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Grajewo czeka na remont oraz uruchomienie
dworca kolejowego i autobusowego z prawdziwego
zdarzenia. Mocno zabiega o to Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo. PKP S.A. zapowiada
inwestycję dworcową. Zamysł jest taki, by
w budynku znalazła się miejska poczekalnia dla
podróżnych oraz kasy. Na gruncie tuż obok
stanęłyby przystanki autobusowe. Potrzeba zgody
Wojewody Podlaskiego na przekazanie Grajewu tej
działki. W sprawę jej uzyskania zaangażowani są
posłowie z regionu. Problem zna Premier Mateusz
Morawiecki. Burmistrz ten temat poruszył również
na posiedzeniu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego.
Remont dworca kolejowego i uruchomienie w nim
poczekalni oraz kas są trudne z racji kwestii własnościowych
gruntów i budynku. 19 lat temu PKP S.A. oddała działki
z dworcem dla Skarbu Państwa. Ten w sprawach z zakresu
gospodarki nieruchomościami reprezentuje Starosta
Grajewski, natomiast Wojewoda Podlaski jest tu organem
nadzoru. Władze Miasta i Powiatu są zgodne, że grunty
dworcowe i sam budynek trzeba zagospodarować, żeby służyły
podróżnym. Dokonano już podziałów geodezyjnych, by
Miasto Grajewo pozyskało część ziemi, konieczną na
stanowiska autobusowe. Dwa grunty obok są miejskie.
Teraz chodzi o to, by na rzecz Miasta Grajewo została
przekazana działka nr 4997/2 o powierzchni 0,4188 ha za
budynkiem dworcowym. Jest potrzebna dla transportu
autobusowego. Starosta Grajewski takiej darowizny może
dokonać za zgodą Wojewody Podlaskiego. Ten w dalszym
ciągu tej zgody nie dał. Argumentacja była taka, że trwa
procedowanie złożonej przez PKP S.A. propozycji objęcia
zamianą ze Skarbem Państwa części nieruchomości
zabudowanej budynkiem dworca kolejowego oznaczonej jako
działka nr 4996/2 (działka graniczy z działką nr 4997/2).
- Temat poruszałem wielokrotnie, także 10 sierpnia na
posiedzeniu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego.
W rozwiązanie problemu zaangażował się Jarosław Zieliński
poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Adam Andruszkiewicz
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sprawę
zna Premier Mateusz Morawiecki. Zależy nam na tym, by
Wojewoda Podlaski dał zgodę na darowiznę działki nr 4997/2.
Ta zgoda oznacza dla grajewian stanowiska dla autobusów, a w
budynku obok poczekalnię, która ułatwi podróże zwłaszcza
jesienią i zimą – mówi Burmistrz.
Do miasta zbliża się wielka inwestycja kolejowa- Rail Baltica.

Czy PKP S.A. potrzebna jest ta działka, o którą zabiega Miasto
Grajewo, a Wojewoda Podlaski wstrzymuje się ze zgodą na jej
przekazanie? Nie. W piśmie z Ministerstwa Aktywów
Państwowych do Burmistrza Miasta Grajewo czytamy:
„Z uwagi na planowaną inwestycję dworcową, PKP S.A.
podjęła działania, w celu przekazania zwrotnego części działki
nr 4996/2 (zabudowanej budynkiem dworca kolejowego).
W czerwcu 2020 r. został uzgodniony ze Starostwem
Powiatowym w Grajewie zakres niezbędnych podziałów
geodezyjnych ww. działki. Działka nr 4997/2 nie była
przedmiotem powyższych uzgodnień i PKP S.A. nie jest
zainteresowana ponownym przejęciem tej działki. Mam
nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia są satysfakcjonujące
i pozwolą na rozwiązanie kwestii związanych z nabyciem
nieruchomości, niezbędnej do wybudowania i prowadzenia
dworca autobusowego”.
- Gdy otrzymamy ten teren, wtedy w budynku dworca
kolejowego zorganizujemy obsługę ruchu autobusowego.
Jednak do tego potrzebne jest uregulowanie sprawy
przekazania działki nr 4997/2, aby przystanki i poczekalnia
były obok siebie. Wierzę, że to nastąpi i w to, że zabytkowy
budynek dworca kolejowego odzyska dawny blask i ponownie
ożyje. Informacja o planowanej inwestycji dworcowej jest tego
zwiastunem. Przypomnę, że teren ten znajduje się również
w strategicznym dla miasta dokumencie, czyli na Mapie
Obszaru Rewitalizacji – podkreśla Dariusz Latarowski,
Burmistrz Miasta Grajewo.
W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl
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Poprzednie wydanie Gazety Grajewskiej ukazało
się 25 czerwca. Nie sposób w bieżącym numerze
zrelacjonować wszystkich wakacyjnych wydarzeń, lecz najważniejsze trzeba przypomnieć.
Jednym z nich była z pewnością wizyta Premiera
Mateusza Morawieckiego w naszym mieście. Szef
Rządu RP przybył do Grajewa 22 lipca w odpowiedzi na wspólne zaproszenie Dariusza
Latarowskiego, Burmistrza Miasta Grajewo oraz
Adama Andruszkiewicza, Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wizyta rozpoczęła się od powitania Premiera. Następnie
Mateusz Morawiecki wraz z Adamem Andruszkiewiczem
udali się na rozmowy z burmistrzem Dariuszem
Latarowskim w Urzędzie Miasta Grajewo.
- Mieliśmy możliwość porozmawiać o rewitalizacji
naszego miasta i innych grajewskich inwestycjach, które
możliwe są dzięki dofinansowaniom ze środków rządowych
– informuje burmistrz Latarowski.
Premier wpisał się do księgi pamiątkowej w ratuszu.
Następnie wraz z włodarzem Grajewa złożył kwiaty pod
pomnikiem ku czci poległych w latach 1918-1928 oraz
przed tablicą Pamięci ofiar sowieckiego reżimu. Po tym
Mateusz Morawiecki, Adam Andruszkiewicz wraz
z Dariuszem Latarowskim wzięli udział we wspólnym
briefingu prasowym.
Premier RP nie szczędził burmistrzowi słów uznania za
takie gospodarowanie, które łączy rewitalizację Grajewa
z zachowaniem i eksponowaniem zieleni oraz za wszechstronny rozwój miasta z poszanowaniem dla tradycji.
- Bardzo cieszę się, że w takich pięknie rozwijających się
miastach jak Grajewo jest coraz więcej wspaniałych,
zadbanych miejsc, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się,
odpocząć w otoczeniu zieleni. Taką przestrzenią jest Park
Solidarności oraz będzie Plac Niepodległości i cała okolica,
czyli bijące serce Grajewa. Tu widać harmonię między
naturą a kulturą – Premier nawiązał do szerokiego
i zaawansowanego już projektu rewitalizacji miasta.
Mateusz Morawiecki widzi i docenia rozwój Grajewa.
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- Przed miastem wspaniała przyszłość. Wiem, jak ważne są
inwestycje infrastrukturalne. O nich rozmawialiśmy
z Burmistrzem. One pomagają tworzyć nowe miejsca pracy –
zapowiedział dalsze wspieranie Grajewa Premier.
Adam Andruszkiewicz podkreślił, że Rząd dba o rozwój
Polski lokalnej, a w Grajewie ten rozwój jest widoczny dzięki
dobrej współpracy samorządu z władzami centralnymi.
- W czasach transformacji ustrojowej w latach 90-tych
i później w 2-tysięcznych nie marzyliśmy nawet o takim
rozwoju i wsparciu, o sąsiedztwie dróg ekspresowych,
wsparciu przemysłu na taką skalę. To wszystko pomaga
dobrze funkcjonować całym rodzinom w takich właśnie
niedużych miastach jak Grajewo – dodał Andruszkiewicz.
Dariusz Latarowski podziękował Premierowi za to, że
przyjechał do Grajewa.
- Pana obecność w takich lokalnych społecznościach jest
bardzo istotna. To te społeczności dają napęd lokalnej
i państwowej gospodarce. Dzięki temu mieszkańcy coraz
częściej chcą zostawać w swoich rodzinnych miastach. My
w Grajewie w 2016 roku rozpoczęliśmy proces rewitalizacji.
To nie tylko kwestia remontów, nowych chodników i dróg,
lecz jakże istotnego uspołecznienia, inwestycji w rozwój
mieszkańców. Ci zaangażowali się w proces zmian,
współtworząc je z nami. To widać na przykładzie remontu
wielu kamienic czy podwórek. Podeszliśmy zatem w Grajewie
do rewitalizacji kompleksowo. Dziękuję za to, że rząd docenił
te nasze starania, przyznając nam środki na dokumentację
projektową. Bez niej nie moglibyśmy ruszyć z miejsca,
a dzisiaj mamy widoczne efekty zmian na plus. Dzięki temu
jesteśmy w rewitalizacji miastem modelowym w skali kraju
i Europy, bo przecież współpracujemy w jej zakresie choćby
z włoskim Turynem – zaznaczył Dariusz Latarowski.
Włodarz miasta 22 lipca dodał, że Grajewo jest już
przygotowane na skuteczne wykorzystanie Polskiego Ładu
oraz kolejnych, nowych programów rządowych dla dalszego
dobrego rozwoju miasta. Warto wspomnieć, że była to już
trzecia wizyta Mateusza Morawieckiego w Grajewie.
Wcześniej Premier odwiedził nas w sierpniu 2019 r. oraz
w lipcu 2020 r.
WM / Fot. grajewo.pl
www.gazetagrajewska.pl
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Podczas XXXIII Sesji Rada Miasta Grajewo
podjęła uchwałę o udzieleniu Dariuszowi
Latarowskiemu Burmistrzowi Miasta Grajewo
wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
- Dziękuję wszystkim Radnym, którzy podzielają
moją wizję rozwoju Grajewa i wspierają mnie
w moich zamierzeniach – mówi włodarz miasta.
Udzielenie wotum i absolutorium burmistrzowi to
bardzo ważny sygnał dla grajewian. Dzięki temu ci zyskują
potwierdzenie, że ich miasto jest wciąż bardzo dobrze
zarządzane. Realizowany jest zaplanowany budżet,
prowadzone są zamierzone wcześniej inwestycje,
a jednostki i spółki miejskie należycie wykonują swoje
zadania.
To wszystko znajduje się w raporcie o stanie
miasta, którego prezentacja, a później debata nad tym
ważnym dokumentem, poprzedziła decyzję radnych
o udzieleniu wotum i absolutorium. Radni mieli możliwość
zapoznania się ze szczegółową prezentacją na temat
dochodów i wydatków poczynionych z gminnego budżetu
we wszystkich jego obszarach.
Absolutorium dla włodarzy miast i gmin w całym
kraju udzielane jest (lub nie) przez rady od początku
istnienia samorządów. Wotum zaufania weszło w życie
wraz z obowiązkiem składania raportów o stanie gmin-

