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Alarm! Niekorzystny dla Grajewa i sąsiednich
samorządów wariant przebiegu S 16 najwyżej oceniła
firma, która dokonała tak zwanej analizy wielokryterialnej. Już sama metodologia badań budzi
sprzeciw, a jeszcze większy- błędne naszym zdaniemwnioski oraz pominięcie faktów przemawiających za
budową tej ważnej drogi w wariancie I, czyli
w przebiegu Ełk-Prostki-Grajewo-Szczuczyn-MońkiKnyszyn.
Do budowy S 16 droga daleka, lecz nie ma co czekać, ponieważ
zbliża się czas decyzji, która ostatecznie wytyczy jej szlak. Dlatego
zdecydowaną reakcję na zaprezentowane 17 maja „rewelacje”
podjął włodarz naszego miasta. 25 maja na Sesji Rady Miasta
Grajewo Burmistrz Dariusz Latarowski przedstawił radnym swoje
stanowisko dotyczące zaproponowanego „Studium Techniczno –
Ekonomiczno- Środowiskowego drogi krajowej S16 na odcinku:
Ełk – Knyszyn – oraz Raczki – Knyszyn (wariant alternatywny
wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do wniosków
o wydanie decyzji środowiskowej”, które promuje wariant
alternatywny (W4).
- Definitywnie nie zgadam się z tą propozycją i w dalszym ciągu
optuję za Wariantem nr 1, który dla Grajewa jest najkorzystniejszy
– mówi Burmistrz. – Wysłaliśmy już do Ministerstwa Infrastruktury oficjalny protest w zakresie rekomendacji do dalszych
prac nad Wariantem 4.
Co budzi największy sprzeciw władz Miasta Grajewo w tym
opracowaniu?
Długość odcinka W1 wynosi 60,222 km, a W4 72,600 km. Gdy do
niego dodać odcinek S 19 Korycin-Knyszyn, wówczas to aż 93,600
km. W wariancie W1 przewiduje się do wykonania najmniej, bo
jedynie 103 obiekty inżynierskie (W2-126, W3-105), a dla W4 aż
242 i to bez uwzględnienia tych na odcinku S19 Korycin- Knyszyn.
Do tego dochodzą rozbieżności w samym opracowaniu STEŚ jeśli
chodzi o liczbę węzłów i skrzyżowań. Raz dla W4 ma być ich 8 (bez
odcinka drogi S19), a innym razem już 10. Zgodnie z tym
opracowaniem realizacja wariantu W4 wymaga budowy 79
zbiorników retencyjnych, a W1 tylko 46. Długość linii kolizji
z infrastrukturą niezwiązaną z drogą dla W1 mierzy 20.588 km,
a dla W4 aż 59,251 km. Co z krajobrazem i środowiskiem?
Realizacja W1 oznacza nasypy o łącznej objętości zaledwie 4 436
736 m3, dla W4 to 7 122 371 m3! Analizy ekonomiczne wskazują, że
najkorzystniejszy pod tym względem jest Wariant W1, za którym
optuje między innymi Miasto Grajewo. Wariant W4 koliduje z

obszarem Natura 2000 na znacznie dłuższym odcinku niż W1.
Kuriozów jest znacznie więcej. Wszystkie zostały ujęte
w proteście wysłanym do Ministerstwa Infrastruktury.
- Dlatego też Samorząd Miasta Grajewo podważa wiarygodność
analizy wielokryterialnej, w której przyjęto dowolne wartości
poszczególnych wag, a tym samym uzyskano wartości najwyżej
oceniające Wariant 4 – sumuje Burmistrz Latarowski. – My wciąż
mówimy TAK Drodze S16 w przebiegu Ełk-ProstkiGrajewo- Szczuczyn-Goniądz- Mońki- Knyszyn.
Tę koncepcję popiera również Miasto Ełk.
- Ta droga, w tym właśnie przebiegu jest ważna dla rozwoju
regionu oraz wzrostu bezpieczeństwa kierowców – argumentuje
Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku.
- Tu poza powyższym ważny jest również aspekt rozwoju
ekonomicznego dwóch województw, które potrzebują dobrych
dróg – dodaje Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Kossakowski z Ełku.
- Mieszkańcy naszego regionu czekają na bezpieczną drogę
w kierunku Białegostoku i Ełku, która pozwoli nam również na
dalszy rozwój naszego województwa – mówi Poseł Adam
Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Do tematu tak ważnego dla Grajewa, Podlasia, Ełku
i Mazur z pewnością będziemy wracać, stojąc na stanowisku,
że S 16 z węzłem Grajewo stanowi fundament trasy Via Carpatia
z logicznym połączeniem odcinka Olsztyn – Mrągowo – Ełk na
węźle Ełk.
WM/ Fot. grajewo.pl

W numerze:



