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Nasze miasto błyskawicznie odpowiedziało na
potrzeby ukraińskich uchodźców oraz ludności
pozostającej w strefie bestialskich działań wojennych. Koordynowana przez Urząd Miasta Grajewo
pomoc humanitarna owocuje transportami
najpotrzebniejszych artykułów w głąb okupowanego kraju, wspiera uchodźców na granicy, ale
także osoby, które znalazły schronienie w naszym
kraju i mieście.
W zbiórkę darów rzeczowych zaangażowały się wszystkie
miejskie jednostki. Dzięki dobrej koordynacji zgromadzono i przekazano już Ukraińcom to, co było im w danej
chwili potrzebne. Akcja pomocy trwa.
- Byłem pewien, że grajewianie z serca odpowiedzą wielką
dobrocią na dramat ukraińskich rodzin. W pomoc włączyły
się urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola, służby mundurowe, duchowieństwo, parafie, firmy oraz stowarzyszenia,
a także osoby prywatne i wolontariusze. Wsparciem oraz
jego koordynacją zajmuje się także sztab pracowników
ratusza. To nasz obowiązek wobec osób, którym w ich
ojczyźnie zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Zdajemy
egzamin z człowieczeństwa, pomagając ludziom uciekającym z bombardowanych ukraińskich miast i wsi oraz tym,
którzy tam pozostali – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo.
Zbierana była i jest nadal między innymi: żywność długoterminowa, kosmetyki i chemia oraz środki opatrunkowe,
zwłaszcza na zranienia i oparzenia: apteczki, koce
termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane,
bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki
odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe
sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. Do
tego dochodzą ręczniki, koce, pościel, materace, łóżka
polowe, śpiwory. Zaprzestano zbiórki odzieży, ponieważ te
potrzeby zostały już zaspokojone.
Dary rzeczowe można przynosić do ratusza, wszystkich
miejskich szkół i przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w ich godzinach pracy.
Aktualne informacje dotyczące tego, co jest zbierane,
znaleźć można na oficjalnej stronie Urzędu Miasta
Grajewo- grajewo.pl.

Osoby chętne do zaoferowania tymczasowego
noclegu dla uchodźców w naszym mieście proszone są
o zgłoszenie takiej deklaracji do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Grajewo- tel. 86 273 0835. Wiedza na
temat liczby uchodźców pomoże w niesieniu dalszej,
skutecznej pomocy.
Na dzień 15 marca zarejestrowanych w UM
Grajewo było 106 uchodźców, wśród nich 53 dzieci. Pierwsi
młodzi Ukraińcy byli tego dnia już zgłoszeni do grajewskich
szkół podstawowych. Najmłodsi uchodźcy znaleźli opiekę
i wsparcie oraz ciepłe posiłki w Świetlicy Środowiskowej
"Przystań" prowadzonej przez MOPS przy Klubie Zdrowie
i Trzeźwość. Solidarność z zaatakowanym narodem
grajewianie wyrazili także 10 marca podczas koncertu
charytatywnego połączonego ze zbiórką dla Ukrainy.
Bieżące informacje o tym, jak udzielić pomocy oraz jak ją
otrzymać, znaleźć można na stronie rządowej:
pomagamukrainie.gov.pl.
WM
Fot. grajewo.pl
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Zieleniec przy ulicy Wojska Polskiego w Grajewie
jest miejscem coraz chętniej odwiedzanym przez
mieszkańców. Tu działa także Centrum Organizacji Pozarządowych. Odrestaurowanych
zabytków techniki wojskowej w tym parku może
pozazdrościć nam niejedno miasto. Ratusz już
planuje tutaj kolejną inwestycję- dodatkowe
oświetlenie tego uroczego miejsca.
W parku ma zostać wybudowane nowe oświetlenie.
Stosowne zapytanie ofertowe na realizację tego zadania
ogłoszone zostało 2 marca.
W planie ledy oraz projektory ziemne
W ramach działań przewidziano dziesięć słupów oświetleniowych z ekologicznymi, bo energooszczędnymi oprawami ledowymi. Do tego dojść mają trzy projektory
ziemne, które będą oświetlać park z poziomu gruntu. Co
istotne, Urząd Miasta Grajewo ma gotową dokumentację
na realizację całego przedsięwzięcia.
- Zależy nam na tym, by to szczególne miejsce było jeszcze
bardziej estetyczne. Chcemy, aby grajewianie, którzy tu
wypoczywają, mieli jeszcze bardziej komfortowe warunki.
Nowe oświetlenie sprzyjać będzie wyeksponowaniu
bujnego starodrzewu, nowych nasadzeń zieleni, a także
znajdujących się tutaj perełek militarnych – mówi Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Szereg trafionych inwestycji podnosił
atrakcyjność parku
Temu, że miejsce jest coraz chętniej odwiedzane przez
grajewian i stanowi jedną z wizytówek turystycznych
miasta, sprzyjają zrealizowane tu inwestycje z lat ubiegłych.
Już w 2016 roku w parku powstała siłownia zewnętrzna
oraz stoły do gry. W tym samym roku zdemontowano stare
słupy żelbetowe i stalowe oraz oprawy oświetleniowe.
Zamontowano tutaj pierwsze dekoracyjne słupy parkowe
oraz oprawy oświetleniowe typu LED. Latem 2017 roku
rozległą przestrzeń wykorzystano na budowę wspaniałego
placu zabaw. Wyrosły tutaj huśtawki, trampoliny,
piaskownice oraz wielofunkcyjne urządzenia do aktywnego
spędzania czasu przez juniorów. Rodzicom sprzyjają
wygodne ławki, na których ci mogą odpocząć w cieniu
wysokich drzew, gdy ich pociechy bawią się w bezpiecznej
przestrzeni. W roku 2018 park zyskał monitoring- to efekt
decyzji grajewian, którzy zagłosowali na to zadanie
w ramach ówczesnej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Warto wspomnieć, że w tym samym roku do parku

powróciła armata Zis-3 będąca eksponatem z zasobów
Grajewskiej Izby Historycznej. Działo pieczołowicie
remontowali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie przy wsparciu
sponsorów (wcześniej dawny blask odzyskał samolot
SBLim – 2A).
Dwa lata temu przyszedł czas na gruntowną
wymianę nawierzchni chodników w parku. Rozebrany
został nadwyrężony już zębem czasu trotuar z betonowych
płytek, a w to miejsce powstały funkcjonalne, bezpieczne
i estetyczne alejki z kostki brukowej grafitowej i szarej.
W ramach tej samej inwestycji wyremontowano wówczas
postument pod czołgiem. Zbudowany został fundament
z betonu, a postument obmurowano cegłą klinkierową.
Transporter wojskowy przeniesiony został na teren
sąsiedniego trawnika.
Centrum Organizacji Pozarządowych
w sercu parku
W międzyczasie uzupełniano nasadzenia w parku,
wśród imponującego starodrzewu pojawiły się nowe
nasadzenia. Tu znajduje się budynek, który jest własnością
Miasta Grajewo. Ten obiekt przy ulicy Wojska Polskiego 61
jest siedzibą powstałego w 2020 roku Centrum Organizacji
Pozarządowych. To miejsce, w którym organizacje
pozarządowe zyskały warunki do aktywnej działalności
oraz podnoszenia profesjonalizmu swoich członków,
pracowników i wolontariuszy. Dzięki temu park stał się
jeszcze lepszym miejscem do wspólnych działań, jak
między innymi ekspozycje wystaw czy pikniki rodzinne,
które z powodzeniem realizowały tu już organizacje
pozarządowe. Z pewnością po ukończeniu zaplanowanego
teraz zadania, czyli budowie nowej linii oświetleniowej, ta
przestrzeń będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem
do wypoczynku i rekreacji grajewian.
- Przybywa takich właśnie przestrzeni zarówno na nowych
osiedlach, jak i już istniejących. Staramy się w miarę
możliwości finansowych budować kolejne place zabaw,
zieleńce, skwery, jak i wciąż inwestować w te, które
w Grajewie istnieją od dekad. Zależy nam na tym, by nasze
miasto zyskiwało coraz lepszą infrastrukturę, która służy
zdrowemu wypoczynkowi i rekreacji całych rodzin,
grajewian w każdym wieku. Realizacja takiej strategii jest
w mieście widoczna, jest odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców, więc takie działania będziemy kontynuowali
– dodaje Burmistrz.
WM
Fot. grajewo.pl
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Kolejna miejska droga została przebudowana. Odcinek
żwirówki zastąpiło 655 metrów ulicy z nową, porządną
nawierzchnią. Tym samym już tej wiosny i lata skończą
się niedogodności lat ubiegłych, a więc dokuczliwy
kurz podczas suszy i pokonywanie kałuż po większych
opadach czy roztopach. Ogromnym plusem całego
przedsięwzięcia jest także wzrost poziomu bezpieczeństwa, który miasto zyskuje po zakończeniu każdej
inwestycji drogowej.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 1 669 846 zł. Prace
prowadzone były na odcinku od skrzyżowania ulicy 11 Listopada
z Wierzbową. Roboty objęły między innymi: budowę jezdni
i chodnika z szarej kostki brukowej oraz wjazdów na posesję,
a także montaż oznakowania pionowego. Wykorzystano tu
między innymi podsypkę cementowo-piaskową, kruszywo
i geokompozyt.
W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy
istniejącego tam wcześniej przepustu. Podczas realizacji tego

