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Klub Sportowy Warmia Grajewo oficjalnie dołączył
do programu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem".
Umowa została podpisana 23 listopada w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta. Jej sygnatariuszami
są: Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo,
Wojciech Dulgis Prezes Zarządu KS Warmia
Grajewo oraz Tomasz Bocheński Prezes Akademii
Piłkarskiej Lotosu Gdańsk. W wydarzeniu uczestniczył również Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To głównie
dzięki jego rekomendacji udało się nawiązać
współpracę i otworzyć ośrodek w Grajewie w ramach programu "Piłkarska Przyszłość z Lotosem".
W sali konferencyjnej obecni byli także członkowie zarządu KS
Warmia Grajewo, przedstawiciele Grupy LOTOS na czele
z Pawłem Janasem, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski
i koordynatorem programu "Piłkarska przyszłość z Lotosem"
i Akademii Piłkarskiej LG oraz Marek Duchnowski dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.
Po podpisaniu umowy wszyscy udali się do hali MOSiR, gdzie
zorganizowano pokazowy trening grupy młodych zawodników
KS Warmia Grajewo.
- Program "Piłkarska Przyszłość z Lotosem" daje możliwość
szerokiej grupie dzieci i młodzieży z Grajewa realizacji swojej
pasji, którą jest gra w piłkę nożną. Młodzi adepci tej dyscypliny
sportowej mogą jeszcze bardziej rozwijać swój talent

To dzięki rekomendacji Adama Andruszkiewicza Sekretarza Stanu
w KPRM udało się nawiązać współpracę i otworzyć ośrodek
w Grajewie w ramach programu "Piłkarska Przyszłość z Lotosem".

i podnosić poziom umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów, ponieważ program to także szkolenia dla
trenerów i możliwość pozyskania nowego sprzętu sportowego.
Cieszy mnie fakt, że grajewska młodzież, dzięki udziałowi
miasta w tym programie, dostanie realną szansę na powołanie
do młodzieżowych reprezentacji Polski. Pamiętajmy o tym, że
większość najlepszych zawodników na świecie pochodzi
generalnie właśnie z małych miast i niewielkich klubów –
informuje Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Przed młodymi grajewianami szkolenia, obozy treningowe, nowy
sprzęt. Jak trafnie dostrzegł Paweł Janas, ważny jest jeszcze jeden
walor uczestnictwa w "Piłkarskiej Przyszłości z Lotosem".
- Dzięki temu uda nam się wspólnie jeszcze większą liczbę
młodych osób zachęcić do aktywnego, sportowego trybu życia,
odciągnąć od laptopów, telefonów, smartfonów. Gra, ruch
wpłynie pozytywnie na zdrowie młodego pokolenia - dodał Janas.
- W pierwszym roku program obejmie cztery roczniki- od 2008 do
2011, czyli w sumie cztery drużyny Klubu, a więc około stu
chłopców – powiedział Wojciech Dulgis Prezes Klubu Sportowego
Warmia Grajewo.
Radości nie krył również Adam Andruszkiewicz.
-Takimi działaniami możemy wspierać Polskę lokalną, pomagać
w rozwoju młodych sportowców, by ci w przyszłości poszli w ślady
Roberta Lewandowskiego - mówił Adam Andruszkiewicz.
Jacek Chańko- były piłkarz, koordynator Grupy Lotos potwierdza,
że najzdolniejsi zawodnicy zyskują szanse gry w najlepszych
klubach Polski i Europy. Grajewo jest szesnastym ośrodkiem
w kraju, który dołączył do tego ogólnopolskiego projektu.
„Piłkarska Przyszłość z Lotosem” ruszyła 9 lat temu. Funkcjonuje
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
grajewo.pl/WM Fot. grajewo.pl
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INWESTYCJE


15 listopada wjechał sprzęt na plac budowy, jakim jest
obecnie teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
w Grajewie. Zaledwie 6 dni wcześniej Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę z wykonawcą
tej inwestycji. Ta realizowana jest w ramach międzynarodowego litewsko-polskiego projektu "Strengthening cross
border social connections" dofinansowanego ze środków
UE. Koszt realizacji całej inwestycji to 2 069 531,28 zł.
Warto dodać, że Miasto Grajewo może liczyć na około 50 %
dofinansowania z programu INTERREG V-A LitwaPolska.
Ekipa budowlana ma od momentu podpisania
umowy 100 dni na wykonanie szeregu prac. Te szczegółowo
opisaliśmy w ubiegłym numerze.
Warto raz jeszcze podkreślić, że nowe boisko
lekkoatletyczne będzie obiektem ogólnodostępnym z rozwiązaniami komunikacyjnymi ułatwiającymi korzystanie
z nowej infrastruktury także osobom z niepełnosprawnościami.
Przygotowania do tego przedsięwzięcia ruszyły latem
ubiegłego roku. W czerwcu 2020 Miasto Grajewo wspólnie
z litewską Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego (lit. Šalčininkai) złożyło wniosek do transgranicznego Programu Operacyjnego Interreg Polska-Litwa
pn. „Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i został
skierowany do dofinansowania. Obecnie oczekujemy na
podpisanie umowy o dofinansowanie przez Lidera projektu
– Miasto Soleczniki.
W ramach projektu w Grajewie zaplanowana
została budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul.

Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie przy Szkole Podstawowej
nr 4. Wszystkie dojścia i dojazdy będą wykonane
z nawierzchni ułatwiających poruszanie się osobom
niepełnosprawnym.
Powstanie tu między innymi bieżnia lekkoatletyczna (okrężna 4-torowa o długości 400 metrów wraz
z bieżnią prostą 6-torową o długości 100 metrów), która
będzie służyła do uprawiania wszelkich form ruchu:
marszu, biegu, biegu przez płotki, ćwiczeń lekkoatletycznych i rekreacyjnych.
W planach kolejnego etapu prac jest także plac
z urządzeniami do ćwiczeń rehabilitacyjnych i usprawniających dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych,
a także pole do gry w Boule i następnie modernizacja boiska
głównego do piłki nożnej.
WM / Fot. grajewo.pl


Realizacja inwestycji pn. "Budowa nawierzchni i oświetlenia
w pasie drogowym 2KDX (łącznik od ul. płk. T. Falewicza)”
była etapowana. Najpierw została wykonana nawierzchnia,
a 25 listopada została ukończona przebudowa sieci elektroenergetycznej.
- Budowa łącznika pozwoli na szybsze dotarcie służb
ratunkowych i policji. Do tej pory wszystkie te służby miały
tylko jeden wyjazd – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo.
Realizacja zadania obejmowała budowę jezdni o nawierzchni
z kostki betonowej o grubości 8 cm, chodnika o szerokości
2 metrów. W zakres prac weszła regulacja wysokościowa
włazów studni rewizyjnych oraz skrzynek zasuw wodociągowych, gazociągowych lub hydrantowych oraz skrzynek
telefonicznych umieszczonych w jezdni lub chodniku. Do tego
doszło między innymi wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego, rozbiórka istniejącego ogrodzenia i elementów
infrastruktury oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej
SN 15kV i budowa sieci oświetlenia ulicznego.
WM / Fot. grajewo.pl
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Dzięki pomocy finansowej Województwa Podlaskiego
udzielonej Miastu Grajewo z przeznaczeniem na zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Miasta
Grajewo kupił za blisko 30 000 zł:
·radiotelefony MOTOROLA DP 4600e VHF – 2 szt.
·węże do motopompy WV 75-20-ŁA – 6 szt.
·hełmy Rosenbauer Heros TITAN – 2 szt.
·naklejki odblaskowe 3M do Heros TITAN – 2 szt.
·latarki nahełmowe do hełmu Heros TITAN – 8 szt.
·bosak dielektryczny NUPLA składany 4m – 1 szt.
·rękawice bojowe SAFE GRIP 3 – 10 par
·buty specjalne FHR 006 PL N Brandbull – 6 par
·ubrania specjalne FHR 008 Max PL/M 2-częściowe – 2 szt.
·wspornik progowy Holmatro HRS 22 – 1 szt.
·kamizelki ratunkowe standardowe „STRAŻ” 100N – 2 szt.
·kamizelki asekuracyjne, specjalne „STRAŻ” 80N – 2 szt.
·latarkę SURVIVOR LED IEC TYPE C ATEX ładowalna,
zestaw – 1 szt.
·linki strażackie 30m z zatrzaśnikiem – 2 szt.

