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Tkankę architektoniczną centrum naszego miasta 
porządne remonty oraz inwestycje omijały do końców-
ki lat 80-tych. Nieestetyczna zabudowa, miejscami 
brak mediów, przekładały się nie tylko na marny obraz 
serca Grajewa, lecz przede wszystkim na jakość życia 
jego mieszkańców. To wszystko zmienia się teraz na 
naszych oczach, dzięki rozpoczętej właśnie inwesty-
cyjnej części procesu rewitalizacji centrum Grajewa. 
Po zakończeniu tego projektu całe miasto zyska 
funkcjonalne i estetyczne oraz bezpieczne centrum, 
a tutejsi mieszkańcy lepsze warunki życia. 
Na rewitalizację centrum urzędnicy grajewskiego ratusza 
pozyskali pod koniec ubiegłego roku 4 miliony złotych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przetarg wygrała 
firma, która całe zadanie wykona za niecałe 3, 8 miliona złotych. 
Szeroki front prac obejmie nie tylko budowę reprezentacyjnego 
ciągu pieszo-jezdnego od ul. Traugutta w kierunku Placu 
Niepodległości. Na plus zmienią się także ulice Kilińskiego 
i Traugutta. 
 - Po latach wytężonej pracy włożonej w aplikowanie o środki 
zewnętrzne, kompletowanie dokumentacji projektowej, 
wystartowaliśmy z pracami budowlanymi. Pierwszy etap to 
wyburzenia kilku zdegradowanych ruin na terenach miejskich. 
13 października rozpoczęły się prace związane z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie centrum w brakujące 
miejscami media jest niezbędne. Budowa sieci wodociągowej, 
studni, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania 
zwiększy komfort obecnych i przyszłych mieszkańców. Od tych 
prac ziemnych trzeba zacząć, by potem piąć się z inwestycją 

w górę – wyjaśnia Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo.
Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji nastąpi przebudowa 
Placu Niepodległości, ul. Kilińskiego i ul. Traugutta, a od ul. 
Traugutta do Placu Niepodległości zostanie wybudowany ciąg 
pieszo-jezdny. Te szerokie plany entuzjastycznie przyjęli 
mieszkańcy, wysoko oceniło Ministerstwo Rozwoju, plasując 
nasze miasto w gronie tych, które rewitalizacje prowadzą 
modelowo. Latem w Grajewie słowa uznania za te działania 
popłynęły w stronę władz miasta z ust premiera Mateusza 
Morawieckiego.
 Rozpoczęta w październiku ogromna inwestycja 
przewidziana jest na 300 dni roboczych. Kolejnym krokiem po 
zbudowaniu ciągu pieszo-jezdnego, reprezentacyjnego deptaka, 
będzie przebudowa Placu Niepodległości. Tam zaplanowana jest 
fontanna i ławki w otoczeniu zieleni. 
 - Równolegle już pracujemy nad rewitalizacją kolejnych części 
miasta, także centrum, zabiegając przy tym o następne środki 
zewnętrzne na ten cel. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
bardzo ważny aspekt tych wszystkich działań, a więc społeczny 
wymiar procesu rewitalizacji. W naszym odnowionym centrum 
będą wzrastać obecne i kolejne pokolenia grajewian. Zależy nam 
na tym, by mieli jak najlepsze warunki do rozwoju. Ogromnie 
cieszy nas fakt, że w proces rewitalizacji włączyli się już 
mieszkańcy, podejmując wiele inicjatyw, by ożywić centrum 
pozytywną energią międzypokoleniowych działań. Grajewo to 
przede wszystkim mieszkańcy i to dla nich zmieniamy nasze 
miasto na plus – zaznacza Burmistrz. 
`     WM  /Fot. grajewo.pl
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Po sprzeciwie wobec pomysłu budowy wiaduktu 
drogowego nad torami w ulicy Piłsudskiego PKP 
PLK S.A. bada możliwość poprowadzenia górą 
torów. Spółka zapewnia, że podczas realizowanych 
prac przygotowawczych zawsze bierze pod uwagę 
także interes mieszkańców. Co ciekawe, niewyklu-
czone jest także pozostawienie obecnego przejazdu, 
lecz w zmodernizowanej formie. 
Warto tutaj zwrócić uwagę, że linią Rail Baltica prowadzone 
mają być dużo dłuższe składy pociągów ze znacznie większą 
częstotliwością niż obecnie. To generuje niebezpieczeństwo 
korkowania się naszego miasta oraz uniemożliwienie dojazdu 
służbom ratunkowym na czas z jednej części Grajewa do 
drugiej. 
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo zwracał na ten 
problem uwagę już ponad rok temu. O konieczności szukania 
skutecznego rozwiązania informował zarówno przedstawicieli 
PKP PLK S.A. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (zarządcy ul. Piłsudskiego, która leży w ciągu 
DK 61).    
 - Liczymy na wypracowanie bezkolizyjnego rozwiązania, które 
będzie bezpieczne dla grajewian, a więc nie wydłuży czasu 
dojazdu straży pożarnej czy karetki pogotowia poprzez korek 
na przejeździe. Po drugie- nie spowoduje osłabienia centrum 
miasta w żadnym zakresie, także gospodarczym poprzez 
uniemożliwienie działalności gospodarczej tamtejszych 
podmiotów. Oczekujemy propozycji, której realizacja nie 
przyniesie dolegliwości mieszkańcom centrum w postaci 
drgań czy hałasu. To temat do szerokiej dyskusji wraz 
z mieszkańcami, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
GDDKiA oraz PKP PLK S.A. - mówi Burmistrz.
Na dzień 12 października 2021 roku PKP PLK S.A. poinfor-
mowało o przygotowywaniu koncepcji projektowych dla 
budowy wiaduktu kolejowego z jak najmniejszą ingerencją 
w okoliczną zabudowę. Wizja budowy wiaduktu drogowego 
spotkała się z dezaprobatą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Białymstoku. 
 -18 października w Warszawie uczestniczyłem w kolejnym już 
spotkaniu konsultacyjnym z Panem Ireneuszem Merchelem 
Prezesem Zarządu PKP PLK podczas którego szukaliśmy 
najlepszych możliwych rozwiązań przejazdu bezkolizyjnego 



w Grajewie w związku z realizacją inwestycji Rail Baltica. 
Następnie odbyłem wideokonferencję z projektantami trasy 
kolejowej oraz przedstawicielami GDDKiA w Białymstoku.
Omawiana była propozycja budowy wiaduktu kolejowego 
i częściowego tunelu drogowego w ciągu drogi krajowej DK61.  
Stanowczo zasygnalizowałem ograniczenie wyburzeń w obszarze 
inwestycji, szczególnie dotyczących budynku Poczty Polskiej. 
Więcej informacji przedstawię po uzyskaniu szczegółowych 
danych projektowych - dodaje Burmistrz. 
 Do tego tematu wrócimy. 
Jakie natomiast prace na stacji Grajewo przewidziane są 
w ramach inwestycji budowy trasy Rail Baltica na odcinku Ełk- 
Białystok?
 - W ramach przebudowy stacji Grajewo wybudowane zostaną 
dwa dwukrawędziowe perony o długości 400 metrów każdy. 
Wybudowane zostanie przejście pod torami, stanowiące 
dojście do peronów o długości 60 metrów – informuje Karol 
Jakubowski z Zespołu prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.
Obecnie trwają prace projektowe. Ogłoszenie przetargu na 
roboty budowlane zaplanowano na I kwartał 2023 r. 
W sumie, na odcinku Białystok-Ełk, przebudowane zostanie 
około 100 km linii kolejowej. Zbudowany zostanie drugi tor. 
Pociągi na tej trasie będą mogły jechać z prędkością do 200 
km/h.
    WM / Fot. grajewo.pl

Trwa realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa ciągu ulic: 
Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. 
M. Konopnickiej w Grajewie.” Prace ruszyły w połowie września. 
Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą w sierpniu, inwestycja 
ma zostać ukończona  w przeciągu 600 dni. 
Co powstanie na poszczególnych odcinkach tego ciągu ulic?
Roboty budowlane w ul. Łąkowej obejmują swym zakresem takie 
elementy, jak: nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, 
kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. 
Prace w ulicach Stefczyka, Kolejowej i Kwiatowej zawierają te 
same elementy jak wyżej, lecz tu infrastrukturę komunikacyjną 
trzeba dodatkowo uzbroić w kanalizację sanitarną i sieć wodocią-
gową. 
Budowa ul. Działkowej to konieczność wykonania  nawierzchni 
jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego i kanalizacji sanitarnej. 
Zakres rzeczowy robót obejmuje także przebudowę sieci energe-
tycznej średniego napięcia wraz z usunięciem kolizji energe-
tycznych i telekomunikacyjnych. 
Koszt tej olbrzymiej inwestycji to 12 709 943,55 zł.
    WM / Fot. grajewo.pl
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Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo wraz ze Stowarzy-
szeniem Lepsze Grajewo zapraszają do udziału w kweście, która 
odbędzie się na cmentarzu parafialnym i komunalnym 
w Grajewie. Dotychczas w siedmiu edycjach udało się utwardzić 
1127 metrów alejek na cmentarzu parafialnym. W tym roku 
kwesta odbywać się będzie w dniach 31 października i 1 listopada 
2021 r. w godzinach 8.00-16.00. 
Zachęcamy do wrzucania pieniędzy do naszych puszek, 
jak i do samego kwestowania. Każdy z Państwa może 
zostać wolontariuszem.
Zapisy: lepszegrajewo@gmail.com lub tel. 506 052 652. 
Zapraszamy serdecznie! To będzie już ósma kwesta na rzecz 
nekropolii w Grajewie. Ta w 2020 roku nie odbyła się ze względu 
na obostrzenia pandemiczne. 
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, 
Zarząd Stowarzyszenia Lepsze Grajewo