str. 3

Gazeta bezpłatna







str. 8-9

str. 16

Gazeta bezpłatna

Gazeta bezpłatna

INWESTYCJE



W kilku poprzednich wydaniach Gazety Grajewskiej
sporo informacji zostało poświęconych architektonicznej metamorfozie centrum. Realizowana właśnie
rewitalizacja serca miasta- poza walorami estetycznymi, poprawą bezpieczeństwa- ma kolejny, bardzo
istotny atut. Będzie nim wzrost gospodarczy oraz
społeczny śródmieścia.
Jak uzyskany zostanie ten efekt społeczno-gospodarczy i na czym
będzie polegał? W ramach rewitalizacji centrum wyburzono te
budynki komunalne, które nie nadawały się już do remontu. Ze
śródmieścia usunięto także zdegradowane rudery gospodarcze.
Zniknęły zatem grożące zawaleniem „straszaki”, chlewiki, a wraz
z nimi gryzonie. Uwolniona przestrzeń pozwala na zaprojektowanie w sercu miasta estetycznych i funkcjonalnych kamienic
mieszkalno-usługowych. Powstaną zatem nowe mieszkania, a na
parterach ulokowane będą działalności gospodarcze. Tym oraz już
prosperującym w centrum można śmiało wróżyć rozwój. Nowe
centrum zyska strumienie przechodniów, także turystów, którzy
z pewnością będą chcieli pospacerować odmienioną grajewską
starówką. Wśród nich znajdą się potencjalni klienci, którzy bez
problemu zaparkują na zrewitalizowanym wcześniej placu przy
ul. Popiełuszki. Takie miejsce projektowane jest również w garażu
podziemnym budynku, w ramach koncepcji, o której szczegółowo
informowaliśmy w wydaniu Gazety Grajewskiej 13 maja. Oba
opisane tam budynki będą licować z zabudową centrum, a przy
tym będą nowoczesne i funkcjonalne.
Opisane wyżej działania wzmocnią prosperujące już w śródmieściu firmy, będą sprzyjać powstawaniu nowych form działalności,
a to z kolei wygeneruje nowe miejsca pracy. Śródmieście będzie
bezpieczne, bo z monitoringiem. Lokatorzy starych, wyburzonych
już budynków zostali przeniesieni do innych lokali z zasobu
mienia komunalnego. Te trzy główne -splatające się ze sobą
działania- są właśnie motorem rozwoju społeczno-gospodarczego, osiąganego dzięki rewitalizacji śródmieścia. Do nich
dochodzi uzbrojenie centrum w brakujące media, dzięki czemu
poprawia się jakość życia obecnych oraz przyszłych mieszkańców
tej części miasta.
- W ramach tych działań wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na
doprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków 1 oraz 5
przy ulicy Ełckiej – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
W koncepcji nowego śródmieścia jest także plac zabaw, którego
tam brakuje. Całość zagospodarowania najstarszej części miasta
zakłada dużą ilość nowej oraz istniejącej zieleni.
- W ratuszu pod moim kierownictwem trwają już intensywne
starania o kolejne środki na dalsze prace rewitalizacyjne – dodaje
Burmistrz.
Dotąd na metamorfozę centrum Miasto Grajewo już pozyskało
4 miliony złotych. O potrzebie zmiany śródmieścia wiadomo było
od kilku dekad. To, co wcześniej było w sferze marzeń, planów
i koncepcji na papierze, obecne władze miasta potrafiły
zaprojektować, zdobyć na ten cel fundusze i doprowadzić do
realizacji, która właśnie trwa. Po zakończeniu aktualnie
prowadzonych prac przyjdzie czas na metamorfozę terenu
położonego między Placem Niepodległości i ulicą Ełcką.
Wkrótce z centrum znikną kolidujące z nowym zagospodarowaniem urządzenia energetyczne.
Realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum
Grajewa” obejmuje swym zakresem między innymi przebudowę
„w trybie zaprojektuj-wybuduj” istniejących urządzeń energetycznych (tj. linii oświetleniowej, linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia oraz linii kablowych średniego napięcia)
w ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i Placu Niepodległości kolidujących z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu, polegającej na demontażu istniejących linii średniego i niskiego
napięcia wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości oraz
budowy nowych odcinków linii kablowej wraz z przyłączami
w miejsce niekolidujące z zaprojektowanym zagospodarowaniem
terenu.
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W ramach zawartej umowy po stronie podwykonawcy robót
branży elektrycznej jest opracowanie projektu budowlanego
przedmiotowej przebudowy w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja
Rejon Energetyczny Łomża oraz Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział Białystok oraz uzyskania
stosownych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót
budowlanych w zakresie przedmiotowej przebudowy. Ze względu
na długotrwały proces wyżej wymienionych uzgodnień oraz
termin umowny prowadzone są roboty drogowe - przebudowa
kolidujących urządzeń (w tym słupów energetycznych) będzie
możliwa po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego w Grajewie.
Na chwilę obecną w dniu 02.06.2022 r. zostało
dokonane w Starostwie Powiatowym w Grajewie, stosowne
zgłoszenie dotyczące zamiaru rozpoczęcia robót związanych
z przebudową kolidujących urządzeń energetycznych - procedura
jest w trakcie.
W. Mierzwiński
Fot. grajewo.pl
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Lada dzień zostanie uroczyście podpisana umowa
z firmą, która wykona olbrzymią inwestycję
drogową za pozyskane ponad 29 milionów złotych,
a już wiadomo, że Grajewo zyskało następne sowite
dofinansowanie dwóch kolejnych działań. To aż
13 milionów 319 tysięcy złotych z II edycji
Rządowego Programu Inwestycji StrategicznychPolski Ład.
- Grajewo otrzymało teraz, w tej II edycji, dofinansowanie do
dwóch zadań. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie”
została wsparta kwotą 4 712 000,00 zł. „Budowa brakujących
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie” ma
zatwierdzone wsparcie w wysokości 8 607 000,00 zł. Dziękuję
Adamowi Andruszkiewiczowi Sekretarzowi Stanu w KPRM
oraz Jarosławowi Zielińskiemu Posłowi na Sejm RP za pomoc
w ubieganiu się o te dofinansowania. Dzięki tym środkom
skutecznie odpowiemy na potrzeby grajewian – mówi Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku nasze
miasto zyskało dofinansowanie w wysokości 29 milionów
złotych w I edycji Polskiego Ładu. To największy zewnętrzny
zastrzyk funduszy w historii Grajewa. Stąd zaplanowano
uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą w obecności
miejskich radnych oraz wspierających Grajewo parlamentarzystów. Wtedy, jak i teraz, dobrze napisane wnioski
zaprocentowały funduszami na rozwój naszego miasta. Warto
podkreślić, że Miasto Grajewo jest jedną z nielicznych
jednostek samorządu terytorialnego, która zyskała pieniądze
dla dwóch inwestycji jednocześnie. Co powstanie w ramach
przedsięwzięć, na które Grajewo dostało teraz łącznie ponad 13
milionów złotych?
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Legionistów, Spokojna, Ułańska, Perlitza,
Sztramko, Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka,
Św. Floriana, Św. Maksymiliana Kolbe, Siedzikówny „Inki”,
Tabortowskiego oraz budowę sieci wodociągowej w ulicach:
Jana Pawła II, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana,
Św. Maksymiliana Kolbe, Siedzikówny „Inki”, Tabortowskiego. Łącznie w ramach inwestycji zostanie wykonanych aż
około 3 km bieżących sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 2 km
bieżących sieci wodociągowej w wyżej wymienionych drogach.
Obecnie ulice na osiedlu Jana Pawła II nie są wyposażone
w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,a te na osiedlu
Legionistów- w wodociągową. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia wszystkie zostaną wyposażone w infrastrukturę
wodociągową i kanalizacji sanitarnej w stu procentach,
a osoby tam zamieszkałe uzyskają dostęp do bezpiecznej

i czystej wody z wodociągów miejskich oraz możliwość
przyłączenia się do miejskiej sieci sanitarnej.
Inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko, gdyż zmniejszone zostanie ryzyko przedostawania się do gruntu nieczystości z nieszczelnych przydomowych zbiorników na ścieki
oraz nieprawidłowo działających przydomowych oczyszczalni.
Korzystanie przez mieszkańców z wody wodociągowej,
zamiast z przydomowych studni,wpłynie pozytywnie na stan
zdrowia grajewian. Inwestycja jest w pełni przygotowana do
realizacji. Ratusz posiada całą, potrzebną dokumentację
techniczną projektową oraz niezbędne pozwolenia na budowę.
Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej
Ta inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach:
Architektów, Jaśminowej,Partyzantów, Piłsudskiego,
Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej,
Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej,
Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej.
Powstaną sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego,
Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej,
Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej. Łącznie w ramach inwestycji zostanie
wykonanych ok. 6 km bieżących sieci kanalizacji sanitarnej
oraz ok. 5,5 km bieżących sieci wodociągowej na ww. ulicach.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia wszystkie zostaną
wyposażone w infrastrukturę wodociągową i kanalizacji
sanitarnej w stu procentach, a osoby tam zamieszkałe uzyskają
dostęp do bezpiecznej i czystej wody z wodociągów miejskich
oraz możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci sanitarnej.
Ten projekt, podobnie jak dotyczący osiedli Jana Pawła II
i Legionistów, będzie miał pozytywny wpływ na środowisko
oraz zdrowie mieszkańców.
W zależności od stopnia wyposażenia w infrastrukturę wodociągową i sanitarną, część ulic będzie uzbrajana
w sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na całej długości,
a niektóre będą wyposażane w sieci wodociągowe i kanalizacji
sanitarnej tylko tam, gdzie tej infrastruktury obecnie brakuje.
Inwestycja jest częściowo przygotowana do realizacji. Urząd
Miasta Grajewo posiada niezbędną dokumentację techniczną
projektową oraz niezbędne pozwolenia na budowę na część
zakresu. Wodociągi i kanalizacje sanitarne będą częściowo
zrealizowane w systemie zaprojektuj-wybuduj na odcinkach,
na których nie zostały jeszcze opracowane projekty budowlane
i uzyskane pozwolenia na budowę.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2025
rok. Finisz tej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów
spodziewany jest już na koniec przyszłego roku.
WM na podst. grajewo.pl
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Części ulic: Przemysłowa, Elektryczna i Architektów
zyskają nawierzchnię i infrastrukturę techniczną. Aby
przystąpić do prac budowlanych, najpierw należy zyskać
dokumentację projektową tej inwestycji. 24 maja
grajewski ratusz wybrał ofertę firmy, która ją opracuje.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji
projektowej na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni
i infrastruktury technicznej w ulicach w mieście
Grajewo” obejmowało swoim zakresem 3 części:
1) Część 1 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury
technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie”,
2) Część 2 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury
technicznej w części ul. Architektów w Grajewie”,
3) Część 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.
Przemysłowej w Grajewie”.
To kolejny dobry krok do poprawy sieci miejskich dróg, a jednocześnie perspektywa dalszego rozwoju terenów położonych
w sąsiedztwie ulic, których uzbrojenie w nawierzchnie i media
będzie następnie już tylko kwestią czasu. Aby do tego przystąpić,
niezbędny jest projekt. Ten dotyczący ulic Elektrycznej
i Przemysłowej powstanie najpóźniej za 90 dni od chwili
podpisania umowy. 30 dni więcej wykonawca dokumentacji ma
na część dotyczącą ulicy Architektów.
Co trzeba zaprojektować?
Dla części ulicy Elektrycznej, a dokładnie fragmentu, gdzie kończy
się nawierzchnia z kostki do skrzyżowania z ul. Kopernika
potrzebna jest dokumentacja brakującej nawierzchni i kanalizacji
deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, a także projekt stałej