·myjkę do węży 110, 75, 52 – 1 szt.
·zestaw klinów do stabilizacji MS I – 1 szt.
16 listopada została podpisana umowa darowizny pomiędzy
Miastem Grajewo a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż
Pożarna w Grajewie i zakupiony sprzęt trafił do strażakówochotników z OSP Grajewo.
grajewo.pl/WM


19 listopada 2021r. odbyło się oficjalne zakończenie inwestycji
pod nazwą: „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej
i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm
RP, Halina Muryjas – Rząsa Przewodnicząca Rady Miasta,
Dorota Kulikowska właścicielka PHU UNIROL – wykonawca
inwestycji oraz Marek Gierasimiuk, Inspektor Nadzoru
Budowlanego. Obecny był także Ks. Dariusz Gosk Proboszcz
Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Grajewie, który dokonał
również poświęcenia drogi. Ponadto w oficjalnym zakończeniu inwestycji udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta
i Radni Miejscy.
grajewo.pl/WM
Fot. grajewo.pl


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie
przypomina o powiększeniu zakresu swoich działań o kompleksowe usługi pogrzebowe. Służy temu przestronna i funkcjonalna
Kaplica Pogrzebowa. To nowy obiekt miejskiej spółki, uroczyście
poświęcony w sierpniu. Infrastruktura została ujęta w filmie,
który świetnie obrazuje spektrum oferty realizowanej przez
tamtejszych profesjonalnych pracowników. Kaplica spełnia
wszelkie normy sanitarne. Jej architektura i wyposażenie oraz
otoczenie i lokalizacja nieopodal nekropolii pomagają w godnym
pożegnaniu zmarłych.
W ramach kompleksowych usług pogrzebowych są:
– organizacja pochówku i ceremonii pogrzebowej w każdym
obrzędzie,
– sprowadzenie ciała z kraju oraz z zagranicy,
– odbiór i przewóz zwłok,
– balsamacja, czasowa konserwacja ciała,
– kosmetyka pośmiertna i wizaż,
– msze święte w Kaplicy i nie tylko,
– chłodnia spełniająca wymogi pogrzebowe,
– nowoczesne, klimatyzowane sale pożegnań,
– sklep z pełnym asortymentem pogrzebowym – trumny, urny,
odzież, obuwie, tabliczki inne,
– sprzedaż wieńców i zniczy.
Dział Usług Pogrzebowych PUK Sp. z o.o. znajduje się przy ul.

Pułaskiego 15 w Grajewie. Biuro czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00-17:00. Można kontaktować się
telefonicznie (86) 272 37 65 wew. 44 oraz mailowo:
pogrzebowy@puk.grajewo.com, a do dyspozycji jest również
telefon całodobowy: 798 171 723.
Więcej szczegółów, w tym film prezentujący walory
Kaplicy Pogrzebowej i Działu Usług Pogrzebowych, znaleźć
można na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie: puk.grajewo.com.
WM / Fot. grajewo.pl
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W Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzuem Mleka nadal
funkcjonuje uruchomiony przez Miasto Grajewo we
współpracy ze Szpitalem Ogólnym im. dr Witolda Ginela
Powszechny Punkt Szczepień. Został on utworzony wiosną
tego roku, gdy tylko rząd dał taką możliwość. Znajduje się
przy ulicy Konstytucji 3 Maja 36.
- Tu szczepimy we wtorek i czwartek w godzinach 14-17.
W Szpitalu w soboty w godzinach od 8 do 13, u lekarza
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz w Laboratorium
Medycznym- Zespole Transportu Medycznego przy ul.
Konstytucji 3 Maja 34 (tu wymagane jest umówienie
wizyty). W Grajewie można zaszczepić się w kilku
miejscach. To również: Poradnia Lekarza POZ Laboratorium Medyczne przy ul. Krasickiego 4, apteki przy ulicach
Wojska Polskiego 50 oraz Konstytucji 3 Maja 2/10, Gabinet
Szczepień Laboratorium Medyczne (Osiedle Południe 9),
Gabinet Zabiegowy Laboratorium Medyczne przy ul.

Kolejowej 8 - informuje Monika Laskowska manager
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
WM / Fot. grajewo.pl



Jak wyglądają miejskie przygotowania do nadchodzącej
zimy, której pierwsze zwiastuny już za nami?
- W grudniu 2021 r. usługę zimowego oczyszczania miasta
wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
w Grajewie za kwotę 66.700,00 zł brutto – informuje
Grzegorz Karulski z Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Grajewo.
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Grajewie w zimowym utrzymaniu dróg i chodników pomaga
posiadany przez Spółkę sprzęt. To 2 pojazdy z pługami do
odśnieżania chodników, 3 z pługami do odśnieżania dróg
i jezdni ulic oraz 3 rozsiewacze mieszanki piaskowo-solnej.
Do tego dochodzi 1 jednostka sprzętu ciężkiego z pługiem
i 1 jednostka sprzętu załadunkowego oraz 4 jednostki
wywozowe, 1 pojazd - zamiatarka do mechanicznego
zamiatania jezdni ulic, a także 1 odśnieżarka samojezdna
z dmuchawą do odśnieżenia chodników i kontenery.
W zimowym utrzymaniu dróg i chodników bierze udział
18 pracowników.
25 listopada Wydział Gospodarki Komunalnej poinformował, że na przełomie listopada i grudnia zostanie
opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod
nazwą: „Zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na
drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo
w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.”
W zakres czynności regulowanych zamówieniem
wejdą między innymi: mechaniczne oczyszczanie jezdni
ulic i ręczne oczyszczanie chodników oraz wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników, a także
tych z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody –
sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie
wkładów pojemników w zestawy na psie odchody przez cały
okres wykonywania zamówienia, czyli do końca grudnia
przyszłego roku. Zestawy na psie odchody przekazywane są
przez Urząd Miasta. Do obowiązków wykonawcy tego
zamówienia należeć będzie również codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, przejezdności ulic oraz
niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości
i zagrożeń. W przypadku wystąpienia zimowych warunków
4

pogodowych zakres obejmie również: odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach, jezdniach ulic i chodnikach, na
bieżąco poprzez posypywanie mieszanką przeciwgołoledziową, odśnieżanie parkingów zlokalizowanych
w ciągu ulic, gdy warunki pogodowe są uciążliwe. W zakres
prac wchodzi także wywóz śniegu z odśnieżonych ulic
miejskich oraz nieczystości i śniegu zgromadzonych na
drogach, parkingach i przy krawędzi jezdni dróg miejskich.
Istotne jest tutaj także utrzymywanie gotowości do
wykonywania prac związanych z utrzymaniem właściwego
stanu dróg i ulic w mieście.
W okresie zimowym bieżącgo roku 2021 z wymienionych
wyżej obowiązków wywiązuje się Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o. o. w Grajewie.
WM na podst. materiałów nadesłanych przez Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo
Fot. grajewo.pl
www.gazetagrajewska.pl
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Na sesji 24 listopada radni miejscy poznali
informację na temat realizacji inwestycji
drogowych za 10 miesięcy 2021 r. Miasto ma się
czym pochwalić - w tym okresie w realizacji było
łącznie 11 przedsięwzięć. Część jest nadal
kontynuowana, te strategiczne wspierane były
środkami pozabudżetowymi i już wiadomo, że
dobrze w tym zakresie zapowiada się nadchodzący rok.
Sukcesywnie poprawiana jest infrastruktura komunikacyjna w naszym mieście. Pomagają w tym skutecznie
pozyskiwane środki zewnętrzne. Dzięki nim udaje się
zrobić więcej niż gdyby posiłkować się wyłącznie pieniędzmi z budżetu miejskiego. Prezentacja tegorocznych
inwestycji drogowych za okres styczeń-październik była
zatem ważnym punktem XXXVIII Sesji Rady Miasta
Grajewo. Warto przypomnieć, jak w tym zakresie na plus
zmieniło się nasze miasto.
Już w lutym drogą zapytania ofertowego znaleziono
wykonawcę zadania „Wykonanie inteligentnych,
aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych" -Budżet
Obywatelski 2021". 2 czerwca odebrano prace. Te
inteligentne zebry powstały przy Szkole Podstawowej nr 4,
przy wejściu do Parku Solidarności na ul. Konstytucji
3 Maja oraz przy placu zabaw na ul. Krasickiego za blokiem
nr 15. Koszt tej inwestycji to 105 230,80 zł brutto.
4 marca zostało wszczęte postępowanie w „trybie
podstawowym bez negocjacji" na wykonanie inwestycji:
„Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa,
os. Huta, os. Szkolna w Grajewie". 19 kwietnia została
podpisana umowa na wykonanie zadania. 12 lipca roboty
budowlane zostały odebrane. Na ten cel z budżetu miasta
poszło 88 020,21 zł brutto.
5 marca rozpoczęła się zakończona powodzeniem
procedura znalezienia wykonawcy zadania „Budowa
nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.
Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza”.
Termin realizacji zadania wyznaczono na okres od dnia
22.11.2021 r. do dnia 20.01.2022 r. Koszt tej inwestycji to
36 900,00 zł brutto. Zaplanowano realizację I etapu prac tj.
budowę wlotu skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II z ul.
Wojska Polskiego.
17 września została podpisana umowa na wykonanie
zadania „Budowa nawierzchni chodników na os.
Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)”.
Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 19.10.2021
r. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 49 875,93 zł
brutto.
„Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie” to
kontynuacja realizacji zadania z 2020 roku dofinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Na dzień 31.10.2021 r. w ramach przeprowadzonych odbiorów częściowych zostały odebrane
i opłacone roboty na łączną wartość 1 397 301,23 zł.
Inwestycja w okresie sprawozdawczym była w trakcie
realizacji.
17 czerwca zostało wszczęte postępowanie w „trybie
podstawowym bez negocjacji" na wykonanie inwestycji:
„Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej
w Grajewie ". Na ten cel Miasto Grajewo pozyskało
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
6 sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę
12 709 943,55 zł brutto i terminem wykonania wynoszącym

