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8 lipca w Urzędzie Miasta Grajewo odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy na realizację inwe-
stycji „Budowa i przebudowa dróg gminnych 
w Mieście Grajewo”, w ramach Programu Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Wartość tego przedsięwzięcia to 
29 900 561,45 zł, a dofinansowanie wyniosło 
28 405 533,37 zł. Zadeklarowana kwota udziału 
własnego wyniosła 1 495 028,08 zł.
Umowę w imieniu Miasta Grajewo podpisał Burmistrz 
Dariusz Latarowski z Wykonawcą, którym jest Konsorcjum 
tworzone przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„UNIROL” Dorota Kulikowska (lider Konsorcjum) i Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o. (partner 
Konsorcjum). W wydarzeniu udział wzięli: Poseł na Sejm 
Jarosław Zieliński, Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo 
Maciej Paweł Bednarko, Rada Miasta Grajewo z Przewodni-
czącą Haliną Muryjas-Rząsą na czele oraz pracownicy ratusza 
zaangażowani w realizację inwestycji. - To historyczny krok 
w dziejach rozwoju naszego miasta, ponieważ inwestycja 
obejmie w sumie budowę około 6 kilometrów dróg, 2   
kilometrów ścieżek rowerowych i kilkadziesiąt tysięcy metrów 
kwadratowych chodników – powiedział Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Miasta Grajewo. Dofinansowanie w ramach I edycji 
środków z Polskiego Ładu, jakie trafiło do Grajewa, jest 
rekordową pozyskaną kwotą w historii naszego miasta.  
- To także jedno z największych dofinansowań, spośród wszy-
stkich, które trafiły do podlaskich samorządów – dodał poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Halina Muryjas-Rząsa, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo 
zwróciła uwagę na rolę tego  dofinansowania w rozwoju miasta 
i zaspokajaniu oczekiwań społecznych. Podkreśliła także wagę 
współpracy władz miasta z radnymi, w efekcie czego z tej 
inwestycji mieszkańcy będą korzystać przez wiele dekad. Całe 
przedsięwzięcie ma być zrealizowane w okresie 800 dni od 
podpisania umowy.  
W ramach inwestycji będzie zrealizowanych 30 zadań. To 
budowana nawierzchni w ulicach: Polnej, Piaskowej, 
Baśniowej i Miłej. Nowe nawierzchnie i kanalizacja 
deszczowa powstaną w ulicach: Grzybowej, Ułańskiej, 
Perlitza  Partyzantów,  Konwaliowej, Legionistów. ,




Nastąpi budowa nawierzchni, kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia: w części ul. K. Sztramko 
oraz w ulicach: Tabortowskiego, Grabowskiego, Jana Pawła II, 
Siedzikówny Inki, Rtm. Konopki, Kościelnej, Św. Józefa, Św. 
Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, Jaśminowej oraz 
na os. Południe (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej) 
i na parkingu przy ul. Strażackiej. 
Do tego dochodzi budowa nawierzchni jezdni i parkingu oraz 
kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej.
 W ramach tej inwestycji nastąpi budowa brakują-
cych chodników: na os. Szkolna (ul. Partyzantów, 
ul. Kasztanowa, ul. Różana, ul. Wąska, ul. Kościuszki, 
ul. Pułaskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bema), na os. Huta 
(ul. Wyzwolenia, ul. Rzemieślnicza, ul. Lipowa, ul. Wesoła, 
ul. 23-go Stycznia, ul. Pęzy, ul. Spółdzielcza) oraz na os. 
Parkowe (ul. Parkowa, ul. Świerkowa, ul. Wierzbowa, 
ul. Brzozowa, ul. Jodłowa).
Warto dodać, że Miasto Grajewo pozyskało również środki 
z II edycji Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. To 
kwota ponad 13 milionów złotych na budowę brakującej sieci 
kanalizacji i wodociągów.
   WM/grajewo.pl   Fot. grajewo.pl
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29 czerwca podczas XLV Sesji Radni Miasta 
Grajewo udzielili Dariuszowi Latarowskiemu 
Burmistrzowi Miasta Grajewo wotum zaufania 
i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi za 2021 r. To ważny sygnał 
dla mieszkańców, który świadczy o tym, że 
Grajewo jest dobrze zarządzane. 
Radni poznali Raport o Stanie Miasta Grajewo za 2021 rok. 
Następnie, jednym z punktów sesji były: debata nad tym 
dokumentem, przedstawienie oraz pozytywna opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
z realizacji budżetu za miniony rok. Następnie rajcy podjęli 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. oraz tej, w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 r.  

Raportujemy rozwój i postęp społeczny, 
gospodarczy i kulturalny Grajewa

Raport o stanie Miasta Grajewo w 2021 roku 
stanowi podsumowanie działalności i osiągnięć Burmistrza 
Miasta Grajewo zrealizowanych w 2021 roku bądź 
kontynuowanych z lat wcześniejszych. Przedstawiony 
radnym dokument zawiera podstawowe informacje 
o realizacji polityki, programów i strategii oraz uchwał 
Rady Miasta. Zostały w nim opisane działania podejmo-
wane i realizowane przez włodarza naszego miasta 
w obszarach, które zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym winny być przedstawione w Raporcie. Dopełnie-
niem treści tego dokumentu jest funkcjonująca w samo-
rządzie grajewskim dobra praktyka przedstawiania na 
każdej sesji Rady Miasta sprawozdania Burmistrza z jego 
działalności międzysesyjnej oraz liczne informacje 
merytoryczne i finansowe z realizacji zadań publicznych 
składane Radzie Miasta przez Burmistrza i kierowników 
jednostek organizacyjnych. 

Przedstawiony przez Dariusza Latarowskiego 
w Raporcie opis działań podejmowanych przez organ 
wykonawczy Miasta (czyli Burmistrza) przy wsparciu Rady 
Miasta Grajewo świadczy o prawidłowej realizacji zadań 
publicznych i postępie dokonującym się w społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym życiu mieszkańców Miasta 
w 2021 roku.

Zachęcamy do lektury Raportu
Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji 

Publicznej. To wieloaspektowe, a zarazem konkretne 
opracowanie dotyczące funkcjonowania naszego miasta. 
Można w nim znaleźć wiele ciekawych informacji, między 
innymi z zakresu budżetu czy tego, jak Miasto Grajewo 
przeciwdziałało pandemii w roku 2021. W raporcie znalazły 
się też detale dotyczące choćby ochrony środowiska 
przyrodniczego i gospodarki komunalnej oraz inwestycji. 
Sporo miejsca poświęcono także  pomocy społecznej 
i działaniom prorodzinnym, czy też ochronie zdrowia 
i profilaktyce społecznej. Na uwagę zasługuje rozdział 
dotyczący realizowanych w ubiegłym roku programów 
i projektów finansowanych z udziałem środków zewnę-
trznych. Kwota pozyskanych pieniędzy robi wrażenie- to aż 
ponad 25 milionów złotych.
Konkretne dane liczbowe zawarte w Raporcie o Stanie 
Miasta Grajewo za 2021 rok pokazują, jak rozwija się nasza 
mała ojczyzna. Ponieważ dokument liczy aż 96 stron, 
trudno tutaj wymienić wzrosty liczbowe we wszystkich 
obszarach tego rozwoju. Odnosząc się jednak choćby do 

inwestycji drogowych warto przytoczyć zamieszczone 
w Raporcie informacje o tym, że drogi o nawierzchni 
bitumicznej stanowiły na początku 2021 roku 49,7 % 
wszystkich, a pod koniec roku już 53,6 %. Różnica wynika 
ze zmiany rodzaju nawierzchni jezdni na ulicy 11-go 
Listopada, Ekologicznej, Elektrycznej, 9-go Pułku 
Strzelców Konnych i mjr. Jana Tabortowskiego. Przed 
przebudową ulice miały nawierzchnię gruntowo-żwirową. 
Drogi utwardzone stanowiły odpowiednio 13,14% na dzień 
1 stycznia 2021r. i 13,8% na dzień 31 grudnia 2021r. Rosną 
również nowe ścieżki rowerowe. Ich długość na dzień 
1 stycznia 2021 wynosiła 4,86 km, natomiast na 31 grudnia 
2021r. 6,48 km. Tu wzrost wynika z wybudowania dwóch 
odcinków ścieżki rowerowej w ulicach: Ekologicznej i 9-go 
Pułku Strzelców Konnych.

