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Jak Rail Baltica ma przejść przez Grajewo?
Najlepiej wcale lub bezkolizyjnie. Stąd apel
o analizę budowy nowej linii kolejowej poza granicami miasta i sprzeciw dla wiaduktu nad torami
w ulicy Piłsudskiego.
Nie cichną rozmowy w sprawie planowanej przez PKP PLK
S.A. budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi
przy ul. Piłsudskiego w Grajewie. Sprawa wzbudza duże
emocje.
1 października Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo z Tomaszem Cebelińskim Wicestarostą Powiatu
Grajewskiego, Alicją Arasimowicz i Barbarą Sulewską wziął
udział w spotkaniu online z przedstawicielami GDDKiA
Oddział Białystok, PKP PLK S.A. oraz projektantami
w sprawie koncepcji budowy tego kontrowersyjnego
obiektu.
Podczas wideorozmowy omówione zostały dotychczas
analizowane warianty, czyli wiaduktu w ciągu Drogi
Krajowej nr 61, wiaduktu kolejowego, budowy wiaduktu
kolejowego i tunelu drogowego oraz skrzyżowania DK61
z DK65 w postaci ronda. Niestety, podczas rozmów nie
podjęto żadnych wiążących ustaleń.
Wcześniej, bo 29 września Rada Miasta Grajewo
w drodze uchwały sprzeciwiła się budowie wiaduktu nad
torami kolejowymi w ciągu ulicy Piłsudskiego w Grajewie.
Rada optuje za budową nowej linii kolejowej poza
granicami administracyjnymi miasta, co wykluczy wszelkie
uciążliwości. Rada nie jest przeciwna innym rozwiązaniom
lokalizacyjnym i technicznym, ale ich podstawą muszą być
minimum 3 przejścia i przejazdy bezkolizyjne, stwarzające
jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców, w tym także
tunel dla pociągów w miejscu istniejącej linii kolejowej,
Miejscy radni oraz Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo uważają za celowe, by organy państwa i podmioty
odpowiedzialne za realizację projektu Rail Baltica na
odcinku Białystok - Ełk ponownie rozważyły wskazane
wyżej postulaty.
- Najważniejsze jest bezpieczeństwo grajewian. Nie może

być tak, że nowa linia kolejowa podzieli miasto na dwie
części i utrudni przejazd służb ratunkowych z jednej do
drugiej. Po drugie, chcemy aby nasza infrastruktura
drogowa, w której rozwój wciąż inwestowane są pieniądze
grajewskiego podatnika, była funkcjonalna. Brak nowej
linii kolejowej poza miastem lub brak odpowiedniej ilości
rozwiązań bezkolizyjnych w granicach miasta, tę
funkcjonalność pogorszą. Liczymy zatem na wypracowanie
wspólnej dobrej koncepcji. Powinna powstać w oparciu
o postulaty mieszkańców reprezentowanych przez Urząd
Miasta Grajewo, na którego czele stoję, Radę Miasta
Grajewo, przedstawicieli GDDKiA, PKP PLK S.A.
i projektantów. Ta koncepcja musi nam służyć, wspierać
jego dalszy rozwój i zapobiegać powstawaniu korków
w mieście. Dziękuję wszystkim grajewianom, którzy
aktywnie wspierają nas w tej walce – mówi Burmistrz.
Koncepcji budowy wiaduktu drogowego w ul.
Piłsudskiego sprzeciwia się Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Do 8 października zaplanowano zbiórkę
podpisów pod listem poparcia dla budowy bezkolizyjnych
przejazdów kolejowych i zaniechania budowy niechcianego
przez Grajewo wiaduktu.
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WYDARZENIA
Z informacji, jakie przekazał 29 września Karol Jakubowski
z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
wynika, że w Grajewie planowana jest budowa dwóch
skrzyżowań bezkolizyjnych: w rejonach istniejących
przejazdów w ciągu ul. Elewatorskiej i ul. Piłsudskiego oraz
planowana jest modernizacja przejazdu w ciągu ulicy
Cmentarnej. Na jakim etapie są obecnie prace zmierzające
do budowy odcinka Rail Baltica przez Grajewo?
- Trwają prace projektowe. Ogłoszenie przetargu na roboty
budowlane zaplanowano na I kwartał 2023 r. - informuje
Jakubowski.
Trzeba jasno zaznaczyć, że ani władze miasta, ani radni nie
mają mocy decyzyjnych w sprawie rozwiązań komunikacyjnych towarzyszących budowie trasy kolejowej. Stąd apel
do parlamentarzystów z naszego regionu o pomoc w walce
o wybór tych, które naszego miasta nie osłabią.

W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl




W końcu sierpnia 2021 r. do Burmistrza Miasta Grajewo
i do Rady Miasta Grajewo wpłynęły Petycje w sprawie
planowanej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy
ul. Piłsudskiego w Grajewie podpisane przez ponad 320
mieszkańców miasta.
Autorzy Petycji:
1) "stanowczo sprzeciwiają się koncepcji inwestycyjnej
w postaci planowanej budowy estakady przelotowej nad
ul. Piłsudskiego i torami kolejowymi w środku miasta
Grajewa celem przepuszczenia ruchu pojazdów poza
lokalnych w kierunku na Warszawę",
2) wzywają do znalezienia "lepszego i mniej kosztownego
rozwiązania problemu przejazdu przez tory, a także
przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie
koncepcji, a nie wtedy, gdy już zapadną decyzje",
3) wskazują na negatywne stanowisko Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Rada Miasta Grajewo jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego reprezentuje wszystkich
mieszkańców miasta i ma ustawowy obowiązek reagować
na zgłaszane problemy i podejmować działania w celu
realizacji społecznych postulatów.
Reprezentanci autorów ww. Petycji w dniu
23 września 2021 r. uczestniczyli w posiedzeniu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo, która
rozpatrywała przedmiotową Petycję. W dniu 27 września
2021 r. na stronie jednego z portali internetowych autorzy
Petycji zamieścili obszerny tekst będący wyrazem
"wspólnego stanowiska władz miasta oraz przedstawicieli
osób wnoszących Petycję".
Petycja i ww. tekst są wyrazem niepokoju mieszkańców miasta przed rozwiązaniami komunikacyjnymi,
które w konsekwencji doprowadzą do jego podziału na dwie
części oraz spowodują potężny hałas będący efektem dużej
częstotliwości kursowania pociągów i wielkiej ich
prędkości. Piszący wskazują też na mogące wystąpić
niebezpieczne dla mieszkańców konsekwencje wynikające
z możliwości awarii pociągów czy wypadków, zwłaszcza
w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych.

