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Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
                             Jerzy Liebert „Pasterka”
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Środki spoza kasy miejskiej pomagają także w metamorfozie 
grajewskiego śródmieścia. 3.400.000,00 zł pójdzie w nadcho-
dzącym roku na kontynuację rewitalizacji centrum Grajewa 
(projektu szeroko opisywanego w poprzednich wydaniach Gazety 
Grajewskiej). 
 Wśród przyszłorocznych inwestycji znalazły się również 
budowa łącznika przy Szkole  Podstawowej nr 1 w Grajewie 
(planowany wydatek to: 600.000,00 zł) oraz wsparta finansami 

Grajewo ma dobrze zaplanowany budżet na 2022 rok. 
Ten, po pierwsze, jest zrównoważony i bezpieczny. 
Jednocześnie został tak skonstruowany, by można było 
go modyfikować. Ostatni atut jest istotny, gdy pojawiają 
się możliwości realizacji ważnych zadań ze wsparciem 
środków zewnętrznych, które wymagają jednak wkładu 
własnego. Biorąc pod uwagę skuteczność działań w tym 
zakresie Urzędu Miasta Grajewo kierowanego przez 
Burmistrza Dariusza Latarowskiego teraz i w latach 
ubiegłych, można być tego pewnym także w nadchodzą-
cym roku. 
 Ważną i z pewnością interesującą grajewian pozycją 
w przyszłorocznym budżecie są inwestycje. Jest czym się 
pochwalić, bo te sięgną rzędu 25.903.243,00 złotych, a co 
najważniejsze będą odpowiedziami na potrzeby mieszkańców.
Lepsza komunikacja i przyjazne grajewianom centrum 
Wśród przyszłorocznych wydatków inwestycyjnych znalazły się 
kontynuacje dużych przedsięwzięć, realizowanych ze wsparciem 
funduszy zewnętrznych.
 Tu wymienić trzeba budowę ulicy Geodetów premio-
waną dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Planowane wydatki na ten cel to: 1.604.402,00 zł. 
Więcej, bo 6.015.485, 00 zł zapisano w uchwale budżetowej na 
dalszą budowę ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, 
Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie. Te 
działania wspierają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Z tego samego programu Miasto Grajewo skutecznie pozyskało 
finanse na poprawę bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na 
ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz 
Szkolnej. Zabezpieczono na ten cel fundusze w kwocie 
300.000,00 zł. 
- Bez wątpienia skorzystamy na programie Polski Ład. Przy 
zaledwie 5-procentowym wkładzie własnym zbudujemy 
i przebudujemy ogromną sieć komunikacyjną naszego miasta – 
nie kryje radości Burmistrz. - Warto przypomnieć, że Grajewo na 
powyższe działania pozyskało środki w ogromnej kwocie aż 
28.424.000,00 zł. 
Przy kwestiach związanych z drogownictwem można dodać, że w 
celu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w przyszło-
roczny budżet wpisano również kwotę 731.500,00 zł na wykup 
nieruchomości od osób fizycznych właśnie pod przyszłe 
inwestycje drogowe.



unijnymi budowa Boiska Lekkoatletycznego przy Szkole 
Podstawowej nr 4 (z zaplanowanym wydatkiem 2.153.600,00 zł).

Sukcesywnie podnosimy poziom bezpieczeństwa 
grajewian

Klub Seniora w Grajewie zyska monitoring wizyjny- w uchwale 
budżetowej zapisano na 2022 rok do realizacji tego przedsię-
wzięcia pieniądze w wysokości 25.000 zł. 
Kolejną przyszłoroczną inwestycją zwiększającą bezpieczeństwo 
będzie budowa linii oświetleniowej w parku przy ulicy Wojska 
Polskiego. Zaplanowano na to pieniądze w wysokości 120.000,00 
zł. Dodatkowo poza walorem wzrostu bezpieczeństwa, będzie tam 
jeszcze bardziej estetycznie, dzięki czemu jeszcze lepiej 
wyeksponowane będą tamtejsze militaria oraz zieleń. Warto 
wspomnieć, że to także miejsce działań Centrum Organizacji 
Pozarządowych i idealna przestrzeń do organizacji między innymi 
miejskich pikników rodzinnych. 
Nowa infrastruktura pojawi się także we flagowym miejscu do 
rekreacji i wypoczynku w mieście, czyli w Parku Solidarności. 
W ramach ubiegłej edycji Budżetu Obywatelskiego grajewianie 
zdecydowali drogą głosowania, by w 2022 roku postawić tu tężnię 
solankową. Na ten cel w miejskiej kasie są zabezpieczone 
fundusze w kwocie 150.000,00 zł. 
Znacznie mniejszą kwotę (40.000,00 zł) przewidziano na zakup 
oprogramowania do ewidencji miejskich dróg. W trosce 
o podróżnych, w obliczu długotrwałego procesu zmian na terenie 
dworca kolejowego (o tym szczegółowo na stronie 4-red.) 
zdecydowano, by zaplanować wydatek rzędu 130.000,00 zł na 
kontenerową, mobilną poczekalnię dla podróżnych. 15.000,00 zł 
będzie wydatkowane na zakup oprogramowania do publikacji 
i rejestracji decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo.
Konieczną inwestycją w obliczu globalnych cybernie-
bezpieczeństw, ale i  rozszerzenia e-usług ratusza dla petentów 
będzie rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego. Na ten 
cel przewidziano 498.256, 00 zł, lecz z wkładem własnym Grajewa 
w kwocie zaledwie 74.739,00 zł. Suma tych środków zapewni 
rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz 
podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa.
 - Zupełnym novum będzie stworzenie Punktu Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo – dodaje Burmistrz. - Na 
ten cel zaplanowaliśmy 200.000,00 zł. Chcemy, aby nasi petenci, 
a więc grajewianie i przyjezdni byli przyjmowani w bardziej 
komfortowych warunkach, a przy tym bezpiecznych z uwagi na 
niejednoznaczne prognozy dotyczące końca pandemii. 
 Przy temacie przyszłych miejskich inwestycji warto 
pamiętać także o realizacji przedsięwzięć spółek i jednostek 
budżetowych podległych Miastu Grajewu. Tutaj wymienić warto 
choćby budowę nowego bloku realizowaną przez Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego czy zmierzający do finiszu projekt 
kogeneracyjny w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.    
  W. Mierzwiński/ Fot. grajewo.pl
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i lepsze środowisko
Do finału zbliża się „Modernizacja systemu ciepłowniczego 
w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa 
wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”. 
To zdecydowanie największa inwestycja prowadzona 
w Grajewie. Kwota realizacji tego strategicznego dla całego 
miasta przedsięwzięcia opiewa na niemal 28 milionów 
złotych. Najważniejsze zalety tego projektu prowadzonego 

W dobie wzrostu cen za energię warto wspomnieć 
o inwestycjach, które pomogą zniwelować 
ogólnokrajowe podwyżki. Wymiana oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne, będący na 
ukończeniu projekt kogeneracyjny oraz umożli-
wienie mieszkańcom dofinansowania na 
odnawialne źródła energii oraz panele fotowolta-
iczne na budynkach użyteczności publicznej 
pozwolą to osiągnąć. Bez tych działań, w miej-
skiej kasie byłoby mniej środków na prorozwo-
jowe inwestycje. 
Rolą sprawnego samorządu jest nie tylko inwestycjami 
i planami odpowiadać na bieżące potrzeby mieszkańców, 
lecz także je przewidywać i skutecznie zapobiegać tym 
niesprzyjającym zjawiskom, na które gminy wpływu nie 
mają. Jednym z tych zjawisk są rosnące ceny za energię. 
Tarczą dla tego wzrostu będą przygotowane odpowiednio 
wcześniej inwestycje. 

Mniej za energię - więcej na inne wydatki
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo” 
to projekt o wartości  1.956.824,00 zł, gdzie dofinanso-
wanie unijne sięgnęło 1.467.618,00 zł. Umowę na 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego podpisano w maju 2019 roku. 
Pewne jest, że przez nadchodzący rok oraz lata kolejne 
Grajewo będzie czerpać korzyści z tej inwestycji. To ważne 
w obliczu wzrostu cen za energię. Dzięki wdrożonemu 
przedsięwzięciu te podwyżki nie będą tak dotkliwe. Udało 
się to osiągnąć dzięki wymianie opraw drogowych 
rtęciowych i sodowych na oprawy LED. Projekt zakładał 
także montaż systemu zarządzania i sterowania umożliwia-
jący redukcję mocy w godzinach późnonocnych. 
 - Celem projektu jest nie tylko zmniejszenie zużycia 
energii, lecz także poprawa stanu środowiska, w tym przede 
wszystkim jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczy-
szczeń, szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi – 
precyzuje Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. 
Warto zaznaczyć, że w wyniku tej inwestycji szacowany 
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych może sięgać 
384,018 ton równoważnika dwutlenku węgla, a ilość 
całkowitej oszczędności nieodnawialnej energii pierwotnej 
wyliczono na 491.697 kWh. 
Trudno teraz rachować, jakie konkretnie oszczędności da 
cały projekt w miejskich wydatkach, ponieważ na czas 
redagowania niniejszego tekstu nie są znane taryfy 
operatora, który zaopatrzy Miasto Grajewo w energię, lecz 
do konkretów z pewnością wrócimy w jednym z przyszło-
rocznych wydań Gazety Grajewskiej.
Podobną rolę odegrał wdrożony już wcześniej projekt pod 
nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich 
budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”. 
W ramach tych działań na sześciu budynkach- urzędu 
miasta, dwóch przedszkoli i trzech szkół zainstalowan
o panele fotowoltaiczne. Efekt? Niższe rachunki za energię 
i zdrowsze powietrze.

