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Boże Narodzenie 2022

„Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju. 
Rodzi się dla każdego człowieka …”

św. Jan Paweł II

 Nowonarodzone Dziecię niechaj pomoże przeżyć każdy dzień 
Nowego Roku 2023 szczęśliwie, w zdrowiu, na miarę osobistych 
oczekiwań, z  poczuciem, że nasze plany i zamierzenia przybiorą realne 
kształty.
 Z najlepszymi życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi - 
w imieniu pracowników Urzędu Miasta, Radnych Grajewa oraz 
własnym -

 Radość świąt Bożego Narodzenia niechaj rozgości się 
w Państwa domach i niepodzielnie wypełni serca całych rodzin. Niech 
to będzie czas obdarzania siebie nawzajem serdecznością 
i wszelkim dobrem, czas pielęgnowania tradycji i rodzinnych chwil.

 Halina Muryjas-Rząsa    
 Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo
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Trzeba jasno zaznaczyć, że obecna sytuacja na rynku 
budowlanym, wywołana problemami inflacyjnymi, 
stanowiła poważne przeszkody w całym toku wyłonienia 
wykonawcy i dlatego te procedury trwały dłużej niż 
pierwotnie zakładano. Tym bardziej za sukces można uznać 
zakończenie tego etapu. Po kolejnym już postępowaniu 
przetargowym za najkorzystniejszą ofertę uznano tę złożoną 
przez przedsiębiorstwo, które zaproponowało najkorzy-
stniejszą cenę oraz okres gwarancyjny na realizację tego 
zadania. Podpisanie umowy z firmą zaplanowano na 
13 grudnia 2022 r.
- Powstanie czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny 
z 36 lokalami mieszkalnymi z przynależnymi komórkami 
lokatorskimi. Obiekt będzie podpiwniczony, z instalacjami 
wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapro-
jektowana powierzchnia użytkowa wyniesie ponad dwa 
tysiące metrów kwadratowych. Blok będzie sąsiadował 
z Zespołem Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych 
w Grajewie – mówi Tomasz Strózik, prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Grajewie. 
W budynku będzie 36 mieszkań, ale o zróżnicowanej 
powierzchni. Największe, czyli 4 trzypokojowe, zlokalizo-
wane będą w środkowej części budynku przy klatce 
centralnej. Każde zyska niezależny balkon dostępny z pokoju 
dziennego. Dla jednego mieszkania na parterze zapro-
jektowano rozwiązanie zamienne dla osób niepełno-
sprawnych. Kondygnacje nadziemne przeznaczone zostały 
na lokale mieszkalne, natomiast w kondygnacji podziemnej 
zlokalizowano komórki lokatorskie- po jednej dla każdego 
z mieszkań. Na każdą klatkę schodową przewidziane jest 
jedno pomieszczenie wózkowni. Dodatkowo w piwnicy 
zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne (węzły 
instalacyjne) oraz pomieszczenia gospodarcze (suszarnie, 
magazyny itp.). Komunikacja z poziomem piwnicznym 
możliwa jest poprzez klatki schodowe. 

29 listopada Towarzystwo Budownictwo Społe-
cznego Sp z o. o. w Grajewie zakończyło procedurę 
wyboru najkorzystniejszej oferty od wyko-
nawców, którzy stanęli do przetargu, by zrealizo-
wać zadanie  budowy budynku wielorodzinnego 
trzyklatkowego na osiedlu Południe. To kolejny 
krok w stronę zaplanowanej wcześniej inwestycji- 
budynku  z czynszowymi mieszkaniami na 
wynajem. Warto tutaj podkreślić, że mieszkańcy 
nowego budynku będą partycypować finansowo 
w kosztach inwestycji oraz zyskają możliwość 
dojścia do prawa własności mieszkań.

Jest wykonawca TBS-owskiego budynku na osiedlu Południe

Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, 
niskoprądową, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., odgro-
mową. 

Zaprojektowano dach czterospadowy o konstrukcji dre-
wnianej, kryty blachodachówką. Budynek będzie miał 
wentylację grawitacyjną. Zewnętrzna stolarka okienna 
zbudowana będzie z PCV. Zaprojektowano antywłamaniowe 
drzwi wejściowe do mieszkań. Co wewnątrz? Łazienki będą 
wyposażone w miskę ustępową, umywalkę, wannę lub 
kabinę prysznicową, armaturę sanitarną. Na wyposażeniu 
kuchni znajdzie się armatura sanitarna, kuchenka z pie-
karnikiem, szafka kuchenna ze zlewozmywakiem. 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie przyłączy: 
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, energetycznego, 
teletechnicznego, zewnętrznych instalacji elektrycznych 
oraz oświetlenia terenu. W planie są parkingi z wewnętrzną 
drogą dojazdową, chodniki, zadaszona wiata śmietnikowa. 
Inwestor przewidział obiekty małej architektury, czyli: 
ławki, latarnie typu parkowego, stojaki na rowery i hulajnogi 
oraz śmietniki. Wykonawca zostanie zobowiązany także do 
nasadzeń nowych drzew, krzewów oraz pozostałej zieleni 
ozdobnej oraz odwodnienia terenu powierzchniowego 
poprzez jego odpowiednie ukształtowanie. 
Warto przypomnieć, że ta inwestycja ma kilka źródeł 
finansowania. Wśród nich: dofinansowanie z Krajowego 
Zasobu Nieruchomości, wsparcie z Funduszu Dopłat 
i partycypacja przy budowie nowego bloku przez przyszłych 
najemców. 
- Przygotowania do tej inwestycji trwały kilka lat. Dziękuję za 
wsparcie przy tych wszystkich działaniach Burmistrzowi 
Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu oraz praco-
wnikom Urzędu – dodaje prezes Tomasz Strózik.

Dla jasności trzeba podkreślić, że blok z czynszo-
wymi mieszkaniami na wynajem powstanie na osiedlu 
Południe niedaleko Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców 
Konnych. Ta inwestycja realizowana jest przez TBS. 
Zupełnie osobnym przedsięwzięciem, prowadzonym przez 
Miasto Grajewo, będzie budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Targowej. Przetarg dla tej 
inwestycji ogłoszono 28 listopada, a firmy, które chcą 
ubiegać się o realizację tego zadania, mogą składać oferty do 
4 stycznia przyszłego roku. 

Graf.  Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp z o. o. 
w Grajewie

       
WM
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4 19 stacji roboczych,

4 macierz dyskowa,
4 urządzenia sieciowe zabezpieczające przed 
zagrożeniami  pochodzącymi z sieci,

4 drukarka kodów kreskowych,
4 4 skanery,

Oprócz sprzętu, bardzo ważnym z perspektywy mie-
szkańców Grajewa będzie wdrażany właśnie system 
ePodatki. Umożliwi on naszym mieszkańcom sprawdzenie 
online informacji o swoich zobowiązaniach, tj. podatku od 
nieruchomości, leśnym, rolnym czy opłacie za gospo-
darowanie odpadami. Mieszkańcy będą mogli uregulować 

Miasto Grajewo realizuje projekt pod nazwą 
„Cyfrowa Gmina”. 5 grudnia w ratuszu odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem Burmistrza 
Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego oraz 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adama Andruszkiewicza, w czasie 
której zaprezentowano sprzęt komputerowy, 
zakupiony w ramach projektu. Ten pomoże 
w jeszcze sprawniejszej obsłudze petentów oraz 
zaoszczędzi ich czas, bo zarówno wyrażenie opinii 
konsultacyjnych czy regulowanie kwestii 
podatkowych wkrótce nie będzie już wymagało 
osobistych wizyt w Urzędzie Miasta Grajewo. 
Dodatkowy atut to podniesienie cyberbezpie- 
czeństwa, a w tym jeszcze lepsza ochrona danych 
mieszkańców.

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogra-
mowanie przeznaczone na potrzeby Urzędu Miasta 
Grajewo. Są to m.in.:
4 2 serwery wirtualizacyjne,

4 5 laptopów,

 Grajewo jako jedno z czterech miast województwa 
podlaskiego (obok Augustowa, Sokółki i Zambrowa) 
otrzymało największe dofinansowanie w pierwszym 
naborze konkursu. Jego wysokość zgodnie z umową wynosi 
651 270,00 zł. Ta kwota jest w stu procentach finansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014 – 2020. Otrzymane środki przeznaczone zostaną 
na zadania związane z cyfryzacją Urzędu Miasta Grajewo.