2

Rada Miasta co do zasady nie jest przeciwna
budowie nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej
i docenia jej potencjalne znaczenie dla rozwoju miasta
i postępu cywilizacyjnego jego mieszkańców. Jednakże
Rada Miasta solidaryzuje się z autorami Petycji
w przedmiocie ich obaw co do możliwych konsekwencji
społecznych, gospodarczych i środowiskowych budowy
przez centrum miasta wiaduktu drogowego nad linią
kolejową.
Rada Miasta wspierając stanowisko autorów
Petycji i wymienionego tekstu uważa, że inwestor (PKP
PLK) przystępując do opracowywania koncepcji tak
poważnego przedsięwzięcia winien posiadać wizję jego
konsekwencji dla pracy i życia 20 tysięcy mieszkańców
miasta, a priorytetem jego działań powinna być ochrona
ludzi, środowiska oraz równe i poważne traktowanie praw
mieszkańców do bezpiecznego i godnego życia.
Rada Miasta:
1) sprzeciwia się budowie wiaduktu nad torami kolejowymi
w ciągu ulicy Piłsudskiego w Grajewie jako rozwiązaniu
powodującemu wyłącznie negatywne konsekwencje
społeczne, komunikacyjne, wizerunkowe, naruszającemu
historyczny ład architektoniczny i rodzącemu dla
mieszkańców wyłącznie uciążliwości,
2) optuje za budową nowej linii kolejowej poza granicami
administracyjnymi miasta co wykluczy wszelkie uciążliwości i niebezpieczeństwa dla jego mieszkańców i będzie
rozwiązaniem nowoczesnym i stosowanym w innych
miastach,
3) nie jest przeciwna innym rozwiązaniom lokalizacyjnym
i technicznym, ale ich podstawą muszą być minimum 3
przejścia i przejazdy bezkolizyjne, stwarzające jak
najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców, w tym także
tunel dla pociągów w miejscu istniejącej linii kolejowej,
4) uważa za celowe, by organy państwa i podmioty
odpowiedzialne za realizację projektu Rail Baltica na
odcinku Białystok - Ełk ponownie rozważyły wskazane
wyżej sugestie/ postulaty.
Źródło: http://bip.um.grajewo.pl
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16 września Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo poprowadził panel „Zarządzanie
szkolnictwem w aspekcie finansów miast.
Skuteczne sposoby ograniczenia kosztów oświaty
w jednostkach samorządu terytorialnego”
podczas I Forum Miasteczek Polskich. 6 dni
później jako przedstawiciel Zarządu Unii
Miasteczek Polskich wziął udział w kolejnym już
posiedzeniu online zespołu rządowo-samorządowego ds. monitorowania finansów oświaty.
To działania ważne dla naszego miasta. Jednostki
samorządu terytorialnego w ramach UMP
prowadzą dialog z rządem w wielu istotnych
kwestiach. Jedną z nich jest obecnie sprawa
finansowania oświaty. Głos Unii Miasteczek
Polskich jest brany pod uwagę przy podziale
środków centralnych czy konstruowaniu
projektów ustaw. Fakt, że Grajewo do UMP
należy, a Burmistrz Dariusz Latarowski jest w jej
Zarządzie sprawia, że w tym dialogu wybrzmiewają potrzeby właśnie naszego miasta i innych
podobnych miejscowości.
W październiku 2019 roku radni miejscy podjęli uchwałę
w sprawie przystąpienia Grajewa do Stowarzyszenia Unia
Miasteczek Polskich. Na przedstawiciela wyznaczony
został Burmistrz.
Obecnie włodarz naszego miasta, już jako członek Zarządu
Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, bierze udział
w pracach Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, m.in. w Zespole do Spraw Infrastruktury,
Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska
oraz w Zespole ds. Monitorowania Finansów Oświaty.
Zespoły te opiniują i przedstawiają prognozy skutków
projektów aktów normatywnych, programów i innych
dokumentów rządowych dotyczących problematyki
samorządu terytorialnego. Praca w zespołach Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w roli
przedstawiciela strony samorządowej daje wiedzę oraz
możliwość negocjacji w kwestiach rozwiązań prawnych,
finansowych i ustrojowych między władzą centralną
a samo-rządem. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Unii
Miasteczek Polskich (ogólnokrajowej organizacji
zrzeszającej małe miasta, gminy miejsko-wiejskie oraz
wiejskie) nie muszą mieć charakteru wymiernego, mają na
pewno walor promocyjny, choć ten oczywiście nie jest tu

kluczowy.
Ponadto atutem uczestnictwa w UMP jest możliwość
wymiany doświadczeń i dzielenie się codzienną praktyką
oraz wiedzą o rozwiązaniach legislacyjnych planowanych
przez rząd. Daje to możliwość kreowania polityki
finansowej miasta oraz jednostek podległych w racjonalny
i optymalny sposób, aby miasto nie ponosiło negatywnych
skutków wprowadzania zmian przepisów prawa
niekorzystnych dla jednostek samorządu terytorialnego.
- Istotą działalności Stowarzyszenia, a zarazem
najważniejszym celem jest reprezentowanie interesów
małych miast i gmin oraz promowanie takich rozwiązań
ustrojowych i prawnych, które będą korzystne z punktu
widzenia tej kategorii samorządów lokalnych i ich
społeczności. Dzięki uczestnictwu w UMP czerpiemy
wiedzę oraz korzystamy z doświadczenia, a także
otrzymujemy wsparcie w rozwiązywaniu wielu trudnych
problemów ekonomicznych i społecznych, korzystamy
z rozwiązań sprawdzonych przez inne samorządy –
podkreśla Burmistrz.
Warto zaznaczyć, że od dnia 29 listopada 2019 roku Miasto
Grajewo nie poniosło kosztów dotyczących uczestnictwa
w Unii Miasteczek Polskich.
Przynależność do stowarzyszeń skupiających jednostki
samorządu terytorialnego różnych szczebli jest
standardem. Stanowią one większą siłę, gdy są zjednoczone
w takich organizacjach jak Związek Miast Polskich, Unia
Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i wiele
innych. Wówczas są poważnym partnerem dla rządu
i instytucji centralnych, których działania powinny przecież
służyć interesom lokalnych społeczności. Temu właśnie
służy obecność Grajewa w UMP.
WM / Fot. grajewo.pl


27 września w Augustowie odbyła się konferencja dotycząca
nowego konkursu grantowego z Programu „Cyfrowa Gmina”.
Dariusz Latarowski Burmistrz Grajewa otrzymał z rąk Adama
Andruszkiewicza Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów promesę dla naszego miasta na kwotę 651 270,00 zł.
Środki pójdą na cyfryzację Urzędu Miasta Grajewo, przygotowanie jego pracowników do pracy z nowoczesnymi technologiami
oraz wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także szkolenia.
Celem tych wszystkich działań będzie także jeszcze lepsza obsługa
grajewian przez urzędników. To także kolejny krok do wdrażania
następnych zdalnych funkcji, które pozwalają załatwić sprawy
w ratuszu bez konieczności osobistego stawiennictwa się
petentów w urzędzie.
Warto dodać, że grant nie będzie wymagał wkładu własnego.
WM / Fot. grajewo.pl
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28 września ruszyła kolejna miejska inwestycja. To
"Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym
2KDX (łącznik od ul. Płk. T. Falewicza)”. Realizacja zadania
obejmuje m.in. budowę nawierzchni jezdni z kostki
betonowej, chodnika, przebudowę sieci elektroenergetycznej i budowę sieci oświetlenia ulicznego.
- Budowa łącznika (z drogi wewnętrznej do ul. Płk. T.
Falewicza) ma na celu zapewnienie szybszego dojazdu
samochodów straży pożarnej, pogotowia ratunkowego
i policji do poszkodowanych. Dzięki tej inwestycji
podniesiemy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Grajewa, które jest dla nas najważniejsze – wyjaśnia Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Wartość inwestycji to 129 153,47 zł. Realizacja zadania jest
w całości finansowana z budżetu Miasta Grajewo.
WM/Fot. grajewo.pl


Na finiszu jest układanie nawierzchni chodników na os.
Południe (łącznik ul. Szpitalnej i Koszarowej), której
wykonawcą w drodze zapytania ofertowego zostało
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Grajewie.
Koszty tej inwestycji 57 002,79 zł. Dzięki temu
w okolicy tamtejszego przedszkola powstanie nowy
chodnik, który pomoże w przemieszczaniu się między
innymi osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z dziećmi
w wózkach.
Zakres robót obejmuje ustawienie krawężników
betonowych, budowę nawierzchni chodnika, nawierzchni
parkingu z kostki w kolorze szarym oraz linii rozgraniczających stanowiska postojowe z tej w kolorze grafitowym.
Całość będzie wykonana w przeciągu 45 dni roboczych od
daty podpisania umowy na realizację tego zadania.


W toku jest montaż linii oświetleniowej w parku przy ul.
Mickiewicza, Popiełuszki i Nowickiego. W ramach
inwestycji przede wszystkim postawiono 6 słupów
oświetleniowych o wysokości 4,5 m z oprawami ledowymi.
Wartość zadania to 51 tysięcy 950 zł.
Dzięki temu przedsięwzięciu będzie tutaj jaśniej,
a przez to bezpieczniej, ale także bardziej estetycznie. Ten
ostatni walor grajewianie będą mogli dostrzec zwłaszcza po
zmroku, gdy oświetlenie uwydatni piękno tamtejszej
zieleni.
WM/Fot. grajewo.pl


Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej
w Grajewie to ważna inwestycja z punktu widzenia
przyszłego rozwoju tej części miasta. Aby rozpocząć tutaj
działania, najpierw Miasto Grajewo wygrało batalię sądową
o podział terenu przy ul. Spokojnej, o czym szczegółowo
pisaliśmy wiosną tego roku.
Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej
obejmuje wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC-U
o długości – 174 m oraz wykonanie 5 studni. Koszt tego
zadania, które jest już w realizacji, to 120 tysięcy złotych.
WM
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20 września Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo podpisał umowę na realizację zadania:
"Remont schodów w Parku Solidarności - wejście od
ulicy Konstytucji 3-go Maja w Grajewie".
Wykonawca zobowiązał się, że remont przeprowadzi
w 90 dni. Wartość inwestycji to 227 tysięcy złotych.
Procedura przetargowa pozwoliła wyłonić firmę,
który wykona ją jak najlepiej, a przy tym jak najtaniej.
Realizacja tego zadania już idzie pełną parą.
Trzeba zaznaczyć, że obecnie ten teren jest placem budowy i ze
względów bezpieczeństwa nie mogą tam wchodzić osoby
postronne. Wejść do Parku Solidarności można od Osiedla
Broniewskiego, ul. Łaziennej i ul. Koszarowej.
Remont był niezbędny. Co prawda ratusz posiada dokumentację projektową budowy nowych schodów, lecz jej realizacja
pochłonęłaby około miliona złotych. Grajewo ma pilniejsze
potrzeby inwestycyjne, dlatego zdecydowano się na remont,
z którym nie warto było zwlekać.
- Schody niszczały i bez podjęcia działań wkrótce
generowałyby zagrożenie dla ich użytkowników. Po drugie,
inwestycja przyniesie kolejne udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych ruchowo oraz matek z dziećmi w wózkach.
To kolejne z serii działań, które zwiększają dostępność Parku
Solidarności dla wszystkich grajewian i eliminują bariery
architektoniczne w mieście – mówi Dariusz Latarowski,
Burmistrz Miasta Grajewo.
Warto rozszerzyć wątek kosztów tego zadania. Po pierwsze
dlatego, że inwestycja jest finansowana ze środków
publicznych- budżetu miasta, czyli pieniędzy podatnika,
a więc musi być tu i jest zachowana przejrzystość
i transparentność wydatkowania pieniędzy. Po drugieponieważ kilka dodatkowych zdań na ten temat pomoże
wyjaśnić, jak działają mechanizmy zamówień publicznych.
Czy 227 tysięcy złotych to dużo? Tak, jeśli brać pod uwagę, że to
środki z miejskiej kasy.
- Tu dwa razy oglądana jest każda złotówka zawsze przed
decyzją o jej wydatkowaniu. Ofertę wybrano w oparciu o jasne
kryteria- ceny i okresu gwarancji – przypomina Burmistrz.
Ta oferta była równocześnie najtańsza i najbardziej korzystna
z trzech, które wpłynęły na przetarg. Jest tańsza o ponad 45
tysięcy złotych od najdroższej. Wykonawca, z którym

podpisano umowę, udziela 6-letniej gwarancji na wykonane
prace. W ofercie najdroższej okres gwarancyjny był o rok
krótszy.
Wypada poruszyć także aspekt dotyczący kwestii własności
i bezpieczeństwa. Wato powtórzyć, że schody są mieniem
komunalnym i ratusz ma obowiązek dbania o nie, aby były
bezpieczne dla użytkowników. Estetyka, choć istotna, schodzi
tutaj na dalszy plan. Bez remontu schody nie byłyby wkrótce
ani bezpieczne, ani estetyczne. Po zakończeniu prac
dodatkowo będą bardziej funkcjonalne i skomponowane
harmonijnie z Parkiem Solidarności.
Dla lepszego zobrazowania adekwatności kosztów do
rozmiarów tego zadania, poniżej spis elementów robót, które
zrealizować musi wykonawca:
- rozbiórka czapek murków oporowych od ulicy gr. 5 cm, szer.
40 cm, dł. 63 metrów bieżących,
- rozbiórka podjazdów do wózków o szer. 25 cm i łącznej dł. 42
mb,
- rozbiórka wylewek, betonowych stopni i podestów – 43 szt.,
- rozbiórka balustrad schodowych z rur Ø 50 mm - dł 35 mb,
- rozbiórka czapek murków oporowych przy schodach – 54
mb,
- wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu na odległość do 2
km,
- wykonanie wylewek betonowych pod płyty kamienne na
podjazdach dla wózków – 0,538 m3,
- wykonanie warstwy wyrównawczej skutych powierzchni
posadzki zaprawą samopoziomującą o gr. 3 cm – 221,725 m2,
- montaż okładzin kamiennych polerowanych gr. 3 cm na
murkach oporowych – 54 m2,
- montaż okładzin kamiennych szorstkich gr. 2 cm na
stopnicach schodów, spocznikach i podstopniach schodów
oraz na podjazdach dla wózków – 221,725 m2,
- montaż balustrady z rur kwasoodpornych Ø 50 mm - dł. 35
mb,
- Skucie tynku murków oporowych oraz wykonanie ręczne
nowych tynków zewnętrznych na ścianach płaskich
– 110,600 m2.
WM na podst. Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Grajewo
Fot. grajewo.pl
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Rozmawiamy z rysownikiem Jackiem Skrzydlewskim, autorem ilustracji do komiksu Wędr wek kilka
Czerwonego Wilka. Wernisaż wystawy swoich prac „Komiksy i ilustracje Jacka Skrzydlewskiego”
w Grajewskiej Izbie Historycznej wspomina przesympatycznie, cho to najprawdopodobniej wtedy
się przeziębił. Przestrzega dorosłych, by nie kamuflowali wesołego usposobienia i wyja nia, jak
dzięki fascynacji komiksem uwierzył w telepatię.
Czy Pan w dzieciństwie oglądał i czytał komiksy? Jeśli
tak, to które?
- Trzeba najpierw zdefiniować pojęcie dzieciństwa i komiksu.
Urodziłem się w styczniu 1956 roku. W latach 50-tych nie było
komiksów. Były Przygody Koziołka Matołka, Awantury
i wybryki małej małpki Fiki-Miki, lecz to raczej bajki graficzne.
W sumie brakuje dobrego określenia do zaklasyfikowania tych
dzieł. 60 lat później w podobny sposób wspólnie z Apoloniuszem
Ciołkiewiczem w Grajewie tworzyliśmy Wędrówek kilka
Czerwonego Wilka. Jest zasada, że „Każdy prawdziwy komiks
musi dać się odczytać przez osobę, która nie potrafi czytać”.
A więc moje wczesne dzieciństwo obyło się bez komiksów.
W 1964 roku wraz z rodzicami przeprowadziliśmy się do
Warszawy. Miałem wtedy 8 lat. Tam miałem pierwsze spotkania
z komiksem. Od czasu do czasu wpadał mi w ręce Świat
Młodych, lecz nie zawsze udawało się go kupić i ciężko było
utrzymać kontynuację serii. Na łamach tego czasopisma był
Tytus, Romek i Atomek w odcinkach. W pamięci mam
szczególny dzień, gdy ujrzałem pierwszą księgę „Tytusa” na
wystawie księgarni. Bardzo chciałem ten komiks mieć. Pojawił
się lęk, że nie mam pieniędzy, że nie nazbieram, że wykupią.
Z nikim się tymi rozterkami nie dzieliłem, ale gdy tata wrócił
z pracy i wyjął z teczki właśnie ten komiks, uwierzyłem w moc
sprawczą modlitw, w siły wyższe. To musiała być telepatia.
Jak pamięta Pan swoje pierwsze rysunki? Skąd brał
Pan inspiracje wtedy i skąd Pan bierze je teraz oraz
w jaki sposób nauczył się tak wspaniale rysować?
- Pierwsze to były bohomazy, jak to zazwyczaj bywa
u 3-latka. Przecież wtedy trudno samodzielnie utrzymać ołówek
czy kredkę. Nie byłem więc cudownym dzieckiem, które w wieku
lat 5 tworzyło arcydzieła. Ale uwielbiałem rysować. Gdy moi
rówieśnicy grali w piłkę, ja lubiłem rysować w domu. Gdy
w Warszawie dostrzegłem komiksy, już wiedziałem, co będę
robił w życiu. Pamiętam czarny rynek, na którym nabywało się
komiksy, zeszyty z Lucky Luckiem. Pierwsze inspiracje były
w dziełach innych. Próbowałem je odtwarzać, powielać jakieś
schematy, następnie narzucić własne narracje. Rysowałem
i rysuję do dziś. Inspiracją może być wszystko, nawet banalne
scenki z życia codziennego. Nie ukończyłem studiów
plastycznych. Nie posiadam dokumentów zawodowego
rysownika, więc jestem amatorem. Lecz dopóki moje rysunki się
podobają, są wydawcy, zadowoleni odbiorcy, to oznacza, że moja
praca spełnia ich oczekiwania i ma odpowiednie standardy, więc
wszystko jest w porządku.
Czy dzieci i młodzież- bo to przede wszystkim oni
wydają się być docelowym odbiorcą Pana dzieł- są
wymagającymi odbiorcami?
- Sadzę, że tak. Byłem wesołkiem klasowym, ale nie
lekkoduchem. Na pewno nie byłem typem dramatycznym.
Postrzegałem świat optymistycznie i tak mi zostało. Myślę, że to
odbija się w moich dziełach. Lubię zatem rysować dla dzieci, na
wesoło. Komiks musi dostarczać rozrywki. Obserwuję ze
smutkiem, że w wielu osobach z wiekiem zanika optymizm.
Poczucie humoru spada proporcjonalnie do wzrostu tkanki
tłuszczowej. Ludzie dorośli z wesołym usposobieniem ukrywają
je. Mam nawet prywatną teorię na to, skąd się wzięła definicja
i kategoria „powieści graficznej”.
Jaka to teoria?
- Gdy mężczyzna po czterdziestce zwierzy się żonie czy
znajomym, że za 150 złotych kupił komiks, to może ten fakt
zostać różnie odebrany. Lecz kiedy powie, że kupił powieść
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graficzną- to wtedy już się nie naraża na kpiny.
Jak zmieniają się fani komiksów?
- Odbiorcy komiksów byli, są i będą. Zawsze potrzebują
rozrywki, dawki dobrego humoru. Co prawda z biegiem lat
zmieniają się pewne symbole, przedmioty, potrzebne również
w komunikacji z odbiorcą. Taki przykład- teraz dwunastolatek
marzy o deskorolce. Kilkadziesiąt lat temu tych przedmiotów nie
było. Ale była gra w kapsle i guma do skakania. Te pokolenia
łączy chęć do zabawy i wspólnego spędzania czasu w gronie
rówieśników, pasje, hobby. Dzieci, młodzież, podobnie jak
dorośli, są wymagającym odbiorcą.
Czy postacie, które Pan rysuje, wzoruje na osobach ze
swojego otoczenia?
- Nie. Obowiązują tu pewne schematy, kod czytelny dla odbiorcy.
Jeśli jest powiedzmy postać nauczyciela od historii- to będę
rysował starszego pana, jeśli nauczycielkę chemii, to wysoką
panią blond. Te schematy ułatwiają komunikację.
Jaki był kiedyś i jak zmienił się Pana warsztat? Jak
powstają rysunki, ilustracje teraz, a jak niegdyś?
- Zaznaczę, że narzędzia nie są najważniejsze. Najpierw są
zdolności, chęci i pomysły, potem narzędzia. Gdy spoglądam
teraz na mój stół, to jest na nim więcej miejsca. Przybył
komputer i monitor. Kiedyś były tu różne pędzle, ołówki,
stalówki, słabe tusze. Bardzo kiepsko było z zaopatrzeniem.
Flamastry były mało profesjonalne, akwarele trzeba było dobrze
mieszać, by uzyskać wymagany kolor. Prawdziwą zmorą był
papier, który generalnie bardzo chłonął wodę. Każdy ilustrator
i rysownik miał wtedy swoje patenty, tajemnice, którymi dzielił
się z innymi lub ich strzegł. Pierwszą dobrą stalówkę dostałem od
Grzegorza Rosińskiego prawie 50 lat temu w redakcji Relaxu. To
nie był sprzęt idealny, lecz mam ją do dziś i mi służy. Rosiński
www.gazetagrajewska.pl
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przywiózł stalówki z Belgii i na spotkaniu kolegialnym grafików
wyjął je z papierowej torby i dał nam po jednej.
- Relax to kultowe czasopismo. Jak nawiązał Pan
współpracę z jego redakcją?
Gdy wyszedł pierwszy numer Relaxu, zadzwonił do mnie z tą
informacją kolega, a ja znalazłem adres wydawnictwa na stopce
redakcyjnej i pojechałem tam. Redakcja właśnie rekrutowała
młodych, nowych grafików. Każdy mógł spróbować swoich sił.
Debiutowali tu między innymi: Szyszko, Polch, Nowakowski.
Tam było mnóstwo osób, Relax był kuźnią talentów, a to był już
czas odwilży. Po „Klossach”, „Żbikach” przyszło zapotrzebowanie na coś luźniejszego i Krajowa Agencja Wydawnicza to
zrealizowała.
Pamięta Pan emocje, które towarzyszyły debiutowi
oraz edycji Świata Młodych z Pana dziełami? Jakie
były?
- Debiut miałem na łamach Relaxu w 1977 roku. Szybko
załapałem się do Świata Młodych, gdzie były moje ilustracje
śródtekstowe. Następnie współredagowałem kwartalnik gier
i zabaw Bazar. Oczywiście, że pamiętam emocje, które
towarzyszyły debiutowi. Były niesamowite! W wieku 21 lat
miałem ochotę wtedy stanąć na środku ulicy i krzyczeć: „Drukują
mnie!”. Gdybym nie odczuwał w tej chwili podobnych emocji,
kwalifikowałbym się chyba na obserwację do szpitala.
Czy Pana zdaniem komiks rozbudza w dzieciach
wyobraźnię, zachęca do poznawania świata, uczy?
- Uczy w dalszej kolejności. Jak już tu wspomniałem, komiks ma
przede wszystkim dostarczać rozrywki. Z pewnością może
zachęcać do nauki, poszukiwań, inspiruje do działań. Co istotne,
to muszą być działania pozytywne. Dzieła nie mogą sprzyjać
szeroko pojętemu złu. Komiks nie powinien pobudzać do agresji,
naśmiewania się z innych. Komiks może zachęcać do
poznawania na przykład geografii czy historii. Pięknie rozegrał
to René Goscinny w swojej serii o Asteriksie. Jego bohater
wciąga odbiorcę w podróż po niemal całym świecie i tym samym
pomaga w jego poznawaniu.
Do ilu komiksów stworzył Pan rysunki? Jakich i kiedy
się ukazały?
To: Wyprawa na Ziemię (scenariusz Jerzy Niemczuk, KAW
1988), Kosmiczny detektyw (scenariusz Piotr Ponaczewny,

