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19 listopada 2022 r. w Parku Solidarności zostało 
podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem 
Grajewo, reprezentowanym przez Burmistrza 
Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego, 
a Skarbem Państwa, Ministerstwem Obrony Naro-
dowej, reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady 
Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka. Porozumienie reguluje kwestię 
przekazania wojsku 24 hektarów miejskich 
gruntów, obecnie nieużytków, terenów leśnych 
i terenów zdegradowanych na potrzeby lokalizacji 
nowo tworzonej jednostki wojskowej w Grajewie.
- Ta jednostka, która powstanie niebawem w Grajewie, 
będzie wchodziła w skład nowej dywizji - Podlaskiej Dywizji 
WP, kolejnej dywizji sformowanej na wschodzie naszego 
kraju- powiedział 19 listopada w Grajewie Mariusz 
Błaszczak Minister Obrony Narodowej podczas uroczy-
stości podpisania porozumienia.

Historyczne porozumienie dla rozwoju naszego miasta podpisane

- Jednostka wojskowa to dla nas ogromna szansa na rozwój, 
większy potencjał ekonomiczny miasta, pracę dla 
mieszkańców, ale też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
– zaznaczył Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Zgodnie z zapowiedzią szefa MON, w Grajewie będzie 
funkcjonować brygada zmotoryzowana wchodząca w skład 
Podlaskiej V Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego.
Przypomnijmy, że przekazane działki położone są 
w południowej części Grajewa, pomiędzy linią kolejową, 
ulicą Elewatorską i granicą administracyjną miasta. Łączna 
powierzchnia terenów inwestycyjnych, którą zapropo-
nował Burmistrz Miasta Grajewo pod budowę nowej 
jednostki wojskowej to 59,4243 ha. Teren obejmuje 
przekazane nieruchomości miasta Grajewo (22,8438 ha) 
oraz Skarbu Państwa – Lasów Państwowych (33,8493 ha) 
i ewentualnie nieruchomość stanowiącą własność 
prywatną (2,7312 ha). Poparcie dla tej propozycji i ogromne 
wsparcie w staraniach miasta o wybudowanie w Grajewie 
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 Ministerstwu Obrony Narodowej zostały przeka-
zane tereny w granicach administracyjnych miasta 
Grajewo, które w przeszłości były już wykorzystywane 
przez wojsko jako plac ćwiczeń. Przypomnijmy, że 
w naszym mieście funkcjonowała jednostka wojskowa. 
Niestety, w 1994 roku doszło do jej likwidacji. 

jednostki wojskowej wyraził Jarosław Zieliński Poseł na 
Sejm RP.

Wcześniej, bo 16 listopada w grajewskim ratuszu 
miała miejsce L nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Grajewo. 

Teraz miasto wykonało bardzo ważny krok, by wojsko 
wróciło w jego granice. 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 bez-
pieczeństwa mieszkańców miasta, regionu i całej Polski 
północno-wschodniej.
 Tłem do podpisania Porozumienia był Piknik 
Militarny zorganizowany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy Grajewa 
mogli zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego i obejrzeć 
sprzęt wojskowy.

   Fot. grajewo.pl
   WM/grajewo.pl

- Kilka miesięcy temu wysłaliśmy ofertę Wicepremierowi 
Mariuszowi Błaszczakowi w związku z decyzją powołania 
V Dywizji Zmechanizowanej. O rekomendację tej 
propozycji poprosiłem Pana Posła Jarosława Zielińskiego. 
Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Przedstawiciele MON 
przyjeżdżali tu na rekonesans i spotkania w celu omówienia 
szczegółów. Ostatnie z nich odbyło się z pełnomocnikiem 
do spraw tworzenia 5. Dywizji Zmechanizowanej- 
Generałem Norbertem Iwanowskim. Przekazywane przez 
nas tereny to nieużytki, które nie były nam potrzebne dla 
rozwoju miasta. To ważny moment w historii Polski oraz 
Grajewa. Obecność wojska podniesie status Grajewa 
i będzie kolejnym motorem napędowym do jego prężnego 
rozwoju na dziesięciolecia – mówi Burmistrz Dariusz 
Latarowski.

Bez wątpienia, podczas planowania przyszłych 
strategicznych decyzji rządowych odnośnie choćby 
inwestycji drogowych czy kolejowych, obecność jednostki 
wojskowej w Grajewie będzie argumentem przemawia-
jącym za tym, by te inwestycje lokowane były właśnie u nas. 

Radni podjęli wówczas stosowną uchwałę, dzięki której 
wyrażono zgodę potrzebną do formalnego przekazania na 
rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 
22,8438 ha - z przeznaczeniem na cel publiczny związany 
z obronnością i bezpieczeństwem państwa, czyli na 
utworzenie nowo formowanej jednostki wojskowej na 
terenie miasta.

Intensyfikacja działań i prędkość procedur zwią-
zanych z przekazaniem nieużytków na rzecz stworzenia 
w Grajewie jednostki wskazują na to, że ta wybudowana 
zostanie tutaj już wkrótce.

Reasumując- obecność jednostki wojskowej 
w Grajewie rozwinie nasze miasto w wielu obszarach. Po 
pierwsze w sferze obronności- zwiększając poziom 
bezpieczeństwa kraju, rośnie poczucie bezpieczeństwa 
grajewian. Po drugie- Wojsko Polskie to sprawdzony 
i rzetelny partner w relacji z samorządem. To także szansa 
na nowe miejsca pracy grajewian. Wojsko gwarantuje 
szkolenia, pewność zatrudnienia, dobrych i stabilnie 
rosnących zarobków, a to pomoże w zatrzymaniu migracji 
z naszego miasta młodych ludzi. 

Wojsko to nie tylko płatnik podatków, które 
zasilają samorządy, w granicach których zlokalizowane są 
jednostki wojskowe. To również odbiorca szeregu usług, co 
z pewnością rozwinie grajewski przemysł i gospodarkę 
lokalną, dając impuls do tworzenia nowych firm oraz 
rozwoju tych już prosperujących w naszym mieście.
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Tężnia solankowa powstaje w Parku Solidarności. 
To wynik ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Grajewianie wybrali właśnie ten projekt do 
realizacji, oddając na niego 368 głosów. Nieco 
przedłużał się czas potrzebny do wyłonienia 
wykonawcy tej inwestycji. Wzrost cen na rynku 
powodował, że oferty, które spływały od firm 
zainteresowanych realizacją tego zadania, prze-
wyższały budżet pierwotnie zaplanowany na to 
przedsięwzięcie. Dlatego miejscy radni na sesji 
29 czerwca zdecydowali, by spotkać się na kolejnej, 
nadzwyczajnej- 6 lipca i wtedy zagłosowali za tym, 
aby dokonać w budżecie miejskim zmian na ten rok, 
które umożliwiły rozpoczęcie inwestycji.

Rośnie tężnia solankowa 

Tężnie orzeźwiają w upały, poprawiają nastrój, 
wzmacniają odporność, koją stres, służą osobom z nadciśnie- 
niem czy zapaleniem zatok. Zalet jest bez liku i nie sposób 
wymienić tu wszystkie, lecz warto dodać, że tężnie pozwalają 
odzyskać organizmowi równowagę, zwłaszcza po długotrwałej 
chorobie. Co istotne- korzystać z niej będą mogły dzieci, 
młodzież, dorośli oraz seniorzy. Dobroczynny wpływ inhalacji 
solnych znany jest powszechnie od stuleci. Temu służą 
przecież także wyjazdy nad nasze polskie morze. Takie 
prozdrowotne miejsce wzbogaci wkrótce Park Solidarności. 
Teren wokół tężni zostanie zagospodarowany tak, by każdy 
mógł komfortowo z niej korzystać. 