organizacji ruchu.
Odnośnie fragmentu ulicy Architektów powstanie
projekt, który w przyszłości pozwoli na uzupełnienie tej drogi
o nawierzchnię i brakującą kanalizację sanitarną, deszczową oraz
sieć wodociągową. Tu również dojdzie projekt stałej organizacji
ruchu.
Fragment ulicy Przemysłowej zaś wymaga projektu
kanalizacji sanitarnej.
Dla każdej z tych trzech ulic projektant będzie zobowiązany sporządzić także dokumentację likwidacji ewentualnych
kolizji uzbrojenia oraz uzyskać pozwolenia na budowę.
WM
Fot. grajewo.pl


Mamy dobre informacje dotyczące remontu
i przebudowy bramy Cmentarza Parafialnego, czyli
tych działań, które w październiku 2021 roku
zainicjował Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo. 30 maja 2022 roku Sejmik Województwa
Podlaskiego poinformował, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie zyska
dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na ten
cel.
Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku
w proces ratowania tego zabytku zaangażował się Burmistrz
Miasta Grajewo, Dariusz Latarowski. W tym celu 22 października
spotkał się na cmentarzu parafialnym z Księdzem Dziekanem
Dariuszem Łapińskim, Proboszczem Parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej oraz Tomaszem Dudzińskim, Przewodniczącym
Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza
Parafialnego. W rozmowach wzięli udział także projektanci,
a dotyczyły one remontu i przebudowy głównej bramy
cmentarnej.
Pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowej
zostały przekazane od darczyńców przez Społeczny Komitet
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Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego. Komitet od
wielu lat kwestuje na ratowanie i ochronę zabytków grajewskiej
nekropolii. Już pod koniec ubiegłego roku do Społecznego
Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego trafił
projekt zaplanowanych prac. Dokumentację udało się
sfinansować właśnie dzięki hojności osób, które od lat wspierają
szczytną działalność komitetu.
- Cieszę się, że wspólnie poczyniliśmy wtedy ten ważny krok do
uratowania tego zabytku, a teraz Sejmik Województwa
Podlaskiego przyznał Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
dofinansowanie na ten cel. Brama i nekropolia nie są co prawda
własnością Miasta, lecz stanowią jakże istotny element architektury Grajewa i wspólnie powinniśmy zabiegać o to, by odzyskała
dawny blask. Dlatego jesienią ubiegłego roku podjąłem działania
w tym kierunku. Tu wchodziły w grę także kwestie bezpieczeństwa
grajewian, którzy odwiedzają groby swoich bliskich na tej
nekropolii. Zwłoka w działaniach mogłaby skutkować koniecznością wyłączenia bramy z użytkowania – mówi Dariusz
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
WM
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Polsko-Ukraiński Dzień Dziecka w Świetlicy Środowiskowej "Przystań" zorganizował 1 czerwca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Grajewie. Miały być dmuchańce
i wata cukrowa, ale pogoda pokrzyżowała plany. Jednak
święto uratowali żołnierze z NATO enhanced Forward
Presence Battle Group Poland, którzy znów przyjechali do
Grajewa- tym razem specjalnie z okazji Dnia Dziecka. Przez
kilka godzin bawili się i wygłupiali z najmłodszymi, wśród
których były też dzieci uchodźców z Ukrainy. Wszystkie

maluchy zostały obdarowane prezentami ufundowanymi
przez sponsorów. Później odbyło się spotkanie w ratuszu,
gdzie Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo
osobiście podziękował żołnierzom z NATO za ich udział
w wydarzeniach organizowanych w mieście i wsparcie przy
realizacji inwestycji związanej z rewitalizacją centrum.
grajewo.pl/WM / Fot. grajewo.pl


Przejazd kolumny wozów ulicami Grajewa rozpoczął
Festyn Strażacki OSP. 29 maja przybyłych powitał m.in.
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo oraz dh
Krzysztof Chełmiński Prezes OSP Grajewo. Potem na
scenie przy Grajewskiej Izbie Historycznej odbył się
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP z Kapelmistrzem
Ryszardem Jasionowskim na czele. Zabrzmiały utwory
muzyki poważnej i rozrywkowej, w tym piosenki Zbigniewa
Wodeckiego w wykonaniu Piotra Michalskiego.

Pogoda była tego dnia deszczowa, ale zabawasuper. Dużo śmiechu towarzyszyło przeciąganiu liny.
Organizatorzy przygotowali liczne konkursy dla dzieci
i starszych. Później odbyły się interesujące pokazy
sprawności strażackiej i sprzętu oraz pokazy ratownictwa.
Wszyscy startujący w konkurencjach strażackich otrzymali
medale. Można też było skosztować przysmaków kuchni
polowej i słodkości ze stoiska z watą cukrową.
grajewo.pl
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4 czerwca 2022 r. obchodziliśmy po raz czwarty Światowy
Dzień Mleka, którego organizatorem było Grajewskie
Centrum Kultury, Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum
Mleka, Miasto Grajewo oraz Partnerzy: Spółdzielnia
Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Polska Izba Mleka
z Białegostoku, Urząd Gminy Rajgród, Koło Gospodyń
Wiejskich Rydzewo. Wydarzenie miało na celu podkreślenie
walorów mleka i przetworów mlecznych w diecie człowieka.
Festyn otworzyła p. Anna Mroziewska, Zastępca Dyrektora
Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie, witając przybyłe
na wydarzenie osoby oraz Partnerów, którzy aktywnie włączyli
się w obchody Światowego Dnia Mleka. Zebranych powitali
również Burmistrz Miasta Grajewo p. Dariusz Latarowski oraz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo p. Wiesław
Dembiński.
Na przybyłych gości czekały liczne atrakcje. Festyn rozpoczął
się od prezentacji pokazu pieczenia serniczków w wykonaniu
KGW Rydzewo. Na scenie odbywał się również pokaz robienia
koziego sera podpuszczkowego, który poprowadziła pani
Irena Och z Augustowskich Smaków Natury. Uczestnicy
wydarzenia mogli zapoznać się z procesem produkcji sera.
Dzieci bardzo chętnie ubijały masło z mleka krowiego
w drewnianej maselnicy. Następnie można było spróbować
maślanki i chleba pszenno-żytniego na zakwasie ze świeżo
zrobionym masłem. Ciekawą atrakcją była żywa zagroda
z owcami, kozami i królikami, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
Podczas Światowego Dnia Mleka wystąpił ZPiT Grajewianie
prowadzony przez p. Wojciecha Chylewskiego, który
zaprezentował dwa tańce: „Augustowski Zaścianek”,
„Lubelskie figle” oraz przyśpiewki, za co otrzymał zasłużone,
gromkie brawa. Następnie na scenie zaprezentował się
grajewski zespół Break FIX kierowany przez Marcina
Wasilewskiego, który zatańczył do piosenki Michaela
Jacksona oraz hip-hop.

