósmoklasistów w Grajewie
w ubiegłym roku szkolnym?
- Wynik średni dla miasta Grajewa z języka polskiego
wyniósł - 53 procent. Egzamin z tego przedmiotu zdawało w
miejskich szkołach 299 ósmoklasistów. Niższe wyniki
średnie z tego przedmiotu zanotowały w województwie
podlaskim na przykład takie gminy miejskie jak: Suraż,
Tykocin, Brańsk, Szczuczyn, Hajnówka czy Drohiczyn. Taki
sam średni wynik jak nasze miasto w analogicznym czasie
odnotowano między innymi w: Goniądzu czy Knyszynie lub
mieście Dąbrowie Białostockiej. 54 procent to wynik
średni dla naszego miasta z egzaminu ósmoklasistów
z matematyki. To więcej niż na przykład w gminie miejskiej
Hajnówka. Ósmoklasiści w naszych podstawówkach
średnio na 64 procent napisali egzamin z języka
angielskiego. To zdecydowanie najwyższy wynik ze
wszystkich gmin miejskich i wiejskich całego powiatu
grajewskiego. W skali województwa pod tym względem
uczniowie klas ósmych w naszym mieście napisali ten
egzamin lepiej niż na przykład ich rówieśnicy w miastach:
Stawiski, Jedwabne, Nowogród, Goniądz, Knyszyn czy
Drohiczyn lub Dąbrowa Białostocka, Suchowola,
Ciechanowiec, Szepietowo. Dwóch ósmoklasistów w Grajewie zdawało egzamin w ubiegłym roku szkolnym z języka
rosyjskiego i trzech z niemieckiego. Takie dane podała
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we wrześniu 2022 roku.
Ich prezentacja co roku pozwala monitorować jakość
procesu edukacji w naszych miejskich szkołach.
- Czy Pani zdaniem wpływ na ten proces miała
pandemia i związane z nią zmiany trybu
nauczania stacjonarnego na zdalny lub hybrydowy?
- Moim zdaniem- tak. Sądzę, że tryb stacjonarny jest
bardziej efektywny i przynosi lepsze skutki i jestem pewna,
że zdecydowana większość osób związanych z oświatą tak
samo to ocenia. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że
nie było innego wyjścia i bezpieczeństwo uczniów, ich
rodzin oraz wszystkich osób zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, a także ich bliskich było w okresach
szczytów pandemii najważniejsze. Dlatego Miasto Grajewo
przygotowało swoje podległe mu placówki oświatowe do
tego trybu pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom
uczniów i nauczycieli, zostały zakupione i przekazane
szkołom laptopy do zdalnego nauczania. Mam jednak
nadzieję, że pandemia jest za nami i w przyszłości
uczniowie naszych szkół nie będą już uczyć się zdalnie czy
hybrydowo, a jedynie stacjonarnie. Ten tryb jest nie tylko
najlepszy dla zdobywania i utrwalania wiedzy, ale także dla
ich rozwoju, dobrych kontaktów rówieśniczych.

