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Szanowni Państwo, drogie Dzieci!
Dobiegł końca rok szkolny 2020/2021. Dziękujemy dyrektorom,
nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom i ich rodzicom za
wytężoną pracę, zaangażowanie i podejmowanie niełatwych
wyzwań. Ze względu na panującą pandemię i związane z nią
ograniczenia był to niezwykle trudny czas.
Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Niech będzie to czas odpoczynku, radości
oraz niezapomnianych wrażeń.
W imieniu pracowników Urzędu Miasta oraz Radnych
Halina Muryjas – Rząsa
Przewodnicząca Rady Miasta

Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo

Grajewo, 25 czerwca 2021 r.
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INWESTYCJE


W lipcu zakończy się inwestycja pod nazwą:
„Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem
na cele kultu religijnego (Kaplica Pogrzebowa)
wraz z infrastrukturą”. W tym samym miesiącu
ruszy świadczenie usług w obiekcie. Obecnie na
finiszu jest już wyposażanie budynku w cały
niezbędny sprzęt. Kończą się odbiory techniczne.
Nasze miasto dołącza więc do nielicznych jak na
razie samorządów, które dysponują kaplicami
komunalnymi. Dzięki tej inwestycji powstały
także nowe miejsca pracy.
- Celem nadrzędnym jednak było stworzenie
takiej infrastruktury i zatrudnienie kadry, by
rodziny w trudnych chwilach miały zapewnione
pożegnanie swoich bliskich w godnych, subtelnych warunkach. Pomogą w tym profesjonaliści,
których wyróżnia odpowiedzialność, empatia
oraz wysoka kultura osobista – zaznacza Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Jak dodaje Mirosław Konrad Mielczarek, Prezes
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., celem tej
olbrzymiej inwestycji jest rozszerzenie zakresu usług
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Grajewie. O zakresie dokonanych prac świadczą między innymi
rozmiary nowego obiektu.
- Powierzchnia zabudowy to 1126 m², natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 1014 m². Kubatura obiektu to aż
6368 m². Do dyspozycji klientów są dwie klimatyzowane
sale przedpogrzebowe wraz z pomieszczeniem socjalnym
dla rodzin oraz Kaplica, gdzie odprawiane będą Msze
Święte pogrzebowe. Do tego dochodzi specjalistyczna
chłodnia oraz zaplecze, a także sklep z akcesoriami, biuro,
pomieszczenia socjalne i niezbędna infrastruktura
techniczna – wyjaśnia Prezes Mielczarek.
Powstały także miejsca pracy. W tym nowym obiekcie
planuje się zatrudnienie 13 osób, przy czym nowo
zatrudnionych będzie 6 pracowników.
Empatia, zaangażowanie i wysoka jakość na
pierwszym miejscu
Jaki plan na zarządzanie placówką ma Izabela Katarzyna
Randzio, Kierownik Działu Usług Pogrzebowych
PUK Sp. z o.o.?
- Być może zabrzmi to dziwnie, ale od dawna interesuję się
tematem śmierci, który przeważnie wypieramy, ponieważ
się go boimy. Jedno jest pewne- śmierć jest nieunikniona i
czeka każdego z nas. Celem mojej pracy będzie pomoc
rodzinie w organizacji pożegnania się ze zmarłym. Zdaję
sobie sprawę, że nie będzie to praca w biurze przez kilka
godzin, a pewnego rodzaju kolejna misja w moim życiu,
wymagająca ode mnie poświęcenia i dużego
zaangażowania. Tę misję zamierzam wypełnić w najlepszy z
możliwych sposobów. Kierowana empatią do ludzi
postaram się zarządzać Działem Usług Pogrzebowych PUK
Sp. z o.o. w sposób pozwalający uzyskać nową jakość
pochówków. Znajomość i zainteresowanie tematem będą
mi z pewnością to ułatwiać – mówi Izabela Katarzyna
Randzio.
Budowa całego kompleksu jest odpowiedzią na potrzeby
grajewian.
- Największym atutem całej inwestycji z pewnością będzie
fakt posiadania Kaplicy, w której odprawiane będą Msze
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Święte pogrzebowe oraz bliskie sąsiedztwo Cmentarza
Parafialnego i Komunalnego. Rodzina nie będzie musiała
przez to organizować przewozów dodatkowych. Obecnie
w kraju około 70 % rynku pogrzebowego jest w rękach
prywatnych. Nieliczne miasta mają swoje komunalne
kaplice pogrzebowe. Teraz dołącza do nich Grajewo – mówi
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. - Bardzo
ważne jest zatrudnienie zaangażowanej i empatycznej
kadry, a jednocześnie przeszkolonej w danym zakresie
i chętnej do pracy. Niewątpliwie nowocześnie i pięknie
urządzone pomieszczenia Kaplicy Pogrzebowej wraz
z wysokiej jakości infrastrukturą pozwolą rodzinom na
pożegnanie bliskich z najwyższą subtelnością.

Kontakt z profesjonalistami przez całą dobę
Jaką ofertę będzie miała nasza kaplica?
- Śmierć zawsze zastanie nas w nieodpowiednim
momencie. Rodzina zmarłego często jest zaskoczona,
bezradna i właśnie w tej chwili nieoceniona staje się pomoc
profesjonalistów. Nasi pracownicy będą do dyspozycji 24
godziny na dobę. Gwarantujemy rzetelną i na najwyższym
poziomie profesjonalną obsługę i organizację pogrzebu w
obrządku religijnym i świeckim. Usługi świadczyć
będziemy w sposób etyczny i uczciwy z zachowaniem
szacunku do osoby zmarłej i jej rodziny w konkurencyjnej
cenie – zapewnia Izabela Katarzyna Randzio.

Zakres świadczonych usług:
- kompleksowa usługa pogrzebu,
- organizacja formalności pogrzebowych,
- przewóz osoby zmarłej,
- wynajem chłodni,
- wykonanie wieńców, klepsydr pogrzebowych, obrazków,
- sprzedaż bogatego asortymentu trumien, urn i akcesoriów
pogrzebowych,
- profesjonalna usługa balsamacji i kosmetyki pośmiertnej,
- organizacja zasiłków pogrzebowych ZUS, KRUS, ZER
MSWiA, WBE,
- przewóz ciała z zagranicy,
- usługa opiekuna pogrzebu, przemówienia, pożegnania,

prezentacje,
- organizacja Mszy Świętej pogrzebowej,
- organizacja miejsca pochówku,
- organizacja kremacji w firmie zewnętrznej.
Kontakt z obsługą Kaplicy Pogrzebowej możliwy będzie na
dwa sposoby:
- osobisty w godzinach 7.00-15.00 w Kaplicy Pogrzebowej
ul. Pułaskiego w Grajewie;
- telefoniczny całą dobę pod numerem:
86 272 37 65 wew. 44.
WM/grajewo.pl
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14 czerwca została opublikowana lista zadań pozytywnie
i negatywnie ocenionych w ramach bieżącej edycji Budżetu
Obywatelskiego 2022.
Lista tych pozytywnie ocenionych, które zostaną poddane
pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego
na 2022 r. składa się z trzech pozycji. Trzeba tu zaznaczyć, że jest
również czwarte zadanie, lecz zostało ocenione negatywnie. Ponieważ
jego pomysłodawcy przysługuje prawo do odwołania, a ta ewentualna
procedura nie zakończy się przed wysłaniem tego wydania Gazety
Grajewskiej do druku, poniżej przedstawione zostaną informacje o
tych trzech, które zostały ocenione pozytywnie.
„Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności”
W opisie zadania czytamy: „Budowa tężni solankowej na terenie
Parku Solidarności o drewnianej konstrukcji wraz z podłączeniem do
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z
zagospodarowaniem terenu”. Orientacyjny koszt to 149 260 zł brutto.
„Plac zabaw i siłownia przy Pływalni Miejskiej”
W opisie tego zadania czytamy: „W parku ma zostać wykonany
bezpieczny plac zabaw zgodny z normą PN-EN 1176, składający się z:
1. zestaw Wieża 12
2. huśtawka kombinowana
3. trampolina ziemna
4. huśtawka ważka podwójna
5. sprężynowiec konik
6. sprężynowiec skuter
7. karuzela wielki wirujący talerz
Na placu z kostki brukowej w pobliżu placu zabaw ma zostać
wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z mocowanych na
jednym pylonie 2 urządzeń w parach:
1. podciągacz + wypychacz
2. wahadło + steper
3. orbitrek + rowerek
4. narciarz + wioślarz
5. twister + biegacz
Montaż na kostce brukowej w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych
ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.”
Orientacyjny koszt to 147 829,16 zł brutto.
„Śmieciomaty z nagrodami”
Opis zadania jest następujący: „Zadanie będzie polegało na zakupie i
wdrożeniu zautomatyzowanych urządzeń służących do przyjmowania
uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET,
szkło, baterie). Za oddane śmieci mieszkańcy otrzymują punkty, które
upoważniają do nagród, np. bilety do kina, zniżki na wybrane usługi