PRZED
przedsięwzięcia w gruncie powstała kanalizacja deszczowa
i sanitarna. „Deszczówka” została uzbrojona między innymi
w studnie rewizyjne o średnicy 1200mm, separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem, przykanaliki z rur PVC. Do
budowy instalacji sanitarnej wykorzystano między innymi
studnie prefabrykowane oraz rury PVC.
Więcej informacji na temat już zrealizowanych oraz trwających
i planowanych inwestycji drogowych znaleźć można na portalu:
Mapa Inwestycji w Grajewie-www.inwestycje.grajewo.pl. Tam
w przystępny sposób pokazano zmiany na plus naszego miasta,
które są efektem właśnie inwestycji w wielu obszarach. Od 2015
roku takich działań podjęto ponad 160, ich koszt to ponad 176
milionów złotych, a na znaczną część z nich pracownikom Urzędu
Miasta Grajewo udało się pozyskać dofinansowania zewnętrzne.
WM
Fot. Grajewo.pl



Ruszyła budowa czterech nowoczesnych przejść dla
pieszych w trzech miejskich ulicach. To efekt
pozyskania funduszy zewnętrznych z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
Wniosek o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa pieszych w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg Miasto Grajewo złożyło w 2021 roku. Został
pozytywnie rozpatrzony i już pod koniec ubiegłego roku
rozstrzygnięto przetarg, który wyłonił wykonawcę tego zadania.
Budowa ruszyła na początku marca.
W ramach tego zadania powstają w trybie „zaprojektuj-wybuduj”
bezpieczne przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach:
a) ul. Konstytucji 3 Maja, naprzeciwko wejścia do Szkoły
Podstawowej nr 4 przy skrzyżowaniu z ul. Skośną – działka nr
1601;
b) ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w bezpośrednim sąsiedztwie
placówki handlowej wielkopowierzchniowej (były sklep Lidl) oraz

w pobliżu skrzyżowania z ul. Koszarową- działka nr 2000/34;
c) ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w bezpośrednim sąsiedztwie
placówki handlowej wielkopowierzchniowej (sklep Biedronka) –
działka nr 2011/19;
d) ul. Szkolna, naprzeciwko wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1
przy wejściu na kładkę prowadzącą nad torami kolejowymi –
działka nr 5009/1.
Jaką infrastrukturę zyska miasto? Powstają tak zwane
„przejścia dla pieszych wyniesione ponad powierzchnię jezdni”,
z aktywnym doświetleniem miejsca przekraczania jezdni. Bardzo
mocną stroną tych instalacji będą aktywne punktowe elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Całość zostanie objęta
5-letnim okresem gwarancyjnym. Wartość całego projektu
opiewa na sumę 254 671,52 zł. Rządowe dofinansowanie budowy
tych czterech przejść wynosi 204 000 zł.
WM / Fot. grajewo.pl
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Miło nam poinformować, że wszystkie trzy
miejskie szkoły podstawowe w Grajewie złożyły
wnioski do Programu „Laboratoria Przyszłości”.
Wnioski zostały ocenione pozytywnie. Tym samym
placówki edukacyjne dostały środki zewnętrzne na
zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci
i młodzieży.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka).
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Grajewie zyska z tego programu sprzęt za
kwotę 130 200,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza w Grajewie zostanie wzbogacona o wyposażenie techniczne o wartości 230 700,00 zł, a doposażenie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie z tego projektu opiewa na kwotę 178 500,00 zł. Każda
z placówek otrzymała 100% wnioskowanej kwoty.
Wsparcia udzielano bez konieczności wniesienia wkładu
własnego.
WM na podst. www.gov.pl
Fot. grajewo.pl
W mieście powstaje boisko do lekkoatletyki z prawdziwego
zdarzenia.
- Warto przypomnieć, że zadanie pod nazwą.: „Budowa
boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4
w Grajewie” jest realizowane w ramach projektu "Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych" z Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Koszt realizacji całej
inwestycji to 2 069 531,28 zł. Grajewo może liczyć na około 50
% dofinansowania z tego programu transgranicznego.
Chcemy, aby z nowej infrastruktury korzystali wszyscy
chętni, a na początek funkcjonowania tego obiektu urządzić
tutaj duże zawody z myślą o uczniach naszych szkół – mówi
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Prace ruszyły w listopadzie ubiegłego roku. Wykonywane są
zgodnie z dokumentacją projektową, którą posiada grajewski
ratusz.
Najpierw potrzebna była rozbiórka- między innymiistniejących ciągów pieszych, starej bieżni i urządzeń
lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, placu gospodarczego oraz części istniejących trybun. Zbudowana
zostanie bieżnia okólna 400-metrowa oraz prosta sześciotorowa o dystansie 100 metrów. Powstaje także odwodnienie
bieżni za pomocą korytek. Wody opadowe trafią do
kanalizacji deszczowej. Prace obejmują także remont trybun
sektora A i B, naprawę schodów, remont terenów utwardzonych przyległych bezpośrednio do trybuny i projektowanych
ścieżek. Niezbędne było także uzupełnienie mas ziemnych po
rozebranych elementach wewnątrz bieżni, niwelacja i zasianie trawy.
WM /Fot. grajewo.pl
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1 marca 2022 r. w południe Hymnem Polski rozpoczęły się
uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości na Placu
Niepodległości w Grajewie. Poczet flagowy Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej
Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo podniósł flagę
państwową na maszt. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar
wojny trwającej na Ukrainie. Następnie delegacje
reprezentujące władze samorządowe, miejskie jednostki
organizacyjne, szkoły, przedszkola, a także lokalne
organizacje pozarządowe złożyły wiązanki kwiatów pod
pomnikiem. W imieniu mieszkańców Grajewa kwiaty
złożył Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Warto przypomnieć, że Sejm RP ustanowił dzień 1 marca
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustawą

z dnia 3 lutego 2011 r. Uczyniono to w hołdzie „Żołnierzom
Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia,
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego,
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią
w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Kolejną odsłoną hołdu tym bohaterom była zorganizowana
6 marca w naszym mieście impreza sportowa, czyli
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie 16.
grajewo.pl/WM
Fot. grajewo.pl
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Nie słabnie zainteresowanie mieszkańców Grajewską
Kartą Dużej Rodziny oraz Ogólnopolską Kartą Dużej
Rodziny, a także tą, dedykowaną seniorom.
Pierwszych wydano w ubiegłym roku 86, drugich- 270,
a Kart Seniora- 54. Każdy z tych dokumentów niesie
szereg korzyści jej posiadaczom, między innymi
w postaci ulg i zniżek na wydarzenia kulturalne czy
korzystanie z infrastruktury sportowej. Warto o tym
przypomnieć zwłaszcza teraz, gdy słabnie pandemia,
zniesione zostały kolejne ograniczenia limitów osób
w obiektach sportowych i kulturalnych.
Grajewska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od
6 lat i skierowana jest do rodzin wielodzietnych, czyli tych,
składających się z rodziców (lub jednego rodzica) oraz minimum
trojga dzieci w wieku do 18 roku życia bądź do ukończenia 25 roku
życia w przypadku dzieci uczących się lub studiujących.
- Zarówno Lokalna, jak i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
przyznawane są rodzicom bezterminowo, dzieciom małoletnim
do 18 roku życia, natomiast dzieciom powyżej 18 roku życia na
okres trwania nauki w szkole średniej lub wyższej, aż do
osiągnięcia przez nich 25 roku życia. Ważne jest, że w momencie
utraty uprawnień przez jednego członka rodziny pozostali
zachowują swoje karty. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
przysługuje także rodzicom, którzy mieli kiedykolwiek na
wychowaniu troje lub więcej dzieci. Każda rodzina wielodzietna
może starać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie
tradycyjnej oraz elektronicznej. Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest
wyświetlanie karty w aplikacji mObywatel, aplikacja jest dostępna
dla każdej osoby, której przyznano prawo do posiadania KDR,
pozwala ona na przekierowanie użytkowników na portal
Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz
z lokalizacją i opisem zniżek – przypomina Barbara Pieńkowska,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.
Pozytywnym aspektem jest sposób realizacji programu,
ponieważ każda rodzina wielodzietna, niezależnie od dochodu,
może ubiegać się o wydanie takiej karty. Dokument otrzymuje
każdy członek rodziny. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kompletem
dokumentów do wglądu, tj. dowody osobiste rodziców oraz odpisy
aktów urodzenia dzieci, a w przypadku dzieci uczących się lub
studiujących dowód osobisty i oświadczenie o planowanym
terminie zakończenia nauki.
Grajewska Karta Dużej Rodziny uprawnia między
innymi do 50% zniżek w Grajewskim Centrum Kultury na bilety
wstępu na seanse filmowe i inne imprezy organizowane przez
GCK, 50% zniżek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na
usługi świadczone przez Ośrodek, w tym na basen.
- Z Grajewską Kartą Dużej Rodziny współpracuje również kilku
lokalnych przedsiębiorców, którzy sami deklarują wysokość
zniżki, jaką mogą zaoferować rodzinom, usługi na jakie zniżki są
udzielone oraz okres, na jaki decydują się współpracować
z programem. Jest to dodatkowa promocja zarówno samych
przedsiębiorców, jak i ich produktów oraz usług. Aby dołączyć do
programu, przedsiębiorcy składają stosowną deklarację w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie. Z listą firm
oferujących zniżki na podstawie Grajewskiej Karty Dużej Rodziny
można zapoznać się na stronie internetowej www.mops.grajewo.pl
– dodaje Joanna Bzura z grajewskiego MOPS-u.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych.
- Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty
podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej,
telekomunikacyjnej czy rekreacyjnej. Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia
dostęp do dóbr i usług – informuje Barbara Pieńkowska.
Warto dodać, że Karta Dużej Rodziny uprawnia również
jej członków do 99 % bonifikaty od opłaty przekształceniowej
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe. Z tej możliwości w 2021
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roku skorzystało 21 osób w Grajewie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przyjął 108 wniosków
na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, wydał 270 kart. Liczba
tych złożonych przez nowe rodziny wynosi 35. 14 wniosków to
wnioski o duplikat karty, przedłużenie ważności dokumentu,
dodanie członka rodziny i zmiana danych zawartych na karcie. 59
wniosków to te o wydanie karty dużej rodziny tylko dla rodziców,
którzy mieli na wychowaniu co najmniej 3 dzieci. Wnioski
rozpatrywane były zarówno w formie tradycyjnej – papierowej,
jak też elektronicznej. Na lokalną Kartę Dużej Rodziny zostało
przyjętych18 wniosków, z czego wydano 86 kart.
Od października 2016 roku w naszym mieście, na mocy
stosownej uchwały, funkcjonuje Grajewska Karta Seniora. Jest to
ukłon w kierunku osób, które ukończyły 60 lat oraz zamieszkują
na terenie Miasta Grajewo.
- Warunkiem otrzymania „Grajewskiej Karty Seniora” jest
złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grajewie. Wnioski do wypełnienia można otrzymać zarówno
w Ośrodku, jak też pobrać ze strony internetowej
www.mops.grajewo.pl. Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas
nieokreślony, w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, gdy okaże się zarówno
kartę, jak i dokument tożsamości – podpowiada Katarzyna Ajdyn
z grajewskiego MOPS-u.
W ubiegłym roku zostało złożonych 54 wniosków i tyle kart
seniorom wydano. Ta uprawnia między innymi do 50% zniżki od
obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych za
korzystanie z oferty Grajewskiego Centrum Kultury (na seanse
filmowe, a także imprezy, których organizatorem i inicjatorem
jest GCK) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie,
w tym również na basen. Należy zaznaczyć, że osoby, które
posiadają Grajewską Kartę Dużej Rodziny, a kwalifikują się
również do otrzymania Grajewskiej Karty Seniora, będą mogły
skorzystać z ulgi wynikającej z wybranego przez siebie
dokumentu.
Grajewscy przedsiębiorcy mogą przystąpić do Programu, składając stosowną deklarację w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Grajewie. Można ją otrzymać w Ośrodku bądź też
p o b r a ć z e s t r o n y i n t e r n e t o w e j w w w. m o p s . g r a j e w o . p l .
Przedsiębiorcy oferują zniżki w ramach programu „Grajewska
Karta Seniora” w miarę swoich możliwości. Ich wykaz dostępny
jest na stronie internetowej www.mops.grajewo.pl.
MOPS Grajewo/WM
Fot. MOPS Grajewo
www.gazetagrajewska.pl

INFORMACJE


26 lutego w Muzeum Mleka w Grajewie odbyło się
spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem,
fotografem przyrody, zdobywcą 24 szczytów
Afryki (projekt „W drodze na najwyższe szczyty
Afryki”) oraz laureatem wielu prestiżowych
wyróżnień, mi. n.: Travel Photographer Of The
Year 2019 Special Mention.
Podczas spotkania nasz gość opowiedział o swoich pasjach:
podróżach i fotografii. Zwiedził m.in.: Tanzanię, Kenię,
Maroko, Namibię i Karaiby.
Poruszanym tematem prelekcji była magiczna afrykańska
przyroda. Urzekły nas wysokie góry Kilimandżaro oraz
afrykańskie parki narodowe wraz z najsłynniejszym z nich,
Serengeti. W zimowe przedpołudnie przenieśliśmy się na
piękne plaże Zanzibaru, sawanny pełne dzikich,
egzotycznych dla nas zwierząt. Poznaliśmy mozaikę kultur
i zwyczajów mieszkańców wschodniej Afryki, np.:
Masajów, którzy piją mleko zmieszane z krwią. Słuchacze
wydarzenia wzięli udział w szybkim kursie języka suahili.
Podczas spotkania była możliwość zakupu książek i zdjęć

wraz z autografem oraz oryginalnych produktów inspirowanych Afryką.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na
kolejne spotkania organizowane przez Grajewskie
Centrum Kultury.
CTM-MM