Dobra informacja dla mieszkańców sygnowana 
przez radnych i Regionalną Izbę Obrachunkową

Warto nadmienić, że w kraju nie brakuje samo-
rządów, których włodarze w ocenach tamtejszych radnych 
na wotum i absolutorium nie zasługują. Do takiej sytuacji 
w naszym mieście nigdy nie doszło. Dzięki temu tutaj, po 
tak zwanej „sesji absolutoryjnej” do mieszkańców zawsze 
płynie jasna informacja o dobrym zarządzaniu miastem 
przez jego włodarza. Wotum i absolutorium udzielane 
przez Radę Miasta Grajewo, ale i pozytywna opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej są tych działań dobitnym 
potwierdzeniem.  
 - Prezentowałem Raport z dumą, ponieważ zamieszczone 
tam informacje czarno na białym ukazują rozwój naszego 
miasta. Dziękuję wszystkim współpracownikom oraz 
radnym za wspólne działania dedykowane mieszkańcom. 
Zapewniam, że nie zwolniliśmy tempa i wciąż dokładamy 
wszelkich starań, by ten bieżący rok był jeszcze lepszy od 
minionego. Przyznawane mi od 2019 roku przez Radę 
Miasta Grajewo wotum zaufania i absolutorium dopingują 
mnie do jeszcze cięższej pracy, a jednocześnie są 
potwierdzeniem tego, że sprawnie realizuję działania, 
których oczekują mieszkańcy – podsumowuje Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo. 

   W. Mierzwiński /Fot. grajewo.pl
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Cieszą postępy prac w centrum, które dzięki 
pozyskanym na ten cel 4 milionom złotych, wkrótce 
będzie wizytówką Grajewa. Cała inwestycja 
niebawem zostanie ukończona, a mieszkańcy 
zyskają funkcjonalną, estetyczną i bezpieczną 
przestrzeń w postaci odnowionego, reprezenta-
cyjnego śródmieścia.
Przez chwilę emocje wzbudził fakt, że na nowej nawierzchni 
pozostały stare, nieestetyczne słupy energetyczne. Niepotrze-
bnie, bo wśród zadań, które miały zostać wykonane w ramach 
tej inwestycji Miasta Grajewo, była też przebudowa 
istniejących urządzeń energetycznych (linii oświetleniowej, 
linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia oraz 
średniego napięcia). Pod koniec czerwca stare słupy 
oświetleniowe, kolidujące z drogą, zostały usunięte. Plac 
oświetlą nowe, estetyczne i nowoczesne. 
Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest realizacja 
zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Grajewa” 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
obejmującego swym zakresem Plac Niepodległości, ul. 
Kilińskiego, ul. Traugutta i ul. 08KD-D w Grajewie.
Z informacji przekazanych przez ratusz wynika, że na dzień 
7 lipca 2022 roku w trakcie prac były już jedynie te polegające 
na budowie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. 
Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego), dotyczące 
budowy nawierzchni jezdni, chodników w ciągu pieszo-
jezdnym 08 KD-D (od ul. Traugutta do Placu Niepodległości) 
oraz związane z przebudową urządzeń energetycznych w ul. 
Kilińskiego, ul. Traugutta i Placu Niepodległości (kolidujących 
istniejących linii napowietrznych i kablowych średniego 
i niskiego napięcia wraz z przyłączami).

Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia można poznać na 
portalu „Mapa Inwestycji w Grajewie” pod adresem: 
www.grajewo.gminneinwestycje.pl.

    WM / Fot. grajewo.pl












Wszystko wskazuje na to, że tężnia solankowa 
powstanie w Parku Solidarności. Przypomnijmy, że to 
wynik ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Grajewianie wybrali właśnie ten projekt do realizacji, 
oddając na niego 368 głosów. Nieco przedłużał się czas 
potrzebny do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. 
Wzrost cen na rynku powodował, że oferty, które 
spływały od firm zainteresowanych realizacją tego 
zadania, przewyższały budżet pierwotnie zaplano-
wany na to przedsięwzięcie.
Dlatego miejscy radni na sesji 29 czerwca zdecydowali, by spotkać 
się na kolejnej, nadzwyczajnej- 6 lipca i wtedy zagłosować nad 
tym, czy dokonać w budżecie miejskim zmian na ten rok, które 
umożliwiłyby budowę tężni. 
 Po krótkiej dyskusji i obejrzeniu wizualizacji obiektu jedenastu 
radnych głosowało „za” , jeden radny był „przeciw”, a czterech 
wstrzymało się od głosu, co otworzyło drogę do podjęcia działań 
związanych z budową tężni.

6 lipca wciąż aktualna była oferta, która spłynęła na 
realizację tego zadania za kwotę niecałych 220 tysięcy złotych 
z 5-letnim okresem gwarancyjnym. Taką ofertę złożyło 
przedsiębiorstwo ze Szczytna. Gdy dojdzie do podpisania umowy, 
infrastruktura zostanie zbudowana w przeciągu 120 dni.

Główne atuty tężni solankowych to ich pozytywny wpływ 
na zdrowie i samopoczucie. Inhalacje pomagają wrócić do pełni 
sił, między innymi po chorobach górnych dróg oddechowych. 
Korzystanie z tężni koi objawy astmy, alergii, niweluje 
nadciśnienie tętnicze, a także relaksuje.

   WM / Fot. grajewo.pl
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Grajewo zostało członkiem Forum Ambitnych Miast 
Województwa Podlaskiego. To opiniodawczo-doradczy 
organ w kwestii wykorzystania funduszy unijnych, który 
będzie działać w ramach programu „Rozwój lokalny” 
z projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. W jego 
skład wchodzi czternaście podlaskich miast, a ich 
partnerem jest samorząd województwa podlaskiego. 
Inauguracyjne posiedzenie Forum odbyło się 4 lipca 
w urzędzie marszałkowskim.

Wymiana doświadczeń członków Forum Ambitnych Miast 
Województwa Podlaskiego pozwoli na jak najlepsze 
wykorzystanie środków europejskich z rozpoczynającej się 
perspektywy, w której nasze województwo będzie miało 
blisko 1,3 mld euro. Członkowie forum będą też dyskutować 
o wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz o pro-
jektach strategicznych dla województwa realizowanych na 
ich terenach. Tym samym Grajewo zwiększa swoje szanse 
na jeszcze szybszy rozwój miasta i regionu wsparty 
środkami zewnętrznymi. Wkrótce więcej informacji w tym 
zakresie.

    WM / Fot. grajewo.pl



30 czerwca upływał termin nadesłania ofert przedsię-
biorstw zainteresowanych wykonaniem zadania pod 
nazwą „Rewitalizacja Centrum Grajewa”. Inwestycja 
polega na termomodernizacji dwóch budynków 
komunalnych- przy ul. Ełckiej 5 i 1. Wpłynęła jedna 
oferta, która mieści się w budżecie zaplanowanym na 
to przedsięwzięcie. Podpisanie umowy z wykonawcą 
powinno zatem nastąpić wkrótce.
W ramach prac termomodernizacyjnych budynku przy ulicy 
Ełckiej 5 zaplanowano przede wszystkim roboty budowlane 
rozbiórkowe oraz naprawcze i montażowe. Istotnymi elementami 
będą tutaj również: wykonanie docieplenia przegród zewnę-
trznych, instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego wraz 
z niezbędnymi instalacjami oraz infrastruktury ciepłej wody 
użytkowej. Zbudowane zostanie oczywiście przyłącze budynku do 
sieci cieplnej oraz instalacje elektryczne.
Druga część zamówienia, czyli „Termomodernizacja budynku 
komunalnego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie”, obejmie swym 
zakresem w sumie niemal bliźniacze elementy, jak te dotyczące 
bloku przy ulicy Ełckiej 5, za wyjątkiem wykonania docieplenia 
przegród zewnętrznych. 
Okres realizacji tego dwuczęściowego zamówienia przewidziano 
na 120 dni od podpisania umowy. 
 - W efekcie tej inwestycji Miasto w znacznym zakresie polepszy 
stan swoich dwóch budynków, a co najważniejsze, większy 
komfort zyskają ich mieszkańcy – mówi Dariusz Latarowski 
Burmistrz Miasta Grajewo.