6 lipca wciąż aktualna była oferta, która spłynęła na realizację 
tego zadania za kwotę niecałych 220 tysięcy złotych z 5-letnim 
okresem gwarancyjnym. Taką ofertę złożyło przedsiębiorstwo 
ze Szczytna. Następnie doszło do podpisania umowy. Powstaje 
drewniana konstrukcja, która zostanie podłączona do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. 

                              WM / Fot. grajewo.pl

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. Przewidywany termin realizacji przedsięwzię-
cia: styczeń 2023 r. - grudzień 2025 r.

W dniu 07.11.2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo 
Dariusz Latarowski oraz przedstawiciele Banku 
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 
Paweł Karpiński i Krzysztof Baranowski podpisali 
umowę o udzielenie finansowego wsparcia na to 
przedsięwzięcie.

W lipcu 2022 r. Miasto Grajewo złożyło do Banku 
Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie 
finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Budowa budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Targowej w Grajewie”. Projekt 
został zakwalifikowany do dofinansowania.

Kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania 
przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W ramach zaplanowanych prac zostanie wybudowany budynek 
mieszkalny wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadzie-
mnych 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 osobowo-towarowy. 
Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i oświetlony, 
powstaną miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym, mała 

Umowa na wsparcie finansowe budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej podpisana

W wyniku realizacji inwestycji powstaną 24 mieszkania (w tym 
dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), wchodzące 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo, o łącznej 
powierzchni użytkowej lokali 1167,72 m2.   
                                                               grajewo.pl/ WM

architektura gospodarcza i systemowa wiata śmietnikowa oraz 
zieleń średnia i wysoka.
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Zgodnie z wytycznymi i dokumentacją, opracowanymi 
wcześniej na zlecenie Urzędu Miasta Grajewo, inwestycja 
będzie polegała przede wszystkim na adaptacji i przebudowie 
parterowej części tkanki architektonicznej ratusza. W związku 
z tym przewidziano między innymi prace rozbiórkowe, 
posadzkarskie, murarskie i malarsko-tynkarskie. Dzięki temu 
wydzielone zostaną: pomieszczenia interesantów, kasy, 
serwerownia oraz pomieszczenie gospodarcze. W zakres prac 
wchodzą także: montaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz 
roboty sanitarne. Te ostatnie to przede wszystkim wykonanie 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Do tego dochodzi 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji klimatyzacji. 
W zakresie robót elektrycznych są: wykonanie instalacji 
oświetleniowej, instalacji odbiorczej oraz połączeń 
wyrównawczych, a także wykonanie instalacji oświetlenia 
awaryjnego oraz instalacji teletechnicznych (okablowanie 
strukturalne, instalacja SSWiN, system kontroli dostępu, 

Do 8 grudnia grajewski ratusz czeka na oferty od 
firm zainteresowanych wykonaniem zadania 
inwestycyjnego „Utworzenie Punktu Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo” w ramach 
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie 
dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami 
w Urzędzie Miasta Grajewo”. To jest współfinanso-
wane ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych oraz Unii Europej-
skiej w ramach Działania 2.18 Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ta inwestycja polepszy warunki obsługi interesantów

   Fot. grajewo.pl

system wyłącznika ppoż., instalacja sterowania ogrzewaniem, 
system telewizji użytkowej). Na uwagę zasługuje punkt 
dotyczący dostawy i instalacji systemu kolejkowego- 
rejestrator oraz monitory wskażą kolejność przyjmowania 
interesantów, co ma skrócić procedury i zaoszczędzić czas 
petentom. Wnętrze zostanie wyposażone także w kurtynę 
powietrzną oraz platformę dla osób niepełnosprawnych.
Oferty będą oceniane punktowo. Pod uwagę będą brane: 
zaproponowana cena realizacji tego zadania, termin 
wykonania prac oraz długość okresu gwarancyjnego. Całe 
przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie trybu obsługi 
interesantów grajewskiego ratusza z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
   WM na podst. grajewo.pl

Głównym celem całego przedsięwzięcia jest utrwale-
nie w świadomości lokalnego społeczeństwa tego wydarzenia 
historycznego, które jest jednym z największych sukcesów 
Podziemia Niepodległościowego podczas II Wojny Światowej 
w regionie. Po symbolicznym odsłonięciu muralu odbyła się 
lekcja patriotyczna skierowana do uczniów szkół podstawo-
wych. 

Przy ul. Piłsudskiego 26 w Grajewie powstał nowy mural, 
upamiętniający akcję wyzwolenia naszego miasta przez 
oddziały Armii Krajowej w maju 1945 r. z rąk komunistów. 
Z tej okazji 25 listopada odbyła się konferencja z udziałem 
Dariusza Latarowskiego - Burmistrza Miasta Grajewo oraz 
Adama Andruszkiewicza - Sekretarza Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, który jest inicjatorem powstania 
muralu. 

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dzie-
dzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego 
Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - 
edycja 2022 „Wolność po polsku”.                        grajewo.pl

Mural upamiętnił wyzwolicieli naszego miasta 
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· zestaw PSP-R1 z torbą + zestaw szyn Kramera – 1 szt.
· zestaw tlenowy (inhalator tlenowy w plecaku) – 1 szt.
· boje SP ratownicze AQUARIUS – 2 szt.
· bosak ratowniczy 4 m ALU – KSP – 1 szt.
· butle kompozytowe 6,8 l MSA + pokrowce – 4 szt.
· pokrowce na butle stalowe – 4 szt.
· hełmy Heros TITAN + naklejki odblaskowa + latarki nahełmowe 
– 6 szt.

Dzięki staraniom Miasta Grajewo oraz pomocy finansowej 
Województwa Podlaskiego w wysokości 57 000 zł udzielonej 
naszemu samorządowi, Urząd Miasta Grajewo kupił sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w Grajewie.  W skład zakupów weszły:

· ubrania specjalne FHR 008 Max PL/M 2-częściowe – 6 szt.

· łom wielofunkcyjny – 1 szt.

· szperacz Peli 9430 – 1 szt.

· toporki strażackie lekkie w pochewce – 4 szt.
· podpinki liniowe (wężowe) PW 102 – 4 szt.

· zabezpieczenie na poduszkę kierowcy – 1 szt.

· kurtki SZTORMIAK – 5 szt.

· pasy bojowe strażackie PB 65 – 4 szt.

· zasysacz liniowy Z-4 z wężykiem – 1 szt.

· kominiarki BALLYCLARE KERMEL – 5 szt.
· tarcze tnące do metalu 125x1 PRO+ MILWAUKEE – 10 szt.
            W dniu 14 listopada 2022 r. została podpisana umowa 
darowizny pomiędzy Miastem Grajewo a Stowarzyszeniem 
Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie i zakupiony sprzęt trafił do 
strażaków-ochotników z jednostki OSP Grajewo.                        

                               grajewo.pl/WM      

· zestaw wierteł uniwersalnych i bitów MILWA-UKEE – 1 szt.

· zestaw wkrętarka + szlifierka + ładowarka + 3x5 Ah 
MILWAUKEE – 1 szt.

Wszyscy uczestnicy wykazali się nie byle jaką znajomością 
zagadnień, których dotyczyły pytania. Jednak zwycięzcami 
tegorocznej edycji testu okazali się:
I MIEJSCE – Gerard Małaszuk - nagroda 2.000 zł
II MIEJSCE – Zuzanna Chodnicka - nagroda 1.500 zł
III MIEJSCE – Michał Szymanowski - nagroda 1.000 zł

W niedzielę 20 listopada w sali widowiskowej GCK 
odbył się po raz trzeci „Wielki test wiedzy o historii 
Grajewa” wzorowany na formule telewizyjnej „Wiel-
kich testów o …”. Do udziału w teście zgłosiło się 
63 uczestników (młodzież ucząca się do 20 roku życia). 
Ich zadaniem była odpowiedź na 35 pytań konkur-
sowych. Ponieważ obchodzimy w tym roku 80. 
rocznicę likwidacji grajewskiego getta (XI 1942 r.), to 
właśnie historii społeczności żydowskiej naszego 
miasta dotyczyła znaczna część pytań. W pierwszej 
kolejności liczyły się prawidłowe odpowiedzi, ale jak 
się okazało, czas ich udzielania za pomocą pilotów był 
równie ważny.

