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Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad do 2024 roku chce rozbudować 
ulicę Ełcką i przebudować skrzyżowanie przy 
kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Gdy tylko 
projekt tych prac trafił do Urzędu Miasta Grajewo, 
Burmistrz Dariusz Latarowski zarządził konsultacje 
z radnymi i mieszkańcami oraz zaprosił grajewian do 
zgłaszania ewentualnych uwag. Równolegle doku-
mentacji wnikliwie przyjrzeli się pracownicy 
magistratu.
 - Wszystko po to, by zaplanowana inwestycja, po jej 
zrealizowaniu, jak najlepiej służyła mieszkańcom. 
Dlatego dobrze wykorzystaliśmy czas na wnoszenie 
uwag, a grajewianie aktywnie współuczestniczyli 
w etapie konsultacji projektu – wyjaśnia Burmistrz.
Warto zaznaczyć, że projekt i wykonanie finansowane są 
i będą wyłącznie ze środków centralnych. Na ten cel nie poszła 
ani złotówka z budżetu miejskiego. 

Dokumentacja dotyczy ponad 1.92 km drogi 
krajowej, którą  niemal w stu procentach jest ulica Ełcka. 
Projekt przygotowali projektanci na zlecenie białostockiego 
oddziału GDDKiA. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbudowę 
drogi na długości 1,92 km, podniesienie klasy tego odcinka 
DK65 z drogi Głównej (G) do drogi Głównej ruchu przyspie-
szonego (GP) oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do 
przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną 
też chodniki, ciąg pieszo - rowerowy, a także odcinki 
dodatkowej jezdni obsługującej ruch lokalny.W ramach 
zadania przebudowanych zostanie 7 skrzyżowań. Powstaną 
też zatoki autobusowe, oświetlenie drogi z doświetleniem 
przejść dla pieszych. Ma być bezpieczniej i bardziej funkcjo-
nalnie.
 - To duża inwestycja, zakłada roboty drogowe od podstaw. 
Zgodnie z harmonogramem w tym roku chcemy zakończyć 
projektowanie i jeszcze w tym lub przyszłym ogłosić przetarg 
na prace budowlane, których realizacji spodziewamy się 
w latach 2023-2024 – powiedział Gazecie Grajewskiej Rafał 
Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4 lutego odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie Dariusza 
Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo z Radnymi Miasta 

Konsultowaliœmy projekt ulicy E³ckiej

oraz mieszkańcami. Włodarz przedstawił dokumentację 
i zaprosił grajewian do zgłaszania uwag dotyczących projektu. 
Plany sytuacyjne zawierały proponowane rozwiązania 
sytuacyjno-wysokościowe ul. Ełckiej i przebudowy głównego 
skrzyżowania. Uwagi w tej sprawie wpływały do ratusza do 
16 lutego 2022 r. Z dokumentami można było zapoznać się 
także osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Uwagi 
mieszkańców oraz urzędników zostaną przekazane do 
GDDKiA Oddział Białystok w ostatnim tygodniu lutego. 
Postulaty grajewian dotyczą między innymi przeniesienia 
świerka rosnącego przy głównym skrzyżowaniu, uzgodnień 
projektantów z PKP PLK pod kątem planowanej inwestycji 
kolejowej, doprojektowania zjazdu do poczty czy rozmie-
szczenia przejść dla pieszych. Wśród łącznie 19 uwag znalazła 
się również prośba o wizualizację rozbudowy ul. Ełckiej. 
Wpłynęło pięć postulatów dotyczących zaprojektowanej drogi 
serwisowej w ciągu ul. Ełckiej na wysokości m.in. działki 
891/1 oraz trzy  dotyczące zaprojektowanej drogi serwisowej 
przy Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.

                                                                   WM / Fot. grajewo.pl
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9 lutego Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo 
wspólnie z pracownikami Urzędu przedwiosen-dokonali 
nego przeglądu Parku Solidarności. Włodarz miasta 
wskazał miejsce, w którym stanie tężnia solankowa. 
Przypomnijmy, że ten zwycięski projekt z minionej edycji 
Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowany już w tym 
roku. Tężni solankowej pod chmurką dotąd w mieście nie 
było, więc można się spodziewać, że gdy powstanie, Park 
Solidarności będzie jeszcze chętniej odwiedzany przez 
mieszkańców.
Powstanie 8-metrowa drewniana konstrukcja, podłączona 
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. 

Z tê¿ni solankowej skorzystamy ju¿ w tym roku

Trwa „Rewitalizacja Centrum Grajewa”, na którą 
Miasto Grajewo pozyskało 4 000 000 złotych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Postępowanie przetargowe wyłoniło przedsię-
biorstwo, które zadanie wykona za kwotę niemal 
3 800 000 złotych. Przedsięwzięcie zakończy się 
w tym roku. 
Prace trwają na Placu Niepodległości, ulicach Kilińskiego 
oraz Traugutta i łączniku 08KD-D, który na razie nie ma 
jeszcze swego patrona. Powstaje od ulicy Traugutta do 
Placu Niepodległości. Inwestycja jest tak prowadzona, by 
optymalnie zachować zdrowy starodrzew, który nie 
koliduje z projektem. Zieleń, której po nasadzeniach 
dodatkowo tu jeszcze przybędzie, będzie walorem nowego 
centrum Grajewa.    

W ramach zaplanowanych działań wyburzono już 
obiekty, których ze względu na zły stan techniczny już nie 

Zima nie zatrzyma³a metamorfozy centrum

Tężnie orzeźwiają w upały, poprawiają nastrój, wzmacniają 
odporność, koją stres, służą osobom z nadciśnieniem czy 
zapaleniem zatok. Pozwalają odzyskać organizmowi 
równowagę, zwłaszcza po długotrwałej chorobie. Korzystać 
z niej będą mogły dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. 

                                                                WM /Fot. grajewo.pl

Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany tak, by ten 
był ogólnodostępny. Realizacja tego zadania zamknie się 
w kwocie 150 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że 
w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego swoje 
głosy na trzy projekty poddane pod głosowanie oddało 
ponad 600 osób. Ten zakładający budowę tężni zyskał ich 
368, a dwa pozostałe w sumie 245.  

dało się wyremontować. To między innymi dom przy ul. 
Kilińskiego 1 z okolicznymi budynkami gospodarczymi. 
Trzeba przypomnieć, że  budowa ciągu-pieszo jezdnego od 
ul. Traugutta do Placu Niepodległości wiąże się z konie-
cznością rozbiórki zdegradowanych budynków o nu-
merach:  4, 5, 6, 7, 8 , 9 i 10 kolidujących z zaprojektowaną 
infrastrukturą techniczną.

                                                                        WM / Fot. grajewo.pl

 - Warto zaznaczyć, że obecnie trwająca inwestycja będzie 
miała swój ciąg dalszy. Kolejnym etapem zmian w centrum 
będzie budowa fontanny i miejsca do rekreacji na Placu 
Niepodległości. Powstanie spójny, reprezentacyjny deptak 
pieszo-jezdny prowadzący od zadbanego terenu przy ul. 
Popiełuszki w stronę Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Grajewie. Za ulicą znajduje się  zrewitalizowany już Park 
Solidarności – informuje Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo.
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Wśród aktualnie prowadzonych w Grajewie inwestycji drogowych 
są dwa duże przedsięwzięcia. To budowa ciągu ulic: Łąkowej, 
Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. 
Konopnickiej w Grajewie oraz budowa nawierzchni ulicy 
Geodetów.
W ramach prac związanych z budową ciągu ulic wykonywane są 
nawierzchnie jezdni i chodników, zjazdy, kanalizacja deszczowa, 
kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz oświetlenie uliczne. 
Wartość tej inwestycji, dofinansowanej w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, to ponad 12 milionów 709 tysięcy 
złotych. 4 stycznia odbyły się odbiory częściowe prowadzonych 
tam robót. Koniec tej rozległej inwestycji jest zaplanowany na 
przyszły rok.
Budowa nawierzchni ulicy Geodetów wiąże się z pracami 
sanitarnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Przedsię-
wzięcie, którego koszt to ponad 1 milion 290 tysięcy złotych, 
zakończy się w tym roku.
Działania prowadzone w związku z budową ciągu ulic na os. M. 
Konopnickiej i te na Geodetów wiążą się z przejściowymi 
utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców, związanymi
z pracami niezbędnym tam sprzętem ciężkim. Prosimy o cierpli-