4 oprogramowanie antywirusowe,
4 rozwiązania chmurowe.

Na cyfryzacji i wyższym cyberbezpieczeństwie skorzystają grajewianie

W ramach projektu została już przeprowadzona diagnoza 
cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu, 
a także odbędą się szkolenia pracowników w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. Termin zakończenia realizacji 
projektu to 30.09.2023 r.

4 platforma sygnalisty w samorządzie.

4 platforma do zarządzania zgłoszeniami mieszkańców 
miasta,

4 platforma do prezentacji budżetu samorządu,

           grajewo.pl/WM

swoje zobowiązania online, bez potrzeby przychodzenia do 
urzędu.
Dodatkowo w ramach projektu zostaną wdrożone systemy, 
tj.:
4 platforma do zarządzania konsultacjami społecznymi, 
ankietami i konkursami,
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Dla naszego miasta to jasny sygnał, że postulat 
Grajewa oraz kilkunastu innych samorządów 
z Mazur i Podlasia o korzystny przebieg S-16 
właśnie przez Knyszyn, Grajewo, Prostki, Ełk jest 
coraz bliżej zatwierdzenia. 

Dobre wieści płyną z Ministerstwa Infrastruktury. 
Jak czytamy na stronie resortu-Polska jest 
zadowolona z zaproponowanych w Radzie Unii 
Europejskiej zmian w Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej. Nowy korytarz Morze Bałtyckie - 
Morze Czarne – Morze Egejskie, którego częścią 
jest budowana w Polsce Via Carpatia, uzu-
pełniono o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do 
Tallinna i Helsinek. Na południu natomiast 
korytarz przedłużono aż do Cypru. Ta decyzja 
umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji 
budowy szlaku Via Carpatia ze środków 
unijnych. Stanowi także potwierdzenie, że 
korytarze komunikacyjne północ-południe 
wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej 
stają się priorytetowymi inwestycjami z punktu 
widzenia interesów Unii Europejskiej. 

Jednym z najważniejszych tematów spotkania była 
dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T). Efektem spotkania ministrów ds. transportu było 
przyjęcie stanowiska państw członkowskich, tzw. podejścia 
ogólnego w sprawie zmienionego rozporządzenia TEN-T, 
w którym Rada przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
swoje stanowisko wobec wniosku ustawodawczego 
Komisji.
- Wypracowane zapisy stanowią dobrą podstawę do 

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało na swoim 
serwisie internetowym, że 5 grudnia 2022 r. w Brukseli 
odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu, dotyczące 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 
W posiedzeniu podsumowującym prace prezydencji 
czeskiej w Radzie UE wzięli udział ministrowie ds. 
transportu państw członkowskich UE oraz komisarz ds. 
transportu AdinaVălean.

Sukces negocjacyjny Polski w Brukseli korzystny także dla Grajewa

WM na podst. www.gov.pl

Warto dodać, że decyzje na tym szczeblu korzystne dla 
naszego miasta, nie muszą oznaczać braku dobrych 
rozwiązań dla innych podlaskich samorządów- jak na 
przykład Augustów, które także zabiegają o przebieg S-16 
w ich granicach.  W opinii publicznej coraz częściej słychać 
o możliwości budowy dwóch dróg, dzięki czemu całe 
województwo podlaskie zyskałoby jeszcze lepszą 
infrastrukturę komunikacyjną.

Polska od dawna zabiegała o przyspieszenie procesu 
rewizji, by móc zrealizować sieć TEN-T w przyjętych 
ramach czasowych oraz opowiadała się za szerszym 
ujęciem wymiaru geopolitycznego sieci TEN-T i rozwojem 
połączeń transportowych na osi północ-południe. Dzięki tej 
aktywności utworzony został nowy korytarz łączący trzy 
morza- Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, 
obejmujący szlak Via Carpatia.

Źródło:

Graf. grajewo.pl

dalszych prac w ramach negocjacji z Parlamentem 
Europejskim (tzw. triologów). Z zadowoleniem przyjmu-
jemy zaproponowane podejście ogólne, które jest bliskie 
naszym oczekiwaniom i stanowi wyważone, kompro-
misowe podejście do realizacji ambitnych celów, 
uwzględniając dostępne środki finansowe. Cieszę się, że 
dzisiaj finalizujemy prace nad rozporządzeniem TEN-T na 
poziomie Rady, bo to daje szansę, aby dokument, już po 
wypracowaniu kompromisu z Parlamentem Europejskim, 
został przyjęty już w 2023 r. - powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- W toku negocjacji, na wniosek Polski, ten nowy korytarz 
trójmorski został uzupełniony o odcinek Lublin – Białystok 
– Ełk, aż do Tallinna i Helsinek. W efekcie cały polski 
odcinek szlaku Via Carpatia został ujęty w sieci bazowej lub 
bazowej rozszerzonej TEN-T, w przebiegu nowego 
korytarza - podkreślił minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk.

h t t p s : / / w w w . g o v . p l / w e b / i n f r a s t r u k t u r a / s u k c e s -
negocjacyjny-polski-w-brukseli
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 - Jednak z informacji od niego uzyskanych wiemy, że w szpitalu 
nadal brakuje praktycznie wszystkiego, a w szczególności 
żywności dla pacjentów. Dlatego też zbiórka żywności nadal trwa. 
Chcemy zorganizować kolejny transport do szpitala. W tym celu 
zbieramy: makarony, ryż, gotowe do podgrzania dania instant lub 
gotowe obiady w słoikach. Liczymy na wielkie serca naszych 
mieszkańców – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo.

Dyrektor placówki medycznej w Równem Oleksandr Shegera 
podziękował osobiście za okazaną dotychczas pomoc. 

 Produkty można przynosić do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6. 

W tym trudnym dla Ukrainy czasie wojny Burmistrz Miasta 
Dariusz Latarowski wspólnie z członkami Stowarzyszenia 
Współpraca dla Grajewa wsparł Miejski Szpital Centralny 
w Równem. Ze środków finansowych zebranych przez Stowarzy-
szenie WDG została zakupiona i przekazana do tego ukraińskiego 
szpitala żywność długoterminowa. 

                                                      grajewo.pl/WM

Grajewo wspiera szpital w Równem na Ukrainie

Jedną z uchwał podjętych podczas LI Sesji Rady Miasta Grajewo 
była ta dotycząca  udzielenia pomocy finansowej przez Miasto 
Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej. 
30 listopada radni zdecydowali, aby dofinansować zadanie 
inwestycyjne pod nazwą: „Projekt oraz przebudowa i moder-
nizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz 
z wyposażeniem - w związku z Covid-19”. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w Szpitalu Ogólnym 
im. dr. Witolda Ginela w Grajewie. Ta pomoc finansowa w kwocie 
50 tysięcy złotych zostanie udzielona ze środków budżetu miasta 
na 2022 rok. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie 
pomiędzy Miastem Grajewo a Powiatem Grajewskim. 

Zadanie  jest istotne z uwagi na to, że Szpital zlokalizowany jest 
w granicach administracyjnych miasta i w dużej mierze służy 

Gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy 
finansowej. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 
być udzielone takie wsparcie innym jednostkom samorządu 
terytorialnego właśnie w formie dotacji celowej. 