Bezpieczeństwo energetyczne 

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to 
bezpieczeństwo energetyczne i ogromny efekt ekologiczny. 
Wspomniane bezpieczeństwo jest niezbędne dla dalszego 
dobrego rozwoju miasta. Aspekt ekologii to lepsze zdrowie 
grajewian dzięki poprawie jakości powietrza. Cały projekt 
polega w skrócie na budowie instalacji, która zagwarantuje 
lepsze wykorzystanie energii przez ograniczenie jej strat. 
Kolejny atut przedsięwzięcia wiąże się z planem, by 
Pływalnia Miejska stała się odbiorcą ciepła niskotempera-
turowego z wysokosprawnej kogeneracji. W perspektywie 
planowane jest również położenie miejskiej sieci przesyłu 
energii elektrycznej do kolejnych przedsiębiorstw, 
jednostek miejskich oraz budynków mieszkalnych. Obieg 
energii między nimi przełoży się na redukcję kosztów ich 
utrzymania. 
 Dzięki nowej instalacji w miejskiej spółce powsta-
nie także energia elektryczna, która pójdzie na zapotrze-
bowanie PEC-u. Prawo stanowi, że wytworzoną energię 
elektryczną najpierw trzeba oddać do sieci, lecz z pe-
wnością w ostatecznym rozrachunku spadną koszty jej 
zakupu.
Projekt wsparty środkami zewnętrznymi zapewni wywią-
zanie się z krajowych zobowiązań wobec UE w polityce 
klimatycznej. Ta zakłada rygorystyczne normy emisji 
zanieczyszczeń i odchodzenie od miału węglowego.

Konkretne korzyści dla grajewian 
Można spodziewać się, że ktoś z mieszkańców zapyta: 
„Gdzie w tym wszystkim moja korzyść?” Po pierwsze tym 
plusem jest lepsze środowisko naturalne, a więc także 
powietrze, którym przecież wszyscy oddychamy. Po drugie- 
mniejsze koszty za energię oznaczają większe możliwości 
wydatkowania środków z budżetu miejskiego na inne cele. 
Dzięki temu można będzie w Grajewie zbudować więcej 
chodników, dróg czy placów zabaw, wyższe kwoty 
przeznaczyć na edukację czy działania adresowane do 
seniorów.
Dzięki staraniom urzędników grajewskiego magistratu, 
udało się także pozyskać środki zewnętrzne na działania, 
które przyniosą oszczędności w portfelach mieszkańców.  
Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
Miasta Grajewo” przewiduje realizację przedsięwzięcia 
polegającego na udzieleniu mieszkańcom grantów na 
dostawę i montaż mikroinstalacji OZE (Odnawialne Źródła 
Energii) na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 
w Grajewie. Celem głównym jest tutaj ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. Drogą do tego będzie budowa 81 
mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kW 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospo-
darstwach domowych w mieście. Planowany termin zakoń-
czenia projektu to trzeci kwartał 2022 roku.
   WM  /Fot. grajewo.pl
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Regularnie wraca temat budynku dworca kolejo-
wego. Niewykorzystywany obiekt od lat wymaga 
remontu, by mógł odzyskać dawny bask i ponownie 
służyć podróżnym. Tezy, że odpowiedzialność za 
brak działań w tym kierunku spoczywa na Urzędzie 
Miasta Grajewo są nieprawdziwe. Budynek nie jest 
własnością Miasta Grajewo. To własność Skarbu 
Państwa, a obiektem zarządza Starosta Grajewski. 
Obecnie czynione są starania, by obiekt powrócił na 
własność kolei.
Dworzec kolejowy w Grajewie pochodzi z 1873 roku. Powstał, 
gdy oddano do użytku linię kolejową Grajewo-Białystok-
Brześć. Grajewska stacja była kluczową w wymianie towarowej 
między Prusami a Rosją. Miała także ogromne znaczenie 
militarne. Stąd w naszym mieście niegdyś powstała tak bogata 
infrastruktura oraz wyróżniający się obiekt samego dworca. 
To niestety, przeszłość. Obecnie od lat obiekt czeka na remont. 
Jak do tego doszło?
 Z informacji zawartych na portalu grajewiak.pl, pióra 
Macieja Grabowskiego, dowiedzieć się można, że „Do 1985r. 
w budynku dworca znajdowały się: restauracja i bar PSS, 
kiosk, kasa PKS z poczekalnią i świetlica dla młodzieży. Na 
pierwszym piętrze znajdowało się 10 mieszkań dla 
pracowników PKP (...) oraz biura PKP z dużym holem dla 
podróżnych. W środkowej części pomieszczenia na parterze 
odbywała się odprawa podróżnych z kasami. Potem powstała 
też wartownia Straży Ochrony Kolei. Dnia 17 czerwca 1987 r. 
dworzec, jako pierwszy obiekt w Grajewie, umieszczono 
w rejestrze zabytków”. 
Z tego samego źródła dowiedzieć się można, że w 1985 roku 
ruszył remont, lecz już rok później te działania zawieszono. 
W latach 90. właściciel dworca Polskie Koleje Państwowe stał 
się Spółką Akcyjną. Aktem Notarialnym w 2002 roku Skarb 
Państwa przejął teren dworca od PKP S. A. w zamian za jej 
zadłużenia z tytułu podatku od towarów i usług. Nierucho-
mością odtąd zarządza Starosta Powiatowy w Grajewie. 
Spytaliśmy zatem, jaką ma wizję reaktywacji zabytkowego 
dworca w Grajewie. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 
podjął starania, by przywrócić mu dawną funkcjonalność, tak, 
aby służył przede wszystkim podróżnym. By nie tylko cieszył 
oko swoją piękną bryłą, ale również by jego wnętrze tętniło 
życiem. Waldemara Remfelda cieszy fakt, iż udało się pozyskać 
środki finansowe na częściową wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, dzięki czemu obiekt dworca zyskał na wartości 
historycznej i wizualnej. To działania z 2019 roku. Co dalej? 
Prób reaktywacji dworca, by ponownie służył podróżnym, 
zdobił Grajewo oraz cały powiat, było już kilka. Właśnie trwa 
kolejna. 
 - Od pewnego czasu prowadzimy rozmowy z wydziałem 
gospodarki nieruchomościami PKP w sprawie całkowitego 
przejęcia budynku dworca przez kolej. Powiat sporządził już 
operat szacunkowy nieruchomości, który został przedsta-
wiony PKP i Wojewodzie Podlaskiemu. Oczywiście sprawa jest 
skomplikowana i wymaga wielu ustaleń, jestem jednak dobrej 
myśli. Funkcjonalny, w pełni działający dworzec jest po prostu 
niezbędny dla mieszkańców całego powiatu grajewskiego – 
mówi Starosta Grajewski Waldemar Remfeld.
O skutkach starań Starosty Grajewskiego poinformujemy 
w Gazecie Grajewskiej. Tymczasem trzeba dodać, że wzmo-
żone działania prowadził i nadal prowadzi w celu przywrócenia 
do życia dworca Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo.
 - Jestem w ciągłym kontakcie z Wojewodą, i nie dalej jak 
18 listopada rozmawialiśmy właśnie o dworcu w Grajewie. 

Podkreślam, że choć obiekt nie jest własnością miejską, to 
zabiegam o to, by służył naszym mieszkańcom i by wreszcie 
doczekał się remontu, bez względu na to kto będzie jego 
właścicielem. Czy to będzie PKP S.A., czy Starostwo 
Powiatowe, czy Miasto Grajewo. A może dobrym pomysłem 
jest współwłasność trzech podmiotów. O takich rozwiązanych 
rozmawialiśmy już wcześniej na szczeblu centralnym- 
informuje Burmistrz. 
Równie ważnym działaniem było wpisanie budynku dworca 
i terenu kolejowego w obszar Gminnego Programu Rewitali-
zacji, co oznacza szansę na pozyskanie dodatkowych pieniędzy 
na jego remont. 
Poza tym pojawia się możliwość urządzenia miejskiego 
centrum przesiadkowego i lokalizacji na tym terenie dworca 
autobusowego. Już jakiś czas temu Miasto Grajewo przepro-
wadziło podział geodezyjny oraz zgłosiło chęć przejęcia terenu 
na cel użyteczności publicznej od Wojewody, ze wskazaniem 
przeznaczenia tego terenu na organizację dworca autobuso-
wego i centrum przesiadkowego. 
WM na podst. https://grajewiak.pl/index.php/opracowania-o-
grajewie-i-okolicy/901-kolej-brzesko-grajewska
    Fot. grajewo.pl
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9 grudnia odbyło się seminarium wdrożeniowe 
projektu „Nasze Grajewo model wspólnotowego 
zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem 
doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Seminarium zostało 
zorganizowane przez partnerów projektu: 
Miasto Grajewo oraz Ośrodek Wspierania 
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
 Zebranych uczestników przywitał Burmistrz Mia-
sta Grajewo Dariusz Latarowski. Przedstawił informacje 
o projekcie, a także o działaniach rewitalizacyjnych 
i planach na kolejne inwestycje rewitalizacyjne w mieście. 
Następnie wraz z przedstawicielami OWOP-u podziękował 
za dotychczasową pracę związaną z prowadzeniem proje-
ktu. Ważnym punktem był również panel dyskusyjny 
z udziałem przedstawicieli Grupy Inicjatywnej.
 - Celem wszystkich działań związanych z tym projektem 
jest włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji. Dzięki 
temu korzystają z tego przedsięwzięcia oraz są i nadal będą 
partnerem w kolejnych inicjatywach. Te mają za zadanie 
obronić mieszkańców rewitalizowanego obszaru przed 
groźbą wykluczenia społecznego. Dlatego tak istotne było 
uspołecznienie samorządowej inicjatywy, która zakłada 
bardzo szeroką rewitalizację Grajewa, pod względem 
urbanistycznym, gospodarczym, ale też jakże ważnym- 
społecznym. Aby to wszystko jak najlepiej funkcjonowało, 
powołano grupę inicjatywną, w której skład weszli 
przedstawiciele różnych środowisk – informuje Dariusz 
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.

