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Grajewo otrzyma aż 28 424 000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strate-
gicznych na budowę i przebudowę dróg. Olbrzymia 
kwota pozwoli na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój 
miasta. To zasługa urzędników grajewskiego ratusza, 
którzy pod kierunkiem Burmistrza Dariusza 
Latarowskiego złożyli świetny wniosek do Programu 
Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu Miasto do 
ogromnej inwestycji wartej niemal 30 000 000 zł 
dołoży z własnego budżetu tylko niecałe 1 500 000 zł.  

 Całkowita wartość tej olbrzymiej inwestycji wynosi 
29 920 000,00 zł, kwota dofinansowania to dokładnie 
28 424 000,00 zł. Wkład własny Miasta Grajewo wynosi 
1 496 000,00 zł.

 - Dzięki otrzymanym funduszom możliwa będzie budowa 
i przebudowa tych dróg, które są odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców – nie krył radości Burmistrz. - W naszym wniosku 
wskazaliśmy: Spokojną, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańską, 
Legionistów, Grzybową, Jaśminową, Miłą, Konwaliową, 
Grabowskiego, Pilota Sztramko, Partyzan-tów, Polną, Piaskową, 
Tabortowskiego, Baśniową, Jana Pawła II, Danuty Siedzikówny 
„Inki”, Kościelną, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. 
Maksymiliana Kolbe, Św. Floriana. Zawarliśmy tam również 
budowę łącznika na os. Południe, parkingu przy ul. Strażackiej 
oraz brakują-cych chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. 
Parkowe. W ramach prac powstaną nawierzchnie jezdni wraz 
z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg oraz oświetlenie 
uliczne i oznakowanie. 

Sukces jest również efektem współpracy i zaangażowania 
w rozwój Grajewa Adama Andruszkiewicza Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Jarosława Zieliń-
skiego Posła na Sejm RP. Parlamentarzyści rekomendowali 
komisji oceniającej oraz Premierowi Mateuszowi Morawie-
ckiemu pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dlatego 25 paździer-
nika wraz z Dariuszem Latarowskim Burmistrzem Miasta 
Grajewo poinformowali mieszkańców o potężnych pozyskanych 
środkach na wspólnej konferencji prasowej.

- Co istotne, posiadamy dokumentacje na budowę tych dróg. To 
nam przyspieszy i ułatwi proces inwestycyjny. Dziękuję Panu 
Premierowi i Parlamentarzystom- przyjaciołom naszego miasta- 
za wsparcie. Za kilka tygodni drugi nabór. Będziemy ubiegać się 
o kolejne środki- przede  wszystkim na kanalizację, wkompo-
nowaną w budowę tych dróg, na które teraz mamy już 
zagwarantowane pieniądze z Programu Inwestycji Strate-
gicznych - powiedział na konferencji Burmistrz.



Poseł Zieliński zaznaczył, że Polski Ład to także szansa na rozwój 
rodzimych przedsiębiorstw. 
- Wsparcie dla Grajewa jest jednym z największych w wojewódz-
twie. Tego mieszkańcom, radnym i burmistrzowi gratuluję. 
Można już ogłaszać przetargi. Ten dzień rozpoczyna jeszcze 
szybszy rozwój miasta i przyspieszenie poprawy jakości życia 
grajewian. Liczę na to, że te środki dadzą także wzrost polskim, 
lokalnym firmom. Mam nadzieję, że wygrają wiele przetargów 
i wzmocnią swój potencjał, oczywiście w ramach Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych – powiedział Jarosław Zieliński.
Do Podlasia z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strate-
gicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wpłynie 
łącznie 1 210 410 433, 78 zł. O tym, że na mapie kraju 
i województwa szczególne miejsce przy rządowych decyzjach 
zajmuje Grajewo, zapewniał Adam Andruszkiewicz.   
 - Te środki dla naszego województwa i dla Grajewa przyczynią 
się do dalszego rozwoju gospodarki i powstania nowych miejsc 
pracy. Nam zależy na tym, żeby Ziemia Grajewska była wysoko 
rozwinięta. Aby tu można było dobrze i bezpiecznie żyć, 
wzrastać, uczyć się i pracować. Pan Premier Mateusz 
Morawiecki jest serdecznym przyjacielem Grajewa. To widać 
choćby po tym, jak często odwiedza nasze miasto. Nieraz pyta jak 
można pomóc w jego dalszym dobrym rozwoju, więc te 
olbrzymie wsparcie dla Grajewa, to na pewno nie jest jeszcze 
nasze ostatnie słowo – zapowiedział Andruszkiewicz.
   WM na podst. grajewo.pl
   Fot. grajewo.pl
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22 października na cmentarzu parafialnym Dariusz 
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo spotkał się 
z Księdzem Dziekanem Dariuszem Łapińskim 
Proboszczem Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej oraz 
Tomaszem Dudzińskim Przewodniczącym Społecznego 
Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza 
Parafialnego. W rozmowach wzięli udział także 
projektanci, a dotyczyły one remontu i przebudowy 
głównej bramy cmentarnej. 
 - Pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowej zostaną 
przekazane przez Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego 
Cmentarza Parafialnego. Komitet od wielu lat kwestuje na 
ratowanie i ochronę zabytków grajewskiej nekropolii. Cieszę się, 
że wspólnie poczyniliśmy ważny krok do uratowania tej bramy – 
mówi Burmistrz.
Z wejścia odpada tynk. Działania zainicjowane przez włodarza 
miasta zapobiegną degradacji tego istotnego elementu 
architektonicznego grajewskiej nekropolii. Szczegółowy opis 
bramy znaleźć można na stronie: cmentarz.grajewo.pl, 
poświęconej historii tej nekropolii oraz działaniom Społecznego 
Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego przy 
Towarzystwie 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Tam 
czytamy między innymi, że „(...)W obecnej postaci ogrodzenie 
starej nekropolii posiada trzy otwory wejściowe zaopatrzone 
w zamykane bramy. Główne wejście znajduje się od strony 
głównej ulicy i torów kolejowych. Ma formę tryptyku z czterema 
szerokimi kolumnami, między którymi umieszczono pośrodku 
dużą metalową bramę wjazdową, dwuskrzydłową, symetryczną, 
z trzema przęsłami poziomymi i jednym wygiętym w łuk oraz 
mnóstwem pionowych pik, stanowiących główny element 
konstrukcyjny. Po bokach głównego otworu, umożliwiającego 
wjazd pojazdami mechanicznymi na teren symetrycznie 
rozmieszczone, znacznie mniejsze bramki wejściowe, z których 
korzystają przybywający na groby bliskich parafianie 
i zwiedzający. Konstrukcja całej bramy, oparta na trzech łukach, 
zawiera dodatkowe elementy zdobniczo - konstrukcyjne, 
w postaci chociażby prostych linii, wychodzących z połowy 
wysokości głównego łuku i biegnących aż do końca całego górnego 
zespołu nośnego. Nad każdym z trzech otworów wejściowych 
wykonawca dzieła umieścił niewielkie kolumienki oparte na 
planie kwadratu, przykryte symetrycznym czterospadowym 
daszkiem, zwieńczonym metalowym, misternie zdobionym 
krzyżem. Dominującym kolorem całej budowli jest brąz, 
a pomocniczym, służącym wyróżnieniu krawędzi - biały. 
W prawej skrajnej kolumnie umieszczono kamienną tablicę z 
napisem: „AD MAIOREM DEI GLORIAM! OGRODZENIE 
CMENTARZA TEGO WYKONANE 1947-1949 R. Z INICJATYWY 