- Jakie znaczenie dla jakości oświaty mają
miejskie inwestycje w obszarach edukacji?
- Z pewnością każde przedsięwzięcie, które poprawia
warunki nauki uczniów oraz pracy nauczycieli jest tutaj
istotne. Dlatego cenne są wszystkie wakacyjne te drobne
i duże remonty w szkołach czy przedszkolach oraz dużo
bardziej kosztowne i wymagające inwestycje, jak choćby
ukończona pod koniec sierpnia budowa łącznika przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Miasto inwestuje
także w dobry rozwój fizyczny młodych grajewian. Stąd
budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Grajewie, które wkrótce zyska oświetlenie. Oświata
jest przysłowiowym oczkiem w głowie władz miasta, więc
tych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat było bardzo
dużo. Ich katalog można znaleźć na portalu miejskim
„Mapa Inwestycji w Grajewie”. Samorząd we współpracy
z miejskimi przedszkolami i szkołami stara się
uatrakcyjniać naukę. Służą temu naprawdę interesujące
wspólnie organizowane wydarzenia. Wśród nich jest
między innymi „Olimpiada Przedszkolaka” czy zainicjowana w październiku współpraca Miasta Grajewo
z Politechniką Białostocką w partnerstwie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki temu
rusza „Grajewski Uniwersytet Dziecięcy”. To projekt, w
którym udział weźmie 42 uczniów z klas IV-VI szkół
podstawowych z naszego miasta.
- Jakie są obecne wyzwania przed grajewską
oświatą?
- Z naszych analiz wynika, że na przestrzeni kilkukilkunastu lat nie grozi nam brak kadry pedagogicznej. Od
lat skutecznie dostosowujemy się do wymagań, jakie
przynosi otaczająca nas rzeczywistość. Poradziliśmy sobie
modelowo z przeprowadzeniem na gruncie miejskim
ogólnopolskiej reformy systemu edukacji, polegającej na
likwidacji gimnazjów. Stworzyliśmy w miejskich
placówkach więcej miejsc dla przedszkolaków. Przygotowaliśmy nasze szkoły i przedszkola na bezpieczne
funkcjonowanie w czasie pandemii. Następnie udało nam
się sprawnie przyjąć do tych placówek dzieci uchodźców
z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście.
Wszystkie te przedsięwzięcia oraz wysoki poziom edukacji
to sukces wielu osób. Stąd podziękowania w stronę
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów i kadry
niepedagogicznej poszczególnych jednostek, władz miasta,
a także radnych miejskich za wspólny trud wkładany
w budowanie procesu edukacji. Te wysiłki owocują
optymalnym inwestowaniem w dobrą przyszłość młodych
grajewian. Umożliwianie im dobrego rozwoju w naszych
miejskich przedszkolach i szkołach jest głównym celem
wszystkich naszych działań w obszarze edukacji.
- Dziękujemy za rozmowę.
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V Ogólnopolski Turniej Tańca
5 listopada już po raz piąty odbył się „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Miasta Grajewo”. Przez cały dzień
w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Grajewie swoje umiejętności w tańcach
standardowych i latynoamerykańskich
prezentowali tancerze z całej północnowschodniej i centralnej Polski.
W sumie razem z sekcjami pokazowymi na Turnieju
wystąpiło prawie 500 uczestników w różnym wieku,
reprezentujących kluby taneczne z następujących
miejscowości: Augustów, Białystok, Elbląg, Giżycko,
Łomża, Olecko, Olsztyn, Ostrołęka, Pruszków, Sochaczew,
Warszawa i oczywiście Grajewo. Piękne stroje i wspaniałe
występy ukazujące pasję i zaangażowanie zawodników na
długo pozostaną w pamięci ponad 600 widzów, którzy
odwiedzili tego dnia Halę MOSiR w Grajewie. Tradycyjnie
już zaszczyt i przyjemność dekoracji zwycięskich
zawodników w finałowym, wieczornym bloku mieli
Burmistrz Miasta Grajewo – Dariusz Latarowski i Dyrektor
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Grajewskiego Centrum Kultury – dr Tomasz Dudziński. To
wyjątkowe wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz
wydarzeń kulturalno-sportowych Grajewa.
Na Turnieju nie mogło zabraknąć reprezentantów
Grajewskiego Centrum Kultury, którzy na co dzień trenują
pod okiem instruktorów: Dariusza Jabłońskiego i Karoliny
Poniatowicz. Ich wytrwałość i ciężkie treningi zaowocowały
bardzo dobrymi wynikami, które prezentujemy poniżej.
1 miejsce
Rydzewski Tomasz - Szarnecka Kornelia – 10-11, 4T, „H”
Goliczewski Franciszek - Kuczyńska Izabela – do 7, 4T, „H”
Malinowski Karol - Owsianko Nikola – do 7, 4T, „H”
Suchodolski Adam - Wójcicka Oliwia – do 7, 4T, „H”
2 miejsce
Zawistowski Patryk + Kozłowska Katarzyna – pow. 15, LA,
„C” Górski Maciej + Zajkowska Natalia – 8-9, 4T, „H”
Wójcicki Aleksander + Sawicka Maja – 8-9, 4T, „H”
Lipski Szymon + Przytulska Maria – 8-9, 4T, „H”
3 miejsce
Liniewski Szymon + Rydzewska Małgorzata – pow. 15, 8T,
„E”

www.gazetagrajewska.pl
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Towarzyskiego – 5 XI 2022 r.
4 miejsce
Szczepankowski Karol + Karwowska Zuzanna – pow. 15,
LA, „B” Janiszewicz Szymon + Krupińska Magda – pow.
15, LA, „D”
5 miejsce
Śmiarowski Dawid + Kwiesielewicz Karolina – 14-15,
Komb. 8T, „E”
6 miejsce
Szczepankowski Karol + Karwowska Zuzanna – pow. 15,
ST, „C”
7 miejsce
Janiszewski Szymon + Krupińska Magda – pow. 15, ST, „D”
8 miejsce
Śmiarowski Dawid + Kwiesielewicz Karolina – 14-15, LA,
„D”
Wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować, gdyż tylko
wspólne działania umożliwiły realizację tej imprezy na tak
wysokim poziomie. Do zobaczenia za rok.