Współpraca grupy inicjatywnej, a więc przedsta-
wicieli samorządu oraz wielu organizacji, w tym: seniorów, 
animatorów kultury, sportowców, nauczycieli i praco-
wników socjalnych zaowocowała planem, który jest już 



wdrażany. Dzięki temu budowana jest coraz większa więź 
grajewian z miastem, którzy współinicjują wydarzenia 
adresowane do wszystkich mieszkańców. Tu wymienić 
można szereg pikników, zajęcia dla dzieci, powołanie 
Centrum Organizacji Pozarządowych, odnawianie 
podwórek, działania animatorów i wiele innych przedsię-
wzięć.

Projekt „Nasze Grajewo model wspólnotowego 
zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń 
Turynu” opiewa na 1.236.423,60 zł, w tym wartość 
dofinansowania wyniosła 1.197.423,60 zł, z czego wsparcie 
skierowane dla Miasta Grajewo to 282.500,00 zł. Wkład 
własny samorządu wyniósł zaledwie 39.000,00 zł w formie 
wkładu finansowego związanego z realizacją zadań 
publicznych. Termin zakończenia realizacji całego 
przedsięwzięcia zaplanowany jest na 31.01.2022 r., lecz 
jego efekty z pewnością będą widoczne jeszcze przez wiele 
kolejnych lat.   
  WM/grajewo.pl 
  Fot. grajewo.pl

Grajewo przygotowuje się do świąt Bożego 
Narodzenia. Aby wzmocnić klimat zbliżającej się 
Gwiazdki i wywołać uśmiech na twarzach 
grajewian oraz przyjezdnych, już na początku 
grudnia rozpoczęto przyozdabianie miasta. 
Dzięki temu pierwsze iluminacje, ozdoby oraz motywy 
kojarzone z grudniowymi świętami pojawiły się w Grajewie 
już przed mikołajkami. Pracownicy ratusza, jednostek 
i spółek mu podległych zadbali o to, aby było kolorowo 
i estetycznie w wielu komunalnych zakątkach naszego 
miasta. 


 Podświetlone po zmierzchu cieszą oko, wywołują 
uśmiech i współtworzą bożonarodzeniowy klimat. To już 
tradycja. Anioły, sanie, Święty Mikołaj i choinkowa bombka 
oraz przyozdobione drzewka stoją w centralnych punktach 
naszego miasta. Świecący herb miasta i napis „#Grajewo” 
ubrany w mikołajową czapkę najpewniej kolejny raz 
posłuży do wielu wspólnych zdjęć. Te wszystkie miejskie 
ozdoby wraz ze skrzącymi się od światełek choinkami, które 
ubrali grajewianie na swoich posesjach, w firmach 
i obiektach, tworzą razem piękną, świąteczną atmosferę.  
    WM   /   Fot. grajewo.pl
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W listopadzie 2021 roku zakończyła się realizacja 
projektu pt. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim 
Żłobku” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsię-
biorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2. 
Działania na rzecz równowagi praca-życie.
 Przypomnijmy, umowa nr UDA-RPPD.02.02.00-20-
0150/19-00 o dofinansowanie projektu została zawarta pomiędzy 
Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Białymstoku) a Miastem Grajewo 4 października 2019 r. Miasto 
Grajewo było Liderem projektu, natomiast Żłobek Miejski 
w Grajewie Realizatorem. Przedsięwzięcie było odpowiedzią na 
zidentyfikowane problemy niewystarczającej liczby miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat w stosunku do istniejących potrzeb, 
dysproporcji w sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 
wysokiego odsetka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
spowodowanym oddaleniem od rynku pracy w związku 
z wychowywaniem dziecka i wzrostem izolacji społecznej. 
Głównym celem działań było zwiększenie aktywności zawodowej 
i zatrudnienia wśród 24 rodziców (22 kobiet i 2 mężczyzn) 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Grajewo 
w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. poprzez dostęp do 
miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:

1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń żłobka (pomie-
szczeń sanitarno-higienicznych i sali dydaktycznej);

2. Bieżące funkcjonowanie żłobka (wynagrodzenie 
opiekunek i salowych, wyżywienie dzieci do lat 3 
w formie cateringu, ubezpieczenie dzieci, zakup pomocy 
i zabawek dydaktyczno-edukacyjnych).

W ramach projektu sala żłobka została wyremontowana 
i wyposażona w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. 
Powstała też łazienka dostosowana do potrzeb maluchów. Praca z 
dziećmi w wieku do lat 3 rozpoczęła się 17 lutego 2020 r. Grupa 
licząca 24 dzieci spędzała w żłobku do 10 godzin dziennie. Opiekę 
nad grupą sprawowały trzy opiekunki oraz dwie salowe, które 
jednocześnie realizowały plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 
Żłobka Miejskiego w Grajewie. Plan dnia obejmował czynności, 
takie jak: posiłki, zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne 
i leżakowanie. W ramach projektu w żłobku realizowane były 
zajęcia w formie zabawy. Dzieci uczyły się wierszyków i piosenek, 
uczestniczyły w zajęciach rytmicznych, podczas których 



zapoznawały się z wyglądem instrumentów muzycznych 
i dźwiękami, jakie wydają, brały udział w zajęciach rozwijających 
sprawność manualną i pobudzających wyobraźnię, w zajęciach 
związanych z różnymi świętami. Ważnym aspektem było 
kształtowanie zaradności u dzieci. Chłopcy i dziewczynki uczyli się 
samodzielnego spożywania posiłków, sprzątania zabawek, dbania 
o czystość (w tym mycia rączek, korzystania z nocnika). Dzieci 
zapoznały się ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie 
w związku ze zmianami pór roku, uczyły się pozytywnej postawy 
w stosunku do zwierząt.
Pracownicy Żłobka Miejskiego w Grajewie systematycznie 
zwiększali ilość nowych zabawek i pomocy edukacyjnych 
dostosowanych do potrzeb dzieci do lat 3.
Główne rezultaty projektu:

1. Zwiększenie aktywności zawodowej 24 rodziców 
(22 kobiet i 2 mężczyzn) dzieci do lat 3;

2. Powrót na rynek pracy 8 rodziców dzieci do lat 3 (efekt 
zatrudnieniowy);

3. Utworzenie 24 miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej 
dla dzieci do lat 3.

Całkowita wartość projektu wynosi 851.983,97 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społe-
cznego w wysokości 724.186,37 zł. Projekt był realizowany 
w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r.
Po jego zakończeniu zostanie utrzymana trwałość rezultatów 
w okresie minimum 2 lat, tj. Żłobek Miejski w Grajewie zapewni 
gotowość do świadczenia usług w ramach utworzonych 
w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W Grajewie pod Krzyżem Solidarności odbyła się 
symboliczna uroczystość upamiętniająca wydarzenia 
13 grudnia 1981 roku. 
O godzinie 10 zostały włączone syreny alarmowe, następnie 
uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem Solidarności 
i zmówili modlitwę za ofiary stanu wojennego. Miasto 
Grajewo reprezentował Zastępca Burmistrza Maciej 
Bednarko, Sekretarz Miasta Ryszard Wolwark oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo Wiesław 
Dembiński.
Stan wojenny w Polsce został zawieszony 31 grudnia 1982 
roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego 
trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych 
z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 
9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.
     grajewo.pl/WM
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11 grudnia w Centrum Tradycji Mleczarstwa - 
Muzeum Mleka w Grajewie odbyło się spotkanie 
autorskie z wyjątkowymi kobietami, które 
połączyła wieloletnia przyjaźń, co zaowocowało 
powstaniem nietuzinkowych książek: „I nigdy cię 
nie opuszczę” oraz „I ja ciebie też”. Ich scenariusz 
napisało samo życie. 
W spotkaniu wzięły udział dwie z trzech autorek. Beata 
Harasimowicz i Zuzanna Dobrucka (niestety Katarzyna 
Kalicińska nie mogła być obecna) – matki, żony i kochanki, 
kobiety telewizji, filmu i show-biznesu, scenarzystki, 
reżyserki i producentki, ale przede wszystkim przyjaciółki. 
Na początku powiedziały, że cieszy ich możliwość 
bezpośredniego spotkania, ponieważ kiedy wyszła ich 
pierwsza książka, był lockdown i większość tego typu 
spotkań odbywało się on-line. 
 Autorki z ogromną pasją opowiadały, w jaki sposób 
powstawała ich książka, jak niejednokrotnie wymyślone 
przez nie postacie znajdowały odzwierciedlenie wśród 
żyjących osób. Przytaczały przykłady, co wywoływało 
uśmiech na twarzach zgromadzonych gości. Z chęcią 
odpowiadały na zadawane pytania, były bardzo otwarte 
i niezwykle sentymentalne. Zdradziły, że planują konty-



