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Władze Miasta Grajewo chcą stworzyć funkcjo-
nalny dworzec autobusowy oraz Centrum 
Przesiadkowe tuż przy kolejowym. Sprawę 
wydłużają procedury Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku. Dlatego Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Miasta Grajewo, poprosił o wsparcie 
w rozwiązaniu tego problemu Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego. Pomoc zaoferował 
także poseł Jarosław Zieliński.    
O tym, że najlepszą lokalizacją dworca komunikacji 
samochodowej jest sąsiedztwo kolejowego, przekonywać 
nie trzeba nikogo. Takie rozwiązania funkcjonują niemal 
we wszystkich miastach w kraju i przed laty sprawdzało się 
w Grajewie. Bliskość obu dworców sprzyja podróżnym, 
którzy mogą sprawnie przesiąść się z pociągu do autobusu i 
na odwrót. 
- W związku z tym podjęliśmy kroki, by przy zabytkowym 
dworcu PKP stworzyć autobusowy oraz Centrum 
Przesiadkowe – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz 

Miasta Grajewo.
Jakie to były działania- wyjaśnia szczegółowo Iwona 
Poniatowska z Wydziału Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Grajewo.
- Miasto Grajewo w porozumieniu ze Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Starostę Grajewskiego, wykonują-
cego zadania z zakresu administracji rządowej, w 2020 r. 
rozpoczęło starania w sprawie nabycia w formie darowizny 
części działki nr 4997 na potrzeby dworca autobusowego. 
Dokonano podziału geodezyjnego, w wyniku którego 
wydzielono działkę nr 4997/2 o pow. 0,4188 ha. 
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i gra-
niczy z działkami, na których znajduje się budynek 
zabytkowego dworca PKP, budynek wymiennikowni ciepła 
oraz wieża ciśnień – informuje Iwona Poniatowska. 
 W listopadzie 2020 r. zielone światło dała 
łomżyńska delegatura Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Wyraziła zgodę na dokonanie 
zbycia tej nieruchomości na rzecz Miasta Grajewo 
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z przeznaczeniem na urządzenie placu manewrowego 
i przystanków autobusowych. Następnie Starosta 
Grajewski zwrócił się z prośbą do Wojewody Podlaskiego o 
wyrażenie zgody na dokonanie na rzecz Miasta Grajewo 
darowizny tej działki. Tymczasem Wojewoda Podlaski 
pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. poinformował, iż obecnie 
nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jako 
powód wskazał procedowanie złożonej przez PKP S.A. 
propozycji objęcia zamianą ze Skarbem Państwa części 
nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca 
kolejowego oznaczonej jako działka nr 4996/2 (działka 
graniczy z działką nr 4997/2). 
- Z tego powodu jako rozwiązanie tymczasowe Miasto 
Grajewo zawarło umowę użyczenia ze Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Starostę Grajewskiego – dodaje 
Iwona Poniatowska. 
 Nie ulega wątpliwości, że aby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców i przewoźników autobusowych, Miasto 
Grajewo powinno być właścicielem lub zarządzającym 
dworcem autobusowym. 
 W powyższej sprawie Burmistrz Miasta Grajewo 
zwrócił się zatem o wsparcie do Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego. Mimo to w dalszym ciągu Wojewoda 
Podlaski odmawia wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości na rzecz Miasta Grajewo do czasu zakończenia 
procedowania transakcji zamiany z PKP S.A., co niestety 
może okazać się działaniem wieloletnim.

- Dlatego rozważamy możliwość zlokalizowania na 
nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia 
tymczasowych wiat, poczekalni dla pasażerów, aby 
zaspokoić potrzeby mieszkańców Grajewa, jak również 
podróżnych z sąsiednich gmin – wyjaśnia Burmistrz 
Dariusz Latarowski. - Pozyskanie do swojego zasobu 
działki nr 4997/2 stwarza Miastu optymalne warunki na 
organizację Centrum Przesiadkowego. W chwili obecnej 
jesteśmy jedynie właścicielami działek nr 3159/9 i 2527/3,  
na których w części znajduje się parking dla samochodów 
osobowych oraz zatoka wraz z przystankiem autobusowym. 
Działka nr 4997/2 jest działką kluczową w sprawie 
organizacji Centrum Przesiadkowego i wraz z działkami nr 
3159/9 i nr 2527/3 stanowiłaby jedną nieruchomość.
 Tym, jakże ważnym dla grajewian i podróżnych 
z innych gmin problemem, zainteresował się także poseł 
Jarosław Zieliński. Parlamentarzysta 27 kwietnia 2021 
roku zwrócił się do Wojewody Podlaskiego z prośbą 
o szczegółowe informacje dotyczące całej sprawy. 
 Z pewnością wrócimy do niej na łamach Gazety 
Grajewskiej, ponieważ mieszkańcy zasługują na dworzec 
autobusowy z miejscem, które uchroni ich przed deszczem 
w oczekiwaniu na podróż. O takie korzystne rozwiązanie 
z całych sił walczą władze Miasta Grajewo i trzeba 
mocno trzymać kciuki za skuteczne wsparcie tych 
działań Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Posła 
Jarosława Zielińskiego. 
    WM/grajewo.pl

 25 maja Miasto Grajewo ogłosiło przetarg na 
realizację inwestycji "Budowa nawierzchni ulicy Geodetów 
w Grajewie". W ramach zadania planuje się wykonanie 
robót drogowych, sanitarnych, elektrycznych i telekomu-
nikacyjnych.
 Na odcinku od ul. Przemysłowej do końca ulicy, 
która mieści się naprzeciwko cmentarza ma zostać 
wybudowana jezdnia  długości 557,5 metra, a także 
chodniki z szarej kostki brukowej i wjazdy na posesje 
z czerwonej. W ramach inwestycji będą wykonane nowe 
oznakowania poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa 

wraz z wpustami ulicznymi. Zadaniem wyłonionego 
w drodze przetargu wykonawcy będzie również przepro-
wadzenie robót elektrycznych i montaż słupów wyposa-
żonych w lampy LED. Ponadto zostanie przebudowana sieć 
telekomunikacyjna.
 Na złożenie ofert Miasto Grajewo czeka w terminie 
do 15 lipca 2021 r. Ratusz posiada gotową dokumentację 
techniczną dla tego zadania. Realizację inwestycji planuje 
się na przyszły rok.
                                                         grajewo.pl/WM
                                                               Fot. grajewo.pl
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Zniknęła kolejna bariera architektoniczna w na-
szym mieście. Tą był zbyt wysoki krawężnik 
w Parku Solidarności. Problem już został rozwią-
zany- krawężniki obniżono i powstał swobodny 
wjazd na chodnik. Dzięki temu łatwiejszy dostęp 
do pięknego terenu zielonego mają tam niepełno-
sprawni ruchowo oraz osoby z dziećmi w wózkach. 
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że na ul. Łaziennej zakończyło 
się już układanie chodników, oczywiście z myślą o bezpie-
czeństwie pieszych. 
 - W kolejnym etapie zostaną na tej ulicy wykonane 
przejścia dla pieszych z obniżonymi krawężnikami. Jedno 
z nich zlokalizowane będzie bezpośrednio przy zejściu 
z głównej alei Parku Solidarności. Zapewni to bezpieczny 
i komfortowy przejazd osobom na wózku inwalidzkim oraz 
mamom z wózkami z dziećmi. Pierwotnie przejście miało 
znajdować się kawałek dalej, ale to już zostało zmienione. 
Zaznaczam, że ingerencja w drogi zawsze wymaga 
przygotowania odpowiednich dokumentów do zmiany 
organizacji ruchu i uzgodnień z Policją – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. 
Warto przypomnieć, że droga ta została wykonana bez 
chodników wiele lat temu. Teraz dostosowywana jest do 
aktualnych wymogów bezpieczeństwa i komfortu wszy-
stkich grajewian. 
 Te działania na wejściu do Parku Solidarności, przy 
ul. Łaziennej, to tylko część tych, które mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych. Całe spektrum 
przedsięwzięć polegających na modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej odnaleźć można na Mapie Inwestycji 
w Grajewie w zakładce DROGI I CHODNIKI.
Urzędnicy grajewskiego ratusza dokładają wszelkich 
starań, by realizacje tych inwestycji ułatwiały przemie-
szczanie się w naszym mieście także osób niepełno-



sprawnych ruchowo. Chodzi o to, by w Grajewie krok po 
kroku znikały bariery architektoniczne. Takie działania 
sukcesywnie realizowane są w miejskich budynkach, ale 
także na zewnątrz- a więc między innymi na terenach 
zielonych, placach i chodnikach komunalnych. Nieoce-
niona jest w tym procesie współpraca z mieszkańcami. 
 - Dlatego dziękujemy za ten sygnał dotyczący zbyt 
wysokiego krawężnika w parku. Problem już udało się 
rozwiązać. Jeśli gdzieś są podobne, a nasi urzędnicy o nich 
nie wiedzą, prosimy o wskazywanie takich miejsc. 
Będziemy starali się sukcesywnie likwidować ewentualne 
bariery architektoniczne. Tam, gdzie rozwiązanie pro-
blemu wymagać będzie czasu, dołożymy starań, aby stało 
się to na tyle szybko, na ile pozwalają procedury  – 
zapewnia Burmistrz Dariusz Latarowski.
   WM/Fot. grajewo.pl           

