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Miło nam poinformować, że 4 maja podczas Gali 
Orłów „Wprost” 2022 województwa podlaskiego 
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo 
otrzymał specjalną statuetkę Orła „Wprost”. 
Odebrał ją z rąk Ministra Adama Andruszkiewicza, 
który nominował włodarza naszego miasta do tej 
nagrody. Jest to prestiżowe wyróżnienie Minister-
stwa Funduszy i Polityki Regionalnej za szczególny 
wkład w rozwój i rewitalizację Grajewa. 
 - Dziękuję Adamowi Andruszkiewiczowi za nominację do tej 
nagrody. To docenienie moich starań i pracy na rzecz Grajewa 
i jego mieszkańców oraz motywacja do dalszej ciężkiej pracy – 
nie krył radości Burmistrz.
Gala Orłów „Wprost” jest również świetną promocją Grajewa, 
którego tempo rozwoju przyspieszyła właśnie między innymi 
modelowo prowadzona rewitalizacja naszego miasta. 
 - Te pozytywne i dynamiczne zmiany dzięki Gali Orła 
„Wprost” odbiły się szerokim echem w całej Polsce i poza nią. 
Wieści o tym wyróżnieniu doszły już między innymi do 
naszego miasta partnerskiego - Turynu, z którym wspólnie 
realizowaliśmy wcześniejsze działania rewitalizacyjne – 
dodaje Burmistrz. 
Nagrody Orły „Wprost” przyznawane są w uznaniu za wybitną 
działalność na polu przedsiębiorczości, samorządu i promocji 
regionu. Nagradzani są właściciele firm, które wywodzą się 
z regionu, a działają w całej Polsce i na świecie; wójtowie gmin, 
prezydenci i burmistrzowie miast oraz marszałkowie woje-
wództw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie.
Nagrodę w kategorii „Samorządowiec” otrzymał marszałek 
województwa podlaskiego Artur Kosicki, nagrodę w kategorii 
„Przedsiębiorca” otrzymał prorektor Uniwersytetu Medy-
cznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko, nagrodę w 
kategorii „Osobowość” otrzymał burmistrz miasta Kolna, 
Andrzej Duda. 
Grzegorz Puda, szef MFiPR przyznał specjalne statuetki także 
Robertowi Bagińskiemu – wójtowi gminy Giby, Jackowi 
Chańko – piłkarzowi Jagiellonii Białystok, Eugeniuszowi 
Szpakowskiemu – dyrektorowi TVP Białystok oraz Mariu-
szowi Dudzińskiemu – burmistrzowi Tykocina.
Wyróżnienie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa trafiło 
do Błażeja i Fabiana Niemyjskich z Zakątka Mięsnego.
Gala wręczenia nagród Orły „Wprost” 2022 województwa 
podlaskiego odbyła się pod patronatem honorowym 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas 
wręczania statuetek list od szefa MFiPR Grzegorza Pudy 
odczytał Robert Jakubik, dyrektor Departamentu Oświaty 
i Polityki Społecznej Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.
Orły „Wprost” to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, 
które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od 
Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, 
iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, 
można nieść biało-czerwoną flagę wysoko, być patriotą 
i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło 
Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało 
w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 
Eaton Place w Londynie.
Nagrodzone działania Burmistrza Dariusza Latarowskiego są 
okazją do przypomnienia, że na Rewitalizację Centrum Miasto 
Grajewo pod jego wodzą pozyskało 4 miliony złotych 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te zmiany właśnie trwają, 
a szerzej o tym, jakie nowe śródmieście zyska Grajewo 
przeczytają Państwo na stronach 8-9.
  WM na podst. grajewo.pl/ wprost.pl
  Fot. grajewo.pl
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Impreza odbyła się po raz pierwszy na nowej trasie przy 
Muzeum Mleka w Grajewie. 7 maja w Biegu Głównym na 
dystansie ok. 10 000 m wystartowało 92 biegaczy, w tym 
20 amerykańskich żołnierzy NATO. Najszybciej pokonał tę 
trasę ełczanin Marcin Gęstej. Spośród pań bezkonkuren-
cyjna była grajewianka Sylwia Guzowska. Cieszy fakt, 
że w imprezie tak licznie wzięły udział dzieci, młodzież 
i dorośli z  naszego miasta. 
Z okazji XXIII edycji Biegu Wilka 23. zawodnik został 
nagrodzony przez kapitana Jeffreya Hansona specjalnym 
prezentem w postaci amerykańskiej flagi i pamiątkowej 
monety. 
W programie tej flagowej grajewskiej imprezy sportowej 
znalazł się również  marsz NordicWalking 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. Były też inne 
atrakcje: występ Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Grajewo, 
pokaz dzieci z Akademii Małego Piłkarza, pokaz karate, a do 
tego dmuchańce, stragany i budki z lodami dla najmłod-
szych.
Organizatorzy dziękują za tak liczny udział uczestnikom 
tego wydarzenia oraz wszystkim, którzy pomogli 
w przygotowaniach i realizacji XXIII Międzynarodowego 
Ulicznego Bieg Wilka.



Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był 
Burmistrz Grajewa – Dariusz Latarowski. Organizatorami 
wydarzenia byli: Urząd Miasta Grajewo, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Grajewie, Gmina Grajewo, Starostwo 
Powiatowe w Grajewie, Podlaskie Zrzeszenie LZS 
w Białymstoku, Powiatowy SZS w Grajewie,  Grajewskie 
Centrum Kultury, Centrum Integracji Społecznej 
w Grajewie, Klub Sportowy Maratonka, The North Event.
Współpraca: Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Grajewie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Grajewie, Jednostka Strzelecka 1011 ZS „Strzelec” OSW, 
Jednostka OSP w Grajewie, Jednostki OSP Gminy 
Grajewo, NSZZ Solidarność O. Grajewo, Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Szpitala Grajewskiego, Centrum Tradycji 
Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, Hufiec 
Środowiskowy OHP w Grajewie, Młodzi dla Grajewa, 
Hufiec Biebrzański ZHP im. 9 PSK.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował  Artur 
Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, a Patronat  
Lokalny: Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa 
i Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski.
Więcej informacji o XXIII Międzynarodowym Ulicznym 
Biegu Wilka znaleźć można na stronach internetowych 
i profilach facebookowych organizatorów.

WM/Fot. grajewo.pl
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Nowa linia oświetleniowa w parku przy ul. Wojska Polskiego 
gotowa. To nie była wielka inwestycja, lecz ważna z kilku 
powodów. Dzięki niej w tym uroczym zakątku miasta jest teraz 
bezpieczniej, przez co w parku przybędzie spacerowiczów 
także po zmroku. Nie lada gratką jest także oglądanie 
umiejscowionych tam eksponatów militarnych wieczorową 
porą. Są tutaj: czołg, transporter wojskowy oraz  armata Zis-3
i prawdziwa perełka- samolot SBLim – 2A.
Klimatyczne miejsce, bogate w bujny starodrzew, subtelnie 
oświetlono trzema reflektorami punktowymi z poziomu 
gruntu oraz dziesięcioma oprawami ledowymi na estety-
cznych słupach. Park sprawdził się już jako dobra lokalizacja 
dla wystaw plenerowych czy pikników rodzinnych. Lepsze 
oświetlenie z pewnością jeszcze bardziej rozwinie potencjał 
tego miejsca.  
    WM /  Fot. grajewo.pl



Z przyjemnością wracamy do tematu miejskiego lasu, 
znajdującego się na skraju Grajewa w pobliżu strefy 
przemysłowej. Już wcześniej Czytelnicy Gazety Grajewskiej 
mieli okazję przeczytać, że w porozumieniu z leśniczymi 
z Nadleśnictwa Rajgród ustalono, jak uporządkować ten teren. 
Oczywiście nie chodziło tu o wycinkę starodrzewu. Co zatem 
jest w planach?
 - Zacznę od tego, że mamy gotowy pan urządzenia lasu, który 
położony jest w granicach administracyjnych naszego miasta. 
Teraz ten teren został posprzątany z odpadów oraz wytyczono 
już ścieżki, a z nich usunięto połamane, leżące na ziemi gałęzie. 
Chcemy stworzyć tam w przyszłości subtelne, żwirowe alejki, 
całość lekko oświetlić, aby ten las był kolejnym miejscem do 
wypoczynku grajewian – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz 
Miasta Grajewo.
Tym sposobem na horyzoncie pojawia się już kolejna miejska 
zielona przestrzeń- po parkach, łąkach kwietnych, miejskim 
sadzie, w Grajewie przybędzie nowy teren do wypoczynku. 
Warto dodać, że spacery tutaj będą miłe, o ile teren pozostanie 
czysty. Co ciekawe, w wielu krajach leśne przechadzki 
doceniają specjaliści. W Finlandii wręcz przepisywane są 
osobom chorym przez lekarzy. W Korei Południowej powstają 



lecznicze lasy pozwalające odreagować stres. Coraz więcej 
badań potwierdza, że natura daje prawdziwe wytchnienie. 
Taki komfort grajewianie mają na wyciągnięcie ręki.
                    WM / Fot. grajewo.pl