 W sobotę, 11 grudnia, po raz ostatni w tym roku 
w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie 
z cyklu „Grajewskie spotkanie z historią”. Zaproszonym 
gościem była Małgorzata Anna Charyton, etnolog 
i antropolog kulturowy oraz przyrodnik, która prowadzi 
badania wśród tajemniczych uzdrowicieli z Podlasia – tzw. 
„Szeptuch”. Na co dzień jest przewodnikiem po Supraślu 
i Podlasiu. Pani Małgorzata w bardzo ciekawy sposób 
przybliżyła nam problematykę związaną z „Szeptuchami” – 
czyli inaczej mówiąc, tradycyjnymi, ludowymi uzdrowi-
cielkami z terenów Podlasia. Szeptuchy od wieków 
wzbudzają zaufanie i dziś nadal przyciągają do siebie osoby 
szukające pomocy. Nie mają dyplomów medycznych, 
korzystają z tradycyjnej medycyny ludowej Podlasia. 
Wiedzą, czym jest pełnia zdrowia i leczą to, czego „lekarze 
nie znają”. Na spotkaniu zebrani mogli dowiedzieć się, że 
„Szeptuchy” pomagają leczyć ludzi z pięciu chorób, które 
zupełnie nie znajdują odpowiedników pośród tych 
sklasyfikowanych w zachodniej medycynie. Nazywają je: 
wiatr, róża, przestrach, urok i nerw-kołtun. U podstaw 

nuować swoją przygodę z pisarstwem, dając do zrozu-
mienia, że zapewne powstanie kolejna, trzecia część. 
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, 
tym bardziej, że pani Beata Harasimowicz jest rodowitą 
grajewianką i zapewne na długo pozostanie w pamięci 
uczestniczących w nim osób. Zgromadzeni  mieli 
możliwość zakupu książek i otrzymania autografu z oso-
bistą dedykacją.
    CTM-MM



działalności „Szeptuch” leży przekonanie, że źródłem 
wszystkich chorób jest nasza duchowość, czyli problem 
rodzi się w tej sferze i wywołuje konsekwencje w ciele. 
Dlatego też najlepszą pomocą jest uzdrawianie duchowe. 
Prelegentka zwracała też uwagę na rolę i znaczenie 
„Szeptuch” w kulturze tradycyjnej Podlasia.                                              
       GIH

W dniach 26 listopada i 3 grudnia w sali widowiskowej 
Grajewskiego Centrum Kultury odbyły się koncerty 
Zespołu Pieśni i Tańca “Grajewianie”. Młodzi tancerze ze 


wszystkich grup wiekowych zaprezentowali swój dotych-
czasowy dorobek artystyczny. Koncert poprowadził 
kierownik zespołu - Wojciech Chylewski.
             GCK
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Czy to był dobry czas dla naszego miasta?
- Sądzę, że tak. Biorąc pod uwagę rozmach inwestycyjny, 
kondycję finansową miasta, zakończone i rozpoczęte 
działania oraz wypracowaną perspektywę na dalszy dobry 
rozwój w nadchodzącym roku, te 12 miesięcy oceniam jako 
pozytywne dla Grajewa. 

Co może martwić? 
-Pandemia. Stojąc na czele Urzędu Miasta Grajewo wdro-
żyłem wszelkie środki zaradcze, by zahamować rozwój 
epidemii. Szybko uruchomiliśmy Powszechny Punkt 
Szczepień, szeroko promowaliśmy informacje o środkach 
ostrożności. Tak zorganizowaliśmy pracę urzędu i podle-
głych jednostek, by zapewnić optymalne bezpieczeństwo 
i petentom i pracownikom. Z jednej strony jest świado-
mość, że jako burmistrz zrobiłem wszystko, co w moich 
uprawnieniach, aby powstrzymać rozwój zarazy, ale 
z drugiej jest ogromny smutek, gdy widzę statystyki Urzędu 
Stanu Cywilnego w Grajewie o liczbach wydanych aktów 
zgonu. 

Inwestycje są siłą napędową miasta. Które były 
najważniejsze?
- Dobiegający do końca rok obfitował w inwestycje w wielu 
obszarach. To między innymi rozwój infrastruktury 
drogowej, gdzie jednym z przykładów jest zakończone 
w listopadzie duże przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa 
ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku 
Strzelców Konnych w Grajewie” oraz rozpoczęcie kolejnej 
dużej inwestycji  pn.„Budowy ciągu ulic: Łąkowej, 
Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. 
Konopnickiej w Grajewie”, budowa ul. 11 Listopada, a także 
budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W 2021 
roku postawiliśmy na nowe miejsca do rekreacji 
i wypoczynku oraz podniesienie potencjału już istnie-
jących. Dlatego oświetliliśmy tereny zielone przy ulicy 
Ekologicznej oraz na osiedlu Jana Pawła II. 
 Ważne są inwestycje w edukację w miejskich 
szkołach, przedszkolach i żłobku. Tutaj wymienię również 
działania w sferze sportu i rekreacji jak rozpoczęta 
niedawno budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole 
Podstawowej nr 4. Przybyła nam także kolejna Otwarta 
Strefa Aktywności, z której korzystać można przy ulicy 
Sportowej. Niełatwo odpowiedzieć na pytanie, które 
tegoroczne inwestycje są najważniejsze, ponieważ 
wszystkie służą mieszkańcom. Można przyjąć, że 
najbardziej istotne były te najdroższe, gdzie udało nam się 
pozyskać duże środki zewnętrzne. Więc tutaj plasować się 
będzie wspomniana wcześniej „Budowa ciągu ulic: 
Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców 
Konnych w Grajewie” z dofinansowaniem  w kwocie 
6 385 635,57 zł. Na naszych oczach zmienia się także Plac 
Niepodległości. Dzięki inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja 
Centrum Grajewa” w końcu uda się wydobyć potencjał tego 
miejsca i sprawić, by służyło grajewianom. Chociaż w mojej 
ocenie najważniejszym elementem tej rewitalizacji jest to 
czego nie widać gołym okiem, to podłączenie mieszkańców 
i przedsiębiorców z tego terenu do sieci CO oraz kanalizacji 
sanitarnej. Na ten cel pozyskaliśmy 4 000 000,00 zł  
w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.   

Czy inwestycje i tegoroczne przedsięwzięcia 
z wszystkich ważnych obszarów mają jakiś 
wspólny mianownik?
 - Tak. Jest nim cel, aby Grajewo- inwestycja za inwestycją, 
z każdą złotówką wydaną z miejskiego budżetu, stawało się 
miastem coraz bardziej przyjaznym rodzinie. To nasz 
priorytet. Kurs, który obrałem ma przynieść jasno 
określone efekty. Chcę, by w naszym mieście można było 
godnie mieszkać i pracować, dobrze uczyć się, a następnie 
wypoczywać. W Grajewie powstało już tyle miejsc 
w przedszkolach, aby sprostać oczekiwaniom młodych 
rodziców. Teraz rozwijamy opiekę w żłobku. Wiem, że tutaj 
wciąż jest więcej chętnych niż miejsc, lecz jeszcze niedawno 
nie było ich wcale. Od kiedy jestem burmistrzem, tych 
miejsc przybywa i będzie przybywać. To ważne, ponieważ 
młodzi rodzice są w stanie podjąć pracę, gdy ich dziecko ma 
zapewnioną opiekę w dobrej placówce z wykwalifikowaną 
kadrą. Urząd Miasta nie jest firmą i nie tworzy miejsc pracy, 
lecz swoimi działaniami może stworzyć optymalne warunki 
do rozwoju biznesu. Stąd miejskie inwestycje drogowe 
w strefie przemysłowej, sprzedaż tamtejszych gruntów 
przedsiębiorstwom, które tworzą nowe etaty. Jedną 
z takich prorozwojowych inwestycji w tym obszarze była 
pomoc finansowa dla powiatu- na remont ulicy Elewator-
skiej miasto Grajewo przekazało 1 000 000,00 złotych. 
Miasto przyjazne rodzinie musi być bezpieczne. Stąd cały 
szereg działań w lepsze przejścia dla pieszych, progi 
zwalniające. Rodziny potrzebują także w okolicy swego 
miejsca zamieszkania, infrastruktury, gdzie mogą odpo-
cząć. Dbamy więc o dzieci, młodzież i dorosłych. Nie 
zapominamy o seniorach. Nasze działania służą też 
integracji międzypokoloniowej. Stąd pikniki rodzinne, 
gdzie świetnie bawią się grajewianie w każdym wieku. To 
także nakłady na Klub Seniora oraz coraz większa dbałość 
o to, by każda nowa inwestycja nie miała obciążeń w postaci 
barier architektonicznych utrudniających komunikację 
seniorom lub osobom z niepełnosprawnościami. Inwestu-
jemy zatem równolegle w wielu obszarach. Zależy mi, by 
jakość życia w naszym mieście wzrastała. Po to budujemy te 
wszystkie nowe drogi, chodniki, place zabaw i prowadzimy 
dziesiątki innych inwestycji, by po ich ukończeniu 
grajewianie mogli obiektywnie stwierdzić, że jest lepiej. 
Aby młode rodziny z dziećmi stąd nie wyjeżdżały, sukcesy-
wnie w miarę możliwości finansowych odpowiadamy 
inwestycjami na ich oczekiwania.
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Na ile udało się zatrzymać emigrację z Grajewa 
w 2021 roku?
- Odpowiedź dadzą nam informacje z Głównego Urzędu 
Statystycznego opracowane na podstawie przeprowa-
dzonego w tym roku Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
Grajewo z pewnością będzie miał szczegółowe dane ze 
stanu na 31 grudnia 2021 roku. Upublicznimy je zaraz po 
Nowym Roku, gdy tylko zostaną zebrane i przeanalizo- 
wane. W porównaniu do roku 2019 liczba mieszkańców 
w 2020 roku zmniejszyła się o 269 osób. W moim 
przekonaniu, jesteśmy na dobrej drodze, by zatrzymać 
trend zmniejszającej się liczby mieszkańców miasta i go 
odwrócić. Widocznym symptomem tego jest między 
innymi dynamiczny rozwój mieszkalnictwa wielorodzin-
nego w Grajewie. Deweloperzy wciąż budują nowe bloki. Są 
kupowane mieszkania, więc można twierdzić, że uda się 
zatrzymać proces spadku liczby ludności Grajewa. Tutaj 
podkreślę, że dzięki uzbrojeniu w media terenu przy 
prowadzeniu inwestycji „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, 
Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”, 
wkrótce będzie można uruchomić pod budownictwo 
mieszkaniowe tereny w okolicy Osiedla Jana Pawła II. 