10 marca w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum
Kultury odbył się koncert charytatywny połączony ze
zbiórką dla uchodźców z Ukrainy. Na scenie wystąpił
Tomasz Żółtko- muzyk, kompozytor, poeta, teolog i publicysta. To jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej.
Wiele z jego utworów zmusza do refleksji, krytycznego
spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Wydał
do tej pory sześć zbiorów wierszy oraz trzynaście płyt,
a ostatnią „Klarowanie wina” 5 lutego.
Organizatorami koncertu byli: Kościół dla Grajewa Kościół Zielonoświątkowy, Grajewskie Centrum Kultury,
Miasto Grajewo.
GCK/WM


6 marca w Grajewskim Centrum Kultury odbyły się
spektakle teatralne młodzieżowych grup teatralnych GCK
oraz grupy teatralnej dla dorosłych "Po godzinach".
Wszystko to z okazji Dnia Kobiet. Wariacje teatralne
młodzież zagrała w kilku scenkach, które były na temat roli
kobiety w dzisiejszym świecie. Spotkanie zwieńczył występ
grupy teatralnej "Po godzinach", która zaprezentowała
poezję Agnieszki Osieckiej.
GCK
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- Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką
nożną?
- Z tego co pamiętam, zawsze lubiłem kopać piłkę. Dobrze
się czułem, gdy koło mnie była futbolówka- w domu i na
podwórku. Takie mam wspomnienia z bardzo wczesnego
dzieciństwa. 12 lat temu mój starszy brat Arek uczęszczał na
treningi grupy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Warmii Grajewo, którą prowadził trener Daniel Tuzinowski. Pewnego razu pojechałem razem z nim, wyszedłem tam
na boisko w wieku niespełna 4 lat i chyba pokazałem się
z dobrej strony, ponieważ trener zgodził się, abym zagrał
razem z grupą. Wtedy zacząłem uczęszczać na zajęcia ze
starszymi ode mnie o 3-4 lata chłopakami. To był bardzo
ważny dzień. Myślę, że trener dał mi wtedy szansę, którą
wykorzystałem. Dawałem z siebie naprawdę wszystko, by
poradzić sobie w drużynie i wnosić swój wkład w jej wyniki,
grając w jednej ekipie ze starszymi ode mnie kolegami.
- Jak dalej rozwijała się Twoja kariera?
- Gdy jesienią 2012 roku Warmia Grajewo stworzyła
Akademię Piłkarską i zrobiła nabór kolejnych roczników,
znalazłem się w grupie, której trenerem był Kamil Randzio.
Stale rósł mój apetyt na piłkę nożną. 3 lata później graliśmy
sparing z Jagiellonią Białystok i wtedy zwrócił na mnie
uwagę trener Akademii Piłkarskiej Jagiellonii. Zacząłem
dostawać zaproszenia na zgrupowania Jagiellonii
i wyjeżdżać z tą drużyną na turnieje, choć nadal byłem
wtedy zawodnikiem grupy Warmii Grajewo, trenowanej
przez Kamila Randzio. Zanotowałem także gościnne
występy w roczniku 2005-2006 Warmii, prowadzonym
przez trenera Jarka Turowskiego. W roku 2018 zostałem
powołany do Kadry Województwa Podlaskiego rocznik
2006. W lutym 2019 otrzymałem na Balu Sportu nagrodę
w kategorii Sportowe Odkrycie Roku. Wtedy byłem
członkiem kadry narodowej Województwa Podlaskiego
U -13. Kapituła doceniła również moje bardzo udane
występy na Turnieju Remarco CUP Bydgoszcz oraz
Turnieju Mikołajkowym w Ełku. Statuetka została mi
oficjalnie wręczona podczas Sesji Rady Miasta Grajewo. To
było dla mnie bardzo ważne wyróżnienie. Podczas
występów w Kadrze Podlasia zainteresowali się mną skauci
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przez ubiegłe dwa lata
byłem powoływany na Zgrupowanie Młodych Orłów
organizowane przez PZPN dla wyróżniających się
zawodników z całej Polski. We wrześniu 2019 roku
przeszedłem z Warmii, w której grałem osiem cudownych
lat, do Akademii Jagiellonii Białystok. To był czas dużych
zmian. Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Grajewie zastąpiła Szkoła Podstawowa w Białymstokuklasa sportowa Jagiellonii i treningi rocznika 2006. Od
września ubiegłego roku jestem uczniem Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii Białystok.
- Jakie emocje towarzyszyły Ci w chwili podpisania pierwszego profesjonalnego kontraktu
z białostockim klubem?
- To był dla mnie dzień szczególny. Byłem bardzo dumny
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z siebie, bo czułem, że to wynagrodzenie za moją ciężką
pracę na treningach, zawziętość i upór w dążeniu do
wytyczonego celu. Byłem mocno wzruszony i niezwykle
przejęty. Zdałem sobie sprawę, że właśnie postawiłem
pierwszy poważny krok do seniorskiej piłki.
- Jak poradziłeś sobie ze zmianą otoczeniaprzeprowadzką z Grajewa do Białegostoku?
Tęsknisz za swoim rodzinnym miastem?
- Początkowo zdarzały się trudne chwile. Przypomnę, że
mam dopiero 15 lat. Mieszkam w Białymstoku z bratem.
Mam ogromne wsparcie od przyjaciół z Grajewa,
a największe od rodziców, babci, dziadka i całej rodziny. Na
nich zawsze mogłem i mogę liczyć. Z całego serca dziękuję
za to, że wozili mnie na treningi po trzy razy w tygodniu,
pomagali, dbali i nadal dbają o mnie. Dziękuję za pomoc
i życzliwość trenerów, kolegów z drużyny. Sygnały
wsparcia, kontakty z rodzinnym miastem są dla mnie
ogromnie ważne. Czy tęsknię za Grajewem? Oczywiście, że
tak! Często do rodziców, nauczycieli i kolegów ze szkoły,
z podwórka, choć tu, w Białymstoku, nawiązałem już nowe
znajomości i przyjaźnie.
- Jak wygląda Twój typowy dzień w Białymstoku?
- Do szkoły mam na ósmą rano. Po lekcjach lub między nimi
jadę na dwugodzinny trening. Następnie przykładam się do
odrabiania lekcji i pomagam bratu w domu, bo przecież
mieszkamy tutaj bez rodziców.
- Czy w klasie sportowej Jagiellonii Szkoły
Podstawowej w Białymstoku jest więcej zajęć
z wychowania fizycznego niż w innych standardowych podstawówkach?
- Codziennie mamy po trzy lekcje wychowania fizycznego.
Na nich trenujemy. W tej klasie jest cała nasza drużyna.
- Więc w klasie nie ma dziewczyn?
- Nie ma.
www.gazetagrajewska.pl
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fot. Zdjęcie nadesłane

- Czy masz ulubione przedmioty poza wychowaniem fizycznym?
- Bardzo lubię historię i geografię.
- Jakie są Twoje zainteresowania poza piłką
nożną?
- To również inne dyscypliny sportowe- bardzo lubię grać
w koszykówkę. Interesuję się również muzyką. Skończyłem
w Grajewie Szkołę Muzyczną I stopnia im. Jana Sebastiana
Bacha w klasie akordeonu.
- Czy kariera sportowa wiąże się z wyrzeczeniami?
- Tak, jest ich sporo, lecz one przecież sprzyjają zdrowiu,
więc nie są uciążliwe. Nie można na przykład jeść
fastfoodów, trzeba się zdrowo odżywiać. Dzięki temu
wzmacniamy odporność organizmu, budujemy siłę
i kondycję. Przez to między innymi ograniczamy ryzyko
wystąpienia kontuzji oraz chorób. Sądzę, że to istotne dla
zdrowia każdego człowieka, nie tylko w odniesieniu do
sportowców.
- Powiedziałeś, że pierwszy poważny krok do
seniorskiej piłki nożnej już za Tobą. Jakie są
marzenia dotyczące dalszej kariery?