Realizacja inwestycji „Budowa ciągu ulic:
Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej
na os. M. Konopnickiej w Grajewie "

600 dni. Realizacja inwestycji jest zatem w trakcie.
„Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej
i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” to
kontynuacja realizacji zadania z 2019 r. również
dofinansowanego środkami Funduszu Dróg
Samorządowych. Umowę z wykonawcą podpisano
7 listopada 2019 r. Kwota tego zadania to 13 941 928,21 zł
brutto, a termin realizacji to 800 dni od podpisania
umowy.15 października wykonawca zgłosił zakończenie
robót. Na dzień 31.10.2021r. w ramach przeprowadzonych
odbiorów częściowych zostały odebrane i opłacone roboty
na łączną wartość 12 080 238,31 zł.
14 czerwca została podpisana umowa na wykonanie
zadania „Budowa nawierzchni drogowej w części ul.
J. Zyskowskiego w Grajewie". Kwota wyasygnowana
na ten cel to 29 000,00 zł brutto. Odbiór końcowy został
przeprowadzony w dniu 18 sierpnia.
2 września skierowano na Biuletyn Informacji Publicznej
zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Budowa
nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr. Jana
Tabortowskiego w Grajewie". 29 września z wykonawcą została podpisana umowa na kwotę 57 002,79 zł
brutto. 29 października wykonawca zgłosił zakończenie
robót w ramach przedmiotowej inwestycji.
29 września została podpisana umowa na wykonanie
zadania: „Budowa nawierzchni i oświetlenia
w pasie drogowym 2 KDX (łącznik do ul. płk.
Tadeusza Falewicza)". Koszt prac to 129 53,47 zł brutto,
a termin ich wykonania wynosi 60 dni. Inwestycja na dzień
30 października była w trakcie realizacji.
11 sierpnia zostało wszczęte II postępowanie w trybie
podstawowym bez negocjacji" na wykonanie inwestycji
„Rewitalizacja Centrum Grajewa". 27 września
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo podpisał
umowę z wykonawcą na kwotę 3 796 54,20 zł brutto
i terminem wykonania 300 dni. Prace trwają.
- Więcej szczegółów o tych inwestycjach drogowych znaleźć
można na stronie internetowej, która dobrze ukazuje
dynamikę rozwoju naszego miasta- czyli na Mapie
Inwestycji w Grajewie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać
adres: www.inwestycje.grajewo.pl – zachęca Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Na kolejnej stronie znajduje się artykuł dotyczący
pozyskanych w 2021 r. środków pozabudżetowych, w tym
z funduszy unijnych. Tam znaleźć można także szczegóły
dotyczące kwot wsparcia inwestycji drogowych.
WM / Fot. grajewo.pl
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Zbliżający się koniec roku to zazwyczaj czas
podsumowań. Dlatego 24 listopada jednym
z punktów XXXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo był
bilans pozyskanych od stycznia do listopada 2021
r. środków pozabudżetowych, w tym tych
z funduszy unijnych. To łącznie niebagatelna
kwota ponad 45 890 452 złotych na finansowanie
sześciu istotnych dla miasta projektów.
Pierwszym z nich jest „Budowa ciągu ulic: Łąkowej,
Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na
os. M. Konopnickiej w Grajewie”. Zakończenie
zadania planowane jest na początku 2023 roku. Jego
realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Miasto
Grajewo dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w wysokości 5.940.452,18 zł.
Kolejne przedsięwzięcie, również wsparte środkami
zewnętrznymi, lecz w tym wypadku unijnymi, to
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Miasta Grajewo”. Przypomnijmy, że już w lutym 2020
roku Miasto Grajewo złożyło wniosek o dofinansowanie
realizacji tego projektu. W dniu 03.09.2021 r. pomiędzy
Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa
Zarząd Województwa Podlaskiego, a Burmistrzem Miasta
Grajewo Dariuszem Latarowskim została zawarta umowa
o dofinansowanie. Projekt przewiduje realizację przedsięwzięcia polegającego na udzieleniu mieszkańcom grantów
na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na budynkach
mieszkalnych zlokalizowanych w Grajewie. Planowany
termin realizacji projektu to okres między III kwartałem
bieżącego roku i III kwartałem 2022 roku. Tu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło
1.299.228,06 zł.

W czerwcu 2021 r. Miasto Grajewo złożyło do
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosek
o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na
zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego
trzyklatkowego na os. Południe w Grajewie”. Tu
beneficjentem wsparcia jest Miasto Grajewo, natomiast
inwestorem Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Grajewie. Realizacja projektu będzie polegała
na budowie wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego,
trzyklatkowego budynku z 36 lokalami mieszkalnymi
(w tym jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami) o łącznej powierzchni użytkowej
1659,70 m2.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 7.762.182,22 zł,
w tym finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat
6.209.745,77 zł. Planowany termin realizacji zadania:
styczeń 2022 r. – grudzień 2023 r.
W dniu 24.09.2021 r. do Urzędu Miasta Grajewo wpłynęło
pismo Banku Gospodarstwa Krajowego informujące, że
złożony wniosek na ww. zadanie spełnia wymagania do
uzyskania finansowego wsparcia.
Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Grajewie otrzymał od Burmistrza Miasta Grajewo
pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie
oraz realizacji jej zapisów.

W dniu 28.07.2021 r. Miasto Grajewo złożyło za
pośrednictwem Aplikacji Polski Ład wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa i przebudowa
dróg gminnych w Mieście Grajewo” w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. W ramach inwestycji zaplanowano budowę
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i przebudowę 24 dróg oraz łącznika na os. Południe,
parkingu przy ul. Strażackiej i brakujących chodników na
os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Przewidywana wartość
inwestycji to aż 29920.000,00 zł, deklarowana kwota
udziału własnego zaledwie: 1.496.000,00 zł, a kwota
wnioskowanych środków: 28.424.000,00 zł. Wyniki
pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych zostały opublikowane
na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu
25.10.2021 r. Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie
na realizację zadania we wnioskowanej wysokości.
W ramach „Resortowego Programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Maluch + 2021“ w bieżącym roku Wojewoda Podlaski
udzielił Miastu Grajewo dofinansowania w formie dotacji
z rezerwy celowej w wysokości 23.040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
utworzonych z udziałem przedmiotowego Programu.
Umowę z Wojewodą Podlaskim podpisano dnia
08.06.2021 r. Na podstawie decyzji Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z 06.10.2021 r. w sprawie
zmian w budżecie państwa na rok 2021 oraz decyzji
Wojewody Podlaskiego z 09.10.2021 r. dotacja celowa
została zwiększona. Miasto Grajewo otrzymało 25.920,00
zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dnia 04.11.2021 r.
podpisana została umowa na przyznanie dotacji w tej
sprawie. Liczba dofinansowanych miejsc opieki to 24.
Miasto Grajewo uzyskało w bieżącym roku dotację
w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
przeznaczonego na przeciwdziałanie skutkom COVID-19
w wysokości 4.000.000,00 zł. Pozyskane środki
przeznaczone są na „Rewitalizację Centrum
www.gazetagrajewska.pl
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Grajewa“, a w pierwszej kolejności na przebudowę
otoczenia Placu Niepodległości, ul. Traugutta i Kilińskiego,
budowę reprezentacyjnego ciągu pieszo-jezdnego.
W ramach prac zaplanowano budowę nawierzchni
drogowych z parkingami, chodników, oświetlenia
ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, sieci C.O., zieleni ozdobnej oraz małej
architektury. Okres realizacji tej inwestycji to lata 2021 –
2022.
Projekty z dofinansowaniem, które ruszyły przed
1 stycznia 2021 roku

