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Głębokie dzwony i hiacynty,
pisanek wzór święty,
cały świat w blaskach i szumie…
K.I.Gałczyński

Święta Paschalne to święta miłości Boga Ojca, miłości rodzącej Nowe
Życie, Nowego Człowieka. Niechaj będą one pięknym czasem dla najbliższych,
pozwolą trwać w radości i pokoju, a ich głębokie przeżycie wpisze się
optymizmem i nadzieją we wszystkie obszary życia osobistego i zawodowego.
Z radosnym Alleluja w imieniu własnym, pracowników Urzędu Miasta
i Radnych Miasta Grajewo
Halina Muryjas-Rząsa

Dariusz Latarowski

Przewodnicząca Rady Miasta

Burmistrz Miasta Grajewo
Wielkanoc 2022
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INWESTYCJE


5 kwietnia grajewski ratusz ogłosił przetarg na
ogromną inwestycję: „Budowa i przebudowa dróg
gminnych w Mieście Grajewo” w ramach Programu
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Wcześniej Miasto Grajewo zyskało na
ten cel rekordową kwotę- 29 milionów złotych, a o ich
przyznaniu 25 października poinformowali na
wspólnej konferencji prasowej: Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo, Adam Andruszkiewicz
Sekretarz Stanu w KPRM oraz Jarosław Zieliński Poseł
na Sejm RP.

Trzeba podkreślić, że to bezprecedensowa, tak duża kwota
środków zewnętrznych dla naszego miasta w całej jego
historii.
- A co najważniejsze, przeznaczona zostanie na dalszy
rozwój i modernizację Grajewa. Zaplanowane przez nas
prace będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i obejmą
przede wszystkim budowę i przebudowę dróg – precyzuje
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.
Te ulice, gdzie mają być prowadzone prace, to: Polna,
Piaskowa, Spokojna, Rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska,
Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa,
Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Tabortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny Inki,

Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe,
Św. Floriana, os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną
a ul. Koszarową), parking przy ul. Strażackiej oraz
brakujące chodniki na os. Huta, os. Szkolne i os. Parkowe.
Ratusz czeka na oferty od firm zainteresowanych
zrealizowaniem tej inwestycji do 10 maja.

Co konkretnie jest do zbudowania
w ramach przedmiotu zamówienia?
- nawierzchnia w ul. Polnej od km 0+000 do km 0+260,40;
- nawierzchnia w ul. Piaskowej od km 0+000 do km
0+138,60;
- nawierzchnia i kanalizacja deszczowa w ul. Grzybowej od
km 0+000 do km 0+060,74;
- nawierzchnia w ul. Baśniowej od km 0+000 do km
0+052,07;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie
parkingu przy ul. Strażackiej;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie
drogowe w części ul. K. Sztramko (ul. DP1) od km 0+345,00
do km 0+532,50;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie
drogowe w ul. Tabortowskiego (ul. 1KDD) od km 0+000,00
do km 0+308,61;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie
drogowe w ul. Grabowskiego od km 0+000,00 do km
0+125,15 oraz km 0+000,00 do km 0+040,15;
- nawierzchnia i kanalizacja deszczowa w ul. Legionistów
od km 0+000,00 do km 0+640,70;
- nawierzchnia jezdni i parkingu oraz kanalizacja deszczowa
w ul. Spokojnej od km 0+000,00 do km 0+197,50;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie
drogowe w ul. Rtm. Konopki od km 0+000,00 do km
0+177,02;
- nawierzchnia i kanalizacja deszczowa w ul. Ułańskiej od
km 0+000,00 do km 0+042,52;
- nawierzchnia i kanalizacja deszczowa w ul. Perlitza od km
0+000,00 do km 0+237,72;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Jana Pawła II od km 0+000,00 do km 0+578,37;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Siedzikówny Inki od km 0+000,00 do km 0+247,80;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Kościelnej od km 0+000,00 do km 0+193,20 i od km
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0+000,00 do km 195,15;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie
drogowe w części ul. K. Sztramko od km 0+532,50 do km
0+755,59;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Św. Józefa od km 0+000,00 do km 0+137,30;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Św. Piotra od km 0+000,00 do km 0+281,26;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Św. Marka od km 0+000,00 do km 0+142,60;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Św. Kolbe od km 0+000,00 do km 0+148,08;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie
drogowe w ul. Św. Floriana od km 0+000,00 do km
0+118,44;
- nawierzchnia i kanalizacja deszczowa w ul. Partyzantów od
km 0+000,00 do km 0+256,00;
- nawierzchnia i kanalizacja deszczowa w ul. Konwaliowej od
km 0+000,00 do km 0+108,76;
- nawierzchnia w ul. Miłej od km 0+108,76 do km 0+285,96 ;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
w ul. Jaśminowej od km 0+005,25 do km 0+249,60;
- nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe
na os. Południe (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej)
od km 0+000,00 do km 0+324,21;
- brakujące chodniki na os. Szkolna (ul. Partyzantów, ul.
Kasztanowa, ul. Rożana, ul. Wąska, ul. Kościuszki, ul.
Pułaskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bema);
- brakujące chodniki na os. Huta (ul. Wyzwolenia, ul.
Rzemieślnicza, ul. Lipowa, ul. Wesoła, ul. 23-go Stycznia, ul.
Pęzy, ul. Spółdzielcza),
- brakujące chodniki na os. Parkowe ( ul. Parkowa, ul.
Świerkowa, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Jodłowa).
WM
Fot. grajewo.pl
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Wraca temat budowy linii Rail Baltica przez
Grajewo i związanych z nią bardzo ważnych
rozwiązań komunikacyjnych dla naszego miasta.
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo
wciąż zabiega o budowę dwóch bezkolizyjnych
skrzyżowań torów z drogami w granicach miastajednego w strefie przemysłowej i kolejnego w ul.
Piłsudskiego.
- Chcemy, aby w tym drugim miejscu powstał tunel drogowy,
z torami na poziomie zerowym i ruchem samochodowym
poprowadzonym pod nimi. Prześwit tunelu może mieć 4.7
metra, a trasa spełniająca wymogi drogi głównej ruchu
przyspieszonego. O tym rozwiązaniu rozmawiałem na
spotkaniu on-line z projektantami, drogowcami i przedstawicielami PKP 1 kwietnia – informuje Burmistrz.
Aby dobrze zrozumieć wagę tego rozwiązania komunikacyjnego, trzeba zdawać sobie sprawę z kilku faktów. Pierwszy
i oczywisty jest taki, że już teraz na przejeździe kolejowym
w sercu miasta tworzą się korki, co obecnie powoduje odcięcie
przejazdu dla służb ratunkowych z jednej części miasta do
drugiej. O tym, że każda minuta jazdy karetki pogotowia do
zawału czy straży pożarnej do pożaru jest ważna, nie trzeba
tłumaczyć. Trasą Rail Baltica pojedzie przez Grajewo więcej
pociągów niż dotychczas, a składy będą znacznie dłuższe.
W pobliskim Ełku stacja towarowa będzie przygotowana na
przyjmowanie składów o długości do 740 metrów i takie
właśnie będą jeździć tam przez Grajewo. Dojdzie jeszcze jeden
tor.
- Biorąc powyższe pod uwagę, widać wyraźnie że ewentualny
brak bezkolizyjnego przejazdu oznacza dla naszego miasta
totalny paraliż komunikacyjny oraz brak możliwości szybkiego
dojazdu służb ratunkowych, nie wspominając już o tym, że
mieszkańcy nie dojadą na czas do pracy, bo regularnie będą
tkwić w korkach. Nie pozwolę na kolizyjny przejazd w centrum
miasta, bo to byłoby szkodliwe dla wielu pokoleń grajewian –
wyjaśnia Burmistrz.
Budowa trasy Rail Baltica to inwestycja międzynarodowa
z dofinansowaniem unijnym i określonymi terminami
realizacji. Jeśli miastu teraz nie uda się wywalczyć budowy