Jak prorodzinne inwestycje w Grajewie są 
wspierane środkami zewnętrznymi?
- Wszystkie inwestycje prowadzone są Grajewie nawet te 
drogowe i infrastrukturalne o których wspominałem 
wcześniej służą jego mieszkańcom. Liczyliśmy ile udało się 
pozyskać środków zewnętrznych od stycznia do listopada. 
To duża łączna kwota 45 890 452,00 zł na sześć 
strategicznych projektów, świadczy o tym, że skutecznie 
sięgamy po środki zewnętrzne. Wśród nich są na przykład 
pieniądze na inwestycję, którą zrealizuje Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Grajewie. Zgodnie z planem, 
do końca 2023 roku ma powstać blok z 36 lokalami 
mieszkalnymi, w tym jeden dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Tu wsparcie wyniosło 
6.209.745,77 zł. Ta inwestycja będzie istotna dla osób, 
których status materialny nie kwalifikuje do ubiegania się o 
mieszkanie komunalne, a z drugiej strony mają zbyt niskie 
dochody, by starać się o kredyt mieszkaniowy. Muszę 
zaznaczyć, że w lipcu wyłoniony został wykonawca 
dokumentacji projektowej bloku komunalnego na działce 
przy ul. Targowej. Według planu powstanie trzykondy-
gnacyjny budynek z 24 mieszkaniami w tym: 12 lokalami 
o powierzchni 45-50 m2 (dwupokojowymi) i  12 
mieszkaniami o powierzchni 60-65 m2 (trzypokojowymi). 
Projekt obejmie także budowę dróg i parkingów oraz 
aranżację zieleni. Gdy już będzie gotowy zaczniemy 
starania o środki zewnętrzne na budowę tego bloku. 

Miasto otrzymało 28 424 000,00 zł na „Budowę 
i przebudowę dróg gminnych w Mieście Grajewo” 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Czy ta 
informacja, która przyszła w dniu 25.10.2021 r., 
stawia miasto na dobrej inwestycyjnej pozycji 
startowej w nadchodzącym roku? 
- Tak jest z kilku względów. To precedens w historii 
Grajewa. Nasze miasto nigdy nie pozyskało tak ogromnych 
pieniędzy. Po drugie- po raz pierwszy w historii wkład 

własny opiewający na niecałe półtora miliona złotych 
pozwala zaplanować niemal 30-milionową inwestycję 
wszech czasów. W ramach dofinansowania wybudowane 
i przebudowane zostaną drogi: Spokojna, rtm. Konopki, 
Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, 
Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, 
Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tabortowskiego, Baśniowa, 
Jana Pawła II, Siedzikówny INKI, Kościelna, Św. Józefa, 
Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznik na 
os. Południe. Zakres planowanej inwestycji objął także 
budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących 
chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. 
Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami 
i zjazdami, odwodnienie dróg oraz oświetlenie uliczne 
i oznakowanie. Z tego miejsca pragnę serdecznie 
podziękować za wsparcie i rekomendację dla naszego 
wniosku, którego udzielił Adam Andruszkiewicz Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Jarosław 
Zieliński Poseł na Sejm RP. 

Co jeszcze znalazło się w planach inwesty-cyjnych 
na 2022 rok?
- To między innymi ciąg dalszy budowy ulicy Geodetów, 
ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej 
i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie. Istotnym 
przedsięwzięciem będzie również „Poprawa bezpie-
czeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku 
Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej”.  
W 2022 roku zaplanowaliśmy kolejne prace w ramach 
„Rewitalizacji Centrum Grajewa”. Dodam, że każda z tych 
inwestycji jest sowicie dofinansowana środkami pozabud-
żetowymi. W budżecie na nadchodzący rok założyliśmy 
stworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta, 
realizację tej inwestycji wymusza na nas troska o bez-
pieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu, w zwią-
zku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Jest tutaj 
także budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Grajewie czy budowa tężni solankowej w Parku Solidar-
ności. Zadania, które wygrało w głosowaniu mieszkańców 
w Budżecie Obywatelskim w tym roku. 
W 2022 roku planujemy także zakupić kontener, który 
zostanie przeznaczony na poczekalnię dla podróżnych. To 
jedynie część inwestycji budżetowych. W sumie na 
inwestycje w nadchodzącym 2022 roku planujemy wydać 
25 903 243,00 zł. Zaznaczę przy tym, że wciąż czekamy na 
rozstrzygnięcia w konkursach, gdzie miasto Grajewo 
złożyło wnioski. Jeśli przyjdą korzystne dla nas wiado-
mości, wtedy przyszłorocznych inwestycji będzie jeszcze 
więcej.

Zatrzymajmy się chwilę dłużej przy zakupie 
kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla 
podróżnych. Co dalej z dworcem PKP w Grajewie 
i planem budowy Centrum Przesiadkowego?
- Temat jest ważny i wymaga szczegółowych wyjaśnień. 
Zacznijmy więc od tego, że dworzec- działka i budynek nie 
są własnością miasta Grajewo, czyli nie możemy nic z nim 
zrobić. Niszczejący zabytkowy obiekt i los pasażerów 
spędzają mi sen z powiek. Od kilku lat prowadzimy długie 
i skomplikowane negocjacje z Wojewodą, który występował 
w imieniu Skarbu Państwa, by teren dworca pozyskało 
miasto. Jest to ciągła wymiana pism i rozmowy. Niestety 
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w odpowiedzi na nasze wnioski cały czas otrzymujemy 
odmowę przekazania części terenu i budynku Dworca PKP. 
Mimo to, nie ustaję w staraniach o przejęcie budynku 
dworca na własność miasta i szukam wsparcia u osób, 
którym los zabytkowego budynku także leży na sercu.  
Sprawę poruszałem także z Adamem Andruszkiewiczem 
Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
który w dalszym ciągu lobbuje za naszą sprawą u Premiera 
Mateusza Morawieckiego. Teraz tym problemem zajął się 
również poseł Jarosław Zieliński. Problemy własnościowe 
na terenie dworca, długi czas analizowania i zapadania 
decyzji w spółkach kolejowych, w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim, przekładają się na dyskomfort podróżnych. 
Efekt jest taki, że czekający na pociąg czy na autobus przy 
ulicy Kolejowej stoją na wietrze obok wielkiego gmachu 
zabytkowego dworca, gdzie z powodzeniem można 
zorganizować poczekalnię. Miasto od lat chce zainwe-
stować w tamtejszą infrastrukturę, lecz nie jest to możliwe 
prawnie takie działanie na cudzym terenie. Miasto 
zapłaciło za podziały geodezyjne. Chcemy pozyskać teren 
przy dworcu na Centrum Przesiadkowe. Ponieważ 
rozmowy z PKP i Podlaskim Urzędem Wojewódzkim 
w Białymstoku trwają, a podróżni mają niekomfortowe 
warunki, zdecydowaliśmy o zakupie nowoczesnego 
kontenera, który pełnić będzie funkcję poczekalni. 
Równolegle dalej zabiegać będziemy o możliwość 
stworzenia poczekalni w budynku dworcowym oraz 
Centrum Przesiadkowego z placem manewrowym dla 
komunikacji samochodowej obok dworca. To logiczne 
i korzystne dla podróżnych, by mieli jak najbliżej 
z pociągu do autobusu. Takie rozwiązanie chcemy jak 
najszybciej zrealizować we współpracy z samorządem, 
który obecnie zarządza dworcem kolejowym, czyli ze 
Starostwem Powiatowym w Grajewie.   
 
Jakiego rozwiązania oczekuje Pan w kwestii 
rozwiązań komunikacyjnych w Grajewie 
w kontekście budowy trasy Rail Baltica przez 
nasze miasto?

- Wciąż czekamy na dokładną koncepcję budowy wiaduktu 
kolejowego nad ul. Piłsudskiego. Takie rozwiązanie jest 
ostatnim wypracowanym wspólnie stanowiskiem General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK S.A. 
Jako burmistrz Grajewa jestem odpowiedzialny za jego 
mieszkańców, dlatego walczę, aby nie doszło do sytuacji, 
gdy służby ratunkowe - pogotowie czy straż pożarna, nie 
dotrą na czas z jednej części miasta na drugą, bo utkną 
w korku na szlabanie kolejowym. Już teraz służby czekają 
w korku często nawet około 20 min. W mojej ocenie to 
niedopuszczalne. Oczekuję, że zaproponowane rozwią-
zanie zapewni nam wszystkim bezpieczeństwo i  minimum 
dwa przejazdy bezkolizyjne. Moja najgorsza obawa jest 
taka, że GDDKiA i PKP PLK S.A. wycofają się z budowy 
bezkolizyjnych przejazdów i miasto faktycznie zostanie 
przedzielone na dwie części i tym samym straci szansę na 
dalszy rozwój. Na tym najbardziej ucierpią mieszkańcy. 