Teren przy ulicy Koszarowej jeszcze niedawno był zaniedbany, 
zachwaszczony i nie służył grajewianom. Zgodnie z ich 
oczekiwaniami został uporządkowany. Najpierw trzeba było 
wyciąć krzaki, posprzątać, a następnie, pod koniec marca, 
rozpoczęto nawożenie tam ziemi. Potem ruszyły prace 
przygotowawcze do nasadzeń drzew i krzewów. Teren ma 
około 700 metrów kwadratowych i stał się miłym dla oka 
zielonym skwerkiem z alejką, roślinnością i już w niedalekiej 
przyszłości- ławkami. 

W sumie prace zaplanowane  do wykonania w tym 
miejscu obejmowały:ustawienie obrzeży o wymiarach 20 cm 
x6 cm na łącznej długości 100metrów, wykonanie alejek 
z kostki brukowej o grubości 6 centymetrów w kolorze szarym 

2 2na łącznej powierzchni 120 m , przełożenie innej na 10 m  oraz 
założenie trawnika, dowóz czarnoziemu, wysianie trawy, 
a także ustawienie ławeczek, koszy i doświetlenie terenu.

Dużo pracy w tę metamorfozę już włożyli pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Grajewie. Z szacunku 
do ich działań oraz, aby miejsce wciąż cieszyło oko, było 
funkcjonalną przestrzenią do wypoczynku, należy dbać 
o czystość tego zakątka miasta. To już kolejny lokalny zielony 
skwer, który wyrasta w Grajewie. O tym, jak i gdzie powstawały 



te w latach ubiegłych dowiedzieć się można z internetowej 
Mapy Inwestycji w Grajewie pod adresem: inwestycje.
grajewo.pl, wybierając zakładkę „SPORT I REKREACJA”.
    WM  / Fot. grajewo.pl
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Nie ustają starania grajewskiego ratusza o budowę 
tunelu drogowego w ul. Piłsudskiego, z torami na 
poziomie zerowym i  ruchem samochodowym 
poprowadzonym pod nimi. Drugi bezkolizyjny 
przejazd jest potrzebny w strefie przemysłowej. Bez 
nich miasto będzie zakorkowane po ukończeniu 
budowy trasy Rail-Baltica przez Grajewo. 
Ten temat wielokrotnie poruszaliśmy już na łamach Gazety 
Grajewskiej.Przypomnieć należy, że rozmowy o potrzebie budowy 
bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami w naszym mieście już 
kilka lat temu podjął Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta 
Grajewo. Szereg spotkańw centralach PKP oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także w Ministerstwie 
Infrastruktury spowodowały, że te rozwiązania zaczęły być 
analizowane. Bo trzeba wiedzieć, że podczas przygotowań do 
modernizacji linii kolejowej nr 38 zarządca infrastruktury 
planował początkowo tylko modernizację istniejącego przejazdu 
jednopoziomowego w ulicy Piłsudskiego.
Pojawiły się propozycje. Były niezadowalające. Temat wiaduktu 
drogowego nad torami już na szczęście upadł. Ten koszmarny 
pomysł został oprotestowany przez mieszkańców, Radę Miasta 
Grajewo i samorząd miejski. W grę wchodziła tam zbyt wielka 
skala wyburzeń, zaburzenie przestrzeni centrum i dyskomfort 
jego mieszkańców. Teraz odnośnie ulicy Piłsudskiego w analizie 
jest tunel drogowy, z torami na poziomie zerowym i ruchem 
samochodowym poprowadzonym pod nimi. 
Pozostawienie kolizyjnego przejazdu znacznie osłabi nasze 
miasto. Wielokrotnie podnoszone były argumenty, że większy 
ruch kolejowy przez Grajewo przy takim rozwiązaniu zakorkuje 
miasto jeszcze mocniej niż zdarza się to obecnie. Na czas nie 
dojadą służby ratunkowe, jak na przykład pogotowie czy straż 
pożarna, jeśli utkną na opuszczonych szlabanach. Warto 
przytoczyć jeszcze jeden istotny argument za budową bezkoli-
zyjnej infrastruktury.
 - Przez ostatnie osiem lat przeprowadziliśmy cały szereg 
kosztownych inwestycji drogowych w wielu częściach miasta. 
Wszystko po to, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa na naszych 
ulicach, podnieść komfort jazdy i lepiej skomunikować Grajewo. 
Dzięki tym działaniom skrócił się czas jazdy z jednej części miasta 
do drugiej. Brak bezkolizyjnych przejazdów w znacznej mierze by 
te starania zniweczył. Właśnie teraz rewitalizujemy centrum, by 
lepiej służyło grajewianom, aby mogli tu wypocząć, a nie po to, 
żeby widzieli je z okien aut tkwiąc zdenerwowani w korkach, 
spóźnieni do pracy, bez możliwości dowiezienia o czasie dzieci do 
szkół na pierwsze lekcje – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz 
Miasta Grajewo. 
Ważną wartością życia jest czas, którego w obecnej rzeczywistości 



mało kto ma w nadmiarze. Tym bardziej szkoda go na stanie 
w korkach po kilka godzin miesięcznie czy dni w skali roku. Ten 
czas można przecież spędzić z rodziną lub dłużej odpocząć przed 
pracą. Trzeba wierzyć, że ogromna inwestycja- budowa 
trasyRailBaltica nam- grajewianom tej wartości nie odbierze.
Sprawa nie jest prosta. Tu potrzeba wspólnych działań Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zarządcy drogi nr 61, której 
częścią jest ul. Piłsudskiego), PKP PLK S.A. oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, pod którego pieczą jest część zabudowy 
sąsiadującej z analizowaną inwestycją.
Wkrótce powinny zapaść istotne z punktu widzenia Grajewa 
decyzje. Jak czytamy na stronie rail-baltica.pl: „Po zakończeniu 
modernizacji odcinka Czyżew – Białystok rozpocznie się 
przebudowa najdłuższego z fragmentów – 100-kilometrowej 
trasy ze stolicy województwa podlaskiego do Ełku. Finalnym 
etapem budowy polskiej części międzynarodowej linii RailBaltica 
będzie modernizacja odcinka Ełk – Trakiszki o długości 94 
kilometrów. Koniec prac nad trasą od Warszawy do Tallina 
zaplanowano na 2026 rok. W dalszej perspektywie zbudowany 
zostanie tunel łączący Tallin z Helsinkami.
 - Oczekujemy przedstawienia rozwiązań komunikacyjnych 
sprzyjających naszemu miastu, ponieważ będą miały dla nas 
znaczenie na kolejne dekady. Liczymy na to, że będą nimi właśnie 
postulowane przez nas przejazdy bezkolizyjne, które uchronią 
Grajewo przed paraliżem. W tej sprawie zwracamy się o  pomoc do 
wszystkich parlamentarzystów z naszego regionu oraz władz 
centralnych – mówią jednym głosem Burmistrz i Przewodni-
cząca Rady Miasta.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji 
projektowej odcinka Ełk – Grajewo - Białystok. Czekamy na dobre 
wieści.    WM / Fot. grajewo.pl 