Przy okazji bilansu środków pozyskanych przez
Miasto Grajewo warto wspomnieć o projektach, na które
także zyskano pieniądze zewnętrzne, a ich realizacja objęła
okres sprawozdawczy, czyli była w toku od stycznia 2021 do
listopada 2021. To „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku” z dofinansowaniem ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
763.874,00 zł, „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” z dofinansowaniem dla
Miasta Grajewo w kwocie 282.500,00 zł. Wśród tych
projektów są także: „Modernizacja oświetlenia
ulicznego w Mieście Grajewo” z dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej rzędu: 1.467.618,00 zł oraz
„Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej
i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie“, gdzie
kwota dofinansowania wyniosła: 6.385.635,57 zł. Istotny
jest także zaplanowany do lutego przyszłego roku trwający
projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa
podlaskiego“ z dofinansowaniem dla Miasta Grajewo
286.343,94 zł . Obecnie Lider projektu – Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest na etapie
wyłonienia Inżyniera Kontraktu, który ma zapewnić
odpowiedni poziom wdrażanych usług u Partnerów
projektu.
Do 30 listopada przyszłego roku trwać będzie „Projekt
zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”. Ogólna
wartość projektu zintegrowanego wynosi 18.023.112,80 zł
(w tym budżet Miasta Grajewo: 68.100,00 zł). Poziom
dofinansowania projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego wynosi aż 85%. Wkład własny
w wysokości 15% wartości bonu wnoszą uczestnicy
projektu.
„Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji
kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” to projekt z dofinansowaniem rzędu 330 000 zł, gdzie
beneficjentem było Miasto Grajewo, a jego realiztorami
przedszkola miejskie w Grajewie. Przypomnijmy, że jego
celem było podniesienie kompetencji kluczowych u 279
dzieci poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli
miejskich nr 1,2, 4, 6 o zajęcia dodatkowe oraz podniesienie
kompetencji zawodowych 31 nauczycieli z tych placówek
poprzez doskonalenie metod i form pracy sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci tych kompetencji
w okresie 01.09.2020 r.-30.06.2021 r. Projekt był realizowany do końca ubiegłego roku szkolnego. W zakresie
edukacji ważny był również projekt „Podniesienie
kompetencji cyfrowych wśród uczniów
i nauczycieli województwa podlaskiego”. Jego celem

było zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym. Ze
strony Grajewa w projekcie wzięła udział Szkoła
Podstawowa nr 2. Wartość dofinansowania dla Miasta
Grajewo to: 175.614,78 zł przy wkładzie własnym:
19.906,39 zł.
W sierpniu 2020 Miasto Grajewo otrzymało dotację
w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
przeznaczonego na przeciwdziałanie skutkom COVID-19
w wysokości 3.293.158,00 zł. Pozyskane środki
przeznaczono na „Budowę brakującej infrastruktury
w ulicach Geodetów oraz 11 Listopada“. Okres
realizacji tych inwestycji przewidziano na lata 2021 – 2022.
W czerwcu 2020 Miasto Grajewo wspólnie z litewską
Administracją Samorządu Rejonu Solecznickiego (lit.
Šalčininkai) złożyło wniosek pn. „Wzmocnienie
transgranicznych stosunków społecznych”.
W ramach tego projektu w Grajewie ruszyła budowa
obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Konstytucji
3 Maja 23 w Grajewie przy Szkole Podstawowej nr 4.
Szacunkowa wartość komponentu po stronie Grajewa
1.500.000 zł brutto.
Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcia
Na koniec warto dodać, że do momentu wysłania tego
wydania Gazety Grajewskiej do druku trwała nadal ocena
wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa ulic św.
Jana Pawła II oraz Pilota Kazimierza Sztramko
w Grajewie”. Tu całkowity koszt realizacji zadania wynosi
5.651.000,00 zł. Miasto Grajewo złożyło w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wniosek
o dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg 5 sierpnia tego roku.
W listopadzie złożony został wniosek o przyznanie Grantu
w Konkursie pn. „Cyfrowa Gmina”. Tu kwota
maksymalnego grantu dla Miasta Grajewo wynosi
651.269,00 zł i również liczymy na pozytywne dla naszego
miasta rozstrzygnięcia.
- Staramy się zwiększać tempo rozwoju naszego miasta
właśnie środkami pozabudżetowymi. Jak widać,
inwestujemy je w wiele obszarów: bezpieczeństwo,
unowocześnianie sieci drogowej naszego miasta, edukację
dzieci i mlodzieży, a także dorosłych, w sport, budownictwo
mieszkaniowe oraz nowe miejsca w przedszkolach i żłobku
– mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. Wiele zakończonych już projektów, na które wcześniej
pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne krajowe i unijne,
procentuje już teraz i przyniesie korzyści w przyszłości. To
oczywiście edukacja, lecz ważne są także inwestycje
w ekologię połączoną z korzyściami grajewian, czyli na
przykład odnawialne źródła energii. Wyprzedzając wzrosty
cen energii udało nam się zmodernizować oświetlenie
uliczne. Zapewniam, że Urząd Miasta Grajewo dołoży
wszelkich starań, by z powodzeniem sięgać po środki
zewnętrzne również w przyszłości.
WM na podst. Informacji nadesłanych przez Referat
Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo
Fot. grajewo.pl
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O owocnej współpracy z Miastem Grajewo, pasji wędkarstwa, działaniach
i przyszłorocznych planach Koła nr 83 w Grajewie Polskiego Związku
Wędkarskiego rozmawiamy z jego Prezesem Zarządu -Arielem Gudanowskim.
Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie oraz o tym,
jak został Pan pasjonatem wędkarstwa i jak
następnie tę pasję połączył z działalnością
w Polskim Związku Wędkarskim?
- Wędkarstwem zaraził mnie ojciec. Już jako 4-letni
chłopczyk uwielbiałem spędzać czas nad wodą i obserwować przyrodę. Bardzo interesowało mnie życie
podwodne. Pierwszą wędką, którą podarował mi tata, gdy
byłem w wieku 6 lat, już próbowałem przechytrzyć
podstawowe gatunki ryb. Ku zdziwieniu wielu starszych
kolegów wędkarzy niejednokrotnie łowiłem coraz to
większe okazy. W 1994 roku zdałem samodzielnie egzamin
na kartę wędkarską i zostałem członkiem Koła Wędkarskiego, wtedy jeszcze Koła nr 8. Od tego momentu zacząłem
interesować się jego działalnością, zawodami wędkarskimi,
zarybianiem wód i wszystkim, z czym wiąże się wędkarstwo- także od strony organizacyjnej. Wielokrotnie
startowałem w zawodach wędkarskich, odnosząc sukcesywnie lepsze wyniki. Moim największym osiągnięciem
w wędkarstwie sportowym było zajecie drugiego miejsca
w Mistrzostwach Europy w Wędkarstwie Karpiowym
w Belgii w roku 2013.
Od roku 2006 czynnie uczestniczę w rozwoju naszego Koła
83 PZW. W latach 2006-2009 piastowałem funkcję
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Od 2006 do 2017
roku byłem Dowódcą Grupy Społecznej Straży Rybackiej,
a w latach 2017-2020 Komendantem Społecznej Straży
Rybackiej. Okres 2010-2017 to czas, gdy pełniłem funkcję
Wiceprezesa do spraw Organizacyjnych. Od roku 2017 do
dziś jestem Prezesem Zarządu Koła 83. Również do dziś, od
2011 roku, jestem czynnym sędzią wędkarskim, a od 2014
roku do chwili obecnej także Instruktorem Wędkarskim
Młodzieży.
Ilu Członków liczy obecnie Koło nr 83 w Grajewie
Polskiego Związku Wędkarskiego ?
- Warto przypomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych były
dwa koła wędkarskie w Grajewie- Koło nr 8 i Koło nr 26 przy
PZW. Obecnie jest jedno- Koło 83, które liczy prawie 700
Członków.
Dlaczego warto zostać Członkiem Koła 83
Polskiego Związku Wędkarskiego?
- Zostanie członkiem naszego Koła daje możliwości startu
w zawodach w różnych dyscyplinach- czyli w wędkarstwie
spławikowym, gruntowym oraz spinningowym. Prowadzimy także Grajewską Szkółkę Wędkarską dla dzieci
i młodzieży, gdzie instruktorzy przekazują swoją wiedzę na
temat wędkarstwa i ekologii. Minimum dwa razy do roku
organizujemy sprzątanie brzegów naszych wód. Dla
najmłodszych adeptów wędkarstwa organizujemy imprezy
z okazji Dnia Dziecka. Szykowane są również ciekawe
warsztaty i konkursy o tematyce wędkarskiej. Uważam, iż
dużo przyjemniejsze i zdrowsze jest spędzanie czasu nad
wodą niż przed szklanym ekranem.
20 listopada miało miejsce Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Koła PZW.
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Kogo wybrano do Zarządu i jakie najważniejsze
ustalenia zapadły 20 listopada?
- 20 listopada bieżącego roku odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze naszego Koła, w którym uczestniczyło prawie 70 członków oraz władze samorządowe.
Zostałem wybrany Prezesem. W Zarządzie są: Stanisław
Kowalewski, Jerzy Bogdan, Robert Ceglarek, Adam
Łepkowski, Andrzej Szydłowski, Piotr Wasilewski.
W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Andrzej Łaguna,
Wojciech Grochowski, Grzegorz Puławski. Skład Sądu
Koleżeńskiego to: Damian Sypytkowski, Jacek Lekenta,
Malwina Koniecko. Funkcje dla poszczególnych członków
będą omawiane i przyznawane na najbliższym zebraniu
Zarządu.
Jakie działania planujecie na przyszły rok?
- Mamy już plan pracy Koła 83 w Grajewie na nadchodzący
rok 2022. W nim bardzo ważnymi punktami są: organizacja
zawodów wędkarskich, współpraca z samorządami
i z innymi jednostkami. Do tego dochodzą zarybienia
naszych wód przy udziale Członków Koła 83 oraz między
innymi prowadzenie Grajewskiej Szkółki Wędkarskiej.
W przyszłym roku zorganizujemy Tydzień Czystości Wód
oraz warsztaty i konkursy wędkarskie. Zaplanowaliśmy
współpracę naszego Koła z osobami niepełnosprawnymi,
utrzymanie Społecznej Straży Rybackiej, a także współpracę z jednostkami szkolnymi. Zależy nam na tym, aby
razem ze wszystkimi zrzeszonymi w naszym Kole
wędkarzami popularyzować tę aktywną formę spędzania
czasu wolnego, integrować Członków naszego Koła, a przy
tym nadal działać bardzo przejrzyście oraz z korzyścią dla
wędkarzy.
Niedawno odbyły się jesienne zarybienia jezior
Toczyłowa i Mierucie oraz rzeki Wissy. Jakie
ryby zostały tam wpuszczone i dlaczego takie
działania są ważne dla tych łowisk?
Wiele lat temu został napisany operat rybacki przez
ichtiologa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku
Wędkarskiego, który ściśle określa, jakie gatunki ryb
i w jakich ilościach będą zasilały nasze wody. W związku
www.gazetagrajewska.pl
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z tym te zarybiane są takimi gatunkami, jak: szczupak,
sandacz, jaź, kleń, lin, karp, karaś oraz pstrąg. W dniu
27 października bieżącego roku odbyło się zarybianie rzeki
Wissa. Dorosłe i okazałe ryby zasiliły rzekę w miejscowościach: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów. Ilości to: szczupak
narybek jesienny- 25 kg, karaś kroczek- 30 kg, jaź narybek
jesienny- 30 kg, lin kroczek- 25 kg. 25 października odbyło
się zarybienie karpiem kroczkiem jeziora Toczyłowo (200
kg) oraz jeziora Mierucie (100 kg). Tu cały materiał
zarybieniowy pochodził ze stawów hodowlanych Okręgu
Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. 15 lipca
odbyło się natomiast zarybianie narybkiem letnim klenia
rzeki Wissa w miejscowości Wąsosz. Wpuszczonych zostało
4700 sztuk. Dokładne ilości materiału zarybieniowego
z tych oraz poprzednich edycji tego typu działań wraz ze
zdjęciami i szerszym opisem dostępne są na naszej stronie
internetowej pod adresem: www.pzwgrajewo.pl. Tu
w zakładce „SPORT” znaleźć można także ciekawe
informacje ze zdjęciami z archiwum wyników zawodów
wędkarskich organizowanych przez nasze Koło nr 83.
Którymi akwenami opiekuje się Koło nr 83
w Grajewie Polskiego Związku Wędkarskiego?
- Koło 83 PZW w Grajewie ma pod opieką zasoby wodne,
na które składają się: jezioro Toczyłowo wraz z dopływami,
jezioro Mierucie, rzeka Ełk, rzeka Jegrznia, rzeka Wissa,
kanał Kuwasy oraz Rudzki.
Jak Pana zdaniem zachęcić do wędkarstwa te
osoby, które nigdy nie trzymały wędki w ręku?
Jakie zalety ma ta pasja dla dzieci i młodzieży,
a jakie dla dorosłych?
- Można powiedzieć, że wędkarstwo to jeden z najzdrowszych nałogów, który w żaden sposób nie odbija się
negatywnie na naszym życiu. Warto podkreślić, że to
przecież nie tylko łowienie ryb, ale również obcowanie
z przyrodą, słuchanie śpiewu ptaków, rechotu żab,
obserwacja rozwijających się drzew i krzewów oraz
zwierząt, które nieraz zdarza się nam niespodziewanie
zobaczyć podczas naszych wypraw. Wędkarstwo uczy
pokory, uspokaja, jest to czas relaksu i wielu przemyśleń.
Wędkarstwo to też świetna forma spędzania wolnego czasu
z rodziną na łonie natury. Wędkarstwo może być formą
zabawy i jednocześnie edukować najmłodszych. Proszę
zwrócić uwagę, że czas spędzony nad wodą to idealna