Nagrody  wręczali laureatom: Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
9 PSK w Grajewie – Andrzej Aleksandrowicz oraz Dyrektor GCK – 
dr Tomasz Dudziński. Dodatkowo wśród uczestników testu 
zostały rozlosowane pakiety upominków ufundowane przez 
organizatorów.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY 
W PRZYSZŁOŚCI

Organizacja testu była współfinansowana ze środków Miasta 
Grajewo w ramach współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, 
Grajewskie Centrum Kultury, Grajewska Izba Historyczna, 
Miasto Grajewo.     GCK

Nowy sprzęt dla jednostki OSP w Grajewie

Wielki test wiedzy o historii Grajewa już za nami

Przypomnijmy, że wcześniej -25 października w Cen-
trum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej 
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał list 
intencyjny z Politechniką Białostocką na udział miasta Grajewo 
w tym  projekcie. List z ramienia Politechniki Białostockiej 
podpisała Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, 
prof. PB. Partnerem projektu jest także Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego.                                    grajewo.pl

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

26 listopada na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej 
odbyła się uroczysta inauguracja Grajewskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego w ramach inicjatywy Podlaski Uniwersytet Dziecięcy 
realizowanego w roku akademickim 2022/2023.

Ruszył Grajewski Uniwersytet Dziecięcy

fot. Iryna Mikhno
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ul. Legionistów

14 listopada podczas uroczystej gali zorganizo-
wanej w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej 
miał Pan przyjemność w imieniu własnym 
i Miasta Grajewo odebrania dwóch wyjątkowych 
wyróżnień. Pierwsze- dla Muzeum Mleka w ramach 
regionalnego etapu Konkursu na Najlepszy Produkt 
Turystyczny Województwa Podlaskiego organizo-
wanego przez Podlaską Regionalną Organizację 
Turystyczną.  Drugim był trzygwiazdkowy 
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla 
naszego Punktu Informacji Turystycznej w Graje-
wie. Jakie emocje towarzyszyły Panu w tamtej 
chwili?

W przypadku certyfikatu dla Punktu Informacji Turystycznej 
trzy gwiazdki nie były dla nas zaskoczeniem, bo są tu jasno 
określone kryteria, które należy spełnić, by otrzymać dany 
certyfikat. W przypadku konkursu na Najlepszy Produkt 
Turystyczny było trochę emocji, tym bardziej, że nasze 
Muzeum zostało zaproszone jako ostatnie do odbioru 
wyróżnienia, więc była przez moment myśl, że może jednak 
znaleźliśmy się na podium. Warto przypomnieć, że już 
w 2018 r. Muzeum Mleka otrzymało certyfikat specjalny 
w tym konkursie. To, że w tym roku byli lepsi od nas, nie 
zmienia faktu, że oba wyróżnienia bardzo nas cieszą. 

W grudniu 2021 roku Muzeum Mleka obchodziło 
jubileusz 5-lecia działalności. Jak przez ten czas 
prosperowało, jak się rozwinęło? Czy można 
spróbować oszacować, ilu zwiedzających przez ten 
czas odwiedziło tę unikatową w skali kraju 
i Europy placówkę? Czy wśród nich byli goście 
z dalekich zakątków Europy i innych kontynentów?
 - W zasadzie sześć lat funkcjonowania Muzeum pokazało, że 
jest ono placówką potrzebną z punktu widzenia potencjału 
turystycznego miasta. To właśnie bowiem goście spoza terenu 

 - Myślę, że główną emocją było zadowolenie z dobrze 
wykonywanej, codziennej pracy, bo w sumie to oba 
wyróżnienia są właśnie jej docenieniem. A w obecnych 
realiach praca w instytucji kultury nie jest łatwa, a do tego 
bardzo często niedoceniana. Wydaje mi się, że zbyt często 
skupiamy się na samym sukcesie, zapominając, jak wiele 
wysiłku wymaga droga, którą trzeba pokonać, by go osiągnąć, 
często bez gwarancji, że efekt końcowy będzie „wow”. 

TE WYRÓŻNIENIA POMAGAJĄ FUNKCJONOWAĆ NA RYNKU TURYSTYCZNYM, 

powiatu stanowią większość zwiedzających. Wśród nich nie 
brakuje osób z terenu w zasadzie całej Europy, jak i bardziej 
odległych zakątków świata, np. Ameryki Północnej, Ameryki 
Południowej czy Azji. Od momentu uruchomienia w grudniu 
2016 r. Muzeum Mleka zwiedziło 26,5 tys. osób. Warto 
podkreślić, że kolejne ok. 23 tys. wzięło udział w różnego typu 
wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez CTM-MM, 
bądź skorzystało z Punktu Informacji Turystycznej. 

Nie zapominamy o pandemii. Ta, choć w odwrocie, 
zdążyła poważnie zaszkodzić branży turystycznej 
oraz kulturalnej. Tymczasem Muzeum Mleka jak 
i całe Grajewskie Centrum Kultury przeniosło na 
czas pandemicznych szczytów działalność do sieci. 
Proszę przypomnieć, jakie ciekawe inicjatywy 
podjęło wówczas Muzeum Mleka.
 - Pandemia była szczególnie trudnym okresem w naszej 
działalności. Faktycznie byliśmy w tym okresie zamknięci dla 
zwiedzających, z drobnymi przerwami, przez ponad 
6 miesięcy. W celu utrzymania kontaktu z naszymi odbiorcami 
część działalności przenieśliśmy do sieci internetowej, 
uruchamiając tzw. „Wirtualny Punkt Szczepienia Kulturą”, 
w ramach którego odbyło się kilkaset działań mających 
różnorodną formę i skierowanych do różnych grup odbiorców. 
Powrót naszych odbiorców do placówek kulturalnych 
(Grajewskie Centrum Kultury, Grajewska Izba Historyczna 

O sukcesach Muzeum Mleka oraz Punktu Informacji Turystycznej rozmawiamy 
z Tomaszem Dudzińskim- dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury.
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BO ŚWIADCZĄ O WYSOKIEJ JAKOŚCI OFEROWANYCH USŁUG
i Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka) po 
pandemii pokazał, że było warto. Obecnie nasza obecność 
w social mediach jest bardziej aktywna i świadoma niż przed 
pandemią. Nie ukrywamy jednak, że największą przyjemność 
sprawia nam bezpośredni kontakt z tymi, którzy chcą 
korzystać z naszej oferty. 

Czy wyróżnienie dla Muzeum Mleka oraz certyfikat 
dla Punktu Informacji Turystycznej pomogą w ich 
jeszcze lepszej promocji?
 - Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Tego typu 
wyróżnienia pomagają w funkcjonowaniu na rynku 
turystycznym, bo są poświadczeniem jakości oferowanych 
usług. W zakresie działań promocyjnych współpracujemy 
z Polską Organizacją Turystyczną oraz Punktami Informacji 
Turystycznej, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, 
kilkunastoma ogólnopolskimi i regionalnymi Biurami 
Podróży, Polską Izbą Mleka, portalami turystycznymi itd. 
Uczestniczymy też w akcjach ogólnopolskich, m.in. Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich, Polska zobacz więcej - 
Weekend za pół ceny, Europejskie Dni Dziedzictwa, Weekend 
Seniora z Kulturą. Daje to też szanse na bardziej 
ukierunkowane działania promocyjne, celujące w konkretne 
grupy odbiorców oraz buduje markę solidnego, godnego 
zaufania partnera. 