 Mamy dobrą wiadomość dla grajewian. Przyjęły się 
posadzone zaraz po świętach wielkanocnych drzewka 
i krzewy w miejskim sadzie owocowym. Przypomnijmy, że 
to pierwszy tego typu projekt w regionie. Dzięki niemu 
wkrótce będzie można cieszyć się smakiem różnorodnych 
owoców. Co istotne, posadzono tutaj drzewa i krzewy 
dawnych, tradycyjnych niegdyś dla tych terenów odmian. 
Grajewo jest zatem pionierskim miastem w regionie, które 
swoim sadem przywróci Podlasiu owoce o smaku zapamię-
tanym z dzieciństwa przez dorosłych mieszkańców. 
 Jak już wcześniej informowaliśmy, do ziemi na 
przestrzeni ponad 11 580 metrów kwadratowych trafiło 
około 200 roślin. Urząd Miasta Grajewo udostępnił na ten 
cel trzy tereny, zaś aranżację miejskiego sadu zlecił 
pracownikom Centrum Integracji Społecznej. 
W ramach programu edukacyjnego opiekę nad sadem 
sprawują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.
   WM/Fot. grajewo.pl
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Podczas majowej sesji radni miejscy mieli okazję 
zapoznać się z analizą systemu gospodarki 
odpadami w 2020 roku. Jakie najważniejsze 
wnioski płyną z tego raportu oraz jak tę gospo-
darkę usprawni tak zwana „aplikacja świdnicka”? 
Odpowiedzi na te oraz inne ważne pytania znaleźć 
można poniżej. 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 
2020 pokazuje  wyraźnie, jak zmieniło się podejście 
mieszkańców Grajewa do kwestii segregacji odpadów, jak 
również ukazuje problemy, jakie się z tym wiążą. 
Świadomość ekologiczna zwiększa się z roku na rok, a wraz 
z nią zwiększają się ilości odpadów zbieranych selektywnie, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów niesegre-
gowanych. 
 - Jest to droga w dobrym kierunku. Zwiększane rokrocznie 
minimalne poziomy recyklingu, jakie gminy w Polsce są 
zobowiązane osiągać, Grajewo osiąga z nawiązką, chociaż 
wcześniej było to wielką niewiadomą. Te dobre wyniki 
z pewnością cieszą i napawają optymizmem na przyszłość. 
Jednak wielką bolączką nie tylko Grajewa, ale większości 
miast i gmin w naszym kraju, są drastyczne wzrosty cen 
przyjmowania surowców, które mieszkańcy segregują, co 
wiąże się z koniecznością podnoszenia cen opłat za odbiór 
odpadów z nieruchomości – informuje Paweł Kowalewski 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Graje-
wo.
Nieplanowany wzrost kosztów zagospodarowania wszy-
stkich frakcji odpadów w ostatnim kwartale minionego 
roku mocno nadwyrężył budżet, w którym nie dało się 
zaplanować tej nagłej podwyżki. W wyniku wzrostu cen 
zagospodarowania odpadów, wyłączenia nieruchomości 
niezamieszkałych z systemu, a także zmiany systemu 
rozliczania usługi odbierania odpadów, tj. nie w formie 
ryczałtu, a w zależności od ilości zebranych odpadów, 
wydatki przewyższyły kwoty wpływów z tytułu opłat od 
mieszkańców. Stąd rok 2020 został zamknięty z ujemnym 
bilansem ok. 489.000 zł.
 Jakie są silne, a jakie słabe strony obecnie 
istniejącego w mieście systemu gospodarki odpadami?
 - Funkcjonujący w Grajewie system gospodarki odpadami 
został wypracowany latami. Chociaż początki jego 
wdrażania były trudne i nie dla każdego zrozumiałe, to 
z każdym rokiem zarówno mechanizmy jego działania, 
takie jak częstotliwość odbierania odpadów, regularność 
zgodna z ustalonym harmonogramem, forma udostę-
pniania odpadów operatorowi lokalnemu, funkcjonowanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektro-
odpadów, jak i świadomość mieszkańców w zakresie 
prawidłowej segregacji, są aktualnie na bardzo zadowa-
lającym poziomie – mówi Paweł Kowalewski. - Niezwykle 
sporadycznie pojawiają się zgłoszenia mieszkańców 
dotyczące problemów z odbiorem czy przypadki prze-
pełnień pojemników na osiedlach zabudowy wieloro-
dzinnej, co w latach wcześniejszych było największą 
bolączką. Na każde takie zgłoszenie miasto w porozumieniu 
z odbiorcą odpadów reaguje na bieżąco w celu wyelimino-
wania wszelkich błędów. W tej kwestii widać wyraźną 
poprawę i rzec by można, że rewolucja w odpadach, którą 
wprowadzono w 2013 roku przestała być rewolucją, a stała 
się dobrze działającym mechanizmem.
 Słabą stroną systemu jest niestety w dalszym ciągu 



nieuczciwość części mieszkańców w zakresie odpowiedzial-
ności i poczucia obowiązku zarówno w kwestii deklaro-
wania faktycznej liczby osób zamieszkujących ich 
nieruchomości, jak również zaniedbywanie obowiązku 
wnoszenia opłaty. Prowadzone w latach minionych 
kontrole prawidłowości danych zawartych w składanych 
deklaracjach przyniosły wymierny efekt, jednak możliwo-
ści Urzędu Miasta Grajewo w tej materii były dotychczas 
mocno ograniczone. 
 - Z nadzieją patrzymy na możliwości, jakie daje nam 
pozyskana we współpracy z Miastem Świdnik specjalna 
aplikacja, która wiele nieprawidłowości pozwoli wychwycić 
– dodał 2 czerwca P. Kowalewski. -  Zakończył się proces 
wprowadzania danych niezbędnych do funkcjonowania 
aplikacji. Informacje o ilościach osób na poszczególnych 
nieruchomościach pozyskane z wielu źródeł obejmujących 
ewidencję ludności, oświatę czy pomoc społeczną, pozwolą 
nam dokonać porównania rozbieżności w ilościach osób 
potencjalnie zamieszkujących nieruchomości, a zgłoszo-
nych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Dalszym krokiem będzie wezwanie właścicieli nierucho-
mości -na których te różnice zostaną wykazane- do złożenia 
wyjaśnień. Może się to wiązać z koniecznością składania 
korekt deklaracji w celu doprowadzenia do stanu fakty-
cznego, a w przypadku braku racjonalnego wyjaśnienia 
różnic, jak również niezłożenia korekt deklaracji, konie-
czne będzie wszczęcie postępowań administracyjnych 
w celu naliczenia właściwych opłat w drodze decyzji. 
Spodziewanym efektem tych rozwiązań będzie dołączenie 
tych osób, które dotąd nie wywiązywały się z współfinanso- 
wania systemu gospodarki odpadami. Słowem- płacili za 
nich inni.
    WM/grajewo.pl
    Fot. grajewo.pl
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 Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo 
osobiście podziękował uczniom Szkoły Podstawowej nr 4: 
Michałowi Wirkowskiemu i Szymonowi Januszko oraz ich 
koleżankom Neli Kurowskiej i Zuzannie Kruszewskiej za 
godną podziwu postawę obywatelską, którą wykazali się 1 
czerwca.
 Dzięki tym młodym mieszkańcom Grajewa udało 
się uniknąć nieszczęścia. Dostrzegli oni chłopczyka, który 
samotnie i boso przemierzał nasze miasto. Niewykluczone, 
że przeszedł tym sposobem od ulicy Konstytucji 3 Maja do 
ulicy Kopernika. Pewne jest natomiast to, że czworo 
młodych grajewian nie pozostało obojętnych na jego los. 
Otoczyli opieką dziecko, które bezpiecznie wróciło do 
domu. Ich czujność i dojrzałość okazała się w tej sytuacji 
nieoceniona.
    WM/grajewo.pl