odskocznia od internetu, smartfona i gier komputerowych.
Wędkarstwo bez dwóch zdań ma wszechstronny i zbawienny wpływ na ciało oraz umysł osoby w każdym wieku.
Kolejną zaletą jest ta, że dzieci i młodzież mogą nad wodą
zawierać znajomości, które bywają niekiedy początkiem
prawdziwej przyjaźni na dekady dorosłego życia i które
łączy wspólna pasja- wędkowanie. Wyprawa na ryby to
zarazem dla dzieci wspaniała lekcja przyrody i możliwość
rozwoju sprawności fizycznej. Gdy nad wodą spotykają się
osoby w różnym wieku, dochodzi do integracji międzypokoleniowej. Sądzę, że wędkarstwo wzmacnia u dzieci
i młodzieży szacunek do osób starszych, od których
juniorzy mogą bardzo wiele się nauczyć. To przecież
naturalna kolej rzeczy, że na rybach zazwyczaj młodsi uczą
się od starszych. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden
aspekt. Żyjemy obecnie w trudnych czasach pandemii
i faktem jest, że lockdown uniemożliwił lub w dużej mierze
ograniczył wiele form aktywnego spędzania wolnego czasu.
Niestety, wiele obiektów sportowych musiało zostać wtedy
na dłuższy okres zamkniętych. Tymczasem wędkarstwo to
przede wszystkim czas spędzony na świeżym powietrzu,
a nie w pomieszczeniach zamkniętych i ta forma
aktywności wciąż była dostępna. Tutaj zawsze, w zależności
od naszego wyboru, możemy wybrać się przecież na ryby
w większym gronie lub tylko z rodziną albo zupełnie
samotnie.
16 października miały miejsce zorganizowane
przez Koło nr 83 Zawody Spinningowe o Puchar
Burmistrza Miasta Grajewo. Wcześniej Koło
wsparło Miasto w kwestii zarybień stawów
w Parku Solidarności. Jak układa się współpraca
Koła nr 83 w Grajewie z Burmistrzem Miasta
Grajewo Dariuszem Latarowskim i kierowanym
przez niego Urzędem Miasta Grajewo?
- Zarząd Koła 83 organizuje około siedem razy zawody
wędkarskie w ciągu roku, gdzie cyklicznie wspiera nas
w tym Burmistrz Miasta Grajewo jak i inne jednostki
samorządowe. 16 października do rywalizacji o tytuł
najlepszego spinningisty na jeziorze Toczyłowo stanęło 32
zawodników, którzy łowili z łodzi. Spinningowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Grajewo wygrał
Mariusz Zamojski. W ubiegłym roku, na prośbę
pracowników Urzędu Miasta Grajewo, odnośnie stawów
w Parku Solidarności, Koło 83 postanowiło pomóc w ich
zarybieniu podstawowymi gatunkami ryb spokojnego żeru.
Angażujemy się w wiele pożytecznych działań. Zachęcam
raz jeszcze do zaglądania na naszą stronę internetową oraz
do śledzenia profilu facebookowego naszego Koła, a osoby
zainteresowane przyłączeniem się do nas zapraszam
serdecznie do kontaktu.
Jak ocenia Pan plany Urzędu Miasta Grajewo
w kontekście zamiarów rewitalizacji jeziora
Brajmura?
- Jezioro Brajmura jest od wielu lat obiektem pożądania
wielu miejscowych wędkarzy. Cicho liczę, iż plan jego
rewitalizacji, zainicjowany przez Burmistrza Miasta
Grajewo Dariusza Latarowskiego, zostanie wykonany. Jako
Prezes Koła 83 zrobię wszystko, aby pomóc w realizacji tego
wspaniałego pomysłu, z którego będą mogli korzystać
w przyszłości wszyscy grajewianie, a wśród nich także
wędkarze.
Dziękujemy za rozmowę.
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Te słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego wybrzmiały w sposób szczególny podczas Mszy św.za
zmarłych nauczycieli, pracowników oświaty, księży,
katechetów, siostry zakonne z terenu Grajewa i powiatu
grajewskiego. Odbyła się ona 26 listopada 2021r. w Parafii
pw. Św. Ojca Pio. Warto podkreślić, że to modlitewne
spotkanie jest realizowane od 2005 roku, z przerwą w roku
ubiegłym, spowodowaną obostrzeniami związanymi
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Tegoroczna Msza św. odbyła się w czasie pandemii
i chociaż w takim ludzkim znaczeniu miała nieco skromniejszy charakter, to zanoszona modlitwa wybrzmiała
równie mocno. Organizatorzy (Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Grajewie i Parafia pw. Św. Ojca
Pio) zrezygnowali bowiem np. z udziału pocztów sztandarowych, odczytywania przez przedstawicieli poszczególnych jednostek list zmarłych nauczycieli i pracowników
oświaty oraz osób związanych z grajewską edukacją.
W wąskim gronie odbyło się również spotkanie organizacyjne.
W piątek, 26 listopada 2021 r., w kościele pw. Św.
Ojca Pio zgromadzili się czynni i emerytowani nauczyciele,
pracownicy, członkowie rodzin zmarłych, ich bliscy,
przyjaciele, parafianie. Nie zabrakło przedstawicieli władz
samorządowych miasta i powiatu.
Mszę św. odprawił ks. proboszcz Dariusz Gosk,
który wygłosił również okolicznościową homilię. Zaznaczył, że modlimy się za tych, którzy byli dla nas ważni,
z którymi współpracowaliśmy, których praca wydawała
owoce. Odniósł się refleksyjnie do ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność i spoglądania w duchu wiary na
życie wieczne. Zebrani w głębokiej ciszy i skupieniu
wysłuchali przywołanych przez p. Reginę Abramczyk
nazwisk osób zmarłych w czasie od ostatniej mszy
(15.11.2019r.),po czym zapalono symbolicznie znicz.
W końcowej części p. Halina Muryjas-Rząsa podziękowała
ks. Proboszczowi za odprawienie tej Mszy świętej, za

