G rajewska

ISSN 1429-0790

nr 6 (129) 2022

gazeta

dwutygodnik bezpłatny - wydaje Urząd Miasta Grajewo Nakład: 3 000 szt.

27 maja 2022 r.

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu
Terytorialnego. Święto obchodzone jest
od 2000 roku. Samorząd terytorialny
tworzą przede wszystkim mieszkańcy,
a więc w odniesieniu do naszego miastagrajewianie. Z tej okazji w tym wydaniu
pokażemy, jak zmieniało się Grajewo w
ostatnich 8 latach, czyli od momentu, gdy
wybory samorządowe 2014 roku wygrał
obecny Burmistrz Dariusz Latarowski.
Miasto rośnie w siłę przede wszystkim dzięki
przemyślanym i trafionym inwestycjom- zarówno tym realizowanym bezpośrednio z ramienia samorządu, jak i tym wykonywanym przez
miejskie spółki.
- Wszystkie mają wspólny mianownik- sprawiają, by nasza Mała Ojczyzna zmieniała się na
plus, niosąc realne korzyści mieszkańcom –
mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
Zapraszamy zatem Czytelników do podróży w niedaleką przeszłość, by w tym wydaniu
Gazety Grajewskiej przypomnieć pozytywne
zmiany, które zaowocowały tym, że Grajewo
sukcesywnie stawało się coraz bardziej przyjaznym i komfortowym miejscem do życia dla jego
mieszkańców na przestrzeni ostatnich 8 lat. Na
kolejnych stronach znajdą Państwo informacje
o tym, jak Grajewo rosło w siłę pod względem
rozkwitu inwestycji w obszarach infrastruktury
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komunikacyjnej, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju pomocy
społecznej, ekologii. Nie zabrakło także wielu
przedsięwzięć, które rozwijały w naszym mieście
infrastrukturę sportową i rekreacyjną, kulturalną. Przez ostatnich 8 lat na ponad 170 zadań
inwestycyjnych Miasto Grajewo wydało już
niemal 180 milionów złotych. Wiele z nich zostało
wspartych pieniędzmi spoza miejskiego budżetu.
Dzięki temu każdego roku udało się zrealizować
więcej zadań, które zawsze były i są odpowiedzią
na potrzeby grajewian. Ogromne znaczenie dla
tych pozytywnych zmian ma także konstruktywna współpraca z Radą Miasta Grajewo,
sąsiednimi samorządami oraz parlamentarzystami i Radą Ministrów.
Trzeba jasno zaznaczyć, że szeroko
zakrojone działania rozwojowe wciąż trwają.
- Miasto jest w pewnym sensie zawsze dziełem
nieukończonym, wymagającym stałej pracy.
Stojąc na jego czele i kierując pracami Urzędu
Miasta Grajewo realizujemy zarówno zaplanowane wcześniej inwestycje, zadania bieżące, jak
i stajemy przed wyzwaniami, które wyrastają
przed nami niespodziewanie. Tak było, gdy
przyszło skutecznie bronić Grajewa przed skutkami pandemii czy pomagając mieszkańcom
w zbiórce dla oblężonej Ukrainy – dodaje
Burmistrz.
W. Mierzwiński/Fot. grajewo.pl
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SONDA



Łączny koszt obecnie realizowanych przedsięwzięć
oraz tych już wdrożonych działań -w skali ostatnich
8 lat- przekroczył 177 milionów złotych.
Inwestycje niosą dla całego samorządu terytorialnego, czyli nas,
grajewian, pozytywne zmiany. Owocują tym, że nasze miasto
sukcesywnie staje się coraz bardziej przyjaznym i komfortowym
miejscem do życia dla mieszkańców. Postanowiliśmy spytać
grajewian, które inwestycje i w jakich obszarach z perspektywy
ostatnich kilku lat cenią najwyżej.
CEZARY WRÓBLEWSKI:

- Jestem pod wrażeniem Parku Solidarności, który stanowi
wspaniałą oazę zarówno do wypoczynku, jak i aktywnego
spędzania wolnego czasu. Podoba mi się idea, że jest tutaj tak dużo
infrastruktury- jak między innymi plac zabaw czy zadbane
Miasteczko Ruchu Drogowego. Mamy w Grajewie zadbane tereny
zielone, z których można dobrze korzystać. Na plus są także
budowane nowe ulice. Ważna i cenna jest też rosnąca sieć
kanalizacji, której co prawda nie widać, bo jest schowana pod
ziemią, lecz wpięcie do niej jest ogromnym udogodnieniem dla
mieszkańców.
STANISŁAWA PIEŃCZYKOWSKA:

- Mnie cieszy rozkwit infrastruktury sportowej, gdzie dzieci
i młodzież mogą dbać o kondycję fizyczną. Ponieważ chodzę często
na spacery nordic-walking, to doceniam budowę chodników
i ścieżek tam, gdzie jeszcze niedawno ich nie było. Takim
miejscem jest między innymi ulica Ekologiczna. Widzę dobre
zmiany w tym mieście, jak choćby w Parku Solidarności czy terazniedawno- na terenie przy ulicy Koszarowej nieopodal sklepu
Lidl. Jeśli chodzi o Park Solidarności, to widać tutaj harmonię
i przemyślane strefy, dzięki którym jedni mogą usiąść i odpocząć
w spokoju, a inni w tym samym czasie pobawić się i nikt nikomu
nie przeszkadza. Trzymam kciuki za dalsze zmiany przy ulicy
Ełckiej.
MAŁGORZATA KACPROWSKA:

- Mnie cieszy nowa nawierzchnia na osiedlu Marii Konopnickiej.
Widać, że nasze miasto ma coraz lepszą sieć drogową, a przy tym
pojawiają się kolejne fragmenty ścieżek rowerowych. To ważne,
ponieważ takie działania sprzyjają lepszej komunikacji
i bezpieczeństwu pieszych oraz rowerzystów, a także kierowców.
Obserwuję także na przestrzeni lat rozwój bazy szkolnej oraz

przedszkolnej i mam nadzieję, że będzie się dalej rozrastała. To
ważne dla rodziców i dzieci, by mieć możliwość znalezienia
miejsca w przedszkolu oraz mieszkać niedaleko od szkoły. Myślę,
że takie warunki właśnie sprzyjają rozwojowi miasta, które jest
prorodzinne.
ZDZISŁAW LOCMAN:

- Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Grajewie zostało wybudowanych i wyremontowanych naprawdę dużo ulic. Te zmiany są
widoczne i doceniają je kierowcy. Przecież dużo lepiej jeździ się po
dobrych, równych drogach. Do tego doszło oświetlenie ulic.
Ono,plus lepsze nawierzchnie sprawiają przede wszystkim, że
można w miarę szybko i bezpiecznie, czyli spokojnie dojechać do
pracy i z niej wrócić do domu bez utrudnień. Dlatego, moim
zdaniem, najważniejsze inwestycje tych ostatnich kilku lat to
właśnie te w rozbudowę i unowocześnianie ulic w naszym mieście.
Te zmiany były nam wszystkim potrzebne.
HALINA ROKICKA:

- Najwyżej oceniane inwestycje zapewne zależą w dużej mierze od
tego, kto w której części miasta mieszka. Ponieważ jeżdżę
rowerem, cieszą mnie nowe ścieżki rowerowe. Dostrzegam także,
że w naszym mieście jest czysto. Mamy w Grajewie zadbaną zieleń,
wystarczającą już ilość placów zabaw. Liczę na tężnię w Parku
Solidarności i doceniam dotychczasowe wykorzystanie potencjału
tego miejsca. Przyznam, że brakuje mi w Grajewie przestrzeni,
gdzie można się spotkać, porozmawiać oraz pospacerować
i dlatego trzymam kciuki za taką przebudowę centrum, która takie
miejsce nam wszystkim stworzy.
GRZEGORZ ROKICKI:

- Na plus w ostatnich kilku latach są nowe drogi, ale także
oświetlenie. Więcej latarni nie tylko oświetla kierowcom drogę
jazdy, lecz również sprawia, że wszyscy czujemy się po zmroku
dużo bezpieczniej, nie tylko za kierownicą. Po Grajewie dobrze mi
się jeździ samochodem. Dostrzegam starania związane z doświetlaniem przejść dla pieszych oraz coraz więcej dobrych
chodników, dzięki czemu także jest coraz bezpieczniej. Czekam na
zakończenie prac rewitalizacyjnych centrum, by móc się tam
wybrać na spacer.
WM
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Najkosztowniejszą inwestycją w Parku Solidarności było ukończone w 2019 roku „Zagospodarowanie
Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” (7 512 547,29 zł).
Przez ostatnich niemal 8 lat zostało zrealizowanych w Grajewie już ponad 170 inwestycji za
ponad 177 milionów złotych. To kilometry
nowych i lepszych ulic, chodników, coraz dłuższa
sieć kanalizacji i wodociągów oraz parki i place
zabaw. Wszystko po to, by grajewianie po
każdym ukończonym przedsięwzięciu mogli
powiedzieć: „Jest lepiej w moim mieście”.
Z wyników naszej sondy oraz ilości komentarzy na profilu
facebookowym Miasta Grajewo wynika, że największy
entuzjazm wzbudza rozwój infrastruktury komunikacyjnej,
zieleń i wielka metamorfoza Parku Solidarności oraz
trwająca obecnie rewitalizacja śródmieścia.
Ponieważ rewitalizacji poświęcona jest cała strona 10,
a informacje między innymi o nowych drogach i chodnikach znajdziemy na stronach 6-8, dlatego tutaj skupiamy
się na zieleni oraz Parku Solidarności, nie zapominając
o pozostałych zagospodarowanych terenach zielonych
Miasta Grajewo.

W 2019 roku dobiega końca I etap ambitnego projektu pod
nazwą: „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz
tworzenie terenów zielonych w Grajewie”. Warto przypomnieć, że poza metamorfozą -dawnego „Ślepego Jeziorka”
w ramach tego przedsięwzięcia zmieniają oblicza dwa
mniejsze fragmenty naszego miasta- świetne miejsca do
relaksu i aktywnego spędzania wolnego czasu powstają na
os. Jana Pawła II oraz przy ulicy Ekologicznej. Ukończona
w 2020r. została budowa placu zabaw oraz strefy rodzinnej
na terenie Parku Solidarności. Całość jest rozległym
i perfekcyjnie przygotowanym miejscem do wypoczynku.
Przestrzeń zostanie wkrótce wzbogacona o tężnię solankową. Nowe inwestycje- w tym te polegające na doświetlaniu
powodują, że „rozkwitają” także park przy Wojska
Polskiego oraz skwery zielone w innych zakątkach miasta.

>>>czytaj dalej str. 6>>>

Akcja „Sprzątanie Grajewa” miała miejsce 27 września 2021 r.

Park przy ulicy Wojska Polskiego pięknieje.

Nowe oświetlenie sprawia, że tereny zielone
i skwery nabrały nowego blasku i jest tutaj bezpieczniej.
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„Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”
zakończyła się w 2021 roku (13.941.928,21 zł).
Na skuteczny rozwój miasta mają wpływ zarówno inwestycje strategiczne- istotne dla całego Grajewa- jak i te na
poszczególnych osiedlach, ważne przede wszystkim dla ich
mieszkańców.
Gdyby brać pod uwagę ich koszt, to wśród najdroższych plasują się budowy nowych ulic. Tym bardziej cieszy
fakt, że dzięki staraniom grajewskiego ratusza z Burmistrzem Grajewa Dariuszem Latarowskim na czele, właśnie
te najkosztowniejsze przedsięwzięcia są sukcesywnie
wspierane ogromnymi środkami zewnętrznymi.
Największą pozyskaną kwotą w historii naszego
samorządu terytorialnego jest niemal 30 milionów złotych
z Rządowego Funduszu Polski Ład. Warto odnotować, że
ratusz już rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie
prac polegających na budowie nowych i modernizacji
istniejących 24 ulic:Spokojnej, Rtm. Konopki, Perlitza,
Ułańskiej, Legionistów, Grzybowej, Jaśminowej, Miłej,
Konwaliowej, Grabowskiego, Pilota Sztramko, Partyzantów, Polnej, Piaskowej, Tabortowskiego, Baśniowej,

Św. Jana Pawła II, Danuty Siedzikówny „Inki”, Kościelnej,
Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Maksymiliana
Kolbe, Św. Floriana.
Dodatkowo wykonane zostaną: Łącznik na os.
Południe, parking przy ul. Strażackiej oraz brakujące
chodniki na os. Huta i Parkowym. W ramach prac powstaną
nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami,
odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem.
Warto także przy tej okazji dodać, że istotną
kwestią jest ta, iż każdego roku Miasto Grajewo remontuje
aż około pięćdziesięciu kilometrów nawierzchni dróg
komunalnych. Te działania również stanowią odpowiedź
na potrzeby kierowców jak i pozostałych uczestników
ruchu drogowego. Remonty nawierzchni także podnoszą
poziom bezpieczeństwa.

