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Konsorcjum dwóch grajewskich firm miało 800
dni na budowę ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych. Umowa
została podpisana jesienią 2019 roku. Prace
zakończyli szybciej. Oficjalny odbiór inwestycji
zaplanowano więc na 19 listopada. Powstało
ponad 1,6 kilometra ulicy Ekologicznej, 641
metrów Elektrycznej i niemal 250 metrów ulicy
9-go Pułku Strzelców Konnych. Wraz z nimi
infrastruktura podziemna, która pozwala na
dobry rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Ta inwestycja nie tylko zwiększyła bezpieczeństwo
i komfort przemieszczania się kierowców, rowerzystów
oraz pieszych. Służą temu dobre: nawierzchnia, chodniki
oraz ścieżki rowerowe, oświetlenie i oznakowanie. To widać
gołym okiem. Nie tak oczywiste i widoczne jest to, że ta
prorozwojowa dla całego miasta infrastruktura drogowa
otwiera nowe możliwości.
Podziemna sieć współgra z rozwojem
budownictwa mieszkaniowego
Mała obwodnica nie dość że odciążyła centrum, to
zastosowane podczas robót ziemnych rozwiązania komponują się z obecnym i przyszłym rozwojem mieszkalnictwa
w tej części Grajewa.
- Budowę ul. Ekologicznej zakończyliśmy na skrzyżowaniu
z ul. Jana Pawła II. Dzięki wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej (która
prowadzi do oczyszczalni ścieków) możemy teraz wykonać
wodociąg i kanalizację sanitarną w Osiedlu Jana Pawła II
i poprzez ul. Jana Pawła II wyprowadzić kanalizację
sanitarną z ulic Spokojnej i Legionistów. Będzie można
uruchomić pod budownictwo mieszkaniowe tereny
pomiędzy Osiedlem Południe i Koszarówką. Budowa ul.
Jana Pawła II (łącząca ul. Wojska Polskiego z Ekologiczną)
poprawi komunikację w południowo-zachodniej części
miasta – precyzuje Tomasz Poniatowski, Kierownik
Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo.
Starania o dofinansowanie zwieńczyło jeszcze
wyższe wsparcie
Dla całej inwestycji „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej,
Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”
korzystne okazały się upór władz miasta i dobra współpraca

z Radą Miasta Grajewo. Wcześniej trzykrotne starania
o dofinansowanie prac w ulicy Ekologicznej ocierały się
o pozytywne rozstrzygnięcia. Czwarty wniosek- na budowę
ciągu ulic uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Skuteczna determinacja pokazała, że nie
warto było modernizować w międzyczasie ulicy Ekologicznej tylko i wyłącznie ze środków miejskich. Co więcej,
udało się nie tylko wsparcie uzyskać, lecz również zwiększyć
jego zakres.
- Przypomnę, że przyznane nam 50-procentowe dofinansowanie tej inwestycji zostało zwiększone do 65-procentowego już w 2019 roku decyzją Premiera Mateusza
Morawieckiego – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo.
Dobra dla naszego miasta decyzja zbiegła się z wizytą
Prezesa Rady Ministrów, który przybył tu na zaproszenie
Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo oraz
ówczesnego Wiceministra Cyfryzacji, a obecnie Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama
Andruszkiewicza. Wspólne rozmowy zaowocowały zwiększeniem kwoty wsparcia o 15 procent. Całkowity koszt na
zakończenie inwestycji wyniósł: 14.174.421,39 zł, wartość
wydatków kwalifikowalnych: 9.824.054,73 zł, zaś
dofinansowanie aż: 6.385.635,57 zł
W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl
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Trwa „Rewitalizacja Centrum Grajewa”. To inwestycja, na którą Miasto Grajewo pozyskało 4 000 000
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Postępowanie przetargowe wyłoniło przedsiębiorstwo, które zadanie wykona za kwotę niemal
3 800 000 złotych. Przedsięwzięcie jest tak rozległe, że
zakończy się w 2022 roku. Wykonawca, zgodnie
z warunkami podpisanej 27 września umowy, od tego
momentu ma 300 dni na zrealizowanie wszystkich
zaplanowanych prac. Te obejmują swym zakresem
działania na Placu Niepodległości, ulicach Kilińskiego
oraz Traugutta i łączniku 08KD-D, który na razie nie
ma jeszcze swego patrona. Powstaje od ulicy Traugutta
do Placu Niepodległości. Jak idą prace? Mamy dobre
wieści wprost z placu budowy.
Do 10 listopada w ramach inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja
Centrum Grajewa” zrealizowane zostały roboty budowlane
w ciągu pieszo-jezdnym 08 KD-D (od ul. Traugutta do Placu
Niepodległości) polegające na rozbiórce budynków kolidujących
z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną. Wybudowano
kanalizację deszczową, sieć wodociągową oraz kanalizację
sanitarną.
- W ramach ciągu pieszo-jezdnego pozostały do wykonania:
budowa oświetlenia ulicznego, sieci centralnego ogrzewania,
nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej, zjazdów
i chodników z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej
oraz urządzenie zieleni – informuje inspektor Katarzyna Wojsław
z Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Grajewo.
W skali całej inwestycji do wykonania zostały ponadto
w ramach przebudowy Placu Niepodległości: urządzenie
zieleni, budowa nawierzchni jezdni oraz zjazdów i chodników,
parkingów, kanalizacji deszczowej. Tu dochodzi też budowa
oświetlenia ulicznego, linii zasilającej urządzenia na Placu
Niepodległości oraz kanalizacji teletechnicznej.
Prace na ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul.
Ełckiej) obejmą natomiast swym zakresem urządzenie zieleni skwer na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Traugutta. Poza tym tutaj
przed wykonawcą podobnego rodzaju prace jak na Placu Niepodległości.
Z kolei przebudowa ul. Traugutta (od ul.
Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) – poza budową nawierzchni
jezdni, chodników, kanalizacji i oświetlenia obejmie także
budowę sieci centralnego ogrzewania wraz z przyłączami do
granic pasa drogowego.
Do wykonania jest także przebudowa „w trybie
zaprojektuj-wybuduj” istniejących urządzeń energetycznych
w ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i Placu Niepodległości kolidujących z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu.
Co warto podkreślić? Zaplanowano, by w ramach
inwestycji „Rewitalizacja Centrum Grajewa” optymalnie
zachować zdrowy starodrzew, który nie koliduje z projektem.
Zieleń, której po nasadzeniach dodatkowo tu jeszcze przybędzie,
z pewnością stanie się ogromnym walorem nowego centrum
Grajewa.
Kolejnym etapem zmian w centrum będzie budowa
fontanny i miejsca do rekreacji na Placu Niepodległości.
W efekcie tej całej inwestycji powstanie reprezentacyjny deptak
pieszo-jezdny prowadzący w stronę Kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej w Grajewie. Stąd tylko kilka kroków do
zrewitalizowanego już Parku Solidarności, więc jak widać,
wszystko układa się w harmonijną całość udanej metamorfozy
śródmieścia.
Nie tylko centrum pięknieje. Trzeba zaznaczyć, że te
korzystne zmiany w wielu obszarach z powodzeniem realizowane
są dzięki inwestycjom w całym mieście. Od 2015 roku w Grajewie
podjęto ich już ponad 160. Cały katalog miejskich przedsięwzięć
świetnie prezentuje internetowa Mapa Inwestycji w Grajewie:
www.inwestycje.grajewo.pl.
WM
Fot. grajewo.pl
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9 listopada Dariusz Latarowski Burmistrz Grajewa
podpisał umowę z wykonawcą inwestycji pod nazwą:
„Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”.
To przedsięwzięcie realizowane jest w ramach międzynarodowego litewsko-polskiego projektu "Strengthening cross border social connections" dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
W ciągu 100 dni od podpisania umowy mają zostać
wykonane m.in. roboty rozbiórkowe istniejących ciągów
pieszych, bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, boiska
wielo-funkcyjnego, istniejącego placu gospodarczego oraz
części trybun. W tym samym okresie powstanie bieżnia
okólna 400-metrowa oraz prosta- sześciotorowa o dystansie 100 metrów. Zbudowane będzie także odwodnienie
bieżni. Roboty inżynierskie i budowlane obejmą remont
trybun (sektor A i B), naprawę schodów, renowację
terenów utwardzonych przyległych bezpośrednio do
trybuny i ścieżek.
Koszt realizacji całej inwestycji to 2 069 531,28 zł.
Warto dodać, że Miasto Grajewo może liczyć na około
50-procetowe dofinansowanie z programu INTERREG
V-A Litwa-Polska.
Kolejnym etapem prac na tym obiekcie będzie
w przyszłości przebudowa boiska głównego do piłki nożnej.
WM
Fot. grajewo.pl