Możliwość korzystania z sieci cieplnej, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej oznacza również większe bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe obu obiektów. To przedsięwzięcie przyniesie 
również efekt ekologiczny w postaci mniejszej emisji spalin 
w ścisłym centrum Grajewa, bo dotychczasowe źródła ogrzewania 
w postaci pieców fizycznych w  obu tych budynkach nie będą już 
potrzebne. Lepszy wizerunek bloków komunalnych z pewnością 
będzie współgrał z rewitalizacyjną budową reprezentacyjnego 
centrum naszego miasta.

    WM / Fot. grajewo.pl  
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WYWIAD

 - Jak narodził się pomysł zorganizowania 
pierwszej edycji targów?

- Po raz pierwszy takie targi firma Yasam zorganizowała 
w 2014 roku. Pomysł podsunęli nasi klienci i partnerzy 
handlowi, instalatorzy, którzy coraz częściej mówili, że 
chcieliby mieć możliwość spotkania z producentami oraz 
okazję do wymiany doświadczeń. Nie pozostaliśmy bierni 
na tę oddolną inicjatywę naszych klientów i partnerów 
i takie pierwsze targi- na wzór podobnych wydarzeń 
w większych miastach- z powodzeniem zorganizowaliśmy 
u nas w Grajewie.

 - Jakie firmy należą do tak zwanej branży 
instalacyjnej?

 - Branża instalacyjna skupia te wszystkie firmy związane 
z produkcją, montażem, obsługą instalacji elektrycznych, 
gazowych, grzewczych, hydraulicznych, czyli kanaliza-
cyjnych i sanitarnych. Do tego dochodzą te zajmujące się 
światłowodem oraz wszystkie przedsiębiorstwa, które są 
z wymienionymi przeze mnie działalnościami  powiązane.

 - Tegoroczna edycja targów była szóstą. W roku 
2020 oraz 2021 takie targi, niestety, nie odbyły się. 
Wszystko przez pandemię. Czy branża mocno 
odczuła jej skutki?

 - Oczywiście, że tak. Pandemia negatywnie odbiła się na 
wszystkich sferach życia i odcisnęła swoje piętno chyba 
w każdej branży. Niemal wszędzie pojawiły się utrudnienia 
w utrzymaniu ciągłości pracy. Nasza firma musiała przez 
pewien czas zawiesić obsługę klientów ze względu na 
nakazujące nam to obostrzenia sanitarne i taka sytuacja 
dotyczyła bardzo wielu innych przedsiębiorstw. W tym 
czasie rozwinęliśmy kontakty w formule on-line, 
powiększyliśmy sprzedaż internetową. Myślę jednak, że 
cała gospodarka naszego kraju, Europy i świata odczuła 
oraz nadal odczuwa negatywne skutki pandemii, między 
innymi w postaci obecnego wciąż zachwiania łańcuchów 
dostaw. Na szczęście, ten stan bardzo dużych liczb zakażeń 
minął i oby już nigdy nie powrócił. Wobec tego powrót do 
organizacji targów po dwóch latach przerwy miał kolejną 
zaletę, ponieważ był wyczekiwany przez naszych klientów, 
producentów, dostawców, partnerów.

 - Frekwencja to blisko czterdziestu wystawców. 
Spodziewał się Pan tylu uczestników tegorocznych 
targów organizowanych przez grajewski Yasam?

 - Przyznam szczerze, że nie. Decyzję o tym, że wracamy do 
organizacji tego wydarzenia podjęliśmy na początku 
bieżącego roku. Nie ukrywam, że to spore wyzwanie 
logistyczne. Dlatego należy wysłać zaproszenia ze sporym 
wyprzedzeniem, by potencjalni wystawcy mieli odpowie-
dnio dużo czasu na przygotowanie oferty, przyjazd oraz już 
wcześniej zaplanowali przygotowanie do tego wydarzenia 
w swoich kalendarzach. Wtedy w styczniu, gdy podjęliśmy 
decyzję o reaktywacji targów, spodziewałem się około 20 
przedsiębiorstw, więc ich podwójna ilość 1 lipca w Grajewie 
pozytywnie nas zaskoczyła. Przyjechali niemal wszyscy, 






których gościliśmy u nas podczas poprzednich edycji tego 
wydarzenia, a do tego przybyło jeszcze kilkanaście nowych 
firm. To cieszy podwójnie, bo pokazało z jednej strony, że 
nasi partnerzy chcą do nas wracać, a z drugiej potwierdziło 
słuszność decyzji o organizacji targów. Widać to  było także 
po naprawdę dużej liczbie osób, które odwiedziły nas 
1 lipca.

 - Jakie korzyści ma wystawca z racji obecności na 
targach?

 - Ma możliwość prezentacji swojej oferty, pozyskania 
nowych klientów. Bardzo ważna jest także wymiana 
doświadczeń oraz nawiązanie nowych i umocnienie 
istniejących już relacji z partnerami oraz klientami. Po 
oficjalnej części targów odbywają się również wartościowe 
szkolenia, podczas których specjaliści z grona wiodących 
producentów, dystrybutorów i instalatorów przekazują 
swoim partnerom biznesowym wiedzę na temat produktów 
oraz ich zastosowań, nowych rozwiązań technologicznych. 
Reasumując- ogromną korzyścią jest tutaj także transfer 
wiedzy, a wśród tych informacji jest wiele nowinek 
technicznych. Upowszechnianie tych wiadomości w branży 
przekłada się na to, że klienci mają coraz lepsze instalacje. 
Targi pokazały, że przez dwa lata przerwy w ich 
organizowaniu, pojawiło się wiele interesujących nowych 
produktów i rozwiązań, które teraz w Grajewie mieli okazję 
poznać zwiedzający. Przez dwa lata, w wyniku pandemii, 
kryzysu, wojny na Ukrainie, inflacji, dał się zaobserwować 
niestety również wzrost cen asortymentu branżowego. 
Producenci i dostawcy nie mają na ten wzrost wpływu. 
Wynika on z wyższych cen energii niezbędnej przecież do 
produkcji asortymentu, wyższych kosztów transportu 
i innych niekorzystnych zjawisk. Mam nadzieję, że one 
wszystkie miną. Cała branża z uwagą obserwuje rynek.

 - Jak skorzystali potencjalni klienci, czyli 
grajewianie oraz mieszkańcy regionu, którzy 
przybyli obejrzeć ofertę wystawców na targach 
instalacyjnych?



7

WYWIAD


 - Jednym z wymogów, który musi spełnić firma obecna na 
targach jest ten, że w dniu wydarzenia jest zobowiązana 
udzielić rabatu na swoje produkty czy usługi. To sprawia, że 
potencjalny klient może liczyć na dużo niższą cenę. 
Odpowiadając na to pytanie, wrócimy znowu także do 
transferu wiedzy, ponieważ targi zawsze są doskonałą 
okazją do pozyskania informacji od fachowców z całego 
kraju na tematy dotyczące instalacji. Bezpośrednia 
rozmowa, obejrzenie produktu, podpowiedzi są w tym 
zakresie skuteczniejsze i szybsze niż wymiana korespon-
dencji w formule on-line. Do korzyści dla potencjalnych 
klientów można dodać loterię paragonową. Staraliśmy się 
również o jak najlepszą oprawę całego wydarzenia. 
Podsumowując- odwiedzający targi mieli okazję 
zaoszczędzić czas i pieniądze oraz poznać z pierwszej ręki 
nowinki technologiczne oraz uzyskać kompleksowe 
bezpłatne doradztwo i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 
To ważne między innymi dla tych osób, które szykują się do 
wykonania remontu na przykład instalacji grzewczej, 
sanitarnej lub chciały zamówić profesjonalne narzędzia. 
Porady, konsultacje, wyceny, pokazy najnowszych 
osiągnięć niemal 40 producentów w jednym miejscu–
z pewnością pomagają dobrze taki remont zaplanować, 
skosztorysować i przeprowadzić w optymalnych kosztach.