miejskie, rabaty do biorących udział w akcji sklepów, gadżety itp.
Zbiórka punktów będzie odbywać się poprzez połączoną z maszyną
aplikacją, którą mieszkaniec będzie mógł pobrać na telefon. W
pierwszym etapie projektu należy wyłonić wykonawcę, określić
lokalizację urządzeń oraz ustalić plan punktacji i nagrody. Następnym
etapem jest dostarczenie i instalacja urządzeń w określonych
wcześniej miejscach. Końcowa część projektu to oddanie urządzeń do
użytku.” Orientacyjny koszt to 145 340 zł brutto.
Co dalej w harmonogramie?
Ogłoszenie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania po
upływie terminu procedury odwoławczej nastąpi do 25 czerwca 2021
r.
Od 26 czerwca 2021 r. do 11 lipca 2021 r. przebiegać będzie drugi etap
kampanii promocyjno-informacyjnej mający na celu popularyzację
projektów zgłoszonych przez mieszkańców.
Od 12 lipca 2021 r. do 25 lipca 2021 r. potrwa głosowanie
mieszkańców Miasta Grajewo nad wyborem zadań do Budżetu
Obywatelskiego. Ogłoszenie wyników konsultacji budżetu
obywatelskiego nastąpi do 5 sierpnia 2021 r.
Przypominamy, jak zagłosować
1. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego dopuszczone pod głosowanie zamieszcza się na stronie
internetowej https://grajewo.budzet-obywatelski.org.
2. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta Grajewo
z zastrzeżeniem pkt. 5.
3. Każdy głosujący odpowiednio:
1. wypełnia formularz online karty do głosowania,
poprzez wpisanie swoich danych: pierwsze imię,
drugie imię, imię matki osoby głosującej,
nazwisko osoby głosującej, adres zamieszkania
osoby głosującej;
2. podaje nr telefonu, na który system wysyła
wiadomość zawierającą kod weryfikacyjny;
3. zaznacza "wybór" przy wybranym zadaniu;
4. zaznacza akceptację oświadczenia dotyczącego
zgody na przetwarzanie jego danych osobo-wych.
4. Niewykonanie czynności o których mowa ust. 4 pkt. 3 i 4
uniemożliwia oddanie głosu.
5. W przypadku, gdy głosujący mieszkaniec jest osobą
małoletnią konieczna jest zgoda rodzica/ opiekuna
prawnego, którą ten wyraża we właściwej części procedury
głosowania.
WM na podst. grajewo.budzet-obywatelski.org




Julita Łukowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w
Grajewie otrzymała wyróżnienie w IX edycji
Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Litera-ckiego
„By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszu-kiwaniu
prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.
Organizatorem konkursu był Jarosław Zieliński Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Beata Pietruszka Podlaski
Kurator Oświaty. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 czerwca,
w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w
Białymstoku. Julita Łukowska otrzymała z rąk Jarosława Zielińskiego
dyplom, list gratulacyjny oraz zestaw upominków.
W imieniu Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta
Grajewo gratulacje oraz nagrodę rzeczową młodej grajewiance
wręczyła obecna na miejscu Julita Wiluk Główny Specjalista ds.
Oświaty
Gratulujemy odniesionego sukcesu Julicie Łukowskiej, Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Beacie Ruszczyk – nauczycielce języka
polskiego za wkład w sukces uczennicy.
grajewo.pl

4

www.gazetagrajewska.pl

WYDARZENIA / INFORMACJE


Miasto Grajewo poszukuje wykonawcy do budowy
boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4
w Grajewie. Termin otwarcia ofert to 29 czerwca 2021 r.
W planie wydatków budżetowych na budowę tej areny
lekkoatletycznej przy „Czwórce” jest 1,5 mln zł.
Budowa nowego boiska to efekt współpracy Miasta
Grajewo z Samorządem Rejonu Solecznickiego w ramach
projektu: "Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych"
w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.
Dzięki temu mają powstać dwa obiekty sportowo-rekreacyjne:
jeden w Grajewie przy SP 4, drugi - u litewskiego partnera. Umowę
o dofinansowanie podpisaliśmy pod koniec 2020 r. Jego
wysokość w ramach wspomnianego projektu dla Miasta Grajewo
wyniesie 316 tysięcy euro.
Została już opracowana dokumentacja projektowa,
której koszt to 19 tys. 680 zł. Teraz Miasto poszukuje wykonawcy
„Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Grajewie”. Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu m.in.
robót rozbiórkowych istniejących ciągów pieszych, bieżni
i urządzeń lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego,
istniejącego placu gospodarczego, części trybun.
W ramach inwestycji powstanie między innymi bieżnia
ogólna o długości 400 metrów oraz prosta sześciotorowa
o dystansie 100 m. Ponadto inwestycja obejmuje budowę placów
zabaw dostosowanych do korzystania dla dzieci poruszających się

na wózkach inwalidzkich, seniorów i osób niepełnosprawnych.
Powstanie także plac do ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniających dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz pole do gry
w boule.
Zadaniem wyłonionego w drodze przetargu wykonawcy będzie
również między innymi remont trybun sektora A i B, naprawa
schodów, remont terenów utwardzonych przyległych
bezpośrednio do trybuny i projektowanych ścieżek, uzupełnienie
mas ziemnych po rozebranych elementach wewnątrz bieżni,
niwelacja i zasianie trawy.
WM na podst. grajewo.pl


Zakończyła się już inwestycja polegająca na budowie
trzech inteligentnych przejść dla pieszych. To, że
powstały, jest efektem wyboru grajewian w poprzedniej
edycji Budżetu Obywatelskiego. Miasto Grajewo
podpisało umowę na to zadanie z wykonawcą
w kwietniu. Koszt tego przedsięwzięcia to 105 tysięcy
złotych.
Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych
odbyło się w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Te „zebry” powstały
w niżej wskazanych lokalizacjach:
- przejście dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja (przy Szkole
Podstawowej nr 4),
- przejście dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja (przy wejściu do
Parku Solidarności),
- przejście dla pieszych na ul. Krasickiego (za blokiem nr 15 – przy
placu zabaw).
O pieszym na pasach kierowcę ostrzegają
elementy świetlne
Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo pieszych dzięki
zastosowaniu tzw. „inteligentnego systemu aktywnego przejścia”.
Ten informuje kierowców o obecności osób w obszarze przejścia.
Zsynchronizowane ze sobą elementy ostrzegawcze (czujniki
ruchu, punktowe elementy świetlne, lampy) sygnalizują kierowcy
z odległości kilkuset metrów, że na przejściu znajduje się człowiek.
Jest już na Dwornej, powstaje też na Ekologicznej
Podobne aktywne „zebry” powstają także na ul. Ekologicznej

w ramach innej, prowadzonej przez Miasto Grajewo inwestycji
pod nazwą: „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go
Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”.
Warto dodać, że Miasto Grajewo pierwsze takie bezpieczne
przejście dla pieszych wybudowało w 2017 r. na ul. Dwornej.
Więcej o miejskich inwestycjach na Mapie Inwestycji
w Grajewie: www.inwestycje.grajewo.pl.
grajewo.pl/WM
Fot. grajewo.pl