Jednym z punktów XXIII Sesji Rady Miasta Grajewo 
było sprawozdanie z działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” w 2020 roku. 
To dobra okazja, by przypomnieć o funkcjono-
waniu placówki, która niesie pomoc osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie oraz tym, które 
wykazują przewlekłe zaburzenia psychiczne.
Warto przypomnieć, że do 30 września 2019 roku ŚDS 
funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie, natomiast od 1 października 2019 roku 
został jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Grajewo. 
ŚDS w Grajewie przeznaczony jest dla osób dorosłych. 
Ośrodek świadczy usługi terapeutyczne dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, pomaga niepełnosprawnym intele-
ktualnie oraz osobom wykazującym inne przewlekłe 
zaburzenia czynności psychiczne. Wsparcie w życiu codzien-
nym jest dla tych osób bardzo istotne.
Głównym celem i założeniem ośrodka jest podtrzymywanie 
i rozwijanie u nich umiejętności niezbędnych do samo-
dzielnego życia, funkcjonowania w społeczności lokalnej. 
W takim przypadku bardzo ważna jest terapia, treningi, 
wsparcie psychologiczne. Trzeba pamiętać, że osoby te 
codziennie zderzają się z trudnościami wynikającymi z ich 
chorób. Aby te trudności minimalizować, kadra ŚDS 
w Grajewie wdrożyła między innymi zajęcia w ramach 
treningu funkcjonowania w życiu codziennym. Tu położono 
akcenty choćby na dbałość o wygląd zewnętrzny, naukę 
higieny. Kolejne zajęcia to trening kulinarny, polegający na 
przygotowywaniu ciepłego posiłku pod nadzorem kucharza 
terapeuty. Bardzo istotne są także umiejętności praktyczne – 
na przykład tworzenia przez uczestników rękodzieła, 
wyszywanie, dzianie, szycia na maszynie czy szydełkowanie. 
Uczestnicy zajęć uczą się tutaj także gospodarowania 
własnymi środkami finansowymi. To tylko część szerokiego 
spektrum inicjatyw, które mają jeden cel- pomoc tym 
mieszkańcom, którzy mają problem z samodzielnym funkcjo-
nowaniem. 
Co istotne- odgórne decyzje rządowe o czasowym ograni-
czaniu działalności Środowiskowych Domów Samopomocy 
w związku z pandemią zostały wykorzystane na rozszerzenie 
infrastruktury placówki. Wśród tych działań wymienić można 
między innymi: renowację pracowni plastycznej, muzyczno-
komputerowej oraz sali klubowej, w której powstał Kącik 
Beauty. Powstała również pracownia krawiecka oraz gabinet 
psychologa z lampą sensoryczną. 
Szczegółowe informacje na temat zasad przyjęcia do ŚDS oraz 
oferty „Pomocnej Dłoni” uzyskać można w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Grajewie i w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Pomocna Dłoń”. Ten znajduje się przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie na I piętrze. Bieżące 
informacje o działalności ŚDS znaleźć można także na profilu 
facebokoowym tej placówki.
                                                                                         WM
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O tym, że grajewianie z nich korzystają, świadczy 
analiza przedstawiona na ostatniej sesji rady 
miejskiej. W 2020 roku wydano 113 kart seniorom, 
a Grajewskich Kart Dużej Rodziny 11. W sumie tych 
ostatnich od 2013 roku do 31 maja bieżącego roku 
trafiło do grajewian 2692. Od 2015 roku do 31 maja 
bieżącego roku wydano aż 1088 kart seniora.
Równolegle funkcjonuje ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny. Warto dowiedzieć się, na jakie zniżki mogą 
liczyć ich posiadacze i jakie korzyści płyną dla 
podmiotów i przedsiębiorstw, które zechcą dołączyć do 
tego systemu.  
Grajewska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje już od 8 lat. Zarówno 
lokalna, jak i ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawane są 
rodzicom bezterminowo, dzieciom małoletnim do 18 roku życia, 
natomiast dzieciom powyżej 18 roku życia na okres trwania nauki 
w szkole średniej lub wyższej, aż do osiągnięcia przez nich 25 roku 
życia. Ważne jest, że w momencie utraty uprawnień przez jednego 
członka rodziny pozostali jej członkowie zachowują swoje karty. 
Ogólnopolska przysługuje także rodzicom, którzy mieli 
kiedykolwiek na wychowaniu troje lub więcej dzieci. Każda 
rodzina wielodzietna może starać się o przyznanie karty dużej 
rodziny w formie tradycyjnej i elektronicznej. Nie jest tu istotny 
dochód.
 Kartę otrzymuje każdy członek rodziny. Aby ją dostać, 
składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek 
(stanowiący załącznik do uchwały i ustawy) wraz z kompletem 
dokumentów do wglądu, tj. dowody osobiste rodziców oraz odpisy 
aktów urodzenia dzieci, a w przypadku dzieci uczących się lub 
studiujących dowód osobisty i oświadczenie o planowanym 
terminie zakończenia nauki. 

Z kartami taniej
- Lokalna Karta Dużej Rodziny uprawnia do 50% zniżek 
w Grajewskim Centrum Kultury na bilety wstępu na seanse 
filmowe i inne imprezy organizowane przez GCK, 50% zniżki 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na usługi świadczone 
przez Ośrodek, w tym na basen. Z Kartą Dużej Rodziny 
współpracuje również kilku lokalnych przedsiębiorców, którzy 
sami deklarują wysokość zniżki, jaką mogą zaoferować rodzinom, 
usługi na jakie zniżki są udzielone oraz okres na jaki decydują się 
współpracować z programem. Jest to dodatkowa promocja 
zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich produktów i usług – 
mówi Barbara Pieńkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie. 
Aby dołączyć do programu, przedsiębiorcy składają w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie deklarację (stanowiącą 
załącznik do uchwały bądź ustawy), która zawiera wyżej 
wspomniane informacje.  
Z listą firm oferujących zniżki na podstawie lokalnej Karty Dużej 
Rodziny zapoznać się można na stronie internetowej 
www.mops.grajewo.pl, natomiast listę firm oferujących zniżki na 
podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć na 
stronie www.empatia.mpips.gov.pl/kdr
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w 2020 
roku przyjął 194 wnioski na ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, 
wydał tych dokumentów 500. Liczba wniosków złożonych przez 
nowe rodziny wynosi 37. Natomiast 12 wniosków to wnioski 
o duplikat, przedłużenie ważności, dodanie członka rodziny 
i zmiana danych zawartych na karcie. 145 wniosków to te 
o wydanie dokumentu tylko dla rodziców, którzy mieli na 
wychowaniu co najmniej 3 dzieci. Wnioski rozpatrywane były 
zarówno w formie tradycyjnej – papierowej, jak też elektroni-
cznej. 
 Z lokalnej Karty Dużej Rodziny zostały przyjęte 4 
wnioski o wydanie dokumentu, duplikat, przedłużenie ważności, 
dodanie członka rodziny i zmiana danych zawartych na karcie. 
Wydano ich w ubiegłym roku w sumie 11. 





Seniorzy z kartą zyskują nowe możliwości 
Radni Miasta Grajewo we wrześniu 2016 roku podjęli uchwałę 
w sprawie przyjęcia Programu „Grajewska Karta Seniora”. To 
ukłon w kierunku osób, które ukończyły 60 lat oraz zamieszkują 
na terenie miasta. Głównymi założeniami Programu są: propago-
wanie prozdrowotnego stylu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu seniorów oraz ich aktywizacja społeczna. To zachęca 
również grajewian po sześćdziesiątce do uczestnictwa w wyda-
rzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Ta karta 
poprawia także ich warunki materialne. W 2020 roku zostało 
złożonych 113 wniosków i wydano 113 kart seniorom. 
Warunkiem otrzymania Grajewskiej Karty Seniora jest złożenie 
wnioskuw Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie. 
Formularze do wypełnienia można otrzymać zarówno w Ośrodku, 
jak też pobrać ze strony internetowej www.mops.grajewo.pl
 - Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony, 
w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Można z niej 
skorzystać wyłącznie wtedy, gdy okaże się zarówno kartę, jak 
i dokument tożsamości. Program realizowany jest przez MOPS 
w Grajewie od października 2016 roku – przypomina dyrektor 
Pieńkowska. 
Karta uprawnia do 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów 
lub biletów jednorazowych za korzystanie z oferty Grajewskiego 
Centrum Kultury (m. in. na seanse filmowe, a także imprezy, 
których organizatorem i inicjatorem jest GCK) oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie, w tym również na basen. 
 Należy zaznaczyć, że osoby, które posiadają Grajewską 
Kartę Dużej Rodziny, a kwalifikują się również do otrzymania 
Grajewskiej Karty Seniora, w przypadku posiadania obu tych 
dokumentów, mogą skorzystać z ulgi wynikającej z wybranej 
przez siebie karty.
Ważne jest również to, że senior w każdej chwili może zrezygno-
wać z korzystania z karty, składając w Ośrodku pisemne 
oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że trzeba poinformować 
Ośrodek o wszelkich zmianach mających wpływ na posiadanie 
uprawnień.
Także grajewscy przedsiębiorcy mogą przystąpić do Programu, 
składając w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie 
stosowną deklarację. Można ją otrzymać w Ośrodku bądź też 
pobrać ze strony internetowej . Wykaz www.mops.grajewo.pl
przedsiębiorców oferujących zniżki w ramach programu 
„Grajewska Karta Seniora” dostępny jest na stronie internetowej 
www.mops.grajewo.pl. 
   WM na podst. MOPS Grajewo
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 Jak informowaliśmy w kwietniu, Miasto Grajewo 
otrzyma 6 280 260,00 zł dofinansowania na realizację zadania: 
„Przebudowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, 
Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”. Środki 
pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi 8 971 800,00 zł. Zakończenie zadania 
planowane jest na październik 2023 r. 
Co powstanie w ramach tego przedsięwzięcia? Po pierwsze 
nawierzchnia jezdni o szerokości 5 metrów będzie miała długość 
2041 metrów. Zostanie wykonana z kostki brukowej. Z niej 
zbudowane zostaną także zjazdy. Chodniki mierzyć mają w sumie 
3339 metrów. Wśród nich znajdą się dwumetrowej szerokości 
trotuary o długości 348 metrów, oddzielone pasem zieleni od 
jezdni. 
Projekt zawiera również przebudowę 8 skrzyżowań. Na całym 
przebudowanym ciągu ulic zaplanowano oznakowanie poziomie 
i pionowe oraz budowę kanału deszczowego. Oświetlenie drogowe 
ma się znaleźć na całej długości ulic: Stefczyka, Kolejowej 
i Kwiatowej oraz na części ulicy Działkowej. W ramach 
zaplanowanej inwestycji zbudowane mają zostać wyniesione 
przejścia dla pieszych oraz jedno aktywne. 
Inwestycja jest niezwykle istotna. Jako argumenty wystarczy 
przytoczyć, że część ulicy Kolejowej jest zbudowana z płyt 
betonowych, a pozostałe ulice mają nawierzchnię gruntową, 




ulepszoną pospółką. Dodatkowo- na żadnej z ulic objętych 
wnioskiem o dofinansowanie nie ma chodnika. Piesi poruszają się 
tutaj poboczami lub jezdnią. Oświetlenie istnieje na ulicy Łąkowej 
i częściowo na Działkowej. Inwestycja bez wątpienia poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, a przebudo-
wane nawierzchnie odciążą sąsiednie ulice, dzięki czemu 
unormuje się ruch w tej części miasta. 
    WM
     Fot. grajewo.pl