26 kwietnia w Urzędzie Miasta Grajewo zostało 
zorganizowane dla mieszkańców kolejne już spotkanie 
informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze". 
O szczegółach mówił Burmistrz Miasta Dariusz 
Latarowski i pracownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo. 
W czasie spotkania można było dowiedzieć się, jaki mamy wpływ 
na otaczające nas środowisko i w jaki sposób możemy ubiegać się 
o dofinansowanie w ramach programu. Zainteresowanych 
tematem odsyłamy do Wydziału Gospodarki Komunalnej (tel. 86 
273 0 817).  Przypominamy, że takie spotkania odbywają się 
cyklicznie, a w mieście funkcjonuje także Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny w zakresie ,,Czystego Powietrza”. Zaświadczenia 
o dochodach niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie 
z tego Programu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grajewie. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny znajduje się 
w tym samym budynku, w którym siedzibę ma MOPS- na 
pierwszym piętrze w pokoju nr 21.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program 
dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów 
jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. 
Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego niezbędne 



do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego 
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Programu "Czyste Powietrze" są wydawane 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. MOPS 
został upoważniony do tych działań przez Burmistrza Miasta 
Grajewo. 
  WM /Fot. grajewo.pl 
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Uroczystości religijno-patriotyczne związane z obchodami Święta 
Narodowego Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się wymarszem 
uczestników do Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. 
Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta OSP Grajewo i 15 
Giżycka Brygada Zmechanizowana Za nią poczty sztandarowe, 
kombatanci, służby mundurowe, Strzelcy, harcerze, delegacje 
szkół. Miasto Grajewo reprezentował Burmistrz Dariusz 
Latarowski wraz z małżonką, Przewodnicząca Rady Miasta 
Grajewo Halina Muryjas-Rząsa oraz Zastępca Burmistrza Maciej 
Bednarko, a także Radni. Wśród uczestników uroczystości byli 
Posłowie na Sejm RP i ich przedstawiciele, władze samorządowe 
reprezentujące Powiat oraz Gminę, żołnierze amerykańscy 
z NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland oraz 
delegacje jednostek działających na terenie Grajewa, zakładów 
pracy, a także mieszkańcy.
Mszę w intencji Ojczyzny celebrował ksiądz proboszcz Dariusz 
Łapiński. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty 
pod Krzyżem Solidarności. Delegacje z Burmistrzem Dariuszem 
Latarowskim udały się także pod Pomnik Niepodległości na Placu 
Niepodległości. Następnie kolumna przeszła ulicami Grajewa na 
plac przed Urzędem Miasta Grajewo. Tam odbyły się uroczystości 
patriotyczne. Po sygnale syreny Miejska Orkiestra Dęta OSP 
zagrała hymn Polski. Poczet flagowy podniósł biało-czerwoną 
flagę na maszt. Krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta 
Grajewo Dariusz Latarowski - gospodarz uroczystości. Następnie 
oficer 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej odczytał apel 
pamięci. Żołnierze oddali salwę honorową.
Prowadzący uroczystość Sekretarz Miasta Grajewo Ryszard 
Wolwark poprosił delegacje o złożenie wiązanek pod Pomnikiem 
Niepodległości przed ratuszem. Po zakończeniu oficjalnych 



uroczystości odbyła się część artystyczna. Julia Haponik, 
uczennica klasy V B SP nr 1 w Grajewie wyrecytowała wiersz 
Leopolda Staffa "Mowa ojczysta". Usłyszeliśmy także wiersz Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej "Barwy narodowe" w wykonaniu 
Tomasza Górskiego, ucznia SP nr 2. Maya Zyskowska - uczennica 
SP nr 4  wzruszyła zebranych pięknie wykonaną piosenką pt. "Jest 
takie miejsce, jest taki kraj". Uroczystości zakończyła Miejska 
Orkiestra Dęta utworem "Gaude Mater Polonia".

W związku z obchodami Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, 
w sali Grajewskiego Centrum Kultury odbyła się niebiletowana 
projekcja filmu „Obłoki Śmierci. Bolimów 1915”. 

Warto dodać, że dzień wcześniej- 2 maja- obchodziliśmy Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

     grajewo.pl

Narodowy Dzień Zwycięstwa Grajewo uczciło 8 maja pod 
Pomnikiem Niepodległości. Tu władze naszego miasta, 
radni oraz zaproszeni goście odśpiewali hymn i złożyli 
kwiaty.

Tego dnia odbyła się również inscenizacja rozbicia 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  
w Grajewie. Tą żywą lekcję historii” przygotowały grupy 
rekonstrukcyjne i teatralne m.in. grupa rekonstrukcyjna 
9 Pułku Strzelców Konnych czy młodzieżowa grupa 
teatralna działająca na co dzień w Grajewskim Centrum 
Kultury.
  WM na podst. GCK, grajewo.pl
   Fot. grajewo.pl
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Rozmawiamy z pilotem Darią Dudkiewicz-
Goławską, mistrzynią świata w balonach na 
ogrzane powietrze, która zajęła I miejsce podczas 
ubiegłorocznych zawodów balonowych w 
Grajewie. 36-latka należy do Aeroklubu Leszczyń-
skiego. Obecnie przygotowuje się do wrześnio-
wego startu w 24. Mistrzostwach Świata FAI 
Balonów na Ogrzane Powietrze. Te zostaną 
rozegrane w dniach 17-23 września 2022 r. 
w miejscowości Murska Sobota w Słowenii. 
Dudkiewicz-Goławska żartuje, że czasami trenuje 
z ekipą tak intensywnie, że chyba zamieniła już 
mieszkanie na kosz balonowy. Za to zupełnie serio 
zapewnia, że jeszcze nieraz odwiedzi Grajewo, 
choć poprzednia wizyta w naszym mieście, była 
totalnym spontanem.
- Jak zaczęła się Pani przygoda z lotami balono-
wymi?
- Początki były dość „przyziemne”. Zgodziłam się pomóc 
przy organizacji Pucharowych Zawodów Balonowych 
w Lesznie w 2003 roku. Wtedy pełniłam rolę obserwatora 
w personelu mistrzostw. Następnie byłam członkiem ekip 
pomiarowych. Kolejny krok to awans do załóg naziemnych 
pilotów Darka Zarzyckiego i Zbyszka Jagodzika, a po około 
ośmiu wspaniałych latach, pełnych nauki, zdobywania 
doświadczeń, przeszłam do latania na własne konto.
- W sierpniu 2018 roku Daria Dudkiewicz-
Goławska zdobyła I miejsce na Balonowych 
Mistrzostwach Świata Kobiet w Nałęczowie. 
Gratulacje! Jakie inne osiągnięcia po drodze 
prowadziły na ten szczyt?
 - To Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Lesznie 
w 2014 roku z czternastym miejscem, Balonowe 
Mistrzostwa Europy Kobiet w 2015 roku w holenderskim 
Drenthe ukończone na pozycji ósmej. Rok później odbyły 
się Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet na Litwie i tam 
uplasowaliśmy się na szesnastej lokacie. W 2017 roku 
w Lesznie byłam dziewiąta, a w roku 2018 zdobyłam 
pierwsze miejsce w Nałęczowie. Postawiłam wtedy 
wszystko na jedną kartę, wraz z ekipą włożyliśmy mnóstwo 
energii i czasu w treningi. Chyba właściwie to mieszkaliśmy 
wtedy więcej w koszu niż w domach.
 - Jak wspomina Pani swój start na wygranych 
zawodach balonowych w Grajewie w 2021 roku?
 - W Grajewie była przesympatyczna atmosfera. To świetne 
miasto i dobrze zorganizowana impreza. Przyznam się, że 
wcale wcześniej nie planowałam tu zawitać.
- Jak więc się stało, że Pani przyjechała i zajęła 
pierwsze miejsce? 
 - Jechałam właśnie na wschód Polski, by wraz z balonowym 
wicemistrzem świata juniorów Denisem Dawidziukiem 
zrealizować materiał o tematyce lotniczej dla TVN. Po 
drodze usłyszałam z ust Wojtka (współorganizatora 
imprezy w Grajewie) propozycję startu. Powiedział mi: 
„Daria- jest balon dla Ciebie, a my potrzebujemy pilota”. 
Wcale nie trzeba było mnie namawiać. I tym sposobem 
z dwudniowej wyprawy powróciłam do domu po tygodniu. 
Do Grajewa z pewnością jeszcze nieraz przyjadę, 
a najbliższy swój pobyt tutaj planuję już w tym roku.
 - Jakie przed Darią Dudkiewicz-Goławską obecnie 
największe wyzwania sportowe?
 - Szykujemy się wraz z ekipą do startu na 24. Mistrzo-