Organizatorzy:Grajewskie Centrum Kultury, Kadryl,
Miasto Grajewo
Współorganizatorzy: Federacja Tańca Sportowego, MOSiR
Grajewo, Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza
w Grajewie
Patroni medialni:Polskie Radio Białystok, Grajewo24.pl,
e-Grajewo.pl
Jurorzy:
Sędzia główny: Łukasz Grzęski (Toruń)
Sędziowie: Krzysztof Dąbkowski (Jaroty); Tomasz Kadylak
(Płock); Rafał Krzysztof Karbowiak (Sochaczew); Grzegorz
Bogdan Klekotko (Olecko); Alexandra Konstantinowa
(Pruszków); Paweł Sobieszek (Lublin); Arkadiusz
Sosnowski (Gdańsk); Łukasz Grzęski (Toruń).
Sędziowie skrutinerzy: Andrzej Bondar; Krzysztof
Ślizewski.
Prowadząca: Dorota Bondar
GCK

9

INFORMACJE

Cmentarz katolicki w Grajewie
Cmentarz jest miejscem szczególnym, w którym człowiek
zatrzymuje się w zadumie i refleksji; miejscem pamięci,
wierności wobec osób, które już odeszły. W chwilach zadumy
nekropolia jawi się jako obszar szczególny, to miejsce
wiecznego spoczynku nie jest traktowane tylko i wyłącznie
jako składowisko kości i prochów - cmentarz stanowi zapis
historii pokoleń małej ojczyzny, której dotyczy.
Grajewska parafia powstała w roku 1479, jednak aż do
wytyczenia obecnego cmentarza zmarli byli chowani
w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła na tzw. cmentarzu
przykościelnym. Już od połowy XVIII w. podejmowano
w Polsce próby przeniesienia cmentarzy poza teren miast.
Pierwszy taki cmentarz założony został w Warszawie w 1781 r.
Już w roku 1795 oficjał konsystorza łomżyńskiego wystosował
do księży pismo, przypominające o nakazie przenoszenia
cmentarzy poza miasto. Proboszczowie, współdziałając
z władzami świeckimi, mieli wybrać odpowiednie miejsce
i otoczyć je parkanem.
Grajewski cmentarz został wytyczony w 1810 roku
w południowej części miasta, w odległości około 1,5 kilometra
od kościoła. Kolator zlecił wykonanie muru kamiennego wokół
miejsca wyznaczonego na składanie szczątków doczesnych
i opłacił wszelkie związane z tym koszty. Cmentarz nie miał
wytyczonego oddzielnego miejsca, przeznaczonego na
grzebanie dzieci nieochrzczonych. Przez pierwsze lata
w miejscowym społeczeństwie opory przed pochówkiem na
tych nowych cmentarzach były duże, z czasem jednak wszyscy
przyzwyczaili się do tej nowej sytuacji. Już w 1839 roku
okazało się, że ogrodzenie cmentarza jest za słabe,
a powierzchnia zbyt mała, aby można było zmieścić wszystkich
potrzebujących godnego pochówku. W tym roku cmentarz
posiadał już wyznaczone miejsce do grzebania niekatolików
i nieochrzczonych. Relacje z 1859 roku podają, że cmentarz był
wówczas zbyt mały, jak na lokalne potrzeby, "nadto słabo
oparkowany i nieuporządkowany". Rok 1874 przyniósł
dwukrotne powiększenie cmentarnego terytorium. Jak podaje
rejestr z 1931 roku, powierzchnia cmentarza miała wielkość
2,67 hektara. Zaraz po wojnie, w 1948 roku, zwiększono
nekropolię o 1,12 hektara i teren liczący już 3,79 hektara
ogrodzono murem z kamienia i cementu.
Każdy cmentarz, to nie tylko ciała złożone w ziemi i nagrobki
stojące nad nimi, wskazujące miejsce pochówku i upamiętniające daną osobę. Cmentarz, to także wszystko inne, co
znajduje się na obszarze wyłączonym spod użytku świeckiego,
a przydzielone jako dominium zmarłych. To wszelakie
elementy pozwalające na pełnowartościowe chwile przeżyć
emocjonalnych związanych z zadumą nad śmiercią
i nad daną konkretną osobą, przed grobem której stanie
przechodzień, zmierzający także, począwszy od dnia swych
narodzin, ku miejscu wiecznego spoczynku. Cmentarz jest
wszak miejscem szczególnie nastrajającym do refleksji, która
jest niejednokrotnie zapoczątkowana przez trwałość
zachowanych historycznych pomników, mijanych może zbyt
często w pośpiechu i bezwiednie. Grajewski cmentarz również
może poszczycić się kilkoma z nich, choć z wyjątkiem kaplicy
cmentarnej pochodzą one z końca XIX wieku.
Kaplica, widoczna dziś na cmentarzu parafialnym w Grajewie,
powstała w 1839 roku z fundacji rodziny Wilczewskich.
Wzniósł ją Kajetan Wilczewski, ówczesny właściciel Grajewa,
dla swojej żony Anny. Jej poświęcenia dokonał 26 lipca 1840
roku biskup Straszyński. Rok później proboszcz parafii
Grajewo otrzymał od biskupa zezwolenie na odprawianie przy
kaplicznym ołtarzu jednej mszy w ciągu roku, w dniu święta
świętej Anny. Od 1 czerwca 1878 roku, kiedy to kościół
parafialny spłonął, do czasu wybudowania nowej świątyni
w 1882 roku, kaplica służyła jako miejsce odprawiania