 - Zapowiedź targów instalacyjnych oraz relacja 
z tego wydarzenia zostały opublikowane między 
innymi na stronie facebookowej Miasta Grajewo 
oraz Dariusza Latarowskiego, Burmistrza Miasta 
Grajewo. Czy współpraca z ratuszem podczas 
promocji tego wydarzenia przyniosła efekty?

- Tak i można było te wymierne efekty śledzić, ponieważ po 
tych zapowiedziach i relacjach, był od razu generowany 
zwiększony ruch na naszej stronie facebookowej, naszym 
fanpage'u na Facebooku oraz internetowej stronie firmy. 
Promocja i pomoc Urzędu Miasta Grajewo oraz Burmistrza 
Dariusza Latarowskiego oraz obecność włodarza miasta 
podczas targów instalacyjnych przełożyły się na większe 
zasięgi informacji o zorganizowaniu targów. Przez to 
zyskaliśmy jeszcze większe grono odwiedzających nas osób 
podczas wydarzenia.

 - Targi instalacyjne na wysokim poziomie to 
również dobra promocja naszego miasta?

  - Tak, bo przecież dobra promocja miasta tutaj również 

zadziałała. Ci wystawcy, którzy uczestniczyli w targach już 
po raz kolejny, mieli okazję zobaczyć, jak przez dwa lata 
rozwinęło się nasze miasto. Ci, którzy przyjechali tu 
pierwszy raz z pewnością mają dobre wrażenia. Kto wie? 
Może podczas targów był obecny przyszły inwestor, który 
otworzy działalność w mieście? Na pewno pozytywne 
informacje o Grajewie i targach poszły w świat, także dzięki 
promocji tego wydarzenia na portalach internetowych, 
Facebooku, bo przecież wrażenia z tego wydarzenia 
umieścili na swoich stronach również wystawcy, których 
gościliśmy. Zaznaczę, że były u nas wiodące firmy z branży i 
także ten fakt sprzyjał promocji miasta. Korzystając z okazji 
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim podmiotom, 
które przyjęły zaproszenie na tegoroczne targi, osobom, 
które nas odwiedziły, samorządowcom, którzy wsparli nas 
w organizacji tego wydarzenia oraz moim współpra-
cownikom, którzy włożyli w te działania dużo energii. To 
wszystko zaowocowało bardzo udaną imprezą branży 
instalacyjnej.

Gdy spojrzeć na Grajewo z perspektywy kilku lat, 
widać dynamiczny rozwój budownictwa wieloro-
dzinnego i jednorodzinnego. Czy takie działania, 
wspierane przez Urząd Miasta Grajewo między 
innymi przez sprzedaż gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe, wzmacniają branżę instalacyjną, 
która jest powiązana z branżą budowlaną?

 - Każde proinwestycyjne działania samorządu wspierające 
lokalną gospodarkę, przemysł, usługi jest cenne. Niestety, 
przez inflację, rosnące koszty kredytów, niepewną sytuację 
za wschodnią granicą, część inwestorów czeka z budową na 
lepsze czasy i z tego tytułu obserwujemy wyhamowanie, 
które odczuwa również branża instalacyjna. Cieszy 
natomiast realizowany także w naszym mieście Program 
„Czyste Powietrze”. Sądzę, że to teraz główny motor 
napędowy branży. Szacuję, że około 80 procent pracy 
wykonywanej w naszej firmie związana jest obecnie 
z realizacją tego właśnie Programu. Widzimy naprawdę 
duże zainteresowanie, po części także z racji wysokich 
dofinansowań dla klientów, którzy mogą uzyskać zwrot 
nawet do 90 procent kosztów. To ważna pomoc w dobie 
obostrzeń dotyczących źródeł ciepła oraz biorąc pod uwagę 
wzrost cen paliw. Klienci mogą liczyć również na nasze 
wsparcie, poczynając od pomocy w pisaniu wniosku 
o dofinansowanie, poprzez doradztwo naszego działu 
technicznego, projekt, montaż, obsługę i serwis. Poza 
działaniami związanymi z Programem „Czyste Powietrze”, 
branża notuje latem zwiększoną produkcję, sprzedaż 
i montaż oraz serwis systemów klimatyzacji.  

 - Czy tegoroczna edycja targów, po dwuletniej 
przerwie, pokazała, że warto zorganizować 
kolejną, w 2023 roku?

 - Zdecydowanie tak! Wdzięczność i zadowolenie naszych 
klientów, którzy mogli zakupić produkty nawet kilkanaście 
procent taniej zachęca nas do dalszego działania. Kolejne 
targi już za rok i z pewnością będą jeszcze lepsze. W 2023 
roku Targi Instalacyjne będą trwały dwa dni, rozbudujemy 
je o kolejne firmy, stanowiska i pakiet szkoleń dla 
współpracujących instalatorów.
                          - Dziękujemy za rozmowę.
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Mnóstwo dobrej zabawy, wspaniałe koncerty, 
emocje sportowe, smaczne jedzenie  oraz atrakcje 
dla całych rodzin gwarantują niezapomniane 
wspomnienia z tegorocznej edycji Dni Grajewa 
połączonych z III Fiestą Balonową. Wydarzeniom 
towarzyszyła zbiórka pieniędzy na leczenie 
młodego grajewianina chorego na SMA.
Pogoda nie pokrzyżowała planów załóg balonowych, które 
zjechały do naszego miasta, by wziąć udział w Zawodach 
o Puchar Burmistrza Miasta Grajewo. Po raz trzeci nad 
miastem i okolicą poleciały balony na ogrzane powietrze.

Dni Grajewa pełne atrakcji i wsparcia naszego 
młodego mieszkańca

Mimo kapryśnej chwilami aury udało się już w piątek 
zorganizować widowiskową paradę baloniarzy ulicami  
miasta, poranne i wieczorne loty w sobotę z finałem 
podniebnych zmagań w niedzielę. Szczególną atrakcją były 

loty na uwięzi oraz pokazy nocne. Widok podniebnych 
statków powietrznych nad naszym miastem budzi uśmiech 
u każdego bez względu na wiek i rodzi pozytywne emocje, 
a przy okazji jest dobrą promocją Grajewa. Warto dodać, że 
w ramach III Fiesty Balonowej na aukcję wystawiony został 
przelot statkiem powietrznym dla dwóch osób, a dochód 
z tej aukcji pójdzie na wsparcie Wiktorka-młodego 
grajewianina (szczegóły dotyczące możliwości wsparcia 
dziecka chorego na SMA znajdują się na str. 2 tego wydania 
Gazety Grajewskiej).

Duma Podlasia zagrała w Grajewie 
z Ruchem Lwów

Ogromnym wydarzeniem sportowym, powiązanym 
z pomocą Ukrainie, był sobotni mecz charytatywny 
Jagiellonii Białystok z Ruchem Lwów na Stadionie 
Miejskim im. Witolda Terleckiego w Grajewie. Całkowity 
dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz fundacji 
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United 24, która jest inicjatywą prezydenta Ukrainy, 
Wołodymyra Zełenskiego. W wydarzeniu uczestniczyła 
cała pierwsza drużyna Jagiellonii Białystok, na czele 
z żółto-czerwonymi gwiazdami - Michałem Pazdanem, 
Jesusem Imazem czy Markiem Gualem.
Licznie przybyli grajewianie mieli możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia czy ucięcia pogawędki z zawodnikami Żółto-
Czerwonych. Spotkanie Ruch Lwów - Jagiellonia Białystok 
zakończyło się wynikiem 2:1.
Dni Grajewa 2022 tradycyjnie już rozpoczęła piątkowa 
Fiesta Balonowa oraz pyszności z całego świata - czyli zlot 
Food Tracków. 