19 czerwca Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz
Latarowski wraz z Zastępcą Maciejem Bednarko uczestniczyli
w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 80. rocznicę
ostatniej deportacji ludności ziemi grajewskiej na Sybir VI 1941 VI 2021 r. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw.
Trójcy Przenajświętszej, którą poprowadził ks. Kan. Dariusz
Łapiński wraz z ks. Dariuszem Goskiem.
Organizatorem całego wydarzenia był Powiat Grajewski
oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.
grajewo.pl/WM
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Wracamy do tematu olbrzymiej międzynarodowej
inwestycji bardzo ważnej dla dalszego dobrego
rozwoju naszego miasta. Jest nią budowa gazociągu
Polska-Litwa. Przypomnijmy, że Dariusz Latarowski,
Burmistrz Miasta Grajewo wystąpił do Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.
z pytaniami dotyczącymi zapewnienia miastu gazu
sieciowego Polska - Litwa i ciągłości jego dostaw. Tę
istotną kwestię poruszył także Poseł Kazimierz
Gwiazdowski w postaci interpelacji poselskiej
skierowanej do Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego.
Znamy odpowiedzi na pytania Burmistrza Dariusza Latarowskiego oraz Posła Kazimierza Gwiazdowskiego o dotrzymanie
terminów prac, a więc czy zadanie nr 1 ZZU (Zespół ZaworowoUpustowy- przyp. red.) Rudka Skroda – ZZU Konopki i zadanie
nr 2 ZZU Konopki - ZZU Kuków ukończone zostaną zgodnie
z przyjętym do realizacji harmonogramem inwestycji, czyli
w lipcu 2022 roku. Wiadomo już także, czy są możliwości
techniczne związane z odpowiednią mocą oraz przepustowością
dostarczenia z ZZU Konopki do odbiorców z Grajewa średnio od
15 000 do 20 000 Nm³ gazu w perspektywie roku 2023 i w latach
następnych.
Na oba pytania odpowiedzi są twierdzące. Udzielił ich
Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek Piotr Naimski, Sekretarz Stanu,
Pełnomocnik Rządu do Spraw Infrastruktury Energetycznej.
Z przekazanych przez niego informacji wynika jasno, że projekt
budowy interkonektora gazowego Polska-Litwa znajduje się
w zaawansowanej fazie prac budowlanych na wszystkich
odcinkach realizacyjnych. Zadanie nr 1 ZZU Rudka Skroda – ZZU
Konopki i zadanie nr 2 ZZU Konopki - ZZU Kuków, w ramach
północnej części inwestycji, zostaną ukończone zgodnie z planem,
a więc do końca lipca przyszłego roku. Co więcej, do tego czasu
mają zostać oddane do użytkowania wszystkie odcinki, które są
obecnie budowane i wtedy interkonektor Polska-Litwa osiągnie
pełną zdolność przesyłową.
Sekretarz Stanu Piotr Naimski poinformował również,
że GAZ-SYSTEM S.A. po oddaniu do użytkowania gazociągu
Polska-Litwa będzie miał możliwości dostarczenia z ZZU Konopki
do odbiorców w Grajewie od 15 000 do 20 000 m³/h gazu
w perspektywie roku 2023 i w latach następnych.
To świetne informacje zarówno z punktu widzenia rozwoju
przemysłu i gospodarki w Grajewie, jak i dla odbiorców indywidualnych. Wśród podmiotów deklarujących chęć korzystania
z tego źródła energii są między innymi: PEC Sp. z o.o.,

Energotechnika Sp. z o. o., WIZARD Robert Korbut, Grupa
Agrocentrum Sp. z o.o., PFLEIDERER GRAJEWO S.A., Zakrem
Sp. z o.o., SM MLEKPOL.
Z pewnością skorzystają także mieszkańcy, którzy
podłączą swoje domy do sieci. Warto przypomnieć, że w ramach
wieloletniej współpracy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
w samym mieście Grajewo zrealizowano szereg inwestycji
sieciowych, wybudowano stację gazyfikacji. Ułożono ponad 10 km
gazociągu średniego ciśnienia łącznie z przyłączami, a także
zaprojektowano około 5 km sieci średniego ciśnienia, które są
w trakcie realizacji. Wszystkie te zadania inwestycyjne
ukierunkowane były do przyłączenia z ZZU Konopki. Włączenie
istniejącej sieci gazu średniego ciśnienia do ZZU Konopki pozwoli
w dalszym ciągu rozbudowywać tę sieć, a jednocześnie przyczyni
się do eliminacji tzw. wysp energetycznych, czyli miejsc
uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku.
Gazociąg Polska-Litwa jest transgranicznym interkonektorem, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski
i Litwy. Umożliwi przesyłanie gazu ziemnego na Litwę i dalej na
Łotwę i do Estonii. Interkonektor połączy tłocznie gazu w obu
krajach – litewską tłocznię gazu Jauniūnai w dystrykcie Širvintos
i polską tłocznię Rembelszczyzna w województwie mazowieckim.
Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S. A. po stronie polskiej i AB
Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego.
Łączna długość gazociągu wyniesie 522 kilometry,
z czego 357 km inwestycji zostanie wybudowanych na terenie
Polski i około 165 km na Litwie.
WM / Fot. grajewo.pl


W odpowiedzi na przedwakacyjne upały, w mieście 20
czerwca zostały zamontowane dwie kurtyny wodne.
Znajdują się w Parku przy ul. Wojska Polskiego i na Placu
Niepodległości. Te urządzenia z pewnością pomogą
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schłodzić się podczas spacerów. W trosce o osoby
przebywające na świeżym powietrzu przypominamy
o nakryciu głowy, częstym piciu wody oraz unikaniu
długiego przebywania w miejscach nasłonecznionych.
WM

www.gazetagrajewska.pl
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Obecna, stabilna sytuacja sanitarno-epidemiczna
pozwoliła zaplanować i organizować wiele letnich wydarzeń
w naszym mieście. Nie zabraknie pikników, koncertów,
rywalizacji sportowych oraz widowiskowych przelotów balonów
i pokazów ciężarówek. Jest już znany wstępny program
tegorocznych Dni Grajewa z Darią Zawiałow w roli gwiazdy
wieczoru głównego.
Ponieważ to ostatnie wydanie Gazety Grajewskiej przed
wakacjami, zachęcamy do śledzenia stron i profili facebookowych
Miasta Grajewo, Grajewskiego Centrum Kultury oraz Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Tam na bieżąco
zamieszczane będą zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Ich
przebieg oczywiście zależy od sytuacji związanej z pandemią, lecz
trzeba trzymać kciuki, by nadal malały ilości zachorowań, a wtedy
zaplanowane imprezy na pewno nie będą zagrożone.