Sprawnie idą przygotowania do budowy nowego 
bloku w zasobach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Grajewie.
 - Kwestie techniczne dotyczące samego budynku oraz 
pozwolenie na budowę mamy za sobą już od dawna. Wiosną 
otrzymaliśmy z Krajowego Zasobu Nieruchomości dofinanso-
wanie w kwocie 738 292,00 zł. TBS Sp. z o. o. w Grajewie 
wystąpił w marcu także o preferencyjny kredyt z programu 
wspierania społecznego budownictwa czynszowego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i uzyskał pozytywną ocenę wiarygo-
dności kredytowej.
Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Funduszu Dopłat 
w kwocie 6 209 745,77 zł, jednak tego dofinansowania nie 
możemy łączyć z preferencyjnym kredytem z BGK, więc 





musieliśmy zrezygnować z owego kredytu – informuje Tomasz 
Strózik, prezes TBS Sp. z o. o. w Grajewie.
Przypomnijmy, że w planie jest czterokondygnacyjny budynek 
wielorodzinny z 36 lokalami mieszkalnymi z przynależnymi 
komórkami lokatorskimi. Obiekt będzie podpiwniczony, 
z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Powierzchnia użytkowa wyniesie ponad dwa tysiące 
metrów kwadratowych. Blok będzie sąsiadował z Zespołem 
Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Na razie  
trudno określić, kiedy dokładnie zostanie oddany do użytku. 
 - Kolejnym krokiem będzie przeniesienie aportem do spółki 
kwoty z KZN-u, czyli 738 292,00 zł oraz ogłoszenie przetargu. 
Dziękuję Dariuszowi Latarowskiemu Burmistrzowi Miasta 
Grajewo oraz pracownikom Urzędu za współpracę przy tym 
projekcie – informuje T. Strózik. 
    WM / Fot. grajewo.pl

Podczas dwóch dni kwesty w 2019 roku zebrano 20 595,43 zł. 5 000 zł na budowę alejek przekazał 
proboszcz  Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. 

Kostkę brukową z rozbiórki, nieodpłatnie przekazał Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo."
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Burmistrz Grajewa zaprasza mieszkańców Grajewa do 
udziału w projekcie i ogłosił nabór wniosków o Granty 
na zakup i montaż instalacji OZE produkujących 
energię elektryczną z energii słonecznej na 
budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie 
Miasta Grajewo. 
Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie 
Grantów nastąpią w oparciu o Regulamin wyboru 
Grantobiorców oraz realizacji projektu granto-
wego wraz z załącznikami do Regulaminu. 
UWAGA WAŻNE !
Złożone przez mieszkańców w okresie od grudnia 2019 r. do 
stycznia 2020 r. ankiety badające zapotrzebowanie na 
instalacje OZE nie są uwzględniane w tym naborze. Były 
one zbierane w celach ankietyzacji i nakreślenia ram 
projektu. Jedynie złożenie wniosku o powierzenie 
Grantu w ramach tego naboru stanowi ostateczne 
zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.
Kompletny wniosek należy złożyć w wersji papierowej 
w punkcie podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu 
Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy 
Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub 
przesłać pocztą w terminie od 6 października 2021 r. 
do 5 listopada 2021 r. W przypadku złożenia 
dokumentów drogą pocztową, decydować będzie data 
wpływu do Urzędu Miasta Grajewo.
Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony w oparciu 
o Regulamin wyboru Grantobiorców oraz 
realizacji projektu grantowego na podstawie wyników 
oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone 
po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to 
Regulamin nie będą podlegały ocenie.
Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinanso-
wania poniesionych wydatków, po spełnieniu warunków 
wskazanych w Regulaminie oraz Umowie o powierzenie 
grantu. Wysokość grantu wynosi maksymalnie 65 % 
kosztów kwalifikowalnych określonych w Regulaminie. 
Jednocześnie maksymalne koszty kwalifikowane instalacji 
fotowoltaicznej mogą wynieść nie więcej niż 5.500,00 zł 
w przeliczeniu na 1 kWp mocy instalacji. Całkowita moc 





instalacji nie może przekroczyć 5 kWp.
Projekt nr RPO.05.01.00-20-0878/20 pn. „Odnawialne 
źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Referacie 
Pozyskiwania Środków pod nr tel. 86 273 08 28.
Regulamin wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu 
grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkań-
ców Miasta Grajewo” znaleźć można na stronie interne-
towej Miasta Grajewo: grajewo.pl. Tam dostępnych jest 
również 5 załączników: wniosek o powierzenie grantu, wzór 
umowy o powierzenie grantu, wniosek o wypłatę grantu, 
wykaz minimalnych parametrów technicznych mikro-
instalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowalnych oraz 
wzór Sprawozdania rocznego o osiągniętym efekcie 
ekologicznym.
    
                                                                       Źródło: grajewo.pl

Miasto Grajewo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Grajewie organizują mobilną zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych i elektroodpadów z terenu miasta, która 
odbędzie się w dniu 23 października (sobota).
Osoby chcące oddać odpady, takie jak: meble (szafki, stoły, 
wersalki, fotele, itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(kompletne telewizory, lodówki, pralki itp.), proszone są 
o zgłaszanie się telefonicznie do Urzędu Miasta Grajewo: 
86 273 08 43, jak również do PUK Sp. z o.o. w Grajewie:
 86 272 37 65, w celu podania adresu, spod którego odpady mają 
być zabrane. Odpady należy wystawić w dniu odbioru 




w widocznym miejscu przed bramą posesji, w sposób umożli-
wiający ich sprawny załadunek, a w zabudowie wielorodzinnej 
w pobliżu śmietników osiedlowych. Zgłoszenie jest warunkiem 
koniecznym do odbioru.
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady można również 
dostarczać osobiście przez cały rok do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. 
Targowej 19 (siedziba PUK Sp. z o.o.) w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach 
od 10:00 do 14:00.
     grajewo.pl

Odnawialne źródła energii zasilają także Urząd Miasta w Grajewie 

oraz między innymi miejskie szkoły i przedszkola
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12 października otwarto oferty przetargowe firm 
zainteresowanych budową boiska lekkoatle-
tycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. 
Kwota, jaką ratusz może przeznaczyć na ten cel, 
opiewa na 2 miliony 150 tysięcy złotych. Dwie 
z trzech ofert mieszczą się w tej sumie, obie mają 
5-letnie okresy gwarancji i wykonanie robót 
w studniowym cyklu. Co prawda trwa jeszcze 
drobiazgowa analiza ofert, lecz można liczyć na to, 
że procedura przetargowa zakończy się podpisa-
niem umowy i tym samym w mieście powstanie 
boisko do lekkoatletyki z prawdziwego zdarzenia.
Warto przypomnieć, że zadanie pod nazwą.: „Budowa boiska 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” 
będzie realizowane w ramach projektu "Wzmacnianie 
transgranicznych więzi społecznych" z Programu Współpracy 
Interreg V-A Litwa-Polska.  
Budowa nowego boiska to efekt współpracy Miasta Grajewo 
z Samorządem Rejonu Solecznickiego. Dzięki temu mają 
powstać dwa obiekty sportowo-rekreacyjne: jeden w Grajewie 
przy SP 4, drugi - u litewskiego partnera.  Grajewo na swoją 
część projektu uzyskało dofinansowanie w wysokości 
317 tysięcy euro. 
Co przed potencjalnym wykonawcą?
Najpierw rozbiórka między innymi istniejących ciągów 
pieszych, starej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, boiska 
wielofunkcyjnego, placu gospodarczego oraz części istnieją-



cych trybun. Zbudowana zostanie bieżnia okólna 400-
metrowa oraz prosta sześciotorowa o dystansie 100 metrów. 
Potrzebne będzie także odwodnienie bieżni za pomocą 
korytek. Wody opadowe z bieżni trafią do kanalizacji 
deszczowej. Prace obejmą także remont trybun sektora A i B, 
naprawę schodów, remont terenów utwardzonych przyległych 
bezpośrednio do trybuny i projektowanych ścieżek. Niezbędne 
będzie uzupełnienie mas ziemnych po rozebranych elemen-
tach wewnątrz bieżni, niwelacja i zasianie trawy. 
Całość prac będzie wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową, którą posiada grajewski ratusz. 
    WM Fot. grajewo.pl

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo spotkał się 
więc z wyróżniającymi się w swojej pracy zawodowej 
nauczycielami miejskich szkół, przedszkoli i żłobka. 
Podziękował im za trud włożony w wychowanie, kształto-
wanie postaw oraz edukację młodych grajewian. 
 - Słowa wdzięczności kieruję także do pracowników 
administracyjnych naszych miejskich placówek oświato-
wych, którzy dokładają wszelkich starań, by te jednostki 
działały z korzyścią dla naszych najmłodszych mieszkań-
ców – mówi Burmistrz.
                                                                    grajewo.pl