stwach Świata FAI Balonów na Ogrzane Powietrze, które 
zostaną rozegrane w dniach 17-23 września 2022 r. 
w Murskiej Sobocie w Słowenii. Mamy pod swoimi 
skrzydłami nowy, nieco większy balon sportowy, więc 
zagęszczamy ruchy, trenujemy, by wypaść jak najlepiej na 
tej imprezie. Nie ukrywam, że to właśnie te mistrzostwa są 
naszym priorytetem w tym roku. Równie istotną misją 
najbliższej przyszłości jest pielęgnowanie naszej 
współpracy z firmą Fogo, której balonem aktualnie latamy.
 - Aby bezpiecznie i skutecznie „bujać w obłokach” 
balonem, trzeba twardo stąpać po ziemi?
- Tak. Tu potrzeba rozwagi, wyobraźni i doświadczenia, 
szacunku do żywiołu oraz zgrania w ekipie, zwracania 
bacznej uwagi na warunki meteo i jeśli twardo stąpamy po 
ziemi, wtedy można „bujać w obłokach” statkiem 
powietrznym. Dodam od razu, że statystyki mówią jasno, 
iż loty balonem są najbezpieczniejszą dyscypliną lotniczą. 
 - Co powinna zrobić osoba, która chce latać 
balonem?
 - Proponuję, by najpierw sprawdziła, czy to pokocha, 
a pomoże w tym lot rekreacyjny. Po ewentualnym 
połknięciu bakcyla, trzeba przejść pewne procedury, 
niezbędne do lotów. A więc najpierw trzeba ukończyć 
teoretyczne szkolenie do licencji pilota balonu wolnego. 
Następnie należy przejść pozytywnie badania lotnicze, 
a kolejno zdać teoretyczne egzaminy państwowe 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Kolejny krok to szkolenie 
z instruktorem. Potem taka osoba ma przed sobą swój 
pierwszy samodzielny lot. Całość wieńczy państwowy 
egzamin praktyczny. Do zdobycia licencji sportowej 
dochodzi staż 50 godzin nalotu dowódczego i posiadana 
przez minimum rok licencja pilota balonu wolnego.
 - To drogi sport?
 - Do najtańszych nie należy. 
- Co Panią fascynuje najbardziej w lotach?
- Ta moja wielka miłość do lotów balonem na ogrzane 
powietrze ma wiele części składowych. Po pierwsze, tam na 
górze zmienia się perspektywa i człowiek dosłownie odrywa 
się od przyziemnych spraw. Mamy szersze pole widzenia 
i cudowne widoki- wschody i zachody słońca, ptaki pod 
sobą. Krajobraz urzeka i zapiera dech w piersiach, nawet 
gdy po raz kolejny lecimy nad tym samym terenem. Każdej 
jesieni troszkę inaczej złocone są drzewa, gdzie indziej 
w maju kwitnie rzepak, inaczej układają się chmury. Loty to 
możliwość spotkania i rozmów ze wspaniałymi ludźmi 
z innych ekip. Jest w tych naszych lotach także pewna doza 
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niewiadomej i przygody. Zdradzę, że tak do końca to nigdy 
w stu procentach nie można zagwarantować, gdzie 
wylądujemy, bo przecież kierunek lotu statku powietrzn-
ego, jakim jest balon, uzależniony jest od kierunku wiatru.
 - To jak zatem sterować i właściwie, to dlaczego 
balon się wznosi?
 - Tu siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego 
powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu. 
Powietrze w balonie ogrzewa się za pomocą specjalnego 
palnika zasilanego gazem propanem lub propan-butanem. 
Na poszczególnych wysokościach wiatr przesuwa masy 
powietrza z różną prędkością i w nieco odmiennych 
kierunkach. Przed startem każda ekipa dostaje meldunek 
meteo, mapę wiatrów i tym się kieruje, planując trasę lotu. 
Trzeba, mówiąc w skrócie, znaleźć się w odpowiednim 
czasie w odpowiednim miejscu, czyli na dobrym pułapie. 
Zmieniamy więc wysokość, a z nią kierunek poruszania się 
i prędkość. Gdy jesteśmy już nad celem wyznaczonym przez 
organizatorów, to zrzucamy wtedy z kosza jak najbliżej tego 
celu marker, a więc wstążkę z obciążeniem i numerem 
startowym. Nie zawsze cel wyznaczany jest na ziemi. Bywa 
że znajduje się w przestrzeni powietrznej, a innym razem 
chodzi o to, by przebyć jak najdłuższy odcinek trasy 
w jakiejś figurze przestrzennej. Każda załoga widzi to na 
komputerze i GPS-ach. Po zakończonym locie ekipa 
sędziowska dostaje od każdej drużyny loggery, czyli 
rejestratory z lotu i z nich odczytuje dokładne parametry 
przelotu: wysokości, prędkości i odległości od wyznaczo-
nych punktów. Wygrywa więc ta załoga, która podczas 
sumy swoich punktowanych lotów wykaże się największą 
precyzją. 
 - Jaką porą roku lubi Pani latać najbardziej?
 - Chyba każdą. Warto jeszcze raz przypomnieć, że starty są 
możliwe przy określonych warunkach meteorologicznych. 
Nie są możliwe, gdy prędkość wiatru przy ziemi przekracza 
5 metrów na sekundę. Tych rygorów jest sporo, ale dzięki 

ich zachowaniu loty balonem są bezpieczne. Czuwa nad tym 
organizator zawodów i cały sztab specjalistów od meteo. 
Latam od wiosny do zimy, choć zimą od niedawna, 
ponieważ wcześniej okrutnie  marzłam w koszu. Na 
szczęście z pomocą przyszły mi takie specjalne chemiczne 
ogrzewacze ciała i od tamtego momentu, latam również o 
tej porze roku. Zima ma ogromną zaletę, bo można latać 
cały dzień, choć ten jest wtedy krótki. Startować można, gdy 
nie ma deszczu, mgły i chmur burzowych oraz przy 
słabiutkim wietrze i wreszcie chodzi tu o warunki tak 
zwanej „termiki”, czyli występowanie wstępujących 
pionowych prądów powietrznych. Termika utrudnia loty 
balonem. W pogodne, ciepłe dni na skutek nagrzewania 
podłoża przez słońce wzbudzają się w powietrzu silne prądy 
konwekcyjne. Potocznie nazywa się to zjawisko właśnie 
"termiką". Balony na ogrzane powietrze ze względu na 
swoją specyficzną konstrukcję i parametry użytkowe nie są 
przystosowane do lotów w intensywnych prądach 
konwekcyjnych. Takie warunki, gdy ta termika nam nie 
przeszkadza, przez większość roku panują w Polsce tylko 
tuż po wschodzie i na dwie godziny przed zachodem słońca. 
Ale nie zimą. Wtedy można latać calutki dzień. O ile 
oczywiście pozwalają na to inne warunki atmosferyczne.
 - Sporo tych rygorów. Kiedy zatem Pani trenuje do 
mistrzostw, które w Słowenii już we wrześniu?
 - Staram się wykorzystywać każde dobre warunki. Startuję 
i z przydomowej łąki i na zawodach w kraju oraz zagranicą. 
Tych imprez jest naprawdę niemało i są świetną zaprawą 
przed mistrzostwami.
 - Takie wydarzenia to dobra promocja dla miast, 
gdzie zawody są organizowane i rozrywka dla ich 
mieszkańców?
- Sądzę, że tak. Widoki wzbijających się statków powie-
trznych o wysokości ośmiu pięter robią wielkie wrażenie 
i na dzieciach i na dorosłych. Nieraz przygotowaniom do 
startów przyglądają się mieszkańcy. Z lotów jest potem 
wiele zdjęć, które ukazują piękno danej okolicy. Często 
w programie zawodów i fiest balonowych są tak zwane loty 
na uwięzi, gdy balon unosi się jedynie troszkę nad ziemię, 
do której jest przymocowany liną. To sprawia ogromną 
radość dzieciom w koszach. Wielki balon przelatujący 
nieopodal balkonów zawsze wzbudza uśmiech mieszkań-
ców. Oprawy takich zawodów są także częścią tego 
podniebnego spektaklu, a całość jest w zainteresowaniu 
mediów, więc to wpływa na dobrą promocję miast i całego 
regionu.
- Dziękujemy za rozmowę.   
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Z dumą prezentujemy Czytelnikom Gazety 
Grajewskiej koncepcję zagospodarowania 
przestrzennego ścisłego centrum miasta. Tak po 
ukończeniu prac rewitalizacyjnych wyglądać 
może w przyszłości obszar położony w rejonie ulic: 
Józefa Piłsudskiego, Traugutta i Placu Niepodle-
głości.
Cieszy ujęta w tym opracowaniu zieleń. Na uznanie zasługują 
też kompleksowe rozwiązania dla mieszkańców oraz 
klientów tamtejszych lokali usługowych w postaci parkingów 
oraz garaży podziemnych. Wjazd do garaży zaprojektowano 
od strony ulicy Traugutta. Parking w tej koncepcji zaplano-
wano wzdłuż tak zwanej ulicy „Nowej” (dopiero jest 
w budowie) lub poza obszarem opracowania. 