PRZED

>>>czytaj dalej str. 7>>>
PO

Przebudowywane przejścia dla pieszych podnoszą poziom bezpieczeństwa w mieście.
Takie jest już między innymi na ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych.

PRZED

PO

„Remont schodów w Parku Solidarności - wejście od ulicy Konstytucji 3-go Maja w Grajewie”
zakończył się w 2021 roku (227 000,00 zł).
6
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PRZED

PO

„Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej
i część ul. Przekopka)” zakończona w 2017 roku (751 877,51 zł).
Istotną inwestycją w obszarze gospodarki komunalnej była
zrealizowana w 2019 roku budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej. Za 4,8 mln złotych powstał blok
z 32 lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanej wielkości
i układzie. Budynek wielorodzinny został dostosowany do
istniejącej zabudowy.
Przy opisie inwestycji warto uwypuklić te, których
nie widać gołym okiem, lecz są niezwykle istotne dla
mieszkańców. Wśród nich są te przedsięwzięcia, które
owocują podłączeniem do mediów. Dlatego na uwagę
zasługuje choćby wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku
przy ul. Kopernika 10A w 2018 roku za 140 tysięcy
złotych.Skoro już wskazaliśmy tę ulicę, to wypada
przypomnieć, że w 2016 roku zakończyła się termomo-

dernizacja budynku komunalnego przy ul.
Kopernika 8-10. Zakres prac był szeroki. Te objęły
między innymi:roboty rozbiórkowe i montażowe, wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania i węzła cieplnego, instalacji ciepłej
wody użytkowej. Powstało przyłącze budynku do sieci
cieplnej oraz niezbędna instalacja elektryczna. Mieszkańcy
tego budynku komunalnego zyskali więc lepsze warunki,
a samorząd zainwestował w swoje mienie, podnosząc jego
wartość. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
>>>czytaj dalej str. 8>>>

PRZED

PO

„Budowa ul. 11-Listopada” zakończona w 2021 roku (1 669 846,77 zł).

PRZED

PO

„Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe”
została ukończona w 2019 roku (4 800 000,00 zł).
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PRZED

PO

„Budowę ciągu ulic: Falewicza, Tabortowskiego, Kaczkowskiego oraz DP1 na os Jana Pawła II w Grajewie”
ukończono w 2018 roku (2 831 781,10 zł).
W szerokim wachlarzu proekologicznych inwestycji
znajduje się między innymi pozyskiwanie energii
odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo.
W ramach II edycji tej inwestycji realizowano
dostawę i montaż 209 zestawów kolektorów słonecznych
przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej
w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie
Grajewa.Zamówienie pn.: "Pozyskiwanie energii
odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo –
edycja II", współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1.
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Inwestycja dobiegła końca w 2019 roku, a jej koszt to
2 miliony 163 tysiące złotych.
Rok później zakończyła się budowa instalacji

fotowoltaicznych w miejskich budynkach
użyteczności publicznej Miasta Grajewo. Ten
projekt również zrealizowano z poszanowaniem budżetu
miejskiego. W myśl zasady: „zbudować więcej, lecz
z kieszeni grajewskiego podatnika wydać na to mniej”, ten
projekt opiewający na kwotę ponad 892 tysięcy złotych
także był współfinansowany ze środków unijnych. Powstały
instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 214,6 kWp. Trzeba
zaznaczyć, że poza efektem ekologicznym jest kolejny,
równie istotny- Miasto Grajewo dzięki tej inwestycji wydaje
mniej pieniędzy na energię elektryczną.
Opis wszystkich miejskich inwestycji znaleźć
można na internetowej Mapie Inwestycji
w Grajewie: inwestycje.grajewo.pl.
WM
Fot.grajewo.pl

PRZED

PO

„Budowa nawierzchni ulicy Geodetów” zakończona w 2022 roku (1 291 870,87 zł).

PRZED

PO

„Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. ks. J. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa”
zakończono w 2020 roku (511 500,68 zł).
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Co prawda urzędnicy miejsc pracy i firm nie
tworzą, lecz mają wpływ na rozwój gospodarczy
miasta, kreując ku temu sprzyjające warunki.
Decyzje i inwestycje oraz wizyty robocze
w ministerstwach i spółkach skarbu państwa
oraz podejmowane tam przez władze miasta
rzeczowe rozmowy temu właśnie sprzyjają.
Prężny rozwój budownictwa wielorodzinnego nie
byłby w naszym mieście możliwy, gdyby do miejsc, gdzie
developerzy postawili nowe bloki nie doprowadzano dróg,
kanalizacji i wodociągu. Grunty zakupione w drodze
przetargu od samorządu to nie jedyny zysk Miasta Grajewa.
Gdy przyjrzeć się temu bliżej, to widać że każde oddane do
użytku „M” napędza lokalną gospodarkę. Pracę ma na
przykład branża stolarska, która mebluje mieszkania.
Mieszkańcy kupują artykuły spożywcze w grajewskich
sklepach. Miasto czerpie także rokrocznie korzyści
w postaci podatku od gruntu. To, jak mieszkalnictwo
wielorodzinne napędza lokalną gospodarkę szczegółowo
omówimy w jednym z kolejnych wydań.
Modelowy i przyjazny miastu rozwój
podstrefy ekonomicznej
Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego miasta
widać dokładnie w działaniach, które podnosiły walory
miejskiej strefy przemysłowej. Grajewska podstrefa
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została
wzmocniona przebudową ulicy Robotniczej w 2016 roku.
- Następnym krokiem milowym w rozwoju miejskiej
gospodarki było ulokowanie właśnie w naszym mieście
stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG przy ul.
Ekologicznej. Teraz ta położona już sieć może zostać
podłączona do gazociągu Polska-Litwa. Dzięki temu
lokalny biznes zyska bezpieczeństwo energetyczne oraz
możliwości do dalszego prężnego rozwoju – mówi Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Zwiastunem tego rozwoju jest dotychczasowa
sprzedaż działek na strefie nowym inwestorom z branży
wysokich technologii. To Energotechnika Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz firma Wizard. Zysk ze
sprzedaży działek plus rozwój firm, a co za tym idzie nowe
miejsca pracy przekładają się na rozwój całego miasta.
Trzeba tu zaznaczyć, że działalność obu wyżej wymienionych przedsiębiorstw nie będzie miała żadnego negatywnego oddziaływania na nasze miasto.
Bliskość dobrych dróg i gazociągu Polska-Litwa
korzystne dla obecnych i kolejnych inwestorów
To, że właśnie w naszym mieście powstała stacja gazu jest
w dużej mierze zasługą Burmistrza Miasta Grajewo
Dariusza Latarowskiego, który potrafił przekonać władze
spółki, że rozwijające się gospodarczo miasto i region będą
potrzebowały gazu. W efekcie umowę na wybudowanie
stacji LNG oraz sieci dystrybucyjnej podpisano 12 czerwca
2017 r. Perspektywy dalszego rozwoju daje również
budowa dobrych dróg blisko Grajewa. To starania Miasta
Grajewo i wielu innych samorządów o korzystny dla nas
przebieg S16 w wariancie: Ełk-Prostki-Grajewo-SzczuczynGoniądz-Mońki- Knyszyn oraz postępująca w stronę
Grajewa budowa drogi S61. Lokowania inwestorów oraz
transportu towarów szerszym korytarzem niż dotychczas
spodziewać się można także dzięki budowie trasy Rail-