Trwa, rozpoczęta we wrześniu, budowa nowych chodników oraz 
ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. 
Koszt tej inwestycji to 3,39 mln zł. W przyszłym roku mieszkańcy 
będą mogli korzystać z nowo powstałej infrastruktury, która 
zapewni im bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się nową 
infrastrukturą. Powstaną tutaj również zjazdy na posesje, 
zbudowane zostanie odwodnienie oraz kanał teletechniczny. Co 


istotne, będą doświetlone przejścia dla pieszych.
Trzeba zaznaczyć, że ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego jako 
część DK 61 nie jest własnością Miasta Grajewo. Jest zarządzana 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
w Białymstoku. O poprawę tej infrastruktury zabiegał Poseł 
Kazimierz Gwiazdowski oraz Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo. Te starania niebawem przyniosą pozytywne 
efekty- prace przy drodze krajowej nr 61 w Grajewie zakończyć się 
mają w styczniu 2022 roku. 
W tym miejscu warto wspomnieć o innych działaniach, które 
również zwiększą bezpieczeństwo pieszych. 
 - Naszemu miastu przyznano 204 tysiące złotych na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść 
dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(RFRD). Te działania zrealizowane będą w ulicach: 9 Pułku 
Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej – mówi 
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.  
Z tego samego źródła pochodzą środki na przebudowanie 
przejścia dla pieszych w ul. Przemysłowej w Grajewie, która jest 
ulicą powiatową w granicach administracyjnych naszego miasta. 
                                                             WM/Fot. grajewo.pl
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Pierwsze przymrozki za nami. Za morsami więc 
inauguracja sezonu. Czekaliście na te minusowe 
temperatury?
- Oczywiście. Latem morsy tęsknią za adrenaliną, jaką dają 
zimowe kąpiele. Na dodatek ubiegłoroczny sezon 
morsowania niemal zupełnie przekreśliła pandemia. Nic 
nie wyszło z grupowych imprez, które wcześniej 
planowaliśmy. Zabawa zeszła na dalszy plan, gdyż ważne 
było zdrowie. Dlatego teraz jeszcze bardziej doceniliśmy tę 
możliwość. 10 października w niedzielę oficjalnie 
otworzyliśmy więc sezon 2021/2022. To była wspaniała 
impreza dla członków naszej grupy i zaprzyjaźnionych 
klubów morsów z regionu. Zaczęło się o godzinie 13:00 
wspólną rozgrzewką. Jedne kluby preferują pajacyki, biegi, 
wymachy. Naszym znakiem rozpoznawczym jest taniec 
belgijski. Po „belgijce” weszliśmy do Jeziora Toczy-
łowskiego. Woda jest już prawie tak zimna, jak lubimy 
najbardziej. Po kąpieli przyszedł czas na poczęstunek 
przygotowany przez członków grupy. Był nawet tort.

Ile osób morsowało na oficjalnym otwarciu 
sezonu?
 - W spotkaniu wzięło udział około 100 osób z całego 
regionu. Zjechali nasi koledzy i koleżanki, czyli między 
innymi morsy z Łomży, Olecka, Sejn, Augustowa, Ełku, 
Orzysza, Białegostoku, Mrągowa, Ciechanowca, Zambrowa 
i Gołdapi.

Wygląda na to, że morsy są bardzo towarzyskie 
i lubią podróże, a to okazja do promocji miasta, 
regionu oraz wymiany doświadczeń i zawierania 
nowych znajomości. Gdzie Pan już morsował?
 - Dobre pytanie... Chyba byliśmy z ekipą u wszystkich 
zaprzyjaźnionych klubów. Ale gdyby ktoś mi kiedyś 
powiedział, że wejdę do Bałtyku w  Szwecji, to bym nie 
uwierzył. A tam przecież byliśmy. To była fantastyczna 
wycieczka. Zwiedziliśmy Szwecję. Razem łatwiej jest się 
zorganizować. Jeden zachęca drugiego, motywuje. Razem 
pojechaliśmy także na Międzynarodowy Zlot Morsów 
w Mielnie. Tam do wody wchodzą jednocześnie tysiące 
osób. Za każdym razem jest wspaniała atmosfera, zabawa. 
Brakowało nam tego w ubiegłym sezonie, który w dużej 
części był stracony przez pandemię. Zauważyłem jednak, że 
morsów przybywa. Kto wie? Być może wynikło to z powodu 
pandemicznych obostrzeń, gdy wiele form aktywności 
trudno było uprawiać ze względu na zamknięcia obiektów 
sportowych, siłowni. Wtedy część osób spragnionych 
adrenaliny, wrażeń, skupiła się w bardzo małych grupkach 
i zaczęła morsować.  Fanów zimowych kąpieli przybyło 
także w Grajewie, gdzie działa już inny klub oraz mniejsze 
grupy. Jezioro jest duże i zmieścimy się tam wszyscy. Grupa 
„Morsy Grajewo” liczy obecnie około 30 stałych członków. 
To żelazny, zgrany skład, który trzyma się razem i są tu 
osoby, które mogą liczyć na siebie wzajemnie nie tylko, gdy 
chodzi o organizację zimowych kąpieli. Pozytywne jest to, 
że mimo różnych zawodów, wykształcenia, wieku, wszyscy 










jesteśmy ze sobą na „ty” i darzymy siebie sympatią 
i szacunkiem. 
 - Jak układa Wam się współpraca z władzami 
Miasta Grajewo?
Doskonale. Burmistrz Dariusz Latarowski powiedział nam 
niegdyś wprost- gdzie będziecie wy i herb Grajewa, tam 
w miarę możliwości będę ja i na pewno pomogę wam 
w realizacji waszych planów. Słowa dotrzymał i wciąż 
dotrzymuje. Nigdy nie zostawił morsów na lodzie. 
Dziękujemy za to i życzę morsom z całego kraju, by mogli 
tak liczyć na wsparcie samorządowców, jak my w Grajewie.
 
- Pan ma już w morsowaniu kilkuletnie doświad-
czenie. Czy wchodząc teraz do wody odczuwa Pan 
dalej dużą różnicę temperatury tak jak na początku 
i czy są jakieś dodatkowe korzyści, na przykład 
w postaci większej odporności?     
 - Uważam, że każdy organizm jest nieco inny. Ja tę różnicę 
uwielbiam. Czy czuję się bardziej odporny? Na pewno. Są 
także inne plusy- podczas zimowych kąpieli wydzielają się 
endorfiny, a przecież uśmiech i dobre samopoczucie są nam 
teraz, w czasach pandemii, tak potrzebne. Brakuje nam 
radości bardziej niż wcześniej. Wrócę na chwilę do teorii 
o różnicach poszczególnych organizmów. Mamy w grupie 
dziewczynę, która waży może z 55 kilogramów, a siedzi 
w wodzie dłużej niż postawni mężczyźni i uśmiech nie znika 
jej z twarzy. Nie marznie, gdy inni już mają dosyć. Czy 
morsowanie uchroni przed zachorowaniem na koronawi-
rusa? Życie pokazało, że niestety nie. Ja przeszedłem 
zakażenie i na szczęście obyło się bez powikłań, ciężkiego 
przebiegu, pobytu w szpitalu i respiratora. Wiem jednak, że 
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dwóch morsów z naszej grupy miało przebieg cięższy. Czy 
zimowe kąpiele sprawiają, że jesteśmy zdrowsi i bardziej 
odporni? Sądzę, że tak. Wydaje mi się, że naturalna 
odporność budowana przez kąpiele w zimnej wodzie 
zwiększa nasze szanse w razie konieczności walki 
z koronawirusem. Na pewno dzięki morsowaniu jesteśmy 
bardziej radośni, zgrani, zintegrowani. Chce nam się 
wychodzić z domu, spotykać się z podobnie pozytywnie 
zakręconymi ludźmi z innych miast, a nawet państw. To 
wszystko sprawia, że w całym kraju zimnolubne środo-
wisko morsów jest tak ciepło odbierane. My również to 
szybko zauważyliśmy w Mazurskim Ośrodku Szych 
w podgrajewskich Boguszach, gdzie się kąpiemy. Z całego 
serca dziękujemy Państwu Karwowskim za zaufanie 
i gościnę, pomoc oraz to, że nas wspierają. Pozwolili nam 
i pomogli zbudować przebieralnię. Zawsze ciepło witają nas 
u siebie. Za ogromne wsparcie dziękujemy także Panu 
Pawłowi z Intermarche, członkowi naszego Klubu, na 
którego zawsze możemy liczyć. 

- Jak można do Was dołączyć?
- Mamy profil na Facebooku, grupę. Morsujemy w każdą 
niedzielę o godzinie 11.00, środę i piątek o 19.30. Każda 
chętna osoba może skontaktować się także bezpośrednio ze 
mną. Nowicjuszom służymy zawsze dobrą radą, wsparciem 
i przyjaznym powitaniem. Morsują dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy. Jeżeli komuś akurat dane godziny nie 
pasują, niech pamięta, że wcale nie trzeba się nigdzie 
zrzeszać, by morsować.