Trwaj¹ budowy ci¹gu ulic na os. M. Konopnickiej 
i nawierzchni ul. Geodetów

wość i zrozumienie. W efekcie, po zakończeniu obu przedsięwzięć, 
mieszkańcy odczują korzystne zmiany. 
Cały katalog inwestycji- zarówno tych ukończonych, realizowa-
nych, jak i planowanych w mieście  można zobaczyć na portalu: 
inwestycje.grajewo.pl. Od 2015 roku Grajewo podjęło ich już 
ponad 160 za kwotę ponad 176 milionów złotych.
                    WM / Fot. grajewo.pl

Wygrana batalia s¹dowa owocuje korzyœciami dla mieszkañców
Jeszcze w tym roku mogą rozpocząć się prace 
polegające na budowie nawierzchni i brakującej 
infrastruktury technicznej na ulicach: Spokojnej, 
Legionistów, Perlitza i Rtm. Konopki. O to proszą 
przede wszystkim zamieszkali w  okolicy grajewianie. 
Zabiegają o to również urzędnicy grajewskiego 
ratusza. Dotąd możliwość prowadzenia inwestycji 
blokował spór sądowy dotyczący kwestii własnościo-
wych. Po prawomocnym wyroku wracają prace na tym 
terenie.   
 - Inwestować tutaj chcieliśmy już w 2018 roku, lecz dopiero 
niedawno na dobre zakończyliśmy batalię sądową dotyczącą 
przyległego terenu. Spór blokował zaplanowane przez nas 
działania, ponieważ zgodnie z przepisami, nie mogliśmy 
prowadzić prac na gruncie, co do którego prawa własności wyrok 
wydać musiał sąd – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta 
Grajewo.
Warto zaznaczyć, że Miasto Grajewo już od 2017 r. występowało 
z pierwszymi wnioskami o zezwolenie realizacji inwestycji 
drogowej (ZRID) w ulicach Spokojnej, Legionistów, Perlitza, Rtm. 
Konopki, Ułańskiej.
Na czym polegała batalia sądowa? Spór przed obliczem Temidy 
dotyczący danej inwestycji trwał od 2018 r.  Nieruchomość, na 
której zaplanowano zrealizowanie zadania, znajdowała się we 
współwłasności Miasta Grajewo w udziale 1000/1701 oraz osoby 
prywatnej w udziale 701/1701.  Zgodnie z decyzją ZRID 
(zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) została ona 
podzielona na trzy działki. Dwie przeszły na własność Miasta 
Grajewo, a jedna pozostaje we współwłasności. W 2018 r. 
właściciel wyżej wymienionego udziału złożył skargę na 
obowiązujący dla tego obszaru miejscowy plan zagospodarowania 
terenu, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny tę skargę 
oddalił.  Prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2020 r. dwie 

2działki o łącznej powierzchni 1102 m  stały się wyłączną 
własnością Miasta Grajewo. 
Po wygranej sprawie można było przystąpić do kontynuacji 
wyczekiwanej przez wielu mieszkańców, a zablokowanej przez 
toczące się sprawy, inwestycji drogowej. Powrót do realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa nawierzchni i brakującej 
infrastruktury technicznej na ul. Spokojniej, Legionistów, 
Perlitza, Rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowa kanału 
sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie. Budowa ul. 
Spokojnej na odcinku km0 +166,5 km – 197,5 km” przyniesie 
wiele korzyści mieszkańcom. 
Warto dodać, że po zakończeniu sądowego sporu, teren został 

bezzwłocznie uprzątnięty przez Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o., a pod ulicą Spokojną położono światłowód. 
Przez toczące się sprawy inwestycja została zdjętą z planu 
inwestycyjnego ujętego w budżecie miasta i wprowadzona 
ponowieniem jako zadanie inwestycyjne w ubiegłym roku. 
W grudniu 2021 wznowiono prace nad realizacją inwestycji 
i wykonano budowę wlotu skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II
z ul. Wojska Polskiego. 
Rozstrzygnięcia przed obliczem Temidy przywróciły możliwość 
rozwoju mieszkalnictwa w tej części miasta poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni utwardzonej. 
Dodatkowo, planowane i odblokowane obecnie inwestycje 
sprawią, że wzrośnie poziom bezpieczeństwa podczas zjazdu 
z ulicy Wojska Polskiego.
Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na 
ulicach: Spokojnej, Legionistów, Perlitza i Rtm. Konopki zostanie 
dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przypo-
minamy, że w ramach realizacji wniosku, który opiewał na kwotę 
29 920 000,00 zł powstaną nawierzchnie jezdni wraz z cho-
dnikami i zjazdami, odwodnieniem, oświetleniem i oznako-
waniem 24 ulic tj.: Spokojnej, Rtm. Konopki, Perlitza, 
Ułańskiej, Legionistów, Grzybowej, Jaśminowej, Miłej, 
Konwaliowej, Grabowskiego, Pilota Sztramko, 
Partyzantów, Polnej, Piaskowej, Tabortowskiego, 
Baśniowej,  Św. Jana Pawła II, Danuty Sziedzikówny 
'Inki”, Kościelnej, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, 
Św. Maksymiliana Kolbe, Św. Floriana. Dodatkowo 
wykonane zostaną: Łącznik na os. Południe, parkingu 
przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. 
Huta i Parkowe.
    WM / Fot. grajewo.pl 
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Mamy kolejne, dobre informacje dotyczące nadcho-
dzącego remontu i przebudowy bramy nekropolii 
parafialnej. Już pod koniec ubiegłego roku do 
Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego 
Cmentarza Parafialnego trafił projekt zaplanowanych 
prac. Dokumentację udało się sfinansować dzięki 
hojności osób, które od lat wspierają szczytną 
działalność komitetu. Zakończyły się już uzgodnienia 
z konserwatorem zabytków, pod okiem którego, 
nadwyrężonej zębem czasu bramie, zostanie przy-
wrócony dawny blask.
Na wstępie warto zaznaczyć, że brama od ul. Szkolnej 
i cmentarz nie należą do zasobów miejskich, ale są istotnym 
elementem architektonicznym Grajewa. Postępujące ubytki 
w tynku wejścia na nekropolię groziły wyłączeniem bramy 
z eksploatacji. Dlatego z inicjatywy Dariusza Latarowskiego 
Burmistrza Miasta Grajewo podjęto kroki, które uchronią obiekt 
przed dalszą degradacją. 
- Potrzebne były działania, ponieważ tynk sypał się coraz bardziej 
i na horyzoncie pojawiło się już zagrożenie, że brama zostanie 
zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Podjąłem tę inicjatywę, 
by odwiedzający groby swoich bliskich nadal mogli korzystać 
z tego wejścia, lecz także z szacunku dla pochowanych na tej 
nekropolii osób - wyjaśnia włodarz naszego miasta.
Już  na cmentarzu parafialnym odbyło się 22 października
spotkanie Burmistrza z Księdzem Dziekanem Dariuszem 
Łapińskim, Proboszczem Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej oraz 
Tomaszem Dudzińskim- Przewodniczącym Społecznego 
Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego przy 
Towarzystwie 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Na miejscu 
byli także projektanci. Rozmowy dotyczyły sposobu remontu 
i przebudowy głównej bramy cmentarnej. Uzgodniono również 
formułę sfinansowania tego przedsięwzięcia. Ta zakładała, że 
pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowej zostaną 
przekazane przez Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego 
Cmentarza Parafialnego i tak się stało. Ten etap udało się szybko 
zamknąć, dzięki hojności osób, które od lat wspierają kwesty 
cmentarne i działalność komitetu. W grudniu ubiegłego roku 
gotowy był projekt remontu i przebudowy bramy. 
W zasadzie aktualny stan techniczny bramy należałoby nazwać 
„awaryjnym” i wymagającym natychmiastowych działań 