 5 czerwca 2021 r. obchodziliśmy po raz trzeci  Światowy 
Dzień Mleka, którego organizatorem było Centrum Tradycji 
Mleczarstwa - Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego 
Centrum Kultury oraz Miasto Grajewo. Wydarzenie miało na celu 
podkreślenie pozytywnego wpływu spożywania mleka 
i produktów mlecznych na zdrowie człowieka. Festyn otworzyła 
kierownik Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka 
w Grajewie, witając przybyłe na wydarzenie osoby oraz 
Partnerów, którzy aktywnie włączyli się w obchody Światowego 
Dnia Mleka: Spółdzielnię Mleczarską MLEKPOL w Grajewie, 
Urząd Miasta Rajgród, Polską Izbę Mleka z Białegostoku, Szpital 
Ogólny im. W. Ginela w Grajewie, KGW Ciemnoszyje, KGW 
Afrodyta z Krasnopola, szkołę Pascal z Ełku, Pasiekę Muczyńscy. 
 Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje. Festyn 
rozpoczął się od prezentacji pokazu pieczenia sękacza. Na scenie 
odbywał się pokaz wyrobu sera korycińskiego, który poprowadził 
pan Marcin Bielec. Dzięki niemu, uczestnicy wydarzenia poznali 
tajniki wyrobu tego smakowitego sera. Imprezę uświetnił występ 
ZPiT Grajewianie, który zebrał gromkie brawa za przepiękne 
wykonanie układów tanecznych i przyśpiewek. 

 Krówka Matylda wraz z przyjaciółką - Mleczną Kitą
z Polskiej Izby Mleka, zachęcała dzieci do zabawy. Nikt nie 
narzekał na nudę! Powodzeniem cieszyły się konkursy, quizy, 
zabawy oraz animacje o tematyce mlecznej. Najmłodsi rozwijali 
swoje pasje artystyczne podczas warsztatów tkackich,  czy też 
malowania odlewów gipsowych. 
 Ponadto uczestniczące w wydarzeniu Gmina Rajgród 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich  przygotowały wystawy rękodzieł, 
które można było podziwiać oraz tradycyjne wyroby spożywcze do 
kupienia. Nie zabrakło stoiska z produktami pszczelimi, gdzie 
można było obejrzeć ramkę z pszczołami oraz spróbować odnaleźć 
królową. Ratownicy ze Szpitala Ogólnego w Grajewie zachęcali do 
zdrowego trybu życia, można też było zmierzyć ciśnienie oraz 
zrobić USG tarczycy.
 Na zakończenie imprezy uczestnicy mogli spróbować 
sękacza. Składamy serdeczne podziękowania Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie za przekazanie  mlecznych 
upominków oraz gadżetów dla uczestników festynu. Dziękujemy 
wszystkim Partnerom za uatrakcyjnienie wydarzenia oraz 
Wolontariuszom za pomoc w jego organizacji.
Zapraszamy za rok!                    CTM-MM
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Jak powstała organizacja „Młodzi dla Grajewa”?
- Organizacja powstała między innymi na bazie dobrych 
inicjatyw wolontariatu, jaki funkcjonuje w Zespole Szkół 
w Wojewodzinie. Tam rozpocząłem współpracę z dwiema 
paniami nauczycielkami: Moniką Kowalczuk i Karoliną 
Obuchowską. Doświadczenia stamtąd oraz z Zambrowa, 
gdzie wcześniej byłem wikariuszem sprawiły, że postano-
wiłem zorganizować Centrum Wolontariatu „Młodzi dla 
Grajewa”. Wydaje się, że w mieście nie było dotąd dużego 
i zgranego podmiotu, który skupiałby wolontariackich 
działaczy, więc postanowiliśmy spróbować uruchomić w 
Grajewie taką właśnie inicjatywę. Centrum Wolontariatu 
„Młodzi dla Grajewa” jest organizacją o charakterze 
świeckim. Działać będzie przy Parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Grajewie. Dlaczego tu? Ponieważ jest 
największą parafią w okolicy i właśnie tutaj jest mnóstwo 
prężnych, młodych ludzi, a widać to było przecież doskonale 
między innymi podczas Światowych Dni Młodzieży Diecezji 
Łomżyńskiej.  Od samego początku istnienia parafii MBNP 
gromadziło się mnóstwo dzieci i młodzieży przy Domu 
Katolickim, który na nowo tworzymy, aby był miejscem dla 
każdej młodej, spragnionej pomocy i formacji „duszyczki”.

Kogo już zrzesza, kogo zaprasza w swoje szeregi 
Centrum „Młodzi dla Grajewa” ?
 - Zapraszamy do udziału każdego, kto pragnie pomagać, 
wychodzić do drugiego, potrzebującego człowieka, 
nawiązywać nowe relacje i więzi, wzrastać i rozwijać się. 
Centrum to miejsce dla osób, które okazują miłość „caritas”, 
czyli miłość miłosierną wobec drugiej osoby. Już jest w naszej 
organizacji kilkanaście młodych osób, dwie nauczycielki, ja 
oraz psycholog. Z doświadczenia wiem, że  znakomitą 
większość w Centrum  będą wkrótce stanowili fantastyczni 
młodzi ludzie, lecz zapraszamy do współpracy i wolontariatu 
każdego, bez względu na wiek, kto czuje taką potrzebę, by 
nieść pomoc innym.    

Czym będą się zajmować wolontariusze?
 - W skrócie: pomocą drugiemu człowiekowi. Proszę zwrócić 
uwagę na to, że z pomysłem wyszliśmy niedawno, a już mamy 
zgłoszenia od osób, które wymagają pomocy, ponieważ 
samodzielnie nie są w stanie na przykład zrobić sobie 
zakupów, wymagają wsparcia przy sprzątaniu mieszkania 
lub zwyczajnie proszą o to, by poświęcić im czas na rozmowę, 
ponieważ są samotni. Wolontariusze to ludzie, którzy 
z własnej woli i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się 
w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych 
obszarach życia społecznego. Działają między innymi 
w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, 
muzeach czy na przykład w schroniskach dla zwierząt. 
Spotkamy ich także choćby w instytucjach publicznych, 
organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu 
i wielu innych. Będziemy wspierać każdego, kto wymaga 
pomocy: dzieci, młodzież, seniorów, niepełnosprawnych 
i chorych.  
  
Jak można dołączyć do „Młodych dla Grajewa”?
 - W środę 16 czerwca organizujemy spotkanie połączone ze 
szkoleniem wolontariuszy. Odbędzie się ono w Restauracji 
Balton. Zaczynamy o godzinie 17.00. Wydarzenie jest 
adresowane zarówno do osób, które są już zdecydowane, by 
zostać wolontariuszami, ale także do tych, które chcą się jak 
najwięcej dowiedzieć o samej idei oraz naszych planach na 
najbliższą i dalszą przyszłość. Szkolenie poprowadzi 

p. Bogusława Wiśniewska z Centrum Wolontariatu 
w Zambrowie. Dołączyć można do nas w każdej chwili. 
Jesteśmy na Facebooku, osoby zainteresowane mogą 
kontaktować się z nami także telefonicznie- dzwoniąc pod 
numery: 791800386 lub 696393704.