I STARANIA KS. PRAŁATA BALUKIEWICZA SKARBNIKA 
ANTONIEGO BIELECKIEGO I CZŁONKÓW KOMITETU 
BUDOWY Z OFIAR PARAFIAN GRAJEWSKICH”. Pozostałe 
dwie bramy (jedna od strony północnej cmentarza, druga 
zachodniej, na połączeniu dwóch części nekropolii) posiadają 
zdecydowanie skromniejszą konstrukcję. Zostały wykonane 
z metalu, a ich zadaniem jest zwiększenie wygody w korzystaniu 
z dość znacznego obszaru cmentarnego oraz ochrona przed 
niepowołanym dostępem wtedy, gdy się je zamyka. Nie mają tak 
wielkiego uroku artystycznego ani dbałości wykonania, jak brama 
główna”. 
Warto podkreślić, że cmentarz parafialny nie jest własnością 
miasta, lecz i nekropolia i brama od strony ulicy Szkolnej są jakże 
istotnym elementem całego Grajewa. Stąd inicjatywa Burmistrza. 
 - Brama główna jest w złym stanie. Tynk sypie się coraz bardziej. 
Nie można dłużej czekać, bo wkrótce mogłoby się okazać, że 
wejście na cmentarz tą bramą trzeba by zamknąć ze względów 
bezpieczeństwa. Tego nie chcemy. Pochowanym zmarłym należy 
się szacunek, a naprawa sypiącego się wejścia głównego do 
nekropolii będzie jego wyrazem. Jeśli ponad 70 lat temu ówcześni 
mieszkańcy Grajewa w trudnych powojennych czasach dali radę 
tę bramą wznieść, to naszym obywatelskim obowiązkiem jest nie 
doprowadzić do tego, by się zawaliła. Doprowadziłem do konstru-
ktywnego spotkania  Księdza Dziekana Dariusza Łapińskiego 
z projektantami oraz Tomaszem Dudzińskim, Przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza 
Parafialnego. Cieszę się, że pierwszy krok do remontu 
i przebudowy tej bramy już za nami – mówi Burmistrz.
 WM na podst. grajewo.pl/cmentarz.grajewo.pl  
        (P.Kownacki,"Grajewskie nekropolie". Grajewo 2003;)



Organizatorem tej kwesty od lat jest Stowarzyszenie Lepsze 
Grajewo. Dotychczas, po siedmiu edycjach udało się 
utwardzić 1127 metrów alejek na cmentarzu parafialnym. 
Już wiadomo, że gdy tylko aura pozwoli, te prace będą 
kontynuowane. Na ich sfinansowanie pójdą środki zebrane 
podczas VIII kwesty. 

W VIII kweście, która odbyła się na cmentarzu parafialnym 
i komunalnym w Grajewie datki do puszek zbierał 33 osoby. 
Wśród nich władze miasta, radni, pracownicy ratusza oraz 
jednostek i spółek miastu podległych. Nie zabrakło także 
harcerzy, osób z Ochotniczych Hufców Pracy, członków 
grupy „Grajewo Dawniej i Dzisiaj”, stowarzyszeń, a także 
wolontariuszy nigdzie nie zrzeszonych. W sumie w ostatni 
dzień października i pierwszy listopada darczyńcy wrzucili 
do puszek sumę 22 343,28 zł.

 
                WM / Fot. grajewo.pl
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Rozwój systemu komunikacyjnego w naszym mieście 
odbywa się kompleksowo. Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym jest jednym z priorytetów wśród miejskich 
inwestycji. Obok budowy nowoczesnej sieci dróg 
miejskich oraz skutecznych zabiegów o unowo-
cześnianie dróg krajowych biegnących przez Grajewo, 
duży nacisk kładziony jest na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych. Gdy pojawiła się szansa pozyskania na ten cel 
środków rządowych, urzędnicy grajewskiego magi-
stratu z tej możliwości skorzystali.
 - Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadań mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony i już jesteśmy na etapie rozstrzygnięć przetargowych 
– mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
W ramach tego zadania powstaną w trybie „zaprojektuj-wybuduj” 
bezpieczne przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach:
a) ul. Konstytucji 3 Maja, naprzeciwko wejścia do Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy skrzyżowaniu z ul. Skośną – działka nr 
1601;



WM /     Fot. grajewo.pl

b) ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
placówki handlowej wielkopowierzchniowej (sklep Lidl) oraz w 
pobliżu skrzyżowania z ul. Koszarową działka nr 2000/34;
c) ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
placówki handlowej;wielkopowierzchniowej (sklep Biedronka) – 
działka nr 2011/19;
d) ul. Szkolna, naprzeciwko wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1 
przy wejściu na kładkę prowadzącą nad torami kolejowymi – 
działka nr 5009/1.
Zbudowane  będą tak zwane „przejścia dla pieszych wyniesione 
ponad powierzchnię jezdni”, z aktywnym doświetleniem miejsca 
przekraczania jezdni. Bardzo mocną stroną tych instalacji będą 
aktywne punktowe elementy odblaskowe oraz lampy ostrze-
gawcze.
Wartość całego projektu opiewa na sumę 255 000 zł. Rządowe  
dofinansowanie budowy tych czterech przejść wynosi 204 000 zł. 
 W postępowaniu przetargowym wpłynęła między 
innymi oferta, w której wykonawca proponuje realizację tego 
zadania za 254 671, 52 zł w przeciągu 90 dni od podpisania 
umowy oraz 5-letni okres gwarancyjny.



















www.gazetagrajewska.pl
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27 października w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Grajewo odbyło się spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem 
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 
,,Czyste Powietrze”. Kolejne będą odbywać się 
cyklicznie- po jednym w kwartale. W mieście 
funkcjonuje także Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny w zakresie ,,Czystego Powietrza”. 
Zaświadczenia o dochodach niezbędne do składania 
wniosków o dofinansowanie z tego Programu 
wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grajewie. 
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat 
do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednoro-
dzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. 
Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa 
domowego niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu "Czyste Powietrze" są wydawane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. MOPS został 
upoważniony do tych działań przez Burmistrza Miasta 
Grajewo. 
Do 29 października wydano 66 zaświadczeń (12 dla 
gospodarstw jednoosobowych, 54 dla wieloosobowych). 
Zaświadczenie uzyskuje się w ciągu 7 dni od dnia złożenia w 
MOPS w Grajewie wniosku o jego wydanie. Wniosek można 
złożyć osobiście (punkt podawczy Ośrodka- wejście od ulicy 
Strażackiej), wrzucić do skrzynki podawczej przed wejściem 
do budynku, przekazać pocztą bądź elektronicznie za 
pośrednictwem Platformy ePUAP. 
 - Więcej informacji dotyczących wydawania zaświadczeń oraz 
wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości 



przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 
członka gospodarstwa domowego dostępne są na stronie 
internetowej  w zakładce Program „Czyste  mops.grajewo.pl
Powietrze” - podpowiada Katarzyna Fadrowska, Kierownik 
Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Grajewie.
Warto przypomnieć, że w tym samym budynku, w którym 
siedzibę ma MOPS (ul. Strażacka 6), funkcjonuje urucho-
miony przez ratusz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
w zakresie Programu „Czyste Powietrze”. Znajduje się na 
pierwszym piętrze w pokoju nr 21 i działa w godzinach 7.30-
11.30. Tu można uzyskać informacje o programie oraz pomoc 
w wypełnianiu wniosków. Osoby zainteresowane skorzysta-
niem z tej oferty, przed wizytą proszone są o uprzedni kontakt 
telefoniczny (86) 273 08 17. To pomoże umówić dogodny 
termin spotkania oraz zapobiegnie niepotrzebnemu w czasach 
pandemii gromadzeniu się osób na korytarzu.
    WM / Fot. grajewo.pl 
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20 października przypada Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji 
w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury odbył się 
okolicznościowy koncert. Jego organizatorami byli: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Grajewie oraz Grajewskie Centrum Kultury. 
Wydarzenie było objęte patronatami Burmistrza Miasta Grajewo - 
Dariusza Latarowskiego i Starosty Powiatu Grajewskiego - 
Waldemara Remfelda.
Po powitaniu przez prezes UTW  Elżbietę Ostalską zebrani mieli 
okazję podziwiać występy: zespołów wokalnych „Seniorita” oraz 
„Jesienne Kwiaty”, kabaretu „Klapa”, grupy tanecznej UTW, 
artystów z Zespołu Szkół Specjalnych, zespołu wokalnego 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. S.Bacha w Grajewie. Na 
koniec, jako symbol sztafety pokoleń, wystąpiła grupa dziecięca 
Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie”. Wszyscy artyści zostali 
nagrodzeni gorącymi oklaskami.
Obecni byli tutaj również przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji w Grajewie. Zapoznali zebranych ze współczesnymi 
zagrożeniami, z którymi mogą spotkać się seniorzy. Na 
zakończenie przedstawiciele władz miejskich i powiatowych 
złożyli wszystkim seniorom okolicznościowe życzenia.
Europejski Dzień Seniora jest raz w roku, lecz to również dobra 
okazja do przypomnienia działań, inwestycji, dedykowanych na 
co dzień właśnie  najstarszym grajewianom. 
 - Tu z pewnością znajduje się postępująca likwidacja barier 
architektonicznych, rozwój Klubu Seniora w Grajewie oraz 
regularne inwestycje w jego zaplecze lokalowe. To grajewskim 
seniorom w pierwszej kolejności zostały dostarczone maseczki 
uszyte w ratuszu i jednostkach miastu podległym wiosną 