Wspólne dzia³ania i hojnoœæ darczyñców uratuj¹ 
cmentarn¹ bramê

ratujących ją przed dalszą destrukcją. Stąd decyzja, by szybko 
zająć się problemem. Wykonana w ubiegłym roku dokumentacja 
została już uzgodniona ze służbami konserwatorskimi, zaś obecnie 
Parafia, która jest właścicielem zabytku, czeka na pozwolenie 
budowlane ze Starostwa.  
- Kolejnym krokiem będzie pozyskanie środków zewnętrznych na 
przeprowadzenie prac, które -mamy nadzieję- zostaną wykonane 
jeszcze w tym roku - informuje Tomasz Dudziński, Przewo-
dniczący Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego 
Cmentarza Parafialnego. - Planowany zakres robót jest dość 
znaczny. Przede wszystkim przewidywane jest przemurowanie 
skorodowanych fragmentów murów na nowe, wykonane z cegły 
mrozoodpornej  z użyciem zapraw trasowych, z zachowaniem 
oryginalnego detalu architektonicznego oraz posadowienie bramy 
na fundamencie betonowym wodoszczelnym. W celu doprowa-
dzenia bramy do poprawności użytkowej należy przywrócić jej 
pierwotną, historyczną wysokość przejazdową, jaką miała przed 
sztucznym wyniesieniem terenu spowodowanym budową ulicy. 
Ważnym elementem będzie też skorygowanie nachylenia 
chodnika przed wjazdem dla uniemożliwienia spływu wody z ulicy 
na mury bramy i teren cmentarza przy intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
   WM, T. Dudziński / Fot. grajewo.pl

17 stycznia Wypożyczalnia dla Dorosłych wznowiła 
działalność pod nowym adresem przy ulicy Ełckiej 30, 
po przeprowadzce z obiektu przy ulicy Wojska 
Polskiego 20 i gruntownym remoncie pomieszczeń 
w nowym budynku. Większy komfort zyskali graje-
wianie korzystający z biblioteki. 
- Jest bardziej funkcjonalnie, mamy więcej miejsca, a między 
regałami bez problemu miną się czytelnicy – mówi Monika 
Kostrzewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. 
Podzielona na dwa etapy przeprowadzka do budynku przy ulicy 
Wojska Polskiego była nie lada wyzwaniem logistycznym. Do 
przewiezienia było w sumie 16 ton książek.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam 
w przeniesieniu całego księgozbioru, mebli oraz sprzętu, 
a w szczególności: Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Grajewie Panu Mirosławowi Mielczarkowi, Dyrekto-
rowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie Panu 
Grzegorzowi Purwinowi, Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Grajewie Panu Radosławowi Zolnikowi oraz pracowni-
kom tych miejskich spółek. Dziękujemy również Burmistrzowi 
Miasta Grajewo Panu Dariuszowi Latarowskiemu i Radnym Rady 
Miasta Grajewo za wsparcie finansowe przedsięwzięcia – mówi 
dyrektor Kostrzewska. Zapraszamy do odwiedzenia Biblioteki 
w nowej lokalizacji i korzystania z jej zasobów książkowych. 

Miejska Biblioteka Publiczna z wiêksz¹ przestrzeni¹

Przybyło naprawdę dużo nowości wydawniczych. Wiele bieżących 
informacji o tym, co dzieje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Grajewie, znaleźć można na stronie internetowej oraz profilu 
facebookowym tej placówki.
                                                               WM /Fot. grajewo.pl
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-przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo 
w 2022r.” (Uchwała Nr XL/314/22 );

-wyrażenia opinii dotyczącej oceny aktualności i stopnia 
realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na 
lata 2017-2027 sporządzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo 
(Uchwała Nr XL/313/22) ;

- planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 
2022 roku (Uchwała Nr XL/317/22);

 26 stycznia 2022r. odbyła się XL Sesja Rady Miasta 
w Grajewie. Jako że Rada jest organem stanowiącym, punkt 
6.obejmował podjęcie pakietu uchwał, dotyczących:

- określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego Miasta (dotyczy Zakładu Administracji Domów 
Mieszkalnych, Uchwała  Nr XL/ 315/22 );
-ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum 
Integracji Społecznej w Grajewie w 2022r. (Uchwała Nr XL/ 
316/22);

- planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 
2022 rok(Uchwała Nr XL/319/22) ;
-  planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 

- planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2022r. (Uchwała 
Nr XL/318/22);

Z pracy Rady Miasta

2022r. (Uchwała Nr XL 320/22) ;
- planu pracy Rady Miasta na 2022r. (Uchwała Nr XL/321/22)
     Rada Miasta we współpracy z Burmistrzem Grajewa 
podejmuje na bieżąco wiele zadań, które mają na celu 
dalszy rozwój miasta i służą poprawie warunków życia 
lokalnej społeczności.

PLAN PRACY RADY MIASTA GRAJEWO na 2022r.
 (Załącznik do uchwały Nr XL/321/22 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 stycznia 2022r.)

Planowany termin Tematyka obrad

   grajewo.pl/WM / Fot. grajewo.pl

 14 stycznia 2022r. Burmistrz Miasta Grajewo 
Dariusz Latarowski oraz Katarzyna Jaczyńska Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego udali się do Pani Ireny 
Rogowskiej, by -w imieniu mieszkańców Grajewa- złożyć 
uroczyste życzenia z okazji Jej 100 urodzin.
 Jubilatka otrzymała list gratulacyjny od Premiera 
RP, Wojewody Podlaskiego i Burmistrza Grajewa oraz 
kwiaty. Pani Irenie życzymy wszystkiego, co najlepsze. 
Warto dodać, że Jubilatka to aktywna, wieloletnia członkini 
Klubu Seniora w Grajewie, która swoimi wierszami już 
nieraz umilała tamtejsze spotkania. Jej utwory, takie  jak na 
przykład „Wielkanoc” czy te poświęcone zapustom, 
towarzyszyły adekwatnym wydarzeniom w Klubie.

Sto lat to za ma³o! Pani Irenie ¿yczymy wszystkiego, co najlepsze!

I kwartał 
styczeń -marzec

1.  Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta oraz Planu pracy Rady Miasta na 2022r.
2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami. Podjęcie uchwał   w związku ze zmianami 
     przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w 2022r. 
3.  Informacja dotycząca planowanych rozwiązań komunikacyjnych  w mieście w związku z Rail Baltica.
4.  Funkcjonowanie  Centrum Integracji Społecznej w 2021r.  i plan działań na  2022r.
5. Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
     zawodowego za  2021r.
6. Działalność instytucji kultury w mieście w 2021r.  z uwzględnieniem wpływu pandemii koronawirusa 
     (realizacja planu finansowego, działania programowe, promocyjne, kadra) oraz plany na 2022r.:                        
     1) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym:
         a) Grajewskiej Izby Historycznej,
         b) Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka,
      2) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci (nowa siedziba – wizja lokalna).  
7. Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2021r. 
      z uwzględnieniem:
      a) udziału dzieci i młodzieży  w zajęciach sportowych,
      b) funkcjonowania „Białego Orlika”,
   c) analizy finansowej funkcjonowania Pływalni Miejskiej. Plan pracy na 2022 rok (budżet, kadra,   
       oferta zajęć sportowych).
8. Informacja dotycząca sprawozdań finansowych z wydatkowania dotacji celowych udzielanych 
       stowarzyszeniom przez Miasto Grajewo w 2021r.
9.  Informacja na temat umorzeń podatku od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych i innych    
       podmiotów w 2021 r. Koszty  i efekty działań egzekucyjnych. 
10. Informacja o zakresie i kosztach inwestycji planowanych do realizacji w 2022r.
11. Podejmowanie uchwał i realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb.
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Grajewskie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji i Miejska Biblioteka Publiczna zadbały o to, by 
w minione ferie nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży. 