Chylińska, Karolak i Boney Fame
 przyciągnęły tłumy

W sobotnie popołudnie 9 lipca rządziła muzyka. W tym 
roku na scenie przy Grajewskiej Izbie Historycznej 
wystąpiły takie kapele jak Boney Fame – Boney M cover 

oraz Tomasz Karolak z zespołem Pączki w Tłuszczu. 
Gwiazdą wieczoru była Agnieszka Chylińska- popularna 
polska piosenkarka i autorka tekstów, która jest również 
osobowością telewizyjną i pisarką książek dla dzieci. 
W 2018 roku Chylińska wydała trzeci album solowy pt. 
„Pink Punk”. Płyta odnosi się do punkowej stylistyki i 
uzyskała status złotej płyty. 
Zróżnicowane zespoły, które wystąpiły 9 lipca na scenie 
przy Grajewskiej Izbie Historycznej gwarantowały, że fan 
każdego z prezentowanych tutaj gatunków muzycznych, 
bawił się wręcz koncertowo.

Sportowo i rodzinnie
Niedziela 10 lipca została zaplanowana jako dzień 
rodzinno-sportowy. Miasto Grajewo, Grajewskie Centrum 
Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnili 
w tym dniu szereg animacji, rozrywek dla dzieci, gier 
i konkursów z nagrodami, strefę zabaw i warsztatów, 

>>>str. 10>>>
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z których mogły skorzystać całe rodziny. W programie 
znalazły się między innymi: indywidualny oraz drużynowy 
konkurs rzutów do kosza za trzy punkty w ramach 
„Sportowego pikniku rodzinny z MOSiR-em – Dni Grajewa 
2022”.Odbyły się także biegi sztafetowe, relację z których 
zamieściliśmy na str. 16 tego wydania Gazety Grajewskiej.
Piknik Rodzinny z Grajewskim Centrum Kultury w ramach 
Dni Grajewa to frajda przede wszystkim dla najmłodszych, 
którzy wraz z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami 
wspaniale bawili się w profesjonalnie przygotowanej strefie 
zabaw, chętnie brali udział w warsztatach oraz całej masie 
konkursów z super nagrodami.

To nie koniec dobrych imprez tego lata 
w naszym mieście

Tym sposobem trzydniowa udana impreza przeszła do 
historii. Pozostały uśmiechy i wspomnienia z tegorocznych 

Dni Grajewa i Fiesty Balonowej oraz mnóstwo zdjęć, 
dostępnych na stronach facebookowych organizatorów, 
współorganizatorów i partnerów tych wydarzeń. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zorga-
nizowanie tej trzydniowej imprezy oraz mieszkańcom 
i przyjezdnym, którzy bawili się na Dniach Grajewa i Fieście 
Balonowej. Jeszcze w te wakacje zapraszamy na liczne 
wydarzenia organizowane i współorganizowane przez 
Miasto Grajewo. Wśród nich w sierpniu: Truck Show 
Podlasie- 3 Grajewski Zlot Samochodów Ciężarowych oraz 
Grajewo Jazz Festiwal.
      WM
Fot. Miasto Grajewo, Grajewskie Centrum Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie, KS Maratonka 
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Ten cel zapewni bezpośrednie skomunikowanie istnieją-
cych części budynku wraz z wymaganą do tego przebudową 
istniejącej klatki schodowej. Przedmiotowa rozbudowa ma 
formę korytarza wzdłuż jednej z wewnętrznych elewacji 
dziedzińca szkolnego.
Nowy łącznik będzie miał powierzchnię 102,37 m². Jest 
budowany na ławach fundamentowo-żelbetowych. Obiekt 
został zadaszony konstrukcją drewnianą. Ta jest ocieplona 
i pokryta blachą powlekaną. Stolarkę okienną przewi-
dziano z profili pvc i aluminiowych, a drzwiową oraz fasadę 
i zadaszenie z profili aluminiowych. W ramach umowy 
z wykonawcą powstanie także wykończenie wewnętrzne 
i elewacje oraz  oświetlenie łącznika, a także odprowa-
dzenie wód opadowych z obiektu. Czas realizacji inwestycji 
przewidziano na 119 dni od chwili podpisania umowy, by 
w nowym roku szkolnym wszyscy mogli już korzystać 
z nowej infrastruktury. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 
nieco ponad 570 tysięcy złotych.

Warto dodać, że nowy łącznik został harmonijnie 
wkomponowany w bryłę budynku szkoły, która została 
zbudowana przed II wojną światową. Zachodnie i połu-
dniowe skrzydło tej placówki powstało już w 1931 roku, 
a następnie wschodnie skrzydło z głównym wejściem do 
obiektu.
Prowadzona obecnie inwestycja jest jedną z wielu prowa-
dzonych regularnie od lat w Grajewie, a wpisujących się 
w zakres poprawy bazy lokalowej miejskich przedszkoli 
i szkół. Więcej szczegółowych informacji o tych działaniach 
znaleźć można na portalu: Mapa Inwestycji w Grajewie 
(grajewo.gminneinwestycje.pl) w zakładce: EDUKACJA 
I KULTURA.
    WM /Fot. grajewo.pl

Pod koniec marca wybrano najkorzystniejszą 
ofertę spośród tych nadesłanych od przedsię-
biorstw zainteresowanych budową łącznika 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Prace są 
już zaawansowane i wkrótce wszystkie osoby- 
a więc uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele, 
którzy spędzają tu wiele godzin dziennie w roku 
szkolnym, będą mieli do dyspozycji nową 
przestrzeń. Ta ułatwi funkcjonowanie całej 
placówki. 





Ratusz nie tylko dba o to, by w mieście budowane były 
nowe ulice oraz przebudowywane te już istniejące. 
Ważnym elementem działań jest także ten, który 
polega na cyklicznym odnawianiu oznakowania 
poziomego w istniejącej już miejskiej infrastrukturze 
komunikacyjnej Grajewa. Wszystko po to, by 
kierowcy, rowerzyści i piesi byli jak najbardziej 
bezpieczni.
23 czerwca wyłoniono firmę, która zajmie się odnowieniem 
oznakowania poziomego jezdni dróg miejskich w tym roku. 
Prace mają potrwać do końca lipca. Co przewidziano w ich 
zakresie? Do odmalowania jest w sumie niemal 2700 metrów 
kwadratowych powierzchni przejść dla pieszych i linii 
segregacyjnych w jezdniach. Prawie 2025 m² oznakowania 
będzie odnowionego kolorem białym, nieco ponad 271 m²  
zostanie pomalowanych na czerwono, a na niebiesko niecałe 
400 m² oznakowania. Na ten cel pójdzie niecałe 45 tysięcy 
złotych brutto. 
W związku z prowadzonymi pracami można spodziewać się 
wystąpienia niewielkich utrudnień i stąd apel do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego o wyrozumiałość oraz uwagę.
                                        WM /Fot. grajewo.pl
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23 czerwca 2022 r. podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego klas ósmych przeżyliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 
im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie szczególnie wyjątkową 
i wzruszającą chwilę – pożegnanie ośmiu nauczycielek 
odchodzących na emeryturę. Są to:
p. Halina Muryjas-Rząsa – Honorowy Profesor Oświaty, 
dyrektor i wicedyrektor szkoły w latach 1993 - 2012, nauczycielka 
języka polskiego,
p. Urszula Krystyna Bołonkowska - wicedyrektorka w latach 
2003-2012, nauczycielka języka polskiego,
p. Wiesława Konopka – nauczycielka matematyki, 
p. Jadwiga Laszczkowska – nauczycielka edukacji wczesno-
szkolnej, 
p. Krystyna Łaguna – nauczycielka religii,
p. Sabina Łempicka – nauczycielka języka polskiego,
p. Alicja Stradczuk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej, 
p. Anna Wszeborowska – nauczycielka biologii. 
Podczas przemówienia pożegnalnego Dyrektor szkoły – p. Karol 
Choynowski- powiedział między innymi: „Twierdzę, że to, czego 
jesteśmy w tej chwili świadkami ma znamiona wydarzenia 
historycznego w naszej szkole. Kończą pracę w szkole Panie, które 
były filarem tej placówki. Czy są niezastąpione – pokaże czas. 
Doświadczenie 40-letnie w pracy, prawie u wszystkich 
wymienionych Pań jest dobrem, które owocowało i będzie 
owocować w postaci niezliczonej rzeszy wychowanków. Panie 
kochały uczniów, szkołę i swoją pracę. Oddały jej swoje najlepsze 
lata zawodowe, tu odnosiły sukcesy, tu nastąpił ich pełny rozwój 
i wreszcie tu były w gronie ludzi, których kochały i ich kochano. 
Zaszczytem dla mnie jako dyrektora jest możliwość pożegnania 
Was...”
Okolicznościowe słowa podziękowania skierowane do Pań złożyli 
także:
· p. Irena Bożena Schabieńska– Zastępca Dyrektora Delegatury 
w Suwałkach wraz z p. Marcinem Orzechowskim – Wizytatorem 
naszej szkoły, 
· p. Dariusz Latarowski– Burmistrz Miasta Grajewo,
· p.Wiesław Dembiński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grajewo,
· p. Eugenia Kulesza – długoletni dyrektor SP nr 4 w Grajewie,
· p. Anna Formejster – Przewodnicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy SP 4 w Grajewie,
· p. Bogumiła Kierznowska – Prezes Zarządu Oddziału ZNP 
w Grajewie wraz z p. Anną Bukowską – prezesem Ogniska ZNP 
przy SP 4 w Grajewie.  
Wszystkim Paniom odchodzącym na emeryturę składamy raz 
jeszcze serdeczne podziękowania za współpracę naznaczoną 
ogromnym ładunkiem ciepła, dobra i szlachetności. Życzymy 
dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, 
ubogaconych rodzinną radością. Wykorzystania wolnego czasu na 
realizację własnych planów i zamierzeń, zaś bogactwo doświad-
czeń i pomysłowość niech nadal służą lokalnej społeczności.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
Przed nami zupełnie nowy rodzaj życia, pełnego doświadczeń, 
które tylko czekają. Niektórzy nazywają to „emeryturą ”. 
Ja nazywam to błogością.                            Betty Sullivan