Krówka Matylda wraz z przyjaciółmi - Mleczną Kitą i Kotem
Mleczysławem z Polskiej Izby Mleka, zachęcała dzieci do
zabawy. Nikt nie narzekał na nudę! Nie zabrakło animacji
w wykonaniu Wodzirej Band i Grajewskiego Centrum Kultury:
gier i konkursów z nagrodami o tematyce mlecznej, które
cieszyły się dużym powodzeniem. Nagrody trafiły również do
trzech autorów konkursowych prac plastycznych za
narysowanie przygód Krówki Matyldy z przyjaciółmi. Dzieci
z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach
robienia zakładek ludowych, skarbonek czy też malowania
odlewów gipsowych.
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały wystawy rękodzieł,
które można było podziwiać oraz tradycyjne wyroby
spożywcze do kupienia. Chętni mogli również obejrzeć ramkę z
pszczołami oraz spróbować odnaleźć królową czy też zakupić
pszczele produkty.
Na zakończenie imprezy wszyscy chętni mieli okazję
spróbować serniczków, sera i chleba z masłem. Dzieci, które
uczestniczyły w zabawach i konkursach, otrzymały mleczne
nagrody ufundowane przez SM MLEKPOL. Składamy
serdeczne podziękowania Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL
w Grajewie- p. Edmundowi Borawskiemu za przekazanie
mlecznych produktów oraz gadżetów dla uczestników festynu.
Dziękujemy wszystkim Partnerom za uatrakcyjnienie
wydarzenia, p. Stanisławowi Fortunie za przekazanie
ogrodzenia do żywej zagrody oraz Wolontariuszom za pomoc
w jego organizacji.
Zapraszamy za rok!
CTM-MM
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28 maja w parku z czołgami odbyła się druga edycja Pikniku
Organizacji Pozarządowych, którego organizatorami byli:
Centrum Organizacji Pozarządowych, Miasto Grajewo
i Grajewskie Centrum Kultury. Imprezę otworzył
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas–Rząsa.
Ci powitali przybyłych gości, organizatorów oraz
współorganizatorów, a wśród tych byli między innymi:
Towarzystwo Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych,
Morsy Szych Grajewo, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub
Motocyklowy Motowilki, KS Maratonka, OSP Grajewo,
ZHP – Hufiec Biebrzański, Szlachetna Paczka, Młodzi dla
Grajewa.
Na uczestników wydarzenia czekało moc atrakcji: gry,
zabawy i konkursy z nagrodami przygotowane przez lokalne
stowarzyszenia. Dzieci aktywnie brały udział w animacjach
Fabryki Zabawy oraz w konkursie KS Maratonka. Najmłodsi
świetnie sobie poradzili z testem na temat KS Maratonka
i Biegu Wilka. Następnie odbył się bieg integracyjny dookoła
parku, który zgromadził amatorów zdrowego trybu życia.
Podczas pikniku wszyscy chętni mogli spróbować kuchni
ukraińskiej, m.in. tamtejszego barszczu z obowiązkową
łyżką śmietany, pierogów z serem, czy też pampuszki
(drożdżowej bułki z ziołami i czosnkiem). Kuchnia polowa
oferowała również dania, które cieszą się popularnością
zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie: grochówkę oraz
makowiec.
Dziękujemy za tak liczne przybycie pomimo deszczowej
pogody.
GCK

7

WYWIAD


Rozmawiamy z Pawłem Sobolewskim, który
został nowym trenerem piłkarzy WARMII
Grajewo. W poniedziałek 30 maja Zarząd Klubu
przedstawił drużynie szkoleniowca, który
zastąpił na tym stanowisku Leszka Zawadzkiego.
Warto przypomnieć, że w latach 2000- 2003 roku
Sobolewski grał w WARMII. Spytaliśmy o to,
jakie są plany nowego trenera, jak ocenia
potencjał zespołu i czy ma chęć poprowadzić
seniorską drużynę na stałe.
- Skąd decyzja, by przyjąć propozycję poprowadzenia I drużyny WARMII Grajewo?
- Niektórym się po prostu nie odmawia. Proszę zauważyć,
że WARMIA Grajewo jest drużyną ponadprzeciętną. To
poukładany, bardzo dobry Klub ze świetną drużyną,
zapleczem i pięknymi tradycjami. Gdy zadzwonił Pan
Prezes, bardzo się ucieszyłem i byłbym naprawdędelikatnie mówiąc-„nierozsądny”, gdybym odmówił.
- Czyli nie wahał się Pan ani chwili?
- Nie wahałem się nawet przez ułamek sekundy.
- Jak dotąd przebiegała Pana kariera piłkarska?
- Swoją karierę piłkarską rozpocząłem w MAZURZE Ełk,
którego jestem wychowankiem. W 2000 roku zostałem
piłkarzem WARMII i do 2003 roku rozegrałem dla naszego
Klubu 79 meczów, w których zdobyłem 29 goli. W barwach
WARMII w 2002 roku zaliczyłem awans do III ligi
centralnej i zdobyliśmy wówczas Puchar Polski na szczeblu
województwa podlaskiego. Po sezonie 2002/2003
odszedłem do JAGIELLONII Białystok, w której grałem w
II lidze i w sezonie 2006/2007 zostałem transferowany do
KORONY Kielce. Z tym klubem awansowałem do
Ekstraklasy, w której zagrałem 177 spotkań i zdobyłem 15
bramek. Po zakończeniu gry w KORONIE w 2016 wróciłem
do Ełku, kontynuując grę w MKS Ełk, ROMINCIE Gołdap,
BIEBRZY Goniądz i MAZURZE Ełk. W 2020 roku zostałem
grającym trenerem ełckiego klubu, którym pozostawałem
do stycznia bieżącego roku. W swojej karierze grałem
przede wszystkim na pozycjach: ofensywnego pomocnika
w WARMII Grajewo, na boku pomocy w JAGIELLONII
Białystok i w KORONIE Kielce. Z biegiem lat zawodnicy są
stopniowo stawiani dalej od bramki przeciwnika. Teraz
stanąłem przed szansą powrotu do tego, co kocham, czyli
do piłki nożnej. Z całego serca dziękuję Zarządowi Klubu
WARMIA Grajewo oraz Burmistrzowi Miasta Panu
Dariuszowi Latarowskiemu za zaufanie, jakim mnie
obdarowali i obiecuję im, Zespołowi oraz Kibicom i Miastu,
że dam z siebie wszystko, by tego zaufania nie zawieść.
- Już wiadomo, że poprowadzi Pan WARMIĘ do
końca bieżącego sezonu. O tym, czy będzie to robił
też w kolejnym sezonie 2022/2023 zdecydują nowe
władze WARMII, które zostaną wybrane 8 czerwca
(rozmawiamy 2 czerwca, a to wydanie Gazety
Grajewskiej ślemy do drukarni 7 czerwca- red.)
Czy gdyby pojawiła się propozycja dalszej
współpracy, przyjąłby ją Pan?
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- Oczywiście, że tak. Tu jednak należy poczekać na decyzję
Zarządu Klubu. Jeśli pojawi się taka propozycja, na pewno
ją przyjmę.
- Jaki ma Pan pomysł na grę WARMII Grajewo?
- Mam swój pomysł i mógłbym opowiadać o nim
godzinami, lecz przy tym koniecznie rozrysowując
założenia taktyczne. Po dwóch treningach wiem już, że nie
wszystkie pomysły można wprowadzić od razu, ponieważ
byłoby to zbyt wielkie odejście od przyzwyczajeń gry
zawodników zespołu i mogłoby odbić się negatywnie na
wyniku najbliższego meczu, a tego przecież nie chcemy. Nie
chcę zatem wprowadzać rewolucyjnych zmian. Pragnę tutaj
zaznaczyć, że mój poprzednik -Pan Leszek Zawadzki- miał
swój własny, dobry pomysł na grę i ja mam także swój
autorski, bardzo dobry pomysł.
- W jakiej kondycji pozostawił Zespół WARMII
Grajewo trener Zawadzki?
- W bardzo dobrej. To ponad dwudziestu świetnych zawodników, gdzie jest wspaniała harmonia siły, doświadczenia
i woli walki.
- To symboliczne przekazanie szatni, uwiecznione
na zdjęciach, gdzie uśmiecha się i Pan, i Pan Leszek
Zawadzki pokazuje, że nikt na tej zmianie nie
stracił. Tak jest?
- Dokładnie tak. Trener Zawadzki miał swoje powody, dla
których pasowało mu przestać być trenerem WARMII
przed zakończeniem sezonu, a mnie bardzo ucieszyła
wiadomość, że mam szansę ten zespół poprowadzić. To
sytuacja korzystna dla nas obu oraz zespołu i Klubu. Z tego
miejsca chcę bardzo podziękować Panu Leszkowi
Zawadzkiemu za Jego pracę, wkład w rozwój drużyny
i zapewniam, że włożę mnóstwo wysiłku i serce, by ten
potencjał powiększyć.
- Ten wywiad powstaje po drugim treningu
WARMII, który Pan poprowadził. Co cieszy i czy
jest coś, co być może niepokoi?
- Tak, jak już wcześniej wspomniałem, cieszy duży skład
z długą ławką zawodników rezerwowych. Niepokoić mogą
www.gazetagrajewska.pl
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kontuzje. Sam doskonale wiem, że nawet po nieskomplikowanej, lekkiej kontuzji dochodzi się do poprzedniej
formy nie szybciej niż w miesiąc. To istotne, biorąc pod
uwagę, że piłkarze średnio na boisku przez 98 procent czasu
gry biegają, a jedynie 2 procent tego czasu są przy piłce.
Dlatego nie ma trenera, którego nie martwi kontuzja
któregokolwiek zawodnika zespołu. Cieszy mnie poukładany Klub i zespół oraz wysoka jakość gry na treningach,
a także profesjonalna postawa zawodników. Cieszę się
wreszcie z tego, że wróciłem do WARMII Grajewo i znów
robię to, co najbardziej kocham- piłkę nożną. To świetne
uczucie, tym bardziej, że wystąpię w roli szkoleniowca
przed wspaniałymi kibicami WARMII, których część
dopingowała mnie, gdy niespełna 20 lat temu byłem
zawodnikiem grajewskiej drużyny.
- Rozmawiamy w czwartek 2 czerwca. 4 czerwca
o godzinie 16:00 piłkarze WARMII Grajewo pod
Pana wodzą podejmą w Grajewie ŁKS 1926 Łomża.
Czy to trudny przeciwnik? Jaki ma Pan plan
minimum na ten mecz i kolejne spotkania?
- Sądzę, że czeka nas trudne spotkanie. Nasz rywal nie bez
powodu bije się o awans do trzeciej ligi. Dysponują dobrym
atakiem i niezłą obroną. Przed meczem z WARMIĄ
Grajewo ŁKS 1926 Łomża jest na trzecim miejscu w tabeli
z dorobkiem 65 punktów i do lidera- OLIMPII Zambrów