Jakie Pana zdaniem walory placówek „zapraco-
wały” na wręczone 14 listopada wyróżnienia?

Jakie materiały promujące miasto i region można 
kupić lub otrzymać gratis w Punkcie Informacji 
Turystycznej w Grajewie?
 - Materiały, którymi dysponujemy i które można uzyskać 
nieodpłatnie w naszym PIT, pochodzą z zasobów nie tylko 
naszego miasta, ale też innych podmiotów turystycznych, 

Proszę o kilka słów o Punkcie Informacji Tury-
stycznej- od kiedy działa, gdzie się mieści i jakich 
informacji mogą zasięgnąć osoby odwiedzające lub 
w sposób telefoniczny czy drogą elektroniczną 
kontaktujące się z Punktem Informacji Turysty- 
cznej?

 - Trudno odpowiedzieć na to pytanie w sposób skrótowy, bo 
tak jak wspomniałem, wyróżnienia te są efektem codziennej, 
ciężkiej pracy pracowników GCK. Jeśli jednak miałbym 
podkreślić pewne walory, to w przypadku Muzeum Mleka jest 
to jego wyjątkowość – jest to wszak jedyna tego typu placówka 
w Polsce. To pierwszy tego typu obiekt multimedialny w kraju, 
który nawiązuje do mleka w wielu aspektach: historycznym, 
kulturowym, dnia codziennego, przemysłowym. Jest 
przyjazny dla każdego zwiedzającego, szczególnie dla rodzin 
z dziećmi i grup zorganizowanych, łączy naukę z rozrywką. 
Drugim z elementów jest pakietowość oferowanych usług – 
CTM-MM to nie tylko multimedialna i atrakcyjna sala 
wystawowa, to również oferta warsztatów dla grup 
zorganizowanych, które do nas przyjeżdżają- w tym m.in. 
oferta dla osób ze specjalnymi potrzebami. To, co jest równie 
ważne, to konkretna, główna grupa odbiorców, do której 
kierujemy nasze działania promocyjne. Jednak to, co chyba 
jest najważniejsze, to profesjonalizm – osobiście nie cierpię, 
dość powszechnej w Polsce, „bylejakości” i tę filozofię staram 
się też zaszczepiać w zespole, którym mam przyjemność 
kierować.

 - Miejski Punkt Informacji Turystycznej został uruchomiony 
w 2017 r. Mieści się w holu wejściowym Muzeum Mleka. 
Można z niego skorzystać telefonicznie, drogą email lub 
osobiście. Głównymi informacjami, które udostępniamy 
i o które jesteśmy proszeni, to atrakcje turystyczne w okolicach 
Grajewa, funkcjonujące miejsca noclegowe itp. 

 - Każde z otrzymanych wyróżnień świadczy o tym, że jesteśmy 
dostrzegani, przez co mamy większe możliwości dotarcia 
z naszą ofertą do potencjalnych odbiorców. Podtrzymują one 
również chęć dalszego działania i rozwoju.Tak jak już 
wspomniałem, stawiamy na jakość, dlatego cały czas staramy 
się podnosić poziom naszych usług i odpowiadać na potrzeby 
naszych użytkowników z grup docelowych poprzez zwię-
kszenie oferty o dodatkowe elementy, tak by czuli się zadbani 
i z zadowoleniem opuszczali nasz obiekt. 

Punkt informacji Turystycznej oraz Muzeum Mleka 
zostały dostrzeżone i docenione także przez 
audytorów szlaku Green Velo, co poświadcza 
stosowna  rekomendacja Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym 
Green Velo. Czy obserwuje Pan, że te placówki oraz 
Grajewska Izba Historyczna są coraz częściej 
odwiedzane przez rowerzystów? 

Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej czy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Są to różnego 
rodzaju ulotki, foldery, opracowania, mapy itd... obejmujące 
swym zasięgiem terytorialnym w zasadzie całe województwo 
podlaskie, a dodatkowo, z racji naszego położenia, również 
część województwa warmińsko-mazurskiego. Z bardziej 
obszernymi publikacjami można zapoznać się natomiast na 
miejscu.

Czy te oba odebrane 14 listopada wyróżnienia dają 
jeszcze większą energię do utrzymania i podno-
szenia jakości usług? Jakie są pod tym względem 
plany na przyszłość?

Stawiamy na nowe technologie nie tylko na ekspozycji, ale 
również w rozwoju umiejętności dzieci. 1 lipca 2022 r. odbyło 
się uroczyste otwarcie Klubu Młodego Programisty w CTM-
MM. Bezpłatne warsztaty z programowania będą odbywały się 
przez rok szkolny 2022/2023. W przedostatni weekend 
listopada ruszyliśmy też z projektem „Klubu Przyjaciół Krówki 
Matyldy”, który ma formę sali zabaw dla najmłodszych 
grajewian w wieku 3-5 lat. Jest też kilka pomysłów związanych 
ze współpracą z naszymi partnerami, których na razie nie 
chciałbym jednak zdradzać. 

 - Ulokowanie w Muzeum Mleka Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom przy szlaku Green Velo to nasz świadomy wybór, 
który poszerzył możliwości dotarcia z naszą ofertą do kolejnej 
grupy odbiorców. Nie prowadzimy statystyk odnośnie tego, 
czy odwiedzające nas osoby są rowerzystami, jednak daje się 
zauważyć, że turystyka rowerowa jest coraz bardziej 
popularna i staramy się wychodzić naprzeciw również do tych 
osób, które ją uprawiają. 

Dziękujemy za rozmowę.
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Wśród tych inwestycji trzeba na pewno wyróżnić tę 
najdroższą w dziejach miasta, na którą samorząd pozyskał 
niemal 30 milionów złotych- „Budowę i przebudowę 
dróg w mieście Grajewo”. Przypomnieć należy, że 

Zdjęcia z lotu ptaka świetnie ukazują rozmach 
inwestycji oraz postęp prowadzonych w mieście 
prac. Rozmach jest możliwy dzięki skutecznemu 
pozyskaniu na zaplanowane zadania kilku-
dziesięciomilionowych dotacji z budżetu państwa  
oraz środków unijnych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że sięgnięcie po pieniądze zewnętrzne nie byłoby 
możliwe, gdyby nie wcześniejsze profesjonalne 
przygotowanie dokumentacji projektowych oraz 
wniosków aplikacyjnych przez urzędników 
grajewskiego ratusza. Sprawne rozstrzygnięcia 
procedur przetargowych pozwoliły wykonaw-
com wejść na place budowy i realizację inwe-
stycji, które przez kolejne dekady służyć będą 
obecnym i przyszłym pokoleniom grajewian.

Łaskawa jesienna aura pozwoliła 
w ramach prac powstaną nawierzchnie jezdni wraz 
z chodnikami i zjazdami, odwodnieniem, oświetleniem 
i oznakowaniem. Inwestycja obejmie obszar aż 24 ulic, tj.: 
Spokojnej, Rtm. Konopki, Perlitza, Ułańskiej, Legionistów, 
Grzybowej, Jaśminowej, Miłej, Konwaliowej, Grabow-
skiego, Pilota Sztramko, Partyzantów, Polnej, Piaskowej, 
Tabortowskiego, Baśniowej,  Św. Jana Pawła II, Danuty 
Siedzikówny „Inki”, Kościelnej, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. 
Marka, Św. Maksymiliana Kolbe, Św. Floriana.