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy czynni 

i emerytowani, Absolwenci i Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 

w Grajewie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie 
była dla każdej z nas przez kilkadziesiąt lat wyjątkowym miejscem 
pracy. Złożyło się na to wiele czynników, ale najważniejszym 
z nich był ten ludzki, bo to ludzie tworzą obraz danego miejsca, to 
oni potrafią uczynić je szczególnym. Szkolne mury opuszczały 
kolejne roczniki absolwentów, zmieniali się nasi współpra-
cownicy, ale duch tej szkoły pozostawał wciąż ten sam – 



„Czwórka” to miejsce, gdzie współpraca owocuje dobrem 
i pięknem -ludzkich umysłów i ludzkich serc, gdzie kreatywność 
nie zna granic, a każde wyzwanie przyjmuje realne kształty. 
Podjęłyśmy decyzję o przejściu na emeryturę, wkraczamy na nowy 
etap swojego życia, a za ten miniony pragniemy serdecznie 
podziękować każdemu, kogo spotkałyśmy na swojej pedago-
gicznej drodze-Dyrektorom i Wicedyrektorom, Koleżankom 
i Kolegom Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom, bo każdy 
z Was współtworzył naszą codzienność przez długie lata, 
a wspólnie – owego „ducha Czwórki”. Dostajemy bogactwo 
pięknych wspomnień, obdarowujemy wdzięcznością, bo 
wdzięczność otwiera pełnię życia. Sprawia, że to, co mamy 
wystarcza. Zmienia opór w akceptację, chaos w porządek, 
konfuzje w klarowność. Może zamienić posiłek w ucztę, 
mieszkanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje 
sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra 
(MelodyBeattie).
Z życzeniami nieustannej energii w pomnażaniu dorobku szkoły –
Halina Muryjas-Rząsa, Urszula Krystyna Bołonkowska,   
Krystyna Łaguna, Sabina Łempicka, Jadwiga Laszczkowska,   
Wiesława Konopka, Alicja Stradczuk, Anna Wszeborowska
  Grajewo, 23 czerwca 2022r.
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WYDARZENIA

1 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Młodego 
Programisty w Centrum Tradycji Mleczarstwa – 
Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego 
Centrum Kultury. W wy-darzeniu udział wzięli: Adam 
Andruszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Dariusz Latarowski Burmistrz 
Miasta Grajewo, Anna Mroziewska Zastępca 
Dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury, Iwona 
Brzózka-Złotnicka Prezes Zarządu Stowarzyszenie 
Cyfrowy Dialog, dyrektorzy grajewskich szkół, dzieci, 
młodzież oraz rodzice.
Spotkanie zainaugurował Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta 
Grajewo, który powitał zebranych gości i podziękował organiza-
torom za wybranie Grajewa oraz Muzeum Mleka do projektu. 
Następnie głos zabrał Adam Andruszkiewicz Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Rady Ministrów odpowiedzialny za cyfryzację, który 
podkreślił szanse rozwoju, jakie stwarza udział w projekcie. Anna 
Mroziewska zastępca dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury 
podziękowała zebranym za przybycie i za możliwość udziału 
Muzeum Mleka w II Edycji KMP.
Następnym punktem programu była prezentacja Iwony Brzózki-
Złotnickiej, która przedstawiła historię i założenia Klubu Młodego 
Programisty, który działa pod patronatem Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i Państwowego Instytutu Badawczego NASK w 16 
miastach w całej Polsce. Podczas trwania II Edycji KMP 
w zajęciach stacjonarnych weźmie udział ponad 6,5 tysiąca dzieci, 
a w zajęciach online 9 tysięcy. Podczas roku szkolnego 2022/2023 
będą odbywały się zajęcia dla uczniów i uczennic wszystkich klas 



szkół podstawowych. Nie zapomniano o rodzicach, nauczycielach 
i edukatorach, dla których zostaną przygotowane specjalne 
zajęcia. 
Zebrani uczestnicy świętowali uroczyste otwarcie KMP 
w Muzeum Mleka przy okolicznościowym torcie. Następnie 
najmłodsi uczestniczyli w zajęciach pokazowych KMP, które 
poprowadziły trenerki: Natalia oraz Agnieszka Kucisz. Dzieci 
otrzymały upominki od organizatorów, a następnie odkryły 
interesujący świat programowania. Na pytanie- co to jest sztuczna 
inteligencja, jedna z uczestniczek powiedziała: „Sztuczna 
inteligencja to umysł robota, który się rozwija”. Nie dziwi więc 
fakt, że dzieci świetnie poradziły sobie z wyzwaniami programo-
wania i wyszły z zajęć uśmiechnięte i zadowolone.
     CTM-MM

25 czerwca 2022 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej, Oddział 
Grajewskiego Centrum Kultury, odbyły się warsztaty praktyczne 
„Domki dla owadów”. 
Uczestnicy zajęć wykonali drewniane konstrukcje, które wypełnili 
szyszkami, igłami z choinek, słomą i trzciną. 
Warto zaznaczyć, że owady to podstawa równowagi ekologicznej. 
Tworząc im bezpieczne miejsca do gniazdowania, rozmnażania 
i zimowania nie tylko uatrakcyjnimy ogród, ale także zwiększymy 
bioróżnorodność ekosystemową, co zapewni odpowiednią liczbę 
zapylaczy i prawidłowy cykl składników pokarmowych. Dzięki 
tym działaniom ogród będzie bardziej niezależny, trwały 
i naturalny.
Domki dla owadów stanowią odpowiedź w związku z alarmu-
jącymi wiadomościami na temat masowego ginięcia pszczół 
i innych owadów zapylających kwiaty.
     GIH/ WM



2 lipca w murach Grajewskiej Izby Historycznej odbyło się 
otwarcie wystawy "MALARSTWO" Teresy Adamowskiej. Licznie 
zebranych gości powitał Tomasz Dudziński, dyrektor Grajew-
skiego Centrum Kultury, a następnie o swojej twórczości 
opowiedziała autorka. W dalszej części spotkania był czas na 
podziwianie prezentowanych dzieł czy indywidualne rozmowy 
z artystką przy filiżance kawy. Jeśli ktoś nie mógł być na otwarciu, 
to serdecznie zapraszamy do Grajewskiej Izby Historycznej 
w późniejszym terminie, gdyż wystawa będzie prezentowana do 
26 sierpnia.