„Młodzi dla Grajewa”- to jednocześnie nazwa 
organizacji oraz świetne hasło, pod którym działać 
mają młodzi ludzie. Jakie inicjatywy rozpoczęły lub 
wkrótce rozpoczną wspólne wolontariackie akcje?
- To między innymi szkolenie, które odbędzie się 16 czerwca, 
o którym już wspomniałem. Jesteśmy już po rozmowach 
z dyrektorami szkół i tutejszymi kołami wolontariuszy oraz 
tymi działającymi w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Grajewie. Przygotowujemy się do 
zorganizowania 26 czerwca Festynu „Bezpieczna Rodzina- 
Bezpieczne Dzieci” w Grajewie. Stałe, cykliczne działania 
w mieście chcemy rozpocząć już we wrześniu, zaraz po 
wakacjach. Uruchomimy także w Grajewie wolontariat 
akcyjny. Ta jego odmiana to pojedyncze, krótkoterminowe 
projekty, takie jak na przykład: organizacja szkolnego 
festynu, kolędowanie w ośrodku pomocy społecznej, kwesta 
na hospicjum czy zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. 
Chcemy w niedalekiej przyszłości nawiązać współpracę 
z ogólnopolską i łomżyńską Caritas oraz innymi centrami 
wolontariatu z różnych regionów Polski. Planujemy z naszą 
młodzieżą wyjechać do hospicjum w Gdańsku, by tam młodzi 
zobaczyli, jak bardzo są potrzebni starszym osobom. W haśle 
„Młodzi dla Grajewa” zawiera się właściwie cały przekaz 
intencji. Młode osoby, które do nas dołączą, będą właśnie 
działać na rzecz innych mieszkańców, a więc dla Grajewa. 
Trzeba tu zwrócić uwagę również na to, że te młode osoby 
dadzą dobry przykład innym. Na wolontariacie mnóstwo 
zyskuje zatem każdy, choć nikt materialnie.  
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Więc już wiemy, że wolontariat to samo dobro. 
Zyskują zarówno adresaci działań wolontariackich, 
jak i ich sprawcy. Jakie Ksiądz wymieniłby najwię-
ksze zalety wolontariatu?
 - Osoby, które mogą liczyć na wolontariusza, otrzymują 
pomoc i to jest zaleta istotna dla obu stron. Już sama 
świadomość tego, że ma się w kimś oparcie jest budująca, 
daje siłę i pozwala lepiej funkcjonować. Wolontariusz 
zyskuje, ponieważ widzi, że jego działania mają sens, ma 
poczucie spełnienia, satysfakcję. To z kolei jemu daje siłę 
i sprawia, że jeszcze lepiej funkcjonuje. Niesie dobro, a ten, 
kto jest wspierany to dobro otrzymuje. Dodam, że plusem 
wolontariatu jest możliwość zdobycia przydatnego potem 
w życiu zawodowym doświadczenia. Na pewno można 
nauczyć się kultury organizacyjnej, współdziałania w grupie, 
organizacji swojego czasu i pracy. Znam ludzi, którzy dostali 
wysokie stanowiska pracy w przedsiębiorstwach, ponieważ 
podczas rozmów kwalifikacyjnych powiedzieli o swoich 
działaniach wolontariackich. Zapewniam, że tym 
pracodawcom nie przyświecał cel, by mieć w pracy wolontar-
iusza, lecz dostrzegli w młodych ludziach doświadczenie, 
które wynieśli właśnie z działań wolontariackich. Takie 
osoby są cenione na rynku pracy, ponieważ rozpoczynając 
zatrudnienie zarobkowe, doskonale wiedzą, co mają robić. 
Nie boją się wyzwań, są odważne i opanowane oraz otwarte 
i wrażliwe na potrzeby innych. Dzięki wolontariatowi można 
nabyć kompetencje, które są pożądane na rynku pracy, 
jednocześnie robiąc coś dobrego dla innych ludzi. Kolejny 
aspekt zalet wolontariatu jest taki, że otrzymane dobro 
można przekazać dalej następnej osobie. Podczas szkolenia 
16 czerwca zaplanowane jest wystąpienie młodego chłopaka, 
któremu życie rzuciło bardzo wiele kłód pod nogi. W domu 
rodzinnym nie zaznał miłości. Trafił do domu dziecka. 
Dawidowi skutecznie pomogli wolontariusze, teraz on 
z poukładanym życiem, niesie pomoc innym właśnie jako 
wolontariusz. Opowie o tym 16 czerwca. Dodatkowo 
wolontariusz przez swoje działania adresowane między 
innymi do chorych, ma większą świadomość tego, że wokół 
nas są osoby, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować. 
To buduje empatię i wrażliwość na potrzeby innych. Uczy 
tego, że prawdziwa wspólnota jest wtedy silna, gdy mocniejsi 
wspierają słabszych. Taka wiedza i doświadczenia 
zdobywane przez młodzież kształtują właściwie postawy 
i zachowania w dorosłym życiu.   

Pandemia to trudny czas, zwłaszcza dla dzieci 
i młodzieży. Młodzi ludzie podczas nauki zdalnej 
poniekąd pozbawieni byli naturalnego środowiska, 
czyli otoczenia rówieśników. Czy teraz, gdy zakażeń 
jest już o wiele mniej, a obostrzenia zostały 
poluzowane, wolontariat będzie okazją do 
integracji i poznania nowych kolegów i koleżanek, 
by wspólnie realizowali szczytne cele?
- Po okresie nauki zdalnej wróciłem do szkoły, gdzie 
powrócili także uczniowie. Jedno z pierwszych pytań na 
religii, jakie padło z ust młodego człowieka dotyczyło tego, 
czy każdy kto popełnia samobójstwo, będzie potępiony. To 
daje do myślenia... Tak- pandemia skazała wiele osób na 
samotność i wyrwała z naturalnego środowiska, z grona 
rówieśniczych paczek młodych ludzi. Między innymi im 
pomogą nasi wolontariusze. Ci ostatni także odnajdą we 
wspólnych działaniach możliwość zacieśnienia kontaktów ze 
znajomymi, których tu spotkają oraz nawiązania nowych 

znajomości i przyjaźni. Okazją do integracji będą spotkania, 
wspólnie organizowane akcje. Trzeba odbudować więzi i je 
wzmacniać, a ustępująca fala pandemii pozwala bezpiecznie 
to zrealizować w postaci między innymi bezpośrednich 
spotkań. Jestem przekonany, że po krótkim etapie 
uruchomienia Centrum Wolontariatu „Młodzi dla Grajewa”, 
właśnie ci młodzi przejmą inicjatywę, a Grajewo na tej 
kreatywności, energii, ich pomysłach i działaniach skorzysta. 
Pomoże w tym także rozbudowana strona internetowa, 
Facebook,  V-blogi ,  może kanał  na YouTube? To 
dobrodziejstwa obecnych czasów, z których młodzież 
świetnie korzysta, traktując je jako doskonałe narzędzia do 
komunikacji, zdobywania i przekazywania wiedzy, 
informacji. Dlatego wiem, że młodzież będzie zręcznie tym 
zarządzała. Internet, obraz, dźwięk, animacja- to przecież ich 
żywioł oraz czytelna forma przekazu, którą mają opanowaną, 
bo na co dzień się nią posługują.

Jak układa się współpraca Centrum Wolontariatu 
„Młodzi dla Grajewa” z Urzędem Miasta Grajewo?
- Znakomicie. Burmistrz Miasta, Pan Dariusz Latarowski 
przyjął nas z otwartymi rękoma. Zaakceptował i przedstawił 
nasze plany oraz intencje Radzie Miasta Grajewo, 
dyrektorom szkół. Zapowiedział swoją obecność oraz 
przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo na szkoleniu 16 
czerwca. To podniesie rangę tego wydarzenia, a jednocześnie 
da kolejną możliwość jeszcze większego zaznajomienia 
mieszkańców z naszą inicjatywą. Spodziewamy się 
uczestnictwa w tym szkoleniu około stu osób. Pan Burmistrz 
zaoferował również pomoc w organizacji wyjazdu do 
gdańskiego hospicjum. Za wszystko z całego serca 
dziękujemy i już teraz zapewniamy, że działaniami 
wolontariackimi odwdzięczymy się pomocą dla grajewian.  
Dziękujemy za rozmowę.
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 30 maja w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum 
Kultury odbył się koncert "Cudownych Rodziców mam..." 
zrealizowany przez Stowarzyszenia Kultura Niezależna 
i Partita przy współorganizacji Grajewskiego Centrum 
Kultury. Solistki zaprezentowały ulubione utwory swoich 
rodziców. Ten wyjątkowy wieczór dedykowany był wszystkim 
rodzicom zgromadzonym w sali,  zwłaszcza Mamom i Ojcom 
występujących solistek, którzy byli również współtwórcami 
scenariusza koncertu. Kierowali do swoich dzieci słowa, które 
prowadząca (p. Monika Soroko) odczytywała przed występem 
danej solistki. Był to każdorazowo wyjątkowo wzruszający 
moment.
 Swoje muzyczne życzenia złożyły rodzicom wspaniałe 
wokalistki pracujące pod kierunkiem p. Moniki Soroko 
w Stowarzyszeniu Partita: Anna i Maria Czapskie, Zofia 
Stankiewicz, Zuzanna Komor, Zuzanna Komosińska oraz 
Amelia Jaśkowska, które zaśpiewały ulubione piosenki swoich 
rodziców. Trzeba podkreślić, że wybrany repertuar nie należał 
do łatwych.
 Po koncercie Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo 
Halina Muryjas - Rząsa oraz Wiceprzewodniczący Rady 



Miasta Grajewo Wiesław Dembiński w imieniu Burmistrza 
Grajewa, Rady Miasta oraz własnym, podziękowali za wspa-
niały koncert i wręczyli młodym artystkom upominki. 
Wstęp na koncert był wolny- za okazaniem wejściówek, 
dostępnych w dziale programowym Grajewskiego Centrum 
Kultury. Takie rozwiązanie gwarantowało zachowanie 
obowiązującego reżimu sanitarnego.