Łagodna jesień pozwoliła na sprawne przeprowadzenie 
zaplanowanych prac. 9 listopada odbył się odbiór 
kanalizacji deszczowej ul. Kościelnej, Pilota Sztramko i Św. 
Józefa z osiedla Jana Pawła II. Były to pierwsze częściowe 
odbiory największej, bo wartej prawie 30 mln złotych 
inwestycji drogowej w Grajewie - realizowanej w związku 
z pierwszą edycją Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Dodatkowo wykonane zostaną: Łącznik na os. Południe, 
parking przy ul. Strażackiej oraz brakujące chodniki na os. 
Huta i Parkowe.
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kontynuować ważne miejskie inwestycje
W ramach tego przedsięwzięcia został już wykonany 
sięgacz od ul. Grzybowej.
Odbył się już także częściowy odbiór realizowanego zadania 
„Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działko-
wej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej 
w Grajewie”. Ta inwestycja warta prawie 12 milionów 
710 tysięcy złotych również została sowicie wsparta 
pieniędzmi spoza budżetu miejskiego.
Oba ogromne przedsięwzięcia są w trakcie realizacji, a ich 
ukończenie planowane jest na przyszły rok. Z pewnością 
będą milowym krokiem w modernizacji i rozbudowie 
infrastruktury komunikacyjnej miasta.
Kolejną strategiczną inwestycją jest trwająca już i także 
z terminem ukończenia na 2023 rok „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach 
Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie". Tutaj  
dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosła
 2 840 399,09 zł przy udziale  środków własnych  Miasta 
w kwocie zaledwie 149 494,69 zł. Dzięki temu powstaną 

To tylko część realizowanych obecnie miejskich przedsię-
wzięć. Cały katalog zakończonych już oraz tych realizow-
anych i zaplanowanych inwestycji znaleźć można na 
portalu „Mapa Inwestycji w Grajewie”.
     WM

„Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Grajewie” to inwestycja w ramach 
Projektu pn. "Strengthening cross bordersocial-
connections" dofinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska.

 Wkrótce grajewianie zyskają do dyspozycji nową, 
oświetloną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

     Fot. grajewo.pl

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Legionistów, 
W. Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej, Pilota Sztramko, Jana 
Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, 
Św. M. Kolbe, Siedzikówny „Inki", Tabortowskiego oraz 
sieci wodociągowe w ulicach: Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. 
Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, a także Św. M. Kolbe, 
Siedzikówny „Inki" i w ul. Tabortowskiego. 
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I kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi

 Aurę trudno prognozować z dużym wyprzedzeniem. 
Dlatego odpowiednio wcześniej zdecydowano, aby od 
1 grudnia pracownicy PUK-u, w dni, gdy nie wykonują prac 
związanych z zimowym utrzymaniem miasta, byli w gotowości 
do podjęcia tych czynności. 

Aby trudne warunki zimowe jak najmniej uprzykrzały życie 
kierowcom i pieszym, dbają dyspozytorzy i pracownicy PUK 
Sp. z o.o. Te kilkanaście osób ma do dyspozycji niezbędny 
sprzęt w postaci: 2 samochodów ciężarowych z pługami 
i piaskarkami, 2 ciągników z pługami i piaskarkami oraz 
multikiper z pługiem drogowym i piaskarką. Do tego dochodzi 
mikrociągnik z pługiem i piaskarką, koparko-ładowarka, 
2 przyczepy samowyładowcze oraz dwa samochody mecha-
niczne do śniegu, a także samojezdny pług do odśnieżania 
chodników i placów. Pomoże w tym także zgromadzony 
materiał, czyli około 600 ton mieszanki piaskowo-solnej 
i około 70 ton soli drogowej.

ulice wraz z parkingami i zatokami: Braci Świackich, 
Cmentarna, Dworna, Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, 
Konstytucji 3-go Maja, Krasickiego, Koszarowa wraz 
z dojazdami, 11-go Listopada, Mickiewicza wraz z drogą 
dojazdową od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 
oraz przy PIECUCHU, Nowickiego, Pl. Niepodległości, Posła 
Jana Zyskowskiego, 9 Pułku Strzelców Konnych, Pilota 
Kazimierza Sztramko wraz z dojazdami do bloków 71, 72, 63A, 
Robotnicza, Popiełuszki - cześć bitumiczna, Strażacka, 
Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, 
Targowa, Traugutta - łącznie o długości 15.962 m oraz parking 
przy Pl. Niepodległości przy kościele - 850 m2.

Aby akcja zimowego utrzymania miejskich ulic, 
chodników i placów przebiegała jak najsprawniej, ustalono 
kolejność odśnieżania ulic oraz dróg miejskich o nawierzchni 
gruntowej, twardej nieulepszonej i ulepszonej.

O zamieszaniu z przekazaniem ulicy Kopernika
i pozostałej części drogi nr 61 z zasobu krajowego do 
wojewódzkiego pisaliśmy już w dwóch poprzednich 
wydaniach Gazety Grajewskiej. Temat powraca 
teraz- w kontekście zimowego utrzymania 
infrastruktury komunikacyjnej. Ulica Kopernika, 
podobnie jak Piłsudskiego, nie jest miejska, lecz 
poruszają się nią grajewianie. Stąd apel do zarządcy 
tej trasy, by należycie o nią dbał podczas warunków 
zimowych. Zimowym utrzymaniem infrastruktury 
komunalnej na zlecenie Miasta Grajewo zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

O ulicę Kopernika zimą zadbać ma Wojewódzki Zarząd Utrzymania Dróg

- ul. Inwestycyjna - jednorazowo w sezonie po uzgodnieniu
z zamawiającym - 2506 m2,
- parking przy ul. Popiełuszki - 560 m2 wraz z drogami 
dojazdowymi o długości – 180 m,

- chodnik pomiędzy ul. Dąbrowskiego i T. Kościuszki - 96 m2,

- parking w ul. Pułaskiego przy cmentarzu komunalnym - 
989 m2, 

III kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi

- ulice: św. Józefa, św. Marka, św. Piotra (część) - na zlecenie 
zamawiającego.
W przypadku odśnieżania chodników przez właścicieli 
przyległych nieruchomości do obowiązku Wykonawcy należy 
odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych.
    WM
    Fot. grajewo.pl

- parking przy ul. Łaziennej dz. nr - 500 m2,

II kolejność odśnieżania i zwalczania gołoledzi

- dojazd do Zespołu Szkół nr 2 od DK65 - 120 m,

ulice wraz z parkingami: Bema, Dąbrowskiej, Dolna, 
Ekologiczna, Falewicza, Grota Roweckiego, Grzybowa, Górna, 
św. Jana Pawła II wraz z sięgaczem, Kaczkowskiego, 
Komunalna - 2 odcinki, M. Konopnickiej - część bitumiczna, 
Książęca, Ks. Pęzy, Leśna, Lipowa, Łazienna wraz z dojazdem 
od ul. Wojska Polskiego, Nowo Osiedle-dwa odcinki (od klubu 
Seniora oraz przy bl. 28-30), Partyzantów, Pocztowa, 
Przekopka, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Osiedle Młodych, 
Sienkiewicza, Słoneczna, Sportowa wraz z dojazdem do 
cmentarza komunalnego, Tabortowskiego, Wesoła, Wiejska, 
Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, 
Wyzwolenia, Zielona, wewnętrzne drogi osiedlowe na os. 
1000-lecia i os. Broniewskiego - łącznie 17.597 m.