Teresa Adamowska - absolwentka Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Supraślu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych). Dyplom w pracowni 
malarstwa prof. Janusza Kaczmarskiego (1987). Autorka 
obrazów, rysunków, akwarel, tkanin artystycznych, scenografii 
teatralnych, ilustracji książkowych, projektów z zakresu grafiki 
wydawniczej, w latach 1995-2020 nauczyciel malarstwa 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznychim. W. Kossaka 
w Łomży. Dorobek twórczy: ponad 40 wystaw indywidualnych, 
udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i plenerach, 
ponad 20 nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych oraz 
nagrody za dokonania w dziedzinie kultury i edukacji 
artystycznej. Odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis".  

   Grajewska Izba Historyczna
Fot. Grajewska Izba Historyczna (zdjęcia dzięki uprzejmości: 
Andrzej Aleksandrowicz, Andrzej Wieszczycki, Karol Ostrowski)
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18 czerwca piłkarze WARMII w meczu ostatniej 
kolejki ligowego sezonu 2021/2022 przegrali 
w Grajewie z TUREM Bielsk Podlaski 1:2. Przed 
meczem na stadionie miała miejsce miła 
uroczystość. Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz 
Latarowski, Wiceprezes Podlaskiego Związku 
Piłki Nożnej Bogusław Nos oraz Prezes Zarządu 
KS WARMIA Wojciech Dulgis wręczyli nagrody i 
upominki zawodnikom zespołu Młodzików naszej 
Akademii (rocznik 2010), którzy wygrali ligę 
wojewódzką w swojej kategorii wiekowej. 
Trenerem tego teamu jest Paweł Górski.
Drużyna z rocznika 2010 trenera Pawła Górskiego zajęła 
pierwsze miejsce w końcowej tabeli rozgrywek, wyprze-
dzając między innymi wszystkie zespoły białostockie – 
w tym JAGIELLONIĘ i tak renomowane szkółki piłkarskie 
jak MOSP, TALENT czy JUNIOR.
 W rundzie wiosennej (faza mistrzowska) nasz zespół 
osiągnął następujące wyniki:
 OLIMPIA Zambrów 5:1 (dom); bramki: Florczyk (2), 
Doliwa, Sobolewski, Kwiesielewicz
AP TALENT Białystok 1:1 (wyjazd); bramka: Tarnacki
POGOŃ Łapy 3:1 (dom); bramki:  Święćkowski, 
D.Łazowski, Kwiesielewicz
AP JUNIOR Białystok 3:2 (dom); bramki: Tarnacki, 
D.Łazowski, Florczyk
ORZEŁ Siemiatycze 5:4 (wyjazd); bramki: Florczyk (4), 
Kwiesielewicz
KS Śniadowo 12:0 (dom); bramki: Ołdakowski, Doliwa (2), 
Florczyk (3), Sobolewski, Tarnacki (2), Kwiesielewicz, 
D.Łazowski, Przybysz
AP JAGIELLONIA Białystok 4:1 (wyjazd); bramki: 
D.Łazowski (2), Tarnacki, Kwiesielewicz
MŁKS Łomża 4:1 (dom); bramki: Święćkowski (2), 
Tarnacki, Modzelewski
TUR Bielsk Podlaski 4:0 (wyjazd); bramki: Tarnacki, 
Kwiesielewicz, Lemiesz, Święćkowski
MOSP Białystok 0:0 (dom)
DĄB Dąbrowa Białostocka 3:0 (wyjazd); bramki: Doliwa, 
D.Łazowski, Tarnacki
 Oto końcowa tabela rozgrywek (za laczynaspilka.pl): 

Nasz zespół tworzyli:
Bramkarze: Grzegorz Przybysz, Kacper Czyżewski, Alan 
Warchoł oraz zawodnicy z pola: Jakub Tarnacki, Antoni 
Wasilewski, Piotr Święćkowski, Maksymilian Rybsztat, 
Jakub Doliwa, Dawid Zackiewicz, Dawid Łomotowski, 
Kacper Ołdakowski, Kacper Modzelewski, Szymon 


Modzelewski, Mikołaj Podbereski, Adam Chodorowski, 
Filip Czyżewski, Szymon Florczyk, Kuba Jabłoński, Rafał 
Karwowski, Tymon Kuczewski, Krystian Kwiesielewicz, 
Dawid Łazowski, Patryk Łazowski, Filip Marcińczyk, 
Mateusz Baranowski, Łukasz Baranowski.
Akademia Piłkarska WARMII Grajewo powstała w listo-
padzie 2012 roku decyzją ówczesnego Zarządu Klubu, który 
postanowił wypełnić lukę powstałą w szkoleniu piłkarskim 
młodzieży w naszym mieście, ze względu na dwuletnią 
przerwę w dokonywaniu naboru do kolejnych roczników 
w grupach szkolonych przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Grajewie. Pomysł Zarządu spotkał się 
z entuzjazmem młodych adeptów futbolu oraz ich 
rodziców. Obecnie dzięki trójstronnemu porozumieniu 
pomiędzy Akademią Małego Piłkarza, WARMIĄ Grajewo 
i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Grajewie 
funkcjonuje projekt, w którym każdy z partnerów 
odpowiada za poszczególne etapy szkolenia dzieci 
i młodzieży. W ubiegłym roku dzięki wielkiemu wsparciu 
Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego, posła 
Adama Andruszkiewicza i Zarządu Klubu Akademia 
Piłkarska WARMII przystąpiła do programu „Piłkarska 
Przyszłość z LOTOSEM”.

WARMIA Grajewo – TUR Bielsk Podlaski 
1:2

Wracając do meczu I drużyny WARMII Grajewo z TUREM 
Bielsk Podlaski trzeba zaznaczyć, że nasza drużyna już 
wcześniej zapewniła sobie siódme miejsce i porażka 18 
czerwca nie miała wpływu na ostateczną pozycję w tabeli. 
Choć wiosną WARMIA spośród wszystkich zespołów 
podlaskiej IV ligi w porównaniu do tabeli na koniec rundy 
jesiennej zanotowała największy skok do góry (o 3 pozycje), 
to i tak nikogo w Klubie nie satysfakcjonuje siódma lokata. 
Straciliśmy zbyt dużo punktów jesienią, by znaleźć się w 
czołówce klasyfikacji. 
Do meczu z TUREM WARMIA przystąpiła w mocno 
osłabionym składzie. W porównaniu z wyjściową 
jedenastką ze środowego meczu w Zambrowie zabrakło aż 4 
zawodników (Sobolewski, Tuzinowski, Śleszyński, 
Kossyk). Piąty piłkarz z podstawowego składu Filip 
Chmielewski dochodzi do zdrowia po pobiciu przez 
chuliganów. Takie ubytki kadrowe musiały mieć wpływ na 
grę naszego zespołu, ale grajewianie w mocno osłabionym 
składzie wypadli całkiem nieźle. TUR, który przyjechał do 
Grajewa bez dwóch podstawowych graczy (Lewczuk 
i Niemczynowicz), to trzeci zespół tabeli rundy wiosennej. 
Tymczasem na początku spotkania przeważała WARMIA. 
Zaraz po kwadransie gry strzał Jacka Dzienisa odbił na 
słupek Dawid Jabłoński, a Patryk Stypułkowski z bliska 
zdobył prowadzenie dla TURA. W 35 minucie kapitalną, 
indywidualną akcją popisał się Tomasz Dzierzgowski, który 
odebrał piłkę rywalom w środku boiska, popędził na 
bramkę i precyzyjnym strzałem pokonał Damiana Plisiuka.
 W drugiej połowie nasz zespół miał swoje szanse na gola. 
Najlepszej nie wykorzystał Dawid Kondratowicz, który 
w 78 minucie był sam na sam z bramkarzem, ale zbyt mocno 
wypuścił sobie piłkę. Pięć minut przed końcem meczu 
Dawid Jabłoński wybił piłkę wprost pod nogi Stypułkow-
skiego, który kapitalnym uderzeniem w „okienko" bramki 
zdobył gola, który okazał się zwycięski dla zespołu gości.