Na sportowo z MOSiR-em
Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Grajewie przygotował wiele atrakcji, które spotkały 
się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.  W programie 
były zajęcia na basenie, lodowisku i hali sportowej. Zorganizo-
wano turniej w piłkę nożną halową, w którym wzięło udział około 
30 zawodników. Odbył się turniej tenisa stołowego, który 
zgromadził kilkunastu uczestników. Na Pływalni Miejskiej można 
było uczestniczyć w grach i zabawach w wodzie. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia Zapasy Dla Wszystkich, 
gdzie można było wziąć udział w zajęciach ogólnorozwojowych 
oraz grach i zabawach na macie, przeprowadzonych przez 
instruktorów sekcji zapasów MOSiR Grajewo. Na lodowisku 

Udane ferie z miejskimi 

odbyły się konkurencje sportowe. Tam miało miejsce spotkanie 
z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, 
którzy przypomnieli o bezpieczeństwie w czasie ferii. Wszystkie 
dzieci biorące udział w ofercie sportowej przygotowanej przez 
MOSiR zostały nagrodzone napojami i słodkimi upominkami.

Udany odpoczynek od szkoły z Grajewskim Centrum 
Kultury

Łącznie, w czasie zimowej przerwy od nauki, w obiektach GCK-u 
odbyło się 25 warsztatów, a do tego doszły także zajęcia ruchowe , 
karaoke czy wycieczka do Muzeum Sybiru w Białymstoku. Nie 
zabrakło seansów filmowych. Dzieci mogły spędzić kreatywnie 
czas, wykonując prace artystyczne, techniczne i manualne. 
Podsumowaniem i zakończeniem ferii był bal „Piracka przygoda 
z Muzeum Mleka”, którego uczestnicy świetnie się bawili. 
Pracownicy GCK-u dziękują  za mile spędzony czas i mają 
nadzieję, że również za rok ich oferta przypadnie młodym 
grajewianom do gustu i odwiedzą oni obiekty Grajewskiego 
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jednostkami organizacyjnymi

Centrum Kultury.
Ferie zimowe w Centrum Młodego Czytelnika

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, pracownikom 
biblioteki zależało na zorganizowaniu zajęć dla dzieci w okresie 
ferii zimowych. Dla wielu placówka od dawna jest miejscem 
regularnych spotkań, dla innych była to pierwsza wizyta. W tym 
roku uczestnicy spotykali się trzy razy w tygodniu na warsztatach 
plastycznych czy wspólnych zabawach (biblioteczne podchody, 
gry językowe, planszówki). Ponadto udało się zaprosić 
przedstawicielkę KPP w Grajewie- Panią Grażynę Rodzeń, która 
przeprowadziła bardzo ciekawe spotkanie na temat bezpiecznego 
wypoczynku i przestrzegła dzieci przed różnymi zagrożeniami 
w trakcie trwania ferii. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom tych zimowych spotkań za mile spędzony 
czas i zachęcają do udziału w sobotnich zajęciach plastycznych 
w bibliotece! (Każda sobota, godz. 11.00).
WM na podst.: mosirgrajewo.pl, gckgrajewo.pl, biblioteka.grajewo.pl

Fot. grajewo.pl
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Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Czym 
zajmowała się Pani, zanim została Dyrektorem 
Żłobka Miejskiego w Grajewie?
 - Po tym, jak przestałam prowadzić własną działalność 
gospodarczą, w 2012 roku rozpoczęłam pracę w jednym 
z banków, gdzie przepracowałam cztery lata. Przez 
kolejnych sześć lat byłam zatrudniona w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Grajewie na samodzielnym 
stanowisku w dziale świadczeń opiekuńczych. Pod koniec 
ubiegłego roku wzięłam udział w otwartym i konkuren-
cyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze. W efekcie, po zakończeniu tej procedury, 
zaczęłam kierować Żłobkiem Miejskim w Grajewie. 

Ile dzieci uczęszcza obecnie do żłobka i czy jest 
szansa, by grup żłobkowych w perspektywie 
przybyło i czy jest na nie zapotrzebowanie?
- Mamy trzy grupy i każda z nich liczy po 24 dzieci, więc jest 
ich razem 72. Z pewnością było, jest i będzie zapotrze-
bowanie na miejsca opieki dla dzieci w naszym żłobku. 
Dzwonią do nas rodzice i pytają o to. Trudno odpowiedzieć 
na pytanie, czy obecnie jest szansa na powstanie nowej 
grupy żłobkowej, lecz na pewno zapełniłaby się dziećmi. 
Decyzje w tych kwestiach podejmować może Urząd Miasta 
Grajewo, który jest organem prowadzącym dla Żłobka 
Miejskiego w Grajewie. 

Jak wygląda typowy dzień małego grajewianina 
w żłobku?
 - Nasz żłobek jest czynny od godziny 6.00 rano. Pierwsze 
dzieci meldują się u nas już tak wcześnie, by ich rodzice 
mogli spokojnie dojechać do pracy. Ponieważ o godzinie 
8.30 rozpoczynamy śniadanie, więc do 8.30 wszystkie 
dzieci powinny być już w żłobku. Po śniadaniu mamy 
toaletę, a więc mycie buziek i podobnie  jak przed 
śniadaniem, ponowne mycie rączek. Mniej więcej do 
godziny 10.00 nasi milusińscy uczestniczą w wielu 
interesujących zajęciach, z ewentualną przerwą na nocnik, 
która zresztą może przyjść o każdej porze. Przed obiadem 
jest zabawa połączona z edukacją, o co dba profesjonalna, 
młoda i prężna kadra naszej placówki. Następnie mamy 
przerwę na owoc. Przed obiadem, który  jest kwadrans po 
godzinie 11.00, dzieci myją rączki. Po zakończonym posiłku 
jest ponowna toaleta. Około godziny 12.00 nasi grajewianie 
idą spać. Leżakowanie kończy się o godzinie 14.00, po czym 
jest podwieczorek i około 14.30 pierwsi rodzice zaczynają 
odbierać swoje pociechy. O tej porze dzieci spędzają czas na 
zabawie, oczekując na przyjście dorosłych. Staramy się 
optymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę, aby wtedy 
nasze maluchy jak najczęściej wychodziły na dwór, żeby 
aktywnie spędzić czas na placu zabaw- oczywiście pod 
czujnym okiem naszej kadry. Prawidłowemu rozwojowi 
dzieci sprzyjają także posiłki.W naszym żłobku zdrowie 
dziecka jest najważniejsze. Dlatego też zapewniamy 
przygotowanie posiłków w oparciu o model prawidłowego 
żywienia z uwzględnieniem norm zalecanych przez Instytut 
Żywności i Żywienia w Warszawie. Dzieci spożywają 
4 posiłki- śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. 
Dania  zawierają  produkty będące źródłem pełnowar-

Bezpieczeñstwo dzieci i troska o ich prawid³owy rozwój 
O specyfice pracy w ¿³obku, zwyczajach uczêszczaj¹cych tu dzieci oraz atutach placówki korzystnych dla 
prawid³owego rozwoju maluchów rozmawiamy z Katarzyn¹ Kowalczuk, Dyrektor ¯³obka Miejskiego 
w Grajewie.

tościowego białka (mleko i produkty mleczne, mięso i jego 
przetwory, jaja, ryby). Są tutaj węglowodany złożone, 
głównie pochodzące z przetworów zbożowych oraz 
składniki  mineralne i witaminy, a zwłaszcza witamina C, 
zawarta w zdrowych warzywach i owocach.