Jakie są plusy rządzenia niedużym miastem?
 - To przede wszystkim gruntowna znajomość potrzeb jego 
mieszkańców. Moim atutem jest fakt, że tutaj się 
wychowałem, mieszkam i problemy grajewian znam 
bardzo dobrze. Od zawsze jestem blisko mieszkańców 
i potrafię słuchać, analizować, by szukać rozwiązań. Po 
spotkaniach w okręgach, które uniemożliwiła pandemia, 
komunikuję się z grajewianami głównie telefonicznie. 
Przyjmuję konstruktywną krytykę, cenię szczerość i liczę na 
dalszą dobrą współpracę z mieszkańcami, którzy już 
wielokrotnie udowodnili, że współtworzą Grajewo. Wyraz 
tego dają, głosując w kolejnych edycjach Budżetu 
Obywatelskiego. Mimo że Grajewo jest niedużym miastem, 
to jestem pewien, że zrobiliśmy w 2021 roku naprawdę 
dużo dla jego rozwoju. Korzystne zmiany widzą grajewianie 
i przyjezdni. To daje pewność, że wraz z pracownikami 
Urzędu, prezesami miejskich spółek, dyrektorami jedno-
stek budżetowych i radnymi podejmujemy trafne decyzje. 
To cieszy.
                                          Dziękujemy za rozmowę.

Miasto Grajewo wsparło zakup radiowozu dla 
tutejszej Policji kwotą 10 tysięcy złotych. 7 grudnia 
funkcjo-nariusze otrzymali 2 nowe pojazdy 
służbowe. Ten, który będzie służył grajewskim 
dzielnicowym, to Toyota Corolla z napędem 
hybrydowym o pojemności silnika 1,8 litra i mocy 
98 koni mechanicznych. W uroczystości przeka- 
zania pojazdów wziął udział Dariusz Latarowski 
Burmistrz Miasta Grajewo, przedstawiciele 
lokalnych samorządów, a także kapelan grajew-
skich policjantów. 
Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetowych 
Policji oraz ze środków samorządowych. Łączna wartość 
zakupu obu pojazdów wyniosła ponad 226 tysięcy złotych. 
Ponad połowę środków na to zapewniła Policja, a pozostałą 
część przekazały samorządy. Celem tej współpracy jest 
osiągnięcie  wspólnie  jak najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańcom Grajewa i całego powiatu 





grajewskiego. Służy temu między innymi systematyczna 
modernizacja floty policyjnej. 
  WM na podst. grajewo.policja.gov.pl
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Przestępcy działający metodami „na wnuczka" 
i „na policjanta" wciąż żerują na dobroci 
i łatwowierności starszych osób. Mogą wyłudzić 
pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, 
ojców i wujków. Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy 
krewnych przed złoczyńcami podszywającymi się 
pod członków rodziny lub policjantów. Nie 
pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek 
życia. W tym celu Miasto Grajewo we współpracy 
między innymi z Komendą Powiatową Policji 
w Grajewie wyemitowało ulotki informacyjne. 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo 
zachęca mieszkańców do rozmów z seniorami, by 
przestrzegać ich przed oszustami. Kilka chwil 
poświęconych tym tematom może pomóc ochronić 
dorobek życia niejednego seniora.
Przestrzegamy przed oszustami wyłudzającymi od 
starszych osób pieniądze metodą na tzw. „wnuczka” czy 
„policjanta”. Niestety, co jakiś czas pojawiają się informacje 
o kolejnych pokrzywdzonych. Przy tego typu przestę-
pstwach bardzo istotna jest profilaktyka, której głównym 
celem jest uświadomienie osób starszych o grożącym im 
niebezpieczeństwie. Dlatego bardzo ważną rolę grają tu 
także młodsze osoby. Te, dzięki bezpośrednim kontaktom
z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami 
w rodzinie, mogą przekazać im niezbędną wiedzę. 
 - Warto podczas rodzinnych spotkań lub nawet rozmowy 
telefonicznej znaleźć chwilę, aby z seniorami o tym 
porozmawiać – apeluje Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo.

Charakterystyka oszustw metodą „na wnuczka”
Przestępcy często posługują się książkami telefonicznymi, 
z których wybierają osoby o imionach występujących raczej 
u osób starszych, następnie dzwonią na wybrany numer 
telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby 
oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej 
rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, 
pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą 
rozmową.
Kiedy oszustowi udaje się nakłonić osobę pokrzywdzoną do 
„udzielenia pomocy finansowej”, nieraz informuje, że nie 
będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy i podaje sposób 
przekazania pieniędzy (gotówką lub przelewem) innej 
osobie. Przestępcom chodzi o to, aby skłonić ofiarę do 
przekazania pieniędzy nieznajomemu, mimo że będzie 
widziała oszusta po raz pierwszy w życiu.
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że osoba 
oszukiwana najczęściej przekazuje pieniądze obcej osobie, 
która odgrywa rolę tzw. odbiorcy. Sprawca ten podaje się za 
dobrego znajomego rzekomego „wnuczka” lub inną 
zaufaną osobę.
Oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo połączeń 
telefonicznych, w krótkich odstępach czasu, w celu 
wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego 
przekazania pieniędzy. Taka taktyka dodatkowo ma 
utrudnić osobie oszukiwanej nawiązanie kontaktu 
z członkami rodziny, rzekomo proszącymi o pomoc 
finansową.

Charakterystyka oszustw metodą „na policjanta”
Tym razem przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Tu zazwyczaj nieuczciwy 



rozmówca przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje 
zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym 
pomóc. Rzekoma pomoc ma polegać na przekazaniu 
gotówki. 
W rzeczywistości dzwoniący są przestępcami, którzy nie 
mają nic wspólnego z policją. Jedynym ich celem jest 
wzbogacenie się kosztem ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu 
pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta 
konto, wszelki kontakt ze złoczyńcami się urywa. Z reguły 
dopiero wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł 
ofiarą oszusta.

Informujmy policję!
Zawsze w takich i podobnych sytuacjach prawdziwi 
policjanci czekają na telefon, tym bardziej, że sprawcy 
mogą obserwować potencjalne ofiary. Dlatego im szybciej 
policja otrzyma sygnał, tym szybciej zareaguje.
Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które 
nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. 
Niespodziewane telefony osób podających się za policjan-
tów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy 
kuzynów, nie muszą zakończyć się finansową porażką 
naszych bliskich, jeżeli ci będą przestrzegać kilku 
podstawowych poniższych zasad

Jak nie dać się oszukać?
- Jeżeli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić 
autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 - 
zanim zadzwonisz pod ten telefon, sprawdź, czy rozłączyłeś 
poprzednią rozmowę.
- Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.
- Nie działaj pochopnie pod presją czasu.
- Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci 
numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być 
ono tajemnicą.
- Jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, 
niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwo-
niąc pod numer 112.
- Nie wpuszczaj do domu osób nieznajomych.
- Nie przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy.
- Unikaj podejrzanie korzystnych ofert, zwłaszcza gdy 
trzeba podpisać dokumenty, wpłacić zaliczkę lub przekazać 
oszczędności.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest 
to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz 
tylko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba 
postępuje w podany powyżej sposób, PROSIMY O 
NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI 
pod nr 112.
    WM na podst. KGP

Źródło: KGP
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WIADOMOŚCI SZKOLNE

Święty Mikołaj obdarował młodych grajewian słodkimi 
upominkami oraz przekazał najlepsze życzenia od Dariusza
Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo. 6 grudnia był 
zatem wyjątkowym dniem w miejskich przedszkolach. Na 


pocztę mailową Gazety Grajewskiej przyszło wiele 
mikołajkowych fotografii oraz relacji. Za wszystkie 
dziękujemy i z radością dzielimy się zdjęciami z naszymi 
Czytelnikami.
                               WM/SP1/PM1/PM2/PM4/PM6

SP1 PM4

PM1 PM6

PM2 PM4
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tej informacji dla potomnych. 
Początki rodu Wilczewskich związane są z miejscowością 

Wilczewo w ziemi malborskiej i sięgają roku 1507. Niestety do 
dzisiejszych czasów nie zachowały się na ten temat żadne 
dokumenty archiwalne. Wilczewscy na terenie Prus Królewskich 
posiadali wiele majątków ziemskich. Postępowała również 
migracja w kierunku wschodnim i tak w ósmym pokoleniu, 
podkomorzy wiski Stanisław Antoni Wilczewski s. Stanisława 
bierze w 1692 roku ślub z Anną Grajewską c. Mariana Jakuba 
i Franciszki z Opackich, tym samym stając się kolejnym 
właścicielem Grajewa. Wilczewscy byli właścicielami Grajewa 
przez kolejne 172 lata, gdyż w 1864 r. przez małżeństwo Anny 
Wilczewskiej (córki Aleksandra) z Janem Stanisławem 
Woyczyńskim miasto przeszło w posiadanie rodu Woyczyńskich.