ubiegłego roku. W 2017 roku w Grajewskim Centrum Kultury 
została zamontowana winda, z której korzystać mogą właśnie 
między innymi seniorzy. Do tego dochodzi cała gama działań 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonująca 
w mieście "Grajewska Karta Seniora" czy niedawna akcja 
Miejskiej Biblioteki Publicznej „Książka dla seniora” oraz wiele 
innych inicjatyw i inwestycji. To także program profilaktycznych 
szczepień przeciwko grypie, który finansujemy z miejskiego 
budżetu – wymienia Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo. 
    WM na podst. GCK
    Fot. GCK

Pracownicy Urzędu Miasta Grajewo 21 października 
dołączyli do akcji heartchallenge. Jej celem jest pomoc 
w zbiórce środków finansowych na operację dla Eryka 
Kopczewskiego. Ta jest ratunkiem i szansą na powrót 
do zdrowia ośmiolatka. Może ona być wykonana 
wyłącznie w USA, a jej koszt to kwota 9 milionów 
złotych. 
W grajewskim ratuszu spontanicznie udało się zebrać kwotę 
750,00 zł, która szybko została przelana na ten szczytny cel.
 - Dziękuję pracownikom za okazanie serca. Naszym pomysłem na 
wykonanie zdjęcia było ułożenie maskotek wilka - symbolu 
Grajewa w kształt serca. Specjalnego- czerwonego wilka 
przekażemy Erykowi – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo. 
Pracownicy Urzędu Miasta Grajewo dziękują za nominację i do 
dalszych działań w ramach akcji heartchallenge zaprosili: Biuro 
Poselskie Kazimierza Gwiazdowskiego, Podlaski Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
Urząd Miasta Kolno oraz Gminę Mońki.
   WM na podst. grajewo.pl



Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia 
Zadusznego przypominają nam o naszych bliskich, którzy odeszli 
do wieczności. Okazując im pamięć i szacunek oraz wiarę w życie 
wieczne wolontariusze udali się na cmentarz parafialny, aby 
uporządkować zapomniane i zabytkowe groby. 18 października 
2021 r.  pod opieką pań D. Zabłockiej , R. Wierzchowskiej i M. 
Czajkowskiej uczniowie z klasy VIII d: Bartosz Akacki, Maya 
Zyskowska, Martyna Jabłońska, Sylwia Sikora, Karol Kaczmarek 
i Ania Prostko wynieśli śmieci, stare znicze i wiązanki nagrobne 
oraz odchwaścili mogiły i zgrabili liście.     

      SP 4
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Spodziewamy się około 150 wozów na przyszłorocznym TRUCK 

Skąd wziął się pomysł, aby w Grajewie zorganizo-
wać zlot samochodów ciężarowych?
- Pomysł zrodził się, ot tak, zwyczajnie. Wcześniej przez 
kilka lat organizowałem turniej piłki nożnej dla dzieci 
o nazwie „Łoś”. Sam jestem kierowcą zawodowym. 
Któregoś razu pomyślałam, czy nie zrobić czegoś właśnie 
dla kierowców? Zacząłem zastanawiać się, jaką formę 
mogłoby mieć takie wydarzenie. Pomyślałem, że zlot 
samochodów ciężarowych to po pierwsze fajna impreza, 
a na dodatek w naszym regionie nie ma wydarzeń tego typu. 
Tak zaczęła się zabawa. 
Czy tylko zawodowo zajmuje się Pan branżą 
samochodową, czy też ciężarówki i transport są 
w sferze Pana zainteresowań prywatnych?
- Zawodowo jestem kierowcą od około 15 lat. Samochody 
ciężarowe to moja pasja od dziecka. Zawsze chciałem 
jeździć. Same auta ciężarowe to nie wszystko, ponieważ 
dzięki pracy w transporcie poznaję fajnych, pozytywnie 
zakręconych ludzi. Miło spotkać osoby, które wykonują ten 
sam zawód oraz mają przy tym bardzo ciekawe, różne pasje. 
Tegoroczna edycja zlotu była drugą. Czym różniła 
się od pierwszej?
- Tak, ta edycja była drugą odsłoną zlotu, gdyż rok temu 
pandemia pokrzyżowała nasze plany. Różnica między tą 
ostatnią imprezą a pierwszą edycją była ogromna. Pierwszy 
zlot był jednodniowy i opierał się na udziale kierowców 
z naszego regionu. Druga edycja trwała już trzy dni 
i odwiedziły nas auta z największych imprez truckerskich. 
Można było spotkać znane osoby w transporcie drogowym, 
takie jak: Raptus, Adrian Trucker Paker czy Cezary 
Kopiczko (Polscy Truckersi). Podczas drugiego zlotu każdy 
znalazł z pewnością wydarzenia, które mu się u nas 
spodobały. Odwiedzały nas całe rodziny, gdyż były atrakcje 
dla dzieci, konkursy dla dorosłych, muzyka na żywo, grill, 
wystawcy nowych aut, naczep, części. Jednym zdaniem- 
II Zlot Samochodów Ciężarowych w Grajewie -PODLASIE 
TruckShow” był imprezą dla każdego. 
Warto zaznaczyć, że ten zlot odbił się pozytywnym 
echem zarówno w prasie branżowej, jak i w ko-
mentarzach oraz postach na Facebooku. To 
z pewnością zasługa organizatora i partnerów tego 
wydarzenia oraz uczestników zlotu. Kto wspierał 
organizację tej imprezy?
- Komentarze były generalnie pozytywne, choć pojawiły się 
także inne, lecz jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu 
dogodził. Naszą imprezę wspierało wiele osób i organizacji. 
Na pierwszym miejscu muszę przyznać, że bez wsparcia 
i pomocy mojej żony Joanny Komor, niczego bym nie 
zrobił. Dużo pomocy i wielkie wsparcie miałem od 
stowarzyszenia Współpraca dla Grajewa, a w szczególności 
od Pani Katarzyny Kowalczuk. W tym stowarzyszeniu 
działam od kilku lat. Bardzo, ale to bardzo duża pomoc 
i zaangażowanie płynęły z Urzędu Miasta Grajewo i jego 
pracowników. Pan Burmistrz Dariusz Latarowski osobiście 

pomagał załatwić nam pewne kwestie, bez których byłoby  
ciężko coś sensownego zrobić. Za to serdecznie dziękuję. 
Duże wsparcie miałem też od Zastępcy Burmistrza Pana 
Macieja Bednarko. Ogromnie dużo wkładu w organizację 
tego wydarzenia mieli pracownicy: Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grajewie, Miejskiego Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Grajewie i Grajewskiego Centrum 
Kultury oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Grajewie. Ogromne podziękowania należą się także 
wspaniałym ludziom z Centrum Integracji Społecznej 
w Grajewie. Dzięki ich zaangażowaniu było bardzo czysto 
i przyjemnie. Wsparcie Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia 
Ratunkowego przyczyniło się do tego, że ludzie byli 
bezpieczni i zadowoleni. Był z nami także Związek Strze-
lecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza 
Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo.
Muszę zaznaczyć, że nie zabrakło osób, które poświęciły 
naprawdę dużo swego prywatnego czasu, aby ta impreza 
była dopracowana i udana. Mam tu na myśli Pana Marcina 
Dawidowskiego oraz Panią Monikę Ruszczyk. Doceniamy 
także udział i pomoc podmiotów prywatnych z branży 
samochodowej. Jeżeli kogoś pominąłem, to najmocniej 
przepraszam. Z całego serca dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w tę inicjatywę. Tak olbrzymie wsparcie 
daje siłę do kolejnego wysiłku organizacyjnego, który już 
podjęliśmy i działamy, aby za rok było cudownie.
Jakie atrakcje towarzyszyły tegorocznej edycji 
zlotu?