Pozostałe ulice i dojazdy miejskie wraz z parkingami, w tym : 
Akacjowa, Architektów, Baczyńskiego, Baśniowa, Boczna, 
Brzozowa, Budowlana, Cicha, Chabrowa, Cmentarna-sięgacz, 
Cudro, Dąbrowskiego, Działkowa, Elektryczna, Geodetów 
wraz z dojazdami, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Kochanowskiego, Kolektorowa, Krokusowa, M. Konopnickiej 
wraz z dojazdami do wsi Uścianki od dr. krajowej Nr 61 i od ul. 
Konopskiej, Konopska - dojazd miejski, Krótka, droga 
dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25, Krzywa, Kościelna 
wraz z drogą wewnętrzną od ul. Kościelnej do św. Jana Pawła 
II,  Konwaliowa, Kościuszki,  Kwiatowa, Jeżynowa, 
Lawendowa, Legionistów, Liryczna, Łąkowa, Magazynowa, 
Malinowa, Miodowa, Miła, Norwida, Nowickiego - droga przy 
DPS, Ogrodowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkowa wraz 
z sięgaczem dz. 484, Piaskowa, Perlitza, Polna, Popiełuszki - 
część gruntowa do budynku Popiełuszki 15, Poziomkowa, 
Przygodowa, Reymonta, Rolna, Rtm. W. Konopki, Różana, 
Sadowa, Pogodna, Skośna wraz z sięgaczami, Słowackiego, 
Spółdzielcza, Sosnowa, Spokojna, Stefczyka, Świerkowa, 
Ułańska, Wąska, Wrzosowa, Żeromskiego, dojazdy przy 
klubie Hades, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, 
sięgacz od ul. W. Polskiego, droga wewnętrzna od ul. 
Wyzwolenia, ciąg pieszo-jezdny do Parku Solidarności od ul. 
Koszarowej - łącznie 22.694 m;

- dojazd do Domu Pomocy Społecznej od ul. dr. T. 
Nowickiego–30 m,

- parking na os. Południe (przy blokach 3, 12) - 680 m2,
- parking z dojazdem od ul. Ełckiej -1143 m2,

- dojazdy przy Klubie Hades o długości 270 m, 

- dojazdy do garaży zlokalizowanych na działkach miejskich: 
przy ul. Ekologicznej (przed oczyszczalnią), przy ul. Szpitalnej, 
przy ul. 9PSK oraz przy łączniku ul. Posła Jana Zyskowskiego, 
za nowym blokiem komunalnym Południe 73, przy ul. 
Targowej 17, przy ul. Strażackiej 17, na os. Centrum od ul. 
Kopernika - ok. 7.600 m2,
- starodroże ul. Dwornej od ul. Ełckiej - 250 m2,
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Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wyłonienie zwycięzców 
okazało się trudnym zadaniem. Komisja konkursowa w składzie: 
Augustyna Wiszowata (Restauracja BALTON), Wioletta 
Toczyłowska (SM MLEKPOL), dr Tomasz Dudziński (Grajewskie 
Centrum Kultury) przy ocenie prezentowanych potraw brała pod 
uwagę cztery kryteria: smak i oryginalność, sposób podania oraz 
prezentację sałatki przez uczestników. Podczas ogłoszenia 
wyników jurorzy wyrazili słowa uznania dla uczestników oraz 
podziękowali im za trud włożony w przygotowanie dań 
konkursowych.

19 listopada 2022 r. w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum 
Mleka odbył się finał konkursu kulinarnego „Mleczne pory roku”. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować sałatki 
inspirowane czterema porami roku na bazie produktów 
mlecznych. Konkursowe dania przykuwały uwagę zarówno 
profesjonalnym podaniem, jak też wyśmienicie smakowały. 
Uczestnicy w kilku słowach opowiedzieli o inspiracjach, które 
przyczyniły się do przygotowania dań oraz opisali proces ich 
tworzenia i wykorzystane produkty.

Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Mleczne pory roku”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody. Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Patronów 
wydarzenia: Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie, 
Restauracji Balton oraz Społem PSS w Grajewie Sp. z o.o.
    CTM-MM

II miejsce: Dorota Kozłowska
I miejsce : Weronika Salachowska

III miejsce: Karolina Chorosz

Laureatami konkursu kulinarnego „Mleczne pory roku” zostali:

W dniu 19 listopada 2022 r., dzięki współpracy 
z  Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, 
w murach Grajewskiej Izby Historycznej odbyły się 
warsztaty genealogiczne "Skąd nasz ród?" Poprowadziły je 
dr Małgorzata K. Frąckiewicz oraz mgr Olga Kwiatkowska.
      GIH

Warsztaty genealogiczne „Skąd nasz ród?”
 w Grajewskiej Izbie Historycznej

  

     WM

 Wypełniona po brzegi widownią sala, gromkie brawa 
świadczą o tradycyjnie wysokiej jakości koncertu. Nie zabrakło 
kwiatów i słów uznania- między innymi od: od Dariusza 
Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo, Haliny Muryjas- 
Rz ą s y  P rz e w o d n i c z ą c e j  Ra d y  M i a s t a  o ra z  To m a s z a 
Cebelińskiego- Wicestarosty Powiatu Grajewskiego.

26 listopada w Grajewskim Centrum Kultury odbył się 
Andrzejkowy koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP. Dyrygował 
Ryszard Jasionowski. Wystąpili także soliści: Aleksandra 
Czaplicka, Krzysztof Nowak oraz Piotr Michalski. Gościem 
specjalnym był Paweł Cichoński – tenor Opery i Filharmonii 
Podlaskiej. 

     Fot. grajewo.pl

Andrzejkowy koncert cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem
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Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu 
z nich pamięta o tym.

20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. 
Światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie 
wobec dzieci na całym świecie, którego nie udało się, jak 
dotąd, w pełni zrealizować, ale o którym trzeba pamiętać.

Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku 
obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 
Uczciliśmy go również w Przedszkolu Miejskim nr 1 
w Grajewie. Przez cały dzień odbywały się ciekawe 
i rozwijające  zajęcia wzbogacające wiedzę dzieci na temat 
ich praw.                                                                                      PM1

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w PM1

Listopad w naszym kraju jest miesiącem pamięci. Wspominamy 
zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – 
tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem 
szacunku dla ich życia i dokonań.
 Nasze przedszkole bierze udział w dwóch akcjach, mają-
cych na celu podtrzymywanie tradycji narodowych. Pierwsza to 
„Szkoła pamięta”. Jej celem jest upamiętnienie ważnych rocznic, 
wydarzeń i postaci historycznych, a także zwrócenie większej 
uwagi na historię swojej małej ojczyzny poprzez: wykonanie prac 
plastycznych, gazetek tematycznych, śpiewanie i recytowanie 
utworów patriotycznych.
 Narodowe Święto Niepodległości - to dobra okazja, by 
kształtować świadomość i postawy wobec symboli narodowych 
i tradycji, poszerzać wiedzę na temat ojczyzny oraz doskonalić 

Mali patrioci z PM2 poznają i podtrzymują tradycje narodowe

Dlatego we wrześniu nawiązaliśmy kontakt z Rodzicami 
Wiktorka, który zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni - SMA 
i przeprowadzaliśmy liczne akcje charyta-
tywne, mające na celu uwrażliwienie 
dzieci na potrzeby tych, których życie jest 
przepełnione bólem i cierpieniem oraz 
pomoc w uzbieraniu pieniążków na 
najdroższy lek świata. 
W holu przedszkola postawiono puszkę, 
do której można było wrzucać pieniążki 
oraz pojemnik na plastikowe nakrętki. 
Pierwszym wielkim przedsięwzięciem 
była organizacja Kina w naszym przed-
szkolu. 20 września nasze przedszkole 
zamieniło się w salę projekcyjną i dzieci 
mogły poczuć się jak w prawdziwym kinie. 
Po korytarzach roznosił się zapach 
popcornu, a przedszkolaki ustawione 
w kolejki do kasy biletowej kupowały „wejściówki” na bajkę. 
Kasjerzy bardzo sprawnie dokonywali sprzedaży, a kasa 
w mgnieniu oka wypełniała się banknotami. Wszyscy byli bardzo 
podekscytowani i radośni. Nasza radość była jeszcze większa, gdy 
okazało się, że kwota ze sprzedaży biletów przerosła nasze 
oczekiwania. Dzięki hojności naszych Widzów konto Wiktorka 
zasiliła piękna suma pieniędzy – 2024 zł.
Kolejnym krokiem było zapoczątkowanie nowego Challengu 
dobra – „Zatańcz Macarenę dla Wiktorka”. Tym razem zbiórkę 
pieniędzy przeprowadziliśmy wśród pracowników przedszkola, 
co pozwoliło na zasilenie skarbonki kolejną kwotą – 540 zł. 