- Jakie rady ma Pan dla nowicjuszy?
- Po pierwsze przed rozpoczęciem tej niesamowitej 
przygody można zasięgnąć porady lekarskiej. Chodzi o to, 
by wykluczyć ewentualne przeciwwskazania. Trzeba 
znaleźć grupę, a przynajmniej dwie osoby, z którymi razem 
można wejść do wody. Wtedy człowiek czuje się raźniej i nie 
odczuwa lęku. Jesteśmy bardziej bezpieczni, gdy jest 
asekuracja. Nie wchodźmy zimą do wody samemu. 
Pamiętajmy o ubraniu. Okrycie głowy chroni przed utratą 
ciepła, a buty również przed skaleczeniem stóp. Trzeba 
także uważać na lód, którego krawędzie mogą być ostre. 
Rękawiczki pomogą chronić palce, które też szybko się 
wyziębiają. Przez głowę i kończyny ciepło ucieka 
najszybciej. Dlatego można dłonie schować pod  pachy, gdy 
stabilnie stoimy na dnie lub wejść do wody z podniesionymi 
rękami i zgiętymi łokciami. Arcyważne jest, by nie wchodzić 
do nieznanych przerębli. Równie istotne jest, by po 
zakończonej kąpieli odpowiednio je oznaczyć, bo przecież 
na lód po nas mogą chcieć wejść wędkarze czy zwykli 
spacerowicze. Pamiętajmy zatem o innych. Co do 
rozgrzewki- jest metoda morsowania bez rozgrzewki, jest ta 
z nią. Polecam tę drugą. Ile powinna trwać? To już zależy od 
indywidualnych możliwości każdej osoby i danego 
organizmu. Pamiętajmy, że morsowanie ma przede 
wszystkim sprawiać radość. Zatem, gdy czujemy, że czas 
wyjść z wody, to nie oglądajmy się na tych, którzy nadal 
w wodzie są, lecz wychodźmy. Ruch to zdrowie, więc po 
kąpieli nie warto od razu uciekać do auta, jechać do domu 
i wskakiwać pod koc. Rozgrzać ciało warto także po kąpieli, 
potem wspólnie pośmiać się, porozmawiać, coś przekąsić. 
Nieraz właśnie wtedy nawiązują się przyjaźnie, powstają 

świetne pomysły na wspólne dalsze działania. To także 
okazja do rozmów- zwyczajnego dowiedzenia się, co u 
kogo słychać. Bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem 
jest o wiele ciekawszy i bardziej wartościowy niż rozmowa 
telefoniczna czy przez komunikatory internetowe. Trzeba 
z tych możliwości korzystać, nie zamykać się na innych. To 
ważne zwłaszcza teraz, gdy poprzedni sezon morsowania, 
ale i takie codzienne kontakty towarzyskie mocno 
ograniczyła zła sytuacja sanitarno-epidemiczna. Oby to 
już nigdy nie wróciło.  

- Co morsy robią latem?
 - Czekają na zimę. Serio. Lato ma swoje uroki i jedyną jego 
wadą jest to, że nie można wtedy morsować. Można 
przecież kąpać się, plażować pływać, jeździć rowerami, 
biwakować, brać udział w spływach kajakowych. Proszę 
mi jednak uwierzyć, że chyba każdy mors tęskni latem za 
zimowymi kąpielami, tymi dawkami endorfin, tym kopem 
i mocą, jaką otrzymujemy, gdy wchodzimy do przerębli. 
To ma swój urok, oprawę, kiedy nieraz wchodzimy do 
wody po zmroku, przy zapalonych pochodniach, gdy 
wokół jest biało od śniegu i drzewa skrzą się bielą w tym 
świetle pochodni i ogniska, które nieraz rozpalimy po 
kąpieli. Wszyscy czekamy na zimę, której przedsmak 
pojawia się wraz z pierwszymi przymrozkami. Wcześniej 
powiedziałem, że możemy liczyć na Burmistrza Miasta 
Grajewo Dariusza Latarowskiego. Nie dodałem, że my 
odwzajemniamy wsparcie, bo przecież pomagamy 
w organizacji wielu imprez, które mają miejsce właśnie 
między innymi latem. Jesteśmy aktywnymi partnerami 
samorządu i chcemy działać z korzyścią dla naszego 
miasta. Angażowaliśmy się między innymi w zbiórki 
i transport żywności dla osób potrzebujących, kwesty, 
pomoc dla DPS-u. Można na nas liczyć. Fakt, że jesteśmy 
zgraną ekipą pomaga nam się szybko skrzyknąć i działać 
skutecznie tam, gdzie nasza obecność jest potrzebna, by 
wspierać innych.  
 
- Jakie macie plany na ten rozpoczęty oficjalnie 
10 października sezon 2021/2022?  
 - Jeśli sytuacja sanitarno-epidemiczna pozwoli, to 
chcielibyśmy dalej kąpać się, organizować wspólnie 
zimowe imprezy, wyjazdy do zaprzyjaźnionych klubów 
morsów oraz poznawać nowych przyjaciół. Będziemy 
nadal aktywnie zaangażowani w sprawy ważne dla 
naszego miasta, więc na pewno pojawimy się tam, gdzie 
potrzebna będzie nasza pomoc. Pomysłów mamy 
naprawdę wiele. Wśród nich pewne nowości- połączenie 
morsowania z sauną i banią, których coraz więcej 
w okolicach. Zachęcamy do spróbowania zimowych 
kąpieli zarówno te osoby już zdecydowane, te które się 
wahają i tych, którzy podchodzą do tego sceptycznie. 
Zastrzyk endorfin, budowanie naturalnej odporności oraz 
miło spędzony czas sprawią, że morsów na pewno znowu 
przybędzie. Życzymy wspaniałych wrażeń.
                    
   - Dziękujemy za rozmowę.
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Działalność Centrum Wolontariatu „Młodzi 
dla Grajewa” rozwija się bardzo dynamicznie. Do 
około 20 młodych osób dołączyli dorośli. Poza 
wolontariatem stałym, już zaplanowali wiele 
ciekawych akcji- między innymi uporządkowanie 
zaniedbanych grobów przed Zaduszkami czy 
wsparcie schroniska zwierząt oraz pomoc w orga-
nizowanej przez MOPS wigilii dla osób bezdomnych 
i potrzebujących. O szczegółach informują przedsta-
wiciele Zarządu Centrum Wolontariatu „Młodzi dla 
Grajewa”: ksiądz Łukasz Dawidowicz, Monika 
Kowalczuk i Karolina Obuchowska.   

 W czerwcu przeżywaliśmy wspólnie szkolenie 
prowadzone przez p. Bogusię Wiśniewską z Zambrowa. 
Następnie otrzymaliśmy lokal przy ul. Piłsudskiego 7. Ten 
przez wakacje został wyremontowany i umeblowany. Dziś 
każdy może tu przyjść, aby porozmawiać przy ciepłej herbacie 
lub kawie z ekspresu – informuje ksiądz Łukasz Dawidowicz 
z „Centrum”.

 Dyżury w lokalu odbywają się w każdą środę od 16.30 
do 17.30. Od września ruszył wolontariat stały i już od drugiej 
połowy października odwiedzane są osoby samotne i chore. Do 
„Młodych dla Grajewa” zgłasza się coraz więcej młodzieży, 
która chce bezinteresownie pomagać. 

Obecnie „Centrum” skupia około 20 młodych osób. 
Są to przede wszystkim uczniowie. Dołączyli również dorośli 
wolontariusze.

 2 października w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych odbyło się spotkanie organizacyjne, w trakcie którego 
przypomnieliśmy sobie, czym jest wolontariat i co nam daje 
działanie na rzecz innych. Omówiliśmy zasady wolontariatu 
stałego i akcyjnego, a także podpisaliśmy umowy z wolonta-
riuszami. Ważnym aspektem działania „Centrum” jest właśnie 
to, że każdy wolontariusz podpisuje z nami  umowę, dzięki 
czemu zyskuje również ubezpieczenie. Rozdzieliliśmy zadania 
między wolontariuszy i ustaliliśmy dyżury w „Centrum”. Pełni 
pozytywnej energii oficjalnie rozpoczęliśmy naszą  działalność 
– wyjaśnia Monika Kowalczuk.

Teraz skupiają się przede wszystkim na wolontariacie 
stałym, który jest regularnym i długoterminowym działaniem. 
Wolontariusze już pomagają osobom starszym w drobnych 
pracach domowych, zakupach lub po prostu umilają czas 
wspólną rozmową. W planach są również różnego rodzaju 
pojedyncze projekty i akcje. Tuż przed Świętem Zmarłych chcą 
zaopiekować się zaniedbanymi grobami na naszym 
cmentarzu. Jest też pomysł na zbiórkę koców, prześcieradeł, 



poduszek i karmy dla zwierząt ze schroniska w Sonieczkowie. 
Wolontariusze wesprą również organizowaną przez MOPS 
wigilię dla bezdomnych i potrzebujących. Planując pracę 
Centrum Wolontariatu, Zarząd nie zapomina o dalszym 
rozwoju wolontariuszy. Razem z Podlaskim Wolontariatem 
i p. Anną Ruszewską zaplanowano warsztaty dla wolontar-
iuszy, wizytę studyjną w Schronisku w Sonieczkowie. 

 Owocem współpracy z Centrum Wolontariatu 
w Zambrowie i z p. Bogusławą Wiśniewską będzie również 
wizyta studyjna w tamtejszym Centrum, aby nasi wolontar-
iusze mogli zobaczyć, jak funkcjonuje wolontariat z 25-letnim 
stażem – dodaje M. Kowalczuk.  