Nowa wartość przyjaznego centrum
Koncepcja ukazuje zarys i ciąg dalszy tych działań, które 
grajewianie mogą oglądać już teraz w przebudowywanym 
centrum. Po wyburzeniu zaniedbanych i niezdatnych do 
zamieszkania budynków komunalnych uwolniona została 
przestrzeń, która pozwoliła między innymi na budowę 
reprezentacyjnego deptaka pieszo-jezdnego prowadzącego 
od zadbanego terenu przy ul. Popiełuszki w stronę Kościoła 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.
 - Nasze centrum miasta nabiera dzięki rewitalizacji nowej 
wartości. Po pierwsze będzie tu bezpieczniej i funkcjo-
nalniej. Grajewianie zyskają przestrzeń do spacerów 
i wypoczynku w estetycznie urządzonym śródmieściu. Już 
teraz, choć prace są nadal w toku, widzimy zainteresowanie 
nowymi trotuarami wykonanymi z trwałych materiałów 
z wyższej półki. Centrum na naszych oczach staje się 
reprezentacyjną częścią miasta – podkreśla Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Po ukończeniu obecnie trwających prac, kolejny etap obejmie 
zmiany na Placu Niepodległości, gdzie stanie podświetlana 
fontanna, ławki oraz przybędzie nowej wysokogatunkowej 
zieleni. W trosce o budżet, ratusz postanowił nie realizować 
tych zmian wyłącznie za miejskie pieniądze. Podobnie jak 
trwającą obecnie „Rewitalizację Centrum Grajewa” chce te 
inwestycje przeprowadzić za środki, o które już się ubiega. Tu 
warto przypomnieć, że na „Rewitalizację Centrum Grajewa” 
nasze miasto uzyskało aż 4 miliony złotych dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W koncepcji warto zwrócić uwagę na planowane budynki „A” 
i „B”, nawiązujące stylem do czasów świetności naszego 
miasta i jednocześnie licujące z architekturą centrum, 
a przy tym nowocześnie funkcjonalne. 

Plac zabaw i centralne ogrzewanie dedykowane 
mieszkańcom

„Rewitalizacja” to nie tylko remonty i nowe budynki, lecz 
w równej mierze wzrost komfortu życia grajewian mieszka-
jących w centrum. Dlatego znowu warto spojrzeć na 
prezentowaną powyżej koncepcję. Ujęty w niej plac zabaw 
z pewnością ucieszy tamtejsze rodziny oraz te, które 
postanowią wybrać się tu na spacer.
 - Ratusz już przygotowuje się do rozpisania przetargu na 
doprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków: 
1 oraz 5 przy ulicy Ełckiej – dodaje burmistrz Latarowski, 
    WM
    Graf. grajewo.pl
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Czterej dzielnicowi działający w obrębie Miasta Grajewo 
opracowali plany działań priorytetowych. Podejmo-
wane przez każdego z nich przedsięwzięcia wskazane 
w wymienionych poniżej "Planach" mają na celu 
znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie 
zdiagno-zowanych zagrożeń. 

REJON NR 1 
st. sierż. Paweł Frankowski 
- TEL. 885 997 278
e-mail:
 dzielnicowy.grajewo1@bk.policja.gov.
pl
Obsługuje rejon,  który obejmuje 
następujące ulice Grajewa:

Baczyńskiego,  Cudro,  Dąbrowskiej ,  Dworna, Ełcka, 
Grunwaldzka, Kochanowskiego, Kolektorowa, Kopernika, 
Krótka, Krzywa, Książęca, Księdza Aleksandra Pęzy, Lipowa, 
Norwida, Orzeszkowej, Osiedle Centrum (bez bloków od nr 3 do 
nr 12),  Piaskowa, Polna, Reymonta, Rzemieślnicza, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Wesoła, Wiejska, 
W i l c z e w o ,  W s p ó l n a ,  W y s p i a ń s k i e g o ,  W y z w o l e n i a ,  
Żeromskiego;  
Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego 
dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń 
zlokalizowanych w rejonie tzw. galerii handlowej oraz 
sklepu "Żabka" przy ul.  Dwornej w Grajewie 
polegających na:  
zakłócaniu porządku publicznego, spożywaniu alkoholu, 
zaśmiecaniu, nieobyczajnych wybrykach, grupowaniu się 
nieletnich  zagrożonych demoralizacją,
Źródło informacji zagrożenia:
Zgłoszenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa (KMZB), mieszkańcy Grajewa.
 Okres obowiązywania planu:
Od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku 
Zaplanowane działania :

· wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,
· spotkania z mieszkańcami osiedla Centrum i ulicy 

Dwornej w Grajewie,
· współpraca z właścicielem sklepu "Żabka" oraz 

zarządcą budynku galerii handlowej przy ulicy 
Dwornej,  

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do 
działań oraz zakres ich działania:

· Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Grajewo - 
kontrola sklepu "Żabka" pod kątem przestrzegania 
przepisów dot. sprzedaży alkoholu;

REJON NR 2
asp. Szymon Gordon 
- TEL. 885 997 280
e-mail:
 dzielnicowy.grajewo2@bk.policja.gov
.pl
Obsługuje rejon służbowy, który 
obejmuje następujące ulice Grajewa:

Osiedle Broniewskiego, Cmentarna, Dolna, Elektryczna, 
Ekologiczna, Górna, Grota Roweckiego, Kaczkowskiego, 
Koszarowa do nr 32, ul. Konstytucji 3-ego Maja, Koszarowa do 
nr 32, Kościelna, Legionistów, Łazienna, Nowo Osiedle, Osiedle 
Młodych, Osiedle Tysiąclecia, Pocztowa, Pogodna, Rotmistrza 
Wiktora Konopki, Skośna, Spokojna, Ułańska, Tabortowskiego, 
Topolowa, Targowa, Ułańska, Wacława Perlitza, Wiktorowo, 
Wojska Polskiego, Zielona;
Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego 
dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń 
zlokalizowanych w rejonie Parku "Solidarności" 

Poznajmy naszych dzielnicowych
w Grajewie polegających na: spożywaniu alkoholu w miejscu 
objętym zakazem, aktach wandalizmu, zaśmiecaniu, niestoso-
waniu się do zakazu wyprowadzania psów, wykroczeniach 
w ruchu drogowym.
Źródło informacji zagrożenia:
Zgłoszenia naniesione na KM Z B, mieszkańcy miejscowości 
Grajewo, rozpoznanie własne prowadzone przez dzielnico-
wego.
Okres obowiązywania planu:
Od 01.05.2022 roku do 31.10.2022 roku 
Zaplanowane działania :

· wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, 
· działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
· współpraca z funkcjonariuszami WP i WK KPP 

Grajewo w ramach podejmowanych działań.
Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do 
działań oraz zakres ich działania:

· Urząd Miasta Grajewo - udostępnienie monitoringu 
wizyjnego;

REJON NR 3
 st. asp. Piotr Danowski 
- TEL. 885 997 281
e-mail:
dzielnicowy.grajewo3@bk.policja.
gov.pl
Obsługuje rejon służbowy nr 3, który 
obejmuje następujące ulice Grajewa:
Falewicza, Koszarowa od nr 33, Krasickiego, 
Osiedle Południe, 9 Pułku Strzelców Konnych, 

Szpitalna;
Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego 
„Twoje bezpieczne miejsce” dzielnicowy jako priorytet 
realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w rejonie bloku 
na osiedlu Południe 61 w Grajewie  polegających na: 
spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu, zakłócaniu porządku 
publicznego;
Źródło informacji zagrożenia:
Zgłoszenia naniesione na KM Z B, mieszkańcy Grajewa, 
rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.
Okres obowiązywania planu:
Od 01.11.2021 roku do 31.04.2022 roku
Zaplanowane działania :

· wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, 
· legitymowanie grupujących się tam osób,
· działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, 
· współpraca z funkcjonariuszami WP i WK KPP 

Grajewo w ramach podejmowanych działań.
Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do 
działań oraz zakres ich działania:

· Urząd Miasta Grajewo – w zakresie montażu 
monitoringu wizyjnego;

· Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
w Grajewie.