a więc od 2019 roku. Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo rokrocznie uzyskuje zarówno wotum, jak
i absolutorium. Warto nadmienić, że teraz waga tej uchwały
za 2020 rok jest wyjątkowa- pamiętać trzeba przecież, że to
był okres pandemii, a więc bardzo trudny dla wszystkich
samorządów w kraju. Nie wszystkie należycie sobie z tym
poradziły, co znalazło odzwierciedlenie w nieudzieleniu
wotum i absolutorium w wielu polskich miastach,
powiatach czy gminach. Miasto Grajewo ten trudny
sprawdzian zdało.
WM / Fot. grajewo.pl


W wyniku przeprowadzonego 16 czerwca
przetargu wyłoniono jako nabywcę nieruchomości przy ul. Inwestycyjnej grajewską firmę
„BOMAR” Marek Wojciechowski i Wspólnicy
Spółka Jawna.
Po przeprowadzonej procedurze należało poczekać
na opinię Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
ponieważ przedmiotowa nieruchomość jest objęta
granicami SSSE Podstrefą Grajewo. W przypadku
nieskorzystania przez SSSE S.A. z przysługującego prawa
pierwokupu nieruchomości, następuje przeniesienie
prawa jej własności na rzecz firmy „BOMAR”. „Strefa”
z prawa pierwokupu nie skorzystała. Inwestor będzie mógł
rozwijać tu swoją działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, które stwarzają właśnie specjalne
strefy ekonomiczne. Powierzchnia działki, o której mowa,
wynosi 2,0666 ha. W drodze przetargu jej cena osiągnęła
1 mln 20 tys. 100 zł.
Przypomnijmy, że wcześniej Miasto Grajewo
sprzedało inne tereny przy ul. Inwestycyjnej na rzecz
przedsiębiorców: w 2020 roku warszawskiej firmie

Energotechnika Sp. z o. o. 2 ha za kwotę 1 mln 20 tys. zł oraz
w marcu 2021 r. grajewskiej firmie WIZARD Robert Korbut
0,3007 ha za kwotę 202 tys. zł.
grajewo.pl/WM
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Po wakacyjnej przerwie przyszedł czas na
wznowienie wydawania Gazety Grajewskiej. Od
ostatniego numeru z 25 czerwca wiele inwestycji
w Grajewie weszło w kolejny etap realizacji. Inneprezentowane wcześniej- zostały ukończone.
Pojawiły się także zadania właśnie rozpoczęte
rozstrzygniętymi lub ogłoszonymi przetargami,
które wyłaniają ich wykonawców. Stąd fotoreportaż, który pokazuje, jak rozwija się nasze
miasto. W nim krótka prezentacja wybranych
inwestycji- zarówno tych strategicznych dla całego
Grajewa, jak i tych służących mieszkańcom
poszczególnych osiedli.

Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na osiedlu Marii
Konopnickiej w Grajewie”. W niecałe 2 lata powstanie
nawierzchnia jezdni i chodników, zjazdy, kanalizacja
deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa.
Otwarta Strefa Aktywności gotowa

Budowa ulicy Ekologicznej na finiszu
Z końcem lipca Otwarta Strefa Aktywności na terenie Stadionu
Miejskiego im. W. Terleckiego w Grajewie została udostępniona mieszkańcom. Powstał plac zabaw, siłownia plenerowa
i strefa relaksu.
Kolejne bezpieczne zebry na naszych ulicach

Inwestycja prowadzona na odcinku od km 0+035 do km
1+650 jest już niemal ukończona. Gotowe są chodniki i ścieżki
rowerowe. Betonowe płyty zastąpił asfalt. Całość będzie
bezpieczna, między innymi dzięki dobremu oświetleniu.
Umowa na ulicę Geodetów podpisana
Grajewo otrzyma 204 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa
ruchu pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Bezpieczniej będzie na: 9. Pułku Strzelców Konnych,
Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej.
11 Listopada wyrośnie bez pieniędzy
z budżetu miejskiego