Miasto pomoże sfinansować inwestycję w szpitalu, 
z której skorzystają w dużej mierze grajewianie 

W mikołajki pojawiły się w Grajewie pierwsze miejskie 
ozdoby świąteczne. Podświetlone, po zmierzchu cieszą oko 
i współtworzą bożonarodzeniową atmosferę. Anioły, sanie, 
Święty Mikołaj i choinkowa bombka oraz kolorowa nazwa 
naszego miasta wywołują uśmiech nie tylko na twarzach 
dzieci. Wraz z pięknymi ozdobami, skrzącymi się od 

Świąteczne ozdoby pomagają wczuć się w bożonarodzeniowy klimat

właśnie grajewianom. Ten fakt uzasadnia udzielenie pomocy 
w formie dotacji celowej.     WM

światełek choinkami, które ubrali grajewianie na swoich 
posesjach, w firmach i obiektach razem stworzyły piękną 
świąteczną atmosferę. Miejskie iluminacje będą zdemonto-
wane zaraz po święcie Trzech Króli. To szybciej niż w latach 
ubiegłych, ze względu na oszczędności.
    WM / Fot. grajewo.pl
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               grajewo.pl/WM

6 grudnia -w imieniu Świętego Mikołaja- Dariusz 
Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo wraz z praco-
wnikami ratusza odwiedził najmłodszych grajewian 
w przedszkolach. Niecodzienni goście obdarowali 
wszystkie przedszkolaki słodyczami. 
 Maluchy odwdzięczyły się pięknymi wierszykami 
i piosenkami. Była to również dobra okazja do ciekawych 
i inspirujących rozmów oraz wspólnych zdjęć. Burmistrz 
życzył najmłodszym grajewianom oraz pracownikom 
przedszkoli radosnych i spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia, mnóstwa prezentów pod choinką oraz zdrowia 
i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2023.

Mikołajki z Burmistrzem na długo 
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pozostaną w pamięci przedszkolaków
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Wytężona praca pozwala nam spokojnie 
O zbliżającym się do końca 2022 oraz nadchodzącym roku, sukcesach, rozwoju miasta oraz wyzwaniach,
które stoją przed Urzędem Miasta Grajewo rozmawiamy z Burmistrzem Dariuszem Latarowskim.

- Jaki był ten mijający rok pod tym względem?

- Boże Narodzenie już blisko. Czy w Urzędzie Miasta 
Grajewo  czuć  świąteczną atmosferę?

 - Jak można próbować mierzyć rozwój miasta?  

 - Z jednej strony tak, bo za nami mikołajkowe odwiedziny 
w przedszkolach, decyzje o tym, by miejskie ulice, place i chodniki 
rozświetlały świąteczne iluminacje. Z drugiej jednak - trwa tu 
naprawdę ciężka praca. Właśnie teraz rozliczamy tegoroczne 
inwestycje i wciąż prowadzimy rozpoczęte jesienią wytężone 
działania, by dobrze zaplanować przyszłoroczny budżet miejski. 
Służą temu merytoryczne narady m.in. z naczelnikami wydziałów, 
Skarbnikiem Miasta, Sekretarzem Miasta. Pomagają w tym 
również konsultacje z Radą Miasta Grajewo, która na 
poszczególnych komisjach opiniuje przedkładane uchwały, by na 
sesji je zatwierdzić lub zmodyfikować. Cenię merytoryczne 
dyskusje i  szukanie najlepszych rozwiązań, ponieważ choć nie 
zawsze wszyscy radni są jednomyślni, to wierzę, że nami 
wszystkimi kieruje jeden cel - rozwój naszego  miasta. Wracając 
zatem do pytania - praca wre, nie zwalniamy tempa, a wręcz 
przeciwnie - to gorący, przedświąteczny okres, który zostanie 
zwieńczony ostatnią w tym roku sesją, gdzie radni pochylą się nad 
uchwałą budżetową.

- Mogę z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć, że znakomity. 
Na realizowane, rozpoczęte oraz zakończone w 2022 roku 
inwestycje przeznaczyliśmy rekordową kwotę 20 423 750 ,00 zł, 
przy czym pozyskaliśmy na te zadania sumę aż 13 934 837,00 zł 
środków zewnętrznych. Przypomnę, że w tym roku rozpoczęliśmy 
inwestycję „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście 
Grajewo”. To najdroższe zadanie w dziejach naszego miasta 
i możliwe do zrealizowania dzięki pozyskaniu na ten cel aż blisko 
30 milionów złotych. Tak ogromne pieniądze zewnętrzne do 
Grajewa jeszcze nigdy jednorazowo w historii samorządu nie 
wpłynęły. Sprzyja nam obecna polityka krajowa, która dostrzega 
potrzeby Polski wschodniej i niewielkich ośrodków miejskich, 
takich jak Grajewo. Ten fakt w połączeniu z naszą dobrą 
współpracą z Posłami: Adamem Andruszkiewiczem oraz 
Jarosławem Zielińskim owocuje przyspieszeniem inwestycyjnym 
miasta. To widzi i docenia także Premier Mateusz Morawiecki 
podczas licznych wizyt w Grajewie. Zdradzę, że nasz samorząd ma 
już wypracowaną dobrą opinię w wielu ministerstwach. 
Warszawa wie, że my dobrze wykorzystujemy wszelkie przyznane 
nam środki. To zasługa pracowników Urzędu Miasta Grajewo, 
którym kieruję. Sprawnie i merytorycznie piszemy wnioski 
o środki zewnętrzne, a następnie - po dobrze przeprowadzanych 
procedurach przetargowych - wzorcowo realizujemy i rozliczamy 
inwestycje.

- Rozwój Grajewa to odpowiadanie na potrzeby jego mie-
szkańców. Miasto tworzą grajewianie, za których jestem 
odpowiedzialny, stojąc na czele Urzędu Miasta Grajewo. Dlatego 
każda nasza decyzja, inwestycja, rozstrzygnięcie są poprzedzone 
merytoryczną analizą: „Czy na tym skorzystają grajewianie?”, 
i jeśli mamy pewność, wtedy podejmujemy konkretne działania. 
Zatem rozwój miasta można i trzeba mierzyć korzyściami 
grajewian. Moje decyzje, zatwierdzane stosownymi uchwałami 
radnych sprawiają, że nasza mała ojczyzna  sukcesywnie staje się 
coraz lepszym miejscem do życia dla całych rodzin - od  dzieci, 
poprzez dorosłych do seniorów. Taka miara rozwoju miasta jest 
także poparta wielkością środków przeznaczanych rokrocznie na 
inwestycje oraz sumą pozyskanych środków zewnętrznych na ten 
cel. Proszę zwrócić uwagę, że im więcej pieniędzy z programów 
rządowych, czy unijnych udaje nam się zdobyć na planowane 
przedsięwzięcia, tym mniej wydajemy na nie z miejskiej kasy, 
a w ostatecznym rozrachunku, możemy w danym roku zrobić 
więcej dla Grajewa.

 - Słuchać i obserwować. Jestem przecież grajewianinem i świetnie 
znam potrzeby naszego miasta. Poza tym wysoko cenię 
konstruktywne rozmowy z grajewianami. Nasi mieszkańcy nieraz 
zwracają uwagę na problemy, które my następnie, w miarę 
naszych możliwości prawnych i finansowych, rozwiązujemy. 
Dlatego mam nadzieję, że wkrótce uda nam się wrócić do spotkań 
z mieszkańcami w poszczególnych częściach miasta. Sytuacja 
sanitarna związana z pandemią je przerwała. To konsultacje są 
dobrym sposobem bezpośredniej komunikacji. Takie właśnie 
rozmowy, nasze spostrzeżenia, postulaty mieszkańców oraz 
radnych prowadzą do diagnozy problemów. Kolejnym etapem jest 
dobre przygotowanie strategii ich rozwiązania, szukanie środków 
finansowych na inwestycje, które są odpowiedzią właśnie na 
potrzeby grajewian. To czasami trochę trwa, bo tego wymagają 
procedury szukania środków finansowych, lecz przynosi 
wymierne efekty. Proszę spojrzeć w szerszej perspektywie 
czasowej na to, jak zmienia się Grajewo. Jeszcze kilka lat temu nie 
było Parku Solidarności, a teraz jest i służy grajewianom. Miasto 
przez ostatnich siedem lat zyskało nowe mieszkania komunalne. 
Gdy obejmowałem urząd Burmistrza Miasta Grajewo nie było tylu 
dobrych dróg i chodników, ile mamy teraz. Brakowało placów 
zabaw - a są. Nie było zadbanego centrum, a rośnie już na naszych 
oczach. Bolączką rodziców była niewystarczająca liczba miejsc 
w przedszkolach - teraz te miejsca są. Perełka architektoniczna, 
jaką jest Hades, chyliła się ku bezpowrotnej degradacji, ale zabytek 
uratowaliśmy. Grajewo nie miało boiska lekkoatletycznego, a już 
je zbudowaliśmy i kończymy montaż oświetlenia. Takich 
inwestycji od 2015 roku przeprowadziliśmy w naszym mieście 
ponad 170 za kwotę niemal 180 milionów złotych. Każda 
wymagała czasu, przygotowania dokumentacji projektowej, 
szukania zewnętrznych źródeł finansowania, zorganizowania 
procedur przetargowych i realizacji zadania przez wykonawcę. 
Sukcesywnie zmieniamy Grajewo na plus, by stawało się coraz 
lepszym miastem dla całych rodzin. Gdy mamy taką możliwość, 
reagujemy szybko. Tak było choćby w odpowiedzi na apel osób 
niepełnosprawnych o usprawnienie komunikacyjnych ciągów 
pieszych w obrębie Parku Solidarności. Umożliwiliśmy to 
i bezzwłocznie powołaliśmy w Urzędzie Miasta kilkuosobowy 
zespół, którego zadaniem jest właśnie typowanie i likwidacja 
barier komunikacyjnych, które utrudniają poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym ruchowo, ale także rodzicom z dziećmi 
w wózkach.