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących organizacji w 2022 roku kolejnej edycji imprezy, która już zdobyła aplauz 

grajewian oraz przyjezdnych. Tegoroczny TRUCK SHOW PODLASIE w Grajewie okazał się świetnym piknikiem rodzinnym 

oraz dobrym narzędziem do promocji miasta i branży transportowej, także daleko poza granicami Grajewa. 

O przygotowaniach do kolejnego wydarzenia opowiedział Czytelnikom Gazety Grajewskiej Piotr Komor, organizator TRUCK 

SHOW PODLASIE III Grajewski Zlot Samochodów Ciężarowych. W planach ponownie trzy dni dobrej zabawy zarówno dla 

kierowców, jak i grajewian, którzy będą mieli okazję obejrzeć prawdziwe dzieła sztuki na kołach. Dojdą nowe elementy zlotu, 

takie jak choćby mecz charytatywny oraz offroadowy rajd.    
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 - Jak już wcześniej wspomniałem, ta impreza trwała trzy 
dni. Atrakcji było naprawdę dużo- od zabaw dla dzieci po 
konkursy dla dorosłych. Były koncerty i przejażdżki 
starymi, zabytkowymi motocyklami. Trudno to teraz 
obiektywnie dokładnie opisać, bo dla jednego atrakcję 
stanowi to, a dla drugiego tamto. Myślę jednak, że każdy 
znalazł coś dla siebie i właśnie w tej mnogości wydarzeń 
tkwi sukces całej imprezy. 
Znany jest już termin trzeciej edycji wydarzenia. 
Kiedy się odbędzie i jaki będzie miało przebieg? 
Które doświadczenia z poprzednich edycji warto 
wykorzystać, a co ewentualnie można dodać?
 - Tak. Na obecną chwilę trzecia edycja zlotu zaplanowana 
została w dniach 5-7 sierpnia 2022 roku. Truck Show 
Podlasie odbędzie się w takiej samej formule, jak w tym 
roku, czyli trzydniowego pikniku rodzinnego. Dodanych 
będzie kilka atrakcji, ale o tym będziemy mogli szczegółowo 
informować w przyszłości, ponieważ musimy dograć 
jeszcze kilka istotnych kwestii logistycznych. Spodziewam 
się, że będziemy gościć około 150 ciężarówek. Będzie więcej 
koncertów, wracamy do sceny na naczepie. Na pewno 
podczas trzeciej edycji rozegrany zostanie mecz 
charytatywny piłki nożnej. Myślę, że już teraz mogę 
zdradzić kolejną tajemnicę- podczas przyszłorocznej 
imprezy odbędzie się także pierwszy Grajewski Rajd Off 
Road. 
Jak można dołączyć do zlotu? Gdzie szukać 
aktualnych informacji na temat postępów doty-
czących przygotowań do „TRUCK SHOW PODLA-
SIE. III Grajewski zlot samochodów ciężaro-
wych”?
 - Do zlotu można dołączyć, kontaktując się ze mną przez 
messenger lub telefonicznie. Wszystkie informacje na 
temat przygotowań znajdują się na grupie założonej na 
Facebooku: „Truck Show Podlasie III Grajewski Zlot 
Samochodów Ciężarowych 5-7.08.2022”. Kwestiami 
zgłoszeń od potencjalnych zlotowiczów zajmuję się 
osobiście. 
Jakie Pana zdaniem atrakcje przyciągają na takie 
zloty osoby, które zawodowo nie zajmują się 
transportem i ruchem ciężarowym, a które 
atrakcje przyciągają właśnie osoby z tak zwanej 
„branży”?
 - Na przykładzie naszej imprezy widać, że można 
z powodzeniem zorganizować wydarzenie, które przycią-
gnie całe rodziny. Wszystkie atrakcje są dedykowane 
naszym gościom i każdy z nich czerpał tutaj wiele radości, 
a następnie miał miłe wspomnienia. Impreza jest i będzie 
w formule pikniku rodzinnego. Staramy się zapewnić 

atrakcje dla osób w każdym wieku o różnych zaintereso-
waniach. Sądzę, że jest wiele elementów tej imprezy, które 
podobają się każdemu i są nim właśnie przede wszystkim 
piękne auta. Tu można obejrzeć w jednym miejscu 
prawdziwe arcydzieła na kołach. Jeżeli ktoś widzi 
ciężarówkę, której tuning kosztuje około 200 tysięcy 
złotych, to nie przejdzie obok niej obojętnie. Z pewnością 
widowiskowy był także wieczorny oświetleniowy pokaz 
ciężarówek. 
Warto także przypomnieć o tych wydarzeniach z programu 
tegorocznego zlotu, które raz, że były ciekawe i widowi-
skowe, a dwa- miały walory edukacyjne. To między innymi 
pokaz ratownictwa medycznego i działań Ochotniczej 
Straży Pożarnej w wyreżyserowanej akcji niesienia pomocy 
kierowcy i pasażerom z powypadkowego auta. To 
prezentowane było w pierwszy dzień zlotu. Nazajutrz każdy 
mógł pogłębić swoją wiedzę dotyczącą kwestii martwego 
pola i tego, jak stworzyć na drodze korytarz życia.  
Nie zabrakło też akcji charytatywnych. Były u nas grupy: 
Kierowcy Dzieciom oraz Fundacja Ratownictwo Motocy-
klowe Polska. Do mobilnej puszki oraz z licytacji 
przedmiotów przekazanych przez firmy, których przedsta-
wiciele przybyli na zlot, udało się zebrać pieniądze na akcję 
„Bezpieczny Przedszkolak”. Zależy nam na tym, by zabawę 
oraz integrację połączyć z edukacją, dobrą promocją 
naszego miasta i branży transportowej, a przy tym 
wszystkim pomóc dzieciom. Dlatego te elementy wyda-
rzenia zajmą istotne miejsce w programie przyszłorocznej 
imprezy. 
Które atrakcje są najważniejsze dla ludzi z branży? 
Największą jest ta, że możemy się spotkać, wspólnie 
spędzić czas i poczuć się jak wielka rodzina. Na co dzień 
mamy mało możliwości, by razem bawić się w tak dużym 
gronie. Okazją do tego jest właśnie Truck Show Podlasie i to 
jest dla osób z branży najważniejsze. Na tym zlocie każdy 
kierowca jest równy- i ten z megafury i ten ze standardowej. 
Panuje tu naprawdę niesamowity klimat. Słowa tego 
wszystkiego dokładnie nie opiszą. Dlatego tych, którzy nie 
mieli okazji przybyć do Grajewa na pierwszą lub drugą 
edycję naszej imprezy, a chcieliby zobaczyć jak to się 
odbywało, zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć oraz 
filmów. Te bez trudu można odnaleźć zarówno na 
Facebooku, jak i na kanale YouTube. Mam nadzieję, że 
będą zachętą do przyjazdu na nasz trzeci zlot w przyszłym 
roku. Serdecznie zapraszamy. O tym, jak idą przygotowania 
do tego wydarzenia regularnie informujemy na 
facebookowej grupie „TRUCK SHOW PODLASIE. III 
Grajewski zlot samochodów ciężarowych 5-7.08.2022”.
  Dziękujemy za rozmowę.