KAW 1989), Nowe przygody mistrza Twardowskiego
(scenariusz Helena Urlaub, KAW 1990), Wędrówek kilka
Czerwonego Wilka (scenariusz Apoloniusz Bogumił
Ciołkiewicz, EKO-DOM 2020), Przygody Łosia Rajko
(scenariusz Aleksandra Masiejczyk, Nadleśnictwo Rajgród
2013), Przygody małych detektywów (scenariusz Małgorzata
Wróblewska, Siedmioróg 2011), Planeta Robotów (scenariusz
Maciej Parowski, Ongrys 2010), Biała Wiedźma (scenariusz
Mirosław Sobiecki, Urząd Miasta Ząbki 2021). W latach 19881990 wykonywałem okładki do komiksów KAW-u tłumaczonych
z języka węgierskiego: Skarb Majów, Wygnanie, Yankes na
dworze króla Artura i wielu innych.
Pana dzieła trafiały na wiele wystaw. Z której z nich jest
Pan najbardziej dumny?
To między innymi: Klub Lira - Warszawa (1986), Międzynarodowy Festiwal Rysunku w Sierre - Szwajcaria (1988),
Galeria MPK Ochota - Warszawa (1989), Analphabeten Aler
Lander Vereinigt Euch (galeria w Castro Rauxel) - Niemcy
(1989). Szczególnie utkwił mi w pamięci cykl prezentowany
w Szwajcarii pod hasłem „Analfabeci wszystkich krajów łączcie
się”. To prace pozbawione napisów w dymkach. Po długiej
przerwie wystawiłem swoje prace w Grajewie i jestem bardzo
dumny z tego wydarzenia.
Jest Pan autorem ilustracji do komiksu wydanego
z okazji 480-lecia nadania praw miejskich Grajewu:
Wędrówek kilka Czerwonego Wilka. Ile czasu zajęła
Panu praca nad tym dziełem, jak przebiegała i czy
możliwe jest, że Grajewo w przyszłości powróci w Pana
komiksach?
- Materiał dostałem pod koniec 2019 roku. Praca zajęła około
roku, bo tyle to powinno trwać, aby było dobrze zrobione.
Komiks ma 24 strony. Został wydany z okazji 480-lecia Grajewa.
Wtedy przypadały również rocznice komiksu na świecie oraz
jubileusz Polskiego Komiksu. Stąd forma ilustrowana i układ
książeczki oraz czcionka nawiązujące do historii o Koziołku
Matołku. Nie wykluczam, że Grajewo powróci w mojej pracy. To
jednak zawsze zależy od scenarzysty, a ja nim nie jestem. Jeśli
będzie taka możliwość, propozycja od potencjalnego wydawcy,
to czemu nie?
Trzeba podkreślić, że Jacek Skrzydlewski to rysownik
komiksowy, ilustrator literatury dziecięcej, autor
grafiki użytkowej. Zdradzi Pan naszym czytelnikom,
nad czym obecnie pracuje?
- Czekam na zakończenie Międzynarodowego Festiwalu
Komiksu i Gier w Łodzi. Po nim pojawić się może konkretna
propozycja współpracy z moim kolegą. Więcej zdradzać teraz
jeszcze nie mogę.
Jak wspomina Pan wernisaż wystawy w Grajewie?
- Przesympatycznie. Na przekór deszczowej pogodzie przybyło
wiele osób. Przez chwilę się tam w Grajewskiej Izbie
Historycznej zastanawiałem, skąd dyrektor Grajewskiego
Centrum Kultury tyle ich ściągnął. Ale żarty na bok- zwiedzający
byli przemili i wnioskuję po ich reakcjach, że wspaniale się
bawili. Jestem tą wystawą absolutnie usatysfakcjonowany,
mimo że w tej cudownej bieganinie się przeziębiłem.
Mieszkał Pan w Poznaniu, następnie w Warszawie,
a teraz na Mazurach. To, podobnie jak Podlasie- piękny
zakątek Polski. Zdarza się Panu, że niespodziewanie
ujrzy jakiś niesamowity spektakl przyrody i postanawia go uwiecznić, jeszcze bez wiedzy, w jakim
kontekście zostanie następnie ten rysunek wykorzystany?
- Do uwiecznienia można użyć telefonu- zrobić zdjęcie i potem
odtworzyć na rysunku. Przyznam, że tu gdzie teraz mieszkam
widuję obłędnie piękne zachody słońca. Podpatrzone tutaj
również łąki, las, bagna i żurawie zostały odwzorowane
w Przygodach Łosia Rajko.
Dziękujemy za rozmowę.
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Do czerwca 2023 roku ma zostać oddany do użytku
budynek Sądu Rejonowego w Grajewie i teren wokół
niego. Taki zapis jest w umowie z wykonawcą, lecz
niewykluczone, że całość prac zakończy się szybciej.
Dzięki tej inwestycji wszystkie wydziały Sądu
znajdą się w jednej lokalizacji. Warto zaznaczyć, że
nowa siedziba przełoży się na usprawnienie obsługi
petentów, a szereg rozwiązań sprawi, że obiekt
będzie świetnie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Inwestycja jest już na etapie stanu surowego zamkniętego.
Aktualnie wykonywane jest ocieplenie i elewacja budynku.
Wewnątrz realizowane są roboty instalacyjno-montażowe
dotyczące instalacji elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych i innych oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe, na
przykład wykonywanie tynków. Przypomnijmy, że powstanie
budynek o czterech kondygnacjach: jednej podziemnej i trzech
nadziemnych, o powierzchni użytkowej 3264,35 m²
i kubaturze 8678,82 m³.
- Przed budynkiem zaplanowano ogólnodostępny parking na
auta interesantów o pojemności 32 stanowisk (w tym 3 dla
osób z niepełnosprawnościami), zaś na zapleczu budynku
parking osób zatrudnionych – informuje Janusz Sulima,
Rzecznik Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W planach jest
tutaj także zieleń w postaci trawników oraz nasadzeń krzewów
i drzew.
- Nowy obiekt budowano przede wszystkim z myślą
o korzyściach dla petentów: zgromadzenie wszystkich