Akcje charytatywne przeprowadzane w przedszkolu 
odgrywają dużą rolę - uczą dzieci wrażliwości na 
potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają 
empatię, wzmacniają postawę odpowiedzialności za 
siebie i drugiego człowieka.

umiejętności artystyczne. 10 listopada o godz. 11:11 w ramach 
akcji ,,Szkoła do hymnu” nasze przedszkolaki ubrane uroczyście, 
w barwach narodowych, z własnoręcznie wykonanymi kotylio-
nami, zaśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
      PM2

PM4 dla Wiktorka 

W następną zbiórkę zaangażowali się rodzice, włączając się 
w ogólnopolską akcję „Kwiatki dla Wiktorka”, przeprowadzaną  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem też nie zawiedli i na 
konto fundacji wpłynęła kolejna suma pieniędzy w wysokości 

1205zł. 
Ostatnim na ten moment zorganizowanym 
przez placówkę działaniem była „Spiżarnia 
Wiktorka”. Od października przedszkolaki 
wraz ze swoimi rodzicami przynosiły 
przetwory domowej roboty. Na specjalnie 
przygotowanych półeczkach i stolikach 
znalazły się własnoręcznie wykonane przez 
mamy, babcie, ciocie naszych podopie-
cznych przetwory. Wszystkie słoiczki były 
pięknie ozdobione, opatrzone etykietą. Na 
straganie pojawiły się pyszności w postaci 
dżemów, przecierów, soków, konfitur, 
ogórków, papryk itp. „Spiżarnia Wiktorka” 
wzbudziła ogromne zainteresowanie, 
zarówno rodziców, jak i dzieci. Zakupić 
można było także świeżą,  smaczną, 

przyrządzoną według tradycyjnego przepisu potrawę z kuchni 
regionalnej Podlasia - babkę ziemniaczaną. Mimo trudnych dla 
wszystkich czasów, po raz kolejny zdaliśmy egzamin, a przy 
Państwa zaangażowaniu udało się zebrać kwotę 1392,72 zł.
Dzięki hojności i zaangażowaniu całej społeczności przedszkolnej 
we wszystkich zbiórkach na rzecz chorego Wiktorka („Kino”, 
„Kwiaty dla Wiktorka”, „Challenge Macarena” oraz „Spiżarnia 
Wiktorka”) mogliśmy zasilić konto małego wojownika piękną 
kwotą – 5161.72 zł.

  Katarzyna Wołyniec, Ewelina Święćkowska 

Wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami 
zatańczyły Macarenę i nominowały kolejne placówki do włączenia 
się w akcję. 

    PM4
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Zadania nie były łatwe, quizy na poziomie, jednak wszyscy 
dali radę i udowodnili, że bajki, zarówno te nowe, jak i stare 
znają doskonale.

      PM6

Poprzez zadania słowne, logiczne, zręcznościowe i zaba-
wowe przypomnieliśmy sobie, jak ważne są bajki i że warto 
do nich wracać.
Często pomagają nam odróżnić dobro od zła. Zawsze niosą 
ze sobą morał i przesłanie. I nie zawsze przysłowiowy 
"Gargamel" musi być zły.

I Wróżka też była i Baba Jaga, co dzieci nie zjadała 
i wszystkie przedszkolaki zaczarowane w postacie bajkowe.

Dzieci tego dnia były radosne i podekscytowane 
wydarzeniami, jakie miały miejsce w przedszkolu. 

Dawno, dawno temu, za górami, między blokami, 
w Przedszkolu na "6" odbyło się iście ważne spotkanie - 
Postaci ze wszystkich BAJEK.

Bajkowy bal w PM6

 Najpierw uczestnicy wysłuchali krótkiego teorety-
cznego wprowadzenia. Dowiedzieli się o polskich zwy-
czajach adwentowych, tradycjach andrzejkowych. Poznali 
historię Neptuna, po czym oddali się w wir zabawy 
z Neptunem i Syrenami. Najbardziej aktywni uczestnicy 
otrzymali nagrody i upominki, a każdy uczestnik 
wydarzenia otrzymał od Neptuna muszlę do pomalowania 
według własnej aranżacji.

24 listopada świętowaliśmy w Pływalni Miejskiej 
w Grajewie „Andrzejki z Neptunem”. Wydarzenie, 
zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Grajewie, cieszyło się dużą popularnością wśród uczniów 
miejskich szkół podstawowych oraz dzieci uprawiających 
pływanie w naszym obiekcie.

 W dobry nastrój wprowadziła wszystkich grupa 
animatorów, która poprowadziła całe wydarzenie. Dobrych 
imprez nie można sobie wyobrazić bez przysmaków - u nas 
też ich nie zabrakło.   MOSiR Grajewo

Świetna zabawa andrzejkowa w naszej pływalni

W dniach 13-19 listopada 2022 r. delegacja ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Grajewie brała udział w spotkaniu 
projektowym w Porto, w Portugalii, w związku z realizacją 
projektu Erasmus+ „Cultural Similarities and Differences 
Between European Countries”. Oprócz przedstawicieli 
naszej szkoły w wydarzeniu brali udział partnerzy z Turcji, 
Grecji, Bułgarii, Chorwacji i Portugalii. Pierwszego dnia 
gości przywitał dyrektor szkoły, szkolna orkiestra „Orff 
Orquestra” zaprezentowała kilka utworów muzycznych, 
odbył się także pokaz tańca. Następnie uczniowie ze 
wszystkich szkół partnerskich przedstawili prezentacje 
o tradycyjnych świętach obchodzonych w swoich krajach. 
Kolejnym punktem były warsztaty ceramiczne oraz 
tradycyjne gry i konkurencje sportowe, w których brali 
udział uczniowie i nauczyciele. Drugiego dnia odbyła się 
wycieczka do miasta Guimarães, gdzie urodził się pierwszy 
król Portugalii i którego historyczne centrum wpisane jest 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejnego dnia 
zwiedzano „Muzeum Sztuki Współczesnej – Serralves” 
oraz „Muzeum Świata Odkryć”. Następnie zwiedziliśmy 
Urząd Miasta w Porto oraz miasto z przewodnikiem: ważne 

SP1 w Portugalii 

   Jakub Czyż
  Szkolny koordynator programu Erasmus+

zabytki, miejsca historyczne oraz Stare Miasto. Podczas 
wizyty odbyło się także spotkanie koordynatorów, na 
którym omówiono zrealizowane zadania i ustalono 
następne działania projektowe. Na zakończenie odbyła się 
kolacja pożegnalna. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniach. Kolejne 
spotkanie projektowe odbędzie się w Chorwacji. 
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20 listopada grajewska drużyna tenisa stołowego 
MOSiR-u, po niedzielnym zwycięstwie nad drużyną Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego UKS Dojlidy Białystok, 
awansowała na drugie miejsce w tabeli II Ligi województwa 
podlaskiego. Wynik końcowy meczu 9-5 tylko z pozoru 
może wskazywać na to, że było to łatwe zwycięstwo, lecz 
nieliczni kibice mogli się emocjonować ciekawymi, 
stojącymi na wysokim poziomie grami zawodników obu 
drużyn. W tym dniu, podobnie jak i w ubiegłym sezonie, 
zwyciężyli zawodnicy MOSiR-u. Ci zagrali w składzie: 
Krymski Marek, Sas Andrzej, Królewicz Tyberiusz, Piotr 
Ogrodnik, Zawistowski Marcin[kapitan], Janiszewski 