W toku jest akcja „Tulipan Nadziei”. Dzięki 
uprzejmości p. dyrektor Julii Ksepko-Kurkowskiej na terenie 
Zespołu Szkół w Wojewodzinie zostało posadzonych 300 sztuk 
tulipanów, które wiosną zostaną rozdane mieszkańcom 
naszego miasta w zamian za drobny datek. Dochód z tej akcji 
zostanie przeznaczony dla wybranej organizacji bądź osoby 
potrzebującej. Nowy rok przyniesie zapewne nowe pomysły 
i wyzwania, którym ”Centrum” będzie próbowało sprostać.

Nadal zapraszamy do współpracy zarówno młodych 
ludzi, ale i dorosłych, wszystkich tych, którzy czują potrzebę 
pomagania i niesienia dobra. Od 13 października „Centrum” 
rozpoczęło dyżury w każdą środę w godzinach 16.30-17.30 
w swoim biurze przy ul. Piłsudskiego 7. Można po  prostu do 
nas przyjść, zadzwonić bądź napisać. Czekamy na Was 
z niecierpliwością i zapraszamy do wspólnych działań – 
zachęca Karolina Obuchowska. 

ŁD/MK/WM
Fot. Archiwum Centrum Wolontariatu 

               „Młodzi dla Grajewa”

11 października w Urzędzie Miasta Grajewo odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Biura Łomżyńskiego Forum 
Samorządowego z Burmistrzem Miasta Grajewo Dariuszem 
Latarowskim oraz dyrektorami grajewskich miejskich szkół i 
przedszkoli. 
Rozmowy dotyczyły realizowanego przez Łomżyńskie Forum 
Samorządowe projektu dotyczącego profilaktyki wad postawy 
dzieci, do którego mogą przystąpić grajewskie placówki 
miejskie. W ramach projektu przewidziano zajęcia 
fizjoterapeutyczne i ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, 
także zajęcia na basenie. 
Projekt „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie 
Grajewskim” realizowany przez Łomżyńskie Forum 
Samorządowe jest finansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
    Źródło: grajewo.pl
    Fot. grajewo.pl
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9 października o godzinie 11.00 w parku przy ulicy Wojska 
Polskiego  została uroczyście otwarta wystawa plenerowa 
zdjęć miasta Grajewa, będących w posiadaniu członków FB 
grupy „Grajewo dawniej i dzisiaj”. 
Ta niezwykle ciekawa wystawa została zrealizowana 
w ramach inicjatyw kulturalnych mieszkańców Grajewa 
2021 „Bądź(MY) (cool)turalni. W jej uroczystym otwarciu  
wzięli udział grajewianie, zaprzyjaźnieni goście, Wice-
starosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński, 
Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas-Rząsa 
i Burmistrz  Dariusz Latarowski. Docenił on pracę Zarządu 



grupy, a także osoby, które chciały udostępnić swoje 
zdjęcia. Przybyli  dzielili się wspomnieniami, rozpoznawali 
na fotografiach siebie, znajomych oraz miejsca dawnego 
Grajewa. Padły słowa podziękowania dla p. Karola 
Ostrowskiego, który opracował wystawę oraz wszystkich 
pracowników Grajewskiego Centrum Kultury, którzy wzięli 
udział w jej przygotowaniu.
Wystawa plenerowa jest wynikiem realizacji oddolnych 
inicjatyw kulturalnych mieszkańców w ramach projektu 
GCK "Bądź(MY) (cool)turalni".
           GIH

12 października w sali widowiskowej GCK odbyło się 
spotkanie z pisarką Panią Elizą Piotrowską, w którym 
uczestniczyli uczniowie klas II i III grajewskich szkół 
podstawowych. 
Wydarzenie poświęcone było serii o zwariowanej cioci 
Jadzi, a także innym bohaterom książek naszego gościa. 
Pani Eliza opowiedziała dzieciom o swoich pomysłach na 
tworzenie historii, inspiracjach, pracy twórczej, a także 
o swoim życiu w Brazylii. 
Uczestnicy byli bardzo zainteresowani samym procesem 
pisania książek, zadawali pisarce mnóstwo pytań doty-
czących jej zawodu. Wielu z nich po spotkaniu kupiło 
książkę autorki, w której Pani Eliza złożyła autograf. 
Możliwość spotkania na żywo autora ulubionych książek to 
duże przeżycie dla czytelników, które zostaje z nimi na 
długo. Takie wydarzenie to również wspaniała okazja do 
zachęcenia dzieci do sięgania po książki i rozwijania w nich 
pasji czytania. Cieszy nas, jako organizatorów, że tak duża 




liczba dzieci w nim uczestniczyła. Dziękujemy uczniom i ich 
nauczycielom za przybycie, a przesympatycznej Elizie 
Piotrowskiej za odwiedzenie Grajewa i podzielenie się 
z nami tyloma barwnymi opowieściami.
     MBP Grajewo
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W burzliwej historii XX-wiecznego Grajewa był taki okres, gdy 
stało się ono częścią Białoruskiej Republiki ZSRR, a do tzw. stolicy 
mieszkańcy jeździli  do Mińska. I co ciekawe, według 
obowiązującej przez lata komunizmu oficjalnej wersji historii, 
sami o tym zdecydowali. 
W związku z realizacją postanowień paktu Ribbentrop – Mołotow 
w końcu września 1939 roku cały powiat dostał się w ręce Armii 
Czerwonej. W Grajewie zainstalowano władze sowieckie, stało się 
ono także siedzibą rejonu zamieszkałego w większości przez 
ludność polską. W pierwszych tygodniach okupacji radzieckiej na 
tereny te przybyła też duża grupa ludności z obszarów Związku 
Sowieckiego, która organizowała administrację. Przewodni-
czącym władz rejonowych został Afanasij Szerszniew. 2 listopada 
1939 r. Beria polecił zorganizować Zarząd NKWD w obwodzie 
białostockim, któremu podlegały miejskie i powiatowe oddziały, 
m.in. szczuczyński z siedzibą w Grajewie, umiejscowiono tu także 
oddział rejonowy NKGB.
Z wprowadzeniem nowej władzy wiązały się też zmiany ustrojowe 
i społeczne. Już w październiku 1939 r. równolegle z akcją 
parcelacyjną na terenie powstałego rejonu grajewskiego 
prowadzono kampanię za tworzeniem kołchozów. Odczuwalne 
były również kłopoty aprowizacyjne, brakowało nawet 
podstawowych towarów przemysłowych i spożywczych, co było 
charakterystyczne dla wszystkich obszarów zajętych przez 
Sowietów. Na terenach tych istniało też duże bezrobocie. 
„Sukcesy” nowej, chłopo-robotniczej władzy widoczne miały być 
natomiast na polu walki z analfabetyzmem i upowszechnianiu 
szkolnictwa podstawowego oraz średniego, o czym pisał działacz 
komunistyczny Czesław Skonecki, sprawujący wówczas w rejonie 
obowiązki inspektora oświaty. Zapomniano w wydanych w PRL-u 
materiałach dodać, że towarzyszyło temu wprowadzenie języka 
rosyjskiego jako wykładowego do szkół i pozostawienie tylko 
dwóch godzin na naukę języka polskiego. Natomiast przejawem 
rozwijania się „życia kulturalnego” miało być wydawanie 
w Grajewie przez komunistów gazety propagandowej „Nowe 
Życie”, którą można określić jako typową „gadzinówkę”. 
Tworząc fikcję demokracji, Sowieci zorganizowali na zajętych 
terenach wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej 
Białorusi, przed którymi prowadzili intensywną agitację, 
polegającą m.in. na organizowaniu przymusowych zebrań. 
Nieobecne na nich osoby były straszone wywózką na „białe 
niedźwiedzie”. „Wybory” z rzeczywistymi wyborami nie miały nic 
wspólnego. Ich niedemokratyczny charakter widoczny był choćby 
w sposobie wyłaniania kandydatów. Prawo do ich przedstawiania 
przyznano Zarządom Tymczasowym i Komitetom Włościańskim, 
czyli powołanym przez Sowietów organom władzy w miastach 
i gminach, a także – ściśle nadzorowanym przez nowe władze – 
zebraniom (mityngom) robotników i inteligencji. 
We wspomnianej już ówczesnej prasie używano jednak 
zdecydowanie odmiennych określeń: „Pierwszy raz w życiu, 
polak, białorus i jewrej Zachodniej Białorusi idą dzisiaj razem do 
urn wyborczych, aby oddać swój głos na Narodowego 
kandydata, za swego rodzonego brata robotnika i włościanina. 
Oni idą do urn wyborczych, dla spełnienia swego świętego 
obowiązku wyzwolonego obywatela. Mężczyźni i kobiety 
niezależnie od ich wyznania i narodowej przynależności, sami 
bez żadnych przeszkód, wybierają dzisiaj swoją Władzę 
Narodową, Władzę która będzie wyrazicielką ich interesów, 
praw i życzeń. (…) I dlatego w ten pamiętny dzień, wzrok 
niedawno uciemiężonego Narodu z większym umiłowaniem 
i ciepłotą zwrócony jest na wschód: Gdzie szczęście Narodu się 
kryje. Gdzie ukochany Stalin żyje. Gdzie Władzę Naród spełnia.”
Wspomniane wybory do Narodowego Zgromadzenia Zachodniej 
Białorusi odbyły się oficjalnie 22 października 1939 r. Według 
Bolesława Juszkowskiego miejscowa ludność nie chciała brać 
udziału w głosowaniu, ale wieczorem żołnierze sowieccy pod 
przymusem zwozili ją do punktów wyborczych. Powszechne było 
głosowanie jednego członka rodziny w imieniu pozostałych, 
którzy się nie zjawili. 