Wakacyjne imprezy
Piknik w Parku Solidarności z okazji powitania wakacji
- 25 czerwca
XXII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka - I Klubowe
Mistrzostwa KS Maratonka - 3 lipca
Dni Grajewa
(program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora)
9 - 11 lipca Festiwal Smaków Food Trucków
10 lipca 2021 r.
godz. 18.00 - Boney Fame
godz. 19.30 - Future Folk
godz. 21.00 - Daria Zawiałow
11 lipca 2021 r.
godz. 17.00 - Joanna Aleksandrowicz
godz. 19.00 - Jacek Kawalec jako Joe Cocer
Impreza odbędzie się na terenach zielonych przy Grajewskiej
Izbie Historycznej.
Parada krów – tereny przy CT-MM - 17 lipca
Kulturalny Deptak 31 lipca - 4 sierpnia, tradycyjnie park
przy ul. Wojska Polskiego
Truck Show Podlasie. II Grajewski Zlot Samochodów
Ciężarowych 6-8 sierpnia
Piknik militarny w parku przy ul. Wojska Polskiego
połączony z odsłonięciem muralu poświęconego 9 PSK
- 14 sierpnia
Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych - 15 sierpnia
„GrajEwo Jazz Festiwal” - 26 sierpnia
Pożegnanie Lata i Fiesta Balonowa 27-29 sierpnia
27 sierpnia Pożegnanie Lata-gwiazdą będzie zespół „Piękni
i Młodzi” (poza tym „Bazyleek” i „Miły Pan”)
Turniej Łosia - 28 sierpnia
Nie zabraknie też tradycyjnych już warsztatów czy kina pod
chmurką. Nowymi formami na spędzenie wolnego czasu
przygotowanymi przez GCK będą w tym roku „GCKowo
kocykowo” i „Summer sunday music” – mamy nadzieję, ze
spotkają się one z zainteresowaniem mieszkańców.
WM/ Fot. grajewo.pl
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Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo WILK
ROKU wręczone. Gala finałowa odbyła się
18 czerwca 2021 r. w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury. Wydarzenie uświetnił
występ Agnieszki Flis (Agnes Violin). Artystka na
diamentowych skrzypcach zaprezentowała
nowoczesne brzmienie zarówno utworów
klasycznych, jak i popowych oraz znanych ze
stacji radiowych hitów.
W posiedzeniu Kapituły powołanej przez Burmistrza
Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego do przyznania
dorocznych nagród WILK ROKU wzięło udział pięć osób.
W jej skład weszli:
- Maciej Paweł Bednarko – Zastępca Burmistrza Miasta
Grajewo, przewodniczący Kapituły,
- Emilia Piwko – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM
Grajewo,
- Julita Wiluk – Główny Specjalista ds. Oświaty UM
Grajewo,
- Tomasz Strózik – Prezes TBS Sp. z o.o. w Grajewie,
- Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Miasta Grajewo.
Do nagrody WILK ROKU zgłoszenia otrzymano
w sześciu kategoriach:
1. Wydarzenie Roku
2. Twórczość Artystyczna
3. Osobowość Roku
4. Wolontariusz Roku
5. Uczeń Roku
6. Wilk Grajewian
W poszczególnych kategoriach zostały zgłoszone
następujące propozycje:
WYDARZENIE ROKU
- Fiesta Balonowa
- Powstanie Grupy Grajewo dawniej i dzisiaj
- Truck Show Grajewo
- Razem malujemy szkołę…
- Piknik Organizacji Pozarządowych
- Urodziny Grajewa – 480. rocznica nadania praw
miejskich
- Sienkiewiczowska Lekturiada
- Kulturalny Deptak GCK
TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA
- Józef Zenon Budziński
- Maya Zyskowska
- Apoloniusz Ciołkiewicz i Jacek Skrzydlewski
- Miejska Orkiestra Dęta OSP Grajewo
OSOBOWOŚĆ ROKU
- Barbara Ruszczyk
- Eugeniusz Skibniewski
- Radosław Wilczewski
- Eulalia Haponik
WOLONTARIUSZ ROKU
- Filip Dobkowski
- Wolontariusze CTM-MM
- Piotr Komor
- Dzieci- Seniorom
UCZEŃ ROKU
- Bartosz Biadun
- Igor Borawski
WILKA GRAJEWIAN wybierali internauci ze
wszystkich powyższych zgłoszonych kandydatur
w głosowaniu on-line.
8
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W ramach Gali Finałowej Wilka Roku w poszczególnych kategoriach zostały przyznane nagrody:
Kategoria Wydarzenie Roku
Nagroda WILK ROKU - Urodziny Grajewa 480. rocznica nadania praw miejskich
Wyróżnienie przyznano Piknikowi Organizacji Pozarządowych.
Kategoria Twórczość Artystyczna
Nagroda WILK ROKU - Józef Zenon Budziński
Wyróżnienie - Apoloniusz Ciołkiewicz i Jacek Skrzydlewski
– autorzy komiksu „Wędrówek kilka Czerwonego Wilka"
Kategoria Osobowość Roku
Nagroda WILK ROKU - Eulalia Haponik
Kategoria Wolontariusz Roku
Nagroda WILK ROKU - Filip Dobkowski
Kategoria Uczeń Roku
Nagroda WILK ROKU - Igor Borawski
Wyróżnienie dla Bartosza Biaduna
Zwycięzcą tegorocznej Nagrody „Wilk Grajewian”
został Radosław Wilczewski.
Gala finałowa była wspaniałym wieczorem, pełnym
artystycznych doznań, okazją do rozmów. Wydarzenie
odbyło się w miłej atmosferze. Oczywiście nie zabrakło
gromkich braw, gratulacji, kwiatów. Te ostatnie oraz
wyróżnienia i nagrody wręczali podczas gali finałowej:
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas-Rząsa oraz
członkowie Kapituły. Całe wydarzenie fantastycznie
poprowadził Tomasz Dudziński, dyrektor Grajewskiego
Centrum Kultury.
- Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy spełnienia
marzeń oraz samych sukcesów w realizacji zaplanowanych
zamierzeń. Gala finałowa to piękny wieczór, w którym
składamy wyrazy uznania osobom, które poprzez swoje
pasje, twórczość, naukę i postawę budują potencjał naszego
miasta. Cieszę się, że nominowano tak wielu grajewian,
a następnie mieliśmy wspólnie okazję uhonorować ich
wyróżnieniami oraz nagrodami Wilk Roku. Proszę zwrócić
uwagę, że to już kolejna edycja tego wydarzenia, a wciąż są
nowi nominowani, wyróżniani i nagradzani. To pokazuje
dobitnie, że grajewianie są fantastyczni – mówi Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Więcej zdjęć z Gali finałowej Nagrody Burmistrza Miasta
Grajewo WILK ROKU znaleźć można między innymi na
stronie miejskiej: grajewo.pl oraz profilu facebookowym
Miasta Grajewo.
grajewo.pl/WM
Fot. grajewo.pl
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W sumie 23 osoby, grupy oraz inicjatywy zostały
zgłoszone do Nagrody Burmistrza “Wilk Roku”
w kategorii “Wilk Grajewian”. Głosowanie trwało od
11 maja do 17 maja do północy. Na wybranych
kandydatów można było głosować za pośrednictwem
specjalnego formularza dostępnego na oficjalnej
stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewograjewo.pl. Tu zwyciężył kulturysta z Grajewa
Radosław Wilczewski, który 178 głosami internautów
zajął pierwszą lokatę. Trzeba tutaj dodać, że w związku
z ogłoszoną w ubiegłym roku pandemią koronawirusa
i odwołaną Galą, w tym roku były brane pod uwagę
osiągnięcia zarówno z 2020, jak i 2019 roku. Jedną
z kategorii był właśnie „Wilk Grajewian”, gdzie
o wygranej decydowali internauci, a nie kapituła
konkursowa, która decyduje o zwycięstwach
i wyróżnieniach w pozostałych pięciu kategoriach.
Zasadą uniwersalną jest jednak, że ideą nagrody
w całym Konkursie jest wyróżnienie osób, instytucji
lub organizacji, które w sposób szczególny swoją
codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem
służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się
do promowania Grajewa. Wśród takich osób
z pewnością jest Pan Radosław Wilczewski. Wśród
osiągnięć w kulturystyce może pochwalić się między
innymi trzecim miejscem w swojej kategorii na XIII
Zawodach w Kulturystyce i Fitness w Sopocie w swojej
kategorii.
Spodziewał się Pan wygranej w kategorii
„Wilk Grajewian”?
- Przyznam, że nie. Kiedy już wiedziałem, że jestem wśród
kandydatów zgłoszonych do nagrody „Wilka Grajewian”, miałem
do tego spory dystans, choć nie ukrywam, że moja obecność wśród
tak wielu nominowanych osób, wydarzeń i inicjatyw sprawiła mi
ogromną radość. Gdy okazało się, że internauci oddali najwięcej
głosów właśnie na mnie, było mi niezmiernie miło i bardzo za
wszystkie dziękuję. Ten wynik da mi jeszcze większą motywację do
promowania naszego miasta.
Jak zaczęła się Pana przygoda z kulturystyką?
- Teraz mam 23 lata, a przygoda zaczęła się mniej więcej
13 lat temu i trwa do dziś. Kulturystyka jest zatem obecna już przez
ponad połowę mojego życia.
Po drodze lub równolegle były lub są nadal jeszcze
jakieś inne dyscypliny sportowe?
- Oczywiście, że tak. To między innymi piłka nożna, kalenistyka,
bieganie, jazda rowerem oraz łyżwiarstwo. Zaznaczę, że wszystkie
uprawiałem amatorsko, a niektóre z nich towarzyszą mi do dziś.
Jednak najważniejsza jest właśnie kulturystyka. Podpatrzyłem
w dzieciństwie relację z zawodów, zacząłem trenować, najpierw
w domu, potem na siłowni, a następnie za namową przyjaciół
postanowiłem wystartować w zawodach. Tak to trwa do dziś.
Czy pandemia przeszkodziła w realizacji tej pasji?
- W pewnym stopniu tak. Staram się nadal regularnie trenować,
lecz nie ukrywam, że było to trudniejsze w dobie nasilenia
pandemii. Dodatkowo sporo czasu zajmuje praca. Staram się
wolne chwile poświęcić przede wszystkim rodzinie, lecz i na
treningi odrobinę wolnego czasu wygospodarować mi się udaje.
Jestem zdania, że nie warto narzekać i szukać powodów do
rezygnacji z tych elementów życia, które dają nam radość.
Czy prawdą jest, że kulturyści muszą trzymać ścisłą
dietę?
- W tym sporcie dieta to połowa sukcesu. Trzeba zachować jednak
zdrowy rozsądek i wiedzieć o tym, że najważniejsze jest zdrowie.
Zatem młody człowiek nie może zrezygnować z tego, czego
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potrzebuje jego organizm. Osoba dorosła nie zawsze chce tak
rygorystycznie diety pilnować i odmawiać sobie wielu smacznych
dań. Jeśli chodzi o dietę, to tutaj liczą się zwłaszcza trzy ostatnie
miesiące przed zawodami, a ostatnie trzy tygodnie to już
prawdziwa walka. Trening i rozsądna dieta pomagają kształtować
charakter. Nie będę się zbyt długo wypowiadał na temat mojej
diety, ponieważ uważam, że każdy kulturysta ma nieco inną.
Podstawą na pewno jest białko i budowa masy poza sezonem oraz
redukcja jej i tkanki tłuszczowej plus dostarczenie makroelementów w sezonie. Poza tym- trzeba unikać alkoholu,
zwłaszcza tego mocnego. Mogę tutaj zdradzić sekret, że lampka
wina na dzień przed zawodami mi nie szkodzi, a przeciwniepomaga osuszyć organizm. Podzielone są zdania kulturystów co
do napojów gazowanych. Moim zdaniem woda gazowana nie
szkodzi, lecz nie każdy ten pogląd podziela. Może trzeba wziąć pod
uwagę fakt, że organizm każdego człowieka ma nieco inne
potrzeby i na różne sposoby reaguje na to, co mu dostarczamy?
Jakie sportowe osiągnięcia są najcenniejsze?
- Te, które dają nam najwięcej radości i sprawiają, że się
rozwijamy, poszerzamy horyzonty i nawiązujemy kolejne dobre
relacje z innymi ludźmi. Wśród tych ważnych dla mnie
sportowych osiągnięć wymienię na pewno pierwsze miejsce
w Biegu Wilka w naszym mieście. Zdobyłem je, biegnąc na
dystansie 800 metrów jako szóstoklasista. Będąc uczniem
technikum dwa razy byłem trzeci na podium w wojewódzkich
biegach na orientację, a raz wywalczyłem w nich miejsce pierwsze.
Zawężając osiągnięcia do kulturystyki- bardzo cieszy mnie start
w zawodach kulturystycznych w Sopocie i już przygotowuję się do
kolejnej edycji tej imprezy. Jest w formule otwartej-wystartować
tam mogą amatorzy z całego kraju. Pod tym względem
przypomina nasz grajewski Bieg Wilka. Zawody w Sopocie,
impreza biegowa w Grajewie oraz te na orientację mają wspólny
mianownik- jest nim bardzo fajna, przyjazna atmosfera.
Wspomniał Pan o dobrych relacjach z innymi uczestnikami imprez jako ważnym walorze uprawiania
sportu. Proszę szerzej o tym opowiedzieć.
- Sport to przecież nie tylko trening i wynik. To przede wszystkim
www.gazetagrajewska.pl
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ludzie. Jadąc po raz pierwszy do Sopotu byłem bardzo ciekaw, co
skłoniło innych zawodników do startu. Czym motywowali się ci,
którzy zostali kulturystami. Miałem tam okazję porozmawiać
z nimi, poznać ich punkt widzenia, wymienić doświadczenia.
Nawiązałem więc relacje, poznałem wielu ciekawych ludzi, także
wśród organizatorów i jestem bardzo ciekaw, co u nich wszystkich
słychać. Z miłą chęcią ponownie się z tymi wszystkimi osobami
spotkam.
Dlaczego warto uprawiać sport?
- Wydaje mi się, że życie jest zbyt krótkie, by odkładać marzenia na
później, nie próbować swoich sił. Trzeba się spełniać, a przy tym
poszukiwać. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś bardzo nieciekawie
kojarzyło mi się łyżwiarstwo, a teraz je uwielbiam. Niegdyś
wydawało mi się sportem, w którym bardzo łatwo o poważną
kontuzję, o bolesny upadek, wręcz- niebezpiecznym. Gdy
wyobrażałem sobie uderzenie głową o lód, byłem przerażony. „To
nie dla mnie”- myślałem. Do czasu. Mój brat uczył się
w technikum w Wojewodzinie i miał tam łyżwiarstwo na lekcjach
wychowania fizycznego. Namówił mnie, bym spróbował pojeździć
razem z nim. Przekonał mnie, bym spróbował. Teraz dzięki temu
mam kolejną pasję i grono znajomych, z którymi tę pasję dzielę,
ponieważ mamy swoją ekipę, w której najmłodsza osoba ma lat
czternaście, a najstarsza 67. Jak widać, łyżwy łączą pokolenia.
Mam nadzieję, że pandemia nie powróci i dzięki temu przyszłej
zimy będziemy mieli w Grajewie i nie tylko u nas, lecz także w
całym kraju, czynne lodowiska, siłownie i całe zaplecze do
uprawiania wielu dyscyplin sportu amatorskiego. Bardzo mocno
trzymam kciuki za to, że będziemy mogli się spotykać na
treningach. Sport sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwymi
ludźmi, poznajemy inne osoby, z którymi dzielimy nasze
zainteresowania. Do tego dochodzą te oczywiste zalety, czyli
lepsze zdrowie, odporność, kształtowanie systematyczności.
Zwrócę również uwagę na to, że w dzisiejszych czasach mamy
dużo lepsze warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
niż jedno czy dwa pokolenia przed nami. Gdy spojrzeć
w przeszłość, to widać, że nasi dziadkowie i rodzice mieli ciężej
pod wieloma względami. Wyznaję zatem zasadę, by doceniać to co
mamy i cieszyć się tym. Nie wolno wiecznie gonić za sukcesem,
chcieć więcej i więcej, ponieważ kiedyś może okazać się, że nie
umieliśmy po drodze czerpać radości z własnych osiągnięć.
Reasumując- warto wyznaczać sobie cele, być ambitnym, lecz
trzeba również potrafić cieszyć się z sukcesów i doceniać to, co
zdobywamy swoją pracą i to, co dobrego daje los.
Jakie najważniejsze wyzwania sportowe teraz przed
zdobywcą nagrody Burmistrza Miasta Grajewo
„Wilka Grajewian”?
- 9 lipca ruszają wspomniane przeze mnie wcześniej zawody
kulturystyczne amatorów w Sopocie. Chcę tam pojechać.
Przygotowuję się do startu.