rozważania i refleksje służące pogłębianiu wiary, a z ramienia Organizatorów-wszystkim uczestnikom za modlitewną obecność.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania
dyrekcjom przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych za pomoc w uaktualnianiu list zmarłych,
p. Reginie Abramczyk, reprezentującej środowisko
emerytów, za nieocenioną współpracę przy organizacji
mszy, Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Grajewo p.
Grzegorzowi Curyło za artystyczną interpretację wiersza
„Śpieszmy się” oraz p. Lilli Pietrzykowskiej za
fotograficzne udokumentowanie tego wydarzenia.
Organizatorzy: ks. proboszcz Dariusz Gosk, dyrektor SP 4
p. Karol Choynowski, Przewodnicząca Rady Miasta
p. Halina Muryjas-Rząsa, wicedyrektor p. Aleksandra
Monika Kuczyńska, katechetki-p. Krystyna Łaguna,
p. Violetta Magdalena Curyło, p. Marzenna Czajkowska.
SP4



Żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im.
Zawiszy Czarnego przybyli do Grajewa. 25 i 26 listopada na
placu przy Centrum Tradycji Mleczarstwa- Muzem Mleka
prezentowana była wystawa nowoczesnego sprzętu
wojskowego. To przede wszystkim przeciwlotniczy zestaw
rakietowy SPZR Poprad oraz samobieżny moździerz RAK.
Te pojazdy militarne skutecznie przykuły uwagę zwłaszcza
młodych grajewian. Celem całego przedsięwzięcia była
promocja Wojska Polskiego połączona z rozmowami
właśnie z młodzieżą i przedstawienie jej walorów oraz
specyfiki służby w szeregach wojskowych. Więcej
przydatnych w tej kwestii informacji znaleźć można na
stronie internetowej:
www.wojsko-polskie.pl/15bz/ w zakładce: „ZOSTAŃ
ŻOŁNIERZEM”.
WM / Fot. grajewo.pl
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20 listopada, po rocznej przerwie związanej z pandemią COVID, już po raz czwarty odbył się Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Miasta Grajewo. Przez cały dzień w Hali MOSiR
w Grajewie swoje umiejętności w tańcach standardowych i latynoamerykańskich prezentowali tancerze
z całej północno-wschodniej i centralnej Polski.
W sumie na Turnieju wystąpiło prawie 350 tancerzy
z klubów tanecznych z następujących miejscowości: Augustów,
Białystok, Giżycko, Łomża, Olecko, Olsztyn, Pruszków, Sopot,
Warszawa i oczywiście Grajewo.
Piękne stroje i wspaniałe występy na długo pozostaną
w pamięci uczestników i widzów, a wydarzenie już na stałe wpisało
się w kalendarz wydarzeń kulturalno-sportowych Grajewa.
Na Turnieju nie mogło zabraknąć przedstawicieli Grajewskiego
Centrum Kultury, którzy na co dzień trenują pod okiem
instruktorów: Dariusza Jabłońskiego i Karoliny Poniatowicz. Ich
wytrwałość i ciężkie treningi zaowocowały bardzo dobrymi
wynikami, które prezentujemy poniżej.
1 miejsce
ź Górski Maciej + Zajkowska Natalia – do 7 4 T „H”
ź Rydzewski Tomasz + Koniecko Julia – 8-9 Komb. „H”
ź Lipska Aleksandra – pow. 11 5T „G” solo
ź Zawistowski Patryk + Sztachelska Maja – 14-15 LA „D”
ź Szczepankowski Karol + Karwowska Zuzanna – pow.
15 LA „C”
2 miejsce
ź Lipski Szymon + Kłos Aleksandra – 8-9 4T „H”
ź Łochowska Aleksandra – 8-11 5T „G” solo
ź Milewska Julia – pow. 11 5T „G” solo
3 miejsce
ź Zawistowski Patryk + Sztachelska Maja – 14-15 LA „C”
ź Szczepankowski Karol + Karwowska Zuzanna – pow.
15 ST „D”
ź Blaszko Maja – pow. 11 5T „G” solo
4 miejsce
ź Janiszewicz Szymon + Krupińska Magda – pow. 15
Komb. „E”
5 miejsce
ź Janiszewicz Szymon + Krupińska Magda – pow. 15 LA
„D”
6 miejsce
ź Liniewski Szymon + Rydzewska Małgorzata – pow. 15
Komb. „E”

Janiszewicz Szymon + Krupińska Magda – pow. 15 ST
„D”
7 miejsce
ź Zawistowski Patryk + Sztachelska Maja - 14-15
ST „D”
Wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia
pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować, gdyż tylko
wspólne działania umożliwiły organizację turnieju na tak
wysokim poziomie. Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy:
Grajewskie Centrum Kultury, Klub Sportowy Kadryl Justyna &
Gracjan, Miasto Grajewo.
Współorganizatorzy:
Federacja Tańca Sportowego, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Grajewie,Szkoła Podstawowa nr 2 im. A.
Mickiewicza w Grajewie.
Patroni medialni:
TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, Radio Nadzieja,
www.wrotapodlasia.pl,www.grajewo24.pl, www.e-grajewo.pl.
Jurorzy:
Sędzia główny: Jarosław Krzysztof Przekop FTS-SG
Sędziowie: Jacek Sławomir Baczewski, Agnieszka Cymbor,
Krzysztof Dąbkowski, Grzegorz Bogdan Klekotko, Katarzyna
Klim, Mariusz Korzeb, Jacek Maciejczuk, Paweł Sobieszek FTS-I
Skrutinerzy: Andrzej Bondar, Krzysztof Ślizewski
Prowadząca:
Dorota Bondar
Tekst i fot. GCK
ź