Zakończyła się budowa linii oświetleniowej na osiedlu Jana
Pawła II, a dokładnie w parku z wieżą ciśnień. Realizacja
inwestycji polegała na ułożeniu kabla i budowie jedenastu
czterometrowych słupów aluminiowych wraz z oprawami
parkowymi na fundamencie prefabrykowanym. Koszt tych
prac wyniósł 207 tysięcy złotych.
Ten zieleniec powstał w 2019 w ramach wcześniejszej,
większej inwestycji- „Zagospodarowanie Parku Solidarności
oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie”. Służy
mieszkańcom młodego osiedla w tej części miasta. Budowa
oświetlenia sprawiła, że będzie tu jeszcze bardziej estetycznie
i bezpiecznie. Dzięki niemu lepiej widoczny stanie się także
charakterystyczny punkt tego miejsca- zabytkowa wieża
ciśnień w otoczeniu starodrzewu. Obiekt pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XIX i XX wieku i jest jedną z niewielu
zachowanych w mieście budowli dawnego kompleksu
koszarowego.
WM/ Fot. grajewo.pl
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4 listopada Serwis Samorządowy Polskiej Agencji
Prasowej ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do
Życia” opracowanego przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk. Zestawienie obejmujące wszystkie 2477
polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia.
Grajewo zajęło 1039. pozycję w skali kraju oraz 130
w swojej kategorii, czyli wśród 232 gmin z siedzibą
powiatu ziemskiego. Nasze miasto plasuje się wyżej
niż na przykład Mońki, Sejny czy Augustów na
Podlasiu oraz Ełk, Olecko czy Giżycko na Mazurach.
Grajewo jest w tym rankingu najwyżej ze wszystkich gmin powiatu grajewskiego.
W rankingu „Gmina Dobra do Życia” w kategorii gmin
z siedzibą powiatu ziemskiego na Podlasiu wyprzedzają nasze
miasto: Bielsk Podlaski ze wskaźnikiem jakości życia 56,62,
Wysokie Mazowieckie, Kolno, Zambrów, Siemiatycze
(wskaźnik jakości życia- 51,85). Grajewu WJŻ wyliczono na
50,99. W rankingu wyprzedzamy: Mońki (50,94), Sejny
(50,77), Sokółkę (50,13), Augustów (49,90), Hajnówkę
(45,74). Za naszym miastem są także między innymi Ełk
(48,62), Olecko (47,43) i Pisz (46,85), Giżycko (48,79)
z warmińsko-mazurskiego.
Miasto najwyżej spośród gmin całego powiatu
grajewskiego
W ujęciu ogólnopolskim pierwsze 8 miejsc zajmują gminy
z mazowieckiego z Ożarowem Mazowieckim na czele (WJŻ69,08). Najwyżej z podlaskiego plasuje się w tym ujęciu
Białystok ze 135 pozycją. Na 193 jest Wasilków, 9 oczek niżej
Bielsk Podlaski. 219 miejsce w rankingu w ujęciu ogólnopolskim zajęło Wysokie Mazowieckie, a 232 Supraśl. 295
lokatę ma tu Dobrzyniewo Duże, 324 Brańsk, a 422 Choroszcz,
natomiast 10 oczek niżej sklasyfikowano Kolno. 460 miejsce
zajął Juchnowiec Kościelny, 561- Zambrów, 569- Suwałki,
575- Łomża, 658- Mielnik. Łomża gmina wiejska zajęła 727
lokatę, gmina wiejska Śniadowo-1134, a wiejska Wysokie
Mazowieckie- 1158. Miejsko-wiejska gmina Łapy ma pozycję
1606.
Jak plasują się tu gminy powiatu grajewskiego? Szczuczyn2098, Wąsosz 2208, gmina wiejska Grajewo- 2235, miejskowiejska gmina Rajgród- 2320, Radziłów- 2422.
Jak informują twórcy tego innowacyjnego w skali kraju
rankingu, „Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ
mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe
zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in.
atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki
zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz
pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg
różnorodnych danych środowiskowych”.
Jak wyglądała metodologia badań, którą przyjęto
w tym rankingu?
Uwzględniono w sumie 48 czynników z 10 obszarów
badawczych. Analizie poddano także te wskaźniki, na które
samorząd nie ma wpływu. Tu wymienić można choćby:
długość okresu wegetacyjnego czy liczbę godzin usłonecznienia albo prawdopodobieństwo występowania warunków
sprzyjających burzy. Zbadano także te, na które samorząd
wpływ ma- przede wszystkim poprzez gminne inwestycje.
Wśród nich na przykład: dostępność ludności do miejskich
terenów zielonych, udział ludności korzystającej z wodociągów czy oczyszczalni ścieków. Twórcy rankingu sprawdzali
także przeciętną odległość uczniów do szkół podstawowych.
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Zliczono również zasoby bibliotek na jednego mieszkańca
danej gminy oraz ilość obiektów sportowych w przeliczeniu na
10 tysięcy mieszkańców czy dostęp do Internetu.
Wnioski? Dalsza ciężka praca na rzecz
mieszkańców.
Warto podkreślić, że twórca rankingu- prof. dr hab.
Przemysław Śleszyński jest uznanym specjalistą oraz autorem
prac z zakresu kondycji polskich miast. W swoich badaniach
opublikowanych w 2019 roku stwierdził, że o ile w 2014 roku
w Grajewie występowały 82 obszary problemowe, o tyle
w 2018 roku ich liczba zmalała do 76. To pokazuje dobry
kierunek zmian realizowanych w naszym mieście. Podobnie
cieszą noty Grajewa na tle innych miast województwa i kraju
w rankingu „Gmina Dobra do Życia”.
- Nie pracujemy dla laurów i dobrych notowań w rankingach,
lecz dla konsekwentnego podnoszenia jakości życia mieszkańców Grajewa. Trzeba jednak przyznać, że wyniki tego
rankingu dają nam wiele cennych informacji. Potwierdzają, że
nasze działania i decyzje inwestycyjne są trafne. Wskazują
także, na co warto położyć większe akcenty w przyszłości, by
miasto nadal dobrze się rozwijało. Obecnie jesteśmy na dobrej
pozycji. To efekt rzetelnej pracy wielu osób. Dlatego z tego
miejsca pragnę podziękować za owocną współpracę
pracownikom Urzędu Miasta Grajewo, prezesom miejskich
spółek, dyrektorom jednostek budżetowych. Dziękuję także
Radzie Miasta Grajewo za konstruktywne i merytoryczne
dyskusje, które owocują działaniami przynoszącymi korzyści
całemu Grajewu. Doceniam także głos i wkład czasu oraz
energii mieszkańców, którzy wielokrotnie w bezpośrednich
rozmowach ze mną czy poprzez Facebooka sygnalizują
problemy, nad którymi powinniśmy się jeszcze bardziej
pochylić. Sprzyja nam również dobra współpraca z parlamentarzystami i rządem, co skutkuje regularnym wspieraniem
finansowym zaplanowanych przez nas działań – mówi Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia” zostały
ogłoszone w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu,
strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy
z siedzibą powiatu (w tej kategorii znalazło się Miasto
Grajewo), gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem
powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie
z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
Honorowy patronat nad rankingiem objął Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek
Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.
Więcej informacji o rankingu znaleźć można na stronie
internetowej Polskiej Agencji Prasowej.
WM na podst. www.samorzad.pap.pl
Fot. grajewo.pl
www.gazetagrajewska.pl
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9 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo odbyło się kolejne spotkanie partnerskie
online w ramach projektu „Nasze Grajewo model
wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. Podczas tej
wideokonferencji Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo podsumował najważniejsze
wydarzenia i działania, jakie zostały podjęte
i zrealizowane w ramach wyżej wspomnianego
przedsięwzięcia.
- Omówiliśmy między innymi działania związane
z metamorfozą budynku w „parku z czołgami”, gdzie
funkcjonuje Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie – informuje Burmistrz.
W wideokonferencji 9 listopada Urząd Miasta Grajewo
reprezentowały także: referent-animator Elżbieta Ostalska
- Konopka, Iwona Poniatowska z Wydziału Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego oraz Edyta Lipowska wraz
z Iwoną Poniatowską z Referatu Pozyskiwania Środków.
Przypomnijmy, że umowa na realizację projektu
„Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania
rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”
została podpisania w październiku 2018 roku. Partnerami
projektu został Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku, Miasto Grajewo oraz włoski Turyn.
Na działania pozyskano fundusze zewnętrzne, dzięki
czemu wartość projektu sięgnęła kwoty 1 236.423,60 zł.
Jego głównym celem było i nadal jest wspieranie działań
związanych z modelową rewitalizacją centrum Grajewa.
Dlaczego Turyn został partnerem
Grajewa?
W latach 2007-2013 to włoskie miasto realizowało
z sukcesem program rewitalizacji Urban Barriera. Dzięki
niemu wdrożono proces przeobrażenia Barriera di Milano
– zabytkowej dzielnicy w północnym Turynie. Warto
korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Na bazie turyńskich
doświadczeń włączono grajewskie organizacje pozarządowe oraz mieszkańców w proces rewitalizacji i inicjatywy
realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Grajewo na lata 2017- 2027.
Grajewianie aktywnie włączyli się w procesy
rewitalizacyjne
Jakie działania przeprowadzono dotychczas w ramach
projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń
Turynu”? To między innymi powołanie i spotkania Grupy
Inicjatywnej. Włączanie mieszkańców w procesy rewitalizacyjne świetnie udało się także podczas warsztatów
planistycznych w maju 2019 roku. Ich celem było zebranie
uwag, opinii i propozycji mieszkańców w odniesieniu do
potencjalnych funkcji budynku po byłej aptece na Placu
Niepodległości oraz terenu za nim. Uczestniczyły w nich
dzieci, młodzież oraz dorośli.
Kolejne warsztaty planistyczne zaowocowały
powołaniem Centrum Organizacji Pozarządowych. To
z kolei przełożyło się na zacieśnienie współpracy NGO
i stowarzyszeń działających w naszym mieście. Wyrazem
tego był między innymi udany ubiegłoroczny Piknik
Organizacji Pozarządowych w parku z czołgami. Przez cały
czas trwania imprezy działał punkt konsultacyjno informacyjny dotyczący przygotowywanej wówczas przez
Miasto Grajewo Kompletnej Propozycji Projektu pn.
"Grajewo- miasto efektywnie zarządzane i przyjazne