traci jedynie trzy punkty. To świadczy o sile naszego
przeciwnika. Co do planu minimum na to spotkanie
i kolejne w tym sezonie,sprawa jest dla mnie jasna. Jednak
w odniesieniu do planu na dalszą grę zespołu, to najpierw
chciałbym przypomnieć, że tutaj trzeba poczekać na
decyzję Zarządu Klubu, czy w nowym sezonie zechce
powierzyć mi prowadzenie zespołu. Jeśli ktoś mnie zna, to
dobrze wie, że jestem ambitny, bardzo waleczny i daję
z siebie zawsze sto procent. Dlatego plan minimum na
każdy mecz mam taki, by spotkanie wygrać. Jestem
przekonany, że sto procent da z siebie na boisku także nasz
zespół, lecz pamiętajmy, że to jest sport, gdzie nie wszystko
układa się zawsze tylko i wyłącznie po naszej myśli. O ile
martwią mnie wspomniane wcześniej kontuzje, o tyle
dobrą informacją przedmeczową jest ta, że nikt nie musi
podczas spotkania z ŁKS 1926 Łomża pauzować za żółte
kartki.
- W listopadzie Klub Sportowy WARMIA Grajew
o przystąpił do programu "Piłkarska przyszłość
z LOTOSEM". Jego celem jest m.in. wyszukiwanie
utalentowanych sportowców. W Grajewie
programem objęte są cztery drużyny roczników
2008-2011, w których trenuje około 100 młodych
zawodników. Jednym ze spodziewanych efektów
tej współpracy jest ten, że wychowankowie objęci
programem "Piłkarska przyszłość z LOTOSEM"
w perspektywie będą zasilać seniorski zespół
WARMII Grajewo. Czy to Pana zdaniem dobrze
wróży I drużynie WARMII Grajewo?
- Aktywność fizyczna, rozwój sportu i talentów zawsze są
jak najbardziej na plus. Jestem przekonany, że skorzystają
na tym uczestnicy tego programu, a w przyszłości seniorski
zespół WARMII Grajewo.
- Miasto Grajewo jest samorządem, który wspiera
sport, inwestuje w nową i rozwój dotychczasowej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Miasto
dotuje WARMIĘ Grajewo. Czy taki fakt oraz
obecność sponsorów mają wpływ na dobrą
atmosferę w zespole, którego jest Pan szkoleniowcem?
- Oczywiście, że tak.Tutaj jest stabilizacja finansowa i jasne
zasady, które budują spokój. To dobra sytuacja, gdzie
zawodnicy mają komfort psychiczny w szatni oraz w domu
i radość z gry na boisku. Ja wtedy wiem, że jeśli daję z siebie
sto procent możliwości, to tego samego mam prawo
wymagać od nich na treningach i na meczach. Na plus jest
także dobrze przygotowane do treningów i meczów boisko.
Poznaję coraz lepiej swój zespół, a ten poznaje mnie i dobry
klimat, na który składają się te wszystkie zalety, sprzyja
owocnej współpracy. Ze swojej strony deklaruję, że dam
z siebie za każdym razem wszystko, by WARMIA Grajewo
wspinała się coraz wyżej w ligowej tabeli, bo siódme miejsce
nie jest zadowalające. Jestem przekonany, że uda się nam
wspólnie osiągnąć lepsze. Korzystając z okazji, raz jeszcze
dziękuję Zarządowi Klubu Sportowego WARMIA Grajewo
oraz władzom miasta za propozycję i zaufanie, jakim
zostałem obdarowany. Nie zawiodę.
- Dziękujemy za rozmowę.
9

INFORMACJE


Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych
w Grajewie postanowiło włączyć się w akcję niesienia
pomocy uchodźcom z Ukrainy, których los rzucił do
naszego Miasta. Zdecydowaliśmy się umożliwić im naukę
języka polskiego.
Po uzyskaniu zgody władz Miasta na zorganizowanie
zajęć lekcyjnych w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych (zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 61),
przystąpiliśmy do remontu i adaptacji pomieszczeń oraz
naprawy i zgromadzenia niezbędnego sprzętu. Dzięki
ludziom dobrej woli oraz firmom, które nas wsparły
zarówno finansowo, jak i rzeczowo, udało się w ciągu
2 tygodni przygotować pomieszczenie do prowadzenia
lekcji.
Po ogłoszeniu naboru, na zajęcia zapisało się
wstępnie 49 osób. Zajęcia rozpoczęły się w 3 grupach
4 kwietnia. Na koniec miesiąca aktywnie uczestniczyło
w nich 13 dzieci oraz 30 osób dorosłych. W minionym
miesiącu odbyło się 16 spotkań lekcyjnych, trwających po
2 godziny. Zajęcia kontynuowane są w maju. Chcielibyśmy,
by lekcje trwały do wakacji.
Z „uczniami” pracują 3 sympatyczne panie: pani
Tatiana Kryvenko (Ukrainka mieszkająca w naszym
mieście), nauczycielki- pani Lucyna Bagińska i pani Anna