21 listopada w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum
Kultury odbył się Koncert Jesienny Miejskiej Orkiestry
Dętej OSP w Grajewie. Wydarzenie to było równocześnie
inauguracją kolejnego sezonu artystycznego.
Orkiestra pod kierunkiem kapelmistrza Ryszarda
Jasionowskiego wykonała na bardzo wysokim poziomie
szereg różnorodnych utworów, które licznie zgromadzona
publiczność nagradzała gromkimi brawami. Koncert
uświetnili swoimi występami utalentowani grajewscy
soliści: Aleksandra Czaplicka, Maya Zyskowska oraz Piotr
Michalski.
Po występie Halina Muryjas- Rząsa Przewodnicząca Rady Miasta oraz Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo skierowali do artystów słowa uznania
i podziękowania, wyrażając je również w formie pamiątkowego grawertonu, który wręczyli kapelmistrzowi
Ryszardowi Jasionowskiemu.
GCK/WM
Fot. GCK
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Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne
wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez.
Tradycyjnie, uczniowie klas pierwszych rozpoczęli ceremonię występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych
miesiącach nauki. Następnie złożyli uroczyste przyrze-

czenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami
i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę,
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu
życzyliśmy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków
szkolnych.
SP1 Grajewo


Jeże towarzyszą nam od najmłodszych lat dzieciństwa w bajkach, wierszach, książeczkach, dlatego nasze
przedszkolaki w listopadzie włączyły się w obchody tego
nietypowego święta.
Zajęcia rozpoczęliśmy od rozwiązywania zagadek
o jeżach. Dzieci miały okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją
wiedzę dotyczącą sposobu życia tych kłujących ssaków
w ich naturalnym środowisku poprzez wysłuchanie wierszy
o tych sympatycznych zimowych śpiochach. Przedszkolaki
oglądały książeczki, wysłuchały opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek” ilustrowanego historyjką obrazkową,
wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce i piosenkach
o jeżach. Była zabawa pt." Na dywanie siedzi jeż...." , zabawy
z chustą animacyjną, „Jeżyk tupie”, itp. Po zabawie dzieci
ozdabiały jeżyki różnymi technikami plastycznymi.
Przedszkolaki mogły wykazać się inwencją twórczą
i ozdobić prace według własnego pomysłu. Na zakończenie

każdy przedszkolak otrzymał dyplom i medal „Przyjaciel
Jeża”. Dzień Jeża spędziliśmy bardzo miło i sympatycznie.
PM2 Grajewo


Przedszkole Miejskie nr 1 wzięło udział w projekcie
edukacyjnym "BohaterON w Twojej szkole".
W grupach dzieci starszych odbyły się zajęcia, których
celem było wprowadzenie najmłodszych w tematykę
Powstania Warszawskiego i losy Powstańców Warszawskich.
Przedszkolaki z grupy „Stokrotki” i grupy „Smerfy”
obejrzały przedstawienie kukiełkowe pt. "Niebajka
o Powstaniu Warszawskim” oraz stworzyły wraz ze swoimi
paniami papierowe pacynki. Wykonane myszki posłużyły
dzieciom do odegrania scenek na temat rozwiązywania
konfliktów.
Nasze przedszkolaki miały okazję w ciekawy i atrakcyjny
dla nich sposób zapoznać się z historią.
PM1
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Uczniowie klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie, pod
opieką wychowawczyni Anny Przestrzelskiej, przystą-pili do
zorganizowanego przez ogólnopolską sieć sklepów konkursu
pod hasłem: „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. To już
trzecia odsłona tej akcji, której celem jest budowanie w
dzieciach odpowiedzialności za środowisko naturalne. Tym
razem program ukierunkowany był na poznanie zagrożonych i
chronionych gatunków zwierząt oraz regionów Polski, w
których występują, a także zachęcał rodziców do wyjścia z
dziećmi na świeże powietrze, by razem obserwować magię
natury.
Podczas realizacji programu uczniowie otrzymali Dzien-niki
Troskliwego Odkrywcy, w których zbierali naklejki za każde
prawidłowo wykonane zadanie związane z obserwa-cją
przyrody. Poznali gatunki zagrożone wyginięciem oraz
miejsca ich występowania, a następnie wykonali sylwetki tych
zwierząt, które zostały umieszczone na wspólnie wykonanej
pracy konkursowej – mapie małej ojczyzny.
Udział w akcji był doskonałą okazją do urozmaicenia lekcji

przyrody, poszerzył wiedzę trzecioklasistów na temat swojego
regionu, przybliżył im piękno natury, pokazał, że jej
odkrywanie i poznawanie może być niezwykłą przygodą.
SP1 Grajewo


Z okazji Święta Niepodległości dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie z grupy "Biedronek" i "Muchomorków" przygotowały uroczystą akademię.
Uroczystość można obejrzeć po wpisaniu w przeglądarkę
internetową linku:
https://www.youtube.com/watch?v=QxcUkv-eHd4.
Natomiast uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego
nastąpiło 10 listopada o godzinie 11.11. Dzieci w barwach
narodowych spisały się na medal.
PM6 Grajewo


Wyprawa do GIH to dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2
niezwykłe przeżycie, zwłaszcza że większość z nich po raz pierwszy
w swoim życiu przekroczyła próg tego budynku, pełnego
tajemniczych przedmiotów.
Grajewska Izba Historyczna jest oddziałem Grajewskiego
Centrum Kultury, którego głównym celem jest gromadzenie
i ochrona dóbr kulturalno – historycznego dziedzictwa
mieszkańców Grajewa. Jest to miejsce spotkania z historią,
a sama instytucja ma bogatą ofertę edukacyjną dopasowaną do
potrzeb różnych grup wiekowych. Jednym z celów wycieczki było
przybliżenie dzieciom pojęć związanych z muzeum – eksponat,
ekspozycja, wystawa. Podczas wizyty oprowa-dzający nas Pan
opowiedział nam o zgromadzonych eksponatach, wyjaśnił
dzieciom w jaki sposób chroni się zabytki. Oczywiście
największym zainteresowaniem, i to nie tylko wśród chłopców,

cieszyła się broń- karabiny, które mogli brać w ręce. Była to
niezapomniana lekcja historii, którą warto powtórzyć.
PM2


24 listopada w Przedszkolu Miejskim nr 2 we wszystkich grupach
wiekowych zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ świętowane były andrzejki..
Andrzejki w naszym Przedszkolu to już tradycja. Ten dzień był
dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać
swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło przekłuwania
serduszek z imionami, losowania swoich przyszłych zawodów,
a także ustawiania butów, aby sprawdzić, który chłopiec pierwszy
się ożeni i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Wróżby
przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce.
Pod koniec zabawy przedszkolaki częstowały się słodkim
poczęstunkiem. Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże.
Jednego możemy być pewni, że dały one naszym maluchom wiele
radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej, wesołej zabawy.
PM2
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W Przedszkolu Miejskim nr 1 miała miejsce próbna
ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie
przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji
zagrożenia, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym
prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Zakres i przebieg działań został uzgodniony
z jednostką Straży Pożarnej w Grajewie. Funkcjonariusze
przyjechali do przedszkola, aby obserwować, jak uczestnicy
ewakuacji na sygnał opuścili budynek wyznaczonymi
wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała
akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut
wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci
bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci miła
niespodzianka – samochód Straży Pożarnej, który wzbudził
ogromny zachwyt.
PM1 Grajewo


W tym roku po raz kolejny Przedszkole Miejskie nr 1 włączyło
się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. 10 listopada
2021 r. o godz. 11:11 dzieci ze wszystkich grup uroczyście
odśpiewały w swoich salach hymn państwowy.
Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji
i Nauki, które zaprosiło szkoły, przedszkola, placówki
oświatowe, a także szkoły polonijne do odśpiewania
w środę o symbolicznej godzinie 4-zwrotkowego Hymnu
Narodowego. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do
wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości
oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli
narodowych.
Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych
zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką,
strojami regionalnymi, legendami itd. Udział w akcji jest
jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową
i kształcących postawę patriotyczną.
PM1 Grajewo