Miasto budując drogi i media stymuluje
rozwój budownictwa wielorodzinnego.

Inwestycja realizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
podniosła bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Firma Wizard rozwija działalność w grajewskiej podstrefie SSSE.

Przebudowa ul. Robotniczej poprawiła dostęp
do przemysłowej części miasta.
Baltica przez nasze miasto.
- Jestem przekonany, że te inwestycje będą sprzyjać
rozwojowi grajewskich przedsiębiorstw. Wzmocnią je,
zapewnią miejsca pracy.To ważny element starań o to, by
nasze miasto było coraz lepszym miejscem do życia dla
tutejszych rodzin – podsumowuje Burmistrz.

WYDANIE SPECJALNE
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Fot. grajewo.pl
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Ponownie wracamy do tematu rewitalizacji. Dlaczego?
Ponieważ obecnie prowadzone inwestycje w centrum
wzbudzają entuzjazm. Zainteresowanie grajewian
jeszcze bardziej wzrosło po prezentacji koncepcji
zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
w rejonie ulic: Józefa Piłsudskiego, Traugutta i Placu
Niepodległości. Dlatego idziemy za ciosem i odpowiadając na zainteresowanie przypominamy, jakie
zmiany czeka po ukończeniu obecnie prowadzonych
prac Plac Niepodległości.
Zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja Centrum Grajewa” otrzymało
dofinansowanie w kwocie 4 mln zł z Funduszu Inwestycji
Lokalnych, a wcześniej Miasto Grajewo zyskało blisko 1 mln 200
tys. zł na realizację modelowych działań z zakresu rewitalizacji
obszarów wymagających odnowy.
- Już staramy się o kolejne fundusze zewnętrzne, by mniej wydać
z miejskiego budżetu na kolejne prace, w tym te prezentowane tu
na wizualizacji – informuje Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
Z koncepcji wynika, co przewidziano do realizacji.
Zaplanowane w dokumentacji zostało urządzenie skweru zieleni,
subtelnie podświetlona unikatowa fontanna. Jej kąt nachylenia
zaplanowano tak, aby nie górowała nad pomnikiem oraz aby
przechodzień mógł pod nią wejść.
Plac zyska funkcjonalne i estetyczne miejsce relaksu. Wśród małej
architektury na uwagę zasługują ławki, które dadzą możliwość
siedzenia naprzeciw siebie, np. w cztery osoby. Ułatwi to rozmowy
grupie grajewian lub turystów odwiedzających plac. Będzie
nowocześnie- powstaną ławki z funkcją wi-fi i możliwością
ładowania telefonów komórkowych. Siedziska będą jednocześnie
ozdobą, ponieważ stworzą podświetlaną linię widoczną z drogi za
fontanną, co wzbogaci wizualnie plac nocą.

Przewidziano zmianę lokalizacji istniejącego pomnika,
budowę oświetlenia terenu oraz instalację monitoringu. Poza
podstawowymi elementami tzw. małej architektury zaprojektowane zostały m. in. stojaki rowerowe, samoobsługowy punkt
naprawy rowerów, strefa wi-fi, strefa dla matek z dziećmi oraz
inna- dla seniorów. Uroku doda nowa zieleń wraz ze starodrzewem, który nie koliduje z zaplanowanymi pracami.
Warto przypomnieć, że istotnym elementem było
„uspołecznienie” procesu rewitalizacji i realizacja projektu “Nasze
Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją
z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. Projekt skupił się na
animowaniu społeczności lokalnych w ramach „domów
dzielnicy”, czyli miejsc aktywności lokalnej, gdzie lokalne
organizacje oraz mieszkańcy mogą spotkać się, spędzić wspólnie
czas, zintegrować, a czasami zrobić coś dobrego na rzecz lokalnej
społeczności. Jednym z głównych założeń ww. projektu było
wypracowanie i wdrożenie modelu wspólnotowego zarządzania
rewitalizacją w mieście Grajewo z dużym udziałem partnerów
społecznych, ponieważ głównym celem procesu rewitalizacji jest
wyprowadzenie obszaru śródmieścia z sytuacji kryzysowej, czyli:
degradacji zabudowy oraz wykluczenia społecznego i gospodarczego mieszkańców.
Od kilku lat jesteśmy świadkami tych pozytywnych zmian.
Realizacja projektu jest wspierana środkami unijnymi i krajowymi, wiedzą ministerialnych ekspertów, cennymi uwagami
grajewian. Razem przywracamy do życia serce naszego miasta, na
czym skorzystamy nie tylko my, ale także kolejne pokolenia
grajewian.
WM na podst. grajewo.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl
Fot. grajewo.pl