SHOW PODLASIE III Grajewski Zlot Samochodów Ciężarowych



8
www.gazetagrajewska.pl

WYDARZENIA

30 października w związku z obchodami 
100. rocznicy działalności Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, została przeprowadzona 
jesienna akcja „100 Drzew Na 100 Lat”. Jej efekty 
przerosły najśmielsze oczekiwania. Dzięki 
zaangażowaniu organizatorów oraz uczestników 
tego proekologicznego przedsięwzięcia, jednego 
dnia do gruntu trafiło aż 270 sadzonek. 
Drzewka zostały posadzone w siedmiu lokalizacjach na 
terenie Grajewa: w Parku Solidarności, Parku Wolności, 
Parku przy ul. Wojska Polskiego, przy ul. Sportowej, ul. 
Ekologicznej oraz w pobliżu Grajewskiej Izby Historycznej 



i Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka. 
W akcji udział wzięło kilkudziesięciu mieszkańców w tym 
m.in. władze samorządowe, radni miejscy, strażacy, 
strażacy ochotnicy, członkowie stowarzyszenia Morsy 
Grajewo, uczniowie ZS nr 2 w Grajewie. Sadzonki dębu, 
modrzewia, świerku, buku, lipy i brzozy zostały przekazane 
przez Nadleśnictwa Rajgród oraz Suwałki. 
Po zakończeniu sadzenia na wszystkich czekała kawa, 
herbata i kiełbaski z grilla w strefie rodzinnej  Parku 
Solidarności. Organizatorami akcji było Miasto Grajewo 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie.
    Grajewo.pl/WM              Fot. Grajewo.pl
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Na wstępie warto przypomnieć, że właściciel nierucho-
mości zobowiązany jest do:
1) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej,
2) zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
3) opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczy-
stości ciekłe (szamba). 
Te obowiązki wynikają wprost z przepisów prawa. 

Sieć kanalizacji sanitarnej
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej zawarty jest w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 t. j.).
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko 
w przypadku, gdy nieruchomość – przed wybudowaniem 
sieci kanalizacyjnej - została wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków.
W związku z powyższym, jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, 
to posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba), nawet 
spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obo-
wiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Uwaga- w przypadku uchylania się właścicieli nierucho-
mości od nałożonego ustawą obowiązku, Burmistrz Miasta 
Grajewo wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku 
(art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) oraz ma możliwość nałożenia sankcji grzywny. 
Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega 
egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1427, z późn. zm.).
Mając na uwadze wymienione wcześniej informacje, 
przypominamy o konieczności niezwłocznego przyłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten 
dotyczy również właścicieli nieruchomości położonych 
przy sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 
poprzednich. W celu przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia w Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji w Grajewie, ul. H. Sienkiewicza 34, 
19 – 200 Grajewo. Koszt przyłącza kanalizacyjnego, 
zgodnie z przepisami prawa, leży po stronie właściciela 
nieruchomości.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków 
- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wymaga zgłoszenia 
w Starostwie Powiatowym w Grajewie oraz niezależnie od 
powyższego - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t. j. ) - w Urzędzie Miasta 
Grajewo.
Miasto Grajewo prowadzi ewidencję przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021) w celu kontroli częstotliwości i sposobu 
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków bez 
dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Grajewo 
podlega karze grzywny.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście na formularzu 
dostępnym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój nr 
27, tel. 86 273 08 17 lub do pobrania ze strony 
www.bip.um.grajewo.pl w zakładce Druki wniosków – 
Wydział Gospodarki Komunalnej oraz www.grajewo.pl 



w zakładce Urząd Miasta - Druki wniosków - Wydział 
Gospodarki Komunalnej.

Zbiorniki bezodpływowe (szamba) 
Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się 
nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób 
niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich 
gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie 
czystości i porządku na terenie nieruchomości, jednak nie 
rzadziej niż co najmniej raz na 6 miesięcy, zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Grajewo.
Właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy 
zbiornik (szambo) zobowiązani są do podpisania umowy na 
wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, 
które posiadają zezwolenia Burmistrza Miasta Grajewo na 
prowadzenie usług w tym zakresie. Każdy posiadacz 
szamba ma obowiązek, na wezwanie upoważnionego 
pracownika UM w Grajewie, przedłożyć umowę na wywóz 
nieczystości ciekłych. Oprócz umowy odbioru nieczystości 
ciekłych należy posiadać dowody uiszczania opłat za te 
usługi (rachunki, faktury vat), potwierdzające regularność 
wywozu szamba.
Uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków 
zagrożone jest karą grzywny.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście na formularzu 
dostępnym w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój nr 
27, tel. 86 273 08 17 lub do pobrania ze strony 
www.bip.um.grajewo.pl w zakładce Druki wniosków – 
Wydział Gospodarki Komunalnej oraz www.grajewo.pl 
w zakładce Urząd Miasta – Druki wniosków - Wydział 
Gospodarki Komunalnej. 
Przestrzeganie wspomnianych przepisów pozwoli nam 
wszystkim oraz przyszłym pokoleniom cieszyć się dobrym 
środowiskiem i przyrodą, które są ogromnymi atutami 
naszego miasta. Sprawna gospodarka ściekowa pozwala 
chronić przed skażeniem glebę, akweny, ujęcia wody 
i tereny zielone, wśród których wszyscy mieszkamy. 
                                                                    grajewo.pl/WM  
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                                                                                                                                                    Białystok, 21 października 2021
Apel Wojewody Podlaskiego

Szanowni Państwo 
Sytuacja epidemiczna, w której znaleźliśmy się, zmusza nas do podejmowania wielopłaszczyznowych działań, dzięki którym będziemy 
mogli wypełniać swoje obowiązki osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne. Od miesiąca września w województwie podlaskim 
systematycznie wzrasta liczba osób zakażonych, jak i hospitalizowanych. W chwili obecnej statystki pokazują, że duża liczba mieszkańców 
nie skorzystała z możliwości szczepień.  Natomiast pod względem liczby zachorowań i hospitalizacji zajmujemy trzecie miejsce w kraju. 
Działania podejmowane przez służby administracji rządowej we współpracy z podmiotami leczniczymi i samorządami prowadzącymi 
szpitale zmierzają do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa zdrowotnego. Nieodzownym i bardzo ważnym narzędziem ograniczania 
rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2 są szczepienia oraz zachowanie zasady DDM – dystans, dezynfekcja 
i maseczka. Wraz z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie 
epidemiologii i chorób zakaźnych oraz dyrektorami podmiotów leczniczych, apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na 
przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego i skorzystanie z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19. 
Szczepienia przeciw COVID-19 są wyrazem najwyższej troski o siebie nawzajem. Nie pozwólmy, by okres jesienno – zimowy upłynął na 
obawach i lękach o zdrowie własne i bliskich nam osób. 
W województwie podlaskim przygotowane zostały punkty szczepień powszechnych i populacyjnych, zapewniona jest możliwość 
dowiezienia osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień. Punkty szczepień dostępne są w podmiotach leczniczych, aptekach 
oraz galeriach handlowych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z tej możliwości, ponieważ decyzja 
o przyjęciu szczepionki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest wygaszenie epidemii. Walka z pandemią jest priorytetem 
województwa podlaskiego. Troska o zdrowie i życie każdego mieszkańca niech przyświeca w podejmowanych decyzjach dotyczących 
szczepień i zachowania zasad sanitarnych.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie 
zwraca się do mieszkańców z apelem o czujność 
i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub 
życiu osób narażonych na działanie niskich 
temperatur. Trudne warunki pogodowe wywołują 
niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, 
które z różnych powodów nie są w stanie 
samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby 
bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak 
co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze 
strony instytucji publicznych, organizacji pozarzą-
dowych, a także mieszkańców naszego miasta. 
Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia 
w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych 
budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz 
dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji 
takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w 
skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast 
pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie 
narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża 
w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pienię-
żnym i niepieniężnym. Pomaga m.in. w zakupie opału, 
leków, żywności czy też odzieży i obuwia zimowego. Na 
bieżąco współpracuje ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w 
Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. 
Kościuszki 27, 19-300 Ełk) oraz Schroniskiem dla Osób 
Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez 
Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 
Ełk). Ponadto w budynku "Klubu Seniora" w Grajewie przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 211 90 31) od poniedziałku 
do piątku w godz. 11.00 - 13.00 wydawane są ciepłe posiłki 
na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 
MOPS (po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie 
środowiskowym). 
Podjęte przez grajewian działania, szybkie alarmowanie 
odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między 
instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach 



następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest 
przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego 
miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, 
najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na 
margines życia społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grajewie pragnie w tym miejscu podkreślić 
ważną rolę grajewian we współdziałaniu z instytucjami 
pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna 
wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i 
skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we 
wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.
Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właści-
wym instytucjom:
- Policja: tel. 47 71 842 12 lub tel. alarmowe: 997, 112 
- Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 
86 273 08 60 
- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 
87 562 55 78 
- Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405 
- Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 
(dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.
Źródło: http://www.mops.grajewo.pl/
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Miasto Grajewo otrzymało środki finansowe 
w formie dotacji celowej z budżetu państwa 
w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na 
zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Grajewie. 
Pieniądze pozyskano w ramach Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 
dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki 
wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki 
pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci 
i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa.
Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zaintere-
sowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do 
nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promu-
jących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym 
wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie 
i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co 
zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie 
tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu 
dorosłym.



Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnie-
nie przez miasto wkładu własnego w wysokości 20% 
kosztów zakupu książek, tj. 3000,00 zł.
                           grajewo.pl/WM             Fot. SP4

W sobotę 23 października w murach Grajewskiej Izby 
Historycznej odbył się kolejny koncert w ramach cyklu 
„Przy kawie i muzyce”. Tym razem licznie zgromadzeni 
miłośnicy dobrej muzyki z filiżanką aromatycznej kawy w 
ręku mieli okazję przenieść się w świat tang polskich 
i argentyńskich. Wszystko to dzięki niezwykle utalento-
wanej sopranistce Magdalenie Ziębie-Lewandowskiej. Ta, 
przy akompaniamencie trio smyczkowego w składzie: Jan 
Lewandowski – wiolonczela, Michał Świadkowski – 
skrzypce oraz Justyna Świadkowska – skrzypce, wykonała 
szereg utworów, które złożyły się na recital pt. „Los Mejores 
Tangos”. Zaprezentowano następujące dzieła:

· Mały biały domek - Zygmunt Lewandowski 

· To ostatnia niedziela - Jerzy Petersburski 

· Tango milonga - Jerzy Petersburski 

· Tango Notturno - Hans-Otto Borgman 

· Graj skrzypku graj - Władysław Lidauer 

· Por una cabeza - Carlos Gardel 

· El Choclo - Angel Villoldo 

· La Cumparsita - Gerardo Matos Rodriguez 



· Oblivion - Astor Piazzolla 

· Yo soy Maria - Astor Piazzolla 

· Libertango - Astor Piazzolla 
Wykonane z pasją i zaangażowaniem wywarły na słucha-
czach ogromne wrażenie, czego dowodem były gromkie 
oklaski po każdym z nich. Tradycyjnie nie mogło też 
zabraknąć bisu, który zwieńczył ten wyjątkowy wieczór.
     GCK
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23 października 2021 r.  w Centrum Tradycji Mleczarstwa – 
Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego Cen-
trum Kultury, odbyło się spotkanie autorskie z Jakubem 
Kuroniem. 
Znany i ceniony szef kuchni zabrał nas w kulinarną podróż
z kroplą mleka w tle. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się 
wielu ciekawostek związanych życiem zawodowym naszego 
gościa. Podzielił się on z nami również wiedzą związaną 
z produktami oraz potrawami z mleka, uczestnicy mogli 
kupić książkę naszego gościa wraz z autografem lub 
otrzymać zdjęcie z jego dedykacją. Tego samego dniaw 
Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka odbył się finał 
konkursu kulinarnego „… sposób na NALEŚNIKA” pod 
patronatem Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie. 
Do konkursu zgłosili się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. 9 
Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz Zespołu Szkół im. 
Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
Uczestnicy przygotowali naleśniki na bazie mleka bądź innych 
produktów mlecznych, które przykuwały uwagę zarówno 
profesjonalnym podaniem, jak i wyśmienitym smakiem. 
Uczniowie w kilku słowach opowiedzieli o inspiracjach, które 
przyczyniły się do przygotowania konkursowych dań oraz 
opisali proces ich tworzenia.
Trzyosobowe jury, pod przewodnictwem pana Jakuba Kuronia, 
znanego i cenionego szefa kuchni, rozpoczęło degustację 
naleśników przygotowanych przez konkursantów. Młodzi 
adepci sztuki kulinarnej z wielką niecierpliwością oczekiwali na 
jego werdykt. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wyłonienie 
zwycięzców było trudnym zadaniem. Komisja konkursowa 
brała pod uwagę cztery kryteria: smak i oryginalność, sposób 
podania oraz prezentację konkursowego deseru przez 
uczestników. Podczas ogłoszenia wyników jury wyraziło słowa 
uznania dla ich zaangażowania oraz trudu włożonego 
w wykonanie oryginalnych dań konkursowych.
Z przyjemnością przedstawiamy nazwiska laureatów konkursu 
kulinarnego „… sposób na NALEŚNIKA”:
I miejsce : Paulina Duzik
II miejsce: Agata Chrostowska
III miejsce: Magdalena Zemelka
Jury przyznało również wyróżnienie: Weronika Salachowska
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 





nagrody. Dziękujemy  za wzięcie udziału w naszym konkursie. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie za upominki i produkty dla 
uczestników konkursu.
Dziękujemy Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Graje-
wie za przekazanie produktów dla uczestników spotkania. 
Zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez 
Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie. 
                                                                          CTM-MM

„Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie 
wymyślili"

- Wisława Szymborska.

Od października nasze przedszkole rozpoczyna realizację 
Ogólnopolskiego Programu „Czytanie ma Moc”. Program polega 
na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na 
realizacji przez grupy przedszkolne cyklu warsztatów. Głównymi 
celami programu są: rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata 
i frajdy z czytania, promocja czytelnictwa w oparciu o książki 
Wydawnictwa Znak Emotikon, a także rozwijanie kompetencji 
XXI wieku, takich jak współpraca, kreatywność, empatia, 
krytyczne myślenie.
W ramach edycji 2021/2022 autorzy przygotowali scenariusze na 
każdą porę roku. Jesienią dzieci przeżyją mnóstwo przygód 
z Misiem Paddingtonem, w zimowe mrozy ogrzeją się pełną ciepła 
historią Mój wieloryb, wiosną odkryją sekrety codziennych 
przedmiotów z Wierszykami domowymi Michała Rusinka, a lato 
przywitają filozofując wokół książki „Jestem”.
Projekt czytelniczy potrwa do końca roku szkolnego. Scenariusze 



zajęć powstały na podstawie aktualnej podstawy programowej.
Jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były inteligentne, czytajcie im 
bajki. Jeśli chcecie, żeby były bardziej inteligentne, czytajcie im 
więcej bajek. /Albert Einstein/
                           Źródło: http://pm2grajewo.szkolnastrona.pl
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11 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu 
Dzień Drzewa. Dzieci przypomniały sobie, co zawdzię-
czamy drzewom, dlaczego są niezbędne do życia i jakie dary 
od nich otrzymujemy. Każda grupa wykonała różnorodne 
tematyczne prace plastyczne. Bezpośrednie obcowanie 
z eksponatami sprzyja nauce, dlatego wyszliśmy do ogrodu 
przedszkolnego, aby omówić wybrane przez nas drzewa, 
dotknąć ich i przeprowadzić obserwacje. Wspólne tańce 
i zabawy przy drzewach były świetną okazją do integracji 
dzieci. Mamy nadzieję, że edukacja ekologiczna od 
najmłodszych lat pozwoli wykształcić dobre nawyki 
w zakresie ochrony przyrody. 