- Moim marzeniem jest grać w przyszłości w reprezentacji
Kadry Narodowej, przebić się do ekstraklasy, grać
w dobrym ligowym klubie polskim lub zagranicznym.
Dlatego wciąż ciężko pracuję na treningach i daję z siebie
ponad sto procent. Podobnie jak w latach ubiegłych, wciąż
chcę podnosić swoje umiejętności, doskonalić grę pod
okiem trenerów, chłonąć wiedzę i skutecznie wykorzystywać ją na boisku. Sprawia mi to ogromną przyjemność.
Teraz ważny jest sukces drużynowy w tej rundzie, dlatego
chcę poprawić swoje statystyki ofensywne. Wiem, że ciężka
praca procentuje i ta, plus upór, to jedyna dobra droga do
osiągania zamierzonych celów.
- Na jakiej pozycji grasz?
- Dotychczas najczęściej wychodziłem na boisko na pozycji
ofensywnego pomocnika. Teraz trenerzy często też
ustawiają mnie na "ósemce", czyli jako środkowego
pomocnika. W obu tych rolach świetnie się czuję i daję
z siebie wszystko, by jak najlepiej grać zarówno jako
„dziesiątka” czy „ósemka”.
- Jak poszła Twojej drużynie jesienna odsłona?
- Drużyna Jagiellonii 2007 występowała w Centralnej
Lidze Juniorów U-15. Pod wodzą trenera Marka Wasiluka
zakończyliśmy pierwszą część sezonu na drugim miejscu.
Kilka razy wystąpiłem także w zespole rocznika 2005,
którego głównym opiekunem jest trener Tomasz
Bernatowicz. Z tą drużyną strzeliłem gola i zanotowałem
asystę w meczu z UKS SMS Łódź. Jestem również
zadowolony ze swojego występu z Polonią Warszawa.
Zdobyłem ładną bramkę w meczu, który ostatecznie
zakończył się remisem 4:4. Byłem kapitanem ekipy
rocznika 2007. Drugie miejsce to dobra lokata, lecz
oczywiście czuję pewien niedosyt, że nie udało nam się
utrzymać pierwszego miejsca, bo przecież dosyć długo
byliśmy numerem jeden w stawce. Mieliśmy siedmiopunktową przewagę, której jednak nie udało nam się
utrzymać do końca sezonu jesiennego.
- Czym jest dla Ciebie futbol?
- Piłka nożna, występy, rywalizacja i zdrowy, sportowy tryb
życia dają mi ogromną satysfakcję. Futbol jest szansą na
spełnienie marzeń. Przy tym uczy sumienności, odpowiedzialności, obowiązkowości, punktualności i umiejętności
organizowania czasu. Sport drużynowy pomaga nauczyć
się zespołowej współpracy.
- Czy masz wśród piłkarzy wzór sportowca, który
Ci imponuje?
- Tak. Już od dziecka ceniłem i nadal podziwiam Cristiano
Ronaldo. Imponuje mi jego zawziętość, to, że nigdy się nie
poddawał i swoją ciężką pracą, postawą oraz uporem
osiągnął swoje wielkie sukcesy.
- Dziękujemy za rozmowę.
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26 lutego to Dzień Dinozaura. Właśnie wtedy obchodziliśmy święto znanych, prehistorycznych stworzeń.
Dzieci poznały ich historię, dowiedziały się, kiedy żyły,
czym się żywiły i jak wyglądały. Oglądały filmy edukacyjne
przedstawiające historię funkcjonowania tych zwierząt, ich
cechy i gatunki. Przedszkolaki z podziwem przeglądały
atlasy i książki o nich, bawiły się w wykopaliska odkrywając
szczątki, układały kolorowe puzzle, segregowały dinozaury
według wielkości, kolorowały ich sylwetki, samodzielnie
wykonywały postacie dinozaurów. Jak się okazało, trudne
nazwy niektórych z nich nie są straszne dla naszych
przedszkolaków- wszyscy sobie z nimi poradzili.
Pm2






Nasza uczennica Julita Łukowska z klasy 8a zajęła II
miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.
„Podniebny wernisaż” na koncepcję plastyczną grafiki
ilustrującej wybrany projekt realizowany przez Sieć
Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa od 1926 roku.
Wydarzenie zostało zrealizowane z okazji jubileuszu 95lecia placówki. Julita w nagrodę otrzymała pakiet lotów na
symulatorze DA42+A320. Nagrodę laureatce ufundował
także gabinet Hiperbaryczna HiperDIAMED Grajewo.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Sp1




17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. To międzynarodowe święto, ustanowione ponad 30 lat temu we Włoszech,
ma na celu uwrażliwienie dorosłych i dzieci na ,,kocie sprawy”,
w szczególności na potrzebę pomagania bezdomnym zwierzętom,
którym bez naszego wsparcia trudno byłoby przeżyć.

W sobotę 5 marca w Muzeum Mleka odbyło się spotkanie
z Krówką Matyldą. Podczas warsztatu dzieci wykazały się
kreatywnością i utkały kolorowe podkładki pod kubki.
Mamy nadzieję, że staną się one praktyczną pamiątką,
z której z uśmiechem będą korzystać.
Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy na kolejne
spotkanie.

Nasze przedszkolaki również obchodziły to nietypowe święto.
Wysłuchały bajki Ewy Lechowicz „Skąd się wzięły koty?”, dzieliły
się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi
z posiadaniem kota w domu, wykonały piękne prace plastyczne,
których głównym bohaterem był oczywiście kot. Świetnie
poradziły sobie z zagadkami o „kociej tematyce” oraz rozpoznały
kocich bohaterów literackich i filmowych, m.in.: Kota w butach,
Kici – Kocię, kota Filemona i Bonifacego, Garfilda, Sylwestra,
Klakiera, itp. Wiele radości i emocji przyniosła dzieciom zabawa
zręcznościowa z elementem małej rywalizacji ,,Kotek łapie mysz”.
Na koniec dzieci wysłuchały baśni Charlesa Perraulta „Kot
w butach”. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych
przedszkolaków.
Pm2

CTM-MM
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21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Już od 9 lat Oddział dla Dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Grajewie organizuje z tej okazji
dyktando międzyszkolne, aby najlepsi w dziedzinie
ortografii uczniowie z grajewskich podstawówek mogli
wykazać się swoimi umiejętnościami językowymi
i zawalczyć o tytuł Mistrza Ortografii.
Konkurs odbył się 23 lutego w Oddziale dla Dzieci
MBP. Udział wzięło piętnaścioro uczniów, po pięciu
z każdej szkoły, wytypowanych drogą eliminacji szkolnych.
Jak co roku, konkursowi przewodniczyła Pani Lucyna
Bagińska- Dyrektor Centrum Edukacji „Mentor” w Grajewie, wieloletnia polonistka z ZS nr 1 w Grajewie.
W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym,
konkurs odbył się w trzech turach, w grupach pięcioosobowych. Uczniowie każdej ze szkół przybyli do
biblioteki o innej porze, tak, aby dostosować się do ogólnie
panujących zasad reżimu sanitarnego i w bezpieczny
sposób uczestniczyć w dyktandzie.
Poziom umiejętności ortograficznych wśród
uczniów klas trzecich wszystkich grajewskich podstawówek był dość wyrównany, choć trzeba zaznaczyć, że
pierwsze miejsce zajął uczeń, który napisał dyktando
niemal bezbłędnie, co jest niezwykle imponujące. Jury pod
przewodnictwem Pani Lucyny Bagińskiej przyznało trzy
pierwsze miejsca oraz wyróżnienie. Laureaci otrzymają
nagrody książkowe oraz dyplomy, natomiast pozostali,
również niezwykle uzdolnieni uczniowie, pisemne
podziękowania za udział w konkursie.
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom składamy
serdeczne podziękowania za chęć udziału w konkursie oraz
świetne przygotowanie, a zwycięzcom gratulujemy
wspaniałych wyników!