mieszkańcom" w ramach programu "Rozwój Lokalny".
Organizatorem pikniku było Miasto Grajewo i Centrum
Organizacji Pozarządowych. Współorganizatorami byli:
Towarzystwo Przyjaciół 9-go Pułku Strzelców Konnych,
Morsy Grajewo, Klub Motocyklowy Motowilki, ZS Strzelec,
KS Ookami, KS Maratonka, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ZHP, OSP, Stowarzyszenie Kultura Niezależna i Stowarzyszenie Partita. Fakt uczestnictwa tak wielu podmiotów oraz
grajewian w tym wydarzeniu pokazał, że powołanie COP-u,
adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 61 na
potrzeby jego działań były dobrą decyzją.
Wymiana dobrych praktyk służy naszemu miastu
Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych połączone z rewitalizacją i nadaniem nowych funkcji społecznych budynkowi w parku z czołgami to jedno z działań,
które grajewska delegacja przeanalizowała właśnie
w Turynie, podczas wizyty u partnera projektu w lutym
2019 roku. Tu w podobny sposób nadano nowe życie
budynkom i zapoczątkowano prężne działania stowarzyszeń, które tam działają z pożytkiem dla społeczności
lokalnej.
Włosi odwiedzili Grajewo jesienią ubiegłego roku.
Była okazja do rozmów na temat przebiegu procesu
rewitalizacji w naszym mieście. Podczas wspólnego
spaceru po Grajewie dyskutowano na temat problemów
lokalnych. Zwiedzano obiekty rewitalizowane oraz planowane wówczas do rewitalizacji, m.in. Park Solidarności,
Plac Niepodległości oraz podwórko przy ul. Dolnej 11, gdzie
dzięki inicjatywie lokalnej powstał plac zabaw.
Długo by wymieniać korzyści z projektu „Nasze
Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją
z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. Więcej ciekawych
informacji w tym zakresie znaleźć można na stronie Urzędu
Miasta Grajewo: grajewo.pl w zakładce „Pozyskane
dotacje”. Tam jest szczegółowy opis poszczególnych działań
realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia realizowanego z Włochami.
Wideokonferencja 9 listopada była ostatnim już
spotkaniem w formule online ze stroną turyńską. Dlatego
nie zabrakło podziękowań partnerowi włoskiemu za
wspólną realizację projektu, który ma zakończyć się w
styczniu 2022 roku.
WM / Fot. grajewo.pl

5

6

8

9

7

12

16

6

13

14

10

18

Na tych miejskich drogach planowane są inwestycje
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