10

Grajewo grób W. Perlitza. Foto F. Wodowski Grajewo

Foto: Kaplica cmentarna w latach siedemdziesiątych XX w.
Helena Perlitz przy grobie męża - Wacława Perlitza,
burmistrza Grajewa w latach 1918-1929
nabożeństw dla wiernych całej parafii. We wnętrzu kaplicy
zachowały się do dziś wmurowane w ścianę dwa epitafia
z czarnego marmuru, poświęcone Rozalii z Bońkowskich
zmarłej w 1843 roku oraz jej mężowi Aleksandrowi
Wilczewskiemu, zmarłemu dziesięć lat później, w 1853 roku.
Do najstarszych zachowanych należą też groby: Jana
Cołańskiego (zm. 1878), Jana Mysłowskiego - doktora
Uniwersytetu Wileńskiego (zm. 1881), Stanisława
Hanussowskiego (zm. 1886), Szczepana Petrulewicza (zm.
1890), Władysława Łazarskiego (zm. 1892), Floriana
Józefowicza - dyrektora grajewskiej komory celnej (zm. 1893),
Izabeli z Paszkowskich Radziwiłłowiczowej (zm. 1898) czy
Emilii Anny z Lisiewiczów Montwiłłowej (zm. 1900). Na
cmentarzu nie brakuje też młodszych nagrobków wybitnych
członków grajewskiej społeczności, jak chociażby: burmistrza
Wacława Perlitza (zm. 1929), proboszcza ks. Józefa
Butanowicza (zm. 1930), dr. Tadeusza Nowickiego (zm. 1934),
czy profesorów grajewskiego gimnazjum: Władysława
Orłowskiego (zm. 1925) i Jana Lorenca (zm. 1926) oraz wielu,
wielu innych. Są tu także mogiły zbiorowe, opowiadające
historię bolesnych wydarzeń XX wieku.
Ulotne słowa wyryte w kamieniu lub metalu, nabierają
trwałości i przywodzą na myśl słowa ewangelisty "Jeśli ci
umilkną, kamienie wołać będą". Niech te nasze grajewskie
kamienie, będące często jedynym świadkiem czyjegoś życia i
śmierci, nadal opowiadają potomnym historię naszego miasta.
Opr. T. Dudziński
www.gazetagrajewska.pl

INFORMACJE

Wspólnie dbamy o grajewskie nekropolie
W tym roku w dniach 31 października i 1 listopada
odbyło się dziewiąte kwestowanie na rzecz
utwardzenia alejek na cmentarzu parafialnym
w Grajewie. Uzyskana kwota pozwoli w nadchodzącym roku przeprowadzić kolejne prace w tym
zakresie. Dzięki dobrej współpracy zainicjowanej
rok temu przez władze miasta udało się
wyremontować zabytkową bramę główną do
nekropolii i już 1 listopada można było z niej
korzystać.
Organizator kwest- Stowarzyszenie Lepsze Grajewodziękuje wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą
wsparli tę inicjatywę. W tym roku uzyskano kwotę
19 009,11 zł, 22 dolarów i 7 euro. To bardzo dobry wynik,
który pozwoli na podjęcie kolejnej budowy alejek w roku
2023.
- Szczególną wdzięczność kierujemy do kwestujących
wolontariuszy, władz samorządowych miasta i powiatu,
osób prywatnych oraz przedstawicieli grajewskich
organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontariackich,
którzy poświęcili swój czas, aby zbierać datki na ten
potrzebny i szczytny cel.
Cmentarz- dzięki wspólnemu wysiłkowi- przez ostatnie lata
stał się pięknym przykładem pamięci o bliskich zmarłych –
mówi Tomasz Strózik, Sekretarz Stowarzyszenia Lepsze
Grajewo.
Łączna długość utwardzonych dzięki kwestom ścieżek
wyniosła już w 2019 roku 1127 metrów i nadal rośnie- tylko
kwestią czasu jest, gdy osiągnie półtora kilometra.
W tym miejscu warto wspomnieć, że 1 listopada
grajewianie oraz przyjezdni mogli już wejść na nekropolię
parafialną, zabytkową bramą, która została odrestaurowana. Co prawda ten obiekt i cmentarz nie należą do
zasobów miejskich, ale są istotnym elementem architektonicznym Grajewa. Postępujące ubytki w tynku wejścia na
nekropolię groziły wyłączeniem bramy z eksploatacji.
Dlatego z inicjatywy Dariusza Latarowskiego Burmistrza
Miasta Grajewo podjęto kroki, które uchroniły obiekt przed
dalszą degradacją. W tym celu 22 października 2021 roku