W tym miejscu należy wspomnieć o archiwum sięgającym 
XV wieku, jakie znajdowało się wówczas na dworze grajewskim. 
Były w nim przywileje, dokumenty, inwentarze dóbr i inne akta 
oraz korespondencja, która ze względu na działalność 
Grajewskich, a następnie ich spadkobierców Wilczewskich, 
zawierała bardzo cenne materiały do dziejów politycznych 
i wewnętrznych Polski, Mazowsza i Podlasia. Ponadto był tam 
pamiętnik prowadzony przez panny i panie Wilczewskie od końca 
XVIII w. Na wielu stronach pięciu tomów zanotowały one 
wszystko, co zdarzyło się w domu, w bliskiej i dalszej rodzinie 
i w całym kraju, od pogody i gospodarstwa, wyjazdów z domu 
i przybywających do grajewskiego domu bardzo licznych gości, 
do ważnych wypadków w kraju i do znakomitych osób, które o 
Grajewo zawadziły lub w gościnnym jego dworze przebywały. 
Niestety, w czasie pożaru dworu w XIX w. archiwum to spłonęło. 
Jan Woyczyński, mąż ostatniej z Wilczewskich, Anny, właściciel 
Grajewa, zdołał uratować tylko część dokumentów, w tym 
zapewne przywileje lokacji miasta Grajewa i 5 tomów owego 
pamiętnika. Co się później stało z ocalonymi przywilejami 
i pamiętnikiem nie wiadomo. 

W okresie pobytu Napoleona głównym dziedzicem dóbr 
Grajewo z przyległościami był Kajetan Tomasz January 
Wilczewski - syn Wacława Andrzeja Wilczewskiego i Antoniny 
Garczyńskiej. Urodził się w 1767 r. Pełnił szereg zaszczytnych 
funkcji, m.in.: chorąży wiski, Marszałek Powiatu Biebrzańskiego, 
Sędzia Pokoju Powiatu Biebrzańskiego, członek czynny loży 
Wschodzącego Słońca w Łomży. Zmarł 11 marca 1847 w Grajewie.

 Autorkami cytowanego pamiętnika były zaś Karolina 
Barbara Marianna Wilczewsk (urodziła się w czerwcu 1764 r. 
w Wierzbowie, a zmarła jako panna w Grajewie 1 sierpnia 1827 r.) 
oraz Anna Teresa Wilczewska – ur. 28 lipca 1768 w Warszawie, 
zaś zmarła 20 października 1838 r. w Grajewie. To właśnie po jej 
śmierci Kajetan Wilczewski wzniósł na cmentarzu parafialnym 
w Grajewie, istniejącą do dziś, murowaną klasycystyczną kaplicę, 
przekształconą później w grobowiec rodzinny Wilczewskich.

    opr. T.Dudziński

Grajewo wielokrotnie w swej historii gościło wybitnych gości. 
Najbardziej znamienitym z nich był chyba Napoleon Bonaparte, 
który zawitał do naszego miasta w grudniu 1812 roku, podczas 
swego odwrotu spod Moskwy.

Relacja z jego pobytu ukazała się w 1899 r. w "Tygodniku 
Ilustrowanym", gdzie Jan Woyczyński opublikował fragment 
z trzeciego tomu pamiętnika Wilczewskich – właścicieli Grajewa. 

Fragment ten brzmiał następująco: 9 XII 1812 odjechali 
oficerowie a przyjechał p. /Michał/ Czyż, podprefekt 
z Augustowa /naczelnik powiatu dąbrowskiego z siedzibą 
w Augustowie/. Jechał przed Napoleonem, cesarzem 
Francuzów, który jedzie incognito pod nazwiskiem księcia 
Colincourt, od armii i w nocy jadł obiad w Augustowie 
i przedrzemał się. Tu do Grajewa przyjechał o 10 przed 
południem. Zajechał na pocztę /Właścicielem poczthalterii 
w Grajewie był niejaki Wolski/, zanieśli mu ze dworu 
Wilczewskich kawy i bułek. Nalał w misę kawy, bułki nadrobił 
i łyżką jadł. Pytał czyje miasto. Siła domów - chwalił, że dobrze 
budowane. A że miał karetę na kołach, chcieli dla niego sani 
krytych, więc mój brat /Kajetan Wilczewski - właściciel 
Grajewa/ dał mu swoje karetę na saniach, swoje konie i mój brat 
z p. Czyżem pojechali za nimi do Szczuczyna. Tam koni nie zastał 
na poczcie i tymi samymi pojechał do Stawisk. I mój brat 
pojechał tam za nim. Tam na poczcie nie chciało mu się wysiadać 
z tej karety i mówił memu bratu, żeby mu ustąpił tej karety. Nie 
odmówił mu tego, ale się nie chciał z nim targować, 
i wrzucił mu cesarz w czapkę 25 napoleondorów dubeltowych, 
a stangretowi dał 5 takichże. Mróz okrutny.

Woyczyński dodaje też, że Napoleon dotarł tą grajewską 
karetą do Warszawy, a bardzo możliwe, że dojechał aż do Drezna, 
gdyż tam podobno była jeszcze przechowywana w XIX wieku. 
Napoleon odjeżdżając z Grajewa wręczył bardzo pięknej 
dziewczynce – córce właściciela poczthalterii w Grajewie, 
Wolskiego, złotą broszkę z wizerunkiem główki kobiecej na 
porcelanie. Na przełomie XIX i XX wieku była ona w posiadaniu 
Pani Teresy Żychowskiej, wdowy po profesorze Uniwersytetu 
Warszawskiego w Warszawie. Czy przetrwała do dnia dzisiej-
szego- nie wiadomo.

Warto pamiętać, że Napoleon, choć jechał z Augustowa, to 
nie przybył do Grajewa od strony Rajgrodu obecną ulicą 
Kopernika, gdyż w 1812 roku nie było jeszcze w Grajewie ani 
mostu na rzece Ełk, ani traktu warszawsko-kowieńskiego, 
łączącego bezpośrednio Grajewo z Rajgrodem. Podróżował on 
zapewne prastarym traktem przez Rydzewo i Kamienny Bród, 
skąd dopiero dotarł do Grajewa od strony Prus, a więc obecną 
ulicą Ełcką. 

Sam fakt pobytu Napoleona w Grajewie jest dość 
powszechnie znany wśród jego mieszkańców, warto jednak 
zapoznać się z osobami, dzięki którym zawdzięczamy zachowanie 



Anna Wilczewska (1842–1896), żona Jana Woyczyńskiego 
– ostatnia właścicielka Grajewa z rodu Wilczewskich

Pierwsza strona listu z 3 III 1899 r. Jana Woyczyńskiego 
do „Tygodnika Ilustrowanego” z opisem pobytu Napoleona 

w Grajewie
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WIADOMOŚCI SZKOLNE




25 listopada wszystkie przedszkolaki z PM4 obchodziły 
"Dzień Pluszowego Misia". Podczas zajęć poznały historię 
pluszowego misia oraz wymieniały misie znane i lubiane, 
występujące w bajkach dla najmłodszych. Nie zabrakło 
rozmów o ulubionych przytulankach i wspólnych zabaw. 
Dzieci układały tematyczne puzzle, szukały czegoś, co nie 
pasowało do pozostałych przedmiotów na obrazkach oraz 
rysowały misie. Był to dzień pełen uśmiechu i radości, 
który na długo pozostanie w pamięci naszych przedszko-
laków.
                                  Joanna Narolewska; PM4




6 grudnia został rozstrzygnięty konkurs pt. "Bombka 
Bożonarodzeniowa" w Przedszkolu Miejskim nr 6 
w Grajewie.
Liczba zgłoszonych prac konkursowych bardzo pozyty-
wnie nas zaskoczyła. Wszystkie są przepiękne, wyjątkowe 
i jedyne w swoim rodzaju. Komisja miała niemały 
problem w wyłonieniu zwycięzców. Nie sposób było 
wybrać kilka najlepszych. Naszym zdaniem wszystkie 
zasługują na podium. Dlatego jury poczyniło magiczne 
czary i przyznało wszystkim uczestnikom pierwsze 
miejsce. Serdecznie gratulujemy dzieciom i ich rodzinom- 
należą się Wam ogromne brawa.
                                                                                         PM6




Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie dziękuje za nominację 
do akcji #heartchallenge Akademii Dobrego Startu - 
Niepublicznemu Przedszkolu nr 1 w Grajewie.

Chętnie przyłączyliśmy się do akcji, której celem jest 
pomoc w zbiórce pieniędzy na operację chorego na serce 
8-letniego Eryka i wspólnymi siłami zebraliśmy kwotę 
1112 zł.

Serdecznie dziękujemy naszym Uczniom, Rodzicom 
i wszystkim Pracownikom szkoły za wsparcie tej akcji. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie nominuje Fitness club 
Ernesto Gym & Fitness.

      SP1




7 grudnia 2021 r. nasze przedszkole odwiedziła grupa aktorów ze 
Studia Artystycznego KARUZELA z Białegostoku, aby 
przedstawić dzieciom spektakl pod tytułem „Wakacje Świętego 
Mikołaja”. Po kolejnych udanych i bardzo pracowitych świętach, 
Mikołaj udaje się na zasłużony urlop. Beztroskie wakacje 
w ciepłych krajach przedłużają się odrobinę za długo. 
Tymczasem wielkimi krokami nadchodzi kolejna Gwiazdka. Czy 
Mikołaj zdąży wygrać z czasem?

Spektakl okraszony ogromną dawką humoru i śmiesznych 
scenek sytuacyjnych sprawił naszym przedszkolakom mnóstwo 
radości.