To już pewne- w przyszłym roku startuje realizacja inwestycji
"Budowa nawierzchni ulicy Geodetów w Grajewie". 11 sierpnia
bieżącego roku Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo
podpisał umowę z wykonawcą.
W zakresie zadań między innymi: roboty drogowe, sanitarne kanalizacja deszczowa, prace elektryczne - montaż słupów
oświetleniowych i telekomunikacyjne.
Rusza budowa ciągu ulic
na osiedlu Marii Konopnickiej

Inwestycja jest w stu procentach sfinansowana ze środków
zewnętrznych. Roboty drogowe będą na odcinku od
skrzyżowania z ul. Wierzbową. W zakresie między innymi:
jezdnia, chodnik, wjazdy na posesje, oznakowanie oraz
kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Budowa linii oświetleniowej
w parku przy ul. Ekologicznej

6 sierpnia władze miasta podpisały umowę na realizację
inwestycji „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka,
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Oświetlenie parku stanowią 34 sztuki opraw- słupków
www.gazetagrajewska.pl
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metrowej wysokości. Ta inwestycja zwiększa bezpieczeństwo
mieszkańców oraz podnosi estetykę tego miejsca. Ścieżkę
rowerową oświetli 8 słupów 4-metrowej wysokości.

zakresem obejmowała wykonanie trotuarów oraz wjazdów
w części ul. Lipowej, Wyzwolenia i Pęzy.
Park przy Mickiewicza w lepszym świetle

Jaśniej w parku na osiedlu Jana Pawła II

W lipcu zakończono montaż lamp w parku na osiedlu Jana
Pawła II. Realizacja prac objęła między innymi budowę 11
sztuk 4-metrowych slupów aluminiowych wraz z oprawami
parkowymi.

29 lipca ratusz ogłosił wynik zapytania ofertowego na budowę
linii oświetleniowej w parku przy ulicy Mickiewicza. Wkrótce
stanie tu 6 słupów oświetleniowych o wysokości 4,5 metra
z oprawami ledowymi.
Będzie dokumentacja na budynek komunalny

Ulica 9 Pułku Strzelców Konnych

W lipcu drogowcy wylewali asfalt na ul. 9 Pułku Strzelców
Konnych. To jeden z elementów realizacji strategicznej
inwestycji pod nazwą: „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej,
Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”.

Na zapytanie ofertowe dotyczące jego opracowania odpowiedziało 8 podmiotów. 1 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Budynek stanie przy ul. Targowej. W bloku zaplanowano
budowę 24 mieszkań.
Schody do Parku Solidarności

Elektryczna w budowie

Najważniejsze elementy prac na ponad 640-metrowym
odcinku drogi to nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Do
tego dochodzi kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
oraz budowa oświetlenia ulicznego.

Ratusz szuka wykonawcy na remont schodów w Parku
Solidarności – wejście od ulicy Konstytucji 3 Maja w Grajewie.
Trwają procedury przetargowe, których efektem będzie
sfinalizowanie zaplanowanej inwestycji.
Elewatorska otwarta

Są kolejne nowe chodniki

Zakończyła się budowa nawierzchni chodników na os.
Parkowa, os. Huta, os. Szkolna w Grajewie. Inwestycja

1 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie ulicy Elewatorskiej.
To droga powiatowa, lecz w granicach administracyjnych
Miasta Grajewo. Zbudowano nową nawierzchnię na długości
679 m. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu
Miasta Grajewo w kwocie 1.001.500,00 zł.
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Jak opisałaby siebie Pani w kilku zdaniach?
Czyli- kim jest nowa szefowa Centrum Integracji
Społecznej w Grajewie?
- Jestem osobą kojarzoną z CIS-em, ponieważ pracuję tu
już szósty rok. Od 1 czerwca zmieniło się stanowisko, które
piastuję. Do chwili obecnej pracowałam jako instruktor
reintegracji zawodowej. Jako instruktor nadzorowałam
pracę uczestników, ale też pracowałam razem z nimi przy
realizacji dużej liczby zadań. Dodatkowo Centrum brało
udział w wielu imprezach, na przykład jako współorganizator, gdzie także miałam przyjemność być. Czylimówiąc w skrócie- byłam zawsze tam, gdzie pojawiał się
CIS. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką.
Jaki ma Pani plan na kierowanie i dalszy rozwój
Centrum Integracji Społecznej w Grajewie?
Moim głównym zadaniem jest utrzymanie wysokiego
poziomu świadczonych usług. Jesteśmy niekwestionowanym liderem na grajewskim rynku w zakresie prac
porządkowych i stałej opieki nad grobami, prac związanych
ze sprzątaniem klatek schodowych. Bardzo ważne jest, aby
zaufanie, które wypracowaliśmy w latach ubiegłych,
skutkowało zwiększeniem liczby zawieranych umów. Są
jeszcze osoby, które nie słyszały o nas i o zakresie
wykonywanych przez nas zleceń. Pragnę, by to się zmieniło,
żebyśmy dotarli do wszystkich osób potencjalnie
zainteresowanych naszymi usługami. Oczywiście
chciałabym też, aby nasi uczestnicy poprzez szkolenia,
szeroki wachlarz wykonywanych prac i zadań nabrali
pewności siebie oraz wiary we własne możliwości, co
w efekcie spowoduje wejście na rynek pracy i rozpoczęcie
swojej ścieżki zawodowej.
Jak układa się CIS-owi współpraca z władzami
Miasta Grajewo?
Centrum Integracji Społecznej jest zakładem budżetowym,
a co za tym idzie - ściśle współpracującym z władzami
miasta. Współpraca z Panem Burmistrzem układa się nam
bardzo dobrze. Panu Burmistrzowi bardzo zależy na
wspieraniu i ciągłym rozwoju podmiotu ekonomii
społecznej, jakim jest Centrum. Wykonujemy stałe zlecenia
na rzecz miasta, dodatkowo jesteśmy na każdej imprezie
organizowanej przez Miasto Grajewo, a to najlepszy dowód
na to, że relacje są bliskie.
Wystarczy przejrzeć posty na profilu facebookowym CIS-u, by przekonać się, jak wiele udało
się podopiecznym i kadrze zdziałać w minione
wakacje. Bez dwóch zdań- były bardzo pracowite
i pełne wyzwań. Które z tych wydarzeń oraz
inicjatyw były Pani zdaniem najważniejsze
i dlaczego?
- To prawda, ostatni czas był dla Centrum Integracji
Społecznej bardzo pracowity. Sezon letni jest dla CIS-u
niezwykle intensywny. Podejmujemy się wielu prac i zadań.
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Do każdego podchodzimy indywidualnie i z ogromnym
zaangażowaniem. Nie ma prac najważniejszych, każde
zadanie jest dla nas bardzo ważne. W każde zlecenie
wkładamy ogrom pracy. Chcemy świadczyć najwyższy
poziom usług. W ciągu opisywanego okresu zajmowaliśmy
się zarówno malowaniem placów zabaw, codziennym
czyszczeniem oczek wodnych w Parku Solidarności, jak
i pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych czy
malowaniem ogrodzeń. I tu należą się słowa podziękowania
i uznania dla wszystkich uczestników Centrum, bez których
tych prac nie udałoby się wykonać.
Przypomnijmy naszym czytelnikom- czym zajmuje
się Centrum Integracji Społecznej w Grajewie, jaki
jest nadrzędny cel jego działalności? Kto jest
w kadrze i kim są podopieczni oraz jak można do
Państwa dołączyć?
W Centrum Integracji Społecznej w Grajewie działają
3 warsztaty: porządkowo- ogrodniczy, rękodzieła oraz
opieki nad osobami starszymi i chorymi. Każdy warsztat
świadczy konkretne usługi. Porządkowo- ogrodniczy
wykonuje wszelkie prace związane z terenami zielonymi,
np. zakładaniem trawników, ich pielęgnacją oraz
sprzątaniem mieszkań, biur, lokali usługowych. Warsztat
rękodzieła zajmuje się tworzeniem kartek okolicznościowych, zaproszeń, piniat urodzinowych oraz rękodziełem okolicznościowym. Warsztat opieki nad osobami
starszymi i chorymi to opieka nad osobami potrzebującymi
pomocy. W zakres tych działań wchodzą tutaj na przykład:
zrobienie zakupów, pomoc w codziennych czynnościach.
Głównym celem działalności Centrum jest pomoc osobom,
które z różnych przyczyn nie są obecne na rynku pracy,
www.gazetagrajewska.pl
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które są w trudnej sytuacji życiowej. Program CIS oferuje
zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz
instruktorem reintegracji zawodowej. Wszystkie te
działania mają na celu wprowadzenie uczestnika na otwarty
rynek pracy. Zapraszamy wszystkich, którzy są w trudnej
sytuacji, potrzebują pomocy i chcieliby do nas dołączyć.
Warto przypomnieć, że CIS świadczy usługi
komercyjne. Jakie i komu już Państwo realizowali,
a może wkrótce pojawi się coś nowego w Waszej
ofercie?
Usługi, które świadczymy, mają szeroki zakres. Trudno jest
tu wymienić wszystkie instytucje, przedsiębiorstwa i firmy,
z którymi współpracujemy oraz zakres wykonywanych prac.
Dodatkowo umowy podpisujemy także z osobami
fizycznymi. Pokrótce mogę wspomnieć, że instytucje,
z którymi współpracujemy na stałe, to: Urząd Miasta
Grajewo, Starostwo Powiatowe w Grajewie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zakład Administracji Domów
Mieszkalnych, Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.
Natomiast firmy, z którymi nawiązaliśmy współpracę, to:
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Domi Sp. z o. o., Mariusz
Piotr Ruchlewicz Infotech, CJR Polska, Radbet, UTM Paweł
Gwiazdowski, PUH Domhal. W planach mamy oczywiście
zaprosić do współpracy nowe firmy i przedsiębiorstwa
działające na grajewskim rynku. Ale szczegółów, póki co, nie
będziemy zdradzać.
Macie Państwo obawy przed prognozowaną nową
falą koronawirusa? Oby nie nadciągnęła, lecz jeśli
nadejdzie- jak będziecie działać, gdyby przyszły