Plac Niepodległości już zmienia swoje oblicze w efekcie inwestycji „Rewitalizacja Centrum Grajewa”
dofinansowanej kwotą 4 000 000 zł, która w stu procentach pokrywa koszty tego przedsięwzięcia.
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W opisie rozwoju Grajewa poprzez inwestycje
trzeba zwrócić uwagę na fakt, że prężnie
prosperują również wszystkie miejskie spółki.
Wśród nich: Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
oraz Towarzystwo Budownictwo Społecznego.
Ich działania mają na celu odpowiadać na
potrzeby mieszkańców, zapewniać centralne
ogrzewanie, dbać o czystość gruntów miejskich
oraz rozwijać budownictwo społeczne.
Te spółki również realizują inwestycje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania naszego samorządu
terytorialnego.
PEC dba o mniejszą emisję dwutlenku węgla
i związane z nią koszty
„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu
zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej
instalacji kogeneracji zasilanej gazem” to obecnie
prowadzone przedsięwzięcie PEC-u. W ramach projektu
wybudowany zostanie układ kogeneracyjny oparty o paliwo
gazowe, składający się z trzech silników o mocy 1 MWe
każdy i dwóch silników kondensacyjnych o mocy 1,2 MWe
każdy. Po wybudowaniu tego układu planowane jest
zmniejszenie produkcji ciepła z węgla i likwidacja co
najmniej jednego kotła WR5. W ramach projektu
powstanie także przyłącze cieplne wraz z węzłem cieplnym
do basenu, który zasilany będzie ciepłem niskotemperaturowym z silników kondensacyjnych.Zakończenie
inwestycji zaplanowano na koniec roku 2022. Dzięki tej
inwestycji zmniejszy się emisja dwutlenku węgla i spadną
związane z tym koszty. Pojawią się przychody z tytułu
produkcji energii elektrycznej, a także możliwość sprzedaży tej energii mieszkańcom Grajewa. PEC stanie się
samowystarczalny w zakresie potrzeb energii elektrycznej
do wytwarzania ciepła i potrzeb energii elektrycznej
w węzłach cieplnych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów
podwyżek cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.
Realizacja tej inwestycji pozwoli przede wszystkim na
zwiększenie zabezpieczenia dostaw ciepła do odbiorców
i podniesie jakość świadczonych usług. Koszt tego
przedsięwzięcia sowicie wspartego środkami zewnętrznymi to: 27 950 520,00 PLN.
PUK wzbogacił ofertę o kompleksowe
usługi pogrzebowe

Otwarcie Kaplicy Pogrzebowej
przy ul. Pułaskiego miało miejsce latem 2021 roku.

Zakończenie inwestycji PEC-u zaplanowano na koniec roku 2022;
Ta spółka zajmuje się oczyszczaniem dróg, odbiorem
odpadów, usługami asenizacyjnymi,utrzymaniem we
właściwym stanie zieleni miejskiej. Do tego dochodzą
usługi cmentarne i pogrzebowe. W odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców w ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych zakończyło budowę budynku usługowego
z przeznaczeniem na cele kultu religijnego (kaplica
pogrzebowa) wraz z infrastrukturą. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązała się z wydatkiem rzędu 3 000 000,00
PLN. Cały kompleks, którego powierzchnia to około 1000
metrów kwadratowych, został zlokalizowany na nowo
wybudowanej kwaterze. Powstały 2 klimatyzowane sale
pogrzebowe, kaplica do nabożeństw oraz pomieszczenia
niezbędne, by wykonać kompleksową usługę pogrzebową,
tj. chłodnie, przebieralnie czy sklep z pełnym asortymentem pogrzebowym – trumnami, urnami, odzieżą,
obuwiem, tabliczkami, wieńcami i zniczami.
TBS na drodze do budowy kolejnego budynku
Coraz bliżej do budowy nowego bloku w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Grajewie. Kwestie techniczne
dotyczące samego budynku oraz pozwolenie na budowę
TBS ma za sobą już od dawna. Wiosną otrzymał
z Krajowego Zasobu Nieruchomości dofinansowanie
w kwocie 738 292,00 zł. TBS Sp. z o. o. w Grajewie wystąpił
w marcu także o preferencyjny kredyt z programu
wspierania społecznego budownictwa czynszowego
w Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskał pozytywną
ocenę wiarygodności kredytowej. Otrzymał także
dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 6 209 745,77
zł, jednak tego dofinansowania nie mógł łączyć z preferencyjnym kredytem z BGK, więc musiał zrezygnować z owego
kredytu.
Przypomnijmy, że w planie jest czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny z 36 lokalami mieszkalnymi z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Obiekt
będzie podpiwniczony, z instalacjami wewnętrznymi wraz
z zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa
wyniesie ponad dwa tysiące metrów kwadratowych. Blok
będzie sąsiadował z Zespołem Szkół nr 2 im. 9 Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie.
Miejskie spółki realizowały szereg inwestycji
również w latach poprzednich. Po szczegóły w tym zakresie
odsyłamy do archiwalnych wydań Gazety Grajewskiej,
które w formie elektronicznej można pobrać na stronie
Urzędu Miasta Grajewo.
W. Mierzwiński /Fot. grajewo.pl
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Wysoki poziom zróżnicowanej oferty kulturalnej
w mieście to przede wszystkim zasługa Grajewskiego Centrum Kultury oraz trafnych decyzji
władz miasta i radnych. Dzięki temu udało się
uratować niszczejący klub Hades, gdzie obecnie
siedzibę ma Grajewska Izba Historyczna. Na
flagowych miejskich imprezach, czyli Dniach
Grajewa, goszczą topowe gwiazdy polskiej sceny
muzycznej, a o tym kto wystąpi, decydują
mieszkańcy. Bardzo istotna jest także oferta zajęć
kulturalnych, które rozwijają kiełkujące talenty
grajewskich dzieci i tutejszej młodzieży. Nie
brakuje również zajęć dla dorosłych. W kraju
i poza jego granicami Grajewo promowane jest
również przez Muzeum Mleka, które działa od
ponad 5 lat.
Połączenie samorządowych instytucji kultury - Miejskiego
Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej
oraz utworzenie Grajewskiego Centrum Kultury pod
względem formalno-prawnym miało miejsce 1 stycznia
2016 roku. Placówką kieruje dyrektor Tomasz Dudziński.
Muzeum Mleka dobrą wizytówką miasta
18 grudnia 2021 r. obchodziliśmy piątą rocznicę powstania
Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w
Grajewie. Przedstawiono krótkie podsumowanie
dotychczasowej działalności Muzeum Mleka, które stało się
wizytówką Grajewa w kraju i na świecie. Najważniejsze
sukcesy i osiągnięcia placówki to m.in. zdobycie Certyfikatu
Specjalnego Polskiej Organizacji Turystycznej czy też
trzech gwiazdek przez funkcjonujący w budynku Punkt
Informacji Turystycznej. Ogromnym osiągnięciem są
prowadzone tu spotkania dedykowane zarówno do dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych grajewian.

RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś
priorytetowa VIII, działanie 8.6 oraz dotacji celowej
udzielonej przez Miasto Grajewo.
Ponad stuletni, zabytkowy budynek byłego kasyna
oficerskiego wymagał gruntownej konserwacji pod kątem
jego renowacji, remontu kapitalnego i wymiany zdekapitalizowanych elementów konstrukcyjno-budowlanych,
wykończeniowych i techniczno-technologicznych oraz
likwidacji starej i zniszczonej substancji budowlanej.
W ramach prowadzonego remontu wymieniono m.in.
wszystkie instalacje wewnętrzne, stolarkę okienną
i drzwiową oraz zainstalowano instalację wentylacyjnoklimatyzacyjną. Przearanżowano również wewnętrzny
układ funkcjonalny pod potrzeby zgodne z przeznaczeniem, jak również dostosowano go do współczesnych
standardów technicznych i wymogów funkcjonalnych,
w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Szczególny nacisk położono na prace przy elewacji obiektu,
która stanowi jego największy walor architektonicznozabytkowy.
- Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji obiekt pokoszarowy
przy ul. Legionistów 9 stał się lokalnym centrum
działalności kulturalnej, co niewątpliwie umożliwiło
poszerzenie oferty GCK m.in. o kameralne koncerty
i recitale o wysokim poziomie artystycznym, koncerty
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Lokalizacja obiektu
umożliwiła także organizację wydarzeń kulturalnych,
łączących potrzebę wykorzystania pomieszczeń w budynku
i przestrzeni zewnętrznej. Dni Grajewa zorganizowane
w ubiegłym roku właśnie tam pokazały, że ta infrastruktura
świetnie się sprawdza przy organizacji imprez dużego
formatu – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
Każdą inwestycją ułatwiamy dostęp do kultury

Grajewska Izba Historyczna unikatem
w skali kraju i Europy

Przestrzeń zabytkowego budynku jest idealnym
miejscem do ekspozycji wystaw.

Inwestycję ukończono w 2020 roku.

Niewiele jest miast w Polsce i Europie, które mogą
poszczycić się siedzibą instytucji kultury w pięknie
odrestaurowanym i funkcjonalnym, ponad stuletnim
budynku. U nas się to udało dzięki wspólnej determinacji
kierownictwa GCK, władz miasta oraz Rady Miasta
Grajewo. W efekcie tej dobrej współpracy Grajewska Izba
Historyczna działa z powodzeniem w zabytkowym
budynku byłego kasyna oficerskiego.
Realizacja projektu "Rewaloryzacja budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum kultury w Grajewie" była
możliwa dzięki otrzymanemu za pośrednictwem LGD
"Biebrzański Dar Natury" wsparciu finansowemu z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach
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Remont w nowej siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej
zakończył się jesienią 2020 roku. Inwestycji w lepszy
dostęp do kultury nie zabrakło również w latach
poprzednich. W 2017 roku w Grajewskim Centrum Kultury
miała miejsce uroczystość oddania do użytku windy
zewnętrznej, która wyeliminowała bariery architektoniczne i zwiększyła dostęp do uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych miasta osobom niepełnosprawnym,
seniorom i rodzinom z małymi dziećmi w wózkach. Na ten
cel pozyskano pieniądze z Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przy udziału środków finansowych z budżetu
Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie pn. „Rozbudowa
budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę
zewnętrzną” zostało dofinansowane w kwocie 130 000 zł
www.gazetagrajewska.pl

WYDANIE SPECJALNE
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Park Solidarności jest także świetnym miejscem do wydarzeń kulturalnych,
między innymi do Narodowego Czytania.
z programu Infrastruktura Domów Kultury ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a całkowita
wartość inwestycji wyniosła 369 000 zł.
Kolejną była modernizacja sceny plenerowej przy obecnej
siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej w 2020 roku za
około 133 tysiące złotych.
Biblioteka w nowej siedzibie

materialnym i niematerialnym mieszkańcom miasta
i regionu. Do tego dochodzi integrowanie społeczności
miasta i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz
inspirowanie mieszkańców do rozwijania zainteresowań
przeszłością oraz umacnianie ich związku z własnym
regionem. Osoby odwiedzające GCK mogą rozwijać swoje
zainteresowania poprzez udział w zajęciach, wykładach,
warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod
czujnym okiem instruktorów teatru, tańca, muzyki
i plastyki. Mogą także uczestniczyć w imprezach, takich jak:
koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle,
turnieje, happeningi. Ważnym elementem jest wymiana
doświadczeń.
Gwiazdą Wieczoru Dni Grajewa 2021
była Daria Zawiałow.