INWESTYCJE

www.gazetagrajewska.pl

W ubiegłym numerze Gazety Grajwskiej pisaliśmy o tym, że
Grajewo otrzyma aż 28 424 000,00 zł z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na budowę
i przebudowę dróg. W ramach prac powstaną nawierzchnie jezdni
wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie oraz oświetlenie
uliczne i oznakowanie. Miasto do tych działań dołoży z własnego
budżetu niecałe 1 500 000 zł. W ramach kwoty niemal 30 000 000
złotych planowane są budowy i przebudowy dróg. Zamieszczona
tutaj mapa doskonale obrazuje rozmiar planowanego ogromnego
przedsięwzięcia, które objąć ma obszar 23 miejskich ulic:
Spokojnej (1), Rtm. Konopki (2), Perlitza (3), Ułańskiej (4),
Legionistów (5), Grzybowej (6), Jaśminowej (7), Miłej (8),
Konwaliowej (9), Grabowskiego (10), Pilota Sztramko (11), Partyzantów (12), Polnej (13), Piaskowej (14), Tabortowskiego (15),
Baśniowej (16), Jana Pawła II (17), Danuty Siedzikówny „Inki”
(18), Kościelnej (19), Św. Józefa (20), Św. Piotra (21), Św. Marka
(22), Św. Maksymiliana Kolbe (23), Św. Floriana (24).
Warto zaznaczyć, że we wniosku do Polskiego Ładu znalazły się
także: budowa łącznika na os. Południe, parkingu przy ul.
Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i
os. Parkowe.
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. Wkrótce można spodziewać się ogłoszenia
przetargów na zaplanowane prace.
Jak zapowiedział Burmistrz Dariusz Latarowski, w drugim
naborze do Programu Polski Ład Grajewo będzie ubiegać się o
kolejne pieniądze- przede wszystkim na kanalizację,
wkomponowaną w budowę tych dróg, na których środki są już
przyznane.
WM na podst. grajewo.pl
Fot. grajewo.pl
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O zamiłowaniu do sportu rozmawiamy z Emilią Gryczan. Młoda grajewianka uprawia
z powodzeniem trójbój siłowy i ma już na swoim koncie sukcesy, także na arenie
międzynarodowej. Zachęca młodzież i dorosłych do aktywnego trybu życia. Mówi, jakie
zalety dla organizmu niesie trójbój siłowy.
Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Mam 15 lat i obecnie uczęszczam do Zespołu Szkół nr 2 im. 9.
Pułków Strzelców Konnych w Grajewie. Wcześniej uczyłam się
w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.
Skąd wzięło się u Pani zainteresowanie sportem?
Sportem interesowałam się już od dziecka. Jeszcze przed
trójbojem siłowym bardzo angażowałam się w bieganiestartowałam zarówno na długich, jak i na krótkich dystansach.
Jeszcze w marcu 2019 roku uczestniczyłam w Igrzyskach
Dzieci i Młodzieży Grupy Zachodniej w Drużynowych Biegach
Przełajowych rozegranych w Nowogrodzie, gdzie wspólnie
z kolegami i koleżankami z podstawówki reprezentowaliśmy
naszą „czwórkę”.
Jak to się stało, że zainteresowała się Pani trójbojem
siłowym?
Zaczęło się od zwykłego uczęszczania na siłownię. Tam
poznałam trenera w osobie Jakuba Golaka. Ten prowadził
wtedy, jak i teraz, zajęcia crossfitu. Zaczęłam na nie chodzić.
Crossfit ćwiczyłam około siedmiu, może ośmiu miesięcy.
Z czasem Kuba zaproponował mi zajęcia dodatkowe, by
ostatecznie przejść właśnie do trójboju siłowego. To był
przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Bardzo zainteresowałam się
tym światem.
Czym jest trójbój siłowy?
To jedna z dyscyplin wśród sportów siłowych. Trójbój siłowy
jest bardzo wciągającą i dającą mnóstwo radości oraz siły
dyscypliną sportu. Wymaga ona od zawodników siły mięśni,
która pozwala podnosić ciężary. W skład trójboju siłowego
wchodzą w sumie trzy ćwiczenia. To martwy ciąg, przysiad
oraz wyciskanie sztangi na ławce poziomej. Do każdego
z ćwiczeń zawodnicy i zawodniczki trójboju mogą podejść
trzykrotnie, starając się uzyskać jak najlepszy wynik. Suma
najlepszych not z wszystkich ćwiczeń daje wynik trójboju
siłowego. Ważna tutaj jest kolejność. Pierwsze są przysiady, po
których odpoczywają nogi i plecy podczas wyciskania leżąc,
a na sam koniec wykonywane są martwe ciągi. Gdyby spojrzeć
na historię, to początki trójboju siłowego sięgają końca lat
pięćdziesiątych. Wtedy rozegrane zostały Pierwsze Mistrzostwa Wielkiej Brytanii. W obecnym kształcie trójbój
ukształtował się pod koniec lat sześćdziesiątych. W 1972 roku
powstała Międzynarodowa Federacja Trójboju Siłowego
(IPF). Rok później rozegrano pierwsze oficjalne mistrzostwa
świata. W tym ujęciu trójbój siłowy jest dosyć młody, lecz
gdyby się dobrze przyjrzeć, to można stwierdzić, że martwy
ciąg uprawiali już starożytni Rzymianie i Grecy. W Polsce
trójbój reprezentuje Polski Związek Kulturystyki, Fitness
i Trójboju Siłowego (PZKFiTS), zrzeszony w Międzynarodowej
Federacji Trójboju Siłowego i Europejskiej Federacji Trójboju
Siłowego.
Jakie korzyści dla organizmu niesie trójbój siłowy?
Trójbój siłowy najlepiej jest uprawiać pod okiem doświadczonego trenera, aby prawidłowo się rozwijać i zdobywać coraz
większe umiejętności oraz móc liczyć na fachowe doradztwo
w kwestiach technicznych, a także na dobrą asekurację
podczas wykonywania ćwiczeń. Ta dyscyplina jest bardzo
korzystna dla powiększenia ogólnej siły ciała oraz sprawności.

8

Proszę zwrócić uwagę, że zarówno przysiad, jak i wyciskanie na
ławce oraz martwy ciąg to wszystko są przecież ogromnie
złożone ruchy, wymagające skoordynowanej pracy bardzo
wielu mięśni całego ciała. Przysiady oraz martwy ciąg
wzmacniają rdzeń kręgosłupa, plecy oraz nogi, a wyciskanie na
ławce sprawia, że rozwija się większość mięśni górnych partii
ciała. Trening siłowy zwiększa także gęstość kości. Te
wszystkie atuty sprawiają, że człowiek jest bardziej odporny na
kontuzje. Wymieniłam główne zalety, lecz nie zapominajmy
także o rosnącym świetnym samopoczuciu, które towarzyszy
nam, gdy przekonujemy się, że jesteśmy coraz silniejsi,
a treningi pozwalają nam przekraczać kolejne bariery. Trening
pomaga utrzymać sylwetkę i prawidłową masę ciała. Trójbój
siłowy uczy także systematyczności, skutecznego dążenia do
celu, pracy nad techniką, dbania o siebie, prawidłowego
odżywania. Nie bez znaczenia jest także fakt, że trenujemy
w zgranym zespole życzliwych sobie osób, które dopingują
siebie nawzajem i pomagają sobie przy różnych okazjach.
Długo już Pani trenuje trójbój siłowy?
To już prawie trzy lata.
Na czym polegają treningi, by dobrze przygotować się
do zawodów w trójboju siłowym?
Polegają na odpowiednim przepracowaniu okresu około
dwunastu tygodni przed zawodami, gdzie pierwszy etap jest
przygotowaniem ogólnym. Kolejnym jest przygotowanie
specjalistyczne i polega ono na wykonywaniu bojów typowo
trójbojowych, czyli: martwego ciągu, wyciskania leżąc oraz
przysiadu.
Czy poza sportem ma Pani jakieś inne pasje, hobby,
zainteresowania? Jeśli tak, to jakie?
Sport, a konkretnie trójbój siłowy to obecnie zdecydowanie
moja pasja numer jeden, lecz interesuję się również fotografią.
Jak rozwijała się Pani kariera sportowa i jakie ma
Pani sportowe plany na przyszłość?
Moja kariera rozwijała się stopniowo, czyli w odpowiednim dla
www.gazetagrajewska.pl
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mnie tempie. Najpierw zaczęła się od wewnętrznych zawodów
na siłowni, następnie wypracowywałam pod okiem trenerów
kolejne dobre wyniki. W pierwszych dniach września
ubiegłego roku w Skierniewicach odbyły się Mistrzostwa
Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym i Wyciskaniu Leżąc. Te
zawody były bardzo udane dla całej naszej ekipy. Stowarzyszenie VIP TEAM Grajewo wywalczyło tam aż piętnaście
medali. To osiem złotych krążków, sześć srebrnych
i jeden brązowy. Tam udało się naszej ekipie pobić w sumie
czternaście rekordów Polski! W kategorii „junior” do 16 lat
kobiet zdobyliśmy drużynowo II miejsce. Stamtąd
przywiozłam srebro w wyciskaniu sztangi. W sierpniu tego
roku odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorek i Juniorów,
Weteranek i Weteranów w Trójboju Siłowym w Rumunii. Tam
sięgnęłam po brązowy medal Mistrzostw Świata Subjuniorek
do lat 18 w kategorii 63 kg. Byłam najmłodszą zawodniczką
tych mistrzostw. Zaliczyłam wszystkie 9 podejść i w tak
zwanym „totalu” zdobyłam wynik 302.5 kg. To mnie bardzo
ucieszyło, ponieważ to o 10kg więcej w stosunku do poprzedniego startu w Mistrzostwach Europy w Pilźnie.
W przysiadzie poprawiłam swój indywidualny rekord o 12.5kg.
Następnie w wyciskaniu doszło kolejne 2.5kg do rekordu
indywidualnego. Wynik w martwym ciągu to 110/117.5/120kg.
To był mój drugi start w imprezie tak poważnej rangi.
Ogromnie cieszy medal, ale niezwykle istotne jest także
ogromne doświadczenie zebrane na tak ważnych zawodach.
Po Mistrzostwach Świata w Rumunii za to wszytko jestem
ogromnie wdzięczna Kubie oraz Robertowi- moim dwóm
trenerom, bo wszytko to osiągnęłam dzięki ich pomocy.
Z całego serca dziękuję także moim rodzicom, którzy wspierają
mnie w mojej pasji. To przecież dzięki nim możliwe jest
finansowanie moich treningów i wyjazdów. Co do planów na
przyszłość, to mam nadzieję nadal się rozwijać właśnie
w trójboju siłowym. Lubię trenować, sprawia mi to radość.
Mam chęć nadal się przykładać, starać, doskonalić, pokonywać kolejne bariery. Dlatego mam prawo sądzić, że będę
coraz lepsza w tym, co mnie pasjonuje.
Jakie są Pani najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia sportowe?
Moje największe osiągniecie to na pewno Mistrzostwa Świata
w Rumunii, gdzie zajęłam trzecie miejsce, Mistrzostwa Europy
w Czechach oraz Puchar Polski w Katowicach, gdzie zajęłam
pierwsze miejsce.
Jakie uczucia towarzyszą Pani, gdy staje na najwyższym stopniu podium?
Tych uczuć, które towarzyszyły mi na najwyższym stopniu
podium nie sposób dokładnie opisać słowami. To ogromna