Charmułowicz. Aby ulżyć w przetrwaniu trudnych czasów,
zwłaszcza dzieciom, podjęliśmy różne działania, dające
szansę poznania naszego miasta, okolic i ludzi.
9 kwietnia odbyła się wycieczka do Muzeum Mleka.
Uczestnicy z przewodnikiem zwiedzili jedyne tego typu
muzeum w Polsce. Potem wielu z nich razem z mieszkańcami miasta udało się na Kiermasz Wielkanocny
przygotowany przez Grajewskie Centrum Kultury. 14 maja
w Szymanach miał miejsce piknik integracyjny z atrakcjami, np. pieczenie kiełbasek na ognisku czy jazda konna,
w którym udział wzięła grupa ponad 30 osób. 21 maja grupa
60 osób spędziła mile czas, zwiedzając urocze, historyczne
miasteczko Tykocin. W planie zwiedzania były m.in.
synagoga, muzeum w dawnym Domu Talmudycznym oraz
zamek. Dzień zakończono wspólnym obiadem.
W imieniu wszystkich członków naszego Towarzystwa chcielibyśmy serdecznie podziękować paniom, które
poświęciły swój czas i włączyły się w prowadzenie zajęć
nauki języka polskiego. Jesteśmy wdzięczni wszystkim
osobom, instytucjom, firmom, które tak serdecznie i hojnie
wsparły nas, dając w ten sposób szansę niesienia pomocy
ludziom, tak ciężko doświadczonym przez wojnę.
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych



29 maja 2022 r. Muzeum Mleka wzięło udział w obchodach
Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim w Białymstoku.
Przygotowaliśmy ciekawe atrakcje dla najmłodszych, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem, m.in. wizytę naszej
maskotki muzealnej krówki Matyldy. Inną atrakcją był
mleczny eksperyment, w którym dzieci bardzo chętnie
uczestniczyły. Mogły również dowiedzieć się wielu
ciekawostek o tematyce mlecznej, a potem sprawdzić swoją
wiedzę, rozwiązując quiz o mleku. Za jego poprawne
rozwiązanie otrzymały drobny upominek od Muzeum.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Zobaczcie, jak
dzieci wspólnie z Muzeum Mleka świętowały Dzień
Dziecka.
CT-MM
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Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza przeprowadzili kwestę na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.
Rozprowadzane były żywe żonkile, które wolontariusze
własnoręcznie posadzili jesienią przed budynkiem szkoły
(od strony boiska), a także wykonane przez nich papierowe
żonkile. Łącznie zebrano 846 zł. Zebrane środki zostały
przesłane na konto Fundacji „Pomóż Im”, prowadzącej
wspomniane wyżej hospicjum.Opiekunowie Szkolnego
Klubu Wolontariusza – panie Marzenna Czajkowska,
Renata Wierzchowska, Dorota Zabłocka- serdecznie
dziękują całej społeczności szkolnej za wsparcie kampanii
„Pola nadziei”.
CZAS WYJAZDÓW
11 maja 2022 r. klasy piąte wyruszyły na wiosenną wyprawę
po Mazurach. Rejs statkiem po jeziorze Śniardwy,
największym jeziorze w Polsce, zaliczony! Słynny Park
Wodny „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkachzaliczony! McDonald's w Piszu- zaliczony! Przejazd
piętrowym autokarem – sama przyjemność! Ech, Mazury,
jak wy cudne! Nikt nie pamięta pandemii!Wszyscy złapali
bakcyla wyjazdów.
PRZEDSZKOLAKI W GRAJEWSKIEJ IZBIE
HISTORYCZNEJ
10 maja w ramach bloku tematycznego: "Tutaj mieszkam moja miejscowość" dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz
z wychowawczyniami odbyły wycieczkę do Grajewskiej
Izby Historycznej. Juniorzy zobaczyły eksponaty związane

z historią naszego miasta, przekonały się, jak zmieniało się
miasto i życie mieszkańców na przestrzeni dziejów.
Podziwiały stare fotografie, mapy, sprzęty codziennego
użytku, odznaki, nieśmiertelniki i pamiątki po 9. Pułku
Strzelców Konnych. Wysłuchały krótkich informacji
o interesujących dziejach naszego miasta przedstawionej
przez pracownika Izby. Szczególną uwagę dzieci wzbudziła
replika bramy grajewskich koszar. Dla naszych przedszkolaków było to ogromne przeżycie i pierwsza lekcja historii.
Więcej: https://sp4.grajewo.com
Zapraszamy - SP 4 Grajewo


25 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Mleka. Z tej okazji
nasze przedszkole odwiedziła Krówka Matylda - maskotka
grajewskiego Muzeum Mleka. Przedszkolaki wspólnie
z Matyldą zatańczyły w rytm „mlecznych" przebojów.
Dzieci miały okazję do zadawania pytań dotyczących mleka
i jego przetworów. Dowiedziały się, skąd bierze się mleko,
jakie są jego zalety i w jaki sposób można je przetworzyć.
Wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera. Na zakończenie
Krówka zostawiła dzieciom słodki upominek.
PM6
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Nasze przedszkole we współpracy z Powiatową
Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Grajewie po
raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego
„Czyste powietrze wokół nas”.
W grupach „Żabki” i „Duszki” został przeprowadzony cykl
zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla
dzieci. Dzięki nim te zwiększyły wiedzę dotyczącą
szkodliwości dymu, obserwowały źródła dymu podczas
wycieczki, oglądały filmy edukacyjne: „Co to jest czyste
powietrze?” „Książę i Smog”, poszukiwały tabliczek
,,ZAKAZ PALENIA”. Projektowały własny znaczek ,,Nie pal
przy mnie", który zabrały do domów, rysowały różne źródła
dymu. Przedszkolaki zapoznały się z postacią Dinusia,
który nie lubi palaczy, ucieka przed dymem i śpiewały o nim
piosenkę. Dzieci bawiły się w zabawę w kwiaty. Przy
dźwiękach muzyki klasycznej, pokazywały jak zachowują
się rośliny oddychające świeżym, czystym powietrzem,
a jak, kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił
papierosa.
Celem zajęć jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne

palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia
papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby
palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji
rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na
dym tytoniowy.
PM2


Z okazji Światowego Dnia Pszczół, w piątek 20 maja,
Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie odwiedził Pan Karol
Ostaszewski, który jest właścicielem Pasieki Beczka Miodu.
Opowiedział on dzieciom o pracy pszczelarza oraz o tym,
jak powstaje miód i jak bardzo pożytecznymi owadami są
pszczoły i że tak naprawdę nie trzeba się ich bać. Ponadto
dzieci tego dnia wykonały pracę plastyczną przedstawiającą pszczołę.
PM6