Biblioteka zyskała większą przestrzeń.
17 stycznia tego roku Wypożyczalnia dla Dorosłych
wznowiła działalność pod nowym adresem przy ulicy
Ełckiej 30, po przeprowadzce z obiektu przy ulicy Wojska
Polskiego 20 i gruntownym remoncie pomieszczeń
w nowym budynku. Większy komfort zyskali grajewianie
korzystający z biblioteki, ponieważ jest tam bardziej
funkcjonalnie, przybyło przestrzeni oraz wydawnictw.
Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców
Wszystkie powyższe inwestycje i działania mają wspólny
mianownik. Jest nim zapewnienie wszystkim mieszkańcom Grajewa dostępu do różnorakich wydarzeń kulturalnych. Równie ważna jest edukacja kulturalna oraz
kształtowanie wartości poznawczych i estetycznych
odbiorców kultury i tworzenie mieszkańcom Grajewa
warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Warto także zwrócić
uwagę na tworzenie warunków do podtrzymywania postaw
patriotycznych i kultywowania tradycji, w tym tradycji
folklorystycznych. Istotna jest ta działalność, która polega
na gromadzeniu, trwałej ochronie i udostępnianiu dóbr
kulturalno-historycznego dziedzictwa o charakterze

Dlatego GCK współpracuje z innymi placówkami zarówno
w kraju, jak i zagranicą oraz stara się reagować na potrzeby
mieszkańców i wprowadzać do oferty nowe koła, sekcje
i zajęcia. Wszystko to sprzyja promocji Grajewa. Tu występowały już między innymi takie gwiazdy jak Daria
Zawiałow, Sławomir czy Sylwia Grzeszczak. Wiadomo już,
że w tym roku gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka
Chylińska i można się spodziewać, że wzorem lat ubiegłych
na to wydarzenie przybędą także mieszkańcy z innych
regionów kraju i tę imprezę oraz nasze miasto będą długo
i dobrze wspominać.

WYDANIE SPECJALNE
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Szereg inwestycji ostatnich lat miał na celu
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w mieście. To
priorytetowe działanie naszego samorządu. Stąd
sukcesywne starania o poprawę oświetlenia ulic,
parków, doświetlanie przejść dla pieszych oraz
budowa nowych z inteligentnymi systemami
ostrzegania. Do tego dochodzą budowy i przebudowy ulic, ścieżek rowerowych i chodników.
- Zależy nam na tym, aby miasto stawało się coraz
bardziej przyjazne naszym mieszkańcom i ich
rodzinom. O poziom bezpieczeństwa w mieście
dbają przede wszystkim służby- straż pożarna
i policja. Dlatego od lat regularnie je wspieramy.
Przekazujemy środki finansowe z miejskiego
budżetu między innymi na modernizację floty
pojazdów tych formacji – mówi Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Przykłady powyższych działań można mnożyć.
Wystarczy przypomnieć, że pod koniec 2016 roku dzięki
finansowemu wsparciu lokalnych samorządów Komenda
Powiatowa Policji w Grajewie zyskała cztery nowe auta, które
w znaczący sposób poprawiły komfort pracy funkcjonariuszy,
ale także ich skuteczność. Udział Miasta Grajewo w dofinansowaniu zakupu samochodów jest przykładem na to, że idea
bezpieczeństwa jest szczególnie bliska władzom naszego
miasta oraz radnym. Łączna kwota, jaką samorządy
przeznaczyły wtedy na dofinansowanie zakupu nowych aut to
ponad 133 000, 00 złotych.
W 2017 roku dzięki staraniom Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo i Antoniego Milew-skiego
Prezesa Zarządu OSP w Grajewie przy wsparciu Jarosława
Zielińskiego, ówczesnego Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji udało się pozyskać
dofinansowanie umożliwiające zakup nowego samochodu
pożarniczego - niezbędnego w działaniach ratowniczo
gaśniczych. Całkowita wartość zakupionego przez OSP
samochodu to 932 955,00 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 399 150, 00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki. Kwotę 300 000, 00 zł otrzymano
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach
zadania publicznego pn.: ”Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego
Systemu ratowniczo-Gaśniczego”,dotację celową w kwocie
50 000,00 zł przekazał Powiat Grajewski, natomiast dotację
celową w kwocie niemal czterokrotnie wyższej- 183 805,00 zł
przekazało Miasto Grajewo.

Miasto wielokrotnie wspierało Policję
w zakupie nowych radiowozów.
Nasz samorząd nie szczędził środków na modernizację floty służb także w roku ubiegłym. Dzięki temu
7 grudnia 2021r. odbyło się uroczyste przekazanie dwóch
radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Grajewie, których zakup został dofinansowany przez Miasto
Grajewo. 21 grudnia 2021 roku przekazano Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie średni
i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nasz samorząd na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przekazał
70 000, 00 zł.
Ważna jest także regularna pomoc finansowa w zakupach drobniejszego sprzętu, potrzebnego do ratowania
zdrowia, mienia i życia. Przykładem tej dbałości jest chociażby
zakup sprzętu dla OSP Grajewo, którego Miasto dokonało
jesienią ubiegłego roku. Ochotnicy zyskali wówczas między
innymi radiotelefony, węże do motopompy, hełmy, latarki
nahełmowe, bosak dielektryczny, rękawice bojowe oraz
ubrania specjalne czy kamizelki ratunkowe oraz kamizelki
asekuracyjne.
Działania w zakresie doposażenia służb w nowoczesne pojazdy
oraz sprzęt ratunkowy będą kontynuowane.
W zakres inicjatyw zwiększających poziom bezpieczeństwa wpisują się także te inwestycje, które dotyczą
budowy dróg pożarowych w miejskich szkołach i przedszkolach oraz sukcesywna rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego. Po szczegóły w tym zakresie odsyłamy do
internetowej Mapy Inwestycji w Grajewie. Tu w zakładce
„BEZPIECZEŃSTWO” znajdziemy opis szeregu przedsięwzięć
w tej kategorii z ostatnich 8 lat.
WM / Fot. grajewo.pl