radość plus niesamowicie silne emocje, które biorą górę w tych
niezapomnianych chwilach na podium.
Trenuje Pani w klubie, który od stosunkowo niedawna funkcjonuje w Grajewie. Czy Pani zdaniem
dobrze wpisał się w potrzeby grajewian, którzy
podobnie jak Pani rozwijają się sportowo właśnie
w sportach siłowych?
Nie wiem, czy się dobrze wpisał, ale z pewnością ten klub
odnosi bardzo wiele sukcesów. Korzystając z okazji chciałabym zachęcić młodzież i nie tylko do korzystania z siłowni,
z olbrzymimi atutami w postaci świetnej atmosfery oraz
profesjonalnych trenerów. Obecność tylu pań i dziewczyn
pokazuje zanik stereotypu, że trójbój jest typowo męskim
sportem.
Czy pandemia utrudnia treningi?
Pandemia wielu ludziom utrudniła i nadal utrudnia życie. Ale
przecież, jak mówi przysłowie, „dla chcącego nic trudnego”,
a zgodnie z innym „sport to zdrowie”. Dlatego warto korzystać
z tych możliwości rozwoju sportowego, które są obecnie
dostępne. Sport w każdej postaci- zawodowy czy amatorski,
bez względu na dyscyplinę, wzmacnia odporność, pomaga
zachować dobrą kondycję, relaksuje, daje siłę i energię do
działania. Zachęcam zatem wszystkich do aktywnego trybu
życia i zapewniam, że trójbój siłowy jest wspaniałą dyscypliną.
To przygoda, pasja, budowanie swojej siły, a przy tym
możliwość poznania wspaniałych osób. Zawody są okazją do
wyjazdów do wielu miast w Polsce i poza jej granicami.
Dziękujemy za rozmowę.
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Miejskie uroczystości upamiętniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
rozpoczęły się 11 listopada przy Pomniku Niepodległości przed Urzędem Miasta.
Punktualnie o godz. 11.00 wybrzmiał dźwięk syreny
alarmowej. Tuż po nim poczet flagowy Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” Organizacji Społeczno - Wychowawczej
Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo dokonał uroczystego
podniesienia flagi Polski na maszt, a Miejska Orkiestra
Dęta OSP zagrała Hymn państwowy.
Zgromadzone na placu delegacje władz samorządowych,
przedstawiciele szkół, przedszkoli, jednostek, instytucji,

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń złożyły wiązanki
kwiatów. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe, a także żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, którzy pełnili asystę
honorową przy pomniku.
O godz. 12.00 w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny. Tuż po
niej zgromadzeni udali się pod Krzyż „Solidarności”, gdzie
odbyło się poświęcenie odnowionego w tym roku krzyża
oraz złożenie wiązanek kwiatów. Ponadto wyznaczone
delegacje złożyły 11 listopada wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej w Grajewie.
grajewo.pl