- Wróćmy jeszcze na moment do odpowiadania na 
potrzeby grajewian. Jak je diagnozować i potem te 
oczekiwania mieszkańców realizować?
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 wejść w nadchodzący 2023 rok

- Przewidzieliśmy te podwyżki z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Dlatego już w latach ubiegłych zrealizowaliśmy cały szereg 
inwestycji, które teraz ograniczają miejskie wydatki na energię. To 
między innymi „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich 
budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”. Inwestycję 
zakończyliśmy już w 2020 roku. Dzięki niej oszczędzamy zużycie 
energii elektrycznej w 6 miejskich obiektach użyteczności 
publicznej. To: Urząd Miasta, Przedszkola Miejskie nr 1, 2 i 4 oraz  
Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie. Dofinansowanie ze środków 
UE wyniosło: 678 228,33 zł, a ogólna wartość projektu wyniosła: 
907 469,41 zł. Jeszcze więcej energii oszczędzimy dzięki wymianie 
i modernizacji oświetlenia ulicznego. To projekt, na który także 
pozyskaliśmy aż 75 procent dofinansowania. Przy tej inwestycji 
polegającej na wymianie opraw drogowych rtęciowych i sodowych 
na oprawy LED, nie można zapomnieć o montażu systemu 
zarządzania i sterowania umożliwiającego redukcję mocy 
w godzinach późnonocnych. W obecnych czasach wzrostów cen 
energii te zrealizowane już inwestycje uchronią miasto przed 
kolosalnymi wydatkami na prąd. Bez tych naszych działań 
wyprzedzających Grajewo znalazłoby się w trudnej sytuacji. Do 
przedsięwzięć redukujących koszty energii dopisać trzeba 
również termomodernizacje obiektów miejskich, budynków 
komunalnych przy ulicy Kopernika i Ełckiej. W kontekście 
oszczędzania energii na szczególną uwagę zasługuje inwestycja 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka zbliża się do finiszu 
ogromnego zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego 
w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa 
wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”, 
dofinansowanego środkami zewnętrznymi. 

- Zacznę od tego, że chcemy utrzymać wzorcowe działanie Urzędu, 
ponieważ to przekłada się na zapewnienie prawidłowej obsługi 
naszych petentów oraz sprawne funkcjonowanie miasta we 
wszystkich obszarach, za które urzędnicy są odpowiedzialni. 
Kolejnym priorytetem będzie kontynuacja rozpoczętych 
w bieżącym roku ogromnych inwestycji: „Budowa i Przebudowa 
Dróg  Gminnych w Mieście Grajewo oraz „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II 
i Legionistów w Grajewie". Do tego dojdą inne kontynuowane 
działania inwestycyjne, a także te, które rozpoczniemy 
w nadchodzącym roku. Przypomnę, że szykujemy na nie 
w przyszłorocznym budżecie niemal 33 miliony złotych. Wstępny 
katalog planowanych inwestycji już został przedstawiony 
radnym. Wśród tych zupełnie nowych zadań są między innymi: 
rozwój elektromobilności z budową ogólnodostępnej infrastru-
ktury ładowania pojazdów, budowa nawierzchni chodnika 
w części ul. 9 Pułku Strzelców Konnych, budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Targowej i Tabortow-
skigo, rozbudowa cmentarza komunalnego, zwiększenie 
dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie 
Miasta Grajewo, przebudowa dachu wraz z elementami termomo-
dernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie. Aby 
rozpocząć inne przyszłe działania, potrzebne są dla nich 

- Skoro mówimy o infrastrukturze komunikacyjnej 
i o dzieciach, to nasuwa się kolejne pytanie. Czy w tym 
roku ratusz postanowił zaoszczędzić pieniądze na 
świątecznych ozdobach miejskich?
 - Okres bożonarodzeniowy jest czasem wyjątkowym i postano-
wiliśmy nie rezygnować ze świątecznych iluminacji. Od 6 grudnia 
rozpoczęliśmy ich montaż. Nie chcemy, by w święta miasto było 
szare. Ozdób będzie tyle samo co w latach ubiegłych, lecz 
zdemontujemy je w okolicy 6 stycznia. Zatem miasto będzie 
świątecznie podświetlone do „Trzech Króli”, a nie jak w latach 
ubiegłych do pierwszej dekady lutego. Tak więc znaleźliśmy takie 
rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić fundusze na energię, ale 
nie pozbawi Grajewa świątecznego klimatu. 

- Problem wzrostów cen zakupu energii to bolączka 
wszystkich samorządów w Polsce. Czy Grajewo ma na to 
receptę?

 - Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Urzędem 
Miasta Grajewo w nadchodzącym roku? 

dokumentacje. Dlatego w 2023 roku chcemy mieć już gotowe 
projekty dla następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa 
nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej 
i J. Kochanowskiego”, „Budowa nawierzchni i infrastruktury 
technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej”, 
„Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD
i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie”, „Przebudowa ul. 
Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz 
Koszarowej”, „Zagospodarowanie terenów zielonych objętych 
MPZP  na os. Jana Pawła II  (w tym teren byłej "strzelnicy")”. To 
projekt budżetu, nad którym wciąż pracujemy z radnymi. 
Zaznaczę, że podobnie jak w tym roku i w latach ubiegłych, 
chcemy w przyszłym skutecznie sięgać po środki unijne oraz 
rządowe. Zdradzę, że już od pewnego czasu analizujemy 
możliwość budowy „miejskiego magazynu energii”. Ten temat 
z pewnością będziemy dalej podejmować oraz szukać nowych 
źródeł finansowania na stworzenie plaży miejskiej. Nadal 
zabiegać będziemy o dobry dla naszego miasta przebieg plano-
wanej trasy S-16 oraz bezpieczne bezkolizyjne przejazdy tu, gdzie 
w Grajewie drogi krzyżują się z torami kolejowymi. Wzorem lat 
poprzednich, będziemy dbać o rozwój miasta tak, aby nadal 
stawało się coraz lepszym dla wszystkich grajewian - od juniora do 
seniora. Stąd cały szereg zrealizowanych już, trwających oraz 
planowanych inwestycji w obszarach: edukacji, infrastruktury 
technicznej, drogowej, gospodarki komunalnej, kultury, sportu 
i rekreacji, zdrowia i pomocy społecznej oraz jakże ważnego 
w obecnych czasach - bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa 
grajewian, w kontekście napaści Rosji na Ukrainę, wzmocni 
budowa jednostki wojskowej w naszym mieście. Powrót wojska 
wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki, da nowe 
miejsca pracy oraz będzie impulsem dla wielu nowych inwestycji.