Fundusze miejskie pomagają w modernizacji floty samochodów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
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Rozwój infrastruktury sportowej na przestrzeni
ostatnich 8 lat to między innymi: budowa skateparku,
streetworkoutu, otwartych stref aktywności, siłowni
zewnętrznych, toru do pumptrucka. Wspieranie przez
miasto szeroko pojętego sportu sprawia, że młodzi
grajewianie mają możliwość realizacji swoich pasji,
aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego ratusz
wciąż inwestuje w tym obszarze, czego przykładem jest
rosnące obecnie boisko lekkoatletyczne z prawdziwego zdarzenia. Nie bez znaczenia są też środki
finansowe dedykowane Warmii Grajewo. W klubie
grają również drużyny dziecięce i młodzieżowe,
a podpisana w listopadzie ubiegłego roku umowa
w ramach programu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem”
gwarantuje dalszy rozwój futbolu w naszym mieście.
W Grajewie nie brakuje miłośników innych dyscyplin
sportowych, o których dba Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Trenuje tu w sumie 8 drużyn.
Sentencja „w zdrowym ciele zdrowy duch” jest ponadczasowa,
lecz nabrała jeszcze silniejszego wyrazu w erze pandemii.
Kondycja fizyczna, zwłaszcza najmłodszych grajewian i młodzieży
była, jest i będzie bardzo istotnym filarem rozwoju zdrowej
społeczności lokalnej.
- Dlatego nie szczędzimy wydatków na sport, dbamy o to, by
wspierać zawodników, amatorów i z radością przyjmujemy
informacje o sukcesach grajewian. Jesteśmy również otwarci na
propozycje mieszkańców. Gdy grajewska młodzież zainteresowała się kalenistyką, stworzyliśmy infrastrukturę do ćwiczeń.
Pojawił się pomysł na rowerowe rajdy, miasto ruszyło z pomocą
organizacyjną – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo.
Maciej Bednarko, Zastępca Burmistrza dodaje, że ważne są także
duże imprezy sportowe.
- Wśród nich na pewno flagowa impreza, czyli Bieg Wilka, kolejne
gale MMA, turniej ŁOŚ. Te wydarzenia integrują mieszkańców
oraz zachęcają kolejnych grajewian do aktywnego trybu życia –
mówi Maciej Bednarko.
Dobrze przyjęła się także stosunkowo „młoda” impreza, która
z jednej strony jest bardzo widowiskowa dla grajewian,
z drugiej- promuje nasze miasto daleko za jego granicami, czyli
fiesta balonowa, której trzecią edycję zaplanowano w dniach od 8
do 10 lipca.
Miasto wspiera sport środkami finansowymi. Klub Sportowy
WARMIA uzyskał na początku bieżącego roku dotację

Budowa pumptracku w Parku Solidarności
zakończyła się w 2020 r.

Dobre place zabaw służą
nie tylko najmłodszym grajewianom.
w wysokości 112 500 zł na realizację celu publicznego „Rozwój
dyscypliny sportowej, poprzez wsparcie klubów sportowych
reprezentujących Miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki
nożnej w pierwszym półroczu 2022 r”.
Dobrą tradycją jest też organizowany przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji cykl wydarzeń sportowych dla dzieci
i młodzieży, organizowany w ferie i wakacje oraz odkryte
lodowisko, z którego zimą korzystają mieszkańcy.

- Skatepark- rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 70.000,00 zł (2019 rok);
- Budowa o wietlenia boiska piłkarskiego przy Grajewskiej Izbie
Historycznej - 136.000, 00 zł (2019 rok);
- Budowa Otwartej Stefy Aktywno ci przy ul. Nowo Osiedle 149.184,00 zł (2019 rok);
- Zakup i montaż urządze siłowni zewnętrznej w Parku
Wolno ci i w parku przy ul. Wojska Polskiego - 63.086,82 zł (2016
rok);
- Budowa street workoutu w Parku Solidarno ci - 19.689, 00 zł
(2016 rok);
- Zakup i montaż urządze siłowni zewnętrznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Grajewie - 25 434,00 zł (2020 rok);
- Budowa Otwartej Strefy Aktywno ci wraz z linią o wietleniową
przy ul. Sportowej – 140. 627,86 zł (2021 rok);
- Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska
piłkarskiego przy Klubie Hades – 89. 100,00 zł (2017 rok);
- Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawo-wej
nr 4 w Grajewie - 1.500.000,00 zł (w trakcie);

Infrastruktura sportowa w naszym mieście
wzbogaci się o boisko lekkoatletyczne już wkrótce.

WM / Fot. grajewo.pl
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Piknik "Witamy Wakacje”w czerwcu 2021r.

Jeszcze w tym roku zakończy się budowa łącznika
w Szkole Podstawowej nr 1. Inwestycji, których
celem jest podniesienie warunków, w jakich uczą
się uczniowie grajewskich szkół miejskich oraz
spędzają czas przedszkolaki nie brakowało
również w latach ubiegłych. To między innymi:
budowa oświetlenia awaryjnego w budynkach
przedszkoli nr 1 i 4 czy przebudowa klatki
schodowej przedszkola nr 6,budowa nawierzchni
przy budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3, czyli
obecnej Szkole Podstawowej nr 4. Na uwagę
zasługuje także utworzenie 2 lata temu dodatkowego oddziału żłobkowego w przedszkolu nr 2.
W ramach projektu sala żłobka została wyremontowana i wyposażona w niezbędne meble,
pomoce dydaktyczne i zabawki. Powstała też
łazienka dostosowana do potrzeb maluchów.
Wymienione powyżej inwestycje w miejskich placówkach
kosztowały łącznie ponad 935 tysięcy złotych.
Dzięki uruchomieniu oddziałów przedszkolnych przy
miejskich podstawówkach raz na zawsze zakończył się
problem niedostatecznej ilości miejsc przedszkolnych. Te

działania Miasta Grajewo zyskały uznanie, podobnie jak
modelowo przeprowadzona w naszym mieście reforma
oświatowa, gdy w kraju likwidowano gimnazja.
- Chciałbym również zaznaczyć, że podejmujemy szereg
działań związanych z edukacją, ale i rekreacją dzieci
i młodzieży, To pikniki naukowe, czyli wydarzenia takie jak
„SamoRządowe Przygody z Nauką”z września 2021 roku–
mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
W programie tego pikniku były między innymi: warsztaty
edukacyjne,eksperymenty naukowe, gry, zabawy,
konkursy, pokaz musztry i sprzętu wojskowego oraz
udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło również
występów artystycznych. Organizatorami wydarzenia było
Miasto Grajewo, Łomżyńskie Forum Samorządowe,
Wyższa Szkoła Agrobiznesu oraz Szkoła Podstawowa nr 4
w Grajewie przy wsparciu z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W Grajewie na zakończenie roku szkolnego
organizowane są także pikniki rodzinne pod hasłem:
„Witamy Wakacje”. Strefa rodzinna Parku Solidarności
służy zabawie z animatorami dla dzieci, jest grill z kiełbaskami i wata cukrowa.

Nieustannie inwestujemy w rozwój bazy lokalowej miejskich szkół i przedszkoli.
WM / Fot. grajewo.pl
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