Dlaczego uczęszczanie do placówki jest istotne dla 
prawidłowego rozwoju dziecka?
-  Dzieci przebywają w  grupie rówieśniczej, więc następuje 
integracja społeczna. Poprzez zabawę uczą się zarówno 
pracy w parach, w grupie, wspólnego działania, jak 
i samodzielności, bo przecież pewne czynności wykonują 
same. W pierwszych dniach pomagamy, pokazujemy 
i proszę wierzyć, że szybciutko uczą się pewnej odpo-
wiedniej dla ich wieku samoobsługi. Maluch zachęcany jest 
do korzystania z nocniczka, samodzielnego jedzenia, 
ubierania się i mycia rączek. Chodzi o to, by wspierać 
i rozsądnie pomagać maluszkowi w doskonaleniu 
wykonywania czynności samoobsługowych. Istotne jest 
także to, że w żłobku dzieci samodzielnie zasypiają na 
leżakowaniu, choć zanim się tego nauczą, mogą oczywiście 
liczyć na pomoc troskliwych pań, także po okresie 
adaptacyjnym. Proszę zauważyć, że rozwojowi samodziel-
ności maluchów sprzyja obserwowanie rówieśników i tych 
tylko troszeczkę starszych dzieci – naśladowanie innych 
kolegów i koleżanek w grupie powoduje, że mały człowiek 
chętniej i łatwiej opanowuje pewne czynności. Ważną rolę 
pełnią wspomniane już przeze mnie gry i zabawy. Zajęcia 
ogólnorozwojowe wspomagają rozwój zdolności i umieję-
tności dziecka. Dzięki zabawie maluszek ćwiczy wszystkie 
zmysły, umiejętności językowe, mowę, koordynację wzro-
kowo-ruchową oraz uczy się współpracy z rówieśnikami. 
Ponadto gry i zabawy stanowią okazję do ciekawego 
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 s¹ w ¯³obku Miejskim w Grajewie priorytetem

spędzania wolnego czasu i dają dzieciom wiele radości, 
a przy okazji uczą. Podam przykład- zajęcia plastyczne 
pomagają ćwiczyć dokładność. Gry oraz zabawy, zarówno 
te w salach, jak i na podwórku są ważne dla utrzymania 
dobrej kondycji fizycznej pociech. Istotny dla dobrego 
rozwoju tak małych dzieci jest także ustalony plan dnia, 
który milusińscy szybko poznają i świetnie się w nim 
odnajdują. Ten plan oraz wpisana w niego rytmiczność 
powodują, że czują się u nas bezpiecznie i komfortowo. Te 
wszystkie oraz niewymienione przeze mnie atuty opieki 
żłobkowej sprawiają, że dzieci są następnie świetnie 
przygotowane do etapu przedszkolnego. 

Trwa właśnie rekrutacja do Żłobka Miejskiego 
w Grajewie. Na jakim jest etapie?
 - Do 18 lutego czekamy na deklaracje rodziców dotyczące 
tego, że ich dzieci,zapisane obecnie do Żłobka Miejskiego 
w Grajewie, będą do nas nadal uczęszczać (wywiad został 
przeprowadzony 15 lutego- red.) Od 1 marca rusza 
rekrutacja na wolne miejsca. Ponieważ nie mamy  jeszcze 
w tym momencie kompletu deklaracji, nie jestem w stanie 
określić, ile tych wolnych miejsc będzie. Trzecim etapem 
rekrutacji będzie podanie 15 kwietnia 2022 roku do 
publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych. Wiele 
ciekawych i przydatnych informacji dotyczących rekrutacji 
oraz między innymi regulamin funkcjonowania naszej 
placówki znaleźć można na stronie żłobka pod adresem: 
www.zlobek.um.grajewo.pl. 

Jakie znaczenie dla miasta i żłobka ma realizacja 
projektu pt. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim 
Żłobku”?
- Ten projekt zaowocował pozytywnymi zmianami na wielu 
płaszczyznach. W ramach jego realizacji powstała kolejna 
24-osobowa grupa dzieci w żłobku, a więc przybyło 
maluchów, które mają zapewnioną fachową opiekę. 
Rodzice mogą spokojnie iść do pracy, gdy ich pociechy są 
u nas- pod okiem profesjonalnej kadry. Przypomnę, że 
głównym celem działań w tym projekcie było właśnie 
zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 
rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 
z Miasta Grajewo poprzez dostęp do miejsc instytucjo-
nalnej opieki żłobkowej. To było naprawdę ważne dla wielu 
rodzin, w których rodzic nie mógł podjąć zatrudnienia 
przez to, że dziecko nie miało zapewnionej opieki w czasie 
pracy mamy lub taty. W efekcie tego projektu pojawiła się 
świetna, nowa infrastruktura zaplecza lokalowego oraz 
wyposażenie. Przypomnę, że w związku z tym przedsię-
wzięciem sala żłobka została wyremontowana i wyposa-
żona w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. 
Powstała też łazienka dostosowana do potrzeb maluchów. 
Przybyło także mnóstwo dobrych, atestowanych zabawek 
i zestawów edukacyjnych, które z pewnością będą dobrze 
służyć obecnym i przyszłym pokoleniom młodych 
grajewian jeszcze przez długie lata.

Jakie Pani zdaniem cechy charakteru, predyspo-
zycje i umiejętności pomagają, by dobrze 
sprawować opiekę żłobkową nad dziećmi?
- Tu liczy się odpowiedzialność, kompetencja, wymagane 
kwalifikacje, lecz również kreatywność. Aby dobrze 
sprawować opiekę żłobkową na pewno trzeba lubić pracę 

z tak małymi dziećmi. Taka osoba z pewnością musi być 
również ciepła, wrażliwa, miła, cierpliwa i przewidująca. 
Taki zasób zalet i cech charakteru u osób w naszej kadrze 
przede wszystkim stanowi gwarancję bezpieczeństwa 
dziecka, a to jest priorytetem w naszej placówce. Po drugie, 
te atuty, predyspozycje i umiejętności sprawiają, że 
maluszki mają zapewniony dobry rozwój fizyczny oraz 
umysłowy i najzwyczajniej w świecie- dobrze się u nas 
czują. Kreatywność pomaga skutecznie zachęcić dzieci do 
zabawy, do zajęć i sprawić, by przy tym poznawały 
otaczający je świat. Maluchy, które jeszcze słabo mówią, 
mogą liczyć na spostrzegawczość pań, które są empatyczne, 
co pozwala im zbudować dobre relacje z dziećmi i trafnie 
odczytywać ich potrzeby oraz nastrój.

Jakie obecnie najważniejsze wyzwania stoją przed 
Panią- jako szefową tej placówki?
 - Oczywiście najważniejsze jest stale bezpieczeństwo dzieci 
i dalsze zapewnianie im jak najlepszych warunków 
rozwoju. Mam także wiele nowych pomysłów. Chciałabym 
je najpierw jednak skonsultować z rodzicami. Dlatego 
obecnie zależy mi na zacieśnieniu relacji właśnie z nimi, tak 
aby współuczestniczyli w życiu żłobka, współdecydowali 
o jego działaniu i jeszcze silniej zintegrowali się z kadrą. Co 
do wspaniałej kadry- zależy mi na tym, aby dalej podnosiła 
swoje kompetencje, dlatego z całego serca będę zachęcać 
pracowników do udziału w kolejnych szkoleniach 
i warsztatach, dzięki którym zyskają i nasze panie, i dzieci, 
którymi się opiekują. Rodzice uczęszczających do nas 
pociech są bardzo sympatyczni, życzliwi i zainteresowani 
funkcjonowaniem żłobka. Zachodzą do mnie, pytają o wiele 
kwestii, a ja codziennie mam dla nich drzwi otwarte. Liczę 
na to, że wkrótce, gdy sytuacja sanitarno-epidemiczna 
pozwoli, będziemy mogli spotkać się w szerszym gronie. 

Faktycznie- pandemia przewróciła życie do góry 
nogami chyba w każdej przestrzeni, branży i także 
w działalności placówek edukacyjnych. Jak z tą 
nową rzeczywistością radzi sobie Pani oraz kadra 
żłobka?
 - Przyzwyczailiśmy się już do funkcjonowania w reżimie 
sanitarnym. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo dzieci, 
rodziców oraz kadry, naszych rodzin i przyjaciół. 
Zachowujemy się odpowiedzialnie, a więc przestrzegamy 
regularnego mycia rąk, noszenia maseczek. Uważają na to 
także rodzice, przyprowadzający do nas maluchy. Sale 
i korytarze są na bieżąco dezynfekowane i utrzymywane w 
czystości. Liczę na to, że starania nas wszystkich wreszcie 
spowodują, że pożegnamy pandemię. Chciałabym wtedy 
zorganizować dni otwarte żłobka i w szerokim gronie kadry 
oraz rodziców porozmawiać o pomysłach na rozwój czy 
ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu naszej 
placówki. To właśnie miałam na myśli mówiąc o tym, że 
zależy mi na zacieśnieniu relacji z rodzicami oraz integracji. 
Na razie brak możliwości organizowania większych 
zgromadzeń to utrudnia, lecz musimy się na tę 
niedogodność zgodzić w trosce o zdrowie nasze i osób 
wokół nas.
                           - Dziękujemy za rozmowę.
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W Grajewskiej Izbie Historycznej 12 lutego 2022r. odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Gorzka 
chwała – powstanie 1863”. Ekspozycja pochodzi z Muzeum 
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Wchodzi ono w skład 
stołecznego Muzeum Niepodległości.