      PM 2
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie 
uruchomił 10 grudnia rano na terenie kompleksu 
boisk Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada lodowisko 
„Biały Orlik”. 
Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 20:30, oraz w sobotę i niedzielę od 
12:00 do 20:30. Wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Koszt 
wypożyczenia łyżew wynosi 6 zł za godzinę. Opłata za ich 
ostrzenie- 10 zł. 
 Przerwy techniczne zaplanowano w dni powsze-
dnie w godzinach: 14.00-14.30, a w soboty i niedziele 
w godzinach: 16.00 – 16.30.  
 Istnieje możliwość rezerwacji lodowiska dla grup 
powyżej 30 osób. Więcej szczegółowych i bieżących infor-



27 listopada w Białymstoku odbył się XXXII Międzynarodowy 
Memoriał im. Antoniego i Jerzego Dąbrowskich w stylu 
klasycznym zapasów.
Wyniki zawodników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Grajewie
Młodzicy 2007-2009
Kategoria wagowa 44
3 Konrad Drzymkowski, 5 Bartosz Zieliński, 10 Rafał Majewski
11 Łukasz Drzymkowski
Kategoria wagowa 52
1  Paweł Tutaj, 3 Alan Szreder
Kategoria wagowa 62
1 Bartosz Klim
Kategoria wagowa 68
3 Patryk Wołkowski
Mini zapasy chłopcy 2010 – 2012
Kategoria wagowa 27
3   Jakub Bernchard
Kategoria wagowa 29
2             Wiktor Wołyniec
Kategoria wagowa 37
3  Kamil Kalinowski
Kategoria wagowa 46
1 Gabriel Fiedorowicz, 2 Dawid Drzymkowski, 3 Wiktor 
Sulewski



1  Oliwia Kalinowska
Drużynowo – ekipa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Grajewie uplasowała się na 2 miejscu.
Organizatorem memoriału był UAKS „Podlasie” Białystok, a 
współorganizatorami m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Podlaskie Zrzeszenie LZS, Krajowe Zrzeszenie LZS 
i Podlaski Związek Zapaśniczy. 
 Źródło: MOSiR Grajewo, FB: UAKS Podlasie Białystok

5 Jakub Gryczan
Kategoria wagowa 47
3  Brajan Kamiński
Kategoria wagowa 52
3 Ksawery Stachelek
Kategoria wagowa 64
2Kacper Głębocki, 3 skar Gajowy
Kategoria wagowa 85
1  Jan Fiedorowicz, 3 Rafał Cybula
Mini zapasy dziewczyny 2010 – 2012
Kategoria wagowa 35
1 Roksana Chojnowska, 2 Julia Chojnowska
Kategoria wagowa 45
2 Zuzanna Chojnowska, 3 Alexandra Sinkowska
Kategoria wagowa 55
3 Dagmara Sienkiewicz
Kategoria wagowa 60

macji na stronie internetowej oraz profilu facebookowym 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.
            WM na podst. MOSiR Grajewo   Fot. MOSiR Grajewo 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie udostępnił 
wszystkim klientom Pływalni Miejskiej wodny tor przeszkód. Tor 
był dostępny w dniach 4,5 i 6 grudnia. Nie zabrakło chętnych, 
a zwłaszcza dzieci, które miały ochotę na dużo dobrej zabawy. 


 Dodatkowo, 6 grudnia nie zabrakło tutaj świętego 
Mikołaja, który obdarował prezentami osoby przebywające 
w mikołajki na Pływalni Miejskiej.
   WM / Fot. MOSiR  Grajewo
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Po zakończeniu rundy w Klubie Sportowym WARMIA Grajewo 
nastąpiło podsumowanie i wyciągnięto wnioski. Zachęcamy do 
zapoznania się ze szczegółami w rozbudowanym opracowaniu 
dostępnym na stronie klubowej. Został opracowany plan 
przygotowań do rundy wiosennej. Zespół wznowi zajęcia 17 
stycznia. W okresie przygotowawczym do startu ligi, zaplano-
wanego na 12 marca, WARMIA zagra sześć meczów kontrolnych 
w następujących terminach:
29.01. GRANICA Kętrzyn w Kętrzynie
05.02. MAZUR Ełk w Ełku
12.02. CZARNI Olecko w Olecku
19.02. SPARTA Augustów w Augustowie
26.02. ROMINTA Gołdap w Ełku
05.03. NAREW Ostrołęka w Ostrołęce
Jak widać z powyższego planu, staraliśmy się zorganizować mecze 
z zespołami, które są gospodarzami boisk ze sztuczną nawierz-
chnią, której bardzo nam brakuje w Grajewie. Z większych 
miejscowości w naszych okolicach nie ma takiego boiska tylko 
w Grajewie i Mońkach. Kolno, Ełk, Olecko, Łomża, Augustów, 
Zambrów, Mrągowo – tam funkcjonują pełnowymiarowe 
sztuczne nawierzchnie do gry w piłkę nożną. 
Szykują się zmiany kadrowe. Wzmocnienia wymaga defensywa 
naszego zespołu. W ostatnich dniach (przed 12 grudnia- red.) 
Zarząd porozumiał się z 23-letnim obrońcą, który ma za sobą 
niemal 100 występów w III lidze. Po załatwieniu wszelkich 
formalności transferowych zostanie on zawodnikiem naszego 
Klubu i wierzymy, że będzie dużym wzmocnieniem naszej - 
tracącej jesienią zbyt dużo goli - defensywy.
Trwają rozmowy w celu pozyskania do Klubu dwóch ofensywnych 
zawodników, w tym skrzydłowego. Więcej szczegółów będziemy 
mogli podać niebawem. 
 Warto przypomnieć, że w pierwszych dniach grudnia, 
jak co roku wydany został oficjalny, trójdzielny kalendarz 



WARMII Grajewo w cenie 25 złotych. Zakupu można dokonać 
w biurze Klubu, przy ul. Piłsudskiego 30 A po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym (tel. 86 2723853). Istnieje możliwość 
wysyłki (w tym również za granicę) oraz bezpłatnego dowozu na 
terenie Grajewa, a także wystawienia faktury VAT.
Kalendarz zawiera aktualne zdjęcie kadry zespołu oraz najwa-
żniejsze wydarzenia z historii Klubu.
W części kalendarzowej oznaczone są: nazwy miesięcy i dni 
w językach polskim, angielski, niemieckim i rosyjskim, numeracja 
tygodni, dni świąteczne, imieniny.
Zachęcamy do zakupu kalendarza i wsparcia Klubu. Oby dla 
wszystkich kibiców i sympatyków sportu ten kalendarz odmierzał 
w nowym roku 2022 same zdrowe i szczęśliwe dni!
    Autor: Janusz Szumowski

Tenisiści stołowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grajewie udanymi wynikami zaliczyli starty w drugich 
turniejach klasyfikacyjnych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych oraz w II lidze.
07.11.2021 r. w Białymstoku -niezawodny jak zwykle- Marek 
Krymski w seniorach, w stawce najlepszych 32 zawodników 
województwa wywalczył miejsce na 3 stopniu podium.
14.11.2021 r. w Białymstoku Sebastian Janiszewski w kategorii 
juniorów zajął 5 miejsce w stawce 30 zawodników głównie 
z białostockich klubów, w tym SMS. Jest to najlepszy wynik w tej 
kategorii wiekowej tego zawodnika.
21.11.2021 r. w hali sportowej im. Olimpijczyków Polskich 
w Łomży w kategorii skrzatek swój debiut startowy na szczeblu 
wojewódzkim zaliczyła najmłodsza zawodniczka  Liwia 
Pieńczykowska- zajęła miejsce 5, a jej klubowa koleżanka Lena 
Dembińska była 4.
27.11.2021 r. drużyna grajewskiego MOSiR-u odniosła znaczące 
zwycięstwo w II lidze tenisa stołowego, wygrywając z SKTS 
Sokółka 8-2, a punkty w tym meczu zdobyli : Marek Krymski 2,5 ; 
Tyberiusz Królewicz 2,5 ; Marcin Zawistowski 1,5 i Sebastian 
Janiszewski 1,5.                                                     LS




 7 grudnia 2021 r.  w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Grajewie odbyły się finały powiatowe Turnieju 
o Puchar Tymbarka „Z Podwórka Na Stadion" kat. U-12 chłopcy.
W turnieju  wzięły udział cztery drużyny z powiatu grajewskie-
go:Szkoła Podstawowa nr 4 Grajewo,Szkoła Podstawowa 
Słucz,Szkoła Podstawowa Radziłów, Szkoła Podstawowa 
Danówek.
 Nagrodą główną dla zwycięzcy turnieju jest Finał 
Wojewódzki, który odbędzie się w kwietniu na stadionie w 
Sokółce, a następnie Finał Ogólnopolski na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.
 Zwycięzcą Finału Powiatowego została SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 4 w Grajewie, wygrywając wszystkie 
spotkania. Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych finalistów. 
Brawo! 
Naszą szkołę reprezentowali: Florczyk Szymon,  Akacki Krzysztof,  
Czyżewski Filip, Chodorowski Adam, Kopyciński Tomasz, 
Podbereski Mikołaj, Łazowski Dawid, Kwiesielewicz Krystian, 
Modzelewski Szymon, Święćkowski Piotr, Czyżewski Kacper, 
Świderski Marcin. 
Nauczycielem piłkarzy jest pan Grzegorz Cudny.
Gratulujemy!                                                            SP 4 Grajewo
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