na cmentarzu parafialnym odbyło się spotkanie Burmistrza
z Księdzem Dziekanem Dariuszem Łapińskim, Proboszczem Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej oraz Tomaszem
Dudzińskim- Przewodniczącym Społecznego Komitetu
Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego przy
Towarzystwie 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Na
miejscu byli także projektanci. Pieniądze na przygotowanie
dokumentacji projektowej zostały przekazane przez
Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego Cmentarza
Parafialnego. W grudniu ubiegłego roku gotowy był projekt
remontu i przebudowy bramy.
Dodatkowo w maju bieżącego roku Sejmik Województwa
Podlaskiego poinformował, że Parafia Rzymskokatolicka
pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie zyskała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na ten cel.
Prace budowlane przebiegły zgodnie z planem. Wspólnym
wysiłkiem udało się ocalić bramę przed degradacją
i przywrócić jej dawny blask.
WM na podst. lepszegrajewo.pl
Fot. grajewo.pl

Witamy kolejnych „mieszkańców” parkowych stawów
27 października we współpracy z Kołem Wędkarskim PZW
83 w Grajewie zarybione zostały stawy w Parku Solidarności. Wpuszczonych zostało ponad 400 sztuk karpi koi,
karasi koi i orfy. Materiał zarybieniowy pochodził
z jednej hodowli z Kielc.
Przypomnijmy, że Miasto we współpracy z Kołem Wędkarskim PZW 83 w Grajewie, przystąpiło do pierwszego etapu
zarybiania stawów w Parku Solidarności jesienią 2020
roku. Wówczas zostały wpuszczone tam m.in. złote
karasie.
Przypominamy, aby nie zarybiać tych akwenów na własną
rękę, ponieważ może to zaburzyć naturalny ekosystem.
Zakaz dotyczy zwłaszcza wpuszczania drapieżników,
których pokarmem są inne małe ryby.
WM/grajewo.pl
Fot. grajewo.pl
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Echa wydarzeń w SP 4
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W „Czwórce” odbyła się uroczystość z okazji 104. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. To wyjątkowy czas
dla każdej Polki i Polaka. Akademia „Dla Niepodległej”
rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania
hymnu narodowego i powitania zgromadzonych przez
p. Wicedyrektor Joannę Waniewską. Następnie uczestnicy
uroczystości wysłuchali pięknej recytacji i utworów
muzycznych o tematyce patriotycznej w wykonaniu
uczniów z klas: VIII d, V b, III c i IV c. Uroczystość została
przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: p. Agnieszki
Ramotowskiej, p. Alicji Deresz - Armaty, p. Anny Bukowskiej, p. Wiesława Jerulanka i p. Tomasza Szewczyka.
W klasach odbyły się zajęcia tematyczne i spotkania.
W klasie VI b uczniowie pod kierunkiem p. L. Pietrzykowskiej i p. A. Sokołowskiej wzięli udział w spotkaniu ph.
„Patriotyzm obecnie”, będącego próbą udzielenia
odpowiedzi na pytania: Co to znaczy kochać swój kraj?
Którą drogę do patriotyzmu wybrać? Czy te drogi są
podobne dla wszystkich, czy różne? Spotkaniu towarzyszyła gazetka wyeksponowana w holu szkoły. Nasze
wnioski:
-Odpowiedzi na te pytania powinniśmy szukać w sobie.
-Drogowskaz wskaże nam wiele dróg, ale wybrać musimy
sami.
Ponadto z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
społeczność szkolna dodatkowo oddała hołd Ojczyźnie
przychodząc do szkoły w galowych strojach, z przypiętymi
biało-czerwonymi kotylionami.
Ku chwale Ojczyzny!
PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
Kontynuujemy realizację programu „Laboratoria
Przyszłości”. W ostatnim czasie w pracowni technicznej
i kulinarnej odbyły się zajęcia w klasie II b przeprowadzone
przez p. Dyrektora Karola Choynowskiego i wychowawczynię p. Elżbietę Sarnacką. Na początku uczniowie
zapoznali się z regulaminami pracowni, po czym, po
wysłuchaniu instruktażu, wiercili otwory, wkręcali wkręty,
wbijali gwoździe i mierzyli stoliki. Na zakończenie zajęć
wspólnie z p. Dyrektorem wykonali półkę. Z kolei podczas
zajęć kulinarnych w ramach Dnia Zdrowego Śniadania
przygotowali zdrowe i pyszne kanapki. Zabawa połączona
z nauką dostarczyła uczestnikom zajęć dużo radości.
PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”
W ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
i obchodzonego w szkole Światowego Dnia Owoców
i Warzyw uczennice klasy VI b przedstawiły grupie
przedszkolnej „Skrzaty” Mini Play pt. „Very Hungry
Caterpillar”, zachęcając tym samym najmłodszych do ich
spożywania. Natomiast podczas lekcji w klasie VII b
uczniowie nazywali warzywa i owoce w języku angielskim,
po czym wykonali zdrowe i pyszne sałatki. Przedsięwzięcia
koordynowała p. Agnieszka Sokołowska. Dzieci
uczęszczające na zajęcia logopedyczne do p. Aleksandry M.
Kuczyńskiej również miały zajęcia pachnące owocami. Było
chrupanie, smakowanie, nazywanie i granie w owocowo –
warzywne quizy logopedyczne. Wszystkim się podobało
i smakowało też.
PODSUMOWANIE MIEJSKIEJ GRY CHARYTATYWNEJ „ŚPIĄCE KASZTANY”
7 listopada 2022 r. nagrodziliśmy najlepszych łowców
„ŚPIĄCYCH KASZTANÓW”. Wyniki zwycięzców były
12