Wystawa ma formę złączonych ze sobą plansz. 
Zawierają one zdjęcia, mapy i kolorowe obrazy związane 
z powstaniem styczniowym. Część opisowa zawiera bogatą 
treść. Otwarciu wystawy towarzyszył referat wprowa-
dzający wygłoszony przez p. Macieja Grabowskiego, 
związany z różnymi wątkami powstania styczniowego. 
Zgromadzoną publiczność szczególnie interesowało 
przedstawienie wydarzeń mających miejsce w okolicach 
Grajewa w latach 1863-1864. Wystawa będzie dostępna 
w Grajewskiej Izbie Historycznej do 5 marca 2022r.
                                                                                GCK

Otwarcie wystawy „Gorzka chwa³a – powstanie 1863”

W sobotę 29 stycznia w Grajewskim Centrum Kultury odbył 
się koncert noworoczny „Tenors Bel'Canto”. Artyści ze 
Lwowa wykonali największe przeboje światowych sław, 
m.in. „Funiculi, Funicula”, arie Don Giovanniego „O sole 
Mio” czy „Canzone di Duca”. Tenorzy zaskoczyli 
publiczność również utworami popkultury, takimi jak 
„Yellow submarine” czy „Unbreak my heart”. Na koniec 
koncertu zostali nagrodzeni owacjami na stojąco, za co 
odwdzięczyli się bisem.
                                                                                      GCK

Lwowscy tenorzy dali koncert w Grajewie

Zespół teatralny „Po Godzinach”, pracujący od 
2016 roku przy Grajewskim Centrum Kultury, 
przygotował wieczorek poetycko-muzyczny 
„Dopóki jestem…”, który odbył się 15 stycznia 
2022 r . Wypełniły go recytacje wierszy Agnieszki 
Osieckiej oraz piosenki inspirowane jej tekstami 
poetyckimi. 

Tematyka utworów oscylowała wokół jednego 
z najistotniejszych doświadczeń egzystencjalnych czło-
wieka –miłości. W ujęciu poetki ten fenomen potrafi 
wzbogacać, uskrzydlać, dawać siłę, ale również rozczaro-

„Dopóki jestem…” – o mi³oœci z Agnieszk¹ Osieck¹
wywać, zniechęcać, niszczyć. Autorka ukazuje różne etapy 
rozwoju uczucia – od fazy zakochania poprzez jego 
dojrzewanie, które, rozwijając się, osiąga taką moc, że może 
niwelować biologiczne granice istnienia. Może więc trwać 
nawet wtedy, gdy obdarowana nim osoba przeniosła się 
w metafizyczny wymiar. W sposobie mówienia o miłości 
poetka prezentuje wiele możliwych tonacji estetycznych– 
poważną, dramatyczną, tragiczną, ale też żartobliwą, 
humorystyczną lub przesiąkniętą ironią. 

Publiczność, licznie przybyła do Grajewskiej Izby 
Historycznej na poetycką ucztę duchową, z przejęciem 
wsłuchiwała się w takie między innymi wiersze, jak: „Jeżeli 
gdzieś jest niebo…”, „Kiedy byłam stara”, „Szpan i luz”, 
„Filiżanka kawy”, „Nadziejka – złodziejka” , „Brak dystansu 
do romansu” w aktorskim wykonaniu Anety Doliwy, Anny 
Jarząbek, Bożeny Kalinowskiej, Renaty Kaczyńskiej, 
Lucyna Bagińskiej. Nie skąpiła recytującym braw i słów 
uznania po występie. Szczególnie entuzjastycznie odnosiła 
się do znakomitego wykonania przez Monikę Soroko takich 
między innymi piosenek, jak: „Wariatka tańczy”, „Kiedy 
mnie już nie będzie…”, „Oczy tej małej…”, „Uciekaj moje 
serce”.
Wieczorek rozpoczęła sekwencja poświęcona pamięci 
Joanny Chorosińskiej, która przez wiele lat prowadziła ten 
zespół teatralny.
Stroną akustyczną spotkania z twórczością Osieckiej 
zajmował się Radosław Antoniak, a całość opracowała 
Lucyna Bagińska.
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17 lutego 2022 r. w ramach realizacji programu 
przyrodniczo-edukacyjnego uczniowie klas 
I c i II d ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Grajewie 
wraz z Dyrektorem p. Karolem Choynowskim 
i wychowawczyniami: p. Renatą Wierzchowską 
i p. Olgą Fiodorowicz oraz szkolnymi konserwa-
torami udali się do Miejskiego Sadu Owocowego 
położonego przy ul. Ekologicznej i ul. Targowej, 
nad którym szkoła sprawuje opiekę. 
Tutaj wspólnie dokonali przeglądu posadzonych wiosną 
2021 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Grajewo 
dawnych odmian drzew i krzewów owocowych: jabłoni, 
grusz, wiśni, śliw, czereśni, porzeczki, agrestu, rabarbaru 
i aronii, które zostały zakupione od Podlaskiego Stowa-
rzyszenia Eko Rolników, zajmującego się ochroną 
dziedzictwa przyrodniczego- starych odmian drzew 
owocowych. Wspólnie uprzątnęli teren sadu.  Stwierdzili 
w swoich oględzinach, iż należy odnowić tabliczki 
z napisami odmian, należy także odnowić mocowania 
siatek zabezpieczających, ponieważ po okresie zimowym 
uległy zniekształceniu. Uczniowie klas odwiedzających sad 
zobowiązali się do systematycznego utrzymywania 
porządku. Stworzono także harmonogram podlewania 
młodych roślin.
Już nie możemy doczekać się słodkich owoców z sadu, 
z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy 

„Czwórka ”  opiekuje siê Miejskim Sadem Owocowym

Grajewa. Z pewnością dla młodszych będzie to pyszne 
odkrywanie, a dla starszych powrót do smaków dzie-
ciństwa. Dołożymy wszelkich starań, aby sad piękniał, 
wydawał owoce i stawał się ciekawym edukacyjno-
rekreacyjnym miejscem. Opieka nad sadem daje uczniom 
doskonałą możliwość nauki przyrody na świeżym 
powietrzu.Doświadczą oni, ile satysfakcji sprawi obserwo-
wanie owocowania samodzielnie pielęgnowanych drzew 
i krzewów. 

Karol Choynowski – dyrektor SP4 Grajewo
Fot. L. Pietrzykowska

  

       ,,Nie musisz mieć przyjaciół stu, nie musisz 
mieć dziesięciu, wystarczy byś jednego miał, a to 
już wielkie szczęście. Przyjaciel to jest taki ktoś, kto 
zawsze cię zrozumie, gdy dobrze jest - to cieszy się, 
gdy źle - pocieszyć umie. Przyjaciel to jest taki ktoś, 
kto nigdy nie zawiedzie, a poznasz go, bo z tobą jest 
- gdy coś się nie powiedzie.”
Chcąc przybliżyć dzieciom wartość przyjaźni w życiu 
człowieka, 14.02.2022r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 odbył 
się „Dzień Przyjaźni”. Dzieci przyszły do przedszkola  
ubrane na czerwono. Były konkursy, zagadki, zabawy przy 
muzyce oraz rozmowy o tym,” jaki powinien być prawdziwy 
przyjaciel”. Młodsze przedszkolaki wykonały serduszka 
przyjaźni, które wręczyły swoim przyjaciołom;  dzieci 
z grupy „Smerfy” obdarowały serduszkami  pracowników 
przedszkola. Pięciolatki wykonały  wspólną pracę  
plastyczną – drzewko przyjaźni. Nie zabrakło również 
słodkości w kształcie serca.