Obecna siedziba Sądu Rejonowego w Grajewie
przy ul. Kolejowej
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Przed budynkiem nowej siedziby Sądu Rejonowego w Grajewie
powstaną także miejsca parkingowe

wydziałów Sądu w jednej lokalizacji, usprawnienie obsługi
oraz przystosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez stanowiska parkingowe, windy, toalety,
drzwi bezprogowe, odpowiednio szeroką komunikację) –
zaznacza J. Sulima.
Wszystkie wydziały grajewskiego Sądu, obecnie
rozproszone w różnych lokalizacjach na terenie miasta, będą
zlokalizowane w jednym miejscu. W nowej siedzibie znajdzie
się też cała jego administracja. Przewidziano również takie
agendy jak: biuro obsługi interesanta, kasa, czytelnia akt.
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót
budowlanych, obiekt winien być oddany do czerwca 2023 r.,
aczkolwiek nie wyklucza się okoliczności przekazania obiektu
przed tym terminem.Jak dodaje rzecznik Sulima, parametry
nowego obiektu wskazują, iż od strony ilości pomieszczeń,
zastosowanych rozwiązań i wyposażenia zapewni on
zdecydowany skok ilościowo-jakościowy w stosunku do
obecnych możliwości, jakimi dysponuje Sąd Rejonowy
w Grajewie. Nie ma to natomiast związku z ilością miejsc
pracy, gdyż o tym decydują inne czynniki merytoryczne,
stanowione przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Po przeniesieniu rozproszonych agend Sądu do nowej
siedziby, zwolni się również budynek przy ul. Kolejowej 1.
Pozostanie on w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, który
zadecyduje o jego dalszym przeznaczeniu.
WM
Fot. grajewo.pl

www.gazetagrajewska.pl
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„Myślę, więc nie śmiecę!" to hasło 28. kampanii
Sprzątanie świata – Polska 2021. Dzieci, młodzież
i dorośli mieszkańcy Grajewa 27 września sprzątali swoje miasto.
Zbiórka uczestników odbyła się o godzinie 13.00 w strefie
rodzinnej Parku Solidarności. Tam zgromadzeni zostali
podzieleni na grupy i przypisani do wyznaczonych terenów.
Po oficjalnym rozpoczęciu akcji przez Burmistrza Miasta
Grajewo Dariusza Latarowskiego wszyscy wyruszyli
sprzątać miasto.
W akcji udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 2
i 4, dzieci z Przedszkola Językowego, pracownicy Urzędu
Miasta oraz miejskich jednostek i spółek, m.in. Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Pomocna
dłoń", Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Nie zabrakło miejskich radnych.
Po dwóch godzinach wszyscy wrócili do strefy rodzinnej,
gdzie czekały kiełbaski z grilla i ogniska oraz woda i gorąca
herbata.

WM na podst. grajewo.pl


W dniu 2 października 2021 r. odbyło się kolejne
„Grajewskie Spotkanie z Historią” podczas którego
gościliśmy Radosława Hermana, kierownika prac
archeologicznych na zamku krzyżackim w Ełku. Była to
okazja do zapoznania się ze specyfiką prac archeologa,
etapami prac archeologicznych i zmianach, jakie
następowały na przestrzeni wieków na wyspie i na samym
zamku. Pokazano artefakty wydobyte na terenie zamku

podczas badań: ceramikę, monety, elementy broni oraz
inne stalowe przedmioty użytkowe.
W trakcie spotkania prezentowane były filmy z przebiegu
prowadzonych badań. Zarejestrowano na nich momenty
wydobycia artefaktów oraz towarzyszące przy tym emocje
jak i też ogrom wykonanej pracy.
GIH
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KULTURA


Kultura Orientu - dla jednych tajemnicza, dla drugich
dziwna, a dla niektórych ciekawa oraz warta
poznania. To właśnie ona była motywem przewodnim
Inauguracji Roku Kulturalnego 2021/2022, która
miała miejsce w piątek, 24 września, w Grajewskim
Centrum Kultury.
Na początku tego magicznego spotkania słowo wstępu wygłosił
dyrektor GCK - dr Tomasz Dudziński. Krótko podsumował zeszły
rok artystyczny 2020/2021, co stało się też okazją do
podziękowań wszystkim, którzy byli zaangażowani w kreowanie
kultury, władzom samorządowym, pracownikom GCK, ale też
mieszkańcom Grajewa oraz wolontariuszom, którzy wspierają
GCK w jego działaniach na co dzień.
Głównym elementem Inauguracji był występ zespołu „Sentido”
w składzie:
· Karolina Matuszkiewicz – wokal, suka, kemanche,
skrzypce,
· Arad Emamgholi – daf, tombak, wokal,
· Piotr Kopietz – akordeon, aranżacje, kierownictwo
artystyczne,
· Apsara Afsanesara – taniec orientalny.
Zaprezentowali oni swój autorski projekt „Muzyczny Świat
Orientu”. Bogactwo dźwięków i piękno Orientu prezentowali
słuchaczowi poprzez swoją mistrzowską grę na charakterystycznych dla tej muzyki instrumentach perkusyjnych oraz
strunowych (daf, tombak, suka, kemanche) połączoną
z wyjątkowo pełnym brzmieniem akordeonu koncertowego oraz
niezwykłym wokalem, a także niecodziennym kolorytem
orientalnych tańców. Żywiołowa reakcja zgromadzonej
publiczności i obowiązkowe bisy świadczyły o tym, że koncert był

na najwyższym poziomie, a tematyka Orientu znalazła uznanie.
Na zakończenie przedstawiciele władz samorządowych Miasta
Grajewo i Powiatu Grajewskiego w osobach: Macieja Bednarko
(Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo), Wiesława Dembińskiego
(Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo) oraz Tomasza
Cebelińskiego (Wicestarosta Powiatu Grajewskiego) złożyli na
ręce dyrektora GCK podziękowania za ubiegły rok artystyczny
oraz życzenia na ten nadchodzący, podkreślając wysoki poziom
wydarzeń kulturalnych, które mają miejsce w naszym mieście
oraz zaangażowanie pracowników GCK w ich kreowanie.
Następnie w przestrzeniach nawiązujących także do świata
Orientu, tradycyjnie już, była możliwość do kuluarowych rozmów
na temat szeroko rozumianej kultury oraz bliższego spotkania
z artystami z zespołu Sentido.
GCK