odgórne decyzje zawieszenia działalności na wzór
tych z poprzednich fal?
W roku ubiegłym decyzją Wojewody Podlaskiego
zostaliśmy zawieszeni na okres 2 miesięcy. Był to dla nas
trudny czas, nie świadczyliśmy żadnych usług. Okres
zawieszenia zdołaliśmy odrobić. W tym roku udało się nam
pracować bez przerw, przestrzegając oczywiście wszystkich
zaleceń sanitarnych. Jeśli jednak sytuacja będzie poważna
i otrzymamy decyzję o zawieszeniu, dostosujemy się.
Bezpieczeństwo pracowników i uczestników jest sprawą
priorytetową.
Kadra i podopieczni CIS-u są świetnie postrzegani
w mieście - taka jest powszechna opinia.
Uczestniczą w biegach, imprezach kulturalnych,
pomagają je współorganizować. Czy obserwuje
Pani, że ten element integracji społecznej plus
praca ze zleceń sprawiają, że podopieczni są coraz
lepiej przygotowani do samodzielnego, sprawnego
poruszania się na rynku pracy?
Oczywiście, że tak. Wszystkie te działania są ważne i mają
na celu podjęcie przez uczestników dalszej pracy. Jest to
działanie na wielu płaszczyznach. Udział w różnych
imprezach daje możliwość wyjścia na zewnątrz, pokazania
się. Uczestnicy nabierają pewności siebie, czują się
zauważeni i docenieni, zdobywają nowe doświadczenia.
Natomiast wykonywana przez nich praca uczy nowych
umiejętności, pogłębia wiedzę praktyczną, którą można
wykorzystać w przyszłej karierze zawodowej. Całokształt
podejmowanych działań ma na celu skierowanie podopiecznych na otwarty rynek pracy.
`

Dziękujemy za rozmowę.


28 lipca Zarząd Województwa Podlaskiego
zdecydował o kolejnym dofinansowaniu inwestycji wykorzystujących energię słoneczną.
Dzięki temu dotacje na odnawialne źródła energii
trafią do mieszkańców aż 35 podlaskich gmin,
w tym do Grajewa czy Białegostoku.
Decyzja o przyznaniu tych unijnych pieniędzy jest
argumentowana koniecznością wspierania inwestycji,
które chronią środowisko. To ważne także w nowej
perspektywie unijnej, czyli tak zwanym Zielonym Ładzie.
W naborze można było uzyskać dotacje z funduszy
europejskich na budowę oraz montaż jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię słoneczną na domach mieszkańców.
W odniesieniu do Grajewa ta kwota wyniosła aż
1 299 228,06 zł na instalacje fotowoltaiczne. To o zaledwie
100 tysięcy złotych mniej niż trafi do 300-tysięcznego
Białegostoku! Na sukces zapracowali urzędnicy
grajewskiego ratusza, składając dobry wniosek konkursowy. Dzięki temu nasze miasto otrzyma dofinansowanie
w kwocie niemal 1 miliona 300 tysięcy złotych na realizację
zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla
mieszkańców Miasta Grajewo”. Wartość całej inwestycji to
1 998 812,40 zł. Do tego tematu wrócimy.

WM / Fot. grajewo.pl
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24 sierpnia nastąpiło uroczyste poświęcenie
Kaplicy Pogrzebowej pod wezwaniem
Zmartwychwstania Pańskiego. Ta powstała przy
ulicy Pułaskiego w ramach realizacji inwestycji
PUK Sp. z o.o. pod nazwą "Budowa budynku
usługowego z przeznaczeniem na cele kultu
religijnego (Kaplica Pogrzebowa) wraz
z infrastrukturą". Mszę świętą konsekracyjną
odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej Janusz
Stepnowski. Uczestniczyły w niej władze miasta
z Dariuszem Latarowskim, Burmistrzem Miasta
Grajewo na czele, radni, dyrektorzy jednostek
budżetowych i prezesi miejskich spółek oraz
zaproszeni goście.
25 sierpnia, podczas XXXV Sesji Rady Miasta Grajewo,
Burmistrz Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady
Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa przekazali
Prezesowi PUK Sp. z o.o. w Grajewie Mirosławowi
Mielczarkowi akt związany z poświęceniem nowej Kaplicy
Pogrzebowej. Dokument ten został podpisany przez
Biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.
Dział Usług Pogrzebowych PUK Sp. z o.o. na dobre
rozpoczął już zatem swoją działalność. W znajdującej się
wewnątrz budynku Kaplicy Pogrzebowej można odprawiać
msze święte pogrzebowe, co niewątpliwie jest atutem
inwestycji.
Przestronnie, schludnie i uroczyście
Warto przypomnieć, co znajduje się wewnątrz tego całego
obiektu.
- Powierzchnia zabudowy to 1126 m², zaś powierzchnia
użytkowa liczy 1014 m². Kubatura obiektu to aż 6368 m3.
Jest przestronnie, schludnie, uroczyście, subtelnie
8