imponujące! Oto najlepsi z najlepszych: Wiktoria Banach,
Sebastian Borawski, Daniel Wąsowski, Kamila Godlewska,
Oliwia Muszyńska. Wyróżnieni uczniowie otrzymali bony
o wartości 150 złotych ufundowane przez: Restaurację
Balton, Restaurację Spółdzielcza 1, Piecuch Retro, Pizzerię
Savona oraz Grill House.
Kolejni sponsorzy stali się szczęśliwymi posiadaczami
„ŚPIĄCYCH KASZTANÓW”. Dzięki ich hojności na
konto Wiktorka Wiśniewskiego trafi 3800,00
złotych. Dziękujemy: Anicie Łagunie-Ciskowskiej Apteka
Cis; K. M. Brakonieckim Apteka Arnika; I. Zawistowskiej
Restauracja Stara Kuźnia; M. Ciskowskiemu Kancelaria
Adwokacka; I. Łagunie Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„ZAGŁOBA”; A. Gutowskiemu „Meble na Miarę”; D. Bołądź
Pomoc Drogowa Nestor, J. Wesołowskiemu Usługi
Transportowe; K. Gleba Catering „U Kasi”i anonimowemu
Darczyńcy. Sukces miejskiej gry charytatywnej „Śpiące
Kasztany” to efekt współpracy uczniów, nauczycieli,
wychowawców SP4 i zaangażowania rodziców. Zebranie,
pomalowanie oraz ukrycie w różnych zakątkach miejskich
parków ponad 8000 kasztanów to nie lada wyczyn!
Koordynatorki: K. Bobrowska, O. Fiodorowicz,
A. Mioduszewska i J. Szymanowska dziękują wszystkim
współtwórcom przedsięwzięcia.
PAMIĘTAMY…
Przed dniem Wszystkich Świętych członkowie Szkolnego
Klubu Wolontariusza i uczniowie klasy II c z wychowawczynią odnaleźli w starej części grajewskiego
cmentarza bezimienne, zapomniane i zaniedbane mogiły.
Wraz z opiekunami- p. Renatą Wierzchowską, Dorotą
Zabłocką i Anną Mioduszewską uporządkowali ponad
stuletnie groby dawnych mieszkańców Grajewa. Zapalili
znicze przed tablicą upamiętniającą zamordowanych
grajewian w czasie II wojny światowej. Odwiedzili mogiły
żołnierzy oraz groby swoich bliskich – dziadków
i pradziadków. Pielęgnowanie pamięci o bohaterach,
szczególnie tych związanych z historią Grajewa jest
wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
Więcej szczegółów: sp4.grajewo.com
Zapraszamy - SP 4 Grajewo

www.gazetagrajewska.pl
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PogłówkujMY – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Dzieci programują
Nasze przedszkole bierze udział w realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „PogłówkujMY”. To projekt
dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich dzieci rozwijały u siebie
kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność. Zadania
logiczne, łamigłówki i gry sprzyjają rozwijaniu pomysłowości, wytrwałości, cierpliwości oraz współpracy. Celem
jest:
- pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia;
- nauka współpracy w grupie;
- kształtowanie właściwej postawy i charakteru młodego
człowieka;
- rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań
dzieci;
- rozwijanie pamięci, kreatywności oraz kształtowanie
logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;
- wyrabianie umiejętności koncentracji;
- wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia,
poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu.
PM2