Różne są rodzaje miłości i to właśnie temu uczuciu była
poświęcona XVI Grajewska Biesiada Literacka, która
odbyła się 26 września w Grajewskim Centrum Kultury,
a której organizatorami byli: GCK i Eko-Dom Sp.z o.o.
w Grajewie.
W ramach spotkania, które poprowadziła p. Lucyna
Bagińska, zebrani uczestnicy mieli możliwość wysłuchania
utworów literackich i piosenek dotyczących tego
najpiękniejszego na świecie uczucia. Poszczególne części
literackie rozdzielały przerywniki taneczne.
Zmysłowe tango i rumbę zaprezentowali instruktorzy tańca
towarzyskiego GCK – Karolina Poniatowicz i Dariusz
Jabłoński. Są oni doświadczonymi instruktorami tańca
towarzyskiego, choreografami oraz tancerzem KTT
"Kadryl" Białystok, wielokrotnie nagradzanymi w turniejach tańca w kraju i za granicą. Posiadają najwyższą
światową klasę taneczną "S" w kategorii tańców latynoamerykańskich oraz klasę taneczną "A" w kategorii tańców
standardowych. W bieżącym roku obronili tytuł Wicemistrzów Polski Dance Show w stylu Latino prezentując
choreografię - "Pretty Woman". Z kolei przedstawicielki

zespołu „Rada Dance Art” z Białegostoku w sposób
niezwykle ekspresyjny i barwny zaprezentowały kilka
układów złożonych z tańców orientalnych, w tym m.in.
taniec brzucha.
GCK


29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania zainicjowany przez Polską Izbę Książki
w 2001 r. Patronką wybrano Janinę Porazińską,
wybitną pisarkę dziecięcą, która w tym właśnie dniu
obchodzi swoje urodziny.
Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. W tym dniu organizowane są w szkołach i bibliotekach sesje
czytelnicze. Z tej okazji także w naszej bibliotece odbyło się
spotkanie z klasą trzecią ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie.
Uczniowie najpierw zapoznali się z dostępnym księgozbiorem,
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poznali zasady wypożyczania książek i funkcjonowania biblioteki,
a w drugiej części spotkania wysłuchali fragmentu książki „Żubr
Pompik. Kolory jesieni i pozostałe historie” Tomasza Samojlika
oraz wykonali ilustracje do usłyszanego tekstu.
Głośne czytanie jest motywem przewodnim święta, jest dobrą
okazją do budowania więzi, spędzania wspólnie wolnego czasu
i zaszczepiania w dzieciach miłości do książek. Serdecznie
dziękujemy uczniom i ich opiekunom z „Czwórki” za wspólne
świętowanie.
MBP w Grajewie
www.gazetagrajewska.pl

WIADOMOŚCI SZKOLNE


„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”.
20 września w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to
zostało ustanowione przez Sejm RP, by podkreślić wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju dzieci.
Już od samego rana w każdej grupie panowała wesoła atmosfera.
Przedszkolaki w holu przedszkola bawiły się przy muzyce,
pląsając w kolorowych czapeczkach. Ach, jak było kolorowo!!!
Pszczółki- ubrane na pomarańczowo, Biedronki- na biało,
Słoneczka- na czerwono, Krasnoludki na niebiesko, a Stokrotki na
zielono. Pani Dyrektor ciepło powitała zgromadzonych i złożyła
życzenia. Dzieci, najpiękniej jak potrafiły, odśpiewały Hymn
Przedszkolaka i świetnie bawiły się, tańcząc w rytm znanych im
piosenek. Również w salach czekały na dzieci różne atrakcje, m.in.
zabawy integracyjne, zabawy z balonami, prace plastyczne. W tym
wyjątkowym dniu każdy przedszkolak otrzymał pyszną słodką
niespodziankę.

Dzień ten dostarczył dzieciom wielu pozytywnych wrażeń
i na długo zostanie w ich pamięci. Pamiętajmy, że „kiedy śmieje
się dziecko, śmieje się cały świat.” /J. Korczak/
Joanna Burgraf; PM4

Policjant odwiedził Przedszkole Miejskie nr 4
Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski.
Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich. Myśli o
bezpieczeństwie na ulicy i w domu, Zawsze spieszy z
pomocą, kiedy trzeba komuś pomóc. Czuwa żeby się
komuś coś złego nie stało. Z daleka już widzimy, jego
czapkę białą. /Cz. Janczarski/
Przedszkolaki z naszego przedszkola, jak co roku, miały
możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z Policjantem z Komendy
Powiatowej Policji w Grajewie. Do tej wizyty dzieci ze wszystkich
grup przygotowywały się już wcześniej poprzez zajęcia na temat
zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie
przedszkolnym, ale również w ruchu drogowym. Celem wizyty
było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie
drogi do przedszkola, uświadomienie, jak prawidłowo należy
korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej
drodze obcą osobę, obce zwierzę. Pani Grażyna Rodzeńpracownik Policji wraz z Panem Policjantem przybliżyli dzieciom
podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
przypomnieli numery alarmowe. Przedszkolaki dowiedziały się,
jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów
bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Zaproszeni goście
przypominali również o konieczności noszenia ubrań i obuwia
posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym
zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia
policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta.
Starszaki zobaczyły prawdziwe policyjne kajdanki, które

zaprezentował pan policjant oraz biało- czerwony lizak służący do
zatrzymywania pojazdów. Niektóre przedszkolaki zadawały
pytania oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami. Bardzo
pouczające były scenki sytuacyjne, w których dzieci chętnie brały
udział. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tego niecodziennego
spotkania. Dziękujemy za wizytę, za kolorowanki i mnóstwo
niezbędnej wiedzy, za poświęcony nam czas i zapraszamy częściej
do naszego przedszkola.
Joanna Burgraf; PM4


20 września- to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków
w całej Polsce. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić
wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma
przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.
Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1 świętowanie
rozpoczęły w poniedziałek 20 września od nadmuchiwania
kolorowych baloników, które przyczyniły się później do
wspaniałej zabawy.
Uroczystość obfitowała w najróżniejsze atrakcje –
zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zabawy z piłkami, balonami. Dzieci z poszczególnych grup
zaśpiewały ulubione piosenki z dziecięcego repertuaru. Radość,
śmiech uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Każdy
przedszkolak otrzymał dyplom.
PM1
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Cała społeczność Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie, 15 września świętowała Międzynarodowy Dzień Kropki. To
święto jest wyjątkowe, ponieważ stwarza okazję do budowania
pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania zarówno
wyobraźni dzieci, jak i dorosłych. Przedszkolaki tego dnia
wykonywały prace plastyczne związane tematycznie z "kropką",
wzięły udział w wielu zabawach ruchowych i teraz już wiedzą, że
od zwykłej kropki wszystko się zaczyna.
Grupa "Smerfów" z Przedszkola Miejskiego nr
6 w Grajewie, na początku września wybrała się na wycieczkę do
Powiatowej Komendy Policji w Grajewie.
Funkcjonariusze opowiedzieli najmłodszym o swojej
pracy, jak bardzo jest ważna w życiu każdego z nas. Najmłodszym
bardzo spodobał się pokaz radiowozów policyjnych oraz
możliwość posiedzenia w autach. Sygnały dźwiękowe z bliska
okazały się tak głośne, że trzeba było zakrywać uszy, ale dzięki nim
drogowcy słyszą, gdy patrol mknie na ratunek. Dzieci dowiedziały
się także, jak prawidłowo przechodzić przez pasy. Cała wycieczka
sprawiła przedszkolakom wiele radości. Kto wie, może za kilka lat
ktoś zostanie policjantem?
PM6