i odświętnie. Do dyspozycji klientów są dwie klimatyzowane sale przedpogrzebowe wraz z pomieszczeniem
socjalnym dla rodzin oraz kaplica, gdzie odprawiane są
msze święte pogrzebowe. W kaplicy znajdują się między
innymi wygodne krzesła, zakrystia i konfesjonał.
W obiekcie nieopodal jest natomiast specjalistyczna
chłodnia oraz zaplecze, a także sklep z akcesoriami, biuro,
pomieszczenia socjalne i niezbędna infrastruktura
techniczna. Garaż na karawany pogrzebowe znajduje się
w bryle budynku – informuje Mirosław Mielczarek, Prezes
Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Cicho, spokojnie i funkcjonalnie
Pogrzeb bliskich, to wyjątkowo trudny czas dla rodzin.
Zadbano o detale, które pomagają w tych bolesnych
chwilach. Stąd nowocześnie i pięknie urządzone
pomieszczenia Kaplicy Pogrzebowej wraz z wysokiej
jakości infrastrukturą. Służy temu także stonowana
kolorystyka ścian w całym obiekcie, subtelne oświetlenie
i okazałe malowidła ścienne oraz witraże. Co istotne, choć
niewidoczne gołym okiem, w budowie obiektu zastosowano
także pochłaniające zapachy i antybakteryjne materiały
z jonami srebra.
Plusem jest również otoczenie budynku. Znajduje się tutaj
fontanna, nasadzono już część zieleni. Z myślą o żałobnikach wybudowany został przestronny parking. Obiekt
jest zlokalizowany w cichej okolicy, oddalonej od zakładów
przemysłowych. Jest funkcjonalnie, ponieważ blisko stąd
do obu grajewskich nekropolii- Cmentarza Parafialnego
i Komunalnego. Dzięki temu rodziny i przyjaciele zmarłych
nie muszą organizować dodatkowych przewozów i jechać
przez zakorkowane często miasto w kondukcie żałobnym,
co generowało nieraz stres.
- Grajewianie czekali na tę inwestycję. Nowoczesna,
www.gazetagrajewska.pl
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a jednocześnie skromna i funkcjonalna kaplica jest
odpowiedzią na ich potrzeby, choć trzeba od razu
zaznaczyć, że z obiektu mogą korzystać rodziny nie tylko
osób zmarłych, zamieszkałych w Grajewie. Jestem głęboko
przekonany, że cała wybudowana przez miejską spółkę
PUK infrastruktura pomoże osobom pogrążonym w żałobie
przetrwać trudny czas – mówi Dariusz Latarowski,
Burmistrz Miasta Grajewo.
- Z całego serca dziękujemy Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Januszowi Stepnowskiemu za poświęcenie
Kaplicy pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego
oraz słowa, które skierował do nas wszystkich zgromadzonych na tym uroczystym nabożeństwie 24 sierpnia.
Szacunek do osoby zmarłej
i jej rodziny są tutaj najważniejsze
Uruchomienie działalności pogrzebowej w nowo wybudowanym obiekcie przyczyniło się do powstania nowych
miejsc pracy w mieście, przy czym należy zauważyć, że część
kadry pracowniczej to długoletni pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wykwalifikowanym zespołem specjalistów kieruje Izabela
Katarzyna Randzio, Kierownik Działu Usług Pogrzebowych
PUK Sp. z o.o. Zapewnia, że nadrzędnym celem, który
przyświeca całemu personelowi tego działu, jest profesjonalna obsługa i organizacja pogrzebu w obrządku
religijnym i świeckim. Usługi są tutaj świadczone w sposób
etyczny i uczciwy, a szacunek do osoby zmarłej i jej rodziny
jest najwyższym priorytetem. Między innymi z tego
powodu kontakt telefoniczny z Działem Usług Pogrzebowych PUK Sp. z o.o. w Grajewie jest możliwy przez całą
dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu
798 171 723.

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 jest na dwa sposoby:
- osobisty w godzinach 7.00-17.00 w Kaplicy Pogrzebowej
przy ul. Pułaskiego 15 w Grajewie;
- telefoniczny pod numerem: 86 272 37 65 wew. 44
w godzinach 7:00-17:00
- telefoniczny całą dobę pod numerem: 798 171 723.
WM
Fot. grajewo.pl
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Koncerty, pikniki, turnieje, imprezy sportowe, historyczno-kulturalne- to tylko część wydarzeń, które od końca
czerwca do ostatnich dni sierpnia umilały czas w mieście
grajewianom oraz przyjezdnym. Zadbał o to Urząd Miasta
Grajewo, miejskie jednostki budżetowe oraz współpracujące z ratuszem stowarzyszenia, instytucje i podmioty
prywatne.

sobotę wystąpili: Daria Zawiałow, Future Folk, Ikarus Feel.

Wakacje przywitaliśmy w Parku Solidarności

W niedzielne popołudnie koncertowała Joanna
Aleksandrowicz oraz Jacek Kawalec z Orkiestrą, który
śpiewał utwory Joe Cockera. Wydarzenia przyciągnęły
mnóstwo mieszkańców oraz turystów. Śmiało można
stwierdzić, że za nami wspaniałe- 481. urodziny Grajewa.

Od razu po zakończeniu roku szkolnego zorganizowano
Piknik Rodzinny pod hasłem „Witamy Wakacje!” w strefie
rodzinnej Parku Solidarności. Łatwo się domyślić, że tu
zadbano przede wszystkim o radość najmłodszych. 25
czerwca dzieci świetnie się bawiły i w dobrych humorach
rozpoczęły letnią przerwę od nauki. Pomogły w tym liczne
gry i zabawy z animatorami oraz grill z kiełbaskami i wata
cukrowa.
Wilk znowu pobiegł na medal!

3 lipca na dystansie ok. 10 000 m odbył się w Grajewie
XXII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka z udziałem
biegaczy z Polski, Litwy i naszego regionu. W tym roku po
raz pierwszy rywalizowano na terenach wokół Grajewskiej
Izby Historycznej. Imprezę uświetniły występy młodych
solistek ze Stowarzyszenia „Kultura Niezależna” i Zespół
Tańca Nowoczesnego GCK. Na najlepszych czekały
pamiątkowe medale, nagrody oraz- na wszystkich- gadżety
biegowe. Co ciekawe, w kategorii „open” mistrz i mistrzyni,
czyli Magdalena Parchowska z Gdańska i Rafał Wnorowski
z Bań Mazurskich osiągnęli identyczne czasy: 37;04;53.
Nasze miasto, choć znowu starsze o rok, zawsze
potrafi się świetnie bawić!
W dniach od 9 do 11 lipca świętowaliśmy Dni Grajewa. Zlot
Foodtrucków, pikniki, strefa gier i zabaw, liczne konkursy
i zabawy towarzyszyły koncertom gwiazd. Na scenie w
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Kolejni truckersi dopisali Grajewo
do ulubionych miast