                   WM/Fot.  Stowarzyszenie Kultura Niezależna

Za nami już kolejne spotkanie z cyklu „Przy Kawie 
i Muzyce”, które miało miejsce w nowej siedzibie 
Grajewskiej Izby Historycznej. Podczas spotkania 
wystąpiła przed gośćmi Agencja Artystyczna 
"THEART" w programie „Młynarski kontra Osiecka”. 
Śpiewali Beata Marczewska i Tomasz Muszyński do 
akompaniamentu fortepianu, za którym zasiadł Adam 
Snopek.
Uparcie, acz nie skrycie śpiewający próbowali zmienić decyzję 
widzów, kto był lepszym tekściarzem. Wraz z kolejną wyśpiewaną 
piosenką było coraz trudniej o werdykt. Zgromadzeni usłyszeli 
między innymi: „Jesteśmy na wczasach”, „Niech żyje bal”, 
"Uciekaj moje serce" czy "Róbmy swoje". Koniec końców okazało 
się, że lepsza była Osiecka.
Po koncercie dyrektora i pracowników Grajewskiego Centrum 
Kultury spotkała miła niespodzianka. Z okazji przypadającego 29 
maja Dnia Działacza Kultury Przewodnicząca Rady Miasta Halina 
Muryjas-Rząsa złożyła na ręce dyrektora GCK Tomasz Dudziń-



skiego dyplom z podziękowaniami i życzeniami od Radnych 
i Burmistrza Grajewa Dariusza Latarowskiego dla załogi 
Grajewskiego Centrum Kultury. Ta dziękuje serdecznie przyby-
łym artystom za występ, a przybyłej publiczności za tak (jak na 
możliwości w czasie pandemii) liczne przybycie, a władzom 
Grajewa za życzenia i podziękowania.
      GCK
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Grajewskie Centrum Kultury zaprasza studentów 
i absolwentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, 
kierunków studiów artystycznych, społecznych lub 
humanistycznych, w szczególności takich jak: 
kulturoznawstwo, animacja kultury, filologia, sztuki 
plastyczne, grafika, pedagogika, dziennikarski, 
marketing, komunikacja medialna, nowe media, 
historia, socjologia, bibliotekoznawstwo, etnologia, 
etnografia filmoznawstwo, kinematografia, turystyka 
do odbycia stażu w ramach programu Praktykuj w 
Kulturze realizowanego przez Narodowe Centrum 
Kultury. 
Praktyki potrwają od 14 czerwca do 30 września 2021 roku. W tym 
okresie stażysta będzie mógł zrealizować 180 godzin praktyk 
w dogodnych dla siebie terminach. Podczas stażu uczestnicy 
nauczą się planowania, promowania i przeprowadzenia 
wydarzeń, tworzenia reklam, tekstów prasowych, projektów 
graficznych, tworzenia fotoreportaży, obsługi mediów społeczno-
ściowych, prowadzenia działań animacyjnych i akcji promo-
cyjnych, nawiązywania współpracy z twórcami i artystycznych 
oraz środowiskiem lokalnym. Aplikować trzeba przez specjalny 
formularz na stronie Praktykuj w Kulturze, który jest aktywny do 
14 czerwca.
Po ukończeniu stażu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie od 
Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie Praktykuj 
w Kulturze. Poza Grajewskim Centrum Kultury jedynie dwie 
instytucje na Podlasiu biorą udział w tym programie. Więcej 
szczegółów na stronie gckgrajewo.pl.                               GCK







6 czerwca  odbył się Koncert  Grajewskiej Orkiestry 
Dętej OSP z okazji 120 lat OSP i 115 lat Miejskiej 
Orkiestry Dętej OSP pod batutą kapelmistrza pana 
Ryszarda Jasionowskiego. 
 Całe wydarzenie pięknie i z wielką charyzmą popro-
wadził Grzegorz Curyło,  przedstawiając śpiewających gości 
i następujące kolejno utwory. Przybliżył również publiczności nie 
tylko genezę powstania OSP w Grajewie, ale również historię 
z przełomu  obydwu wojen. Magdalena Zięba-Lewandowska do 
akompaniamentu Orkiestry wykonała utwory "Over the 
rainbow", "Besame mucho" oraz "I feel pretty". Aleksandra 
Czaplicka zaśpiewała do jazzowej aranżacji utwór "Blue Moon".  
Piotr Michalski uraczył publiczność przebojami Zbigniewa 
Wodeckiego "Tam gdzie byłem" oraz "Rzuć to wszystko, co złe". 

Między piosenkami Orkiestra zaprezentowała nie tylko marsze, ale 
i znane tematy z polskich filmów i seriali. 
 Tuż przed ostatnim utworem głos zabrał Burmistrz 
Miasta Dariusz Latarowski i Przewodnicząca Rady Miasta Halina 
Muryjas-Rząsa. Złożyli podziękowania oraz dyplom z "kluczem 
wiolinowym" na ręce kapelmistrza pana Ryszarda Jasionowskiego, 
a na ręce solistów: Magdaleny Zięby-Lewandowskiej, Aleksandry 
Czaplickiej i Piotra Michalskiego kwiaty oraz upominki. Do 
podziękowań dołączył się  Wiceprezes OSP Grajewo p. Krzysztof 
Chełmiński.
 Grajewskie Centrum Kultury również składa wyrazy 
uznania Orkiestrze za piękny koncert, ukłony publiczności za 
liczne przybycie, a władzom Grajewa za życzenia i podziękowania.
    Źródło: GCK  /  Fot. GCK
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DZIEŃ DZIECKA 
Dzień Dziecka upłynął naszym przedszkolakom i uczniom na 
wspólnej zabawie i integracji. Część klas spędziła ten dzień na 
terenie szkoły, a część poza nim. Były gry i zabawy, klasowe 
i międzyklasowe zawody sportowe (Szkolny Turniej Rzucanki 
Siatkarskiej dla klas V, Szkolny Turniej Piłki Nożnej dla klas VI-
VIII (chłopcy), zwinnościowy tor przeszkód dla klas IV, step – 
aerobik dla klas VI-VII (dziewczęta) i „Dwa ognie” dla klas IV), 
dyskoteka, wycieczka i rajd rowerowy, piknik, zabawy w Parku 
„Solidarności” i na „dmuchańcach”, wyjście na spacer, do kina na 
film „Salma w krainie dusz” oraz lody. Dzień ten dostarczył 
wszystkim po nauce zdalnej wiele radości i pozytywnych przeżyć.

DZIEŃ MAMY I TATY 
26 maja 2021 r. przedszkolaki -przy wsparciu swoich 
wychowawczyń- świętowały Dzień Mamy i Taty. Wszystkie dzieci 
słowem i piosenką wyraziły wdzięczność za rodzicielską dobroć, 
cierpliwość i serce. Po wspaniałych występach artystycznych 
dzieci wręczyły rodzicom wcześniej przygotowane prezenty. 
 

PIERWSZOKLASIŚCI  MAMOM 
Droga Mamo! Dziękuję za każdy spędzony wspólnie z Tobą dzień, 
za pokazywanie mi świata, za uczenie bycia odważnym, wolnym 
i otwartym na innych. Kocham Cię za wszystko i na zawsze! 
Wszystkim ukochanym, wyjątkowym Mamom najlepsze życzenia 
złożyli uczniowie klas pierwszych. Do pięknych życzeń 
z serdecznymi pozdrowieniami dołączyły Panie wychowawczynie.

SZKOLNE KONKURSY CZYTELNICZE 
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, które w tym roku 
przebiegały pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”, odbyły się 
dwa konkursy czytelnicze skierowane do uczniów klas II i IV ph. 
„Literacki Detektyw” oraz „Literacki Detektyw na tropie”. 
Zadaniem uczestników było odwiedzenie biblioteki szkolnej 
w wyznaczonych dniach, odebranie „Karty odpowiedzi”, 
uzupełnienie jej prawidłowymi odpowiedziami i wrzucenie do 
skrzynki znajdującej się w bibliotece. W przypadku konkursu 
„Literacki Detektyw na tropie” uczniowie klas czwartych 
otrzymali link z zadaniami konkursowymi, które po uzupełnieniu 
należało odesłać do organizatora. Oto zwycięzcy: „Literacki 
Detektyw” - Kuczyńska Laura kl. II c i  Zaremba Wiktoria kl. II b; 
„Literacki Detektyw na tropie”- Szymon Modzelewski kl. IV b, 
Eliza Żbikowska kl. IV b.  Organizatorkami konkursów były: I. 
Bukrejewska i A. Joka.
 

PROJEKT „ENGLISH  IN THE KITCHEN” 
Uczniowie klas VI d i VI e jako podsumowanie rozdziału 
dotyczącego żywienia, podjęli się pod kierunkiem p. Alicji Deresz-



Armaty realizacji projektu edukacyjnego „English in the kitchen”. 
Celem zajęć było zachęcenie do samodzielnego przygotowania 
posiłków oraz promowanie zdrowego odżywiania się. Miłośnicy 
gotowania nagrali siebie podczas przygotowywania zdrowych 
posiłków, oczywiście opowiadali wszystko w języku angielskim. 
Na lekcji, podczas prezentacji prac, czuliśmy się niczym widzowie 
znanego programu telewizyjnego. Filmy były świetnie 
przygotowane. Uczniowie pokazali, że znajomość najnowszych 
technologii nie jest im obca. Brawo! Pozostali uczniowie 
opracowali przepis na smaczną potrawę w postaci papierowej, 
który również zaprezentowali podczas lekcji. Uczniowie znają 
podstawowe słownictwo związane z przygotowywaniem potraw, 
kucharskie przybory i oczywiście nazwy używanych składników. 
Prace powstały w ramach realizowanej XV edycji Ogólnopol-
skiego Programu Edukacyjnego” Trzymaj Formę”.
  Więcej: sp4.grajewo.com
   Zapraszamy – SP 4 Grajewo


W nawiązaniu do obchodów Tygodnia Bibliotek ph. 
„ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”  odbył się  Konkurs 
Biblioteczno - Informatyczny dla klas V-VIII szkół 
podstawowych z terenu miasta Grajewo.
Celem konkursu była promocja biblioteki i jej zbiorów 
w środowisku miejskim i szkolnym jako miejsca przyjaznego 
uczniom w procesie edukacji i w czasie wolnym od nauki;  
integracja uczniów wokół biblioteki; rozwijanie postaw 
twórczych oraz uzdolnień literackich i informatycznych 
uczniów;  rozwijanie estetyki i poczucia piękna.
Zadaniem uczestników było ułożenie hasła i wykonanie 
plakatu z wykorzystaniem technologii komputerowych 
reklamującego bibliotekę jako organizatora imprez czytelni-
czych oraz jej zbiory.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce -  Dominika Róża Modzelewska kl.  VI b 
(SP 1 Grajewo)
OPIEKUN - p. Mariola Pijanowska