   Źródło: pm1.grajewo.pl



18 października w Przedszkolu Miejskim nr 6 był 
obchodzony Dzień Poczty Polskiej. Dzieci dowiedziały się, 
kto to jest listonosz i jakie są jego obowiązki. Teraz już 
wiedzą, że to on dostarcza do domów wszystkie listy 
i paczki. Przedszkolaki odwiedziły także Urząd Pocztowy 
znajdujący się w naszym mieście. Zobaczyły, jak wygląda 
praca na poczcie, co jest potrzebne, aby wysłać list i jak 
wygląda jego droga od nadania, aż do odbioru przez 
adresata.
Z okazji Święta Poczty Polskiej dzieci złożyły serdeczne 
życzenia wszystkim Pracownikom Poczty Polskiej.
    PM 6 w Grajewie



Dekorację każdego ogrodu stanowią różne gatunki drzew 
i krzewów, dlatego 18 października w ramach projektu 
„Zielona Niepodległa” wzbogaciliśmy nasz plac przed-
szkolny o sadzonki nowych drzew. Wspólnie posadziliśmy 
dwa kasztanowce, jabłoń - malinówkę, gruszę - faworytkę 
oraz śliwę - wiktorię. Był to impuls do tego, aby opowiedzieć 
dzieciom o potrzebie sadzenia drzew i zapoznać 
z podstawami ogrodnictwa. Podczas zajęć poznały gatunki 
drzew oraz ich budowę. Dowiedziały się również, że ich 
prawidłowe posadzenie sprawi, że się one przyjmą, 
ukorzenią i będą zdrowo rosły. Potem w ogrodzie 
przedszkolnym aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu 


stanowisk pod rośliny. Pomagały w wykopywaniu dołków 
na bryłę korzeniową drzewa, w umieszczaniu drzewka 
w dołku, zasypywaniu korzeni ziemią i podlewaniu. Dzieci 
dowiedziały się również, że młode drzewka często się 
przechylają, nie są stabilne i dlatego należy je palikować, 
czyli przywiązać dla wzmocnienia do palika. Było to kolejne 
nowe doświadczenia dla dzieci. Przedszkolaki z entuzja-
zmem uczestniczyły w sadzeniu drzew w ogrodzie przed-
szkolnym. Teraz każde wyjście tam połączone będzie 
z obserwacją stanu posadzonych roślin.

                                     Ewelina Święćkowska; PM4
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1 października obchodziliśmy w Przedszkolu Miejskim nr 4 
w Grajewie Światowy Dzień Muzyki. Przedszkolaki z grupy 
„Słoneczek”  przeniosły się do krainy dźwięków, aby 
wspólnie bawić się muzyką. Poznały różnorodne 
instrumenty oraz miały możliwość posłuchania i tańczenia 
do różnych gatunków muzyki – od disco polo, poprzez jazz, 
pop, soul do muzyki klasycznej i ludowej. Najważniejszym 
wydarzeniem tego dnia było spotkanie z uczennicą 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J.S. Bacha w 
Grajewie - grającą na wiolonczeli -Sonią Lubartowicz. 
Sonia opowiedziała nam o swojej przygodzie z muzyką, 
zachęcała do rozwijania swoich zainteresowań muzycznych 
a następnie wykonała przepiękny koncert. Dzieci miały 
również możliwość zagrania na wiolonczeli, co bardzo im 
przypadło do gustu. Dziękujemy Soni za to, że zechciała 
odwiedzić nasze przedszkole i zachęcić do rozwijania 
zainteresowań muzyką klasyczną.

                                            Emilia Makowska; PM4



  "Poznaj książkę o swoim regionie" – pod takim hasłem 22 
października 2021 r. odbyły się tegoroczne obchody Nocy 
Księgarń w księgarni ALFA w Grajewie. To już trzecia 
edycja ogólnopolskiego festiwalu księgarń i czytelników. 
Jednym z punktów wydarzenia była współorganizacja 
konkursu błyskawicznego „Czwórki” z ALFĄ, adresowa-
nego do uczniów klas III- VIII naszej szkoły. 
Zadania konkursowe dotyczyły następujących tematów:

1. Zbuduj mapę skojarzeń związaną z hasłem 
"Książka regionalna". 

2. Napisz krótką rymowankę zachęcającą do 
czytania książek o Grajewie, powiecie 
grajewskim, czy naszym regionie-naszej "małej 
Ojczyźnie".

Organizatorkami konkursu z ramienia szkoły były panie: 
H. Muryjas-Rząsa, L. Pietrzykowska i M. Lenkiewicz . 
W komisji konkursowej pracowały:   wicedyrektor 
Aleksandra Monika Kuczyńska i p. Eulalia Haponik.
Nagrody otrzymali: Gabriel Kuizinas kl. 3 c, Miłosz 
Gudełajski kl. 3 b, Tiziano Montereale kl. 4 b, Bartosz 
Surażyński kl. 4 a, Szymon Modzelewski kl. 5 b, Krystian 
Kwiesielewicz kl. 5 b, Dawid Łazowski kl. 5 b, Natalia 
Chmielewska kl. 7 c, Julian Łapiński kl. 6 b, Filip 
Surażyński kl. 8 a, Aurora Montereale kl. 8 e, Gabriela 
Żabińska kl. 8 f, Gabriela Żylińska kl. 8 f. 
 Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się o godz. 19.00 
w siedzibie fundatora – w księgarni ALFA. Jako że w 
rymowankach uczniowie eksponowali Grajewo, otrzymali 
również nagrodowe pakiety z Urzędu Miasta. Autorzy prac 
przybyli wraz z rodzicami i dołączyli do grona uczestników 
spotkania, wśród których byli lokalni autorzy, których 
twórczość jest znana daleko poza granicami Grajewa - p. 
Józef Budziński (autor tomików poezji), p. Grzegorz Robert 
Curyło (autor powieści kryminalnych) oraz p. Karol 
Szymanowski (autor albumów fotograficznych). W gronie 
uczestników byli również: dr Tomasz Dudziński, historyk, 
regionalista, autor licznych publikacji historycznych, 
p. Antoni Dudziński, pasjonat historii, który tym razem 



przybliżył zebranym temat wydawania książki, nauczyciele, 
członkowie grupy fb Grajewo dawniej  i dzisiaj, w tym 
p. Andrzej Wieszczycki, który fotograficznie udokumento-
wał to wydarzenie.
 Tradycyjnie nie zabrakło minikonkursów, które 
z ramienia gospodyni spotkania prowadziła piątoklasistka 
Julia Haponik.
   Uczestnicy z ciekawością obejrzeli wystawę wydawnictw 
regionalnych, zaś p. Eulalia Haponik podkreśliła, iż ta 
półka jest dość bogata i cieszy się dużym zainteresowaniem 
zarówno grajewian, jak i turystów. 
Życzymy więc, aby stale się wzbogacała o nowe pozycje 
wydawnicze. 
 Dziękujemy uczniom za błyskawiczną reakcję na 
ogłoszony konkurs,  p. Eulalii Haponik za współpracę,
 a p. Andrzejowi Wieszczyckiemu za fotograficzną relację 
z wydarzenia.
     SP 4 Grajewo 
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Nasza drużyna wystąpiła w Łomży w mocno eksperymentalnym 
składzie. Ze względu na kontuzje, brak możliwości zwolnienia 
z pracy czy szkoły oraz udział w rozegranym w sierpniu meczu 
zespołu naszych rezerw, na środowe spotkanie trener Zawadzki 
miał zaledwie 14 piłkarzy. Młoda drużyna ŁKS jest liderem 
w swojej grupie Klasy A i w tym sezonie jeszcze nie poniosła ani 
jednej porażki. W meczu z WARMIĄ młodzi piłkarze z Łomży 
pokazali się z zupełnie dobrej strony, ale nasz zespół od początku 
do końca kontrolował wydarzenia na boisku i pewnie wygrał 4:0. 
Prowadzenie dla grajewian już w 5 minucie meczu zdobył Damian 
Węgrzyn, który skierował piłkę do bramki po podaniu Hołtyna. 
Drugiego gola zdobył Łukasz Wojno w 29 minucie, po świetnym 
dośrodkowaniu Alberta Staniszewskiego.