Motorami napędowymi wielu widowiskowych wydarzeń są
pasjonaci. Taką imprezą z pewnością był II Grajewski Zlot
Samochodów Ciężarowych - Truck Show Podlasie. Z tej
okazji na tereny przy Grajewskiej Izbie Historycznej
zjechali pasjonaci nie tylko z regionu i nie tylko z kraju. Od
6 do 8 sierpnia przygotowano szereg zabaw i konkursów,
a wśród nich na „Najładniejszą ciężarówkę zlotu”. Nic więc
dziwnego, że pięknie malowane wozy oglądali zarówno
grajewianie, jak i przyjezdni. Nie zabrakło koncertów i akcji
charytatywnych. Impreza zyskała świetne recenzjezarówno w branżowych wydawnictwach, na forach
i w facebookowych wpisach. Wśród tych ostatnich są
choćby takie, jak: „Było mega i do zobaczenia za rok” czy
„Grajewo zapisuje do jednych z moich ulubionych miast”
oraz „Kierowcy z zachodu i południa Europy pytają na
Instagramie kiedy następna impreza”. Kiedy? Najprawdopodobniej od 5 do 7 sierpnia 2022 roku.
Mural i piknik na 100-lecie
9 Pułku Strzelców Konnych!
14 sierpnia w „parku z czołgami” odbył się piknik
historyczno-militarny. Jego głównym elementem było
symboliczne odsłonięcie muralu powstałego na ścianie
Centrum Organizacji Pozarządowych. Dzieło nawiązuje do
100. rocznicy powstania 9 Pułku Strzelców Konnych, który
stacjonował w Grajewie w latach 1924-1939. Uczestnicy
www.gazetagrajewska.pl
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pikniku zapoznali się z wystawą plenerową „Barwa
i tradycja 9 PSK”, obejrzeli film paradokumentalny „Poznaj
Pana po cholewie...”. Najmłodsi skorzystali z licznych
animacji i dmuchańców. Zainteresowaniem cieszyła się
diorama Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK, na
której było prezentowane umundurowanie, oporządzenie
i uzbrojenie kawalerzystów z okresu II RP oraz namiot
promocyjny Grajewskiej Izby Historycznej.

klasykach, ale nie zabrakło także odrestaurowanych
wojskowych perełek. Nie lada widowiskiem była parada
tych wszystkich maszyn, które przejechały kolumną sprzed
ratusza do terenów zielonych przy Grajewskiej Izbie
Historycznej. Tam oficjalnie zlot otworzył Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. Imprezie towarzyszyły pokazy: stuntu motocyklowego (kombinacja
wyczynów kaskaderskich na motocyklu lub sposób jego
prowadzenia polegający zazwyczaj na popisowej jeździe na
jednym kole wraz z wykonywaniem różnych akrobacji),
ratownictwa z wraku pojazdu, użycia defibrylatora oraz
koncert. Uczestnicy mogli liczyć na poczęstunek, znaczki
i naklejki zlotowe.
GrajEwo Jazz Festiwal z Ewą Bem

Harcerze z Hufca „Biebrzańskiego” ZHP im. 9 PSK
prowadzili miniquiz tematyczny o 9 PSK z nagrodami dla
dzieci i młodzieży.
Święto Wojska Polskiego

Za nami najbardziej energetyczny jazz festiwal w Polsce. To
wydarzenie o wyjątkowym charakterze, stworzone
w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ambitna impreza
nie odbyłaby się, gdyby nie współpraca organizatorów
z partnerami strategicznymi, mecenat oraz pomoc
sponsorów. Artystkami, które uświetniły ten wyjątkowy
festiwal były: Ewa Uryga oraz Iza Ewa Zając wraz ze swoimi
zespołami. Gościem specjalnym w Grajewie była ikona
polskiego jazzu Ewa Bem.
15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego przygotowano
w Grajewie szereg atrakcji. W Parku Solidarności odbył się
Piknik Wojskowy „Zostań Żołnierzem RP”. O godzinie
15.00 wystartował "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Tropem Wilczym." O godzinie 19.00 wojskowe kino
plenerowe zaprezentowało film "1920 Bitwa Warszawska".

Disco-dance za nami,
a przed nami Fiesta Balonowa

IV Grajewski Zlot Motocyklowy

22 sierpnia do Grajewa już od rana ze wszystkich stron
ciągnęli motocykliści. Przyjechali na ścigaczach, crossach,