Radosne i owocne spotkanie z policjantem
17 października w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie
z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Celem tego przedsięwzięcia było utrwalenie z dziećmi
zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień
dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
i w domu.
Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał
podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia
przez jezdnię. Następnie wytłumaczył, jak należy zachować
się w kontaktach z obcymi ludźmi, ze zwierzętami, jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych. Wiele radości sprawiła
dzieciom zabawa w „Ruch drogowy”. Każde z nich mogło
sprawdzić swoje wiadomości w praktyce, jeżdżąc samochodzikami po jezdni i przechodząc po pasach. Policjant
zaprezentował również – ku wielkiej radości dzieci – sygnał
syreny policyjnej.
Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały rad
i wskazówek zaproszonego gościa.
PM2

Przedszkolaki z PM1 odwiedziły miejsce pamięci narodowej
„A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas…”
Kultywując polską tradycję związaną z Dniem Wszystkich
Świętych oraz Świętem 11 Listopada przedszkolaki z PM1
odwiedziły miejsce pamięci narodowej. Głównym celem
wizyty było kształtowanie umiejętności zachowania się w
miejscach pamięci narodowej oraz wyrażanie szacunku dla
żołnierzy, którzy walczyli o wolność Polski. Dzieci z grupy
“Smerfy” i “Stokrotki” w ciszy i zadumie uczciły pamięć
poległych żołnierzy, zapalając znicze. Była to bardzo
ciekawa przedszkolna lekcja historii. Była to wyjątkowa
nauka patriotyzmu i miłości do naszego kraju.
PM1
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Powstały dyniowe marionetki halloweenowe
Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka
w Grajewie Oddział Grajewskiego Centrum Kultury
5 listopada zorganizowało kolejne już spotkanie z Krówką
Matyldą. Tradycyjnie dzieci świetnie się tutaj bawiły,
kreatywnie spędzając czas. Tym razem w ramach

warsztatów plastycznych stworzyły dyniowe marionetki
halloweenowe, a następnie obejrzały film animowany.
Organizatorzy dziękują za tak liczne przybycie i zapraszają
na kolejne spotkanie.
WM/Fot. CTM-MM

Bajkowe spotkanie w PM1
7 listopada w PM1 obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Do
przedszkola przybyły dzieci przebrane w piękne, bajkowe
stroje. W tym dniu były zabawy wymagające wykazania się
znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych.
Dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały poszczególne
dzieła po rekwizycie. Były muzyczne zagadki bajkowe,
zabawy ruchowe oraz prezentacja dziecięcych bajkowych
przebrań. Dzieci otrzymały w bajkowych kubeczkach
popcorn, a na zakończenie wylosowały słodki bajkowy
lizaczek.
Ten dzień był doskonałą okazją do rozwijania
zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe
książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne,
rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo.
Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło
zostaje ukarane.
Dzień ten przypomniał wszystkim, jak ważne są te
właśnie dzieła w życiu każdego dziecka. Przeniesienie dzieci
w świat bajek sprawiło przedszkolakom dużo radości.
PM1

Święto Niepodległości w PM1
Po raz kolejny Przedszkole Miejskie nr 1 włączyło się
w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. 10 listopada
2022 r. o godz. 11:11 dzieci ze wszystkich grup uroczyście
odśpiewały hymn państwowy. Inicjatorem akcji jest
Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jej cel to zachęcenie dzieci
i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta
Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec
polskich symboli narodowych.
Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych
zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami,
charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami,
muzyką, strojami regionalnymi, legendami itd. Udział
w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość
narodową i kształcących postawy patriotyczne.
Przedszkolaki wzięły także udział w prezentacjach
artystycznych zorganizowanych z okazji odzyskania
niepodległości przez Polskę. Celem występów była
popularyzacja utworów literackich dla dzieci o tematyce
patriotycznej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz
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prezentacja zdolności i umiejętności recytatorskich,
wokalnych i tanecznych. Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami oraz słowami pochwały.
Spotkaniu towarzyszyła miła, ciepła i serdeczna atmosfera.
PM 1
www.gazetagrajewska.pl