bezkolizyjnego przejazdu w Piłsudskiego, to ani właściciel
drogi- GDDKiA, ani torów- PKP PLK S.A. nie będą tym
tematem zainteresowani po ukończeniu całej inwestycji
w 2024 roku i nie będą mieli na to już wtedy środków. Co
więcej, trwałość projektów dofinansowanych unijnie oznacza,
że przez 5 lat niemożliwe są zmiany.
Informacja dotycząca planowanych rozwiązań komunikacyjnych w mieście Grajewo w związku z budową linii Rail
Baltica była prezentowana przez Burmistrza Miasta Grajewo
radnym oraz obecnym na sesji mieszkańcom podczas sesji 30
marca. Pracownicy grajewskiego magistratu przesłali
projektantom uwagi wnoszone wcześniej przez mieszkańców.
Obecnie urzędnicy grajewskiego ratusza czekają na
dokumentację z projektem, który zawierać będzie konkrety
dotyczące budowy bezkolizyjnego przejazdu i związanych z nią
rozwiązań architektonicznych. Tu potrzebna jest dobra dla
naszego miasta współpraca Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, zawiadującej drogą nr 61, czyli ulicą
Piłsudskiego w Grajewie oraz PKP PLK S.A., która jest
inwestorem budowy linii Rail Baltica.
Do tematu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań torów
i ulic w naszym mieście z pewnością wrócimy.
WM / Fot. grajewo.pl
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28 marca komisja przetargowa wybrała
najkorzystniejszą spośród złożonych ofert od
przedsiębiorstw zainteresowanych budową
łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie.
Wykonawca zobowiązał się, że zrealizuje
inwestycję wartą nieco ponad 571 tysięcy złotych
w 119 dni od chwili podpisania umowy, a całość
wykonanych prac obejmie pięcioletnia gwarancja.
Nowy łącznik będzie miał powierzchnię 102,37 m².
Zostanie zbudowany na ławach fundamentowo-żelbetowych. Ściany zwieńczy dach konstrukcji drewnianej,
ocieplony i pokryty blachą powlekaną. Stolarka okienna
będzie wykonana z profili pvc i aluminiowych, a drzwiowa
oraz fasada i zadaszenie z profili aluminiowych.
Zamówienie obejmie również wykończenie wewnętrzne
i elewację oraz oświetlenie łącznika, a także odprowadzenie wód opadowych z obiektu.
Ta inwestycja z pewnością ułatwi poruszanie się około 400
uczniom i przedszkolakom, którzy spędzają tutaj wiele
godzin w roku szkolnym, a także kadrze placówki. Ten cel
zostanie osiągnięty przez bezpośrednie skomunikowanie
istniejących części budynku wraz z wymaganą do tego celu
przebudową istniejącej klatki schodowej. Przedmiotowa
rozbudowa będzie miała formę korytarza wzdłuż jednej
z wewnętrznych elewacji dziedzińca szkolnego.
Całe przedsięwzięcie będzie odpowiedzią na potrzeby
grajewian, a zwłaszcza uczniów i kadry szkoły. Tym samym
obiekt -z niemal stuletnią historią- będzie wkrótce jeszcze
bardziej funkcjonalny. Warto dodać, że pomysł postawienia budynku, w którym obecnie mieści się Szkoła
Podstawowa nr 1 w Grajewie, powstał w 1925 r. Akcję na
rzecz budowy szkoły poparł ówczesny burmistrz Wacław
Perlitz i proboszcz Józef Butanowicz. 23 sierpnia 1928 r.
odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego,
a po trzech latach prac powstało zachodnie i południowe
skrzydło obecnego budynku, zaś w latach następnych
oddano do użytku wschodnie skrzydło z głównym
wejściem. Prace ukończono w 1939 r.




To już pewne- nowe oświetlenie powstanie w tak zwanym
"parku z czołgami". 29 marca Burmistrz Miasta Grajewo
Dariusz Latarowski podpisał umowę na „Budowę linii
oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego
w Grajewie”.
Białostocka firma od chwili podpisania umowy ma 60 dni
na realizację zamówienia. W ramach tego zadania zostanie
postawionych 10 słupów oświetleniowych i 3 projektory
ziemne. Koszt budowy nowego oświetlenia w parku to
85 099, 21 zł.
Przy okazji warto dodać, że pod koniec marca uruchomiono
oświetlenie skweru na osiedlu Jana Pawła II.
WM/grajewo.pl / Fot. grajewo.pl
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Fot. grajewo.pl

4

www.gazetagrajewska.pl

WYDARZENIA


9 kwietnia w Parku Solidarności odbył się Kiermasz Wielkanocny
zorganizowany przez Grajewskie Centrum Kultury. Przybyłych
przywitał Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski wraz
z dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury dr. Tomaszem
Dudzińskim. Stoiska z rękodziełem, produktami regionalnymi,
stoiska kół gospodyń wiejskich cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podczas kiermaszu odbywały się również rodzinne
warsztaty artystyczne, na których i dzieci i dorośli mogli znaleźć
również coś dla siebie – wykonywane były m.in. palmy
wielkanocne, pisanki, koszyczki czy zajączki z papieru. Gry
i zabawy takie jak rzucanie do celu, zbieranie jajeczek, turlanie
jajeczkiem czy slalom z jajkiem były okazja do sprawdzenia siebie
i zdobycia nagród. Rozstrzygnięty również został Konkurs na
najpiękniejszą palmę Wielkanocną. Na scenie przez cały czas
trwania kiermaszu odbywały się występy zespołów i solistów
z Grajewskiego Centrum Kultury- m.in. Zespołu Pieśni
i Tańca Grajewianie i Chóru Miejskiego „Cantibile” oraz gości
zespołu „Szczuczyniacy”. Biblioteka Publiczna z Grajewa
prowadziła kiermasz książek na rzecz Ukrainy. Na rozgrzewkę
serwowano kawę i herbatę oraz gorący wielkanocny żurek.
GCK