Lista laureatów
I miejsce– Gabriel Kuizinas, Sp4
(nauczyciel przygotowujący- p. A.Gryczkowska)
II miejsce- Tomasz Gołębiowski, Sp1
(nauczyciel przygotowujący- p. A.Przestrzelska)
III miejsce- Martyna Chmielewska, Sp4
(nauczyciel przygotowujący- p. A. Gryczkowska)
Wyróżnienie- Błażej Kuźniak, Sp1
(nauczyciel przygotowujący- p. K. Sułek)


17 lutego obchodziliśmy nietypowe święto – „Dzień Kota".
Z tej okazji dzieci przyniosły do przedszkola swoje pluszowe
zwierzątka- kotki. Na zajęciach dzieci zamieniły się
w kociaki, dorysowując sobie wąsy. Wysłuchały opowiadania o chorym kotku, a później uczyły się, w jaki sposób
opiekować się tymi zwierzętami, śpiewały piosenki
o kotkach, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie
zwierzątka, dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na ich
temat, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz
sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie
zabawy", takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek,
wykonywanie prac plastycznych, recytowanie wierszy,
śpiewanie kocich piosenek i oglądanie bajek o kotkach.
Najbardziej jednak dzieciom podobała się zabawa: "Kotek
i piłka". Mieliśmy też nietypowych gości. Zaprosiliśmy do
wspólnego czytania mamę i brata Marcela, którzy bardzo
chętnie czytali nam książeczki o kotkach i nie tylko.
Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły i długo będą miały
ten dzień w pamięci.
Joanna Burgraf
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Celem projektu realizowanego w ramach „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
propagowanie czytelnictwa; poznanie patronów
grajewskich ulic oraz ukazanie ich związku z tradycjami,
historią regionu i kraju; doskonalenie umiejętności
wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych
źródeł wiedzy udostępnianych przez instytucje: Miejską
Bibliotekę Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie,
Grajewską Izbę Historyczną, Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Białymstoku; wykonanie prezentacji
multimedialnych „Historyczni patroni grajewskich ulic”,
poznanie funkcji wymienionych instytucji; współdziałanie
w promowaniu czytelnictwa.
Podczas lekcji historii uczniowie klas ósmych poznali
znaczenie nadawania nazw ulicom miast wywodzących się
z historii regionu i Polski, czego dobrym przykładem jest
Grajewo; korzystali ze zbiorów biblioteki szkolnej
i publicznej oraz broszur o postaciach historycznych
otrzymanych z Biura Edukacji Publicznej Oddziału
Białystok Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach
projektu klasy VIII a i VIII d odbyły wycieczki do
Grajewskiej Izby Historycznej. Tam jej pracownik p. Maciej
Grabowski zapoznał uczniów z fragmentem książki
Tomasza Dudzińskiego „Z historii Grajewa i nie tylko” t. II
pt. „Sutanna ich nie uchroniła”, poświęconemu tragicznej
śmierci ks. Aleksandra Pęzy w czasie okupacji niemieckiej.
Realizacji projektu towarzyszył Szkolny Konkurs „Pytamy
o patrona” z udziałem 37 uczniów z klas ósmych. Zadaniem
uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania
o patronach grajewskich ulic z wykorzystaniem m. in.
najnowszego planu miasta wydanego przez Urząd Miasta
Grajewo. Ponadto chętni uczniowie przygotowali slajdy
prezentacji multimedialnej dotyczące patronów, ze
szczególnym uwzględnieniem ks. Aleksandra Pęzy.




12 marca 2022 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyły
się rodzinne warsztaty techniczno-plastyczne pod hasłem:
„Budki lęgowe dla ptaków”. Uczestnicy zajęć mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności w majsterkowaniu. Efekty
ich wspólnej pracy cieszą już teraz, a będą jeszcze bardziej,
gdy w budkach pojawią się pisklęta.
GIH/WM
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Oto lista uczniów nagrodzonych w konkursie:
I miejsce – Wiktoria Zalewska kl. VIII a,
II miejsce – Szymon Mioduszewski kl. VIII a,
III miejsce – Magdalena Karwowska kl. VIII d, Amelia
Tokarzewska kl. VIII a, Paweł Tutaj kl. VIII a.
Jako że tematyka konkursu eksponowała Grajewo,
wymienieni uczniowie otrzymali z rąk Dyrektora szkoły –
p. Karola Choynowskiego nagrodowe pakiety z Urzędu
Miasta Grajewo.
Zrealizowany na tym etapie projekt z uwzględnieniem
wymogów pandemicznych doskonalił umiejętności
wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji
oraz pracy z planem miasta; przybliżył sylwetki patronów
grajewskich ulic; uczył szacunku wobec dorobku pokoleń.
Pokazał, że spacerując ulicami Grajewa warto czytać
nadane im nazwy, które są wspaniałą informacją o historii
Polski, regionu.
Koordynatorami projektu są: p. W. Jerulank, p. A.
Bukowska, p. L. Pietrzykowska i p. E. Czaplicka.
Więcej wydarzeń: https://sp4.grajewo.com/
SP 4 Grajewo



10 marca 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie odbył się
koncert charytatywny ,,Gramy dla Ukrainy”. Celem była
zbiórka pieniędzy dla dzieci z ukraińskich sierocińców.
Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy nauczycieli we
współpracy z bankiem PKO BP Oddział I w Grajewie.
Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała występy
uczniów i ich mistrzów. Muzycy zaprezentowali różnorodny repertuar- od muzyki klasycznej po muzykę filmową
i rozrywkową. Zebrano kwotę 2300 zł, która zostanie
przekazana na pomoc dla najmłodszych ofiar wojny.
PSM Grajewo
www.gazetagrajewska.pl