Listopad jest miesiącem, w którym uroczyście
obchodzimy między innymi Święto Niepodległości,
będące pamiątką wydarzeń z 11 listopada 1918 roku.
Warto pamiętać, że jednym z elementów wydarzeń
związanych z procesem odzyskiwania niepodległości
była akcja oddolnego rozbrajania żołnierzy niemieckich, okupujących obszar Królestwa Polskiego przez
członków Polskiej Organizacji Wojskowej.
Pamiątkę po tych wydarzeniach stanowi odznaka pamiątkowa
Krzyż Rozbrojenie – Wypędzenie Niemców –
Warszawa 11 XI 1918. Odznaczenie ma kształt
krzyża. Krzyż o wymiarach 32 x 32 mm jest
wypukły w centrum. Między każdym z ramion
znajdują się promienie, wycięte pod kątem
prostym. Na jego ramionach znajdują się
napisy: WYPĘDZENIE ROZBROJENIE
NIEMCÓW WARSZAWA. Pośrodku odznaki
znajduje się nałożony na nią orzełek legionowy.
Siedzi on na pelcie (tarcza Amazonek),
a pośrodku niej znajduje się wewnętrzna tarcza
z literą „L”. Pod nią, po obu bokach, półkoliście
została umieszczona data 11 XI 1918. Na
rewersie znajduje się słupek z okrągłą nakrętką.
Jest ona lekko wypukła oraz wykonana
z mosiężnej ciętej i doginanej blachy o średnicy
20 mm. Odznaka jest dwuczęściowa. Została wykonana
matrycowo z mosiądzu. Sporządzono ją przez bicie stemplem
i patynowanie. Została wyprodukowana w zakładzie grawerskim
Jana Knedlera w Warszawie. Znajdująca się w zbiorach
Grajewskiej Izby Historycznej odznaka jest związana z osobą Jana
Zyskowskiego. Została przekazana w formie depozytu przez jego
wnuki: Irwinę Zaborowską-Kłoczko oraz Tadeusza Zaborowskiego.
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Postać Jana Zyskowskiego (1875–1945) przybliżaliśmy już
w Gazecie Grajewskiej. Warto przypomnieć, że urodził się w 1875
roku w Szczuczynie jako syn Marcina i Józefy Kozłowskiej.
W rodzinnym mieście ukończył szkołę miejską. Większość swego
życia związał jednak z Grajewem. W 1918 roku aktywnie
uczestniczył w rozbrajaniu Niemców, za co otrzymał Odznakę Za
Udział w Rozbrajaniu i Wypędzeniu Niemców w 1918 roku. Tuż po
odzyskaniu niepodległości przekazał na odbudowę Rzeczpospolitej kosztowności w postaci biżuterii złotej, co zostało
wymienione w „Gazecie Powiatowej” z tamtego
okresu.
Przypomnijmy, że projekt „Eksponat
miesiąca” Grajewska Izba Historyczna rozpoczęła na początku 2020 roku z okazji 480-lecia
nadania praw miejskich Grajewu. W ramach tej
akcji co miesiąc prezentowane są najciekawsze
eksponaty pochodzące ze zbiorów GIH-u.
Wśród nich były już między innymi: skrzynka
pocztowa z okresu II RP, dekiel Polskiej
Korporacji Akademickiej "Nationalitas" po
studencie SGGW - Czesławie Złotkowskim
z Grajewa czy Oficerska kurtka mundurowa wz.
36 – por. Izydora Kołakowskiego w barwach
9 PSK lub album ze zdjęciami dotyczącymi
budowy Zakładu Płyt Wiórowych w Grajewie.
Więcej ciekawych informacji o projekcie „Eksponat miesiąca”
wraz ze szczegółowymi opisami i zdjęciami prezentowanych
w ramach tej akcji przedmiotów znaleźć można na stronie
internetowej Grajewskiej Izby Historycznej oraz profilu
facebookowym placówki.
GIH/WM
Fot. GIH
www.gazetagrajewska.pl
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GDY WOLNOŚCI NADSZEDŁ CZAS …
Wydarzenia pamiętnego dla Polski dnia 11 listopada 1918 roku
nie ominęły również Grajewa i terenów powiatu szczuczyńskiego. Na czoło akcji niepodległościowej- podobnie jak w całym
kraju- wysunęła się Polska Organizacja Wojskowa. To właśnie
komendant Okręgu Łomżyńskiego Polskiej Organizacji
Wojskowej Staria-Galiński wydał w tym dniu rozkaz:
Zarządzam natychmiastowe rozbrajanie wszystkich
Niemców, jacy na naszych ziemiach znajdują się.
Na terenie powiatu szczuczyńskiego rozbrajanie
okupantów zarządził miejscowy komendant POW - Stanisław
Brodowski „Skała”. Do realizacji tego rozkazu przystąpili
członkowie POW w poszczególnych miejscowościach powiatu.
W Radziłowie, Wąsoszu i Szczuczynie rozpoczęto akcję
rozbrajania Niemców i przejmowania majątku i administracji.
Proces ten przeciągnął się jednak aż do dnia 13 listopada. Poza
członkami POW w akcji tej aktywnie uczestniczyli członkowie
miejscowych OSP. W przypadku Szczuczyna oddziały
niemieckie wycofywały się z miasta bez stawiania oporu,
umożliwiło to miejscowym członkom POW jeszcze w dniu
12 listopada skierować się z pomocą w kierunku Grajewa.
W samym Grajewie napięcie sytuacji i niepewność
Niemców dały się już odczuć w dniu 10 listopada. Kolejny dzień
minął jednak jeszcze spokojnie. Dopiero w nocy z 11 na 12
listopada straż obywatelska złożona z członków POW zaczęła
zajmować posterunki w mieście, co rozpoczęło proces
rozbrajania Niemców i przejmowania władzy. Niezwykle
ważnym było bezkrwawe rozbrojenie 20-osobowej załogi
niemieckiej na terenie koszar, w których przetrzymywano
kilkaset koni. Efektem tych działań było przejęcie 501 koni,
2 ckmów, ok. 800 karabinów z amunicją, sporej ilości granatów
ręcznych i kilkudziesięciu tysięcy marek z zajętej kasy
powiatowej. W budynkach dworca kolejowego zabezpieczono
również 4 telefony, 2 telegrafy, szyny i podkłady kolejowe oraz
kilka zwrotnic.
W związku z bliskością granicy i węzłowym znaczeniem
miasta wydarzenia te nie przebiegały jednak bezproblemowo.
Niemcy, a byli to przeważnie urzędnicy wojskowi, opuścili
miasto wziąwszy jednak jako zakładnika delegata władz
centralnych z Warszawy, a równocześnie właściciela majątku
Miecze, Stefana Biskupskiego. Na szosie wiodącej do granicy
dopędził ich przybyły ze Szczuczyna oddziałek POW. Mediacji
podjął się zakładnik Biskupski i jego staraniom należało
zawdzięczać, że nie doszło do przelewu krwi, a Niemcy zgodzili
się oddać broń. Sprawność i odwaga oddziału polskiego
wzbudziła w Niemcach prawdziwy podziw i uznanie. Wkrótce
jednak po rozbrojeniu oddziału składającego się z urzędników
nadciągnęła nad granicę kompania wojska wycofująca się
również z Grajewa. Jednakże i tym razem nie doszło do walki. Na
rozkaz dotychczasowego naczelnika powiatu von Trotha
żołnierze złożyli broń.
Po pewnym czasie przybył do Grajewa oddział wojska
z Prostek, gdyż według zapewnień zbiegłych żandarmów, Polacy
w Grajewie mordowali Niemców. Doszło do wymiany strzałów,
w wyniku których poległ 12-letni chłopiec. Incydent ten spowodował opamiętanie i rozpoczęto pertraktacje, podczas których
udało się przekonać Niemców, że oskarżenia wysuwane wobec
Polaków były bezpodstawne. Następnie nawiązano kontakt
z Radą Żołnierską w Ełku, którą zapewniono, że strona polska
nie żywi agresywnych zamiarów wobec Prus Wschodnich
i dąży jedynie do “ustalenia porządku” we własnym kraju.
Niemcy ze swej strony zadeklarowali, że nie zamierzają posyłać
do Polski oddziałów wojskowych.
W Rajgrodzie, gdzie funkcjonowała dość silna grupa POW,
proces rozbrajania Niemców przebiegał sprawnie i bezproblemowo. Rozbrojono kilkunastu żandarmów oraz niemieckiego
komendanta miasta - Majko, których następnie wygnano do
pobliskich Prus. Kilku żandarmom udało się jednak uciec łodzią

        
       



przez jezioro na pruską stronę, mimo ostrzału z brzegu
prowadzonego przez kilku peowiaków.
Szybkie rozbrojenie oddziałów niemieckich w głównych
miastach w pierwszych dniach niepodległości było tylko
początkiem licznych, trwających w zasadzie do końca listopada
drobnych starć z kolejnymi oddziałami, które zdążały z kierunku
twierdzy Osowiec ku granicy Prus Wschodnich. Większość z nich
w wyniku negocjacji lub podstępu kończyła się bez rozlewu krwi.
Przykładem może być akcja rozbrojenia w Szczuczynie kilkusetosobowego oddziału niemieckiego z taborem. Naprzeciw
Niemcom wyjechała trzyosobowa delegacja w mundurach
legionowych na czele z Michałem Fulmykiem, której po dwóch
dniach pertraktacji udało się wmówić Niemcom, że w Szczuczynie stacjonuje bardzo liczny oddział polski. Po wjechaniu do
Szczuczyna oficerowie niemieccy zostali zaproszeni na obiad do
sztabu w domu Witolda Ossowskiego i tam rozbrojeni. Następnie rozbrojono pozostałych Niemców i wieczorem odesłano
wszystkich ku granicy.
Nie zawsze jednak akcje przebiegały tak sprawnie i bezproblemowo. W dniu 18 listopada doszło na przykład do starcia
zbrojnego z Niemcami w Radziłowie. Całe wydarzenie wyglądało
zaś następująco. Z kierunku Osowca wycofywał się 60-osobowy
oddział niemiecki, który stanął na nocleg w Klimaszewnicy. Po
nieudanej próbie pertraktacji rozbrojeniowych następnego dnia
dotarli oni do Radziłowa, w którym zgromadziło się ok. 60 słabo
uzbrojonych członków POW pod dowództwem ówczesnego
komendanta miasta Bolesława Karwowskiego. W miejscowości
doszło do kolejnych pertraktacji, niestety, nieobliczalne
wystąpienie kilku zapaleńców doprowadziło do strzelaniny.
W wyniku walk zginął peowiak Józef Tyszkiewicz, zaś kolejnych
dwóch odniosło ciężkie rany, po stronie niemieckiej również była
jedna ofiara śmiertelna. Po krótkim starciu zbrojnym udało się
rozbroić Niemców. Zdobyto także 30 wozów taborowych.
Po zakończeniu akcji rozbrojeniowej POW wzięła na siebie
obowiązek czuwania nad porządkiem publicznym. Rozkazem
Dowództwa Okręgu Generalnego z 29 listopada 1918 roku
nakazano wcielić do dnia 10 grudnia oddziały peowiaków
rozmieszczone w Łomżyńskiem do miejscowego pułku piechoty.
W związku z powyższym także większość członków POW
z terenu powiatu szczuczyńskiego udała się do Łomży, gdzie
wstąpiła w szeregi formującego się 33. pułku piechoty.
Oprac. T.Dudziński
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Otwarcie wystawy „Stolarstwo, snycerstwo”
w Grajewskiej Izbie Historycznej
13 listopada odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem
„Stolarstwo, snycerstwo”. Wpisuje się ona w planowany
cykl wystaw o dawnych rzemiosłach. Gościliśmy panią
Marię Leończuk, fachowca w dziedzinie konserwacji mebli
zabytkowych i historii dawnego meblarstwa. W bardzo
ciekawy sposób opowiadała o historii mebli, zmieniających
się stylach, rozwiązaniach technicznych i metodach
stosowanych przy ich wytwarzaniu. Podzieliła się również
niezbędną wiedzą potrzebną przy renowacji tych zabytkowych. Prócz plansz dotyczących tematu wystawy prezentowane są różnego rodzaju zabytkowe meble od barokowej
XIII-wiecznej skrzyni po sprzęty z XIX i początków XX
wieku. Podziwiać można było też kunszt dawnych snycerzy,
oglądając rzeźbione detale dawnych mebli. Zaimprowizowany kącik stolarza, gdzie eksponowano zabytkowy
warsztat stolarski z kompletem różnego rodzaju narzędzi
stolarskich, tworzył klimat dawnego warsztatu. Ekspozycja