W marcu ruszyły wiosenne, miejskie porządki. Objęły między
innymi grajewski las. Niestety, część mieszkańców podrzucała
tam śmieci. Aby ukrócić ten proceder, 23 marca Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo spotkał się i rozmawiał na
ten temat z leśniczymi z Nadleśnictwa Rajgród. Omówiono
sprawy związane z porządkowaniem lasu i podjęto działania, żeby
ten teren uprzątnąć oraz utrzymać w czystości, aby służył
mieszkańcom.
Kolejne miejsce, które zmienia swoje oblicze, to teren przy sklepie
Lidl. Już pod koniec marca rozpoczęto nawożenie tam ziemi oraz
prace przygotowawcze do nasadzeń drzew i krzewów. Teren ma
około 700 metrów kwadratowych i docelowo ma być zielonym
skwerkiem z alejką, roślinnością i ławkami.
Wiosenne porządki zrobili także pracownicy Miejskiego Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Grajewie. Wykonali w marcu prace
porządkowe w Miasteczku Ruchu Drogowego oraz Pumptracku
znajdujących się w Parku Solidarności.
WM
Fot. grajewo.pl


Trwa realizacja inwestycji Miasta Grajewo „Rewitalizacja
Centrum Grajewa”. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się od
rozbiórki kolidujących z realizacją zadania starych, zdegradowanych budynków komunalnych. Wykonano także kanalizację
sanitarną. Teraz budowana jest sieć ciepłownicza.
Równolegle prowadzone są prace porządkowe. W drugim
tygodniu kwietnia pomagali w tych działaniach amerykańscy
żołnierze z NATO enhanced Forward Presence Battle Group
Poland. Przez trzy dni grupa 10 wojskowych ze Stanów
Zjednoczonych sprzątała teren, aby go przygotować do dalszych
działań. Następnym etapem będzie wyburzanie kolejnych
zdegradowanych obiektów.
Przypomnijmy, że „Rewitalizacja Centrum Grajewa” to
inwestycja, na którą Miasto Grajewo pozyskało 4 000 000 złotych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Postępowanie
przetargowe wyłoniło przedsiębiorstwo, które zadanie wykona za
kwotę niemal 3 800 000 złotych. Przedsięwzięcie jest tak rozległe,
że zakończy się w 2022 roku. Wykonawca, zgodnie z warunkami
podpisanej 27 września umowy, od tego momentu ma 300 dni na
zrealizowanie wszystkich zaplanowanych prac. Te obejmują
swym zakresem działania 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.

Gdy te powyższe prace się zakończą, kolejnym etapem zmian
w centrum będzie budowa fontanny i miejsca do rekreacji na Placu
Niepodległości. W efekcie tej całej inwestycji powstanie
reprezentacyjny deptak pieszo-jezdny prowadzący w stronę
Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Stąd tylko kilka
kroków do zrewitalizowanego już Parku Solidarności, więc jak
widać, wszystko układa się w harmonijną całość udanej
metamorfozy śródmieścia.
grajewo.pl/WM
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30 marca, podczas XXLII sesji Rady Miasta Grajewo,
podjęte zostały dwie uchwały:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Grajewo,
- w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki.
Zapisy Regulaminu zostały dostosowane do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w zakresie nazewnictwa niektórych
rodzajów odpadów, w zakresie wprowadzenia ograniczenia
ilości odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych,
jakie można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czy też w zakresie
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Z kolei w uchwale dotyczącej nieruchomości
niezamieszkałych, głównym celem jej aktualizacji było
wprowadzenie nowych stawek za pojemniki o określonych
wielkościach. Zmiana stawek wynika z konieczności
regulacji cen, a także ze zmiany przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę, który w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest podstawą
do wyliczenia tych stawek.
Reszta zapisów w przedmiotowej uchwale
pozostała bez zmian, czyli w dalszym ciągu systemem
gospodarowania odpadami są objęte nieruchomości
niezamieszkałe będące jednostkami budżetowymi Miasta
Grajewo, należącymi do Miasta Grajewo instytucjami
kultury, a także nieruchomości wykorzystywane wyłącznie
na usługi biurowe i administracyjne czy działalności
prowadzone na nieruchomościach, na których w części
zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele tych nieruchomości mają jednak
możliwość wyłączenia się z gminnego systemu gospodarowania odpadami poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wszelkie pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, na
których prowadzone są inne rodzaje działalności gospodarczych, w dalszym ciągu obowiązane są do zawierania
indywidualnych umów z wybranym przez siebie przedsiębiorcą.
PK
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W mieście rusza program osłonowy„Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022. Zielone światło dla działań,
które będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Grajewie, dali radni miejscy podczas sesji
30 marca.
Na czym polegać będzie ten program? Chodzi o świadczenie usługi
tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opasek bezpieczeństwa
wraz z obsługą systemu bezpieczeństwa.
- Planujemy wsparcie 200 mieszkańców Grajewa w wieku 65 lat
i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem
ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne
gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi,
które nie są wstanie zapewnić im wystarczającego wsparciatłumaczy Barbara Pieńkowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grajewie. - Z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 została przeznaczona na ten cel kwota 225 000,00 zł.
Zgodnie z założeniami, uczestnikom programu zostanie
zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk
bezpieczeństwa SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się
z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Jak będzie realizowany ten program? Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie dokonają
rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji Modułu II
Programu. Senior, decydując się na skorzystanie z tzw. „opaski
bezpieczeństwa”, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię
22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grajewie. Pracownik MOPS-u weryfikuje zgłoszenie
i kwalifikuje seniora do udziału w programie. Na podstawie
zgłoszonych i zweryfikowanych potrzeb w zakresie wyposażenia w
tzw. „opaski bezpieczeństwa” zostaną one wraz z obsługą
zakupione u wybranego realizatora zadania.
- Całodobowa opieka na odległość nad seniorami będzie
sprawowana przez centrum monitoringu. Dyspozytor po
odebraniu zgłoszenia (ratownik medyczny, opiekun medyczny,
pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy
seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie
emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego
najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić
o interwencję pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grajewie lub wezwać służby ratunkowe. Program
będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. –podsumowuje
Dyrektor MOPS.
Więcej informacji o całym przedsięwzięciu znaleźć
można na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Grajewie lub kontaktując się z pracownikiem
ośrodka osobiście albo telefonicznie.
WM / Fot. grajewo.pl

www.gazetagrajewska.pl
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30 marca radni miejscy zadecydowali drogą
uchwały, by dofinansować zakup narzędzi na
potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela
w Grajewie.
Co prawda szpital nie jest własnością Miasta Grajewo, lecz
jednostką organizacyjną Powiatu Grajewskiego, ale
korzystają z niego również grajewianie, więc podnoszenie
poziomu opieki medycznej w tej placówce jest działaniem,
z którego skorzystają mieszkańcy naszego miasta.
Dlatego podczas sesji 30 marca radni miejscy zgodnie
zagłosowali za tym, by udzielić z budżetu Miasta Grajewo
pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł w formie dotacji
celowej Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu narzędzi na potrzeby Bloku
Operacyjnego Ortopedycznego.
Ta pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków
budżetu miasta na 2022 rok. Szczegółowe warunki
udzielania pomocy finansowej określone zostaną

w umowie pomiędzy Miastem Grajewo a Powiatem
Grajewskim.
WM/Fot. grajewo.pl



Rozpoczął się nabór wniosków na kandydatów do
dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo "Wilk Roku". Kandydatów można zgłaszać do 29
kwietnia br. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu
Miasta w zamkniętej kopercie zatytułowanej WILK
ROKU bądź przesłać drogą pocztową (Urząd Miasta
Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo lub
elektroniczną(skan dokumentów) na adres
sekretariat@um.grajewo.pl.
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, instytucji lub
organizacji za ich działalność w 2021 r., które w sposób
szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się
do promowania Grajewo.
Nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach:
1. Wydarzenie Roku.
2. Osobowość Roku
3. Twórczość Artystyczna