19 czerwca na terenie Grajewskiej Izby Historycznej odbył
się VII Grajewski Piknik z Folklorem. Wydarzenie
rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych przez
Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo oraz
Tomasza Dudzińskiego dyrektora Grajewskiego Centrum
Kultury, którzy wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Grajewianie” zaprosili przybyłych do poloneza.
Imprezę swoimi występami uświetnił ZPiT „Grajewianie” oraz zaproszeni goście: zespół „Kłosek”
z Niećkowa, Kapela Jana Kani z Lipnik, „Turoślanie”
z Turośli, a na zakończenie zagrała Kapela „Miód na serce”.
Każdy z gości otrzymał podziękowanie i glinianą „Laleczkę
ludową” wykonaną przez pracownika GCK Radosława
Antoniaka.
Najmłodszym przygotowano specjalną strefę,
\w której można było zagrać w gry plenerowe, pomalować
gipsowe płaskorzeźby. Pojawiły się również stoiska
i stragany z domowymi wyrobami od Kół Gospodyń
Wiejskich z Białaszewa, Radziłowa, Pieńczykowa
i Kosówki. Zrelaksować się można było również w strefie
chillout pod parasolami, konsumując chłodzące lody.
Pod koniec wydarzenia dyrektor GCK Tomasz
Dudziński wraz z choreografem Wojciechem Chylewskim
wręczyli podziękowania odchodzącym członkom Zespołu
Pieśni i Tańca „Grajewianie”: Julii Sendrowskiej, Weronice
Sikorskiej, Samancie Walisiewicz, Mateuszowi Kozłowskiemu, Julii Przyborowskiej, Piotrowi Łajewskiemu,
Pawłowi Łajewskiemu, Weronice Samełko, Karolowi
Cieślakowi, Michałowi Kozłowskiemu, Kamilowi Kostrzewskiemu oraz Mateuszowi Rydzewskiemu.
Nie obyło się bez wzruszeń. Organizatorzy bardzo
dziękują Radzie Rodziców za okazaną pomoc i nieocenione
wsparcie podczas Pikniku.
GCK

Wróćmy jeszcze na chwilę do Nagrody Burmistrza
“Wilk Roku”. Co Pan sądzi o tym, cyklicznym już,
wydarzeniu?
- To bardzo dobra inicjatywa z wielu powodów. Pomaga docenić
i pokazać mieszkańcom Grajewa, że jest wśród nas, w niewielkim
przecież mieście, mnóstwo niesamowitych osób, które mają
piękne zainteresowania i osiągnięcia. Poza tym „Wilk Roku”
motywuje innych do realizowania swoich pasji. Dlatego Panu
Burmistrzowi Dariuszowi Latarowskiemu gratuluję świetnego
pomysłu zorganizowania tego wydarzenia. Wszystkim
dotychczasowym zwycięzcom, laureatom i wyróżnionym w każdej
kategorii składam natomiast wyrazy uznania za ich wkład
w rozwój i budowanie dobrego wizerunku naszego pięknego
miasta.
Dziękujemy za rozmowę.
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WIADOMOŚCI SZKOLNE


W słoneczne, piątkowe przedpołudnie, wszystkie dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie zebrały się
w ogrodzie przedszkolnym, aby radośnie obchodzić swój
ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka. W ramach
propagowania założeń tego święta, wszystkie nasze
przedszkolaki wspólnie uczestniczyły w wesołych
zabawach, przepełnionych radością i beztroską. Spotkanie
rozpoczęło się od zabaw muzyczno - ruchowych
prowadzonych przez niesamowitych gości – Annę, Elzę
i Olafa, w których wcieliły się nasze nauczycielki. Dzieci
z uśmiechami na buziach uczestniczyły w zabawach
i tańczyły do takich przebojów jak „Wszystkie dzieci nasze
są” czy „Mam tę moc”. A po wspólnych pląsach i tańcach
przyszedł czas na zabawy na „dmuchańcach”. Śmiechom
i okrzykom radości nie było końca, gdy wszystkie
przedszkolaki zjeżdżały na ogromnych zjeżdżalniach.
Każde dziecko, wedle swojego uznania i zainteresowania,
mogło skorzystać z tego, co mu się spodobało. Dla chętnych
przedszkolaków zorganizowano stanowisko malowania
farbami na folii rozciągniętej pomiędzy drzewami. Ponadto
każdy mógł pobawić się kolorowymi zabawkami
w piaskownicy, korzystać ze sprzętu terenowego, a także
puszczać bańki mydlane - te ogromne i maleńkie, które
wznosząc się w górę pod niebo, powodowały prawdziwy

zachwyt i radość dzieci. Niewątpliwie największą atrakcją
był Food Truck z Lodami. Dzięki uprzejmości rodziców
Filipka z grupy Biedronki, którzy są właścicielami
Lodziarni Kraina Lodów, wszystkie dzieci mogły skosztować lodowego deseru na naszym placu przedszkolnym
prosto z auta wyposażonego w zamrażarkę z lodami.
Przedszkolaki były jednego zdania: lody były pyszne.
I choć nasze maluchy codziennie otrzymują wiele miłości
i serca od rodzin i nauczycielek, w tym czasie czuły się
naprawdę wyjątkowo, uśmiech nikomu nie schodził
z twarzy. Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, ale
wspomnienia pozostaną na długo.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Państwu Ziemkiewiczom za
odwiedziny i już teraz zapraszamy za rok!
Ewelina Święćkowska; PM4


MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY
„KANGUR” 2021
Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "KANGUR” 2021. W tym roku szkolnym - z uwagi na
sytuację epidemiczną - w konkursie stacjonarnym wzięli udział
tylko uczniowie kl. II - III.
Wyróżnienia w konkursie w kategorii Żaczek (klasa II) zdobyli:
(maksymalnie można uzyskać 105 punktów, laureat ≥ 99,00 pkt;
bardzo dobry ≥ 90,00 pkt; wyróżniony ≥ 67,00 pkt)
· BARTOSZ KODA kl. II b i GABRIEL KUIZINAS kl. II c
Wyżej wymienionych uczniów do konkursu przygotowały panie:
Monika Kuryś i Anna Gryczkowska.
Uczniowie za wyróżnienie otrzymali dyplom oraz „Miniaturę
Matematyczną” ufundowaną przez Komitet Organizacyjny
Konkursu.
Wyróżnionym uczniom oraz tym, którzy wzięli udział w tej
intelektualnej zabawie serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych edycjach.
Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Joanna Waniewska.
MAMY CERTYFIKAT PROGRAMU „TRZYMAJ
FORMĘ”
7 czerwca 2021 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat
potwierdzający udział w XV edycji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Trzymaj formę!” w roku szkolnym 2020/2021.

Program zorganizowany był przez Państwową Inspekcję
Sanitarną we współpracy z Polską Federacją Producentów
Żywności. Jego głównym celem była edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży
szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu
życia i zbilansowanej diety. Działania podejmowane podczas
realizacji programu zwiększyły świadomość uczniów dotyczącą
wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Szkolnym
koordynatorem programu była p. B. Antropik.
AKCJA „WYLOSUJ ANIOŁA”
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej akcji „Wylosuj Anioła”
polegającej na pisaniu kartek elektronicznych ze słowami
wsparcia i życzeniami zdrowia adresowanych do dzieci leczonych
onkologicznie. Lęk, ból, niepewność – to wszystko towarzyszy
dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Kartki od Aniołów
pomogą przywrócić im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa. Chętni uczniowie na kartkach zamieszczali swoje dane
w celu nawiązania dłuższego kontaktu i modlitwy, która nie będzie
już taka anonimowa.
Koordynatorkami akcji były panie: Renata Wierzchowska
i Dorota Zabłocka - opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Dodatkowe informacje na temat tej akcji można znaleźć na
facebooku: https://liblink.pl/9C9024t9kp
Więcej: sp4.grajewo.com
Zapraszamy – SP 4 Grajewo


Niezmiernie miło jest nam poinformować, że uczennica klasy 2 b Lena Machul została
laureatką eliminacji miejskich Wojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
„PIKuś” 2021 w kategorii Mistrzowie Piosenki
i tym samym zakwalifikowała się do etapu II –
eliminacji wojewódzkich.
To jednak nie jedyny sukces Jedynki.
W tej samej kategorii wiekowej, wśród naszych
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uczniów, znaleźli się także Mistrzowie Recytacji:
II miejsce zajął Franciszek Awarski z kl. 1 b,
III miejsce zajęła Michalina Sosnowska z kl. 2 b.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów, a za Lenę trzymamy
kciuki i życzymy powodzenia w konkursie na szczeblu
wojewódzkim.
SP1

www.gazetagrajewska.pl

INFORMACJE


Grupa „Słoneczka” wzięła udział w Wojewódzkim
Przeglądzie Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś”
w ramach projektu „PIKtoGRAmy” w kategorii: Forum
Teatrów Amatorskich. Pierwszym etapem konkursu były
eliminacje miejskie, które odbywały się w formie on-line.
Przedszkolaki zdobyły tytuł laureata, kwalifikując się tym
samym do etapu wojewódzkiego.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż po
wysłuchaniu i obejrzeniu 11 spektakli teatralnych, jury
wybrało właśnie naszą grupę. Jest to ogromne wyróżnienie
oraz docenienie wysiłku i zaangażowania, jakie włożyły
dzieci, by wziąć udział w przeglądzie.
Młodych aktorów sztuk okołoteatralnych oceniali
praktycy – artyści podlaskich scen: Iwona Szęsna, Bernard
Bania, Katarzyna Wiktorko, Magdalena Sinoff, Mateusz
Tymura oraz Marcin Tomkiel. Z ramienia Podlaskiego
Instytutu Kultury w Białymstoku przedstawicielami w jury
konkursowym byli: Lila Wyszkowska, Agnieszka OndruchSikora, Marta Szałkiewicz oraz Mariusz Żwierko.
Przedszkolaki przygotowały pantomimę „Kopciuszka".
Na scenie można było zobaczyć dobrą i pracowitą
dziewczynkę, jej dwie złośliwe siostry i nie mniej złośliwą
macochę. Pojawiły się również myszki, kotek, a także
wróżka, która przemieniła Kopciuszka w piękną królewnę.
Nie mogło zabraknąć królewicza, który na swoją wybrankę,

spośród wszystkich dziewcząt, które pojawiły się na balu w
jego zamku, wybrał właśnie Kopciuszka. Cały spektakl
uświetniły piękne tańce w wykonaniu dzieci, wyjątkowa
dekoracja i przede wszystkim doskonała gra aktorska
młodych artystów.
Wszystkim „Słoneczkom” serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów! Jesteśmy z Was bardzo
dumni!
Katarzyna Wołyniec, Marzenna Koniecko; PM4


W maju obchodziliśmy kolejną rocznicę bitwy pod Monte
Cassino. 31 maja zmarł ostatni żyjący w Grajewie jej uczestnik –
Pan Tadeusz Niedźwiecki. Urodził się 1 stycznia 1925 r. w Grajewie
jako syn Władysława i Aleksandry z domu Remfeld. Ojciec jego był
uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, który po krótkim
epizodzie powojennej służby policji ochrony granicy polskolitewskiej powrócił do Grajewa, gdzie zajmował się masarstwem.
W momencie wybuchu II wojny światowej w 1939 r. rodzina
mieszkająca na ul. Wiktorowej liczyła już 10 osób: dziadek
Stanisław, wzmiankowani już rodzice i szóstka dzieci. W marcu
1940 r. NKWD aresztowało ojca, zaś 14 kwietnia 1940 r. cała
pozostała rodzina została wywieziona na Syberię. Po miesięcznej
podróży w bydlęcych wagonach transport dotarł do Kazachstanu.
Tadeusz Niedźwiecki z racji wieku podlegał już obowiązkowi
pracy, miał jednak szczęście i na przełomie 1940/41 roku został
skierowany na kurs traktorzystów. Po agresji Niemiec na Związek
Radziecki i podpisaniu układu Sikorski-Majski zaciągnął się
wiosną 1942 r. do powstającej na terenie ZSRR Armii Polskiej.
Wraz z nią wiosną 1942 r. został przetransportowany na tereny
Bliskiego Wschodu. Ukończony na Syberii kurs traktorzystów
okazał się niezwykle przydatny i spowodował, że Pan Tadeusz
otrzymał przydział kierowcy. Po właściwym, intensywnym
przeszkoleniu w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich na terenach Palestyny i Iraku w końcu 1943 r. wraz
z pozostałymi siłami II Korpusu Polskiego został przez Egipt,
a następnie drogą morską przerzucony na terytorium Półwyspu
Apenińskiego. Wiosną 1944 r. wraz ze swoim macierzystym
oddziałem został skierowany pod Monte Cassino. Cały czas pełnił
funkcje kierowcy, dostarczającego zaopatrzenie niebezpiecznymi
górskimi ścieżkami do wysuniętych polskich pozycji,
niejednokrotnie pod ostrzałem wroga. Po zdobyciu wzgórza
Monte Cassino pełnił służbę na szlaku wzdłuż Adriatyku od Monte
Cassino przez Anconę do Bolonii, która została zdobyta
w kwietniu 1945 r. W tym czasie dowiedział się o dalszych losach
pozostawionej w Kazachstanie rodziny, na szczęście większości
rodzeństwa udało się wydostać z ZSRR i trafiła do Nowej Zelandii.
Po zakończeniu bezpośrednich działań bojowych kontynuował
naukę na poziomie gimnazjum, którą zakończył pozytywnym
zdaniem egzaminów tzw. „małej matury” w lutym 1946 r.