DRUŻYNA MECZE PUNKTY WYGRANE REMIS PORAŻKA BRAMKI

Warmia MOSIR Grajewo

MOSP Białystok

AP TALENT BIAŁYSTOK

AP Jagiellonia Białystok

AP JUNIOR BIAŁYSTOK
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OLIMPIA ZAMBRÓW

Orzeł Siemiatycze
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18.06.2022r.. Grajewo, Stadion Miejski im. 
Witolda Terleckiego
WARMIA Grajewo – TUR Bielsk Podlaski 1:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Patryk Stypułkowski 16′, 1:1 Tomasz 
Dzierzgowski 35′, 1:2 Patryk Stypułkowski 85′
WARMIA:  77.Jabłoński – 4.Mikucki, 8.Edison, 
3.Mazurek, 10.Nikolaichuk –  5.Randzio (Kpt.), 
15.Zaniewski (67′ 20.Bukowski), 11.Skalski, 13.Hołtyn – 
19.Kondratowicz, 7.Dzierzgowski (75′ 6.Duchnowski)
REZERWA: 1.Sobolewski – 19.Wójcicki, 6.Duchnowski, 
20.Bukowski
TRENER: Paweł Sobolewski
TUR: 1.Plisiuk – 5.P.Kosiński, 6.A.Kosiński, 7.K.Kosiński, 
8.Popiołek (65′ 2.Troc), 10.Łochnicki, 11.Stypułkowski, 
17.K.Kulikowski (Kpt) (72′ 18.Onacik), 19.R.Kulikowski, 
21.Bazylewski (76′ 9.Kacprowski), 22.Dzienis
REZERWA: 12.Drozdowski – 2.Troc, 18.Onacik, 
9.Kacprowski, 14.Nowakowski
TRENER: Paweł Bierżyn
Sędzia: Michał Renkiewicz (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Randzio, Skalski, Nikolaichuk, Edison 
(WARMIA), Dzienis (TUR)
 
PORAŻKA REZERW
Nasz zespół rezerw tworzy system naczyń połączonych 
z pierwszą drużyną. Kłopoty kadrowe „jedynki" mają 
zawsze duży wpływ na zespół trenera Kamila Randzio, 
który w sobotę 18 czerwca przegrał w Szudziałowie 
z tamtejszą SUDOVIĄ 2:3. W kadrze naszej drużyny na ten 
mecz było zaledwie 12 zawodników. W końcowej tabeli 
Grupy 1 rozgrywek A Klasy nasze rezerwy w swoim 
debiutanckim sezonie zameldowały się na siódmym 
miejscu.

21.05.2022 Szudziałowo, stadion ul. Sportowa 14
SUDOVIA Szudziałowo - WARMIA II Grajewo 3:2 

(1:1)
Bramki: 1:0 Maciej Olchowik 24', 1:1 Łukasz 

Witkowski 35', 2:1 Maciej Olchowik 60', 3:1 Marcin 

Grajewski 83', 3:2 Dawid Nowakowski 90' + 1'
SUDOVIA:  1 . B o r o w s k i  -  3 . K a r c z e w s k i  ( K p t ) , 

4.Tokarewicz, 5.Szoda (85' 14.Lickiewicz), 6.Grajewski, 

7.Korycki, 8.Siemieniako (86' 2.Prymaka), 10.Czeremcha, 

11.Gudalewski, 17.Olchowik, 18.Dziewiątkowski
REZERWA: 2.Prymaka, 9.Sawicki, 13.Pietraszko, 

14.Lickiewicz, 15.Prokopczyk, 16.Woronowicz
TRENER: Krzysztof Bach
WARMIA II: 1.Mysiewicz - 2.Poślednik, 4.Grabowski, 

18.Sztachelski, 19.Jagielski 11.Marczykowski, 10.Bukowski 

(46' 16.Domitrz), 7.Rybsztat, 15.Dobrydnio - 20.Witkowski 

(Kpt), 9.Nowakowski
REZERWA: 13.Domitrz
TRENER: Kamil Randzio
Sędzia: Krzysztof Grodzki (Podlaski ZPN)
Żółte kartki:  Czeremcha, Korycki (SUDOVIA), 

Poślednik, Domitrz (WARMIA II)
Autor: Janusz Szumowski

http://kswarmiagrajewo.pl
http://facebook.com/warmia

http://www.youtube.com/c/KSWARMIAGrajewo
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Tuż przed wakacjami drużyna chłopców ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Grajewie wzięła udział w finale 
wojewódzkim turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” w kategorii U-12. Team „Czwórki” wywalczył 
III miejsce w województwie podlaskim.
Szkołę reprezentowali: Akacki Krzysztof, Chodorowski 
Adam, Czyżewski Filip, Florczyk Szymon, Zackiewicz 
Dawid, Czyżewski Kacper, Kwiesielewicz Krystian, 
Łazowski Dawid, Modzelewski Szymon, Święćkowski 
Piotr, Świderski Marcin. Nauczycielem drużyny jest pan 
Grzegorz Cudny. 

Gratulujemy!   SP 4 Grajewo



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie zaprasza na 
wakacyjne Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne z elementami 
dyscypliny sportowej zapasy. W każdy poniedziałek 
wakacji od dnia 18.07.2022 od godz.11.00 prowadzone 
będą zajęcia w hali MOSiR. Program zajęć będzie bazował 
na grach i zabawach z podstawowymi elementami technik 
zapaśniczych, elementami gimnastycznymi i ogólno-
rozwojowymi. W programie zajęć są między innymi gry 
i zabawy na macie, ćwiczenia akrobatyczne oraz różne 
formy zabaw z mocowaniem.Zdaniem wielu specjalistów 
zapasy to doskonały trening ogólnorozwojowy dla całego 
ciała. Zapasy potrafią pomóc wytrenować siłę i spryt, które 
sprawiają, że trening zapaśniczy stanowi bazę dla wielu 
innych dyscyplin sportowych.Zapraszamy do udziału 
w zajęciach. Dla uczestników przewidziane są słodkie 
upominki. Nie musisz być wielki, by zacząć, ale musisz 
zacząć, by być wielkim. Więcej informacji o wakacyjnych 



atrakcjach przygotowanych przez grajewski MOSiR znaleźć 
można na jego stronie internetowej oraz profilu facebo-
okowym.
   GC (MOSiR Grajewo)


Ciekawą imprezą sportową Dni Grajewa były II Sztafety 
Grajewskie pod patronatem Burmistrza Miasta. Wzięło w nich 
udział 16 sztafet, a wśród uczestników byli żołnierze Stanów 
Zjednoczonych z grupy bojowej NATO oraz zawodniczki 
i zawodnicy ze Szczecina, Ełku, Ostrowi Mazowieckiej, Moniek, 
Warszawy, Prostek i z naszego miasta oraz okolic.
Uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach 4 x 480 m, 4 x 960 
m i 4 x 1440 m. Ten ostatni dystans był Pamięci Lecha 
Żabińskiego, a jedna ze sztafet złożona była z jego rodziny 
i przyjaciół. Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Moniek, 
którzy zwyciężyli na wszystkich trzech dystansach. Dla wszystkich 

były pakiety startowe i medale, a zwycięzcy otrzymali dodatkowo 
statuetki.
Imprezę przygotowało Miasto Grajewo, MOSiR, GCK i KS 
Maratonka przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podlaskiego.
WYNIKI:
4 x 480 m: 1. Mońki, 2.Wardaszka Runing Team, Maratonka 
Grajewo.
4 x 960 m: 1.Mońki, 2.Maratonka, 3. Rozbiegane Grajewo.
4 x 1440 m:1.Mońki, 2. Wardaszka Runing Team, 3 .USA.

Źródło: MOSIR Grajewo
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