REJON NR 9 
asp. Wojciech Formejster 
- TEL. 507 816 270
e-mail:
 dzielnicowy.grajewo5@bk.policja.
gov.pl
Obsługuje rejon służbowy nr 9, który 
obejmuje następujące ulice Grajewa:
Akacjowa, Architektów, Baśniowa, Bema, 
Boczna, Braci Świackich, Brzozowa, 

Budowlana, Cicha, Chabrowa, Dąbrowskiego, Dworzec PKP, 
Działkowa, Dworzec PKS, Elewatorska, Fabryczna, Geodetów,  
Grzybowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Jodłowa, Lawendowa, 
Liryczna, Łąkowa, Kasztanowa, Kolejowa, Konopska, 
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Kilińskiego, Komunalna, Tadeusza Kościuszki, Księdza Jerzego 
Popiełuszki, Kwiatowa, Magazynowa, Marii Konopnickiej, 
Miła, Miodowa, Leśna, ul. 11-ego Listopada, Malinowa, 
Mickiewicza, Nowickiego, Ogrodowa, Osiedle Centrum (bloki od 
nr 3 do 12), Owocowa, Parkowa, Partyzantów, Piłsudskiego, 
Plac Niepodległości, Poziomkowa, Przekopka, Przemysłowa, 
Przygodowa, Pułaskiego, Robotnicza, Rolna, Różana, Sadowa, 
Słoneczna, Sportowa, Stefczyka, Szkolna Sosnowa, Strażacka, 
Świerkowa, Traugutta, Wąska, Wiórowa, Wierzbowa, 
Wrzosowa.                                            
Zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego 
dzielnicowy jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń 
zlokalizowanych w rejonie Urzędu Miasta Grajewo i Starostwa 
Powiatowego w Grajewie oraz terenu przyległego przy ul. 
Mickiewicza i ul. Strażackiej w Grajewie polegających na: 
niszczeniu mienia, grupowaniu się młodzieży, spożywaniu 
alkoholu, aktach wandalizmu, zaśmiecaniu.
Źródło informacji zagrożenia:
Zgłoszenia naniesione na Krajowej  Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, mieszkańcy miejscowości  Grajewo, 
rozpoznanie własne  prowadzone przez dzielnicowego.
Okres obowiązywania planu:
Od 01.11.2021 roku do 30.04.2022 roku 
Zaplanowane działania :

· wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,
· spotkania z  mieszkańcami Grajewa, 
· działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, 
· współpraca z funkcjonariuszami WP KPP i WK KPP 

Grajewo w ramach podejmowanych działań, 
· współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-

Własnościową.
Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do 
działań oraz zakres ich działania:

· Urząd Miasta Grajewo - poprawa jakości oświetlenia 
terenu objętego planem oraz rozbudowa monitoringu 
wizyjnego,

· Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Grajewo - 
cykliczne kontrole okolicznych sklepów pod kątem 
przestrzegania właściwych przepsiów, w tym 
zapobieganie i eliminowanie zjawiska sprzedazy 
alkoholu nieletnim ,

· Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 
Wlasnościowej  w Grajewie  – informowanie 
mieszkańców o zagrożeniach, spotkaniach, sesjach itp. 
pod kątem poprawy bezpieczeństwa.

Więcej informacji o działaniach dzielnicowych oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Grajewie można znaleźć na Jej stronie 
internetowej:grajewo.policja.gov.pl.
  
  KPP Grajewo/WM /Fot. KPP Grajewo

29 kwietnia w Urzędzie Miasta Grajewo odbyły się miejskie 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu populary-
zowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek tego 
zagrożenia, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji ruchu 
strażackiego.
            Miejskie eliminacje podzielono na dwa etapy 
– w pierwszym wszyscy uczestnicy rozwiązywali pisemny test, 
a w drugim trzy osoby z najwyższymi wynikami odpowiadały na 
wylosowane zestawy pytań.

            Laureatami miejskich eliminacji Turnieju zostali:

I miejsce – Maya Zyskowska – Szkoła Podstawowa nr 4,

II miejsce – Magdalena Karwowska – Szkoła Podstawowa nr 4,

III miejsce – Bartosz Zyskowski – Szkoła Podstawowa nr 4.

            Prawo startu w eliminacjach powiatowych Turnieju zyskali 
laureaci dwóch pierwszych miejsc.

            Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta 
Grajewo.     grajewo.pl





12
www.gazetagrajewska.pl

WIADOMOŚCI SZKOLNE

                                             
   W Przedszkolu Miejskim nr 1 odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia 
przedszkolacy wspaniale prezentowali się w strojach 
galowych. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
Hymnu Polskiego. Następnie dzieci ze wszystkich grup 
wiekowych poznały wiersze, legendy i piosenki  o tematyce 
patriotycznej. Dzieci wykonały również flagi Polski oraz 
brały udział w quizie, w którym miały możliwość wykazania 
się znajomością wiedzy o Polsce. Dzień ten był dla 
przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że 
są Polakami, a Polska to ich  Ojczyzna.
 Uroczystość miała na celu kształtowanie postaw 
patriotycznych i promowanie polskich symboli narodo-
wych.                       PM 1



22 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto 
naszej Planety. Z tej okazji przedszkolaki za pomocą 
krótkiej prezentacji wyruszyły w multimedialną podróż, 
gdzie przewodnikiem była Ziemia. Dzieci dowiedziały się 
wielu ciekawostek na jej temat oraz poznały zasady 
recyklingu. Podczas zajęć poznały, jak dbać o środowisko 
i otaczającą nas przyrodę. Przedszkolaki w praktyczny 
sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na temat 
segregacji śmieci, wrzucając odpady do odpowiednich 
pojemników. Na koniec dnia ekologicznego dzieci 
wykonały piękne plakaty i prace plastyczne oraz z wielkim 
zapałem posprzątały plac przedszkolny.
     PM2









Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 odwiedzili uczniowie 
z klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie. 
Przygotowali oni wraz z Panią Agnieszką Sokołowską 
przedstawienie pt. "The Enormous Turnip" — czyli 
"Rzepka — Mini Play". Występ odbył się w języku 
angielskim. Przedszkolaki były mile zaskoczone i z wielkim 
zaciekawieniem oglądały przedstawienie.
      PM6

"Nad piękną Polską
We dnie i noce

Biało- czerwona
Flaga łopoce.

Biała jak obłok,
Jak mak – czerwona,
Wszystkim Polakom

Droga jest ona."
                                                       Zbigniew Dmitroca 

Z okazji świąt majowych dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 
6 uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach o Polsce. 
Poznały symbole narodowe oraz ich barwy. Wiedzą, 
w jakim kraju mieszkają i jakie miasto jest naszą stolicą. 
Z okazji Dnia Flagi wykonały flagi naszego kraju, które 
zabrały do swoich domów.  PM6
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29 kwietnia obchodziliśmy w naszym Przedszkolu kolejną 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi. 
Z tej okazji uczestniczyliśmy w uroczystej akademii, 
przygotowanej przez dzieci z grupy „Stokrotki”. Głównym 
celem uroczystości było upamiętnienie rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja oraz rozwijanie poczucia 
przynależności narodowej u naszych „Małych Patriotów”. 
W tak ważnym dniu dzieci prezentowały się niezwykle 
uroczyście w galowych strojach, ozdobionych kotylionami 
w barwach ojczystych. Podkreślając wagę naszych symboli 
narodowych: godła, flagi, hymnu oraz znaczenia Ojczyzny 
w naszym życiu - przedszkolaki z powagą i dumą 
zaprezentowały program patriotyczny o Polsce. Nie 
zabrakło tekstów literackich i pieśni o naszej Ojczyźnie oraz 
tańca z flagą.