4. Wolontariusz Roku
5. Uczeń Roku
6. Wilk Grajewian



Miasto Grajewo oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie organizują mobilną zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów
z terenu miasta, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia
(sobota).
Osoby chcące oddać odpady takie jak: meble
(szafki, stoły, wersalki, fotele, itp.) oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (kompletne telewizory,
lodówki, pralki itp.), proszone są o zgłaszanie się
telefonicznie do Urzędu Miasta Grajewo: 86 273 08 43,
jak również do PUK Sp. z o.o. w Grajewie: 86 272 37 65,
w celu podania adresu, spod którego odpady mają być

zabrane. Odpady należy wystawić w dniu odbioru w
widocznym miejscu przed bramą posesji, w sposób
umożliwiający ich sprawny załadunek, a w zabudowie
wielorodzinnej w pobliżu śmietników osiedlowych.
Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do odbioru.
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady
można również dostarczać osobiście przez cały rok do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych znajdującego się przy ul. Targowej 19
(siedziba PUK Sp. z o.o.) w dniach od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty
w godzinach od 10:00 do 14:00.
7
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Zapowiadane są kolejne wykopy w wielu miejscach
w Grajewie. Jakie prace będą prowadzone? Czemu
będą służyć? Jak długo potrwają?
- W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Modernizacja
systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego
efektywności – budowa wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
gazem” i otrzymanymi warunkami przyłączenia do Głównego
Punktu Zasilania II (GPZ II) zostaliśmy zobligowani przez
PGE Dystrybucja Białystok do wybudowania przyłącza
energetycznego we własnym zakresie. Został ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy przyłącza, której
zakończenie planowane jest w ciągu 17 tygodni od dnia
podpisania umowy. Jest to duże zadanie, biorąc pod uwagę
konieczność ułożenia około 4,8 km kabla energetycznego,
przejścia przez drogę krajową i pod torami kolejowymi. Dzięki
temu wyprodukowana energia elektryczna będzie mogła być
wprowadzona do systemu energetycznego. Zamierzeniem
naszym jest, aby w przyszłości była możliwość dostarczania
energii elektrycznej wyprodukowanej w PEC-u mieszkańcom
Grajewa.
W mieście trwa rozwój budownictwa mieszkaniowego, powstają nowe firmy. Jakie możliwości ma
PEC, jeśli chodzi o przyłączenia kolejnych odbiorców
energii? Ilu może ich jeszcze dojść?
- Rozwój budownictwa mieszkaniowego – w szczególności
wielorodzinnego – widoczny jest w Grajewie od kilku lat.
Wszystkie nowo budowane bloki podłączane są do miejskiej
sieci cieplnej. Także budowane obecnie domy jednorodzinne
lub już istniejące są w miarę możliwości technicznych
i ekonomicznych przyłączane do sieci. Podanie konkretnej
liczby ilu nowych odbiorców może być jeszcze przyłączonych
jest bardzo trudne, gdyż wszystko zależy od wielkości obiektu
przyłączanego i mocy zamówionej. Pewne rezerwy istnieją.
Moc zamówiona przez wszystkich odbiorców na koniec 2021 r.
wynosi 31,972 MW, natomiast w PEC-u jest moc zainstalowana 40,39 MW. Od roku 2016 do końca 2021 roku moc
zamówiona wzrosła o 3,106 MW. Należy jednak pamiętać, że
odbiorcy już przyłączeni mogą zmieniać moc zamówioną i to
robią. Po dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, po tak zwanej termomodernizacji odbiorca
zmniejsza moc zamówioną i z tego tytułu ma mniejsze opłaty
stałe na fakturze (jeśli rozlicza się z taryfy dwuczłonowej). Jak
więc widać, mocy w zainstalowanych źródłach ciepła powinno
starczyć jeszcze na kilka lat. Może zmienić się tylko rodzaj
źródła i paliwa.
Ilu odbiorców przybyło w ostatnich 5 latach i o ile
metrów wzrosła długość linii PEC-u?
- Na koniec 2016 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej
przyłączonych było 435 odbiorców, natomiast na koniec
2021 r. – 470. Ich struktura przedstawia się następująco:
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Trzeba pamiętać, że w spółdzielniach, a w szczególności
jednej jest kilkadziesiąt bloków. Także TBS posiada kilka
obiektów.
W analizowanym czasie długość sieci cieplnej (w tym
przyłącza cieplne) wzrosła z 29,755 km do 32,946 km, czyli
o 3,191 km.
Należy podkreślić, że wszystkie sieci cieplne w Grajewie są sieciami preizolowanymi, czyli o mniejszych stratach.
W roku 2015 zakończyliśmy inwestycję, w ramach której m.in.
zostało zlikwidowanych ponad 12 km sieci wykonanych
w systemie tradycyjnym kanałowym i w ich miejsce wybudowano nowe sieci preizolowane.
Ogólnoświatowa sytuacja wszędzie powoduje wzrosty cen energii. Co składa się na tę cenę i kto ją ustala?
- Dzisiejsza sytuacja geopolityczna znacząco wpłynęła na ceny
paliw, które są głównym czynnikiem cenotwórczym energii.
W naszym przypadku są to węgiel i biomasa. Ceny wszystkich
paliw są zależne od siebie wzajemnie, a w szczególności
powiązane z ceną ropy naftowej i stanowią jej pochodną.
Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej tę sytuację pogorszyła.
Węgla i biomasy zaczyna brakować na rynku, a rynek działa
automatycznie: wzrasta popyt, maleje podaż, cena rośnie.
W PEC Grajewo koszt paliw w poprzednich latach stanowił ok.
40% całkowitych kosztów. Od 2-3 lat spadł do ok. 30%
z powodu znacznego wzrostu kosztów związanych z emisjami
dwutlenku węgla- CO2. Darmowe przydziały praw do emisji
CO2 są co roku zmniejszane, a koszt zakupu pojedynczego
prawa wzrósł z ok. 7 euro za tonę w roku 2019 do ponad 93 euro
za tonę w roku 2021 i 2022. Obecnie koszt zakupu praw na
giełdzie wynosi ok. 75-78 euro za tonę. Biorąc pod uwagę
konieczność rozliczenia ok. 16 tysięcy ton praw do emisji CO2
w ciągu roku, można sobie przeliczyć, jakie ta pozycja generuje
koszty w przedsiębiorstwie. Wybudowanie w roku 2014
www.gazetagrajewska.pl
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układu kogeneracyjnego w oparciu o paliwo biomasowe
(zrębki drzewne), które jest uważane za zeroemisyjne CO2
i wytwarzanie ok 35% ciepła z kotła biomasowego pozwoliło
nam dzisiaj uniknąć znacznych dodatkowych kosztów
związanych z tą pozycją kosztową. Także budowa układu
kogeneracyjnego w oparciu o paliwo gazowe pozwoli na
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i związanych z tym
kosztów. Przyjmuje się, że węgiel emituje dwa razy więcej CO2
niż gaz.
Zgodnie z obowiązującym Prawem energetycznym
i innymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfy dla ciepła, które zatwierdzane są przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Proces ten jest bardzo skomplikowany, dokładny, podlegający określonym przepisom
i regułom, wymagający wielu szczegółowych dowodów
i wyjaśnień.
Przypomnijmy o ważnej dla miasta inwestycji, która
jest w toku, czyli „Modernizacji systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”. Na jakim jest etapie, ile potrwa
i jakie korzyści oznacza dla grajewian?
- W 2019 rozpoczęliśmy realizację inwestycji pod nazwą
„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu
zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej
kogeneracji zasilanej gazem”. Na wyżej wymienione zadanie
otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie dotacji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz pożyczki. W ramach
projektu wybudowany zostanie układ kogeneracyjny, oparty
o paliwo gazowe, składający się z trzech silników o mocy 1 MWe
każdy i dwóch silników kondensacyjnych o mocy 1,2 MWe
każdy. Po wybudowaniu tego układu planujemy zmniejszenie
produkcji ciepła z węgla i likwidację co najmniej jednego kotła
WR5. W ramach projektu wybudowane zostanie również
przyłącze cieplne wraz z węzłem cieplnym do basenu, który
zasilany będzie ciepłem niskotemperaturowym z silników
kondensacyjnych.
Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec roku
2022. Po wszystkich odbiorach i uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie będziemy mogli wystąpić do Urzędu Regulacji
Energetyki o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz
o przyznanie nowej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z nowo wybudowanego układu kogeneracyjnego.
Następnie, po zatwierdzeniu taryfy dla ciepła, możliwa będzie
pełna produkcja energii z silników gazowych.
Dzięki tej inwestycji zmniejszy się emisja dwutlenku
węgla i spadną związane z tym koszty. Pojawią się przychody
z tytułu produkcji energii elektrycznej, a także możliwość
sprzedaży tej energii mieszkańcom Grajewa. PEC stanie się
samowystarczalny w zakresie potrzeb energii elektrycznej do
wytwarzania ciepła i potrzeb energii elektrycznej w węzłach
cieplnych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów podwyżek cen
i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.
Przede wszystkim realizacja tej inwestycji pozwoli na
zwiększenie zabezpieczenia dostaw ciepła do odbiorców
i podniesie jakość świadczonych usług.
Czy już wiadomo, jaka będzie kolejna inwestycja, gdy
zakończy się realizacja tej wyżej wymienionej?
- Nowe inwestycje w PEC-u są niezbędne. W związku
z rosnącymi cenami praw do emisji CO2 i związanym z tym
wzrostem kosztów produkcji ciepła, zaistniałą sytuacją
geopolityczną, rozwojem odnawianych źródeł energii (OZE)
i znaczącym wzrostem cen paliw kopalnych rozważane są