Końcowe wyniki fikcyjnego głosowania były proste do 
przewidzenia. Delegatami zostały osoby popierane przez 
ówczesną władzę. Warto przy tym zaznaczyć, że na ogólną liczbę 
15 przedstawicieli z terenu powiatu wybranych do Zgromadzenia 
Ludowego 13 było narodowości polskiej, a tylko dwóch Żydami. 
Jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne to 7 z nich było 
robotnikami, 3 chłopami, 3 parobkami, a 2 nauczycielami. 
W odezwie skierowanej do swoich wyborców pisali m.in.: 
Z nadejściem Czerwonej Armii nastało dla nas nowe słońcem 
opromienione życie. (…) Pierwszy raz w życiu, los swój 
powierzyliśmy swoim wybranym przedstawicielom. My, 
deputowani, wyrażając jedynie wasze życzenia i żądania 
będziemy głosowali za przyłączenie Zachodniej Białorusi do 
Republiki Białoruskiej, aby żyć tak radośnie i szczęśliwie, jak 
żyje Naród Sowiecki. (…) My, zgodnie z życzeniem całego 
Narodu chcemy żyć pod słońcem Stalinowskiej Konstytucji. 
I tak się faktycznie stało - zgodnie z obietnicami i życzeniem 
sowieckiej władzy, w trakcie pierwszego posiedzenia Zgroma-
dzenia Ludowego Zachodniej Białorusi w dniach 28-30 
października 1939 r. w Białymstoku głosowali oni za włączeniem 
terenów Zachodniej Białorusi, w tym oczywiście ziem dzisiejszego 
powiatu grajewskiego, do Republiki Białoruskiej ZSRR. 
Na spełnienie tej prośby deputowani do wybranych 22 
października zgromadzeń nie musieli czekać długo: 2 listopada 
1939 r. Rada Najwyższa Związku Radzieckiego podjęła uchwałę o 
włączeniu i „Zachodniej Białorusi” w skład ZSRR. Dekretem 
Prezydium Rady Najwyższej BSRR w Mińsku z dnia 14 listopada 
1939 włączono w skład BSRR województwo białostockie. Zaś 29 
listopada 1939 Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przyjęło dekret, 
w myśl którego obywatele polscy zamieszkujący „zachodnie 
obwody Białorusi” automatycznie stawali się obywatelami ZSRR.

    Oprac. T.Dudziński
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Trwają konsultacje społeczne Projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 r. 
7 października w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
robocze z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
działającymi w Grajewie.
Dlaczego współpraca z organizacjami jest ważna i przynosi 
korzyści mieszkańcom? 
 - Te potrafią świetnie przeprowadzić wiele różnorodnych 
działań. Wśród nich są na przykład wydarzenia organizo-
wane w Grajewie- jak choćby zloty motocyklowe czy Truck 
Show. Samorząd przekazuje zatem w miarę możliwości 
finansowych organizacjom środki na określony cel. 
W zamian otrzymuje realizacje „zamówionych” zadań. 
Wszystko to oczywiście w ramach przejrzystych i transpa-
rentnych konkursów oraz rozliczeń finansowych – mówi 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. 
Kolejną zaletą współdziałania z organizacjami pozarzą-



dowymi w Grajewie jest umacnianie partnerskich relacji ze 
społeczeństwem obywatelskim. Trzeba dodać, że 
organizacje uczestniczą w konsultacjach spraw dla miasta 
istotnych. Warto rozmawiać z przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych i zapraszać ich do dyskusji na ważne 
tematy, jak np. tworzenie polityki senioralnej.
    WM
     Fot. grajewo.pl

16 października w sali widowiskowej GCK odbył się po raz drugi 
w naszym mieście „Wielki test wiedzy o historii Grajewa” 
wzorowany na formule telewizyjnej „Wielkich testów o …”. Do 
udziału w teście zgłosiło się 38 osób w dwóch kategoriach 
wiekowych: osoby dorosłe i młodzież poniżej 18 roku życia. Ich 
zadaniem była odpowiedź na 35 pytań konkursowych. Ponieważ 
obchodzimy w tym roku 100. rocznicę powstania 9 Pułku 
Strzelców Konnych, to właśnie jego dotyczyła tematyka 
tegorocznego testu. W pierwszej kolejności liczyły się prawidłowe 
odpowiedzi, ale jak się okazało, czas ich udzielania za pomocą 
pilotów był równie ważny.
Wszyscy uczestnicy wykazali się nie lada znajomością zagadnień, 
których dotyczyły pytania. Zwycięzcami tegorocznej edycji testu 
okazali się:
kategoria osób poniżej 18 r.ż.:
I MIEJSCE – Bartosz Bielawski - nagroda 2.000 zł
II MIEJSCE – Gerard Małaszuk - nagroda 1.500 zł
III MIEJSCE - Jakub Stankiewicz - nagroda 1.000,00 zł

kategoria osób dorosłych:
I MIEJSCE – Marcin Kuczyński - wygrana 2.000 zł
II MIEJSCE – Elżbieta Karluk - wygrana 1.500 zł

Nagrody laureatom wręczali Prezes Towarzystwa Przyjaciół 9 
PSK w Grajewie – Andrzej Aleksandrowicz, Dowódca GRH 9 
PSK – Grzegorz Marciniak, Dyrektor GCK – Tomasz Dudziński.
Dodatkowo wśród uczestników testu zostały rozlosowane pakiety 
upominków ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY 
W PRZYSZŁOŚCI



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



12
www.gazetagrajewska.pl

WIADOMOŚCI SZKOLNE

Landrynki, ciasteczka, czekoladki, lizaki i cały szeroki 
asortyment przeróżnych słodkich przekąsek, to pokusa dla 
każdego dziecka. Kukiełka - Jaś jest kuszony przez 
sklepikarza, więc zamienia swoją  nową elektryczną 
szczoteczkę na nieograniczony dostęp do słodyczy. Mały 
bohater spotyka na swojej drodze: Bakterię, Bożenkę 
Próchnicę oraz Ból i zaczyna odczuwać szkodliwe skutki 
niewłaściwego odżywiania, ale na koniec wychodzi 
zwycięsko z tych potyczek. Morał bajki pt.: „Sklep 
z landrynkami” przedstawionej przez Teatr Karuzela 
nasuwa łatwe do wyciągnięcia przez przedszkolaki wnioski: 
że należy ograniczać cukier w diecie, że warzywa i owoce są 
źródłem witamin i zdrowia, a przede  wszystkim zachęca do 
aktywności fizycznej. To wszystko pokazane zostało 
z ogromną dawką humoru – co naszym przedszkolakom 
dało mnóstwo radości. Aby nasze dzieci były bezpieczne, 
spektakl odbywał się w małych grupach z zachowaniem 
zaleceń sanitarnych.             PM 2 Grajewo



 8 października 2021 r. w „Czwórce” miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie – VII Ogólnopolska Noc Bibliotek, 
która w tym roku odbyła się ph. „Czytanie wzmacnia”. To 
przedsięwzięcie jest współtworzone przez Fundację Centrum 
Edukacji Obywatelskiej (główny organizator), Fundację „ABCXXI 
– Cała Polska Czyta dzieciom” i Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, a odbywa się pod honorowym patronatem 
Biblioteki Narodowej i programu Niepodległa, dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. „Czwórka” 
uczestniczyła w nim już po raz kolejny. W ten sposób został 
skierowany snop światła na literaturę i jej rolę w życiu każdego 
z nas. Zamieszczając w scenariuszu różnorodne działania, 
pokazywaliśmy wspierającą moc literatury, która wpływa na 
pozytywne emocje (daje nam uczucia radości, szczęścia, 
spełnienia), na relacje (na kontakty z innymi – przyjaciółmi, 
rodziną, społecznością, której jesteśmy częścią), na osiągnięcia 
(napędza do dalszego działania i motywuje do wysiłku), pochłania 
(angażuje i zapominamy o wszystkim innym), nadaje sens 
naszemu życiu i sprzyja rozwojowi i samorealizacji. 
 Noc Bibliotek została poprzedzona naszym udziałem 
w webinarze przygotowanym przez organizatorów. W paczce jako 
szkolni koordynatorzy otrzymaliśmy 5 plakatów akcji, 100 
zakładek, książkę „Operacja „Podmuch wiatru” z serii Biuro 
Detektywistyczne nr 2”,  kod do biblioteki  e-booków 
i audiobooków od partnerskich firm Platon i Empik.

 Uczestnikami „książkowej nocy” byli przedstawiciele 
klas V-VII. Z racji pandemicznych procedur impreza rozpoczęła 
się spotkaniem przed biblioteką szkolną oraz odczytaniem przez 
Laurę Ladzińską z klasy V b – członkinię Koła Przyjaciół Biblioteki 
- wiersza  J. Mueller „Co to za tuba, co to za wzmacniacz?”. 
Uczniom zostały również przypomniane zasady bezpieczeństwa. 
Wszystko to odbywało się na tle okolicznościowej wystawy ph. 
„Potęga książkowego słowa” oraz specjalnie przygotowanych 
tablic, na których widniały cytaty nawiązujące do hasła 
przewodniego. 