15 września w Przedszkolu Miejskim Nr 1 obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Kropki. Celem przygotowanych
z tej okazji wydarzeń było wzbudzenie u dzieci kreatywności,
pomysłowości oraz zachęcenie ich do tworzenia i działania. Tego
dnia ubrania miały mnóstwo kolorowych kropek. Przedszkolaki
uważnie wysłuchały opowiadania, jak to zwyczajna kropka
zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta
uświadomiła im, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności,
talenty, które gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na nasze
odkrycie.
Był to dla dzieci dzień pełen radości i zabawy. Przedszkolaki
wykazały się kreatywnością i pomysłowością podczas zajęć.
Przekonały się, że w naszym przedszkolu jest naprawdę fajnie!
PM1

Wizyta Pani Jesieni w PM4
23 września w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Grajewie,
przedszkolaki uroczyście świętowały nadejście kalendarzowej
kolejnej pory roku – jesieni.
Zaraz po śniadaniu, przystrojona w kolorowy strój, odwiedziła
naszych podopiecznych - Pani Jesień. Weszła z wielkim koszem
pełnym darów z sadu, lasu i ogrodu oraz z pędzlem, którym
zaczęła już malować świat na jesienne barwy. Poprosiła także
dzieci, aby tanecznym krokiem w rytm muzyki przekroczyły
bramę do jej jesiennego królestwa. Celem zabaw było
integrowanie się dzieci, a przede wszystkim wspaniała zabawa.
Na koniec Pani Jesień poczęstowała naszych przedszkolaków
słodkim upominkiem – ciasteczkami grzybkami.
Dzieci były zachwycone wizytą gościa, dlatego na pożegnanie
zaprosiły go za rok.
Katarzyna Wołyniec; PM4


Jakub Moszczyński, uczeń klasy 6b
Szkoły Podstawowej nr1 w Grajewie,
został laureatem XV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mój
Pamiętnik. Kopiuj Mistrza!” organizowanego przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku.
Na konkurs nadesłano 491 prac z Polski
i Białorusi, które były oceniane w trzech
kategoriach wiekowych. 19 września 2021r. w
siedzibie Galerii odbyło się uroczyste
wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy
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pokonkursowej, którą można oglądać do
17 października 2021r.
Jakub- pod opieką artystyczną nauczycielki
plastyki - p. Hanny Tarnackiej wykonał kopię
obrazu Ludomira Sleńdzińskiego, zachowując
przy tym swój własny indywidualny styl, który
spodobał się również jury.
Gratulujemy Kubie oraz życzymy dalszych
sukcesów artystycznych.
SP1

www.gazetagrajewska.pl

SPORT


Zawodnicy Klubu Sportowego Ookami rozpoczęli
sezon startowy. 19 września w Ełku odbył się Turniej
Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Karate
Shinkyokushinkai, które odbędą się w listopadzie
w Rumunii dla kadetów, juniorów i młodzieżowców
oraz do Mistrzostw Europy kategorii open, które
odbędą w grudniu na Litwie.
Zaraz po zmaganiach w Ełku, karatecy wzięli udział
w Kobierzyce Cup 2021, gdzie wystartowało ponad 300
zawodników z Czech, Danii, Ukrainy oraz Polski.
Do rywalizacji na matach w Ełku przystąpiło 176 zawodników z 41
klubów. Zgodnie z regulaminem każdy klub mógł wystawić
jedynie 2 zawodników w każdej kategorii, co odpowiada
regulaminowi rywalizacji o Mistrzostwo Europy. Dzięki temu
poziom sportowy turnieju był bardzo wysoki. W kategorii
Młodzieżowców U20 Grajewo reprezentował Kuba Gleba (-75 kg).
Dla Kuby był to pierwszy start w kumite w tej formule. Ostatecznie
do Grajewa trafił brązowy medal turnieju rangi Mistrzostw Polski.
Nie zapewnia on kwalifikacji do Mistrzostw Europy, jednak za
postawę, zaangażowanie i wolę walki należą się Kubie słowa
uznania. W roli sędziego oraz współ-organizatora w turnieju wziął
udział także trener Klubu Łukasz Lemieszko.
Kolejny start zawodnicy KS Ookami odnotowali w prestiżowym
międzynarodowym turnieju w Kobierzycach. Do rywalizacji tym
razem stanęli młodsi karatecy z roczników 2010-2011. W tym
jubileuszowym turnieju wystartowało ponad 300 zawodników
z Czech, Danii, Ukrainy oraz Polski. Była to już X edycja turnieju
organizowanego w KOSiR Kobierzyce przez Wrocławski Klub
Karate Kyokushin. Na najwyższym stopniu podium stanęła
Nikola Dąbrowska, która w finale swojej kategorii walczyła
z Amelią Bobrowską. Obie zawodniczki wszystkie swoje walki

wygrywały przed końcem regulaminowego czasu, zdobywając
ippon, a Nikola jedno ze swoich wazari zdobyła techniką shita
tsuki – przez ochraniacz i hogo. Brązowy medal, a właściwie
puchar, w tej samej kategorii do Grajewa przywiozła Zuzanna
Jaczyńska. Bardzo dobrze zaprezentowała się także Aleksandra
Dzięgielewska- wygrywając po dogrywce swoją pierwszą walkę,
awansowała do ćwierćfinału. W kolejnym etapie skutecznie
realizowała założenia taktyczne i zdobyła znaczną przewagę,
jednak tym razem zabrakło koncentracji i w ostatnich sekundach
walki to zawodniczka z Giżycka trafiła techniką nożną w kask
i cieszyła się z awansu do strefy medalowej. Wyrównane i bardzo
mocne walki stoczyli także Amelia Sieniła oraz Dawid
Klimaszewski. Oboje nieznacznie, po dogrywkach, przegrali walki
ćwierćfinałowe. Bez względu na wyniki turniej cenny zwłaszcza ze
względu na trenerskie obserwacje sensei Łukasza.
KS Ookami (Łukasz Lemieszko)


26 września zawodniczki i zawodnicy sekcji tenisa
stołowego MOSiR Grajewo walczyli w Suwałkach
w Turnieju Klasyfikacyjnym do Grand Prix Polski oraz
w Pisanicy w XVIII Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo.
Lena Dembińska, występując w kategorii skrzatek, w Suwałkach
wywalczyła II miejsce w I Grand Prix Województwa i jest to
najlepszy wynik w rywalizacji wojewódzkiej w dotychczasowych
startach najmłodszej zawodniczki z Grajewa. W kategorii kadetek
po raz pierwszy wystartowała druga z grajewskich zawodniczek,
Izabela Popowska, która w grze o III miejsce pokonała wyżej
sklasyfikowaną za ubiegły sezon zawodniczkę z białostockiej
„Ósemki”, Zarynę Jurczyk. Występy Leny i Izy to najlepsze wyniki
w dotychczasowych startach na szczeblu wojewódzkim.
Miejsce na drugim stopniu podium w Otwartym Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kalinowo w Pisanicy
w kategorii szkół średnich wywalczył Sebastian Janiszewski.
LS


W dniu 25.09.2021r. w Białymstoku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików regionu D w zapasach styl
klasyczny. W zawodach tych udział brali zapaśnicy rocznika 2007
– 2009 z 20 klubów z województw: kujawsko – pomorskiego,
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Dla tej
kategorii wiekowej są to najważniejsze zawody w roku na tym
etapie szkolenia i liczone są do punktacji Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży. Indywidualnie sekcja zapaśnicza
MOSiR Grajewo wywalczyła trzy medale.
Wyniki zawodników MOSiR Grajewo
38kg Konrad Drzymkowski II m,48kg Alan Szreder I m,
52kg Paweł Tutaj III m, 52kg Dawid Gontarski XI m
57kg Bartosz Klim XII m
Warto też wspomnieć, że tydzień wcześniej, w zawodach tej
samej rangi, tyle że w stylu wolnym, które odbyły się w Osielsku,