dalsze inwestycje, związane z budową nowych źródeł ciepła na
paliwo gazowe, biomasowe lub inne (np. RDF), pozwalające na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i likwidację
pozostałych kotłów węglowych.
Równocześnie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że na
obecnie realizowane inwestycje zaciągnięte zostały kredyty
i pożyczki, które trzeba spłacić. W związku z tym do
następnych inwestycji trzeba odpowiednio się przygotować
i podchodzić rozsądnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania
zewnętrzne (obowiązujące prawo, sytuacja międzynarodowa,
możliwość pozyskania paliwa itp.).
Na pewno będziemy podłączali do sieci nowych
odbiorców, których obiekty znajdują się w zasięgu naszej sieci
cieplnej i będą zainteresowani korzystaniem z naszych usług.
W jaki sposób miasto oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej skorzysta na przebiegającym w pobliżu
Grajewa gazociągu Polska-Litwa?
- Realizowana inwestycja kogeneracyjna polegająca na
budowie 5 silników gazowych zasilana będzie gazem LNG
dostarczanym do PEC-u ze stacji regazyfikacji wybudowanej
w sąsiedztwie naszej firmy.
Budowany w pobliżu Grajewa rurociąg gazowy Polska
– Litwa przewiduje budowę ZZU Konopki (Zespół Zaporowo –
Upustowy Konopki), z którego będzie istniała możliwość
podłączenia odbiorców z Grajewa, w tym PEC Sp. z o.o.
w Grajewie.
Rozsądne gospodarowanie energią w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, to z jednej
strony oszczędności, z drugiej ekologia. Czy Pan
Prezes ma dobre rady zarówno dla przedsiębiorców
jak i mieszkańców- jak efektywnie oszczędzać
energię?
- Pan Dobra Rada? Publicznie wolę nie udzielać żadnych rad.
Obserwuję natomiast, że mieszkańcy Grajewa w sporej
większości są wyedukowani w kwestiach związanych
z ekologią i oszczędzaniem energii. W tej drugiej chyba
bardziej. Widzę, ile wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
oraz prywatni właściciele, podłączeni do miejskiej sieci
ciepłowniczej, ale również korzystający z własnych źródeł
ciepła, zrobili i robią, aby poprawić swój komfort ogrzewania,
a przede wszystkim zmniejszyć jego koszty. Ogrzewanie jest
dzisiaj największym kosztem, ponoszonym w gospodarstwie
domowym, niezależnie od tego, czy mamy piec, kocioł, opalany
takim czy innym rodzajem paliwa. Na szczęście pojawiły się
nowe możliwości ogrzewania obiektów, znacznie tańsze
w eksploatacji, proekologiczne, wymagające jednak
poniesienia pewnych istotnych nakładów inwestycyjnych.
Mam tutaj na myśli np. pompy ciepła, fotowoltaikę,
w mniejszym zakresie indywidualne wiatraki. Przystępując do
realizacji takich projektów można pokusić się o pozyskanie
dofinansowania z programów pomocowych oferowanych
przez NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki.
W Grajewie jakiś czas temu również Miasto pomagało
mieszkańcom w ramach programu RPO WP instalować solary,
a obecnie realizowany jest program związany z montażem
instalacji fotowoltaicznych.
Obserwuję również duże zainteresowanie termomodernizacją budynków. Czas, niestety, nie jest sprzyjający ze
względu na znacząco rosnące koszty materiałów budowlanych,
ale gdy weźmiemy pod uwagę postępujący wzrost kosztów
energii, chyba jednak warto.
Dziękujemy za rozmowę.
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2 kwietnia w Grajewskiej Izbie Historycznej
odbyła się kolejna edycja „Grajewskich spotkań
z historią”. Tym razem wykład pod tytułem:
„Grajewo, miasto na granicy światów (znaczenie
linii kolejowej w życiu miasta)” wygłosił Dariusz
Jurczak z Muzeum Historycznego w Ełku.
Linia kolejowa łącząca wybrzeże Morza Bałtyckiego z wybrzeżem Morza Czarnego jest nierozerwalnie
związana z historią Grajewa, gdyż jednym z odcinków tego
szlaku była, powstała w 1871 roku, kolej brzesko-grajewska.
Zdawało się, że na ten temat nie można powiedzieć nic
nowego, co mogłoby zainteresować miłośników przeszłości, jednak prelegent zaprezentował mniej znane fakty,
związane z powstaniem i funkcjonowaniem wymienionej
trasy w okresie do zakończenia II wojny światowej.
Szczególną uwagę zwrócił na znaczenie wymienionej kolei
dla rozwoju Grajewa oraz fakt, iż było to w zasadzie
pierwsze połączenie kolejowe pomiędzy Cesarstwem
Rosyjskim i Prusami.