 Kolejnym punktem była rozgrzewka z książką i zabawa 
integrująca „Poznajmy się”. Pokazała ona, jak różnorodne są 
zainteresowania zarówno uczniów, jak i nauczycielek przygoto-
wujących to wydarzenie. 
Następnie uczestnicy obejrzeli film „Operacja: Człowiek w czerni” 
(reż. Grethe Bøe-Waal) na podstawie popularnej serii książek dla 
dzieci „Biuro Detektywistyczne nr 2”, bo kino też wzmacnia.  Film 
stworzył okazję do omówienia z uczestnikami takich tematów, 
jak: kiedy ciekawość staje się nieetyczna, czyli jak nie przekraczać 
granic w zabawie; rozwijanie swoich pasji; nie kradnij bez – bez 



wyjątków; siłowanie się ze strachem, czyli w czym może pomóc 
nam ciekawość.
 Kolejnym punktem były zabawy detektywistyczne, które 
uprawniały do zdobycia legitymacji detektywa. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z technikiem krymina-
listyki z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – panem 
Zdzisławem Kwiatkowskim, który dokonywał czynności 
daktyloskopii, upraszczając, pokazywał dzieciom, jak się pobiera 
ślady linii papilarnych. Niektórzy z uczestników brali ponadto 
udział w nocnych podchodach, zorganizowanych w sali obok.
 Dodatkowo została krótko zaprezentowana i rozesłana 
do 100 czytelników (za pośrednictwem rodziców) gra online 
„Czytanie wzmacnia”. Gra została stworzona dla wszystkich 
bibliotek biorących udział w akcji. Jej zadania obejmują cztery 
ścieżki dotyczące tego, jak czytanie wzmacnia: zdrowie, wiedzę, 
relację i wyobraźnię.
 Zanim wszyscy opuścili mury szkoły (wydarzenie 
odbywało się w godzinach 16.30 – 20.10), otrzymali drobne 
upominki i zostali zachęceni do Szkolnego Konkursu Czytelniczo - 
Literackiego ph. „Lemowe Bajki”.
 Koordynatorki (L. Pietrzykowska, H. Muryjas-Rząsa,
M. Lenkiewicz, J. Waniewska, A. Sokołowska) serdecznie 
dziękują wszystkim uczestnikom i ich rodzicom, pracownikom 
KPP w Grajewie, Urzędowi Miasta Grajewo, Dyrekcji i pracowni-
kom, którzy okazali pomoc w realizacji tego nietypowego 
przedsięwzięcia.
 Całe wydarzenie upamiętni przygotowywany filmik, za 
montaż którego serdecznie dziękujemy p. Tomaszowi 
Kosteckiemu.                                         SP 4 Grajewo  
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4 października w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Grajewie 
odbył się VI Festyn Rodzinny ph. „W krainie jesieni". 
Pomimo wiatru, jesienne słońce  rozgrzewało przybyłych 
gości. Festyn rozpoczęła uroczyście Pani Dyrektor, 
wygłaszając krótkie przemówienie. Uśmiechów na twa-
rzach najmłodszych w czasie zabawy mógł pozazdrościć 
niejeden dorosły. Pani Iza zapewniła moc atrakcji dla dzieci 
i ich rodzin. Tradycją stało się już, że personel przedszkola 
przygotowuje poczęstunek z wykorzystaniem darów 
jesieni. Tak też było i tym razem. 
Festyn to idealna okazja do integrowania się zarówno 
rodziców, jak i dzieci. W pamięci pozostaną radośnie 
spędzone chwile, które umilą czas do kolejnego spotkania 
w takim i większym gronie.
    PM 6 Grajewo



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
     15 września dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły 
Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia wszyscy bez wyjątku 
mieli ubrania wypełnione kolorowymi kropkami. Na zajęciach 
poznali genezę tego święta. Uważnie wysłuchali opowiadania 
o tym,  jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki 
o imieniu Vashti.  Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że 
każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam 
drzemią głęboko i czekają na nasze odkrycie. Tak jak nasza 
bohaterka szukaliśmy naszych mocnych stron, by podnieść 
poczucie wartości wszystkich przedszkolaków. 
Wspólnie z dziećmi ułożyliśmy też własną historię małej kropki, 
a potem z kolorowych farb wydmuchaliśmy kropkowe, fantazyjne 
obrazki.
W całym przedszkolu było kolorowo, „kropkowo” i radośnie.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Przedszkolaki z naszego przedszkola obchodziły Dzień 
Przedszkolaka 23 września ze względu na pogodę i zdrowie dzieci. 
Świętowały, biorąc udział w zabawach muzycznych, ruchowych 
z wykorzystaniem chusty animacyjnej, wiatraka matematy-
cznego, przyborów gimnastycznych i w konkursach prowadzo-
nych przez Panie nauczycielki. Dzieci bawiły się w salach, 
a później wyszły na przedszkolny plac zabaw i wesoło spędzały 
czas. Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły 
o wspaniałej zabawie. Na zakończenie świętowania przedszkolaki 
otrzymały od swoich pań drobne nagrody.

DZIEŃ JABŁKA
   Dnia 28.09. 2021r. przedszkolaki świętowały Dzień Jabłka. 
Celem zajęć i wspólnej zabawy była integracja dzieci oraz 
zachęcanie ich do spożywania owoców, a w szczególności jabłek 



i to pod różnymi postaciami z uwagi na  jego walory zdrowotne 
i odżywcze. Przedszkolaki brały udział w konkurencjach zręczno-
ściowych oraz zabawach ruchowych do piosenek o jabłuszkach. 
Była również okazja do wykonania zadań matematycznych typu 
przeliczanie jabłek czy porównywanie wielkości. Dzieci ćwiczyły 
także sprawności manualne, malując jabłuszko farbą plakatową 
bądź wykonując przestrzenną jabłoń. 

DZIEŃ CHŁOPAKA
    Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych 
uroczystościach rodzinnych i przedszkolnych. Równie ważne jest 
Święto Chłopców, które w naszym przedszkolu obchodzone było 
30 września. W tym dniu we wszystkich grupach dziewczynki 
złożyły chłopcom życzenia. Nie brakowało drobnych i słodkich 
upominków oraz różnorodnych zabaw muzyczno-tanecznych. Dla 
wszystkich naszych przedszkolaków był to dzień pełen wrażeń, 
atrakcji, radości i dobrej zabawy. 

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie odwiedzili 
pracownicy Policji. Ci przybliżyli młodym grajewianom jak 
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, 
żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu 
mogą powiedzieć jak się nazywają, a komu nie. 

Przedstawiciele policji chętnie opowiedzieli przedszkolakom 
o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, zasadach obowiązujących 
w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak należy przewozić 
dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie jazda bez fotelika 
i niezapiętych pasów. Na zakończenie policjant wręczył dzieciom 
kolorowanki z sygnalizatorem.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Policji za 
wspaniałe przeżycia i przybliżenie specyfiki tak 
odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.
     PM1
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

 Światowy Dzień Zwierząt obchodzony 4 paździer-
nika jednoczy wszystkich miłośników zwierząt na całym 
świecie. W Przedszkolu Miejskim nr 1 obchodziliśmy go 
cały tydzień. Dzieci wypowiadały się na temat swoich 
ulubieńców, poznały różne ciekawostki na temat zwierząt 
oraz wiadomości dotyczące opieki nad nimi. Dowiedziały 
się też, że zwierzęta czują jak ludzie i nie są zabawką, którą 
można wyrzucić. Odbywały się również rozmowy na temat 
bezdomnych zwierząt i sposobów udzielania im pomocy. 
Przedszkolaki wykonywały prace plastyczne związane 
z tematem.
       W piątek 8 października na podsumowanie tej 
tematyki, dzieci przyszły do przedszkola przebrane za 
ulubione zwierzątko. Dzień ten miał na celu uświadomienie 
im, że zwierzęta, które z nami mieszkają i są obok nas, 
również mają swoje prawa.
                                                                      PM1 Grajewo



„Nie taki wilk straszny jak go malują” – przekonały się 
o tym dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie 
podczas warsztatów w Muzeum Wilka w Kapicach. To 
wyjątkowe ekomuzeum prowadzą Państwo Anna i Andrzej 
Mydlińscy, licencjonowani przewodnicy Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 
Zapoznanie się z ciekawymi eksponatami oraz opowie-
ściami  z życia wilków pozwoliło lepiej zrozumieć przyrodę 
i przełamać wiele niesprawiedliwych dla tych zwierząt 
stereotypów. Szczególne zainteresowanie przedszkolaków 
wzbudziło samodzielne wykonanie odlewu wilczego tropu, 
który młodzi przyrodnicy otrzymali na pamiątkę.
Wyjazd był bardzo udany, a dzieci wróciły z niezapomnia-
nymi wrażeniami i z przekonaniem, że wilk to fascynujące 
zwierzę i że nie bez powodu Grajewo ma go w swoim herbie.
     PM1 Grajewo