 - Współpracujemy na różnych szczeblach z wieloma podmiotami, 
czy osobami, co przynosi korzyści miastu. Dzięki wspólnym 
działaniom z Kościołem została uratowana brama cmentarna. 
Wspierając Policję, choćby w zakupie rowerów, podnieśliśmy 
poziom bezpieczeństwa grajewian. Strażacy z OSP Grajewo 
otrzymali za naszym pośrednictwem sprzęt, który pomaga 
ratować życie, zdrowie i mienie. Wspieramy służbę zdrowia, 
a szczególnie Szpital Ogólny im. Witolda Ginela w Grajewie. 
Dobrze układa się nam współpraca z harcerzami i Lasami 
Państwowymi. Wspólnie uprzątnęliśmy las, posadziliśmy młode 
drzewka. Mamy sprawdzonych partnerów w stowarzyszeniach 
i razem realizujemy wiele wydarzeń, np. pikniki rodzinne, czy 
zloty samochodów ciężarowych. Miasto Grajewo jest członkiem 
Łomżyńskiego Forum Samorządowego, Unii Miasteczek 
Polskich, Klaster Energii „Energetyczne Grajewo” jest członkiem 
Klastra Kluczowego ICT. Dzięki temu możemy szybciej się 
rozwijać. Ogromnie ważna jest także dla nas współpraca 
z lokalnymi przedsiębiorcami. Cieszy mnie każdy ich sukces, 
walka o zachowanie miejsc pracy oraz tworzenie kolejnych. 
W Grajewie mieszkają  wspaniali, kreatywni ludzie o wielkich 
sercach. Nasi mieszkańcy już nieraz pokazali, że potrafią nieść 
pomoc osobom potrzebującym. To świadczy o tym, że razem jako 
wspólnota jesteśmy silni i odpowiedzialni za siebie nawzajem. 
A jako że rok dobiega końca, pragnę serdecznie podziękować za 
współpracę wszystkim, którzy mieli swój udział w realizowanych 
inwestycjach i przedsięwzięciach, w tym pracownikom Urzędu 
Miasta i Radzie Miasta Grajewo.
 
- Dziękujemy za rozmowę.

- Ta decyzja o ulokowaniu jednostki wojskowej w Graje-
wie, a także wiele strategicznych inwestycji, wsparte 
ogromnymi kwotami ze środków rządowych mają 
mocne fundamenty oparte na dobrej współpracy 
z parlamentarzystami w osobach posłów: Jarosława 
Zielińskiego oraz Adama Andruszkiewicza. Z kim 
jeszcze ratusz owocnie współpracuje, by  prężnie 
rozwijać Grajewo?
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Odbyła się ona 18 listopada o godz.16.00 w kościele pw. Św. 
Ojca Pio i zgromadziła czynnych i emerytowanych nauczycieli, 
pracowników oświaty, ich rodziny, przyjaciół, młodzież 
szkolną, parafian. Nie zabrakło przedstawicieli miejskich 
władz samorządowych, radnych, dyrekcji jednostek oświa-
towych. Swoją obecność w tej modlitewnej wspólnocie 
zaznaczył również   p. Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP.

Okolicznościową homilię wygłosił Ksiądz Biskup, któremu 
podczas sprawowania tej Mszy św. towarzyszyli: ks. Jacek 
Kotowski, diecezjalny duszpasterz rodzin oraz proboszcz 
parafii ks. Dariusz Gosk. Celebrans podkreślił między innymi 
wyjątkową rolę nauczycieli w budowaniu tożsamości 
narodowej, zwracając przy tym uwagę na fakt, iż zawód ten, 
z uwagi na tę doniosłą rolę winien być w społeczeństwie 
doceniany. Wskazał też na szkołę jako miejsce, w którym 
zespół osób kształtuje osobowość młodego człowieka 
w aspekcie świata wartości.
Nieodłącznym elementem tej Mszy św. jest polecanie Bożemu 
miłosierdziu zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty, 
księży, katechetów, sióstr zakonnych. Tak było i tym razem – 
przedstawiciele poszczególnych szkół i placówek oświatowych 
oraz środowiska emerytów odczytali listy tych, którzy odeszli 
do Pana, a którzy – zdaje się – tak niedawno byli jeszcze wśród 
nas. Każdej liście towarzyszył zapalony znicz, symbol naszej 
pamięci. Ta część modlitewnego skupienia zakończyła się 

– Dzisiaj po raz kolejny przywołaliśmy w pamięci postacie 
tych, którzy zostawili swoje ślady w naszych sercach 
i w naszej pamięci, w naszym mieście i poza jego obszarem – 
powiedziała  p. Halina Muryjas – Rząsa, która w imieniu 
Organizatorów (Szkoła Podstawowa nr 4 – dyrektor Karol 
Choynowski i Parafia pw. Św. Ojca Pio – proboszcz ks. Dariusz 
Gosk) dziękowała JE Księdzu Biskupowi Januszowi 
Stepnowskiemu za przewodni-czenie tej wyjątkowej Mszy 
świętej.

Wyjątkowy charakter tego nabożeństwa podkreślała obecność 
pocztów sztandarowych, które reprezentowały: Szkołę 
Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podsta-
wową nr 4, Zespół Szkół Specjalnych, Liceum Ogólno-
kształcące w Grajewie, Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, NSZZ 
„Solidarność” Oddział w Grajewie, Oddział ZNP w Grajewie.
Odprawiana od 2005 roku Msza św. (z roczną przerwą 
w 2020 r. z powodu pandemii) tradycyjnie rozpoczęła się od 
recytacji wiersza ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się” 
w interpretacji p. Grzegorza Roberta Curyło. Czytanie dnia 
zaprezentował uczeń klasy VIII c, Rafał Łazowski.

Dni człowieka są jak trawa…

dźwiękami „Ciszy”, utworu zagranego na trąbce przez p. 
Zbigniewa Perkowskiego.
Podsumowaniem tego przedsięwzięcia niechaj będą wyrazy 
podziękowania od Posła na Sejm RP, p. Jarosława 
Zielińskiego: Dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa 
w pięknej i niezwykle wartościowej uroczystości religijnej 
oraz we wspólnej modlitwie. Ważne, że była z nami młodzież. 
To piękna inicjatywa, zarówno pod kątem modlitewnym, jak 
też wspomnień zmarłych.
Organizatorzy serdecznie dziękują za wspólną modlitwę 
wszystkim, którzy w niej uczestniczyli.  W sposób szczególny 
– p. Reginie Abramczyk, za nieocenioną pomoc w przygo-
towywaniu list do odczytania, dyrekcjom przedszkoli i szkół, 
wszystkim pocztom sztandarowym i ich opiekunom 
z ramienia szkół, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta p. 
Grzegorzowi Curyło za artystyczną interpretację wiersza 
„Śpieszmy się”, p. Zbigniewowi Perkowskiemu za akcent 
muzyczny, p. Lilli Pietrzykowskiej za dokumentację 
fotograficzną.
Podziękowania kierujemy również do tych wszystkich, 
którzy porządkowali zapomniane groby i zapalali na nich 
znicze – nauczycielom emerytom, Samorządom Uczniow-
skim, wolontariuszom wraz z opiekunami.
Organizatorzy: ks. proboszcz Dariusz Gosk, dyrektor SP 4 
p. Karol Choynowski, wicedyrektor   p. Joanna Waniewska, 
p. Halina Muryjas-Rząsa, p. Krystyna Łaguna, ks. Adam 
Sierzputowski,    p. Marzenna Czajkowska

Wyjątkowy, magiczny i fantastyczny Koncert Świąteczny 
Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie" odbył się 9 grudnia 
2022 r. w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum 
Kultury. Artyści, prowadzeni na co dzień przez charyzma-
tycznych instruktorów - Wojciecha Chylewskiego (taniec) 
i Kamila Szejdę (śpiew), przez ponad dwie godziny raczyli 
przybyłych tańcami ludowymi z różnych regionów Polski. 
Genialne widowisko było przedsmakiem tego, co czeka nas 
w przyszłym 2023 roku, w którym to będziemy obchodzić 
jubileusz 35-lecia powstania ZPiT "Grajewianie". 
 Z ramienia władz samorządowych Miasta Grajewo 
-Rady Miasta i Burmistrza Dariusza Latarowskiego- 
podziękowania za całą gamę artystycznych przeżyć  oraz  
wpisywanie się w proces zachowania dziedzictwa 
kulturowego, złożyli wszystkim członkom Zespołu Przewo-
dnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa oraz 
Zastępca Burmistrza Maciej Bednarko. Przekazali oni 

Koncert świąteczny ZPiT „Grajewianie"

również zgromadzonej publiczności życzenia świąteczno-
noworoczne.    GCK/WM
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Część członków Rejonowej Komisji 
Koordynacyjnej udała się do jej siedziby na ul. 
Kolejowej, gdzie rozpoczęła niszczenie i zabez-
pieczanie znajdujących się tam dokumentów, 
mając świadomość, że w związku z zaistniałą 
sytuacją wkrótce może rozpocząć się rewizja. 
Co ciekawe, do zabezpieczenia sprzętu 
i oplombowania pomieszczenia RKK doszło 
dopiero w dniu 15 grudnia. Natomiast 
oficjalnego przeszukania tych pomieszczeń 
ppor. Sławomir Mieleszko z KW MO w Łomży 
dokonał aż 21 grudnia. W wyniku decyzji 
podjętych na szczeblu centralnym na rzecz 
państwa przepadły też środki finansowe 
„Solidarności” zgromadzone na koncie 
w Banku Spółdzielczym. 