DZIEÑ  PRZYJA�NI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1

Wszystkim ten dzień bardzo się podobał. Szkoda, że jest 
tylko raz w roku.
Mamy nadzieję, że przyjaźnie zawarte w przedszkolu będą 
trwały latami…
                                                                                       PM1

14 lutego 2022r. dzieci z grupy przedszkolnej 
„Biedronki” z SP1 świętowały walentynki. W tym dniu 
rozmawialiśmy na temat przyjaźni i wzajemnej miłości. 
Dzieci wykonały swoim kochanym rodzicom piękne 
serduszka. 

 Wspólna zabawa przy muzyce dostarczyła 
przedszkolakom wielu radosnych wrażeń. Na koniec dnia 
przedszkolaki otrzymały piękne, walentynkowe breloczki 
ze swoim imieniem.

                                                                              SP1

Serduszka trafi³y do rodziców
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Bal to dla przedszkolaków niezwykły czas, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. W czwartek 20 stycznia w Przedszkolu 
Miejskim nr 4 w Grajewie, już od rana było bardzo wesoło, 
a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawa-
łowym. Sale wyglądały bajecznie i kolorowo, przystrojone 
serpentynami i balonami. Przepięknie przebrane dzieci z dumą 
prezentowały wymyślne stroje. Niezliczone księżniczki, 
czarownice, policjanci, wróżki, biedronki, motylki, kotki, piraci, 
a także inne postacie z kreskówek, zagościły na kilka godzin do 
naszego przedszkola. Dzieci z ochotą uczestniczyły w tańcach 
i zabawach prowadzonych przez wychowawców. Cudowną 
niespodzianką były odwiedziny Świętego Mikołaja i wręczenie 
dzieciom paczuszek. Każda grupa musiała zaprezentować 
Mikołajowi najpiękniejszą piosenkę, taniec lub wierszyk jaki umie 
oraz obiecać, że będzie grzeczna przez cały następny rok. Na 
zakończenie balu czekał na dzieci pyszny poczęstunek. 

Bal karnawa³owy w Przedszkolu Miejskim nr 4

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie 
pięknych strojów oraz paczek.
       Ewelina Święćkowska; PM4

 Z racji zbliżających się walentynek na drzwiach 
prowadzących do biblioteki umieściłyśmy napis:  „Zakochaj się 
w bibliotece!” oraz poprosiłyśmy uczniów klas trzecich, by 
dokończyli zdanie: „Kocham bibliotekę za…” lub „Kocham 
bibliotekę, bo...”. 

Ku naszej wielkiej radości na odpowiedzi nie czekałyśmy 
długo. Już następnego dnia  kolorowymi serduszkami, 
opatrzonymi w spostrzeżenia naszych Czytelników, udekoro-
wałyśmy  bibliotekę.

Prace uczniów celowo wyeksponowałyśmy obok 
wystawki zatytułowanej „Nowości w bibliotece”. Okazało się, że 
był to strzał w dziesiątkę, bowiem dzieci przychodziły odszukać 
swoje serduszko, a przy  okazji sięgały po książki i je wypożyczały. 

Uczniowie m.in. wyznali, że kochają bibliotekę, bo: 
·„ (…)  są tam fajne książki, jest tam ład i porządek”,
·„ (…)  za ciekawe konkursy i  pomocne panie”,
·„ (…)   za ciszę, za ciekawe książki”,
·„ (…)   bo jeśli czegoś nie mogę znaleźć, to pani mi pomoże”,
·„ (…)   bo panuje tu cisza, jest bogaty księgozbiór”,
·„ (…)   panie są miłe i uśmiechnięte”,
·„ (…)   można czytać książki”,
·„ (…)   bo to jest miejsce dla każdego”.

Zakochaj siê w bibliotece!
Walentynkowa zabawa promuj¹ca czytelnictwo

Ponieważ padło tak wiele ciepłych słów, postanowiłyśmy 
w Dniu św. Walentego odwzajemnić uczucia i pokazać, że 
biblioteka także kocha swoich Czytelników. 

Przygotowałyśmy  wielkie serce z napisem: „Zakochaj się 
w bibliotece”, kolorowe lizaki i wyruszyłyśmy na spotkanie 
z naszymi Czytelnikami.  Było dużo radości, uśmiechów i wspólne, 
pamiątkowe zdjęcia, a co najważniejsze- umówiliśmy się na 
kolejne  czytelnicze „randki” w bibliotece.                                   SP1

4 lutego w Urzędzie Miasta Grajewo odbyło się 
przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczo-
nego dla szkół podstawowych i przedszkoli uczestni-
czących w projekcie pt. „Profilaktyka wad postawy 
dzieci w Powiatach: Łomżyńskim, Grajewskim, 
Zambrowskim i Mieście Łomża”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat. To zostanie 
osiągnięte poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu 
profilaktyki ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości 
występowania nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przewidziano działania w dwóch 
etapach. W ramach pierwszego, na poziomie edukacyjnym, 
rodzice i opiekunowie
dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas pierwszych, czwartych 
i szóstych szkoły podstawowej zostaną objęci działaniem 
edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy 
i promowania ruchu oraz zdrowego stylu życia.

Etap drugi zakłada działania na poziomie rehabilita-

Zdrowie m³odych grajewian le¿y nam na sercu

cyjno-leczniczym. Tu dzieci z rozpoznanymi wadami postawy 
zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu specjalnych metod 
fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych 
i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych na basenie. Wszystkie 
zaplanowane działania są bezpłatne, łącznie z konsultacjami 
i badaniami lekarskimi. Koordynatorem projektu jest Łomżyń-
skie Forum Samorządowe- stowarzyszenie, którego członkiem 
jest Miasto Grajewo.                                     grajewo.pl/ wm
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Dzisiaj mamy walentynki
miejcie więc wesołe minki.
Uśmiech niech nie znika z twarzy
i niech każdy sobie marzy,
byśmy się kochali wkoło.
Wtedy będzie nam wesoło!!!

W poniedziałek 14 lutego, w naszej przedszkolnej 
grupie „Tygryski”,obchodziliśmy walentynki. Z tej okazji 
salę i gazetkę ścienną udekorowaliśmy czerwonymi 
serduszkami oraz walentynkami, a także zapoznaliśmy się z 
tradycją tego święta oraz patronem dnia zakochanych.

Zajęcia tego dnia były odzwierciedleniem takich 
wartości, jak: szczęście, miłość, przyjaźń i radość z przeby-
wania ze sobą. W tym dniu dzieci wspólnie bawiły się przy 
piosenkach, rozwiązywały zagadki pt. "Kto kogo kocha? Kto 
kogo lubi?", kolorowały walentynkowe obrazki. Nie 
zabrakło również słodkiego upominku.

                                                                      SP1

Kto kogo kocha? 
Kto kogo lubi?

 Dni Grajewa 2022 odbędą się na początku lipca na 

terenach przy Grajewskiej Izbie Historycznej przy ul. 

Legionistów 9.

 W sobotę - dzień muzyczny 9 lipca na scenie 

wystąpią: Boney Fame - Boney M Cover, Tomasz Karolak 

z zespołem Pączki w Tłuszczu, a gwiazdą wieczoru będzie 

Agnieszka Chylińska z zespołem.

 Niedziela 10 lipca to dzień rodzinno-sportowy 

z dodatkowymi animacjami i rozrywkami dla dzieci. 

 Jeśli pogoda nie będzie kapryśna odbędzie się 

także (8-9 lipca) Fiesta Balonowa. Dniom Grajewa ma 

również towarzyszyć Zlot Food-Trucków serwujących 

dania z różnych stron świata. Szczegóły wydarzenia 

wkrótce na stronach organizatorów.