II miejsce – Magdalena Karwowska kl. VII d  (SP 4 Grajewo)
III miejsce – Krzysztof Karwowski kl. VII d (SP 4 Grajewo)
Wyróżnienie – Piotr Dudziński kl. VII e (SP 4 Grajewo)
OPIEKUN - p. Joanna Waniewska
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, zaś wszystkim 
uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział. 
Organizatorki konkursu - MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie 
(P. Bagińska i E. Bobińska) i Biblioteka SP 4 Grajewo 
(L. Pietrzykowska).
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Tytułowy projekt to „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompe-
tencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie" 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi prioryteto-
wej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie 
i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
W drugim półroczu w naszym przedszkolu także jest realizowany 
projekt pt. „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji 
kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie". Warto 
przypomnieć, że jego głównym celem jest podniesienie 
kompetencji kluczowych u przedszkolaków oraz podniesienie 
kompetencji zawodowych nauczycieli. Realizacja programu 
następuje poprzez prowadzanie zajęć dodatkowych – kółka 
matematycznego z elementami kodowania i robotyki.
W zajęciach dodatkowych brały udział dzieci z czterech grup 
przedszkolnych. Zajęcia dostosowane były do odpowiedniej grupy 
wiekowej. Najmłodsze dzieci podstawy kodowania utrwalały przy 
pomocy przeróżnych gier matematycznych, zawierających 
w sobie elementy kodowania. Starsze dzieci skrupulatnie 
utrwalały poznane podstawy kodowania w pracy z Ozobotami, 
laptopami i tabletami (np. program OzoBlockly). Niezastąpione- 
w każdej grupie wiekowej- okazały się także maty do kodowania- 
zarówno duże, jak i małe. Zabawy z wiatrakiem matematycznym 
nabrały nowego spojrzenia, gdyż można było daną pomoc 
dydaktyczną wykorzystać w plenerze w ogrodzie przedszkolnym. 
Magiczna ściana okazała się być idealna dla przedszkolaków 
z każdej grupy wiekowej. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijały 
w dalszym ciągu umiejętność logicznego i krytycznego myślenia. 



Utrwalały zdolność odkodowywania informacji. Kształtowały 
umiejętność dodawania i odejmowania. Przypominały kolory 
i pory roku oraz miesiące. Doskonaliły umiejętność pracy 
w parach czy zespołach. Dzieci potrafią posługiwać się 
liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dodawać i odejmować w 
zakresie dostosowanym do swego wieku. Znają podstawy 
kodowania, które są dobrym wstępem do kodowania w szkole.
Pomimo że zajęcia w ramach projektu zbliżają się ku końcowi, to 
będziemy je kontynuować w kolejnych latach w ramach zajęć 
podstawowych. Widząc zainteresowanie w oczach dzieci, nie 
można przestać i aż serce rośnie, że to, co dajemy od siebie, wraca 
w pięknym uśmiechu dziecka.
                         PM6 (Emilia Skrodzka)

Przedstawiamy zwycięzców konkursu “Wiosna - ach to ty”:
I miejsce w kategorii I (6 – 10 lat) – Lena Kisielewska 
“Wilcza rabatka”
I miejsce w kategorii II (11 – 15 lat) – Karol Główczyński 
“Kolorowa wiosna”
Komisja konkursowa przyznała następujące wyróżnienia:
Natalia Gojlik w kategorii I (6 - 10 lat) “Prawdziwa wiosna 


jest wtedy, kiedy zakwitną jabłonie”
Gabriela Kisielewska w kategorii I (6 - 10 lat) “Pelargonia 
z kinem w tle”
Jakub Moszczyński  w kategorii II (11 - 15 lat) “Z wiosną 
przylatują bociany”
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w konkursie.
     CTM-MM 

Tradycyjnie jak co roku, dnia 1 czerwca w naszej szkole 
został zorganizowany Dzień Dziecka. Po tak długiej rozłące 
spowodowanej pandemią jeszcze bardziej skupiliśmy się na 
integracji. Dzień upłynął wesoło i zdrowo, bo na sportowo. 
Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie spośród 
przygotowanych atrakcji. Były: wyprawy rowerowe, 
wycieczki piesze, gry i zabawy… Nawet Ci, którzy nie lubią 
sportu ani zabawy na świeżym powietrzu, nie czuli się 
zawiedzeni.
      SP1

 



I miejsce kat. I 
Lena Kisielewska

I miejsce kat. II 
Karol Główczyński

Wyróżnienie kat. I 
Natalia Gojlik

Wyróżnienie kat. I 
Gabriela Kisielewska

Wyróżnienie kat. II
Jakub Moszczyński
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Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej na 
mural, który powstanie na ścianie wschodniej budynku 
Grajewskiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 20).
Główna nagroda wynosi 700 zł, a termin zgłoszeń wydłużono do 
15 czerwca 2021 r. Wszystkich chętnych prosimy o dokładne 
zapoznanie się z regulaminem dostępnym pod linkiem: 
https://tiny.pl/rbtv1
Życzymy powodzenia.
                                                                                              GCK

Tenisiści stołowi województwa podlaskiego w Dobrzy-
niewie Dużym walczyli o tytuły w najmłodszych 
kategoriach wiekowych- skrzatów i żaków. Lena 
Dębińska w kategorii skrzatek i Kacper Goliczewski 
w kategorii żaków reprezentowali sekcję tenisa 
stołowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie w tym turnieju.
 Dębińska powtórzyła swój wynik z ostatniego turnieju 
klasyfikacyjnego i wywalczyła brązowy medal w kategorii 
skrzatek, a Goliczewski wywalczył miejsce 9 w kategorii żaków 
i jest to jego najwyższa pozycja w dotychczasowych startach. 
 Mistrzostwa najmłodszych kończą rozgrywki indywi-
dualne w sezonie 2020/2021, ale do rozegrania zostały 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, które zaplanowano 
na 05.06.2021 r. w Białymstoku i do rywalizacji drużyn 
młodziczek województw podlaskiego z lubelskim powołana 
została Izabela Popowska z grajewskiego MOSiR-u. 



 W turnieju tym startuje po 12 najwyżej sklasyfikowanych 
młodziczek i młodzików z ogólnopolskich list rankingowych PZTS  
poszczególnych województw.                                             LS