Około dwudziestu członków „Solidar-
ności” próbowało odbyć roboczą naradę, której 
inicjatorem był lekarz medycyny Marian 
Czaczkowski. Udało mu się zebrać w ZOZ-ie 
kilku działaczy z terenu miasta, ale po rozmowie przepro-
wadzonej z nimi przez dyrektora, odstąpili od kontynuowania 
spotkania. Wkrótce aresztowano dr. Czaczkowskiego 
i przewieziono do więzienia w Łomży.

Równocześnie trwała mobilizacja wewnętrzna w PZPR 

W międzyczasie poszczególni członkowie Związku, 
niektórzy wielokrotnie, byli wzywani na przesłuchania do 
komendy powiatowej MO. Uciążliwym było również częste 
legitymowanie na ulicach oraz obowiązek posiadania 
stosownej przepustki w przypadku wyjazdu poza miasto. 

 Wydarzeniem, które niewątpliwie do dziś jest pewną 
cezurą nie tylko w historii „Solidarności”, ale też Polski 
i powojennych dążeń przynajmniej części obywateli PRL do 
pełnej suwerenności i niezależności jest niewątpliwie stan 
wojenny. Akcja „Jodła” była momentem pokazującym 
prawdziwe zamierzenia władz wobec NSZZ „Solidarność”.

O wprowadzeniu stanu wojennego 
członkowie grajewskiej  „Solidarności” 
dowiadywali się w różny sposób. Różne też były 
ich reakcje. Apoloniusz Ciołkiewicz wspomina: 
To była wściekłość po prostu. Straszna była 
wściekłość, nie wiedziałem, co robić. Z kolei 
Teresa Pelc zapamiętała ten dzień następująco: 
Przeżycie było okropne, wpadłam w panikę, 
nie wiedziałam, co ze mną będzie, co robić, 
więc pierwszy odruch – to zaczęłam niszczyć 
dokumenty, które miałam w domu. Zaczęłam 
palić dokumenty, które dotyczyły „Solidar-
ności”, żeby nie wpadły w obce ręce. To był 
pierwszy moment. Został wielki niepokój, 
strach.

W Grajewie już przed godz. 0.30 zatrzymano m.in. 
Bronisława Chełmińskiego, szefa związku w Grajewie. Był on 
jedynym internowanym działaczem „Solidarności” na terenie 
powiatu grajewskiego. Po latach wspominał te wydarzenia 
następująco: 12 grudnia przed dwunastą zaczęli walić do 
mnie w drzwi. Trzech milicjantów i trzech ubowców. (…) 
Powiedzieli, że jak nie otworzę, to drzwi wywalą i zaczęli do 
tych drzwi się dobierać. Żona poszkodowała drzwi 
i otworzyła. No i oni wtedy kazali się ubierać i jedziemy na 
komisariat(…) Zaprowadzono mnie do aresztu. (…) Za jakieś 
tam godzinę, półtorej ten profos przychodzi. Ciąga mnie. „Ty 
– mówi – po ciebie przyszli”. (...) Poszedłem na parterze do 
takiego gabinetu, patrzę, tam jeszcze jeden siedzi. On mówi: 
„Został pan internowany. Proszę się zapoznać 
z tym pisemkiem, przeczytać i podpisać”. (…) 

Stan wojenny w Grajewie

i porządkowanie jej szeregów, które zmalały o ponad 300 osób, 
głównie z powodu oddania legitymacji i niezgłaszania się do 
POP w nowym miejscu pracy. Wydaleń z szeregów partyjnych 
dokonano też ze względu na- jak to określano-niewłaściwą 
postawę polityczną i antypartyjną działalność w szeregach 
NSZZ „Solidarność”.

Co ciekawe, do tworzenia lokalnych 
struktur mających uwiarygodnić stan wojen-
ny lokalni przedstawiciele władz komu-
nistycznych przystąpili dopiero 8 lutego 
1982 r. Wówczas to odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie Miejsko-Gminnego Komitetu 
Ocalenia Narodowego, na którym przyjęto 
ustalenia organizacyjne. W skład komitetu 
weszło 18 osób, w tym dziesięć z PZPR, trzy 
z ZSL, trzy z SD i dwie z PAX. 

Według relacji uczestników tamtych wydarzeń te drobne 
akcje i gesty miały na celu przede wszystkim pokazanie, że 
opór społeczny nie został złamany, że ludzie, którzy byli 
zaangażowani w „Solidarność”, nie przestraszyli się stanu 
wojennego.

    Opr. T. Dudziński

Mimo trwającego formalnie stanu 
wojennego, życie codzienne w mieście toczyło 
się dość spokojnie. Po pierwszym szoku, 
związanym z wprowadzeniem stanu wojen-
nego, już wiosną 1982 r., część członków 
„Solidarności” podjęła ponownie ograniczoną 
działalność w ramach zdelegalizowanego już 
Związku. Pewien wpływ na intensyfikację 
tych działań miał niewątpliwie powrót 
z internowania Bronisława Chełmińskiego. 
Główną działalnością było wykonywanie 
i kolportaż ulotek. Do działań, które także 
wymagały odwagi cywilnej, zaliczyć można 
również udział w uroczystościach pod 
postawionym 3 maja 1981 roku przy Kościele 
Trójcy Przenajświętszej Krzyżem Solidar-
ności. Teresa Pelc wspomina te wydarzenia 
w sposób następujący: W każdą niedzielę, po 
Mszy Św., zazwyczaj po godzinie 11.30 
spotykaliśmy się przy Krzyżu Solidarności. 
Paliliśmy znicze. (…) Trzeba było mieć 
odwagę, żeby pod ten krzyż podejść, 
pomodlić się. Wiedzieliśmy, że byliśmy 
filmowani. Donoszono. (…) W kościele, jak 
śpiewano „Boże coś Polskę”, podnoszono ręce 
do góry w kształcie litery V, czy noszenie 
oporników. To były mało znaczące gesty, ale 

jednak wymagające pewnej odwagi. 

Ryc. 1 Odbitka pieczątki nagłówkowej RKK „Solidarność” 

w Grajewie

Ryc. 2 Grajewski Krzyż Solidarności 

w sierpniu 1996 r.
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26 listopada w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum 
Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego Centrum Kultury 
odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Przyjaciół Krówki 
Matyldy. 

Dzieci w Muzeum Mleka spędziły czas na wspólnej 
zabawie z rówieśnikami oraz Krówką Matyldą. W tym 
czasie rodzice mogli się zrelaksować przy kawie i herbacie 
oraz wymienić się doświadczeniami z innymi opiekunami 
najmłodszych mieszkańców Grajewa. Wszyscy dobrze się 
bawili.

     CTM-MM

Dobra zabawa w Klubie Przyjaciół Krówki Matyldy

W ramach tego przedsięwzięcia chcielibyśmy zapre-
zentować tkaniny, które w wielu podlaskich domach można 
spotkać, a które dawniej stanowiły podstawowy element 
posagu czy wyposażania mieszkania. To ostatni moment, 
by dokumentować tkackie rzemiosło, powszechne dawniej 
na całym obszarze północno-wschodniej Polski. Na tych 
terenach popularne były tkaniny przetykane-radziuszki, 
wybierane- perebory, sejpaki, krajki, tkaniny dwuosno-

Grajewska Izba Historyczna wspólnie z Podlaskim 
Instytutem Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału 
w projekcie popularyzującym tkaninę ludową. 