Tadeusz Niedźwiecki (trzeci od lewej)
w okresie służby na terytorium Włoch.

W sierpniu 1946 r. w związku z procesem rozwiązywania
jednostek polskich trafił na terytorium Wielkiej Brytanii. To tu w
końcu 1946 r. dotarła do niego wiadomość, że poza młodszym
rodzeństwem, które trafiło do Nowej Zelandii syberyjską zsyłkę
przeżyły też mama i najstarsza siostra, którym udało się powrócić
do macierzystego Grajewa. Poczucie odpowiedzialności za
rodzinę spowodowało, iż podjął decyzję o powrocie do kraju, co
nastąpiło w początkach czerwca 1947 r. Jak wspominał po latach,
decyzja powrotu do Polski, w której panował socjalistyczny ustrój,
była jego największym rozczarowaniem – mimo to nie poddał się
i założył szczęśliwą rodzinę. Dopiero po zmianie ustroju na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zdecydował
się szerzej przekazać swoje wspomnienia, co zaowocowało
spisaniem w 1992 r. wspomnień pt. „Pozostały ślady dawnych
dni…”, które ukazały się drukiem w 2008 r. w serii „Wspomnienia
grajewian”. W ostatnich latach chętnie też dzielił się swoimi
przeżyciami z grajewską młodzieżą. Zmarł 31 maja 2021 r.
Oprac. T. Dudziński
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Dzień Dziecka był wyjątkowym wydarzeniem w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Grajewie. Było mnóstwo niespodzianek,
a dobry humor dopisywał każdemu. Nie zabrakło życzeń, wesołej
muzyki, tańców, konkursów sportowych, muzycznych oraz
plastycznych. Zawody sportowe zakończyła zabawa ruchowa
w rytm piosenki: „Wszystkie dzieci nasze są”. Kolorowe pociągi
utworzone z dzieci pojechały do przedszkola na pizzę, kiełbaski
i inne pyszności. Dzieci otrzymały kolorowe baloniki, dyplomy
i czekoladki. Uśmiechy towarzyszące wszystkim były oznaką
dobrej zabawy. To był wspaniały dzień, który na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Wszystkiego najlepszego naszym kochanym Przedszkolakom życzyli wszyscy pracownicy przedszkola.
PM 1



16 czerwca na Stadionie Miejskim im. Witolda Terleckiego
w Grajewie odbyła się kolejna edycja turnieju piłkarskiego
współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
„Moje Małe Mistrzostwa – 2021”. W zmaganiach udział wzięło
osiem drużyn z rocznika 2013 i młodszych. Po kilku godzinach
dobrej zabawy i sportowej rywalizacji wszyscy uczestnicy

uhonorowani zostali nagrodami. Burmistrz Miasta Grajewo
Dariusz Latarowski wraz z organizatorami miał zaszczyt wręczyć
młodym piłkarzom pamiątkowe medale, a drużynom puchary.
- Gratuluję uczestnikom oraz życzę dalszych sportowych
sukcesów i dziękuję wszystkim, którzy mieli wkład w organizację
tej imprezy – winszował Burmistrz.
WM/grajewo.pl



Mijający sezon treningowy nie był łaskawy dla żadnej
dyscypliny sportowej. Przerywane z różnych przyczyn
treningi, trudności organizacyjne oraz ogólnie odczuwalna niepewność utrudniały, a raczej uniemożliwiły
realizację jakichkolwiek planów czy założeń. Jako Klub
Sportowy robimy wszystko co w naszej mocy, aby
utrzymać aktywność dzieci i młodzieży - choć wymagało to
w ostatnim czasie wyjątkowo wiele wysiłku i kompromisów. Właśnie ze względu na te okoliczności ze szczególnym zadowoleniem i dumą donosimy o sukcesach naszych
zawodników.
W Sandomierzu 22 maja 2021r. podczas Otwartego Turnieju Karate
Dla Dzieci i Młodzieży „Sendomiria Cup” rywalizowało ponad 300
zawodników z 30 klubów z całej Polski. Nasza trzyosobowa
reprezentacja zdobyła 3 medale w kategorii kumite (walki):
Jaczyńska Zuzanna - II miejsce, Dąbrowska Nikola - III miejsce,
Bobrowska Amelia - III miejsce.
Kolejnym turniejem był Puchar Mazur - Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, który odbył się w Ełku 5 czerwca 2021r.
Na matach zaprezentowało się 220 zawodników z 18 klubów.
Medale w kumite:
Aleksandra Dzięgielewska - I miejsce, Nikola Dąbrowska - I miejsce,
Damian Dzięgielewski III miejsce, Rafał Szmigiel III miejsce,
Wiktor Wesołowski III miejsce, Paula Kuligowska III miejsce,
Zuzanna Jaczyńska III miejsce.
Medale w kata:
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Aleksandra Dzięgielewska - III miejsce, Dawid Klimaszewski
- III miejsce.
Tym razem bez medalu dzielnie reprezentowali nas także: Natalia
Chlebus, Martyna Kiełczewska, Amelia Sieniła, Bartosz Krukowski,
Szymon Liżewski.
Przed nami kolejne wyzwania. W najbliższym czasie wymagające
egzaminy na kolejne stopnie, 23 czerwca klubowy turniej dla
najmłodszych, a dzień po odebraniu świadectw szkolnych ruszamy na
letni obóz w Jastrzębiej Górze.
Klub Sportowy Ookami - Karate Shinkyokushin
www.gazetagrajewska.pl
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Dwa ostatnie mecze w czwartoligowym sezonie
2020/2021 rozegrali piłkarze WARMII Grajewo.
W sobotę 12 czerwca nasz zespół po bardzodobrej grze
pokonał SPARTĘ Augustów 4:2. 19 czerwca uległ
0:3 WISSIE Szczuczyn.
Od początku meczu ze Spartą przeważali grajewianie, ale dobrych
akcji nieudawało się wykończyć golami. Już w pierwszym
kwadransie gry WARMIA mogła i powinna prowadzić 3:0 ale
brakowało skuteczności i …szczęścia, gdy Bińczak i Popławski
trafiali w poprzeczkę. To właśnie ten drugi zawodnik wyprowadził
nas na prowadzenie w 42minucie, trafiając do bramki po pięknym
strzale.
W drugiej połowie znów przeważali grajewianie. W końcu, w 64
minucie na 2:0 podwyższył Mikucki. Wydawało się, że kwestią
czasu są kolejne gole dla gospodarzy. Tymczasem ambitni goście
w zaledwie 3 minuty doprowadzili do wyrównania. Najpierw do
bramki trafił Paweł Krupiński, który z rzutu wolnego zaskoczył
Święcińskiego, a w 75 minucie Szybajło zdobył drugiego gola.
Wydawało się, że dobrze grający gospodarze stracą punkty, choć
mieli tak dużą przewagę i wiele sytuacji bramkowych w meczu.
W końcowych dziesięciu minutach meczu WARMIA jednak
włączyła turbodoładowanie i zdobyła dwa gole. W roli głównej
wystąpił Tomasz Dzierzgowski, który najpierw wykończył świetną
akcję Chylińskiego z Popławskim, a później wyłożył piłkę
Bogdaniukowi ,a temu nie wypadało zmarnować okazji i ustalił
wynik meczu na 4:2 dla WARMII.
W sobotę 19 czerwca WARMIA zagrała z prowadzącą
w tabeli WISSĄ Szczuczyn. Ze względu na budowę stadionu
w Szczuczynie w tym sezonie WISSA w roli gospodarza rozgrywała
mecze w Ełku lub Kolnie. Tym razem jednak klub ze Szczuczyna
zorganizował mecz na stadionie w Choroszczy (więcej
o perturbacjach z organizacją meczu na stronie
https://kswarmiagrajewo.pl/2021/06/17/jak-derbyorganizowano/ ). Dla WISSY to był decydujący mecz. Jej
przewaga nad TUREM Bielsk Podlaski wynosiła przed ostatnią
kolejką jeden punkt. Szczuczynianie nie mogli z WARMIĄ
przegrać, chcąc awansować do III ligi. WARMIA już przed
meczem miała zapewnione piąte miejsce w końcowej tabeli.
Zmobilizowana WISSA wygrała 3:0, a nasi piłkarze
zagrali bardzo słaby mecz. Przewaga lidera tabeli nie podlegała
dyskusji. Efektem dobrej gry
WISSY były dwa gole w pierwszej połowie meczu. Pierwszego
zdobył Mariusz Łapiński, który przepięknym uderzeniem
w 15 minucie pokonał Sobolewskiego. Kilka minut później, po
faulu Macieja Krupy w polu Karnym, sędzia podyktował rzut
karny dla WISSY, który na gola zamienił Damian Toczydłowski.
Wtedy było już wiadomo, że grajewianie nie wpłyną na zmianę
losów awansu z naszej grupy. W drugiej połowie WISSA po
kolejnym cudownym uderzeniu Łapińskiego ustaliła wynik meczu
na 3:0 i mogła cieszyć się z awansu.
To nie był udany sezon naszej drużyny, którą w letniej
przerwie czekają zmiany kadrowe. Na pewno dużym osłabieniem
WARMII był wyjazd za granicę Dawida Kondratowicza - jednego
z najlepszych napastników
KEEZA IV ligi podlaskiej. Zbyt dużo było wahań formy naszego
zespołu, na który często miały wpływ kontuzje i absencje
zawodników. Do tego trzeba dodać nieudany początek sezonu,
który doprowadził do zmiany trenera w trakcie rozgrywek. Z całą
pewnością zespół wymaga wzmocnień, by powalczyć o czołówkę
ligową. Najbliższe tygodnie będą w Klubie gorące.