5 października 2021 r. w „Czwórce” odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klas pierwszych. Ceremonia 
rozpoczęła się wystąpieniem wicedyrektora szkoły, pani 
Aleksandry Moniki Kuczyńskiej, która serdecznie powitała 
zaproszonych gości, rodziców i skierowała gorące słowa do 
pierwszoklasistów. Życzenia złożyli również przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego. Kolejnym punktem 
programu były występy artystyczne w wykonaniu uczniów 
klas pierwszych. Najmłodsi swoją postawą udowodnili, że 
są gotowi zostać pełnoprawnymi uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie 
i z wielką powagą złożyli uroczyste ślubowanie przy 
sztandarze szkoły. Po złożeniu przysięgi wicedyrektorzy 
szkoły w osobach: p. Aleksandra Kuczyńska i p. Joanna 
Szymanowska dokonały symbolicznego pasowania na 
ucznia. „Pasuję Cię na ucznia…” – mówiły, dotykając 
kolorową kredką jak czarodziejską różdżką ramion 
najmłodszych dzieci. Ukoronowaniem aktu pasowania 
było wręczenie przez wychowawczynie pięknych, 
pamiątkowych dyplomów oraz upominków ufundowanych 
przez Radę Rodziców. Po ślubowaniu wykonano 
pamiątkowe zdjęcia.
Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów 
w murach naszej szkoły pod czujnym okiem wychowaw-



czyń: p. Anny Kłos, p. Elżbiety Sarnackiej, p. Renaty 
Wierzchowskiej i p. Barbary Krukowskiej.  Rodzicom 
gratulujemy wspaniałych pociech.
Więcej wydarzeń: sp4.grajewo.com
     SP 4 Grajewo
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Po dwóch przykrych i dość niespodziewanych porażkach, 
2 października Grajewie WARMIA wysoko pokonała 
CRESOVIĘ Siemiatycze 5:0. Następnie 9 października nasz 
zespół wywiózł 3 punkty z Czarnej Białostockiej. Tydzień 
później u siebie WARMIA zremisowała z PROMIENIEM 
Mońki 1:1.

WARMIA Grajewo- CRESOVIA Siemiatycze 5:0
Od początku meczu przeważali grajewianie, ale dopiero 
w 26 minucie drogę do bramki gości znalazł pełniący w tym 
meczu funkcję kapitana zespołu Mateusz Tuzinowski, który 
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzałem głową pokonał 
Karolczuka. Wprawdzie sędzia w protokole meczowym 
przypisał gola Łukaszowi Domuratowi, ale na nagraniu 
video widać, że piłka minęła linię bramkową, gdy Łukasz 
wbił ją do bramki. Sześć minut później popisali się nasi 
juniorzy – Filip Chmielewski znakomicie znalazł podaniem 
Rafała Hołtyna, a ten wbiegł w pole karne i mocnym 
strzałem podwyższył na 2:0. 
 Po przerwie WARMIA nadal panowała na boisku, 
czego efektem były kolejne gole. Najpierw po dośrodko-
waniu Pavlo Nikolaichuka z lewej strony boiska Łukasz 
Wojno zdobył swoją piątą bramkę w tym sezonie, a trzy 
minuty później po akcji – dla odmiany prawą stroną - 
wprowadzonego na boisko Alberta Staniszewskiego na 4:0 
podwyższył Dawid Kondratowicz. W końcówce meczu 
wchodzący z rezerwy młodzi zawodnicy mieli kilka 
znakomitych okazji do zdobycia kolejnych goli, ale wynik 
meczu na 5:0 ustalił inny nasz letni nabytek – Paweł 
Kossyk. Strzelił gola na kilka sekund przed końcem 
spotkania. Było to jego już szóste trafienie dla naszego 
zespołu w tym sezonie.
Cieszy wysokie zwycięstwo u siebie, choć 2 października 
w grze zespołu były mankamenty. 

WARMIA Grajewo- CZARNIA Czarna Białostocka 3:1
W kolejną sobotę 9 października WARMIA zmierzyła się na 
wyjeździe z beniaminkiem IV ligi CZARNYMI Czarna 
Białostocka. Nasz zespół zasłużenie pokonał beniaminka 
rozgrywek IV ligi zespół miejscowych CZARNYCH 3:1. 
Prowadzenie dla grajewian już w 5 minucie meczu po 
indywidualnej akcji zdobył Dawid Kondratowicz. 
WARMIA przeważała i jeszcze przed przerwą Łukasz 
Wojno wykończył akcję i podanie 18-letniego Kacpra 
Śleszyńskiego. To był już szósty gol w ósmym meczu 
ligowym tego zawodnika po jego przyjściu do WARMII 
w ostatnim okienku transferowym. Zaraz po drugiej 
bramce dla „wilków” kapitalną okazję do zdobycia gola dla 
CZARNYCH miał Żuberek, ale jego strzał z pola karnego 
znakomicie obronił Święciński. 
Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy w doskonałej 
sytuacji przestrzelił powracający do gry po kontuzji Marcin 
Mikucki. W 53 minucie za faul taktyczny na wychodzącym 
na czystą pozycję Dawidzie Kondratowiczu sędzia 
Krzysztof Jabłonowski usunął z boiska zawodnika 
gospodarzy Michała Frankowskiego. Na 3:0 dla grajewian 
podwyższył w 64 minucie Mikucki w zamieszaniu 
podbramkowym, powstałym po dośrodkowaniu Kossyka 
z rzutu wolnego. Po zdobyciu trzeciego gola w szeregi 
naszego zespołu wdarła się nonszalancja i zaczęliśmy 



popełniać błędy. Ambitni gospodarze, pomimo gry 
w osłabieniu zdobyli gola w 68 minucie po rzucie rożnym 
(które były największym zagrożeniem w trakcie meczu pod 
naszą bramką) i „główce” Jagielskiego. W końcówce meczu 
znów popisał się Filip Święciński, który znakomicie obronił 
strzał Wołyńca.
Choć w grze WARMII było sporo mankamentów, zwłaszcza 
po usunięciu z gry zawodnika gospodarzy i wyraźnym 
rozluźnieniu w naszych szeregach, to na pewno cieszy 
drugie zwycięstwo z rzędu i przełamanie kryzysu. Na boisku 
beniaminka nigdy nie wygrywa się łatwo, szczególnie gdy 
jakość nawierzchni placu gry pozostawia dużo do życzenia. 
Poza powracającym po przerwie spowodowanej urazem 
mięśniowym Mikuckim, ostatnie 10 minut meczu zagrał 
powracający po kontuzji Tomasz Dzierzgowski. Tym razem 
w kadrze naszego zespołu zabrakło Marcina Arciszew-
skiego i Łukasza Domurata. Kamil Randzio był już w kadrze 
meczowej, ale nie zagrał. 

WARMIA Grajewo- PROMIEŃ Mońki 1;1
U siebie grajewianie podejmowali 16 października od 
godziny 15:00 PROMIEŃ Mońki. W 42 minucie goście 
wyszli na prowadzenie. Gola zdobył Damian Purta. Ten 
wynik utrzymywał się przez kolejne 25 minut. Na trzynaście 
minut przed końcem regulaminowego czasu gry Pavlo 
Nikolaichuk wyrównał na 1:1 i taki podział punktów został 
utrzymany już do gwizdka kończącego to spotkanie. Mecz 
odbył się w ramach 10 kolejki spotkań podlaskiej IV ligi.   
 Tym razem wstęp na mecz był biletowany, ale 
cały dochód ze sprzedaży wejściówek Zarząd Klubu 
przeznacza na wsparcie zbiórki na operację dla ciężko 
chorego 8-letniego Eryka Kopczewskiego z pobliskiego 
Radziłowa. Jego mama zwróciła się do WARMII Grajewo 
z prośbą o wsparcie. Podczas meczu wolontariusze zbierali 
do puszek pieniądze na ten cel. Gorąco zachęcamy naszych 
Kibiców do wsparcia akcji:

 https://www.siepomaga.pl/eryk-kopczewski

   JSZ/ WM
   Fot. WARMIA Grajewo
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W sobotę 9 października w Skarżysku Kamiennej odbył się 
międzynarodowy turniej karate z udziałem 311 zawodni-
ków z 32 klubów. Grajewski KS Ookami reprezentowały 
cztery zawodniczki: Zuzanna Jaczyńska, Amelia 
Bobrowska, Aleksandra Dzięgielewska i Nikola Dąbrowska 
oraz Agnieszka Dzięgielewska jako instruktor i opiekun 
grupy. Był to już kolejny sprawdzian umiejętności młodych 
karateków w ostatnim czasie. W Skarżysku brązowe medale 
wywalczyły Nikola i Amelka. Już wkrótce przed zawodni-
kami z Grajewa kolejne ambitne wyzwania. 
    Łukasz Lemieszko 



Mariusz Zamojski wygrał Spinningowe Zawody Wędkar-
skie o Puchar Burmistrza Miasta Grajewo. W rywalizacji 
o tytuł najlepszego spinningisty na jeziorze Toczyłowo 
wzięło udział 32 zawodników. Podczas 5-godzinnych 
zmagań rybą dominującą podczas połowów był okoń. 
Nagrody i puchary ufundowali: Dariusz Latarowski 
Burmistrz Miasta Grajewo, Koło 83 PZW Grajewo oraz 
sklep wędkarski Fokus z Ełku. 
Statuetkę za największą rybę zawodów (szczupak) otrzymał 
Mariusz Chmielewski. Dodatkową nagrodę i podzięko-
wanie za udział w zawodach otrzymała pani Irena Kiluk.



fot. P. Wasilewski

Klasyfikacja końcowa zawodów:

1 miejsce – Marcin Zamojski  - 1780pkt

2 miejsce - Mariusz Chmielewski - 1320pkt

3 miejsce - Andrzej Szydłowski - 1060pkt

4 miejsce - Krzysztof Gryczan - 960pkt

5 miejsce - Krzysztof Łowicki - 880pkt

6 miejsce - Tomasz Bućko - 860pkt

     PW
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