Tkanina ludowa z naszych domów

Jeśli masz w zakamarkach szafy lub na dnie kufra tkaninę 
ludową, chcesz dowiedzieć się o niej więcej oraz wypoży-
czyć ją na wystawę czasową, zapraszamy do kontaktu. 

wowe tkane na krosnach ręcznych i do nich chcemy dotrzeć. 

Grajewska Izba Historyczna, ul. Legionistów 9
tel. 86 272 20 04, email: poczta@gih.grajewo.pl

Być może ze starym dywanem, krajką czy kapą wiąże się 
ciekawa historia, może jest dziełem kogoś z rodziny, 
posagiem, a może to spuścizna po dziadkach? Czekamy na 
Wasze tkaniny i opowieści z nimi związane.

     GIH

Więcej informacji, a także przykłady tkanin, których 
poszukujemy, na stronach internetowych i profilach 
facebookowych Grajewskiej Izby Historycznej oraz 
Grajewskiego Centrum Kultury. 

26 listopada w Grajewskiej Izbie Historycznej, Oddział 
Grajewskiego Centrum Kultury odbyły się warsztaty techniczno-
plastyczne „Karmnik dla ptaków”. Uczestnicy tego wydarzenia 
wykonali karmniki dla ptaków, które pomogą przetrwać im 
zbliżającą się zimę.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne 
wydarzenia organizowane przez GCK. 
      GIH 

Warsztaty „Karmnik dla ptaków” 
w Grajewskiej Izbie Historycznej
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25 listopada w naszym przedszkolu, jak co roku, 
obchodziliśmy bardzo ważne święto - „Dzień Pluszowego 
Misia”.
      Mimo coraz nowocześniejszych i atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde 
dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem- 
Misiem. Przybyły misie małe, duże, białe, wprost bajecznie 
kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy. Miś jest bardzo 
ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, a nawet 
zwierzyć mu się z sekretów. Dzieci opowiadały o swoich 
maskotkach, słuchały czytanych przez panie fragmentów 
książek o niedźwiadkach, nauczyły się wiersza o misiu, 
bawiły się w starego niedźwiedzia oraz tańczyły z Przy-
tulankami w rytm piosenek o misiach. Dla dzieci w tym 
dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe 
i plastyczne, śpiewanie piosenek o  misiu, były też ,,misiowe 
tańce'' i próbowanie miodku. Ten dzień w przedszkolu był 
pełen  uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej 
radości sprawił sam fakt zaprezentowania swojego misia 
kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem, a także zdjęcia 

Misie przybyły do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Grajewie 

Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie we 
wspomnieniach dzieci na długi czas.

w „Misiowej fotobudce”. Na zakończenie dzieci wykonały 
prace plastyczne związane z misiem.

     PM2

 Świętego Mikołaja zna każde dziecko i z niecier-
pliwością czeka na jego przybycie przez cały rok. We wtorek 
w naszej szkole to radosne oczekiwanie eksplodowało 
muzyką, tańcem i wzajemnym obdarowywaniem. 
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego kolorem dnia był 
oczywiście CZERWONY, a najpopularniejszym strojem 
mikołajowa czapka. 

 Z kolei w bibliotece szkolnej z inicjatywy Koła 
Przyjaciół Biblioteki  odbyło się spotkanie „Mikołajki 
w bibliotece” z udziałem dzieci z klas I – III, którego  celem 
była promocja literatury o tematyce świątecznej, 
kultywowanie tradycji mikołajkowej, integracja dzieci 

 Niespodziankę sprawił naszym przedszkolakom 
pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta Grajewo, który 
obdarował je  słodyczami. Dzieci w zamian odwdzięczyły 
się wierszykami i piosenkami.

 Legendy głoszą, że pojawia się w nocy z 5 na 
6 grudnia i zostawia grzecznym dzieciom upominki 
w skarpetach, wypastowanych butach czy pod poduszkami.

Mikołajki w SP 4

podczas wspólnej zabawy oraz szerzenie wiedzy ekolo-
gicznej.
Więcej wydarzeń: sp4.grajewo.com
  Zapraszamy – SP 4 Grajewo

2 grudnia 2022 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 odbyła się 
uroczystość „Pasowania na przedszkolaka” dzieci z grupy 
„Żabki”. Mali artyści zaprezentowali przygotowane 
wiersze, piosenki oraz tańce. Po części artystycznej nastąpił 

Pasowanie na przedszkolaka w PM1

Gratulujemy naszym wspaniałym przedszkolakom!
      PM1

akt pasowania. Pani dyrektor Bożena Walendzik przyjęła 
dzieci do grona społeczności przedszkolnej. Przedszkolaki 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
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W naszym przedszkolu co roku podtrzymujemy tradycje 
związane z andrzejkami. Temu wydarzeniu towarzyszyły 
konkursy, zabawy i wróżby. Wszystko to odbywało się 
w rytm tańców i śpiewów. Nie zabrakło również 
tradycyjnego „ustawiania bucików”, „losowania rekwi-
zytów” i innych wróżb związanych z tym świętem. 
Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział 
w magicznym rytuale andrzejkowym.
 Nastrojowa muzyka i „czarodziejskie” dekoracje 

Andrzejkowa zabawa podobała się przedszkolakom 

     Przedszkolaki różnymi sposobami próbowały poznać 
swoją przyszłość: za pomocą monet rzucanych do wody,  
serduszek z imionami, loterii z kolorowymi karteczkami, 
wyścigu butów ustawianych w rzędzie.

     PM1

28 listopada w Przedszkolu Miejskim nr 1 zapanowała 
magiczna atmosfera, ponieważ świętowane były andrzejki. 
Niecodzienny charakter tego dnia dzieci podkreśliły 
przebierając się w stroje wróżek i postaci bajkowych. 
Zgodnie ze zwyczajem andrzejkowym nie zabrakło 
tradycyjnych wróżb. Dawno temu andrzejkowe wróżby 
traktowano poważnie, jednak w dzisiejszych czasach do 
wróżb podchodzi  się z przymrużeniem oka i uważa je za 
okazję do dobrej zabawy.

         Na zakończenie dzieci wzięły udział we wspólnych 
tańcach przy skocznej muzyce. Radości nie było końca.

Andrzejkowe zabawy w PM1

Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć 
i emocji, a przede wszystkim stał się okazją do  rozbudzania 
dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej 
ludowej tradycji.
                                                                        PM2

wprowadziły nas w świat magii. Andrzejkową atmosferę 
dopełniały  także kolorowe stroje, w które byliśmy 
przebrani- nie zabrakło wśród nas księżniczek, wróżek, 
czarodziejów i innych bajkowych postaci.
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Biedronki i Smerfy w Przystani Świętego Mikołaja
22 listopada był magiczny dla grupy "Biedronek" i "Smerfów". 
Dzieci wybrały się bowiem w niezwykłą podróż do Przystani 
Świętego Mikołaja, położonej w północnej Polsce. 
 Na miejscu  zobaczyły komnatę Świętego. Mikołaja, 
w której ten zbadał dzieci swoim "grzecznościomierzem". Wynik? 
Dzieci z naszego przedszkola to same aniołki. Przedszkolaki 
zwiedziły także centrum dowodzenia Pani Mikołajowej, a ich 
oczom ukazał się największy w świecie kalendarz adwentowy, 
a w nim zadania dla dzieci od Mikołaja. Niezwykłym pomie-
szczeniem w przystani Mikołaja okazał się punkt Poczty 
Mikołajowej, gdzie dzieci narysowały swoje wymarzone prezenty, 
a listy wrzuciły do prawdziwej Poczty Mikołaja. Pobyt w przystani 
przedszkolaki zakończyły pysznym obiadem przygotowanym 
przez Elfy oraz sesją świąteczną na tle cudownych dekoracji.

23 listopada pozostanie na długo w pamięci najmłodszych dzieci 
z naszego przedszkola i ich Rodziców. Wtedy odbyła się pierwsza 
ważna uroczystość- „Pasowanie na Przedszkolaka" w grupie 
trzylatków. „Skrzaty" powitały gości i przedstawiły część 
artystyczną, w której zaprezentowały swoje umiejętności, dając 
tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, 
wierszyki i taniec. Po części artystycznej odbyło się Ślubowanie 
Rodziców. Następnie dzieci uroczyście złożyły przysięgę 
i obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego 
dnia z uśmiechem, pięknie zjadać z talerzyka, pomagać kolegom 
i być dzielnym przedszkolakiem.
 Po złożonych ślubowaniach pani dyrektor Monika 
Albińska dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy 
przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz rożek obfitości ze 
skrzatem, symbolem grupy. Uroczystość zakończył słodki 
poczęstunek.