wzbogacona została również przez zestaw XIX-wiecznych
narzędzi stolarskich z kolekcji p. Dariusza Jurczaka.
GIH

Rodzinne spotkanie
z Krówką Matyldą

6 listopada w Muzeum Mleka odbyły się kolejne warsztaty
rodzinne z Krówką Matyldą. Najmłodsi uczestniczyli
w zajęciach z rytmiki, które poprowadziła p.Urszula
Właźniak. Dorośli, czekający na swoje pociechy, uczestniczyli w warsztatach wypalania jesiennych wzorów na
drewnianych krążkach. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice
miło spędzili listopadowe przedpołudnie. Oby takich
rodzinnych sobót było jak najwięcej.
CTM-MM
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Pan Leśniczy w Przedszkolu Miejskim nr 1
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie
odwiedził Pan Leśniczy z Nadleśnictwa Rajgród.
Na początku spotkania zaprezentował przedszkolakom swój mundur, opowiedział o pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest
gościem w lesie i musi szanować zwyczaje jego domowników, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przypomniał,
że jest to miejsce życia wielu istot, dla których śmieci i hałas
stanowią zagrożenie.
Tego dnia dzieci miały okazję poznać zwyczaje
wybranych zwierząt (sarny, jelenia, dzika, borsuka,
wiewiórki, bobra, łosia) oraz ptaków zamieszkujących
pobliskie lasy. Leśniczy zadawał dzieciom wiele pytań,
z którymi te świetnie sobie radziły.
Celem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy
leśnika oraz przypomnienie zasad obowiązujących w lesie
wszystkim, którzy ten teren odwiedzają.
Przedszkolaki z uwagą przysłuchiwały się opowieściom
oraz dzieliły się własnymi doświadczeniami. Zajęcia były

bardzo ciekawe, wzbogacone różnego rodzaju pomocami
dydaktycznymi, które przyniósł ze sobą Pan Leśnik. Na
zakończenie były podziękowania i wspólne fotografie.
PM1 Grajewo

Święto Niepodległości, czyli co to znaczy być patriotą
W klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Grajewie odbyły zajęcia
tematyczne o polskich symbolach narodowych. Uczniowie
wykonali także kotyliony i biało- czerwone chorągiewki.
Ponadto przyszli w odświętnych strojach i zachowując
odpowiednią postawę odśpiewali hymn. To tylko niektóre z
wielu form obchodów tego święta w gronie najmłodszych
uczniów.
Ponadto 10 listopada 2021r. odbyła się uroczysta
akademia, która była okazją do poznania i powtórzenia
sobie wydarzeń z dziejów naszej Ojczyzny, tych smutnych,
jak i tych, z których Polacy są dumni. Uczniowie klasy II c,
VIIIe i VIIIb udzielili nam niezwykłej lekcji historii,
wspominając czasy zaborów i opowiadając o powstaniach
narodowych. Daty tych ważnych wydarzeń oraz łańcuchy
symbolizujące 123 -letnią niewolę,w jakiej znaleźli się nasi
przodkowie, stanowiły ciekawy akcent przygotowanego
przedstawienia. Nie zabrakło też aluzji do czasów
współczesnych. Nasi koledzy pokazali też, kim jest dzisiaj
prawdziwy patriota, co znaczyć kochać Ojczyznę wolną,
Polskę XXI wieku. Niemałe wrażenie na odbiorcach zrobiły
występy muzyczne niezwykle utalentowanych solistek
naszej szkoły: Mayi Zyskowskiej z VIIId, Zofii Stankiewicz
z VIIIe, Anity Witkowskiej z Va, Nadii Tołkacz z VIId

i Kingi Gosiewskiej z VII e.
To wyjątkowe widowisko słowno-muzyczne publiczność nagrodziła gromkimi brawami, a zostało ono
przygotowane przez nauczycieli: p. Beatę Szewczyk,
p. Annę Bukowską, p. Beatę Dawid, p. Wiesława Jerulanka
oraz p. Tomasza Szewczyka.
SP 4 Grajewo

Wyjście na cmentarz
przedszkolaków z PM6
W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła
pamięta", przedszkolaki z grupy „Biedronek" z Przedszkola
Miejskiego nr 6 wybrały się na wycieczkę na cmentarz
parafialny w Grajewie, aby uczcić pamięć żołnierzy,
poległych w obronie Ojczyzny. Wychowankowie zapalili
symboliczne znicze. Dzieci dowiedziały się także, jak należy
zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju
zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.
PM6 Grajewo
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Dzień Piżamy okazją do pomocy chorym dzieciom
28 października Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie,
chcąc wesprzeć fundację „Gdy liczy się czas”, zorganizowało
Dzień Piżamy. Celem akcji było wsparcie chorych
onkologiczne dzieci i młodzieży. Dlaczego w piżamach? –
ponieważ dla wielu podopiecznych fundacji piżama stała
się nieodłączną częścią codzienności. To co dla nas jest
związane z odpoczynkiem i spokojem, dla innych jest
symbolem walki o zdrowie i życie. Chcąc okazać wsparcie
wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom, w
placówce przeprowadzona została charytatywna zbiórka
pieniędzy, z której cały dochód przekazany został
podopiecznym fundacji. Dzięki hojności dzieci, ich
rodziców oraz pracowników przedszkola, udało nam się
zebrać kwotę 1120 zł. Dla naszych przedszkolaków była to
kolejna okazja, by pomóc potrzebującym, chorym
dzieciom, ale również do wspólnej zabawy, podczas której
uświadomiły sobie, jak bardzo są szczęśliwe,że są zdrowe.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli

symboliczną cegiełkę, by wspomóc fundację.
PM4 Grajewo

Koncert patriotyczny „Polska – moja ojczyzna”
9 listopada nasze Przedszkole Miejskie nr 2 przystąpiło do
udziału w akcji „Szkoła pamięta”. Jej celem jest zwrócenie
uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci
o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są
związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W związku z przystąpieniem do akcji, tego dnia w naszym
przedszkolu obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez nasz
kraj niepodległości. Dzięki udziałowi w tego typu
uroczystościach przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się
patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia
patriotyczne.
Z tej okazji wszystkie dzieci ubrane w stroje w barwach
biało-czerwonych uroczyście świętowały ten wyjątkowy
dzień dla nas –Polaków, przygotowując koncert patriotyczny pt. „Polska – moja ojczyzna”.
Dzieci wykonały kotyliony w kształcie kwiatka w barwach
ojczystych. Podczas występu wszystkich grup recytowały
wiersze i śpiewały piosenki. Nie zabrakło tańca i zabawy

przy piosence „Jestem Polką i Polakiem.”
Z racji panującej pandemii i obostrzeń, uroczystość ta miała
charakter niecodzienny, gdyż każda z grup obchodziła ją
osobno.
PM2 Grajewo