Tradycyjnie, już na koniec spotkania, nie zabrakło
pytań i dyskusji odnośnie poruszonej tematyki.
GIH


2 kwietnia w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum
Kultury odbył się Koncert Wiosenny Miejskiej Orkiestry Dętej
OSP w Grajewie. Orkiestra pod batutą kapelmistrza Ryszarda
Jasionowskiego wykonała na bardzo wysokim poziomie szereg
różnorodnych utworów. Pełna sala gości nagrodziła koncert
owacjami na stojąco. Nie obyło się również bez bisu. Koncert
uświetnili swoimi występami utalentowani grajewscy soliści:
Aleksandra Czaplicka, Maya Zyskowska oraz Piotr Michalski,
a także gość specjalny, sopranistka Magdalena ZiębaLewandowska.

Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina MuryjasRząsa wraz z Wiceprzewodniczącymi, Zastępca Burmistrza
Maciej Bednarko i Wicestarosta Pan Tomasz Cebeliński
pogratulowali pięknego występu oraz życzyli kolejnych
wspaniałych koncertów. A jako że Wielkanoc tuż, tuż, złożyli
życzenia świąteczne. Na koniec wszyscy odśpiewali „Sto lat”
Panu kapelmistrzowi Ryszardowi Jasionowskiemu.
GCK/WM


2 kwietnia odbyło się rodzinne spotkanie z Krówką
Matyldą. Dzieci i rodzice miło spędzili sobotnie
przedpołudnie. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem
ozdobili świąteczne jajo, a dorośli wykonali wielkanocnego
królika, który będzie ozdobą stołu. Uczestników
warsztatów odwiedziła Krówka Matylda, która wywołała
uśmiech na twarzach dzieci. Dziękujemy za wspólnie
spędzony czas i zapraszamy na kolejne wydarzenia
organizowane przez Grajewskie Centrum Kultury.
CTM-MM
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25 marca w Grajewskim Centrum Kultury odbył się
Wiosenny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie,
który był wyjątkowy pod kilkoma względami. W trakcie
występu trwała zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy,
podczas której udało się uzbierać ok. 1100 zł, ale to nie
wszystko...Tego dnia po raz pierwszy Grajewianie
zaprezentowali układ taneczny w wersji nowoczesnej, a to
dzięki współpracy z naszymi trenerami tańca nowocze-

snego - panią Karoliną Poniatowicz i panem Dariuszem
Jabłońskim. Publiczność była zachwycona, a pan Dariusz
otrzymał wielkie podziękowania i wyrazy oczekiwania, że
w przyszłości uda się jeszcze razem coś stworzyć. Na koniec
koncertu publiczność odśpiewała „Sto lat”, a to z tej okazji,
że jeden z tancerzy zespołu obchodził 25 marca swoje
18 urodziny.
GCK/WM
Fot. GCK



26 marca w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Przywróćmy
wspomnienia. Grajewskie zakłady pracy w okresie PRL”,
która przedstawia 16 przedsiębiorstw z tamtego okresu.
Wystawę otworzył dyrektor Grajewskiego Centrum
Kultury Tomasz Dudziński. Przywitał przybyłych gości,
m.in. Przewodniczącą Rady Miasta Grajewo panią Halinę
Muryjas-Rząsę oraz Starostę Powiatu Grajewskiego pana
Waldemara Remfelda. Następnie podziękował darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania tej szczególnej
wystawy: grajewskim zakładom pracy, osobom prywatnym
oraz panu Andrzejowi Wieszczyckiemu i członkom grupy
facebookowej „Grajewo dawniej i dzisiaj”.
Prelegent przywrócił zebranym gościom wspomnienia
i przybliżył rzeczywistość dnia codziennego grajewskich
zakładów pracy okresu PRL-u. Niektóre z nich zniknęły
z mapy, pojawiły się nowe, zmieniły swoją nazwę czy
lokalizację. Czy ktoś z nas pamięta o Zakładach Metalowych
M-6, czy Polskich Zakładach Zbożowych? Przełom lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to faktyczny rozwój
przemysłowy miasta. To wtedy powstały i rozwijały się takie
zakłady, jak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie

(obecnie MLEKPOL) czy też Zakłady Płyt Wiórowych
(obecnie Pfleiderer).
W drugiej części spotkania nie zabrakło osobistych
wspomnień osób przybyłych na otwarcie wystawy, gdyż
zgodnie z przewidywaniami, ekspozycja stała była okazją
do cofnięcia się do czasów minionych.
Wystawa będzie czynna do 8 maja 2022 r.
Serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia Grajewskiej
Izby Historycznej.Wstęp wolny!
GIH
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Czy trudno było zostać finalistą Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego?
Było trudno. Dużo ćwiczyłem do etapu rejonowego i wojewódzkiego. Mocno się stresowałem, ale całe szczęście do etapu
rejonowego zakwalifikowali się też moi znajomi, z którymi
ćwiczyłem.
Czy matematyka jest Twoim ulubionym przedmio-tem w
szkole?
Trudno powiedzieć. Lubię matematykę, ale wiele innych
przedmiotów też. Chyba nie mam czegoś takiego jak ulubiony
przedmiot szkolny.
W jaki sposób przygotowywałeś się do udziału
w konkursie?
Przede wszystkim rozwiązywałem dużo arkuszy z poprzednich lat
i z innych województw. Dużo pomogły mi Pani Ewa Wojciechowska i Pani Marta Lenkiewicz, nauczycielki matematyki
z mojej szkoły. Wytłumaczyły mi sporo zagadnień, na przykład
bryły obrotowe.
Jakie są Twoje zainteresowania i jakie masz plany na
przyszłość?
Lubię czytać książki. Interesuję się historią i chemią. Gram na
pianinie i uczę się gry na gitarze. Co do planów na przyszłość, to
jeszcze nie zdecydowałem. Jestem prawie przekonany, że chcę
uczyć się dalej matematyki w stopniu rozszerzonym.
Co poradziłbyś młodszym uczniom, którzy w przyszłości

będą ubiegać się o tytuł laureata Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego?
Najważniejsze jest zdrowie – nie warto się stresować, bo
i tak nie mamy nic do stracenia. Myślę, że dobrą radą jest
odstresowanie się i nieprzygotowywanie się dzień przed
konkursem. Naprawdę to mi pomogło, chociaż nie zostałem
laureatem.
Raz jeszcze gratulujemy sukcesu Tobie i Paniom
przygotowującym.
Więcej wydarzeń: https://sp4.grajewo.com/
SP 4