INFORMACJE


Tuż za kościelnym parkiem przy ulicy Kopernika- od
prawie stu lat- stoi budynek Domu Parafialnego.
A wszystko zaczęło się 6 VIII 1921 r., gdy członkowie
Dozoru Kościelnego w osobach ks. Józefa Butanowicza –
prezesa i członków: Szczepana Bielawskiego, Józefa
Przekopowskiego i Aleksandra Grochowskiego z Grajewa
oraz Andrzeja Krukowskiego z Bogusz, Józefa Przekopowskiego z Mieruć, Konstantego Antosiewicza
z Wierzbowa zebrani w kancelarii parafialnej w Grajewie
stwierdzili, że dla podniesienia poziomu kulturalnooświatowego wśród parafjan okazuje się niezbędnem
wzniesienie nowego domu ludowego w Grajewie
i postanowili przyjąć darowiznę ówczesnego właściciela
majątku Grajewo Józefa Pawłowskiego. W skład darowizny
wchodziła działka o wielkości 678 m2 pomiędzy Szosą
Rajgrodzką i drogą z tej szosy do dworu i graniczącą
z posesją parafialną „Organistówką”. Na darowanym placu,
zgodnie z zapisami notarialnymi, miał powstać w przeciągu
najpóźniej 5 lat dom parafialny. Trzy miesiące później,
tj. 7 XI 1924 r. dr Pawłowski przekazał na rzecz parafii
dodatkowe 797 m2 terenu, sąsiadującego z wcześniej
przekazanym obszarem. Darowizna była obwarowana
następującymi warunkami: że piętrowy murowany dom
wznoszony za jego zgodą w roku bieżącym przez ks.
proboszcza Józefa Butanowicza na darowanym placu
stanowić będzie od tej chwili własność tegoż ogółu parafii
Grajewo.
Prace budowlane przebiegały dość sprawnie i już
w końcu 1924 r. gmach Domu Parafialnego był w zasadzie
prawie gotowy. W nr 8 diecezjalnego czasopisma „Życie
i Praca” z 25 I 1925 r. nie bez dumy pisano: Rok ten ubiegły
pamiętny będzie dla naszego miasta, bowiem w tym roku
pawie cudem, zawdzięczając niespożytym wysiłkom
i pracy miejscowego proboszcza ks. Butanowicza, został
wzniesiony olbrzymi piętrowy gmach - jako dom
parafjalny. W gmachu tym mieści się dosyć efektowna
sala, z której już korzysta miejscowe społeczeństwo, już to
w formie zebrań lub przedstawień teatralnych. Ks.
Butanowicz b. wiele zrobił w tej budowie, ale jeszcze dużo
zostało do zrobienia, lecz pogodne czoło proboszcza i silna
wola doprowadzenia rozpoczętego dzieła do końca
dopomogą ks. Butanowiczowi budowę tą wykończyć
i gmach ten w całej swej okazałości będzie ! dominował
w mieście.
Wykańczanie i wyposażanie budynku nie przebiegało
jednak już tak sprawnie. W związku z tym we wrześniu 1925
r. na rzecz parafii została przekazana przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w formie pożyczki
kwota 10.000 zł. Środki te umożliwiły zakończenie prac
budowlanych i wyposażania budynku. W jednym
z kolejnych z numerów „Życia i Pracy” z 1926 r. gmach ten
opisywany był w następujący sposób: Jest to budynek
o dwóch frontach, piętrowy, z suterenami i facjatami.
Plan pomyślany wybornie: na parterze frontowy lokal
przeznaczony na gospodę chrześcijańską, w suterenach
urządzone są piekarnie, boczna ubikacja na sklepy, na
piętrze mieści się duża sala ze sceną i pomieszczeniem dla
maszyny pod kino, szatnia, bufet, poczekalnia, duża ilość
pokoi przeznaczonych jest dla instytucji, już to dla
obsługującego personelu lub do prywatnego wynajęcia,
oświetlenie ma być własne (...) W tym oto domu
parafjalnym postarał się ks. prałat o urządzenie
olbrzymiej sali, jaką niejedno większe miasto pochlubić się




nie może. Sala ta pomieścić może do pięciuset siedzących
osób, posiada piękne loże, galerję i scenę o ślicznej
dekoracji. Jest to dziś u nas miejsce stałych większych
zebrań parafjalnych i miejskich, miejsce odczytów,
akademii i uroczystości narodowych, spełnia ona rolę
siewcy kultury religijno-narodowej. Jest ona też miejscem
rozrywek i zabaw godziwych, często na cele dobroczynne.
Od stycznia 1925 r. ks. Butanowicz uruchomił
w gmachu kino nieme „Apollo”, a następnie od 1934 r. już
jako dźwiękowe pod nazwą „Reduta”. Współwłaścicielami
tego drugiego obok księdza Gawędzkiego byli Żyd Sutkier
oraz Pieczyński. W repertuarze przeważały filmy
o tematyce narodowej, społecznej i religijnej. Z kolei na
parterze Domu Parafialnego funkcjonowała restauracja
Drapsowej. Był to jeden z bardziej znanych lokali w mieście,
który gościł przyjezdnych i miejscową elitę wraz
z urzędnikami i oficerami 9 psk. Przy restauracji Stanisław
Draps prowadził kawiarnię i piwiarnię.
Restauracja w Domu Parafialnym funkcjonowała
nawet podczas okupacji niemieckiej, choć prowadziła ją już
wówczas Józefina Dreszer, która będąc członkiem AK ps.
„Plater”, pod jej przykrywką oddawała nieocenione usługi
na rzecz miejscowej konspiracji. Za tę działalność została
aresztowana i rozstrzelana w lesie Kosówka w październiku
1944 r.
Po zakończeniu II wojny światowej na parterze
ulokowano przedszkole stowarzyszenia „Caritas”. Około
1950 r. na bazie tego właśnie przedszkola powstało już
państwowe Przedszkole nr 2, którego pierwszą
kierowniczką była Pani Irena Jankiewicz. Od początku
swego istnienia przedszkole liczyło 3 oddziały, posiadało
kuchnię i małe zaplecze administracyjne. Pierwotnie do
pomieszczeń przedszkolnych wchodziło się od strony
podwórka. Przedszkole to miało tu swoją siedzibę aż do
końca 1986 r. W gmachu przez pewien czas działała też
Spółdzielnia produkcji zabawek „Miś”. Z kolei na piętrze
obok sal katechetycznych znalazła swoje miejsce również
publiczna biblioteka miejska, której pożar 31 XII 1986 r. był
jedną z głównych przyczyn początku końca tego
wspaniałego gmachu.
Obecnie budynek poddawany jest remontowi
i rozbudowie, więc zapewne ponownie zyska swój dawny
blask.
Opr. T. Dudziński
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Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo
zaprasza na XVII MMA CUP/USWM 29 Podlasie
Grajewo 2022- galę, która odbędzie się 6 maja.
18 marca ruszyła przedsprzedaż biletów.
Wydarzenie wprost z hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Grajewie transmitowane
będzie na żywo w TVP Sport.
Organizatorem imprezy jest Unia Sportów Walki-M, która
działa na terenie północnej Polski i współpracuje między
innymi z klubami z Litwy, Anglii i Danii. Partnerami
wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego oraz Miasto Grajewo.
Wystąpią zawodnicy z Grajewa, Olsztyna, Szczecina, Częstochowy, Warszawy, Suwałk, Ełku, Białegostoku
oraz z Litwy.
Proponowani zawodnicy z Podlasia to: Arkadiusz
Dzikielewski, Rafał Wysocki, Mateusz Wasilewski, Bartosz
Stachelek, Krystian Głażewski, Arkadiusz Romaniuk,
Siergiej Tsak, Żenia Zakrzewski, Dorian Wasilewicz,
Antoni Jabłoński, Ivan Volkau, Kamil Michalak, Piotr
Kalenik, Kamil Czyżewski i Adam Biegański.
Galę poprowadzi aktor i anonser Edward Durda,







LGPkt Z R P Bilans

Męskie drużyny województwa podlaskiego rozegrały
pierwszą rundę rozgrywek w II lidze i na podstawie
uzyskanych wyników ustalono kolejność drużyn oraz
wyłoniona została grupa mistrzowska, której drużyny
z miejsc I-VI będą walczyły o baraż do I ligi ze zwycięzcą II
ligi lubelskiej i następnie grupy warmińsko-mazurskiej.
Drużyna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie
utrzymała 2 miejsce i wystąpi w grupie mistrzowskiej.
Ligowa tabela przedstawia się następująco:

a gościem specjalnym na grajewskiej gali będzie Marcin
Różal Różalski.
Odbędą się dwie walki o pas USWM Poland
(RRAPPLING: Krzysztof Kułak VS Żenia Zakrzewski
i MMA PRO: Piotr Kalenik VS Patryk Rogóż).
Wśród kibiców odbędą się losowania gadżetów
sportowych. Więcej szczegółów na profilach facebookowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie oraz Unii Sportów Walki - M / PMMA Wschód.
WM