Od piątku 28 maja wznowione zostały treningi wszystkich grup. 
Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem.
Grupa dzieci: Zapraszamy dzieci w wieku 9 – 12 lat.
Program treningowy najmłodszej grupy będzie bazował na grach 
i zabawach z podstawowymi elementami technik zapaśniczych, 
elementami gimnastycznymi i ogólnorozwojowymi. Treningi 
odbywać się będą w hali MOSiR, ul. Strażacka 2, poniedziałek 
i środa w godz. 16.30 – 17.30.
Grupa starsza: Zapraszamy młodzież w wieku 13 – 18 lat.
Na treningi zapraszamy nowych zawodników oraz byłych 
zapaśników pragnących powrócić do dawnej formy sportowej. 
Treningi odbywać się będą w hali MOSiR, ul. Strażacka 2,  
poniedziałek i środa w godz. 17.30 – 19.00, piątek 16.30 – 18.00.
 Zdaniem wielu specjalistów zapasy to doskonały trening 
ogólnorozwojowy dla całego ciała. Zapasy potrafią pomóc 
wytrenować siłę i spryt, które sprawiają, że trening zapaśniczy 
stanowi bazę dla wielu innych sportów walki. W tym roku 
planujemy także treningi wakacyjne - szczegóły już wkrótce. 
Bliższe informacje pod numerem telefonu 602 645 860 oraz 
511 995 231. W czasie zajęć panuje miła atmosfera, dodatkowo są 
one bezpłatne.
                                                                     Grzegorz Czyżewski
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Srodze się zawiedli ci, którzy liczyli na potknięcie 
grającej bez podstawowej linii defensywy WARMII, 
która w sobotę 29 maja zmierzyła się w Dąbrowie 
Białostockiej z ostatnim w tabeli DĘBEM. Nasz zespół 
bez pauzujących za kartki Edisona, Randzio, Arciszew-
skiego i Tuzinowskiego a także pracującego w tym dniu 
Krupy pokonał 4:0 gospodarzy. Hat trickiem popisał się 
Tomasz Dzierzgowski.
5 czerwca, po emocjonującym meczu w Grajewie, 
WARMIA pokonała ŁKS 1926 Łomża 2:1. 
 Od początku wyjazdowego meczu 29 maja grajewianie 
przeważali, ale do 42 minuty gospodarze skutecznie się bronili. 
Właśnie tuż przed końcem pierwszej połowy po świetnym 
dośrodkowaniu Mikuckiego Dzierzgowski strzałem głową zdobył 
prowadzenie dla WARMII. Niedługo po rozpoczęciu drugiej 
części gry grajewianie zdobyli drugiego gola. Ponownie po akcji 
duetu Mikucki – Dzierzgowski, którą nasz napastnik wykończył 
strzałem z bliska. 
 W 62 minucie kapitalną bramkę zdobył Piotr Chyliński, 
który po indywidualnej akcji precyzyjnym uderzeniem umieścił 
piłkę w „okienku" bramki Doroszczyka. Dwie minuty później 
Dzierzgowski został sfaulowany w polu karnym i sam skutecznie 
wykonał „jedenastkę". Szansę na drugiego gola miał też Chyliński, 
gdy sędzia w 82 minucie podyktował drugi rzut karny w tym 
meczu dla WARMII po faulu na Hołtynie. Niestety, tym razem 
bramkarz gospodarzy wyczuł zamiary naszego zawodnika. 
WARMIA kontrolowała przebieg spotkania, pewnie wygrywając, 
choć rozmiar zwycięstwa mógł i powinien być wyższy. Ambitni 
gospodarze nieprzypadkowo są na końcu tabeli i zmierzają 
w kierunku opuszczenia KEEZA IV ligi podlaskiej. 
 Mecz 5 czerwca zgromadził ponad 300-osobową 
publiczność, która na pewno miała powody do zadowolenia. Od 
lat konfrontacje obu zespołów podgrzewają kibiców zarówno 
z Grajewa jak i z Łomży. Grupa sympatyków gości nie zdecydowała 
się skorzystać z zakupu biletów (zgodnie z ograniczeniami 
przeznaczone było dla nich 25% pojemności trybuny dla gości) 
i dopingowała swój zespół z ul. Sportowej pod okiem licznie 
zgromadzonej Policji.  
Do spotkania grajewianie przystąpili osłabieni brakiem Tomka 
Dzierzgowskiego. Nie zagrał też Aleksander Popławski. W tej 
sytuacji trener Zawadzki zmuszony był dokonać roszad 
w składzie. Środek pomocy stanowili… nominalni środkowi 
obrońcy: Koszczuk, Arciszewski i Domurat. W ataku zagrał Piotr 
Chyliński. 
 Od pierwszych minut meczu goście przeważali, ale w 9 
minucie sędzia nie zareagował na faul obrońcy ŁKS na 
wychodzącym na czystą pozycję Hołtynie. Zdecydowanie należała 
się czerwona kartka piłkarzowi z Łomży. To była jednak nieliczna 
okazja WARMII w pierwszej połowie. Łomżanie byli lepsi, grali 
szybciej, stwarzając sobie okazje podbramkowe. W 27 minucie 
jedną z nich wykończył Mateusz Koc. Kilka minut później 
przypadkowe zagranie ręką Kamila Randzio w polu karnym 
przyniosło gościom „jedenastkę”. Do piłki podszedł najlepszy 
zawodnik ŁKS Patryk Szymański, który jeszcze jesienią brylował 
w III-ligowej POGONI Grodzisk Mazowiecki, ale nasz specjalista 
od obrony karnych Filip Święciński znakomicie wyczuł intencje 
strzelca. 
 Chyba mało kto po pierwszej połowie liczył na zdobycz 
punktową naszego zespołu. Tymczasem po przerwie WARMIA 
powalczyła. Sygnał do ataku dał Mikucki, którego strzał obronił 
Sobieski. W 51 minucie znów Mikucki dośrodkował z rzutu 
rożnego na głowę Domurata, który zdobył wyrównującego gola. 
W kolejnej fazie meczu mieliśmy wjazd karetki na boisko, gdy 
jeden z zawodników ŁKS miał problemy z oddychaniem 
i czerwoną kartkę dla asystenta trenera gości Alberta Rydzew-
skiego. Gdy wydawało się, że mecz pozostanie nierozstrzygnięty, 
w 86 minucie jedna z akcji WARMII przyniosła trafienie 
w poprzeczkę bramki po strzale Kacpra Śleszyńskiego. Odbitą 
piłkę do bramki skierował ponownie Domurat, który tym samym 



Bramki: 0:1 Mateusz Koc 27', 1:1 Łukasz Domurat 51', 2:1 
Łukasz Domurat 86'
WARMIA:  12.Święciński –  5.Randzio (Kpt), 18.Edison, 
3.Tuzinowski, 13.Koszczuk (85' 7.Śleszyński) –   4.Mikucki, 
17.Arciszewski (38' 9.Bogdaniuk), 8.Bińczak, 11.Hołtyn (83' 
16.Chmielewski) –  6.Chyliński (75' 19.Wojcicki)
REZERWA :  1 .Sobolewski  -  2 .Krupa ,  7 .Ś leszyński , 
10.Kwieciński, 9.Bogdaniuk, 19.Wójcicki, 16.Chmielewski
TRENER: Leszek Zawadzki
ŁKS 1926: 12.Sobieski - 3.Kadłubowski, 5.Kamienowski (Kpt), 
6.Melao, 7.Szymański (61' 11.Cudakiewicz), 8.Walczak, 
9.Jastrzębski, 13.Koc (73' 2.Poreda), 14.Kacprzyk (47' 
4.Cendrowski), 15.Kordal, 21. Wasiulewski
REZERWA :  1 .Długołęcki  -  2.Poreda,  4.Cendrowski, 
11.Cudakiewicz, 17.Cychol, 19.Dobrowolski, 28.Łukasik
TRENER: Tomasz Staniórski
Sędzia: Michał Renkiewicz (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Randzio, Koszczuk, Chyliński, Domurat 
(WARMIA), Cendrowski (ŁKS 1926)

29.05.2021 Dąbrowa Białostocka, Stadion Miejski
DĄB Dąbrowa Białostocka – WARMIA Grajewo 0:4 (0:1)
Bramki: 0:1 Tomasz Dzierzgowski 42′, 0:2 Tomasz 
Dzierzgowski 53′, 0:3 Piotr Chyliński 62′, 0:4 Tomasz 
Dzierzgowski 64′ (rzut karny)
DĄB: 1.Doroszczyk – 10.Szydłowski, 26.Żybura, 27.Staszkiewicz, 
25.Korotkiewicz, 18.Niedźwiecki, 7.Ołów, 9.Dudziuk, 6.Sołowiej, 
68.Pająk, 12.Dąbrowski
REZERWA: 5.Kozioł, 17.Woźny, 3.Rychtarczyk
TRENER: Mateusz Solowiej
WARMIA: 12.Święciński – 4.Mikucki, 15.Koszczuk, 3.Domurat, 
2.Kwieciński – 8.Bińczak (68′ 11.Hołtyn),  16.Chmielewski, 
10.Popławski, 19.Wójcicki (74′ 9.Bogdaniuk) – 7.Dzierzgowski 
(Kpt)  (68′ 5.Niebrzydowski), 6.Chyliński
REZERWA: 1.Sobolewski – 5.Niebrzydowski, 11.Hołtyn, 
9.Bogdaniuk,
TRENER: Leszek Zawadzki
Sędzia: Kamil Niewiński (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Dudziuk, Staszkiewicz, Szydłowski (DĄB)
                                                  Autor: Janusz Szumowski

zdobył swoją szóstą bramkę w rundzie wiosennej. Warto 
przypomnieć, że Łukasz wrócił do zespołu po niemal dwuletniej 
przerwie w treningach. 
 Naszemu zespołowi należą się brawa i słowa uznania. Za 
ambicję i walkę do końca, pomimo nieudanego początku meczu. 
Dzięki temu zwycięstwu piąta w tabeli WARMIA zrównała się 
punktami z ŁKS, który jednak wyprzedza grajewian korzy-
stniejszą różnicą bramek w spotkaniach bezpośrednich. 

05.06.2021 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego
WARMIA Grajewo – ŁKS 1926 Łomża 2:1 (0:1)

fot. P. Wasilewski
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I Turniej Młodych Wilków w Grajewie okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Impreza sportowa miała 
miejsce przy nowej siedzibie GIH-u. 29 maja na 
4 boiskach jednocześnie rywalizowało w piłce 
nożnej 12 drużyn z rocznika 2014 i młodsi. 
Wygrali wszyscy, bo liczyła się przede wszystkim 
wyśmienita zabawa. Imprezę poprowadził znany 
komentator sportowy, dziennikarz m.in. 
CANAL+, nSport+, TVN czy TVN24 - Sergiusz 
Ryczel. 
Nie zabrakło wielu atrakcji towarzyszących- zarówno dla 
młodych zawodników, jak i kibiców. Wszystkie dzieci przez 
cały czas trwania turnieju miały do dyspozycji między 
innymi darmowe dmuchańce oraz ciepłe potrawy z grilla. 
Do tego- malowanie twarzy, stoiska z lodami i watą 
cukrową. 
W turnieju wzięły udział drużyny: AMP Grajewo I, AMP 
Grajewo II, ADS Grajewo, Orzeł Kolno, Hattrick Białystok, 




Wigry Suwałki, Promień Mońki, Olimpia Zambrów, Lwy 
Białystok, Jagiellonia Białystok, Korona Dobrzyniewo 
Duże oraz Junior Ełk. Występy młodych adeptów futbolu 
uświetniły pokazy cheerleaderek WamYA Angels. 
Po kilku godzinach świetnej zabawy i sportowych zmagań 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Co ważne- nie było 
wygranych i przegranych. Wszystkie drużyny na pamiątkę 
udziału w I Turnieju Młodych Wilków otrzymały 
jednakowe puchary, medale i drobne upominki. 
Organizatorami wydarzenia byli: Miasto Grajewo, Klub 
Sportowy WARMIA Grajewo, Akademia Małego Piłkarza, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.
 - Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie 
tak wspaniałej imprezy, młodym piłkarzom za grę i świetną 
zabawę przybyłym gościom i kibicom – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
    WM/grajewo.pl
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