W ramach XX Święta Origami nastąpiło rozstrzygnięcie XV
Konkursu „Mistrz Origami”. Miło nam poinformować, że dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 1 zajęły bardzo wysokie miejsca.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy,
a opiekunowie podziękowania.
KATEGORIA- POLICJA
„JAK BEZPIECZNIE SPĘDZAM CZAS”
Nagroda „Widoczny na drodze” Rafał W. z grupy „Muchomorki”
Nagroda „Jestem bezpieczny na drodze i na placu zabaw” Maja G.
z grupy „Stokrotki”
KATEGORIA- ORIGAMI PŁASKIE
5 – 7 LAT
I miejsce „Jaś i Małgosia” Franciszek Ch. z grupy „Smerfy”
II miejsce „Trzy świnki” Wiktoria B. z grupy „Smerfy”
III miejsce „Calineczka” Hannah M. z grupy „Stokrotki”
Wyróżnienie „Calineczka” Aleksandra P. z grupy „Muchomorki”
Wyróżnienie „Świnka Peppa” Marcel Dz. z grupy „Muchomorki”
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
PM1

Powitanie wiosny w PM1
21 marca dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 powitały nową porę
roku – wiosnę. Aby przyspieszyć jej nadejście, przedszkolaki
przygotowywały się już od dawna: założyły zielony ogródek
w każdej przedszkolnej sali, w którym siały, sadziły roślinki
i obserwowały ich wzrost. Uroczystość powitania wiosny
świętowały cały tydzień. Przedszkolne sale zamieniły się w wielką
barwną łąkę, pełną kwiatów. Dzieci piosenkami, zabawami oraz
tańcem przywitały tę najpiękniejszą porę roku. Nie zapomniały
przy tym o uroczystym pożegnaniu zimy, której symbolem jest
kukła marzanny. Wszystkie dzieci z entuzjazmem i zaangażowaniem rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w grach
i zabawach ruchowych, malowały wiosenne plakaty.
Pani wiosna, która do nas przyszła, była zachwycona. Mamy
nadzieję, że zostanie z nami na dobre, dając nam wszystkim
słoneczne i ciepłe dni oraz zazieleni drzewa i trawy.
Wiosenna atmosfera udzieliła się wszystkim, a radosne
nastroje będą nam towarzyszyły jeszcze przez długi czas.
PM1
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10 marca 2022 r. zapadnie na długo w pamięci dzieci z grupy
„Pszczółki” z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie. Tego
właśnie dnia odbyła się ich pierwsza ważna przedszkolna
uroczystość – „Pasowanie na przedszkolaka”. Podczas
uroczystości dzieci przedstawiły krótką część artystyczną, w której
zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak
dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki i taniec. Po części
artystycznej złożyły przysięgę. Następnie Pani Dyrektor Regina
Grabowska dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na
prawowitego przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia każdy z nich otrzymał dyplom, książeczkę oraz mały
słodki upominek.
Katarzyna Wołyniec; PM4



21 marca Przedszkole Miejskie nr 6 chętnie
przyłączyło się do akcji "Bądźmy razem w Światowym Dniu
Osób z Zespołem Downa" i na znak solidarności
pracownicy założyli kolorowe, niepasujące do siebie
skarpetki. W ten sposób pokazali, że od osób z Zespołem
Downa różni nas tak niewiele - tylko jeden dodatkowy
chromosom. Warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy tacy
sami.
PM6






Jak co roku, 21 marca, wszystkie przedszkolaki z niecierpliwością
czekają na przywitanie wiosny. Do tego wydarzenia przygotowywały się od kilku dni. Z paniami uczyły się piosenek,
przygotowywały różnorodne prace plastyczno – techniczne,
przedstawiające zwiastuny tej pory roku.
Sale przedszkolne zostały pięknie przystrojone w różno-rodne
dekoracje wykonane z udziałem dzieci. W kącikach przyrody na
parapetach prowadzone są różnorodne hodowle: szczypiorku,
rzeżuchy, kiełków nasion, cebul kwiatowych.
Aby podkreślić charakter tamtego dnia -pożegnanie zimy,
przedszkolaki maszerowały z marzanną. Następnie powitały
Panią Wiosnę i zabawiły się w ogrodników - każda z grup zasadziła
swoje kwiatki do skrzynek w ogrodzie. Dzięki takim
doświadczeniom lepiej zapamiętają, że wiosna to czas upraw. Na
koniec wszystkie grupy wyruszyły na plac przedszkolny, bo ruch
na świeżym powietrzu to najlepsza dawka witamin. Nawet
słoneczko wstało tego dnia z Panią Wiosną i szczodrze obdarowało
nas swym blaskiem.
PM2

Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest za magiczny
i cudowny. Zima ustępuje miejsca budzącej świat do życia naturze,
która niesie ze sobą nowe nadzieje na rozwój, szczęście
i powodzenie. Świat staje się piękny i kolorowy. Przyjście nowej
pory roku jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić
dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia
przyroda.
W Przedszkolu Miejskim nr 4 przygotowania do
powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się
dekoracja w salach, pojawiły się zielone kąciki przyrody oraz prace
plastyczne dotyczące pierwszych zwiastunów nowej pory roku. 21
marca wszystkie dzieci gościły Panią Wiosnę w swoich salach,
następnie wyszły na plac przedszkolny, aby szukać charakterystycznych cech zwiastujących jej nadejście.
To był wesoły, przedszkolny dzień, w którym społeczność
przedszkolna integrowała się we wspólnej zabawie. Było
wesolutko i zieleniutko!
Z wiosennymi pozdrowieniami od wszystkich CZWÓRECZEK…
PM4

13

WIADOMOŚCI SZKOLNE

DZIEŃ GOFRA W PM 2

Międzynarodowy Dzień Gofra przypada 25 marca, z tej
okazji grupa „Żabki” postanowiła świętować go
w wyjątkowy sposób. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się
wielu ciekawostek na temat gofrów. Milusińscy pod
kierunkiem Pań, z wielkim zapałem i z zachowaniem
reżimu sanitarnego odmierzali składniki i wsypywały je do
miski robota. Poznały zasady bezpiecznego korzystania ze

sprzętu kuchennego, utrwaliły przestrzeganie zasad
higieny. Przedszkolaki zapoznały się z urządzeniem
elektrycznym, jakim jest mikser kuchenny i z przepisem.
Gofry wyszły znakomicie, było słodko, smacznie i zdrowo,
bo gofry były z owocami. Oczywiście pysznym deserem
zajadały się wszystkie przedszkolaki, bo święto obchodzono
w każdej z grup.
PM2


23 marca grupa Motylki z Przedszkola Miejskiego nr 6
w Grajewie odwiedziła niesamowite miejsce – salę zabaw
Tropico w Ełku. Dzieci dawno tak świetnie się nie bawiły!
Mogły zjeżdżać na zjeżdżalniach prosto do basenów
z kulkami i miękkimi kostkami. Pokonywały różne
przeszkody i wspinały się niczym pająki. Dodatkowo

uczestniczyły w warsztatach wiosennych, podczas których
zgłębiały wiadomości o rozpoczętej dwa dni wcześniej
porze roku. Wykonały ciekawe, wiosenne prace.
To był wesoły i pełen niezapomnianych wrażeń dzień!
PM6