Agnieszka Chyliñska gwiazd¹ Dni Grajewa

Na zdj. Gwiazda Dni Grajewa 2022 Agnieszka Chylińska 
fot. www.facebook.com/AgnieszkaChylinska
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Już 6 marca 2022 roku o godzinie 12:00 z wielu punktów 
w Polsce i na całym świecie wyruszą uczestnicy biegu Tropem 
Wilczym. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja tej 
imprezy. Dołącz do wydarzenia i pobiegnij razem z nami! 
Spotkajmy się przy Grajewskiej Izbie Historycznej (ul. Legio-
nistów 9).
Żeby uczestniczyć w biegu, wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na 
adres e-mail:  (należy podać imię bieg.wilczy.grajewo@gmail.com
i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon 
kontaktowy). Na wszystkich biegaczy czeka wyjątkowy zestaw 
startowy złożony z jubileuszowej koszulki, metalowej butelki, 
pamiątkowego medalu oraz materiałów informacyjnych. 
Dodatkowo na uczestników wydarzenia czekać będzie grochówka 
i ciepła herbata. 
„Dystans pamięci” mierzy 1963 m – jest to długość nieprzypad-
kowa, ściśle związana z rokiem, w którym zginął ostatni, poległy 
w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. 

Trwaj¹ zapisy do 10. edycji biegu Tropem Wilczym! 
Do³¹cz do biegu w Grajewie!

Kontakt do organizatorów biegu lokalnego: 
Urząd Miasta Grajewo
Tel. 86 273 0 821
e-mail: bieg.wilczy.grajewo@gmail.com
                                                                                         grajewo.pl

Instruktorzy i zawodnicy Klubu Sportowego Ookami 
wzięli udział w seminarium treningowym z udziałem 
Shihan Sergii Getmanskyi z Doniecka na Ukrainie. 
Trzy sesje treningowe złożyły się na blisko 6 godzin treningu. 
Okazało się to wymagającym wyzwaniem dla wszystkich 
uczestników, zwłaszcza że program seminarium był wyjątkowo 
intensywny i obfitował w bardzo ciekawe ćwiczenia kształtujące 
siłę, gibkość, balans i koordynację. Atrakcyjne formy realizowane 
w parach i kilkuosobowych grupach wytworzyły wyjątkową 
atmosferę, dzięki czemu czas mijał niepostrzeżenie. 

Cenną lekcję zaangażowania, poświęcenia i pasji 
otrzymaliśmy jeszcze przed pierwszym treningiem z Shihan Sergii 
Getmanskyi. W związku z konfliktem i skomplikowaną sytuacją 
polityczną między Ukrainą i Rosją podróż z Doniecka wymagała 
podjęcia nadzwyczajnych działań, w związku z czym sam przejazd 
do lotniska w Kijowie trwał 24 godziny.W treningach wzięły udział 
144 osoby z 13 klubów z całego kraju, w wieku od 6 do 75 lat. 

W najbliższym czasie zawodników KS Ookami czekają 
kolejne wyzwania. W marcu planowany jest udział w międzynaro-
dowym turnieju Carpathia Cup w Rzeszowie, a następnie turnieje 
w Sandomierzu, Starachowicach i Kobierzycach. 

Więcej bieżących informacji o tym, co dzieje się w Klubie 

Udane seminarium z wa¿n¹ lekcj¹ zaanga¿owania i poœwiêcenia

Sportowym Ookami znaleźć można na jego stronie internetowej: 
ookami.pl. Tam znajdują się także szczegóły dotyczące możliwości 
zabawy dla najmłodszych w KS Ookami w ramach akcji „Wolna 
mata”.                                                       KS Ookami

Burmistrz Miasta Grajewo 
zaprasza do wziêcia udzia³u w uroczystoœciach

1 marca 2022 r. (wtorek):
godz. 11.50 – zbiórka delegacji

godz. 12.00 – w³¹czenie syreny alarmowej, hymn pañstwowy oraz z³o¿enie przez delegacje 
wi¹zanek kwiatów pod Pomnikiem Niepodleg³oœci na Placu Niepodleg³oœci w Grajewie. 

Wszyscy uczestnicy uroczystoœci zobowi¹zani s¹ do stosowania aktualnych zasad re¿imu 
sanitarnego.

Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy WyklêtychNarodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
1 marca 2022 r.1 marca 2022 r.

Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
1 marca 2022 r.
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Najmłodsi adepci województwa podlaskiego 13.02.2022 r. 
w Białymstoku walczyli w III turnieju klasyfikacyjnym 
w tenisie stołowym. Były to ostatnie szranki przed 
mistrzostwami województwa w kategorii skrzatów 
i możliwość zdobycia punktów do klasyfikacji końcowej 
przed imprezą docelową w sezonie 2021/2022, jaką są 
mistrzostwa województwa podlaskiego. Najmłodsze 
zawodniczki sekcji tenisa stołowego grajewskiego MOSiR-
u- Liwia Pieńczykowska i Lena Dembińska wywalczyły 
czołowe miejsca i osiągnęły wyższe lokaty niż w II 
Łomżyńskim Grand Prix. Liwia przegrała tylko ze 
zwyciężczynią turnieju i zajęła trzecie miejsce, a Lena była 
czwarta i w walce o trzecie miejsce przegrała ze swoją 
koleżanką klubową.
                                                                                               LS

Zawodniczki MOSiR-u w III Grand Prix

19 lutego w Augustowie na sztucznej nawierzchni 
rozegrany został kolejny mecz kontrolny.
WARMIA zmierzyła się w nim z miejscową 
SPARTĄ, która po spadku z IV ligi po rundzie 
jesiennej prowadzi w tabeli Klasy Okręgowej. 
W anormalnych warunkach, przy podmuchach orkanu 
Eunice ,   nasz  zespół  pokonał  gospodarzy  5:3 . 
Najważniejsze jednak, że mecz w ogóle się odbył, bo 
w naszym regionie z powodu silnego wiatru odwołanych 
zostało sporo gier kontrolnych. Do Augustowa nie 
pojechało z drużyną aż trzech środkowych obrońców: 
Mateusz Tuzinowski, Edison i Mateusz Maliszewski. W tej 
sytuacji w środku naszej obrony zagrali Maciej Krupa 
i wspomniany Arkadiusz Mazurek. 
Od pierwszej minuty w składzie WARMII zagrał powra-
cający po kontuzji Tomasz Dzierzgowski. To właśnie on 
miał udział w pierwszym golu, kiedy po dynamicznej akcji 
Kondratowicza naciskał na obrońcę na tyle skutecznie, że 
zawodnik SPARTY skierował piłkę do własnej bramki. 
W pierwszej połowie wyrównał… wiatr, gdy po wybiciu 
Bartosza Żybury silny podmuch zaskoczył naszego 
bramkarza i… operatora kamery, który nie zdążył 
z uchwyceniem gola do naszej filmowej relacji. W pierwszej 

Wygrana WARMII ze SPART¥ 5:3

połowie WARMIA grała pod wiatr, ale stworzyła sobie kilka 
sytuacji bramkowych, w których szwankowała skute-
czność.
W drugiej części gry nasz zespół dość szybko strzelił dwa 
dole. Najpierw w 49 minucie Kossyk wykorzystał niezde-
cydowanie bramkarza SPARTY, a pięć minut później 
popisową akcję stworzyli nasi młodzi wychowankowie - 
16-letni Bartosz Bukowski zagrał do Igora Duchnowskiego, 
ten odegrał do Krystiana Wójcickiego, który pokonał 
bramkarza. W 56 minucie gospodarze wykorzystali błąd 
naszej defensywy i zdobyli gola na 2:3, ale w 63 minucie 
ponownie Paweł Kossyk strzelił  czwartą bramkę. SPARTA 
odpowiedziała trafieniem Pawła Krupińskiego, który 
strzałem w krótki róg zaskoczył Sobolewskiego. 
W końcówce meczu ponownie Kossyk po raz trzeci w tym 
meczu pokonał bramkarza augustowian i ustalił wynik na 
5:3. Kolejny mecz kontrolny nasz zespół zagra 26 lutego 
w Ełku o godzinie 11:00 na boisku ze sztuczną nawierz-
chnią, a rywalem będzie ROMINTA Gołdap. 
Więcej szczegółów, w tym te dotyczące transferów znaleźć 
można na stronie Klubu: kswarmiagrajewo.pl, a bieżące 
informacje oraz relacje także na profilu facebookowym.
                                                Janusz Szumowski/ red. WM
                                                Fot. WARMIA Grajewo
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