Pasowanie na przedszkolaka w PM6

22 listopada dzieci z grupy "Muchomorki" wybrały się na 
wycieczkę do Fabryki Misia w Białymstoku. Czekała na nas super 
przygoda i mnóstwo atrakcji- od małpiego gaju, poprzez 
zakręcone zjeżdżalnie, fantastyczne tory przeszkód, po 
trampoliny, pajęcze wieże i wiele innych nowoczesnych zabawek. 
Odbyły się również warsztaty, podczas których dzieci mogły 
samodzielnie wykonać ekologiczne świece. Na koniec "Mucho-
morki" zrobiły pamiątkowe zdjęcie z misiem. Uśmiechnięci, 
zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola

 To wyjątkowe spotkanie pozwoliło zintegrować się 
rodzicom, pracownikom i dzieciom. Było to również oficjalne 
zakończenie okresu adaptacyjnego. Dziękujemy wszystkim 
Rodzicom za owocną współpracę, wyrozumiałość i każde dobre 
słowo, które jeszcze bardziej motywuje nas do działania na 
korzyść naszych wychowanków.

Ostatnia dekada listopada pełna atrakcji w PM6

     PM6

25 listopada wszystkie dzieci na świecie obchodzą Dzień 
Pluszowego Misia. Nasze przedszkolaki również, dlatego 
zebraliśmy się, by tańczyć i bawić się wraz ze wszystkimi naszymi 
misiami. Poznaliśmy historię pluszowej przytulanki oraz 
rozwiązywaliśmy łamigłówki. Dodatkowo braliśmy udział 
w gimnastyce i zawodach sportowych z misiem. Nie mogło 
zabraknąć próby miodku. Na koniec dzieciaki dostały w prezencie 
piniatę, z której po rozbiciu wyleciały pamiątkowe przypinki 
z misiem oraz miodowe cukierki.

Dzień Pluszowego Misia w PM6
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W tym roku organizatorem Podlaskiej Ligi Zapaśniczej we 
wszystkich stylach był Klub Sportowy Wschód.  Ideą zawodów 
było podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników w naszym 
okręgu oraz zwiększenie ilości startów dla najmłodszych. 
Drużynowo zwyciężyli gospodarze zawodów KS Wschód 
Białystok. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy MOSiR-u 
Grajewo, wyprzedzając na podium Gwiazdę Szczuczyn.

3 grudnia 2022 roku odbyła się po raz pierwszy Podlaska Liga 
Zapaśnicza, w której startowało ponad sto dzieci z siedmiu klubów 
z województwa podlaskiego. Zmagania miały charakter rozwoju 
i promocji sportu zapaśniczego w naszym regionie. Uczestnicy 
zmagali się we wszystkich stylach: w stylu wolnym, klasycznym 
oraz w zapasach dziewcząt oraz w minizapasach, gdzie najwięcej 
frajdy mieli najmłodsi adepci sportu zapaśniczego. 

   GC(MOSiR  Grajewo)

Drużyna zapaśników z Grajewa druga na podium

                KOMUNIKAT KOŃCOWY XXIII PODLASKIEGO 
TURNIEJU  WETERANÓW 

 Po raz drugi MOSiR wprowadził kategorię open, w której 
mogli zagrać uczniowie i studenci oraz zawodnicy poniżej 40 lat.

w TENISIE STOŁOWYM KOBIET i MĘŻCZYZN

XXIII Podlaski Turniej Weteranów rozegrany został 4 grudnia 
w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie. W tym dniu ponad 70 zawodników rywalizowało 
o miejsca na podium. Grajewska impreza charakteryzuje się 
również tym, że oprócz zaciętych pojedynków przy zielonych 
stołach, zawodniczki i zawodnicy w przerwach dzielą się 
wspomnieniami z poprzednich turniejów oraz wspominają tych, 
którzy odeszli, a pozostali w pamięci i na zdjęciach z minionych 
edycji tego wydarzenia.

I  KOBIETY 35 I POWYŻEJ
1. Baranowska Beata - Sokółka

7-8.  Wiszowaty Karol- Mońki; Szupieńko Robert - Olecko

III  MĘŻCZYŹNI 50-59

2. Popławski Kazimierz-  Białystok

7-8 . Szeparowicz Piotr- Białystok, Żołowicz Zdzisław- Łomża

3. Sadowski Zdzisław - Czarna Białostocka

IV  MĘŻCZYŻNI 60-69

9-12. Różycki Marek- Gołdap, Antropik Krzysztof- Sokółka, 
Kurlenda Adam- Białystok, Kasjanowicz Jerzy- Białobrzegi
13-16. Dąbrowski Tadeusz- Sokółka, Rodziewicz Marek- 
Białystok, Głódż Grzegorz- Mońki, Kostrzyński- Sokółka

2. Muczyńska Ewa - Woznawieś 

3. Kostro Leszek-  Wysokie Mazowieckie

1. Chwojko Marcin- Białystok

5. Klej Artur - Sokółka
6. Liberacki  Artur - Białystok

5. Morzy Czesław - Białystok 

II  MĘŻCZYŹNI 40-49

9-10. Poniatowski Marek – Bełda; Janiszewski Mariusz- Grajewo

1. Reucki Adam -Białystok

17-25. Adamkiewicz Marek- Grajewo, Skrodzki Tomasz- Olecko, 
Dobrzyński Jarosław- Białobrzegi, Sokołowski Bogdan- Mońki, 
Judzewicz Jarosław- Białystok, Samul Mirosław- Białystok, 
Motybel Jacek- Białobrzegi, Skutnik Tadeusz- Mońki, Fiedorczuk 
Janusz- Mońki

1. Łukaszuk  Mirosław   - Białystok

2. Skrzekut Roman - Białobrzegi
3. Cybulski Jacek  -Mońki
4. Bronakowski Michał- Białobrzegi

2. Żołądkowski Jarosław -  Białystok

4. Lubecki Krzysztof  - Sokółka 

6. Żylinski Kazimierz - Burdeniszki 

Zagrało ponad 70 tenisistów stołowych

7-8.Szeszko Henryk- Białobrzegi, Walczak Jacek- Pisz 

13- 15.Mazurczyk Wiesław- Sokółka, Konopczyński Zbysław- 
Olecko, Zajkowski Marek- Mońki
V  MĘŻCZYŹNI  70 lat  i więcej

4. Czarnecki Dariusz   - Czarna Białostocka
5. Zaniewski Marian  - Białystok 
6. Pietrołaj Tadeusz  - Olecko

9-12.Żukowski Jerzy – Sokółka,Mocarski Jan- Łomża, Nawrot 
Jan- Olecko, Robakowski Jarosław- Białystok

5. Wyrzykowski Bartosz- Zambrów

17-18. Choynowski Łukasz- Grajewo, Winikajtys Dariusz- Ełk

1.  Piotrowski Tadeusz – Białystok

3. Ogrodnik Piotr- Grajewo
4. Kapelewski Sebastian- Łomża

7-8. Szeszko Karol- Białobrzegi, Budenas Karolina- Grajewo 

    MOSiR Grajewo

1. Krymski Marek - Grajewo
2. Królewicz Tyberiusz- Ełk

VI  Kategoria OPEN

2. Gawieńczyk Mieczysław – Mońki

9-12. Janiszewski Sebastian- Grajewo, Pieńczykowski Rafał- 
Grajewo, Zawistowski Marcin- Grajewo, Baranowski Kamil- 
Łomża
13-16. Tarnacki Kacper- Łomża, Cekała Jakub- Łomża, Klimczuk 
Igor- Łomża, Dąbrowski Arkadiusz- Ostrów Mazowiecka

Sędzia główny, opracowanie: Skibniewski Eugeniusz

6. Zyskowski Adam-  Łomża

3. Polakowski Józef - Olecko
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