27 sierpnia do wspólnej zabawy porwali zgromadzonych
grajewian i turystów: Piękni i Młodzi, Miły Pan oraz
Bazyleek. Pożegnaniu Lata 2021 towarzyszył cały szereg
wydarzeń, w tym między innymi warsztaty i gry plenerowe,
ogródki gastronomiczne oraz zabawa na dmuchańcach.
Z racji niesprzyjających warunków atmosferycznych
zaplanowana na ostatni weekend sierpnia Fiesta Balonowa
została przeniesiona na 10-11 września.
WM / Fot. grajewo.pl
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Budżet Obywatelski 2022 rozstrzygnięty! Grajewianie
zyskają tężnię solankową. Ta stanie w Parku
Solidarności już w przyszłym roku. To wynik 368
głosów, które oddane zostały na realizację tego właśnie
zadania. Pozostałe dwa zyskały: 124 (Plac zabaw
i siłownia przy Pływalni Miejskiej) i 121 głosów
(Śmieciomaty z nagrodami).
Różnica w skali poparcia dla zadań pokazuje, że pomysł
budowy tężni okazał się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Po
pierwsze dlatego, że Park Solidarności to ulubione miejsce
wypoczynku grajewian. Po drugie- tężni solankowych dotąd
w mieście nie było.
Jaką infrastrukturę zyskamy? Będzie nią 8-metrowa
drewniana konstrukcja, podłączona do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Tężnie orzeźwiają w upały,
poprawiają nastrój, wzmacniają odporność, koją stres, służą
osobom z nadciśnieniem czy zapaleniem zatok. Zalet jest bez liku
i nie sposób wymienić tu wszystkich, lecz warto dodać, że tężnie
pozwalają odzyskać organizmowi równowagę, zwłaszcza po
długotrwałej chorobie. Co istotne- korzystać z niej będą mogły
dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Dobroczynny wpływ
inhalacji solnych znany jest powszechnie od stuleci. Temu służą
przecież także wyjazdy nad nasze polskie morze. Roztwór solanki
i powietrze przefiltrowane tarniną w grajewskiej tężni sprawią, że
takim zdrowym mikroklimatem będziemy mogli się wkrótce
cieszyć w nowym zakątku Parku Solidarności.
Teren wokół tężni zostanie zagospodarowany tak, by każdy mógł
komfortowo z niej korzystać. Realizacja tego zadania, zgodnie
z regulaminem, nastąpi w 2022 roku i zamknie się w kwocie
150 tysięcy złotych. Pieniądze, które zostały przeznaczone na
Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Grajewo.
W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego było
150 tys. złotych.
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- Dziękuję wszystkim pomysłodawcom i grajewianom, którzy
wskazywali na poszczególne zadania. Ponad 600 głosów
oddanych w tej edycji Budżetu Obywatelskiego pokazuje, że
mieszkańcy aktywnie włączają się w dalsze zmienianie na plus
naszego miasta – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
Co na plus już zmieniło się w Grajewie właśnie w ramach
poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego? Mieszkańcy rok
temu swoimi głosami wybrali montaż trzech inteligentnych
systemów aktywnych przejść dla pieszych. W 2019 roku
zdecydowali natomiast, aby boisko piłkarskie przy Klubie Hades
zyskało oświetlenie oraz aby rozbudować skatepark.
WM / Fot. grajewo.pl
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9 Pułk Strzelców Konnych był jednym z najmłodszych oddziałów
polskiej kawalerii okresu II RP, gdyż został sformowany
w październiku 1921 r. w Hrubieszowie w wyniku reorganizacji
pułków biorących udział w wojnie 1920 r. W jego skład weszła
część pododdziałów 1, 2 i 4 PSK. Pierwszym dowódcą pułku został
płk Franciszek Kaczkowski. Początkowo dowództwo 9 PSK
przebywało w Hrubieszowie, a szwadrony pułku na północnowschodnich krańcach Polski. W listopadzie 1921 r. został
przeniesiony do Włodawy, gdzie stacjonował do 1924 r. W trakcie
pierwszych lat istnienia uzupełniono stany i uporządkowano
organizację. W latach 1921-1924 był on pułkiem jazdy dywizyjnej.
Po reorganizacji pułków strzelców konnych w samodzielne
oddziały, w maju 1924 r. został przeniesiony do garnizonu
Grajewo i Osowiec na teren Dowództwa Okręgu Korpusu III.
W tymże roku 9 PSK wszedł w skład IX Brygady Kawalerii, którą
w 1937 r. przemianowano na Podlaską Brygadę Kawalerii. W 1928
r. dowództwo nad pułkiem przejął płk dypl. Tadeusz Grabowski,
zaś w 1931 r. został on zastąpiony przez płk. Tadeusza Falewicza.
Powstający w 1921 r. pułk, jak określił to jeden z jego
oficerów, „był to zlepek bez wyrazu, bez tradycji i bez imienia”,
dlatego od samego początku zarówno dowódca jak i jego kadra
starali się o pozyskanie przez pułk elementów wyróżniających,
jakimi były: sztandar, posiadanie swego szefa i odznaki pułkowej.
Do elementów wyróżniających pułk spośród innych oddziałów
kawalerii należały także rogatywki z żółtymi otokami oraz
proporczyki - zielono-żółte z amarantową żyłką. Święto Pułkowe
obchodzono pierwotnie 16 października, a następnie 29 czerwca,
w rocznicę walk stoczonych przez I dywizjon 2 PSK w 1920 r. Po
usilnych staraniach w maju 1936 r. pułk otrzymał imię gen.
Kazimierza Pułaskiego.
W okresie międzywojennym brał aktywny udział
w działaniach Brygady, jak również w życiu społecznym
i kulturalnym na terenie powiatu. Przybyły do Grajewa 9 Pułk
Strzelców Konnych bardzo szybko wrósł w krajobraz miasta
i starał się, by jego obecność w nim była pozytywnie postrzegana.
Działalność pułku w mieście odnajdywała swój wyraz m.in.
w sferach: społecznej, kulturalnej, sportowej, obyczajowej czy
gospodarczej. Wyrazem dobrej współpracy z miejscową ludnością
było m.in. ufundowanie pułkowi przez Związek Ziemian
powiatów Szczuczyn i Kolno sztandaru, którego uroczyste
wręczenie odbyło się z udziałem Prezydenta RP Ignacego
Mościckiego 27 września 1928 r. Natomiast 7 listopada 1934 r.
Rada Miasta „dla upamiętnienia po wsze czasy przebywania
9 pułku Strzelców Konnych w Grajewie„ podjęła uchwałę
o przemianowaniu ulicy Rudzkiej na „Aleje 9 PSK”. Z kolei w 1936
r. z okazji piętnastolecia powstania pułku przyznano Miastu
Grajewo Odznakę Honorową 9 PSK, którą podczas Święta 9 PSK
wręczono ówczesnemu burmistrzowi Bonifacemu Kozonowi.
W trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. pułk walczył
w ramach Podlaskiej Brygady Kawalerii. Początkowo prowadził
działania rozpoznawcze i osłonowe oraz brał udział w potyczkach
nadgranicznych w rejonie Stawiski – Szczuczyn – Grajewo.
W dniu 4 września dwa szwadrony pułku wzmocnione baterią
14 dak i szwadronem tankietek uczestniczyły w całodziennym
wypadzie Podlaskiej BK na terytorium Prus Wschodnich.
Następnie pułk, prowadząc działania rozpoznawcze, cofał się wraz
z Brygadą na południe. W dniach 8-10 września walczył w rejonie
Broku i Ostrowi Mazowieckiej. 13 września doszło do konfrontacji
z XIX Korpusem Pancernym Guderiana, 9 PSK w rejonie
Ciemne–Domanowo pułk stoczył najcięższą i najbardziej krwawą
ze swoich bitew. Mimo dużych strat udało się uniknąć okrążenia
i dotrzeć w rejon Puszczy Białowieskiej, skąd nadal maszerował
w kierunku Polesia, gdzie wszedł w skład SGO “Polesie” gen.
Kleeberga. Ostatnia dekada września to marsz w ramach SGO
“Polesie” na zachód i nieustające walki z dywersantami
i oddziałami radzieckimi. Od 3 do 5 października pułk brał udział
w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem, walcząc
w rejonie Wróbliny Starej i Nowej z oddziałami niemieckimi. Pułk
skapitulował w dniu 6 października 1939 r.
Oprac. T.Dudziński
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Odsłonięcie muralu poświęconego 9. PSK
W sobotę 14 sierpnia, czyli w przeddzień Święta Wojska
Polskiego w Grajewie w tzw. „parku z czołgami” odbył się piknik
historyczno-militarny. Jego głównym elementem było
symboliczne odsłonięcie muralu powstałego na ścianie budynku
Centrum Organizacji Pozarządowych. Treść muralu nawiązuje do
100. Rocznicy powstania 9 Pułku Strzelców Konnych, który
stacjonował w Grajewie w latach 1924-1939. Odsłonięcia muralu
dokonali Burmistrz Miasta Grajewa – Dariusz Latarowski
i dowódca GRH 9 PSK – Grzegorz Marciniak. Krótki referat
wprowadzający o historii 9 PSK wygłosił dr Tomasz Dudziński.
Odsłonięcie muralu było jednak tylko jedną z atrakcji
zaplanowaną w ramach pikniku. Jego uczestnicy mieli także
możliwość zapoznania się z wystawą plenerową „Barwa i tradycja
9 PSK” oraz obejrzenia filmu paradokumentalnego „Poznaj Pana
po cholewie...”. Najmłodsi mieszkańcy skorzystali z licznych
animacji tematycznych prowadzonych przez animatorów
„Fabryki zabawy”, czy tzw. „dmuchańców”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też diorama Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK, na której było prezentowane umundurowanie,
oporządzenie i uzbrojenie kawalerzystów z okresu II RP oraz
namiot promocyjny Grajewskiej Izby Historycznej. Harcerze
z Hufca „Biebrzańskiego” ZHP im. 9 PSK prowadzili miniquiz
tematyczny o 9 PSK z symbolicznymi nagrodami dla dzieci
i młodzieży.
Powstanie muralu i wystawy oraz organizacja pikniku była
możliwa dzięki środkom pozyskanym przez nasze Towarzystwo
w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach
projektu „Mur, ale historia Wojska Polskiego”.
Powstały mural przedstawia formację galopujących
kawalerzystów z okresu II RP, którzy symbolizują strzelców
konnych 9 Pułku Strzelców Konnych, który stacjonował
w grajewskich koszarach w latach 1924-1939. Nieco uproszczony
rysunek sprawia wrażenie jakby konie i siedzący na nich ułani
z powiewającymi nad nimi na lancach proporczykami byli
„duchami z przeszłości”. Bezpośrednim nawiązaniem do barwy
i tradycji 9 PSK jest umieszczony na górze tekst żurawiejki „Poznaj
Pana po cholewie, to Dziewiąty Pułk w Grajewie” oraz wizerunek
odznaki pamiątkowej pułku w wersji żołnierskiej. Główną
motywacją stworzenia muralu była przypadająca w bieżącym roku
100. rocznica powstania 9 Pułku Strzelców Konnych, co miała
miejsce w październiku 1921 r. Powstanie muralu oraz organizacja
towarzyszącemu jego odsłonięciu pikniku historycznomilitarnego były możliwe dzięki środkom pozyskanym przez
Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie z dotacji Ministerstwa
Obrony Narodowej w ramach projektu „Mur, ale historia Wojska
Polskiego” oraz przychylności władz samorządowych Grajewa.
Mamy nadzieję, że powstały mural będzie kolejnym elementem
przestrzeni miasta przypominającym w atrakcyjny sposób
o chlubnej tradycji polskiego oręża oraz lokalnym dziedzictwie
historycznym, którym byli kawalerzyści 9 Pułku Strzelców
Konnych.
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KULTURA