25 listopada przypada święto – Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Miękki, puchaty, z klapniętym uszkiem czy z wielkimi
oczkami? Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha,
jedyna przytulanka na otarcie łez i ukochana „podusia” do snu.
O tym święcie nie zapomniały także nasze przedszkolaki.
W tym roku uroczystości z okazji tego święta były inne, lecz
mimo pandemii postanowiliśmy nie rezygnować z tradycji. Każda
grupa osobno obchodziła urodziny niedźwiadka. Przedszkolaki
zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie.
Poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach,
bawiły się przy piosenkach. Dla dzieci przygotowano wiele
atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek, degustację miodku oraz misiowe
tańce.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w ramach akcji odwiedziły
Grajewską Izbę Historyczną. W czasie wizyty dowiedziały się, jak
wiele cennych pamiątek posiada nasze miasto. Najmłodsi już
wiedzą, jak kiedyś powstawały tkaniny oraz jak działa żelazko bez
prądu. Uwaga dzieci skupiła się przez dłuższy czas na eksponatach
w pomieszczeniu z militariami. Przedszkolaków zainteresowały
mundury żołnierzy polskich i ich ekwipunki.
Zachęcamy do odwiedzania Grajewskiej Izby Historycznej
rodziców wspólnie z dziećmi, gdyż to prawdziwa „kopalnia"
wiedzy o naszym mieście.
PM6 Grajewo
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W niedzielę 21 listopada porażką 0:2 w Bielsku
Podlaskim zakończyli rundę jesienną piłkarze
WARMII Grajewo.
W pierwszej połowie nasz zespół grał całkiem nieźle. W 11
minucie znakomitej okazji do zdobycia gola nie wykorzystał
Dawid Kondratowicz, który będąc sam na sam z Plisiukiem
strzelił wprost w niego. Gospodarze próbowali zaskoczyć
Filipa Święcińskiego strzałami, ale nasz bramkarz
zchowywał czujność. Po wyrównanej pierwszej połowie
wydawało się, że zdobycie punktów w Bielsku Podlaskim
jest całkiem możliwe i realne. Tak się jednak nie stało.
W drugiej części spotkania nasz zespół zagrał
słabiej. W 67 minucie po jednym z rzutów rożnych dla
gospodarzy silnym strzałem z prawej strony boiska Patryk
Stypułkowski pokonał Święcińskiego. Kilka minut później
w starciu z rywalem nad nerwami nie zapanował Pavlo
Nikolaichuk, który w jednej akcji otrzymał dwie żółte kartki
i w efekcie został usunięty z boiska. Zaledwie cztery minuty
po tej sytuacji dośrodkowanie z prawej strony boiska, błąd
naszej obrony i niepilnowany Kacprowski zdobył drugiego
gola ustalając wynik meczu na 2:0 dla gospodarzy.
W końcówce meczu WARMIA miała dwie doskonałe okazje
do zdobycia bramek, ale w sytuacjach sam na sam
z bramkarzem zarówno Kondratowicza jak i 15-letniego
Bukowskiego górą był goalkeeper TURA.
Z całą pewnością była to runda nieudana w wykonaniu
naszej drużyny, na co złożyło się szereg przyczyn. Na
gruntowną ocenę i wnioski jest sporo czasu – zespół wróci
do treningów w połowie stycznia. Mimo zbliżającej się zimy
najbliższe tygodnie zapowiadają się w Klubie całkiem
gorące, bo pozycja w tabeli i gra zespołu nikogo nie
satysfakcjonuje.
Skrót z meczu: https://youtu.be/YMNDsFiJfLE

21.11.2021 Bielsk Podlaski, Stadion Miejski
TUR Bielsk Podlaski – WARMIA Grajewo 2:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Patryk Stypułkowski 67', 2:0 Jan Kacprowski 75'
TUR: 1.Plisiuk - 5.P. Kosiński, 6.A. Kosiński, 7.K. Kosiński, 8.Rogowski, 10.Łochnicki,
11.Stypułkowski (87' 16.Popiołek), 13.Lewczuk (Kpt) (78' 18.Onacik), 15.Niemczynowicz
(82' 2.Troc), 17.K. Kulikowski, 21.Bazylewski (59' 22.Kacprowski)
REZERWA: 12.Nos - 2.Troc, 9.Kondracki,
16.Popiołek,18.Onacik,19.R. Kulikowski, 22.Kacprowski
TRENER: Paweł Bierżyn
WARMIA: 12.Święciński – 4.Mikucki, 18.Edison (Kpt), 12.Krupa, 6.Śleszyński – 11.Hołtyn
(76' 15.Duchnowski), 16.Chmielewski, 8.Kossyk (88' 5.Bukowski), 10.Nikolaichuk –
7.Kondratowicz, 9.Wojno (84' 19.Wójcicki)
REZERWA: 1.Sobolewski – 15.Duchnowski, 5.Bukowski, 13.Węgrzyn, 17.Staniszewski,
19.Wójcicki
TRENER: Kamil Randzio
Sędzia: Dawid Deptuła (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: P.Kosiński (TUR), Nikolaichuk ( WARMIA) - dwie
Czerwona kartka: Pavlo Nikolaichuk 71' (w konsekwencji drugiej żółtej)
Autor: Janusz Szumowski
http://kswarmiagrajewo.pl, http://facebook.com/warmia
http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo


20 listopada odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Bartoszyce Cup.
W zawodach uczestniczyło 177 zawodników i zawodniczek z 12 klubów. Na macie zaprezentowała się także
trzynastoosobowa reprezentacja Klubu Sportowego
Ookami z Grajewa.
W hali bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bezkonkurencyjna okazała się Amelia Bobrowska, która pewnie i z dużą
przewagą zwyciężyła swoje pojedynki, zdobywając tym samym
swój pierwszy złoty medal na turnieju karate. Szczególne
wyróżnienie należy się kolejnym złotym medalistkom:
Aleksandrze Dzięgielewskiej oraz Nikoli Dąbrowskiej. Obie
zawodniczki stoczyły bardzo wyrównane i emocjonujące walki.
Rywalki okazały się bardzo wymagające, sędziowie wskazywali na
dogrywki, czasem trzeba było odrabiać straty. Ostatecznie
postawa i zaangażowanie zadecydowały o zwycięstwie Oli i Nikoli
- koleżanek ze szkolnej ławki.
W Bartoszycach walczyli także najmłodsi zawodnicy:
Damian Dzięgielewski i Franciszek Sokołowski, którzy zdobyli
srebrne medale oraz Szymon Bobrowski, który wywalczył brąz. Na
trzecim stopniu podium stanęli też ich nieco starsi koledzy: Dawid
Klimaszewski, Szymon Skrodzki i Wiktor Wesołowski. Na macie

zaprezentowali się także: Zuzanna Jaczyńska, Zuzanna Skrodzka, Gabriel Kuizinas oraz Rafał Szmigiel.
W roli sędziego na turnieju wystąpił Łukasz Lemieszko,
a opiekunem i instruktorem podczas wyjazdu była Agnieszka
Dzięgielewska. W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy 5 miejsce.
KS Ookami Karate Grajewo
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INFORMACJE

Koncert ZPiT „Grajewianie”

3

(piątek)

17:00

4

(sobota)

11:00

6

(poniedziałek)

19:15

Zapraszamy na prezentację dorobku wszystkich grup
wiekowych ZPiT „Grajewianie” Emocje i wysokie wrażenia
artystyczne gwarantowane.

Sobota z Krówką Matyldą
Krówka Matylda serdecznie zaprasza dzieci na ostatnie w
tym roku spotkanie warsztatowe "Ozdoby choinkowe".

Dyskusyjny Klub Filmowy
Spotkanie miłośników X muzy, projekcja wybranego filmu
i dyskusja na jego temat

Grajewskie spotkania z historią

11

(sobota)

11

(sobota)

11:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Anną
Charyton, która wygłosi prelekcję na temat: „Szeptuchy –
Tradycje Podlasia”

Spotkanie autorskie

18
20

(sobota)

(poniedziałek)

17:00

11:00

19:15

Zapraszamy na spotkanie autorskie z autorkami książek
„I nigdy cię nie opuszczę!”, „I ja ciebie też”” – Zuzanną
Dobrucką, Beatą Harasimowicz i Katarzyną Kalicińską

Obchody 5-lecia Centrum Tradycji
Mleczarstwa – Muzeum Mleka
Muzeum Mleka zaprasza na obchody 5 –lecia swojego
istnienia. W programie: warsztaty dla najmłodszych „haft
na kanwie”, a dla dorosłych pokaz baristy i inne atrakcje

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

Sala widowiskowa
GCK
bilet 10 zł
obowiązuje rezerwacja
tel. (86) 2722991
Centrum Tradycji
Mleczarstwa
– Muzeum Mleka
obowiązują zapisy
tel. (86) 2621067
Sala widowiskowa
GCK
wstęp wolny

Grajewska Izba
Historyczna
wstęp wolny

Centrum Tradycji
Mleczarstwa
– Muzeum Mleka
wstęp wolny
Centrum Tradycji
Mleczarstwa
– Muzeum Mleka
na warsztaty
obowiązują zapisy
tel. (86) 2621067
dorośli – wejściówki
do odbioru w GCK
Sala widowiskowa
GCK
wstęp wolny

Noworoczny Bieg Integracyjny

31

16

(piątek)

10:00

Wspólnie z KS „Maratonka” i Centrum Organizacji
Pozarządowych serdecznie zapraszamy na ostatni w tym
roku bieg, który jak zawsze będzie okazją do wspólnej
zabawy i integracji

Park Wolności
przy ul. Strażackiej
Wstęp wolny

www.gazetagrajewska.pl