Nasze przedszkole odwiedziła pani Anna Satkiewicz, która
pracuje w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pani Anna
przeprowadziła zajęcia edukacyjne, na których dzieci
poznały i zgłębiły tajniki przyrody jednego z ostatnich
unikatowych obszarów mokradłowych Europy- Bagien
Biebrzańskich. Przedszkolaki poznały dużo ciekawostek o
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zwierzętach żyjących na terenie parku. Dzieci były bardzo
zaciekawione i zadawały naszemu gościowi dużo pytań.
Jeszcze raz dziękujemy pani Annie za odwiedziny
i przeprowadzone zajęcia.
Emilia Makowsk, PM4

www.gazetagrajewska.pl
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15 maja w naszym przedszkolu odbył się Festiwal Piosenki
Przedszkolnej, w którym wzięły udział chętne dzieci ze
wszystkich grup. Przedszkolaki wykonały piosenki o tematyce wiosennej. Każdemu występowi towarzyszyła trema,
ale wykonawcy świetnie sobie z nią poradzili.
Komisja po burzliwej naradzie ogłosiła wyniki. Tak się
prezentują:
I miejsce - Natalia Muczyńska i Bianka Bundziów
II miejsce - Ala Karwowska i Zosia Tołkacz
III miejsce - Laura Wesołowska i Zosia Zalewska
Wyróżnienie - Natalia Gryczan, Jakub Bobrowski,
Amelka Gardocka i Lidia Sadowska
Dyplom za udział - Alicja Tuzinowska, Julia Glinko,
Mikołaj Chmiel, Ignacy Kukier i Piotr Ołdakowski
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
PM2



24 maja dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 z grup „Stokrotki”
i „Smerfy” uczestniczyły w wycieczce do bajkowej Krainy
Krasnoludków, położonej w Puszczy Knyszyńskiej. Program był
bardzo bogaty, obejmował mnóstwo atrakcji. Przedszkolaki
musiały zmierzyć się z leśnym torem przeszkód. Chociaż nie był on
taki prosty,dzieci dzielnie dawały sobie radę. Następnie miały
okazję pływać tratwą po stawie oraz możliwość obejrzenia
i wejścia na statek piracki. Słuchały odgłosów przyrody–
kumkania żab i szumu wiatru. W wolnej chwili oglądały, głaskały
oraz dokarmiały zwierzątka z wiejskiej zagrody: kozy, gęsi, kaczki
i króliczki. Dużo frajdy sprawiła przejażdżka na kucyku lub
osiołku. Największe wrażenie wywarła na nas wszystkich kraina
drewnianych krasnali oraz interesująca historia z nimi związana,
którą opowiedziała nam właścicielka gospodarstwa. Przedszkolaki miały czas na swobodną zabawę i harce w lesie. Na
zakończenie wycieczki dzieci wspólnie z paniami szukały skarbów
ukrytych w czeluściach zagrody piaskowej. Były też kiełbaski,
które tego dnia wyjątkowo smakowały nawet tym „niejadkom”.
Gospodarze przygotowali pyszne bułeczki z kremem czekoladowym i herbatkę. Ciekawe zabawy były dla dzieci źródłem
radości, relaksu i odpoczynku. Szczęśliwe wróciły do przedszkola,
gdzie czekali już stęsknieni rodzice. Z radością będziemy

wspominać ten dzień pełen zabaw, niezapomnianych wrażeń
i przygód na łonie natury.
PM 1



W rywalizacji udział wzięło 96 uczniów naszej szkoły, którzy już
od wielu lat systematycznie biorą udział w tym konkursie.
Uczniowie rozwiązywali zadania w czterech kategoriach: 1.
Żaczek – klasy II, 2. Maluch – klasy III i IV, 3. Benjamin – klasy
V i VI, 4. Kadet – klasy VII i VIII. Każdy uczestnik Konkursu
otrzymał zabawkę logiczną Zaplątany Kangurek.
Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły to:
BARDZO DOBRY wynik osiągnął RAFAŁ KARWOWSKI
KL. VIII D.
Wyróżnienia zdobyli: TOBIASZ SOKOŁOWSKI KL. II A,
APOLONIA LUBASZEWSKA KL. II B, LAURA BOGDAN KL. II
D, ZOFIA ŻEBROWSKA KL. IIIA, BARTOSZ KODA KL. III B,
ALEKSANDER WRÓBLEWSKI KL. IV B, KUBA
ROMANOWSKI KL. VI A, PAWEŁ TYSZKIEWICZ KL. VII A,
KRZYSZTOF KARWOWSKI KL. VIII D, PAULINA
POPOWSKA KL. VIII F.

Wymienionych uczniów do konkursu przygotowały panie:
Jadwiga Laszczkowska, Ewa Mieczkowska, Olga Fiodorowicz,
Joanna Rydzewska, Monika Kuryś, Marta Lenkiewicz,
Wiesława Konopka, Alicja Sulima, Ewa Wojciechowska.
W nagrodę laureaci oraz uczniowie z wynikiem bardzo dobrym
otrzymają bony EMPIK na kwotę 100 zł. Uczniowie
z wyróżnieniem otrzymają dyplom oraz „Miniaturę matematyczną” ufundowaną przez Komitet Organizacyjny
Konkursu. Nagrody zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Szkolny koordynator konkursu- p. Joanna Waniewska- serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom i życzy
sukcesów w przyszłym roku szkolnym.
Więcej wydarzeń: https://sp4.grajewo.com/
Zapraszamy – SP 4 Grajewo
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Liwia Pieńczykowska wywalczyła II miejsce w otwartych
mistrzostwach Gminy Kalinowo, które zostały rozegrane
w Pisanicy. To znaczący wynik najmłodszej zawodniczki
sekcji tenisa stołowego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Grajewie, uzyskany w konfrontacji czołowych
zawodniczek klubów województwa warmińskomazurskiego z Giżycka, Ełku, Olsztyna, Gołdapi, Olecka
i Pisanicy. W kategorii młodzików w tym turnieju startował
Kacper Goliczewski, który zajął 13 miejsce.
Dzień po zmaganiach w Pisanicy najmłodsi
zawodnicy województwa podlaskiego w Białymstoku
rywalizowali o tytuły najlepszych w sezonie 2021/2022.
W mistrzowskim turnieju tenisa stołowego w kategorii
skrzatów MOSiR Grajewo reprezentowała najmłodsza
zawodniczka sekcji, Liwia Pieńczykowska. Dzień wcześniej
w Pisanicy wywalczyła II miejsce, co świadczyło o jej dobrej
formie. Wśród zawodniczek z Białegostoku, Łomży,
Starego Folwarku, Suchowoli Liwia potwierdziła wysoką
dyspozycję i wywalczyła po zaciętych grach brązowy medal,

a startowała jako 5 zawodniczka listy klasyfikacyjnej
Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
LS/WM
Fot. LS


Zakończyły się rozgrywki drużynowe dla województwa
podlaskiego prowadzone przez Podlaski Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku. Występująca od
kilku sezonów na tym szczeblu rywalizacji grajewska
drużyna MOSiR-u za mijający sezon 2021/2022
wywalczyła III miejsce. Drugie miejsce, jakie zajmowała po
pierwszej rundzie, utraciła po remisie z UKS Ósemka I
Białystok. Jest to jednak kolejny sukces grajewskiej
drużyny tenisa stołowego, która od kilku sezonów
utrzymuje się w ścisłej czołówce województwa podlaskiego
na tym szczeblu rozgrywek. Tabela końcowa II Ligi:
Najlepszy bilans w rankingu indywidualnym uzyskali:
Krymski Marek- 16 gier, w tym 15 zwycięstw, Ogrodnik
Piotr- 20 gier, w tym 14 zwycięstw, Janiszewski Sebastian25 gier, w tym 11 zwycięstw, Królewicz Tyberiusz- 18 gier,
w tym 10 zwycięstw, Zawistowski Marcin- 27 gier, w tym
10 zwycięstw, Marczykowski Mateusz- 8 gier, w tym
5 zwycięstw, Maciorowski Krystian- 4 gry, w tym
3 zwycięstwa.
W rankingu deblowym w pierwszej dziesiątce tego
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zestawienia najlepiej wypadł debel Krymski Marek +
Janiszewski Sebastian, który na 6 gier wywalczył
5 zwycięstw i zajął 6 miejsce, a w pierwszej dziesiątce
uplasował się jeszcze drugi z grajewskich debliZawistowski Marcin + Ogrodnik Piotr, którzy na 8 gier
zaliczyli 5 zwycięstw.
LS