18 listopada grajewska drużyna sekcji tenisa stołowego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrała zaległy 
mecz czwartej kolejki z AZS-em Łomża. Z uwagi na 
obowiązki zawodowe zawodników, tenisiści stołowi 
MOSiR-u wystąpili w tym meczu w składzie: Krymski 
Marek, Ogrodnik Piotr, Janiszewski Sebastian i Ski-
bniewski Eugeniusz- trener. Kapitan grajewskiej drużyny 
Krymski Marek poprowadził zespół do zwycięstwa 
w stosunku 9-5, a i sam wywalczył 4 punkty- w tym 1 
w deblu z trenerem Skibniewskim. Pozostali zawodnicy 
stanęli na wysokości zadania i przyczynili się do osiągnięcia 
korzystnego wyniku. Piotr Ogrodnik wygrał 3 pojedynki 
i zdobył 3 punkty, a najmłodszy Sebastian Janiszewski po 
emocjonujących pojedynkach dorzucił 2 punkty.   

Dwie wygrane tenisistów stołowych

Sebastian. Po grach deblowych było 1-1, a dla MOSiR-u 
punkt wywalczyła para Krymski+ Sas z Patejczukiem 
Szymonem+ Uzialo Erwinasem. W grach pojedynczych 
tenisiści MOSiR-u zdobyli 8 punktów, a zdobyli ich po 
2: Krymski, Sas, Ogrodnik i Królewicz. Pojedynek w grze 
o prowadzenie w tabeli najprawdopodobniej rozstrzygnie 
się pomiędzy białostockim MOKS-em a MOSiR-em 
w Białymstoku w ostatnim wyjazdowym meczu 9 kolejki 
II ligi.                                 LS (MOSiR Grajewo)

Zawodniczki Klubu Sportowego Ookami pono-
wnie stanęły na matach. W turnieju zorganizo-
wanym w Kole rywalizowało 228 zawodniczek 
i zawodników z 15 klubów. Pierwszy klubowy 
start w tej części kraju zaowocował kilkoma 
bardzo ciekawymi pojedynkami z nieznanymi 
do tej pory rywalkami. 

Dla Oli był to bardzo udany start, bo w drugiej konkurencji 
rozgrywanej na turnieju również pokonała wszystkie swoje 
rywalki, zdobywając kolejne tego dnia złoto. Bardzo blisko 
zwycięstwa była także Nikola Dąbrowska. W finale swojej 
kategorii stoczyła walkę z zawodniczką gospodarzy. 

W konkurencji kata 4 zwycięstwa odniosła Aleksandra 
Dzięgielewska, zdobywając tym samym złoty medal. W tej 
samej kategorii brąz zdobyła Nikola Dąbrowska, a Zuzanna 
Jaczyńska i Amelia Bobrowska zajęły miejsca 5-8. 

KS Ookami na matach w Kole

Sędziowie po dogrywce jako wygraną wskazali Nadię 
Antecką z Koła. Szczęścia w losowaniu nie miała natomiast 
Amelia Bobrowska, która już w pierwszej walce trafiła na 
utytułowaną zawodniczkę z Kielc- Patrycję Ślizanowską - 
późniejszą zwyciężczynię turnieju. Do udanych start może 
też zaliczyć Zuzia, która choć nie zdobyła medalu, to stylem 
walki pokazała, że potrafi realizować i wykorzystywać 
elementy przepracowane w ostatnim czasie na treningach. 
Opiekunem podczas zawodów była instruktorka KS 
Ookami Agnieszka Dzięgielewska, a Łukasz Lemieszko 
wystąpił w roli sędziego. Kolejny sprawdzian dla 
zawodników z Grajewa już niedługo, bo 10 grudnia 
w Giżycku.

     KS Ookami
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    MOSiR Grajewo

13 listopada w grajewskiej hali sportowej MOSiR-u 
rozegrano turnieje klasyfikacyjne z cyklu Grand Prix 
w tenisie stołowym w kategorii młodzików i juniorów. 
Organiza-torem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Grajewie i Podlaski Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego. W rywalizacji o awans do II Grand Prix Polski 
uczestniczyło około 80 zawodniczek i zawodników. Słabszy 
występ zanotował zawodnik sekcji tenisa stołowego 
MOSiR-u, Sebastian Janiszewski, który znalazł się dopiero 
w przedziale 17-24 na 26 startujących juniorów. Startująca 
grajewska żaczka Liwia Pieńczykowska w kategorii 
młodziczek wywalczyła miejsce w przedziale 9-12 na 
15 startujących.

Tenisiści stołowi rywalizowali w Grajewie

 O ocenę końcówki rundy w wykonaniu drugiego zespołu 
naszego Klubu poprosiliśmy trenera tej drużyny, Kamila 
Randzio:
„Trzy ostatnie mecze rundy jesiennej i trzy zupełnie odmienne 
emocje im towarzyszące. Najpierw nieco wstydliwa 
wyjazdowa porażka 3:0 w Szczuczynie, gdzie popełniliśmy 

W ostatnim tegorocznym występie nasza drużyna rozgromiła 
na wyjeździe SUDOVIĘ Szudziałowo aż 8:1. Bohaterami 
spotkania byli nastolatkowie – „hat-trickami” popisali się 
16-letni Bartosz Bukowski i 15-letni Krystian Guzowski – syn 
Radosława, byłego zawodnika naszego Klubu.

W niedzielę 13 listopada rezerwy WARMII Grajewo 
zakończyły rozgrywki w rundzie jesiennej Podlaskiej A Klasy 
(Grupa 1). W dwóch ostatnich spotkaniach nasz zespół zdobył 
komplet punktów, choć… zagrał tylko jeden mecz. Stało się tak 
dlatego, że w niedzielę 6 listopada na zaplanowane spotkanie 
w Grajewie nie stawili się piłkarze POGRANICZA Kuźnica 
Białostocka. W tej sytuacji Wydział Gier Podlaskiego ZPN 
przyznał walkower dla „drugiej” WARMII.

Zespół rezerw WARMII po rundzie jesiennej zajmuje 
czwarte miejsce w tabeli

zbyt wiele błędów indywidualnych, które rywal wykorzystał. 
Dodatkowo przy biernej postawie sędziego daliśmy się 
zdominować bardzo agresywnej grze gospodarzy, którzy przy 
każdej możliwej okazji uciekali się do brutalnych fauli. 
Następna kolejka to ogromny zawód, bo przeciwnik z Kuźnicy 
Białostockiej nie stawił się na meczu w Grajewie, za co 
otrzymaliśmy 3 punkty po walkowerze. W to miejsce 
rozegraliśmy 60-minutową grę wewnętrzną na całym boisku, 
tak aby podtrzymać rytm meczowy. Ostatnia jesienna kolejka 
to  duże zadowolenie  po pewnym zwycięstwie  8:1 
w Szudziałowie. Pełna dominacja przez większą część trwania 
meczu, potwierdzona dużą liczbą zdobytych bramek i jeszcze 
większą liczbą stworzonych, ale niewykorzystanych okazji. 
Cieszy fakt, że po 3 gole zdobyli młodzi zawodnicy naszej 
drużyny: 16-letni Bartosz Bukowski i 15-letni Krystian 
Guzowski. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że w pewnym 
momencie tego meczu ponad połowę składu będącego na 
boisku tworzyli chłopcy urodzeni w roczniku 2006 i 2007”.

 
   Fot. Tabela: 90minut.pl

.

   Autor: Janusz Szumowski
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