Przyszła do nas Pani wiosna, cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna, wśród lecących ptaków.
W Przedszkolu Miejskim nr 6 dzieci powitały wiosnę
"Pokazem mody wiosennej". Najmłodsi prezentowali się
przed publicznością jak modelki i modele na wybiegu.
Dzieci występowały w pięknych, wiosennych i pomysłowych strojach, przygotowanych wspólnie z rodzicami.
Pokazowi towarzyszyła wesoła, wiosenna muzyka.
Dziękujemy Rodzicom za inicjatywę, zaangażowanie
i współpracę.
PM6
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2 kwietnia w Boguszach morsy z Grajewa i okolic
oficjalnie zakończyły zimne kąpiele. Morsy Szych
Grajewo dziękują za wspólny sezon morsowy 2021/22!
Przyszedł czas symbolicznie zakończyć wspólne, zimne kąpiele.
Co prawda 2 kwietnia pogoda nie rozpieszczała, ale morsom
niestraszne jest zimno i mimo wiatru oraz fal, kąpiel była jak
zawsze udana. Ekstremalne warunki pogodowe nie przeszkodziły
wejść do wody ponad 40 morsom, a wśród nich zarówno osobom
początkującym, a także tym z 30-letnim stażem.
W trakcie imprezy prowadziliśmy zbiórkę charytatywną na
pomoc walczącej Ukrainie. Zebrane środki czystości przekażemy
do grajewskiego MOPS-u. W imieniu Morsów Szych Grajewo
składamy serdeczne podziękowania:
- Burmistrzowi Miasta Grajewo, Dariuszowi Latarowskiemu, za
zaufanie i objęcie naszego stowarzyszenia patronatem;
- MOPS Grajewo, za pomoc oraz wsparcie;
- Mazurskiemu Ośrodkowi Szych Bogusze - Państwu Karwowskim, za to, że możemy korzystać z kąpieliska oraz terenu
zielonego ośrodka, a także szatni; również menedżer Agnieszce, za
pomoc w organizacji;
- Intermarche, w szczególności Panu Pawłowi Czerwińskiemu, za
życzliwość i okazaną nam pomoc;
- Piekarni Konopki, za świeże pieczywo i ciasto, za to, że zawsze
możemy na Was liczyć;
- Panu Adamowi Dziejmie, który uwiecznił to zakończenie
fotorelacją i będzie co wspominać;
- Alicji, Prezes Ełckiego Klubu Morsów “Arktyka”, za
poprowadzenie rozgrzewki;
- D.J. Jackowi, za profesjonalizm oraz stworzenie miłej atmosfery.

Dziękujemy wszystkim morsom, którzy przybyli do nas, m.in.
z Łomży, Ełku, Zambrowa czy Orzysza, a także wszystkim morsom
oraz mieszkańcom Grajewa! Jesteśmy wdzięczni naszym foczkom
za przygotowanie poczęstunku oraz Ewelinie za pyszną grochówkę!
Podziękowania należą się całej grupie za zaangażowanie,
pomysły, kreatywność, za to że jesteście i wspólnie możemy
budować nowy wizerunek. Wyczekujemy następnego sezonu, oby
był jeszcze lepszy od poprzednich. W okresie letnim także
będziemy aktywni sportowo i otwarci na różne inicjatywy Miasta
Grajewo oraz innych działających tu stowarzyszeń i grup.
Z morsowymi pozdrowieniami - aby do zimy!
Morsy Szych Grajewo


Po przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19
wraca w pełnej okazałości Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka.
Poza Biegiem Głównym odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży
oraz przygotowano zupełnie nowe trasy dla wszystkich
uczestników. Pobiegną oni 7 maja.
Impreza ta wpisała się w życie nie tylko naszego miasta.
I mimo że mamy trochę czasu, to trwają już intensywne prace
organizacyjne. Wtajemniczeni wiedzą, że chodzi o przygotowanie
trasy, zapewnienie odpowiednich środków finansowych od
sponsorów, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. A sporo
pracy mają działacze Klubu Sportowego Maratonka, bo to na nich
spada najwięcej czynności w okresie przygotowania Biegu Wilka.
Na czele Komitetu Organizacyjnego stoi Dariusz Latarowski Burmistrz Grajewa. Tradycyjnie Patronat Honorowy sprawuje
Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki oraz
Burmistrz Miasta i Starosta Grajewski.
W tym roku organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu tras na tereny między Muzeum Mleka i Pływalni Miejskiej
przy ul. Konstytucji 3 Maja. W przyszłości na potrzeby Biegu
wykorzystane będzie boisko lekkoatletyczne przy SP 4. Bieg
Główny na dystansie ok. 10 000 m wystartuje z parkingu obok obu
placówek. Następnie biegacze pobiegną chodnikiem ulicy
Ekologicznej i skręcą w kierunku Kościoła MBNP na ul. Jana
Pawła II. Następnie pobiegną ulicą Topolową i drogą w kierunku
działek. Tam będzie nawrót i powrót tą samą drogą na metę. Po raz
kolejny będzie też marsz Nordic Walking chodnikiem ul.
Ekologicznej na dystansie ok.2 700 m. Dla dzieci i młodzieży
przygotowano trasy obok Muzeum Mleka i Pływalni na
dystansach od 200 do 1 200 m.
Wszystkie informacje regulaminowe znajdują się na
stronie www.maratonka.pl
Jak zwykle zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na
stronie www.elektronicznezapisy.pl
Link znajduje się na stronie www.maratonka.pl.
Taka impreza wymaga wielu ludzi do społecznej pracy.
Organizatorzy liczą na wsparcie wolontariuszy. Mogą się oni

zgłaszać do pomocy. Pracy nikomu nie zabraknie. Informacje
można uzyskać pod numerem telefonu: 604 55-08-60
(wieczorem) lub pod adresem mailowym: wieje@wp.pl Można też
wesprzeć Bieg Wilka finansowo przekazując wpłaty na konto:
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Filia w Grajewie
43876810131310499720000010 z dopiskiem XXIII Bieg Wilka.
Warto też przekazać przedmioty, które można wykorzystać na
nagrody. W zamian organizatorzy zapewniają promocję osób,
firm i instytucji, a każda nawet niewielka wpłata pomoże
w organizacji imprezy.
Organizatorzy już dziś przepraszają za utrudnienia dla
mieszkańców osiedla Południe, za utrudnienia przy wyjeździe
w kierunku ul. Ekologicznej w godzinach 12.00 – 13.30. Tym
razem nie będą zamykane ulice, a bieg odbędzie się przy
ograniczonym ruchu drogowym. Na całej trasie znajdą się
tabliczki informacyjne i będzie zabezpieczenie ze strony
odpowiednich służb. Jednocześnie już dziś zapraszają wszystkich
do kibicowania, bowiem emocji jak zwykle nie zabraknie.
Początek „Wilczego Biegania” 7 maja ok. godz. 9.00 w okolicach
Muzeum Mleka i Pływalni Miejskiej. Przy okazji będą atrakcje
kulturalne i sportowo - rekreacyjne.
KS Maratonka
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