SPORT

Wieści z WARMII Grajewo
W czwartek 27 października w siedzibie Podlaskiego Związku
Piłki Nożnej w Białymstoku rozlosowano pary 1/8 Okręgowego
Pucharu Polski. Wśród szesnastu zespołów, które pozostały
w grze o okręgowy puchar, są aż dwie drużyny naszego Klubu.
Nasze rezerwy zmierzą się w Grajewie z ŁKS 1926 Łomża,
a pierwszy zespół WARMII zagra na wyjeździe z TUROŚNIANKĄ
Turośń Kościelna. Mecze zostaną rozegrane 29 marca 2023 roku.
Oto pełen zestaw rozlosowanych par:
1. WARMIA II Grajewo – ŁKS 1926 Łomża
2. KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna – WARMIA
Grajewo
3. RUCH Wysokie Mazowieckie – OLIMPIA Zambrów
4. SPARTA 1951 Szepietowo – KS Wasilków
5. KS Śniadowo – JAGIELLONIA II Białystok
6. PIAST Białystok – TUR Bielsk Podlaski
7. SPARTA Augustów – KS Michałowo
8. CRESOVIA Siemiatycze – KS Grabówka
Mecze 1/8: środa 29.03.2023 r. – godz. 16:15 (obiekty bez
sztucznego oświetlenia)
Wynik losowania 1/4 Pucharu Polski Sezonu 2022/23 (edycja
2023/24):
1. SPARTA 1951 Szepietowo/KS Wasilków – KS
Śniadowo/JAGIELLONIA II Białystok
2. C R E S O V I A S i e m i a t y c z e / K S G r a b ó w k a –
TUROŚNIANKA Turośń Kościelna/WARMIA Grajewo
3. PIAST Białystok/TUR Bielsk Podlaski – RUCH Wysokie
Mazowieckie/OLIMPIA Zambrów
4. SPARTA Augustów/KS Michałowo – WARMIA II
Grajewo/ŁKS 1926 Łomża

Mecze 1/4: środa 19.04.2023 r. – godz. 17.00. (obiekty bez
sztucznego oświetlenia)
Nowy sponsor WARMII
W piątek 28 października w Warszawie przedstawiciele Zarządu
KS WARMIA w składzie – Wojciech Dulgis, Janusz Szumowski,
Mateusz Szumowski podpisali umowę sponsorską z firmą forBET
Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z Warszawy reprezentowaną
przez Pana Prezesa Pawła Majewskiego. Firma forBET została
tym samym Sponsorem Klubu Sportowego WARMIA Grajewo.
W ramach umowy logotyp forBET pojawi się na koszulkach
meczowych naszego zespołu, a od początku sezonu można go
znaleźć w materiałach wydawanych przez nasz Klub, takich jak:
bilety, plakaty meczowe oraz grafiki w artykułach i social mediach
Klubu. Dodatkowo na Stadionie Miejskim im. Witolda
Terleckiego będzie obecny branding firmy.
Wygrywamy ze Śniadowem
i przegrywamy z Łomżą
5 listopada piłkarze WARMII Grajewo nie mieli problemów
z pokonaniem beniaminka IV ligi KS Śniadowo. W sobotę przed
własną publicznością nasz zespół wygrał 4:0. 12 listopada na
meczu wyjazdowym nasz zespół uległ ŁKS 1926 Łomży 1:4.
Ostatni mecz ligowy w tym roku zagramy 19 listopada
o 13:00 w Grajewie z RUCHEM Wysokie Mazowieckie.
Autor: Janusz Szumowski

Grajewscy zapaśnicy zdobyli 15 medali w Białymstoku
i zajęli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej
W sobotę, 29 października, w Białymstoku odbył się
Międzynarodowy Memoriał im. Dąbrowskich w zapasach w stylu
klasycznym oraz zapasach kobiet. Głównym celem imprezy było
uczczenie pamięci wybitnych trenerów i wychowawców oraz
popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży.
Oto wyniki w poszczególnych grupach wiekowych zawodników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.
MŁODZICZKI
Kat 42 kg- 3. Chojnowska Julia
Kat 50 kg- 2. Skarżyńska Kamila
Kat 58 kg- 2. Kalinowska Olivia
MINIZAPASY DZIEWCZĄT
Kat 42 kg- 1. Chojnowska Roksana
Kat 46 kg- 2. Rutkowska Nikola
Kat 58 kg- 1. Chojnowska Zuzanna
MŁODZICY
Kat 48 kg- 2. Kamiński Brajan
Kat 57 kg- 1. Tutaj Paweł, 2. Gontarski Dawid
Kat 85 kg- 1. Cybula Rafał
MINIZAPASY CHŁOPCÓW
Kat 32 kg- 3. Drzymkowski Dawid
Kat 37 kg- 3. Kalinowski Kamil, l3. Wołyniec Wiktor
Kat 66 kg- 1. Stachelek Ksawery, 2. Głębocki Kacper
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Klasyfikacja drużynowa: Podlasie Białystok, 2. MOSiR
Grajewo, 3. Gwiazda Szczuczyn
MOSiR Grajewo/WM
Fot. MOSiR Grajewo
www.gazetagrajewska.pl