Alan Szreder wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej
48kg.
MOSiR Grajewo (Grzegorz Czyżewski)
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Na początku bieżącego roku Zarząd Klubu podjął decyzję
o powołaniu zespołu rezerw i zgłoszeniu go do rozgrywek ligowych
od sezonu 2021/2022. Jego utworzenie miało na celu przede
wszystkim umożliwienie gry w rozgrywkach ligowych
zawodnikom nie mieszczącym się w kadrze czwartoligowej
drużyny.
PRZYGOTOWANIA
W ubiegłym sezonie w rundzie wiosennej rozgrywek ligi juniorów
nasz zespół w tej kategorii wiekowej rywalizował zaledwie z...
dwiema drużynami – oprócz WARMII w lidze grały tylko
HETMAN Białystok i WIGRY Suwałki. Powstanie zespołu rezerw
miało dać większą możliwość gry dla zawodników, którzy wciąż są
w juniorskim wieku, ale jeszcze nie są gotowi do gry w IV lidze. Już
w przerwie zimowej zespół rezerw odbył kilka gier kontrolnych.
Wiosną pięciu zawodników (Bieńkowski, Węgrzyn,
Marczykowski, Kukliński, Staniszewski) zostało wypożyczonych
do grającego w Lidze Okręgowej JASIONU Jasionówka po to, by
mogli wejść w rytm meczowy.
Po zakończeniu sezonu wypożyczeni zawodnicy powrócili do
naszego Klubu. Obowiązki trenera zespołu rezerw Zarząd Klubu
powierzył Kamilowi Randzio – dotychczasowemu trenerowi
zespołu juniorów. Kamil- jako jedyny spośród obecnie
pracujących w Klubie grajewskich trenerów- posiada licencję
trenerską UEFA A, która aktualnie umożliwia samodzielne
prowadzenie zespołu nawet w IV lidze.
W lipcu Klub ogłosił w internecie nabór do zespołu rezerw, aby
umożliwić grę w Klubie także tym zawodnikom, którzy z różnych

powodów skończyli z systematycznymi treningami,
ograniczając swoją grę do występów w lidze zakładowej lub
po prostu uczestniczących w towarzyskich grach na
„orlikach". Nie chcieliśmy przed nikim zamykać
możliwości dostania się do zespołu rezerw i szansy na
reprezentowanie Klubu/Miasta w rozgrywkach A Klasy.
W ten sposób do zespołu wrócili Baczewski, Jegliński,
Polakowski i Olszyński, którzy kilka lat temu byli nawet
w kadrze pierwszego zespołu. Treningi podjęli też
zawodnicy grajewskich „zakładówek", jak choćby Łukasz
Strzałkowski, Kamil Sztachelski czy Łukasz Trojanowski.
Cieszymy się, że zdecydowali się wejść w treningowy reżim.
Bardzo liczyliśmy na nieco większy „odzew" ze strony
graczy, brylujących do niedawna w lidze zakładowej, ale
wciąż na nich czekamy i wierzymy, że zechcą dołączyć do
Klubu.
Zespół rezerw został zgłoszony do rozgrywek ligowych,
Klub otrzymał stosowną licencję i tym samym projekt
Zarządu wszedł w życie. Pierwszy trening drugiej drużyny
WARMII odbył się 15 lipca na boisku przy dawnym klubie
HADES. W okresie przygotowawczym do sezonu
2021/2022 WARMIA II rozegrała kilka gier kontrolnych.
W pierwszym meczu nasze rezerwy zmierzyły się
z grającym w Lidze Okręgowej POJEZIERZEM Prostki,
któremu uległy 1:5. Następnie pokonaliśmy A-klasową
PIŁKAWKĘ Białystok 3:0 i ZNICZ Radziłów 9:1.
W ostatniej grze kontrolnej rezerwy przegrały z pierwszym
zespołem 0:12.
KADRA ZESPOŁU
Ostatecznie do rozgrywek A Klasy i o Puchar Polski zostali
zgłoszeni następujący zawodnicy (oprócz nich w zespole
mogą grać zawodnicy z pierwszej drużyny, zależnie od
decyzji trenera Zawadzkiego – poniżej lista zawodników
zgłoszonych wyłącznie do rezerw – imię, nazwisko, roku
urodzenia, poprzedni klub)
BRAMKARZE: Dariusz Bieńkowski (2003, wychowanek
JASION Jasionówka), Rafał Jegliński (1996,
wychowanek), Adam Nowicki (1992, EUROPA JEGRZNIA
Rajgród);
OBROŃCY: Marcel Dąbrowski (2003, WŁÓKNIARZ
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Białystok), Marcel Formejster (2001, wychowanek,
ostatnio PIŁKAWKA Białystok), Paweł Gwiazdowski
(2002, wychowanek), Patryk Olszyński (1995,
wychowanek, ostatnio NAREW Choroszcz), Kamil
Sztachelski (1989, wychowanek, ostatnio POJEZIERZE
Prostki), Maciej Zyskowski (2004, wychowanek);
POMOCNICY: Jakub Drozdowski (2003, wychowanek,
ostatnio KS Grabówka), Igor Duchnowski (2003,
wychowanek), Bartosz Kaczyński (2004, wychowanek),
Arkadiusz Mazurek (2004, wychowanek), Kacper
Polakowski (1999, wychowanek), Jakub Rybsztat (2005,
wychowanek), Mateusz Szumowski (1992, wychowanek,
ostatnio KTS WESZŁO Warszawa);
NAPASTNICY: Marcin Baczewski (1993, wychowanek),
Bartosz Bukowski (2006, wychowanek), Jakub Domitrz
(2002, wychowanek), Dawid Nowakowski (2005,
wychowanek), Łukasz Strzałkowski (1989, wychowanek),
Łukasz Trojanowski (1989, wychowanek).
Ponadto z pierwszego zespołu do rezerw zostali zgłoszeni:
Jabłoński, Sobolewski, Święciński – Domurat, Koszczuk,
Krupa, Kukliński, Kwieciński, Randzio, Tuzinowski –
Chmielewski, Hołtyn, Marczykowski, Mikucki,
Nikolaichuk, Staniszewski – Węgrzyn, Wójcicki.

OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI
Pierwszym oficjalnym meczem naszych rezerw w sezonie
2021/2022 było spotkanie w rundzie wstępnej Pucharu
Polski na szczeblu woj. podlaskiego. WARMIA II zmierzyła
się w Goniądzu z nie tak dawno grającą w IV lidze
BIEBRZĄ. Nasz zespół zaczął nieźle, ale bardziej
doświadczona BIEBRZA rozbiła grajewian 5:0 i tym
samym rezerwy już w rundzie wstępnej zakończyły występy
pucharowe.
ROZGRYWKI A KLASY
Podlaski Związek Piłki Nożnej na sezon 2021/2022
utworzył trzy grupy A Klasy. Grupa I i III liczy sobie 12
zespołów, a w grupie II jest ich 10. Nasze rezerwy
zakwalifikowano do grupy I. Ze względu na niewielką ilość
klubów w województwie podlaskim, A Klasa jest tu
najniższą ligą seniorów. W innych województwach
zazwyczaj jest jeszcze B i C klasa. W obecnej sytuacji
zespołom występującym w A Klasie nie grozi spadek...
Naszą grupę tworzą zespoły z północnej części
województwa podlaskiego. Terminarz rundy jesiennej
został ułożony następująco:
30.08.2021, 18:00 Szczuczyn
WISSA II
Szczuczyn - WARMIA II Grajewo
05.09.2021, 16:00 Grajewo
WARMIA II
Grajewo - UKS KONAR KORA Korycin
11.09.2021, 16:00 Mońki
PROMIEŃ II
Mońki - WARMIA II Grajewo
19.09.2021, 16:00 Grajewo
WARMIA II
Grajewo - JASTRZĄB Knyszyn
26.09.2021, 14:00 Janówka
GRAB Janówka WARMIA II Grajewo
03.10.2021, 15:30 Grajewo
WARMIA II
Grajewo - JASION Jasionówka
10.10.2021, 14:00 Kuźnica Białostocka POGRANICZE
Kuźnica Białostocka - WARMIA II Grajewo
16.10.2021, 14:00 Raczki
POLONIA Raczki WARMIA II Grajewo
24.10.2021, 14:00 Grajewo
WARMIA II
Grajewo - BIEBRZA Goniądz
31.10.2021, 11:00 Suwałki
KS VERTA Suwałki
- WARMIA Grajewo
07.11.2021, 13:00 Grajewo
WARMIA II
Grajewo - SUDOVIA Szudziałowo
Więcej informacji o przebiegu i wynikach dotychczasowych
spotkań na stronie kswarmiagrajewo.pl oraz na profilu
facebookowym Klubu.
Zespół rezerw trenuje dwa razy w tygodniu we wtorki
i czwartki o godzinie 20:00 na boisku przy Grajewskiej
Izbie Historycznej (dawny klub HADES). Kadra zespołu nie
jest zamknięta. Każdy, kto chce wejść w trening piłkarski
i czuje się na siłach, by grać w A Klasie, może zgłosić się na
zajęcia.
Autor: Janusz Szumowski
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