W drugiej części uroczystości odbył się wyjątkowy 
Pokaz Mody Patriotycznej w ramach realizacji Międzynaro-
dowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska 
Cała”, przygotowany przez dzieci z grupy „Słoneczek”. Sala 
zamieniła się w prawdziwy wybieg, a przedszkolaki 
w modeli i modelki. Słoneczka prezentowały swoje stroje na 
wybiegu przy dźwiękach muzyki patriotycznej. Stroje 
nawiązywały do historii, kultury i barw narodowych Polski. 
Warto podkreślić, iż rodzice wykazali się wielkim 
zaangażowaniem i kreatywnością, przygotowując stroje dla 



swoich dzieci, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Pani dyrektor, podkreślając wagę Konstytucji będącej 
zbiorem praw gwarantujących praworządność i wolności 
obywatelskie, podziękowała dzieciom za piękną postawę 
i wspaniały występ.
Było przepięknie, wzruszająco i uroczyście. Wszyscy 
przeżyli lekcję patriotyzmu i miłości do kraju ojczystego, 
która na długo pozostanie w pamięci naszych „Małych 
Polaków”.
   Ewelina Święćkowska, PM4

W czwartek 28 kwietnia dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 
2 wybrały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie 
– Oddział dla Dzieci. Przedszkolaki zwiedziły placów-
kę,miały okazję obejrzeć nie tylko pokaźny księgozbiór 
przeznaczony specjalnie dla nich, ale również zapoznały się 
ze sposobem wypożyczania książek, dowiedziały się od pani 
bibliotekarki, jaka jest różnica między biblioteką 
a księgarnią, jak należy się w niej zachowywać i jak chronić 
książki przed zniszczeniem. 

Pani bibliotekarka przeczytała nam jedną z ksią-
żeczek oraz pokazała, jak wiele jest  gatunków książek dla 
dzieci. Wielkim zaskoczeniem dla nas były warsztaty 
plastyczne, na których dzieci wykonywały kapelusz cioci 
Wioli z opowiadania.
Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, za co 
serdecznie dziękujemy. 
     PM2



Tradycyjnie, 22 kwietnia, społeczność Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Grajewie włączyła się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Ziemi w myśl tegorocznego hasła: 
„Inwestujmy w naszą planetę”.  

Przedszkolaki uczą się żyć w zgodzie z ekologią 
przez cały rok, ale ten szczególny dzień jest specjalną 
okazją, aby zastanowić się nad potrzebami Ziemi. Dzieci 
uczestniczyły w zabawach związanych z ekologią, wykony-
wały prace plastyczne, przypomniały znaczenie pojęć: 
ekologia i recykling, utrwaliły zasady oszczędzania wody i 
prądu oraz segregacji odpadów.  Rozwijały wiedzę na temat 
zagrożeń dla naszej planety oraz sposobów przeciw-
działania im i poczucie współodpowiedzialności za losy 
Ziemi.                                                     PM1
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6 maja podczas XVII MMA CUP Grajewo 2022 wystąpili 
czołowi zawodnicy, a swoje walki półzawodowe stoczyli 
tutaj także tutejsi wojownicy: Bartosz Stachelek (77 kg) 
oraz Maciej Byl (93 kg). 
Cała gala transmitowana była na żywo w TVP SPORT. 
- To było wspaniałe widowisko, zacięte walki, a przy tym 
doskonała promocja naszego miasta oraz dwóch naszych 
zawodników, którym dziękuję za występ – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Walki toczone były w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Organizatorzy zadbali o udaną oprawę 
całego wydarzenia. Dzień wcześniej w tutejszym Centrum 


Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka odbyło się oficjalne 
ważenie zawodników. Galę poprowadził aktor i annonser -
Edward Durda, a gościem specjalnym wydarzenia był 
Marcin Różal Różalski. Podczas konfrontacji odbyły się 
dwie walki o pas USWM Poland. Z myślą o kibicach 
zorganizowano losowanie gadżetów sportowych. 

Partnerami wydarzenia byli:Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego, MMA, Grappling, K-1, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie oraz Miasto 
Grajewo.   WM/ Fot. grajewo.pl

              Fot. grajewo24.pl
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Srogi zawód sprawili w sobotę 7 maja piłkarze WARMII 
swoim kibicom. Po serii zwycięstw przyszła niespo-
dziewana porażka. Grajewianie na własnym boisku 
przegrali z beniaminkiem IV ligi zespołem CZARNI 
Czarna Białostocka 0:1. 
Przed meczem wydawało się, że padnie kolejny grad goli na 
stadionie w Grajewie. Nasz zespół był ostatnio w wysokiej formie, 
a do składu WARMII wróciła większość nieobecnych przed 
tygodniem w Siemiatyczach zawodników. Za to goście przyjechali 
w mocno osłabionym składzie – na ich ławce rezerwowych było 
zaledwie dwóch piłkarzy!
  Początek meczu nie zapowiadał porażki. Z rzutu wolnego 
mocno, ale niecelnie strzelał Paweł Kossyk, a w 6 minucie bliski 
zdobycia gola był Igor Duchnowski. Tymczasem w 12 minucie 
z pozoru niegroźny rzut wolny z prawej strony boiska przyniósł 
bramkę dla CZARNYCH. Dośrodkowaną piłkę zgrał zawodnik 
gości i Marcin Pawnuk z najbliższej odległości pokonał 
Sobolewskiego. Duży błąd przy tej akcji popełniła nasza 
defensywa, ale mimo utraty gola wydawało się, że WARMIĘ stać 
na odrobienie strat i odniesienie zwycięstwa. Tymczasem do 
końca meczu wynik pozostał niezmienny. Nasz zespół atakował, 
próbując skruszyć mur defensywy gości. Niestety, akcje WARMII 
były zbyt czytelne, prowadzone w wolnym tempie, a gdy już 
udawało się zagrozić poważniej bramce dobrze spisującego się 
Popławskiego, to na przeszkodzie stawał słupek (po strzałach 
Edisona i Zaniewskiego) albo poprzeczka (po uderzeniu piłki 
głową przez Nikolaichuka). Trudno odmówić naszym piłkarzom 
chęci odniesienia zwycięstwa, bo atakowali do ostatniej minuty 
meczu. Jednak wydaje się, że doszło do zlekceważenia 
przeciwnika, który dzięki ambicji i niemocy grajewian wywiózł 
z naszego stadionu trzy punkty. 
Kolejny mecz WARMIA zagra w sobotę 14 maja o 17:00 
w Mońkach z PROMIENIEM. W Grajewie nasz zespół zobaczymy 
21 maja o godzinie 16:00 w starciu z czołową drużyną rozgrywek 
RUCHEM Wysokie Mazowieckie.

07.05.2022 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego
WARMIA Grajewo – CZARNI Czarna Białostocka 0:1 
(0:1)
Bramki: 0:1 Marcin Pawnuk 12′
WARMIA: 1.Sobolewski –  5.Randzio (Kpt) (66′ 3.Mazurek), 
18.Edison, 17.Maliszewski, 6.Śleszyński – 19.Kondratowicz, 
8.Kossyk (75′ 15.Zaniewski), 16.Chmielewski, 10.Nikolaichuk  
(46′ 13.Hołtyn) – 7.Dzierzgowski, 11.Duchnowski (46′ 4.Mikucki)
REZERWA: 12.Święciński – 2.Krupa, 4.Mikucki, 19.Bukowski, 
15.Zaniewski, 13.Hołtyn, 3.Mazurek
TRENER: Leszek Zawadzki
CZARNI: 1.Popławski – 2.Szuchnicki, 4.Gliński (Kpt), 
5.Frankowski, 7.Małyszko, 10.Wolny, 13.Jagielski, 14.Hołowacz, 
15.Kajewski, 17.Pawnuk, 99.Luty
REZERWA: 8.Wynimko, 77.Woroniecki
TRENER: Mateusz Woroniecki
Sędzia: Michał Renkiewicz (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Duchnowski (WARMIA), Szuchnicki (CZARNI)
 

WYSOKA WYGRANA REZERW
W niedzielę 8 maja na Stadionie Miejskim im. Witolda 
Terleckiego w Grajewie nasza druga drużyna zmierzyła się 
w ramach rozgrywek podlaskiej A Klasy z zespołem GRAB 
Janówka. Trener Kamil Randzio wystawił w pierwszej jedenastce 