Magiczny świat bajek
w Przedszkolu Miejskim nr 6
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest
zawsze 5 listopada. Tego dnia dzieci z Przedszkola
Miejskiego nr 6 w Grajewie wcieliły się w role ulubionych
postaci z tych właśnie utworów. Był to magiczny czas,
w którym wszyscy przenieśliśmy się do „wielkiej księgi
bajek". Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się, które
pochodzą z dzieciństwa ich rodziców, a które są nowe. Tego
dnia nie zabrakło też zabaw muzycznych oraz pokazów
mody.
Emilia Skrodzka PM6
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Dziękujemy za wsparcie akcji charytatywnej
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość – DZIĘKUJEMY!
Dyrekcja, grono pedagogiczne Przedszkola Miejskiego Nr 4
w Grajewie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im”. Bardzo
serdecznie dziękujemy Rodzicom, dzieciom oraz osobom
zaangażowanym w naszą akcję- bez Waszej przychylnej
postawy zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy i pomoc byłyby
niemożliwe. Zebraliśmy bardzo dużo produktów, m.in.

ubranek dziecięcych, pampersów, podkładów, środków
czystości, zabawek. Wszystkie te rzeczy trafiły do Stowarzyszenia „Uśmiech Grajewa”, a stamtąd prosto do dzieci
z Hospicjum w Białymstoku. Dziękujemy wszystkim,
którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję.
Serdeczne podziękowania otrzymują Rodzice i nasze
wspaniałe, o wielkim serduszku przedszkolaki:
Ola Smolińska, Kacperek Kowejsza, Tosia Szuba,
Marcelinka i Maja Narolewskie, Arek i Natalka Gudel,
Alanek Sieniła, Kacperek Zyskowski, Ania Dąbrowska,
Zosia Waszkiewicz, Zosia Nitkowska, Alanek Walczak,
Franio Żelazny, Tymek Klimaszewski, Jaś Piwko, Michaś
Kurzątkowski, Piotruś Zyskowski, Aleks Stepnowski.
Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom
dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce
i wrażliwość. Jesteście wspaniali!
Dziękujemy!
Nie zawiedliście...
Joanna Burgraf; PM4

Było patriotycznie, biało-czerwono i wzruszająco
10 listopada Przedszkole Miejskie nr 2 wzięło udział
w ogólnopolskiej akcji #SzkołaDoHymnu. Kolejny już raz,
o symbolicznej godzinie 11:11, uroczyście ubrane przedszkolaki odśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Z uwagi na trwający stan epidemii śpiewanie przebiegało w mniejszych grupach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Dzieci kilka dni wcześniej przygotowywały się do tego
święta, wykonując prace plastyczne z Polską w roli głównej
oraz kotyliony w kształcie serduszek, rozetek w naszych
barwach narodowych. Było patriotycznie, biało-czerwono
i wzruszająco.
PM 2 Grajewo
GAZETA GRAJEWSKA
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Przegrywamy z Łomżą i Szepietowem
Nie było niespodzianki w meczu WARMII z ŁKS 1926
Łomża. 6 listopada w spotkaniu trzynastej kolejki
spotkań IV ligi podlaskiej grajewianie ulegli
faworyzowanym gospodarzom 2:4. Tydzień później
WARMIA Grajewo przegrała u siebie ze SPARTĄ
1951 Szepietowo 0:2.
Początek spotkania 6 listopada zapowiadał się obiecująco –
już w 3 minucie bliski pokonania białoruskiego bramkarza
ŁKS był Edison. Zaledwie trzy minuty później okazji nie
wykorzystał Kondratowicz, któremu w ostatniej chwili udało
się dostać wolne w pracy i zagrać w sobotnim meczu.
Niestety, w 10 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
i dużym błędzie naszych obrońców, Brazylijczyk Melao zdobył
gola dla gospodarzy. W 21 minucie znów nasz błąd przy
wyprowadzaniu piłki, akcja łomżan, strzał Sokołowskiego,
który odbił Święciński i dobitka Szymańskiego daje drugiego
gola ŁKS-owi. Przed przerwą, zamroczoną utratą dwóch goli
„z niczego" WARMIĘ ukarał Rafał Maćkowski, tym razem po
koncertowej akcji gospodarzy.
Po przerwie nasz zespół ruszył do ataku. W 51 minucie Łukasz

Wojno zdobył gola po fatalnym błędzie łomżyńskiej defensywy. Po zdobyciu gola WARMIA na krótko przejęła inicjatywę
i w odstępie zaledwie kilku minut bliscy zdobycia bramek byli
Edison, którego strzał z najwyższym trudem odbił Hremza
oraz Kondratowicz, który jednak nie opanował piłki w polu
karnym. Kiedy wydawało się, że może udać się WARMII
zdobyć kontaktowego gola w 65 minucie po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego, sędzia dopatrzył się faulu Edisona w polu
karnym. Rzut karny wykorzystał Maćkowski i szansa na
doprowadzenie do remisu praktycznie przepadła. W 71
minucie za zagranie ręką przed polem karnym usunięty
z boiska został bramkarz gospodarzy. WARMIA grała
w przewadze, ale było już zbyt mało czasu, by doprowadzić do
remisu. Na otarcie łez w doliczonym czasie gry Paweł Kossyk
przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego zdobył drugiego
gola dla grajewian.
W następną sobotę 13 listopada WARMIA zagrała
ostatni mecz w tym roku przed własną publicznością. Nasz
zespół podjął SPARTĘ 1951 Szepietowo. Goście wygrali 2:0.
Szczególnym akcentem sobotniego meczu był ostatni występ
przed własną publicznością Marcina Arciszewskiego, który po
rundzie jesiennej kończy piłkarską karierę, co ogłosił
niedawno w mediach społecznościowych. Mecz ze SPARTĄ
1951 był 406 meczem ligowym Marcina w barwach WARMII
i wielka szkoda, że zespół nie był w stanie uczcić zwycięstwem
pożegnanie doświadczonego kolegi.
http://kswarmiagrajewo.pl
http://facebook.com/warmia
http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo
Autor: Janusz Szumowski

Brązowe medale zapaśników MOSiR Grajewo
W dniach 5-6 listopada w małej hali Tauron Areny
Kraków odbył się 30 Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
kadetów i młodzików w stylu klasycznym - Memoriał
Władysława Bajorka.
Rywalizowało w nim 186 zawodników z 26 ekip
z Polski, Czech i Ukrainy. Nasz klub reprezentowało trzech
zawodników. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie
sportowym. Tym bardziej cieszy fakt, że wywalczyliśmy
2 brązowe medale. W kategorii wiekowej młodzik
zawodnicy Alan Szreder w kategorii wagowej 48kg i Paweł
Tutaj w kategorii wagowej 52kg zajęli trzecie miejsca.
W grupie wiekowej kadetów na piątym miejscu uplasował
się Kacper Zawistowski w kategorii wagowej 55kg.
Gratulacje dla zawodników.
Grzegorz Czyżewski (MOSiR Grajewo)
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