Jak zaznaczyła autorka, spotkanie w grajewskiej
bibliotece, to jej pierwsze publiczne wystąpienie, na którym
promuje własne dzieło. Tym bardziej czujemy się
wyróżnieni jako biblioteka, że to właśnie w Grajewie Pani
Agnieszka stawia swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi
o promocję książki.
Autorka już zapowiedziała powstanie kolejnych
części „Przeklętych Dzieci Inayari”, zatem czekamy na nie
z niecierpliwością i życzymy sukcesów. Dziękujemy za
przesympatyczną wizytę w Grajewie, a naszych czytelników
zachęcamy do sięgnięcia po tę pozycję. Naprawdę warto!
MBP w Grajewie

20 sierpnia 2021 roku Miejska Biblioteka
Publiczna w Grajewie miała przyjemność gościć
debiutującą pisarkę powieści fantasy, Panią
Agnieszkę Kulbat. Spotkanie poświęcone było
książce „Mojra. Przeklęte Dzieci Inayari”.
Autorka przybliżyła uczestnikom sylwetki głównych bohaterów oraz opowiedziała o zamyśle książki. To
historia młodych ludzi połączonych przeznaczeniem, nad
którymi wisi widmo śmierci. Magia, prastare moce,
zakazana miłość i tajemniczy zakon to elementy, które
sprawiają, że powieść urzeka klimatem i wciąga czytelnika
od pierwszych stron.
Ciekawym punktem spotkania było także opowiedzenie o kulisach powstawania pierwszej książki, samej
pracy twórczej, pomysłach i inspiracjach, po które sięgała
pisarka oraz polskim rynku wydawniczym.
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Na inaugurację sezonu 2021/2022 w Grajewie
piłkarze WARMII pokonali w sobotę 21 sierpnia
2:1 jednego z faworytów rozgrywek - KS
Wasilków. Zespół trenera Roberta Speichlera,
grający jeszcze w czerwcu w III lidze, po porażce
w pierwszej kolejce nowego sezonu 0:2 z TUREM
Bielsk Podlaski przyjechał do Grajewa z mocnym
nastawieniem na zwycięstwo.
WARMIĘ, która również przegrała na starcie sezonu 1:2
z MOSP Białystok dotyka ostatnio plaga kontuzji.
W tygodniu przed meczem z KS Wasilków do grona
kontuzjowanych dołączyli Marcin Mikucki i Kamil
Randzio, którzy odnieśli urazy na treningach. Ten drugi
pojawił się ostatecznie w kadrze, ale zaczął mecz na ławce
rezerwowych. Pocieszające, że powrócił już po kontuzji
Edison, który 21 sierpnia znów był mocnym punktem
naszej defensywy. W składzie WARMII zadebiutował
pozyskany w przerwie letniej Łukasz Wojno, który
wcześniej pauzował za karę dyscyplinarną z ubiegłego
sezonu. Nadal ze względu na kontuzje poza kadrą byli dwaj
zawodnicy, na których bardzo liczymy w nowym sezonie:
Paweł Zaniewski i Tomasz Dzierzgowski. Trener Leszek
Zawadzki zmuszony był nieco przemeblować skład naszej
drużyny. Pod nieobecność dwóch zawodników, którzy
dobrze spisywali się w pierwszym meczu na naszej prawej
stronie (Mikucki i Randzio) ich miejsca zajęli Koszczuk
i Kondratowicz, który z linii ataku został przesunięty na
prawą pomoc.
Goście zaczęli od mocnego uderzenia i już w 4
minucie refleksem popisał się nasz bramkarz, broniąc
strzał głową Zubowskiego. Optyczną przewagę mieli
piłkarze z Wasilkowa, ale w 29 minucie po doskonałym
podaniu Kossyka Kondratowicz urwał się prawą stroną
i z pola karnego uderzył w długi róg bramki wyprowadzając
WARMIĘ na prowadzenie. Przed przerwą raz jeszcze
znakomicie interweniował Święciński, gdy strzelał
z dystansu Nasuto.
Drugą połowę lepiej zaczęli goście. Tuż po
wznowieniu gry Święciński świetnie odbił strzał Hryszki.
Nasz bramkarz obronił też strzał Zubowskiego w 55
minucie, ale minutę później ten sam Zubowski pokonał
Filipa. Napastnik gości otrzymał podanie ze środka boiska i
było 1:1. W 61 minucie Hryszko trafił w poprzeczkę naszej
bramki i wtedy mogło się wydawać, że naszemu zespołowi
będzie ciężko utrzymać remis. Ambitni grajewianie
walczyli jednak o pełną pulę. W 86 minucie Łukasz Wojno
znakomicie wykorzystał podanie i mocnym strzałem z pola
karnego pokonał Ulmana. W doliczonym czasie gry
bramkarz gości ukarany został czerwoną kartką za faul na
Kossyku.
Cały nasz zespół zasłużył na duże brawa. Wygrana
z niedawnym trzecioligowcem i to pomimo braku
Mikuckiego, Dzierzgowskiego i Zaniewskiego jest
wartościowym rezultatem.
W niedzielę 29 sierpnia w Michałowie zagraliśmy
z tamtejszym KS. Mecz zakończył się remisem 1:1. Gola dla

fot. P. Wasilewski

naszego zespołu zdobył z rzutu karnego Paweł Kossyk w 10
minucie. Gospodarze wyrównali w 73 minucie spotkania.
Bramkę na remis zdobył Piotr Skiepko.
4 września o godzinie 16:00 WARMIA zagra z OLIMPIĄ
Zambrów w Grajewie.
WARMIA Grajewo - KS Wasilków 2:1 (1:0)
21.08.2021 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda
Terleckiego
Bramki: 1:0 Dawid Kondratowicz 29', 1:1 Damian
Zubowski 56', 2:1 Łukasz Wojno 86'
WARMIA:12.Święciński – 2.Koszczuk (70' 5.Randzio),
18.Edison, 15.Tuzinowski, 6.Śleszyński - 3.Domurat,
17.Arciszewski (Kpt), 8.Kossyk, 10.Nikolaichuk (63'
11.Hołtyn) – 9.Wojno (89' 19.Wójcicki), 7.Kondratowicz
(90' 4.Staniszewski)
REZERWA: 1.Sobolewski – 13.Kwieciński,
16.Chmielewski, 11.Hołtyn, 4.Staniszewski, 5.Randzio,
19.Wójcicki
TRENER: Leszek Zawadzki
KS: 12.Ulman - 3.Nasuto, 8.Hryszko (90' 1.Gendzwiłł),
11.Zubowski, 16.Poduch (Kpt) (46' 10.Dziermański),
17.Vatkevich, 19.Szeretucha (76' 7.Makal), 20.Wysocki,
21.Rybakowski (72' 24.Wojciechowski) , 22.Fronc,
25.Mróz (46' 2.Cichoński)
REZERWA: 1.Gendzwiłł - 2.Cichoński, 6.Biernacki,
7.Makal, 10.Dziermański, 24.Wojciechowski, 26.Kalicki
TRENER: Robert Speichler
Sędzia: Paweł Kostko (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Kossyk (WARMIA), Poduch (KS)
Czerwona kartka: Kamil Ulman (KS Wasilków) - 90' + 1'
za faul
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