20 października piłkarze WARMII Grajewo przystąpili 
d o  r o z g r y w e k  o  P u c h a r  P o l s k i  n a  s z c z e b l u 
województwa podlaskiego. Nasz zespół w losowaniu 
trafił na występujący w Klasie A drugi zespół ŁKS 1926 
Ł o m ż a ,  z ł o ż o n y  z  z a w o d n i k ó w  z  r o c z n i k ó w 
2003/2004/2005. Po dość jednostronnym meczu 
WARMIA pokonała gospodarzy 4:0.

Kolejna runda rozgrywek o Puchar Polski odbędzie się 
30 marca 2022 roku. 

Po przerwie na 3:0 podwyższył zawodnik gospodarzy Mariusz 
Sulej, który pokonał własnego bramkarza. Wynik meczu ustalił 
Łukasz Wojno, który wykorzystał podanie Arciszewskiego 
i strzałem w róg pokonał Skorupskiego.

Skrót z meczu:  https://youtu.be/dX948NK07dw 

20.10.2021 Łomża, boisko ze sztuczną nawierzchnią 1/16 Pucharu Polski na 

szczeblu woj. podlaskiego ŁKS II Łomża – WARMIA Grajewo 0:4 (0:2) 

Bramki: 0:1 Damian Węgrzyn 5', 0:2 Łukasz Wojno 29', 0:3 Mariusz Sulej 52' 

(samobójcza), 0:4 Łukasz Wojno 69' 

PUCHAROWY AWANS WARMII
ŁKS II: 12.Skorupski - 3.Sulej, 5.Drozdowski, 6.Łukasik (67' 21.Zięba), 7.Gietek (50' 

13.Choinka), 8.Kosowski (Kpt), 10.Nowakowski (72' 9.Borawski), 14.Ruchała, 17.Skrodzki 

(35' 11.Wrotniak), 22.Kostyk (65' 20.Szerszniew), 23.Drewnowski (35' 18.Ostrowski)

REZERWA: 9.Borawski, 11.Wrotniak, 13.Choinka, 18.Ostrowski, 19.Konopka, 

20.Szerszniew, 21.Zięba   

TRENER: Albert Rydzewski

WARMIA: 1.Sobolewski – 13.Staniszewski, 18.Edison, 17.Arciszewski (Kpt.), 2.Krupa – 

7.Węgrzyn, 16.Chmielewski, 8.Kossyk (75' 6.Śleszyński), 10.Nikolaichuk, 11.Hołtyn – 

9.Wojno 

REZERWA: 12.Święciński – 5.Randzio, 6.Śleszyński 

TRENER: Leszek Zawadzki 

Sędzia: Bartosz Tyszka (Podlaski ZPN) 

Żółte kartki: Sulej, Nowakowski (ŁKS II) 

     Autor:Janusz Szumowski

http://kswarmiagrajewo.pl       

 http://facebook.com/warmia     

http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo

30 października przed własną publicznością WARMIA 
pokonała ORŁA Kolno2:0 w meczu 12 kolejki 
rozgrywek IV ligi podlaskiej. Nasz zespół pomimo 
nieustannych problemów kadrowych przez całe 
spotkanie był stroną przeważającą i wygrał zasłuże-
nie, choć chyba trochę zbyt nisko.
W pierwszej połowie grajewianie zdobyli gola w 38 minucie, po 
świetnej akcji 18-letniego Filipa Chmielewskiego, który zagrał 
w pole karne do Pawła Kossyka, a ten ze stoickim spokojem 
pokonał bramkarza gości. Wcześniej dobrych okazji nie 
wykorzystał Kondratowicz, a w 20 minucie po strzale Łukasza 
Wojno obrońca ORŁA zagrał piłkę ręką w polu karnym, ale sędzia 
nie podyktował rzutu karnego.
Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. WARMIA przeważała, ale
brakowało „kropki nad i”. Postawił ją Dawid Kondratowicz, który
w 68 minucie otrzymał piłkę od Krystiana Wójcickiego i, po 
ograniu bramkarza, posłał ją do siatki. Mimo kilku okazji do 
podwyższenia wyniku - poprzeczka po samobójczym strzale 
obrońcy ORŁA, przepiękny strzał Kossyka z rzutu wolnego – nie 
udało się zdobyć kolejnych goli.
W końcówce meczu przed grajewską publicznością zadebiutował
15-letni Bartosz Bukowski – utalentowany wychowanek naszej 
Akademii Piłkarskiej. Kontuzje i absencje zawodników, którzy 
mieli być podstawowymi w tym sezonie, dają okazję „pokazania 
się” młodym piłkarzom i trzeba przyznać, że jesienią tacy 



wychowankowie jak Kacper Śleszyński, Filip Chmielewski i Rafał 
Hołtyn grają coraz lepiej. Mamy nadzieję, że dołączy do niech 
właśnie 15-letni Bartek. W meczu z ORŁEM zabrakło oprócz 
nieobecnych od dłuższego czasu Dzierzgowskiego i Zaniewskiego 
także Arciszewskiego (praca), Hołtyna (sprawy osobiste) oraz 
Krupy (kontuzja). Już wcześniej przerwali treningi Wojciech 
Koszczuk i Łukasz Domurat.
Teraz WARMIĘ czeka trudny, wyjazdowy mecz z ŁKS 1926 
Łomża.
Skrót z meczu z ORŁEM:  https://youtu.be/MtrDes5Ct8E
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6 (sobota) 11:00 
Sobota z Krówką Matyldą  
W programi e zajęcia rytmiczne dla dzieci 3-5 lat  
oraz warsztaty dla rodziców „wypalanie na krążkach ” 

Centrum Tradycji 
Mleczarstwa  

– Muzeum Mleka  
obowiązują zapisy  

tel. (86)  2621067 

8 (poniedziałek)  19:15  
Dyskusyjny Klub Filmowy  
Spotkanie miłośników X muzy, projekcja wybranego filmu  
i dyskusja na jego temat  

Sala widowiskowa  
GCK 

wstęp wolny  

11 (czwartek ) 17:00 

Pokaz filmu „Wyszyński  – zemsta 
czy przebaczenie ” 
Rok 2021 został ogłoszony rokiem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego . Z tej okazji oraz Święta Niepodległo ści 
zapraszamy na pokaz filmu  o beatyfikowanym w tym 
roku kardynale Stefanie  Wyszyńskim  

Sala widowiskowa  
GCK 

Wejściówki  
do odbioru w dzia le 
programowym GCK  

13 (sobota) 11:00 

Otwarcie wystawy  „Tajniki dawnych 
rzemiosł – stolarstwo,  snycerstwo ” 
Referat wprowadzający pt. „Meble dawne, style i 
konserwacja ” wygłosi Maria Leończuk.  

Grajewska Izba 
Historyczna  

wstęp wolny   

20 (sobota) 
od 

10:00  

IV Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego  
Po raz czwarty w Grajewie przez cały dzień rywali zować 
będą ze sobą w tańcach standardowych oraz 
latynoamerykańskich  tancerze z całej Polski  

Hala sportowa MOSiR  
Przy ul. Strażackiej  

bilet 15 zł 
na miejscu  

w dniu imprezy  

20 (sobota) 
16:00 
19:00 

Kabaret „Nowaki ” 
„Za granicą żartu ” to najnowszy program Kabaretu 
Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana w 
daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w 
zupełni e nowy, kosmiczny wręcz wymiar.  

Sala widowiskowa  
GCK 

Bilety 60 i  65 zł 
zakup w dziale 

programowym GCK  lub 
na www.biletyna.pl  

21 (niedziela ) 17:00 

Koncert jesienny Miejskiej  Orkiestry 
Dętej OSP w Grajewie  
Miejska Or kiestra Dęta OSP zaprasza na koncert 
jesienny inaugurujący kolejny sezon artystyczny .  
Jak zwykle nie zabr aknie atrakcyjnych muzycznych 
niespodzianek  

Sala widowiskowa  
GCK 

Wejściówki  
do odbioru w dzia le 
programowym GCK  

22 (poniedziałek)  19:15  

Dyskusyjny Klub Filmowy  
„W starym kinie”  
Spotkanie miłośników X muzy, projekcja wybranego filmu  
i dyskusja na jego temat  

Sala widowiskowa  
GCK 

wstęp wolny  
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