www.gazetagrajewska.pl
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Paweł Sobolewski niezwykle udanie zadebiutował
w roli szkoleniowca WARMII Grajewo. W sobotę
4 czerwca nasz zespół pod wodzą nowego trenera,
który zastąpił Leszka Zawadzkiego, po bardzo dobrej
grze pokonał aż 4:1 jednego z faworytów do
trzecioligowego awansu ŁKS 1926 Łomża.
Przed meczem uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu byłego zawodnika WARMII Mirosława
Rzeniewicza.
Od pierwszych minut spotkania gospodarze zaatakowali i dało się odczuć, że są niezwykle zmotywowani do gry. Już
w 4 minucie meczu Kamil Randzio popisał się kapitalnym
strzałem, po którym piłka trafiła w poprzeczkę. Goście otrząsnęli
się dopiero po kwadransie gry, w którym bezdyskusyjnie
przeważała WARMIA. „Super trio” ŁKS – Szymański, Maćkowski
i Jamajczyk Reid zaczęli poważniej niepokoić naszą obronę. W 24
minucie Rafał Maćkowski przestrzelił w dogodnej sytuacji. W 30
minucie Kamil Randzio wyrzucił piłkę z autu, podanie przedłużył
Edison, a Mateusz Tuzinowski pokonał Hremzę. Po zdobyciu gola
nasz zespół nadal atakował. Tuż przed przerwą świetną okazję
miał Kondratowicz, który nawet posłał piłkę do bramki, ale sędzia
uznał, że nasz zawodnik faulował obrońcę gości.
Tuż po rozpoczęciu drugiej części gry znów szansę na
gola miał Dawid Kondratowicz, ale strzelił ponad bramką. Minutę
później błąd defensywy łomżan wykorzystał Tomasz
Dzierzgowski, podwyższając na 2:0 dla WARMII. Kilka minut
później znów mieliśmy szansę, lecz tym razem Mateusz
Tuzinowski posłał piłkę za wysoko. W 53 minucie z rzutu wolnego
kapitalnym strzałem popisał się Patryk Szymański i dobrze
broniący w tym meczu Łukasz Sobolewski był bezszans.
Wydawało się, że ŁKS pójdzie za ciosem, ale WARMIA
odpowiedziała bardzo szybko. W 57 minucie Dawid Skalski
świetnie uderzył piłkę z rzutu wolnego, trącił ją głową Arkadiusz

Mazurek i było 3:1 dla gospodarzy. Trzy minuty później po drugiej
żółtej kartce musiał opuścić boisko Kamil Randzio. Całe pół
godziny meczu nasz zespół musiał bronić się w osłabieniu i można
było sądzić, że tak mocny zespół jak ŁKS wykorzysta grę z
przewagą jednego zawodnika. Tymczasem to WARMIA zdobyła
gola, którego w 85 minucie kapitalnym strzałem zdobył Paweł
Kossyk, ustalając wynik meczu na 4:1 dla grajewian. To była
prawdziwa klęska łomżan, którzy po meczu w Grajewie
praktycznie stracili szanse na awans, a w tym sezonie tak wysoko
jeszcze nie przegrali. Zwycięstwo po świetnym meczu było
swoistym prezentem zespołu dla obchodzącego w sobotę urodziny
Krzysztofa Piekarskiego – opiekuna medycznego naszej drużyny.
Teraz przed WARMIĄ dwa mecze wyjazdowe.
W niedzielę 12 czerwca zagramy w Szepietowie ze SPARTĄ 1951,
a w środę 15 czerwca w Zambrowie z liderującą w tabeli OLIMPIĄ.
Sezon zakończy mecz na własnym boisku 18 czerwca o godzinie
17:00 z TUREM Bielsk Podlaski.
Zdjęcia: Adam Dziejma
Autor: Janusz Szumowski


28 maja w Zespole Szkół Sportowych w Ełku
odbyły się sportowe zmagania w regionalnym
Turnieju Karate Shinkyokushin. Do rywalizacji
przystąpiło ponad 180 młodych sportowców
z 8 klubów: z Bartoszyc, Białegostoku, Ełku, Giżycka,
Grajewa, Lidzbarka Warmińskiego, Skarżyska
Kamiennej i Suwałk. 31 zawodników, 3 sędziów i co
najmniej drugie tyle cierpliwych i pomocnych
rodziców - to była reprezentacja Grajewa podczas
turnieju w Ełku. Dla większości było to pierwsze
spotkanie z turniejem karate, dlatego tym bardziej
cieszy pokaźny dorobek medalowy Klubu Sportowego
Ookami.
W ceremonii otwarcia Turnieju uczestniczył Pan Artur
Urbański Wiceprezydent Miasta Ełk, sędzią głównym zawodów
był shihan Marek Krejpcio z Suwałk. Zawody rozpoczęła
rywalizacja najmłodszych 6-7 latków z najkrótszym stażem
w karate, którzy zmierzyli się w zawodach zręcznościowosprawnościowych w walce o szarfę. Następnie odbył się turniej
kata oraz kumite dla zawodników w wieku 8-14 lat.
Łącznie zdobyliśmy: 6 złotych medali (Ajdyn Maja,
Gwoździej Kinga, Bobrowska Amelia, Dzięgielewska Aleksandra,
Dzięgielewski Damian, Wesołowski Wiktor) oraz 10 srebrnych
medali (Dzięgielewska Aleksandra, Jaczyńska Zuzanna,

Kaczyńska Zuzanna, Karbowiak Kacper, Kłos Lena, Kuligowska
Paula, Poźniak Dominik, Sokołowski Franciszek, Szmigiel Rafał,
Toczyłowska Aleksandra), a także 10 brązowych medali (Banach
Natalia, Bobrowska Amelia, Jaczyński Jakub, Murawska Nikola,
Sokołowski Tobiasz, Sokołowski Franciszek, Styczyńska
Małgorzata, Szwaczek Jan, Wójcicki Aleksander, Wilczewski
Marcel).
KS Ookami Grajewo
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4 czerwca odbyła się VI edycja turnieju ŁOŚ
w Grajewie. Do rywalizacji przystąpiło w sumie aż
10 drużyn kategorii U-8 i młodsi. Grali młodzi
zawodnicy z dwóch województw oraz goście z Litwy:
AMP/Warmia MOSiR Grajewo I, AMP/Warmia
MOSiR Grajewo II, Warmia MOSiR Grajewo,
Promień Mońki, Lew Augustów, Junior Ełk I, Junior
Ełk II, Wigry Suwałki I, Wigry Suwałki II oraz FK
Niemenczyn.
Każda drużyna rozegrała etap grupowy, a następnie mecze
fazy pucharowej. Było dużo gry, składnych akcji, mnóstwo
pięknych bramek i interwencji bramkarzy. Do tego doszedł

pokaz wyposażenia wojskowego oraz obecność żołnierzy
z NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland.
To był udany „Piłkarski Dzień Dziecka”. Organizatorami wydarzenia byli: Miasto Grajewo, Współpraca Dla
Grajewa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie oraz
WARMIA Grajewo. Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewo.

emocjonujący konkurs rzutów karnych oraz konkurs żonglerki
- to wszystko można było zobaczyć podczas festynu
piłkarskiego w Grajewie.
Turniej został rozegrany na boisku niedaleko
Grajewskiej Izby Historycznej i zebrał świetne, nie tylko
facebookowe recenzje. Podkreślano wzorowy przebieg
i zapewnienie rewelacyjnych atrakcji oraz wspaniałych nagród
dla dzieci. Warto więc dodać, że nie zabrakło dmuchawców
i grilla, waty cukrowej oraz popcornu. Imprezę uatrakcyjnił
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