TRENER: Kamil Randzio
GRAB: 1.Kotarski - 2.Basałaj, 5.Palczewski (46' 18.Kolenda), 
9.Lewicki (70' 3.Chmielewski), 10.S.Borkowski, 11.A.Karbowski, 
13.Kuklo (65' 8.Harasim),` 14.K.Borkowski, 15.Pietruliński (75' 
6.D.Karbowski), 17.Kuźmicki (80' 7.Drejer), 20.Wielgat
REZERWA: 3.Chmielewski, 4.Dawidowicz, 6.D.Karbowski, 
7.Drejer, 8.Harasim, 18.Kolenda
TRENER: Zdzisław Chmielewski
Sędzia: Urszula Talipska (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Krupa (WARMIA II), A.Karbowski (GRAB)
   
   Autor: Janusz Szumowski
   Fot. Adam Dziejma

aż sześciu nastolatków z roczników 2005/2006 (Mysiewicz, 
Poślednik, Grabowski, Bukowski, Rybsztat, Nowakowski). Po 
przerwie na boisko weszli też Dobrydnio i Jagielski. Nasz zespół 
przeważał od początku spotkania, ale po bramce Bartka 
Bukowskiego w 18 minucie długo musieliśmy czekać na kolejne 
gole. Padły one dopiero w końcowych 30 minutach meczu. 
Ambitny zespół gości nie był w stanie poważniej zagrozić wygranej 
WARMII. Cieszy niezła gra naszej młodzieży, która dzięki grze 
w rezerwach na poziomie seniorskim nabywają cennego doświad-
czenia.
Kolejny mecz drugi zespół WARMII zagra 17 maja o godzinie 
17:00 w Jasionówce z JASIONEM. 29 maja w Grajewie WARMIA 
II spotka się z liderem tabeli POLONIĄ Raczki. Mecz odbędzie się 
na Stadionie Miejskim o godzinie 16:00.
Skrót z meczu rezerw: https://youtu.be/6BBzVMeZfWs

08.05.2022 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego
WARMIA II Grajewo - GRAB Janówka 6:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Bartosz Bukowski 18', 2:0 Adrian 
Dobrydnio 63', 3:0 Łukasz Witkowski 69', 4:0 Patryk 
Olszyński 74', 5:0 Bartosz Bukowski 80', 6:0 Łukasz 
Witkowski 90' + 2'
WARMIA II: 1.Mysiewicz (73' 12.Jegliński) - 2.Poślednik (65' 
Dawid Węgrzyn), 3.Olszyński, 16.Krupa (Kpt), 4.Grabowski - 
11.Marczykowski (55' Damian Węgrzyn), 8.Zaniewski (55' 
6.Szumowski), 10.Bukowski, 7.Rybsztat (46' 15.Dobrydnio) - 
20.Witkowski, 9.Nowakowski (65' 19.Jagielski)
REZERWA: 12.Jegliński - 5.Dawid Węgrzyn, 6.Szumowski, 
13.Damian Węgrzyn, 15.Dobrydnio, 18.Sztachelski, 19.Jagielski
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W listopadzie ubiegłego roku Klub Sportowy 
WARMIA Grajewo przystąpił  do programu 
"Piłkarska przyszłość z LOTOSEM". Jest to program 
upowszechniania aktywności sportowej, którego 
celem jest m.in. wyszukiwanie utalentowanych 
sportowców, wyrównywanie szans rozwoju 
fizycznego wśród dzieci i młodzieży oraz popula-
ryzacja aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Program funkcjonuje pod patronatem Ministerstwa 
Sportu oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Współpraca rozpoczęła się od uroczystego podpisania umowy 
pomiędzy przedstawicielami WARMII Grajewo i Akademii 
Piłkarskiej LOTOS Gdańsk w obecności burmistrza Dariusza 
Latarowskiego i posła na Sejm RP Adama Andruszkiewicza.
Wsparcie Grupy LOTOS to możliwość rozwoju szkolenia 
w grajewskim Klubie. Podnoszenie poziomu sportowego 



wychowanków i rozwój kadry trenerskiej możliwe są dzięki 
autorskiemu programowi szkoleniowemu wprowadzonemu 
w momencie przystąpienia do programu "Piłkarskiej 
przyszłości z LOTOSEM". Oprócz tego WARMIA otrzymała 
program multimedialny do obsługi działalności Klubu. 
Dodatkowo w ramach Programu Grupa LOTOS finansuje zakup 
sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenerów, turniej piłkarski 
LOTOS Junior Cup, działania szkoleniowe oraz zgrupowania 
kadr i program stypendialny dla najzdolniejszych zawodników.
W Grajewie Programem objęte są cztery drużyny roczników 
2008-2011, w których trenuje około 100 zawodników. Liczymy, 
że efekty tej współpracy pojawią się już w najbliższej przyszłości, 
a wychowankowie objęci programem "Piłkarska przyszłość 
z LOTOSEM" będą zasilać seniorski zespół WARMII Grajewo.       
    Wojciech Dulgis
   Prezes K.S. WARMIA Grajewo

30 kwietnia odbył się Piknik rodzinny “Krówka Matylda poznaje 
Chiny”, którego organizatorem było Centrum Tradycji Mleczar-
stwa - Muzeum Mleka w Grajewie, Oddział Grajewskiego 
Centrum Kultury oraz Miasto Grajewo. Wydarzenie miało na celu 
przybliżenie kultury i zwyczajów mieszkańców Chin. Piknik 
otworzyła Anna Mroziewska, Zastępca dyrektora Grajewskiego 
Centrum Kultury w Grajewie, witając przybyłe na wydarzenie 
osoby, Partnerów oraz Sponsorów, którzy aktywnie włączyli się 
w organizację pikniku: Instytut Konfucjusza w Krakowie, 
Pochińsku.pl, MOSiR w Grajewie, Eko-Dom, Yasam, Spółdzielcza 
1, Chińskie Centrum Handlowe, Księgarnia “Alfa”, Polkowski 
i Wspólnicy sp.j.
Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje. Piknik rozpoczął się 
od przedstawienia chińskiej przyjaciółki Wang Meng oraz 
tłumaczki Edyty Skorupy. Na scenie odbyła się ceremonia 
parzenia herbaty połączona z degustacją zielonego skarbu Chin. 
Innymi atrakcjami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
były m.in.: lekcja podstawowych zwrotów w języku chińskim, 
prezentacja tradycyjnych strojów chińskich oraz pokaz sztuk 
walki taiji.
Niezwykłą atmosferę podczas pikniku tworzyła współczesna oraz 
instrumentalna muzyka chińska towarzysząca przybyłym 
uczestnikom, którzy z zainteresowaniem wysłuchali koncertu 
skrzypcowego “Buterffly lovers” w wykonaniu Karoliny Skorupy. 
Dzieci uczestniczące w wydarzeniu miały możliwość rozwinąć 
swoje artystyczne pasje, biorąc udział w warsztatach, takich jak: 
wachlarz chiński, węzełek szczęścia, malowanie operowych 
masek, wypalanie smoka na tabliczkach, pisanie imion chińskich 
czy też poznać tajniki chińskiego malarstwa. Była to również 
niepowta-rzalna okazja, aby dowiedzieć się wielu ciekawostek 
związanych z kulturą chińską, m.in.: poprzez prelekcję, wystawę 



„To nie tak jak myślisz…” czy też stoisko z horoskopem chińskim. 
Krówka Matylda aktywnie uczestniczyła w pikniku rodzinnym, 
który był znakomitą okazją do poznania egzotycznej kultury Chin. 
Powodzeniem cieszyły się zabawy i animacje dla wszystkich 
uczestników pikniku poprowadzone przez Fabrykę Zabawy 
z prowadzącą Wodzirej Band, np.: malowanie smoka skrzynko-
wego (który jest znanym symbolem azjatyckiej kultury). Podczas 
festynu przygotowano strefę gier dla dzieci, która zachęcała do 
aktywności i dobrej zabawy. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Partnerom: 
Instytut Konfucjusza w Krakowie, Pochińsku.pl, MOSiR 
w Grajewie oraz Sponsorom: Eko-Dom, Yasam, Spółdzielcza 1, 
Chińskie Centrum Handlowe, Księgarnia “Alfa”, Polkowski 

Wspólnicy sp.j. za -i  uatrakcyjnienie wydarzenia oraz Wolonta
riuszom za pomoc w jego organizacji.                          
      CTM-MM
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