W rankingu indywidualnym zawodnicy MOSiR-u uzyskali
wysokie miejsca na 79 sklasyfikowanych zawodników;
Sebastian Janiszewski wystąpił w 20 pojedynkach
z bilansem10/10, Piotr Ogrodnik 10 pojedynków
z bilansem 9/1, Marcin Zawistowski 20 pojedynków
z bilansem 8/12, Tyberiusz Królewicz 10 pojedynków
z bilansem 7/3, Marek Krymski 7 pojedynków z bilansem
6/1, Mateusz Marczykowski8 pojedynków z bilansem 5/3,
Krystian Maciorowski 4 pojedynki z bilansem 3/1.
Na 92 sklasyfikowane pary deblowe, miejsca 3 i 4 zajęły
deble MOSiR-u: Krymski M./ Janiszewski S. i Zawistowski
M./ Ogrodnik P., których bilans to 4 gry, 4 zwycięstwa 12-3
i 12-6 w setach.
LS
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3 marca 2022 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Grajewie odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Młodzieży OHP w Futsalu.
Organizatorami wydarzenia były: Podlaska Wojewódzka
Komenda OHP, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Grajewie oraz Hufiec Pracy w Grajewie. Celem imprezy
jest popularyzacja halowej piłki nożnej jako gry zespołowej
wśród uczestników OHP.
Do turnieju przystąpiło osiem drużyn, reprezentujących
wszystkie jednostki opiekuńczo-wychowawcze Podlaskiej
WK OHP, czyli zespoły z Augustowa, Białegostoku,
Grajewa, Kolna, Łomży, Suwałk, Wasilkowa i Zambrowa.
WM
www.gazetagrajewska.pl

SPORT


Na inaugurację rundy wiosennej rozgrywek podlaskiej IV ligi piłki
nożnej w sobotę 12 marca WARMIA Grajewo przed własną
publicznością pokonała MOSP Białystok 3:1.
Grajewianom zwycięstwo nie przyszło łatwo. Goście od
początku meczu potwierdzili, że ich zwycięstwa notowane
w zimowych meczach sparingowych (m.in. PROMIEŃ Mońki 3:1,
WISSA Szczuczyn 4:0, KS Michałowo 7:2 i TUR Bielsk Podlaski
3:0) nie były dziełem przypadku. Złożony z młodych piłkarzy
zespół trenera Piotra Szydłowskiego trenuje pięć razy w tygodniu,
zawodnicy od kilku lat uczą się w szkole sportowej grając w niemal
niezmienionym składzie i to przynosi efekty. Na znakomicie
przygotowanym przez pracowników grajewskiego MOSiR-u
boisku od pierwszych minut spotkania ekipa z Białegostoku
prezentowała się bardzo dobrze i w 10 minucie po dośrodkowaniu
z prawej strony Fabian Leonowicz pokonał Święcińskiego.
Dziesięć minut później Mateusz Karol był w sytuacji sam na sam
z bramkarzem, ale na nasze szczęście nie wykorzystał dogodnej
okazji. Pierwsze pół godziny meczu przeważali goście, ale
WARMIA w końcu ułożyła swoją grę. W 31 minucie okazję miał
Kondratowicz, a po chwili Dzierzgowski. Wreszcie w 37 minucie
podanie Kondratowicza świetnym strzałem z pierwszej piłki
zamienił na wyrównującego gola Paweł Kossyk. Dwie minuty
później po bardzo dobrym dośrodkowaniu Dawida Skalskiego
z rzutu rożnego Dawid Kondratowicz popisał się precyzyjnym
uderzeniem głową i piłka tuż przy słupku wpadła do bramki gości.
Te dwie minuty wyprowadziły WARMIĘ na prowadzenie, które
nasz zespół utrzymał do przerwy.
Goście nie rezygnowali i niedługo po rozpoczęciu drugiej
połowy świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Mateusz
Karol, ale Święciński obronił. W 72 minucie po rzucie rożnym
obrońca MOSP zagrał piłkę ręką w polu karnym, sędzia jednak nie
zareagował i po szybkim kontrataku znów najgroźniejszy
w zespole MOSP Mateusz Karol był sam na sam z naszym
bramkarzem, nie wykorzystując jednak kapitalnej sytuacji. Kiedy
wydawało się już, że końcowe minuty będą niezwykle
emocjonujące (jesienny mecz w Białymstoku wygrał MOSP po
bramce zdobytej w doliczonym czasie gry) w 86 minucie
wprowadzony na boisko zaledwie minutę wcześniej Igor
Duchnowski przejął dalekie podanie od Maliszewskiego

i mimo asysty obrońców gości pokonał bramkarza ustalając wynik
na 3:1 dla WARMII. W końcówce spotkania w naszym zespole
zadebiutował kolejny wychowanek Akademii Piłkarskiej naszego
Klubu Arkadiusz Mazurek. Pierwszy raz w barwach naszego
zespołu zagrali też dwaj zawodnicy, którzy w zimowej przerwie
dołączyli do WARMII – Mateusz Maliszewski i Dawid Skalski.
Obaj spisali się bardzo dobrze, zaliczając asysty bramkowe.
Nasz zespół zasłużył na brawa. Pomimo utraty bramki na
początku meczu wygraliśmy spotkanie z silnym przeciwnikiem,
który na pewno wiosną będzie groźny dla faworytów podlaskiej
IV ligi. W drugiej kolejce rundy wiosennej WARMIA zagra
w Wasilkowie z tamtejszym KS, a przed własną publicznością
nasza drużyna wystąpi w sobotę 26 marca o 15:30 w meczu z KS
Michałowo.
Sobotni mecz z MOSP uświetnił występ grajewskiej
grupy cheerleader'ek WarmYa Angels, które zaprezentowały swój
taniec przed spotkaniem i w jego przerwie.
Autor: Janusz Szumowski


Członkowie Klubu Sportowego Maratonka
Grajewo nie pozostali obojętni na wojnę w Ukrainie
i w miarę możliwości wspierają mieszkańców tego kraju.
Przed X Biegiem Tropem Wilczym przekazali
wolontariuszom Stowarzyszenia „Młodzi dla Grajewa”
karimaty dla przybywających do Polski Ukraińców. Podjęli
też wyzwanie w ramach akcji „Grajewo ramię
w ramię z Ukrainą”. Wykonano zdjęcie z flagą narodową
tego państwa i zbierane są pieniądze, które zostaną
przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej.
W planach dalsze działania między innymi już
podczas XXIII Biegu Wilka dnia 7 maja bieżącego roku.
KS Maratonka
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INFORMACJE


6 marca 2022 roku o godzinie 12:00 z wielu
punktów w Polsce i na całym świecie wyruszyli
uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”. W naszym mieście impreza
zorganizowana została na terenie przy
Grajewskiej Izbie Historycznej. W tym roku
odbyła się jubileuszowa, 10. edycja tego
wydarzenia.
W biegu w Grajewie uczestniczyło ponad 150 osób, w tym
także żołnierze amerykańscy NATO enhanced Forward
Presence Battle Group Poland. Wszyscy mogli liczyć na
wyjątkowe zestawy startowe złożone z jubileuszowej
koszulki, metalowej butelki, pamiątkowego medalu oraz
materiałów informacyjnych. „Dystans pamięci” mierzy
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1963 m – jest to długość nieprzypadkowa, ściśle związana z
rokiem, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Bieg Tropem Wilczym
jest pierwszym wydarzeniem w Polsce organizowanym na
tak wielką skalę. Został stworzony z myślą o pasjonatach
historii oraz osobach, które chcą w pozytywny sposób
uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem wydarzenia głównego jest Fundacja
Wolność i Demokracja. Organizatorzy lokalni to: Miasto
Grajewo, KS Maratonka Grajewo, MOSiR Grajewo
i Grajewskie Centrum Kultury. Dziękujemy za wsparcie
Centrum Wolontariatu "Młodzi dla Grajewa" oraz Grupie
Ratowniczej "Nadzieja" Grajewo.
grajewo.pl/WM
Fot. grajewo.pl
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