12.06.2021 GRAJEWO, STADION MIEJSKI IM. WITOLDA
TERLECKIEGO
WARMIA GRAJEWO – SPARTA AUGUSTÓW 4:2 (1:0)
BRAMKI: 1:0 ALEKSANDER POPŁAWSKI 42′, 2:0 MARCIN
MIKUCKI 64′, 2:1
PAWEŁ KRUPIŃSKI 73′, 2:2 RAFAŁ SZYBAJŁO 75′, 3:2
TOMASZ DZIERZGOWSKI 80′, 4:2 ARKADIUSZ BOGDANIUK
86′
WARMIA: 12.Święciński – 5.Randzio (Kpt), 15.Tuzinowski (65′
9.Bogdaniuk), 18.Edison, 2.Krupa – 4.Mikucki (75′ 19.Wójcicki),
17.Arciszewski (65′ 6.Chyliński), 3.Domurat, 10.Popławski,
8.Bińczak – 11.Dzierzgowski
REZERWA: 1.Sobolewski – 6.Chyliński, 9.Bogdaniuk,
19.Wójcicki
TRENER: Leszek Zawadzki
SPARTA: 30.Wróblewski – 2.Sakowicz, 15.Niedźwiecki,
5.Parafinowicz,
8.Szybajło, 13.Salik, 10.Krupiński, 7.Sałata, 4.Bil (70′
8.Klekotko), 17.Dzienis
REZERWA: 1.Szyszko – 16.F.Niedźwiecki, 8.Klekotko, 20.Ziarko
TRENER: Rafał Harasim
SĘDZIA: Karol Sokoł (Podlaski ZPN)
ŻÓŁTE KARTKI: Dzienis (SPARTA)
19.06.2021 CHOROSZCZ, STADION MIEJSKI
WISSA SZCZUCZYN – WARMIA GRAJEWO 3:0 (2:0)
BRAMKI: 1:0 MARIUSZ ŁAPIŃSKI 15′, 2:0 DAMIAN
TOCZYDŁOWSKI 29′
(RZUT KARNY), 3:0 MARIUSZ ŁAPIŃSKI 82′
WISSA: 41.Sztukowski – 17.Zambrowski (86' 28.Ruszczyk),
5.Zalewski,
16.Szaraniec, 6.Łapiński, 66.Koncewicz, 7.Toczydłowski,
91.Radzikowski (65′ 9.Dojlida), 10.Tercjak, 21.Trambecki (74'
22.Jurczak), 2.Szuchnicki
REZERWA: 14.Wyszyński – 9.Dojlida, 22.Jurczak, 28.Ruszczyk
TRENER: Marcin Gałązka
WARMIA: 1.Sobolewski – 5.Randzio (Kpt) (71′
10.Niebrzydowski),
18.Edison, 13.Tuzinowski (71′ 8.Kwieciński), 2.Krupa (51′
15.Koszczuk) – 4.Mikucki, 3.Domurat, 17.Arciszewski (51′
6.Chyliński), 16.Chmielewski, 11.Hołtyn (56′ 19.Wójcicki) –
7.Dzierzgowski
REZERWA: 12.Święciński – 6.Chyliński, 8.Kwieciński,
10.Niebrzydowski, 15.Koszczuk, 19.Wójcicki
TRENER: Leszek Zawadzki
SĘDZIA: Leszek Bielicki (Podlaski ZPN)
ŻÓŁTE KARTKI: Chyliński (WARMIA)
Tekst: Janusz Szumowski
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SPORT / INFORMACJE

Warsztaty teatralne(dzieci w wieku od 10 lat)

Sala widowiskowa GCK
obowiązują zapisy

21:30

Kino pod chmurką

Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny

(sobota)

17:00

XV Grajewska Biesiada Literacka

4

(niedziela)

15:00-18:00

GCKowo kocykowo

6

(wtorek)

11:00-12:00

Warsztaty „Kolorowe wiatraczki” (dzieci w wieku 5-14 lat)

8

(czwartek)

11:00-12:30

Warsztaty krawieckie(dzieci w wieku od 10 lat)

9

(piątek)

10:00-22:00

10

(sobota)

10:00-22:00

11

(niedziela)

10:00-21:00

od 10:00 - Zlot Food Trucków
od 18:00 – koncerty: Joanna Aleksandrowicz, Jacek Kawalec
jako Joe Cocer

13

(wtorek)

11:00-12:30

Spacer i warsztat zielarski (dzieci w wieku 6-14 lat)

14

(środa)

13:00
15:30

15

(czwartek)

11:00-13:00

16

(piątek)

18:30
21:00

17

(sobota)

11:00-12:30

Parada krów (dzieci w wieku 5-14 lat)

18

(niedziela)

13:00-14:00

„Summer Sunday Music”

20

(wtorek)

11:00-12:00

Warsztaty „Pokrowiec na okulary” (dzieci w wieku 7-14 lat)

21

(środa)

13:00

22

(czwartek)

11:00-14:00

Warsztaty komiksowe(młodzież w wieku od 13 lat)

Sala klubowa GCK
obowiązują zapisy

23

(piątek)

12:00-14:00

Karaoke

Sala klubowa GCK
obowiązują zapisy

24

(sobota)

11:00

25

(niedziela)

15:00-18:00

GCKowo kocykowo

27

(wtorek)

11:00-13:00

Warsztaty „Zamki nie tylko z piasku” (dzieci w wieku 6-14 lat)

28

(środa)

13:00
15:30

29

(czwartek)

11:00-14:00

30

(piątek)

21:30

31

(sobota)

17:00-21:00

1

(czwartek)

11:00-13:00

2

(piątek)

3

Grajewska Izba Historyczna
darmowe wejściówki
Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny

Dni Grajewa 2021

Centrum Tradycji Mleczarstwa
- Muzeum Mleka
obowiązują zapisy
Sala klubowa GCK
obowiązują zapisy
Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny

od 10:00 - Zlot Food Trucków

Dni Grajewa 2021
od 10:00 - Zlot Food Trucków
od 18:00 – koncerty: Boney Fame, Future Folk,
Daria Zawiałow – GWIAZDA WIECZORU

Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny

Dni Grajewa 2021
Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny
Centrum Tradycji Mleczarstwa
- Muzeum Mleka
obowiązują zapisy
Sala widowiskowa GCK
bilet 5 zł

Wakacyjne kino GCK
Warsztaty ceramiczne(dzieci w wieku od 10 lat)

Pracownia plastyczna GCK
obowiązują zapisy
Tereny zielone za GCK
wstęp wolny

Kino pod chmurką

Centrum Tradycji Mleczarstwa
- Muzeum Mleka
obowiązują zapisy
Park Solidarności
wstęp wolny
Centrum Tradycji Mleczarstwa
- Muzeum Mleka
obowiązują zapisy
Sala widowiskowa GCK
bilet 5 zł

Teatrzyk „Czarne i białe”

Otwarcie wystawy „Nafty czar”

Grajewska Izba Historyczna
wstęp wolny
Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny
Grajewska Izba Historyczna
obowiązują zapisy
Sala widowiskowa GCK
bilet 5 zł

Wakacyjne kino GCK
Warsztaty filmowe– poklatkowe historie Grajewa
(dzieci od 10 lat)

Sala klubowa GCK
obowiązują zapisy
Tereny zielone przy GIH
wstęp wolny

Kino pod chmurką
Kulturalny Deptak GCK – dzień 1

Park przy ul. Wojska Polskiego
Wstęp wolny

Grajewskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu
Szczegółowe informacje na stronie
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