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Grajewianie zwrócili uwagę na prace wiertnicze 
i ziemne prowadzone w mieście. To działania 
związane ściśle z ogromną inwestycją. Pod ziemią 
kładziony jest kabel energetyczny. Połączy 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ze stacją 
transformatorową spółki PGE Dystrybucja przy 
ulicy Wiórowej.  Te  prace mają związek 
z wchodzącą już w końcową fazę inwestycją 
"Modernizacja systemu ciepłowniczego w Graje-
wie w celu zwiększenia jego efektywności - 
budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji 
zasilanej gazem". Próby, rozruch oraz urucho-
mienie zaplanowane są już na tegoroczną jesień. 
Olbrzymie przedsięwzięcie ma strategiczne 
znaczenie dla Grajewa, zwłaszcza w dobie 
globalnego kryzysu energetycznego. W dużej 
mierze dzięki tej inwestycji nasze miasto nie jest 
na ten kryzys narażone.
Jakie korzyści z tej inwestycji będą mieli grajewianie? 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zyska zwiększone 
możliwości Po zakoń-wytwarzania energii elektrycznej. 
czeniu prac wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki o wydanie koncesji na wytwarzanie ciepła 
i energii elektrycznej z budowanego właśnie źródła 
kogeneracyjnego. Dzięki temu zyska energię elektryczną na 
sprzedaż oraz pokrycie własnych potrzeb. Gdyby Spółka 
musiała nadal kupować całą potrzebną energię elektryczną, 
miałoby to przełożenie na wzrost kosztów funkcjonowania 
PEC-u, a więc także na ceny dla odbiorców ciepła, czyli 
grajewian. To istotne zwłaszcza teraz, w dobie globalnego 
kryzysu energetycznego. 
 Kolejny plus tej inwestycji to  ten, że  po jej 
ukończeniu ciepłownia stanie się źródłem trójpaliwowym. 
Światowy kryzys energetyczny, problemy związane 
z brakiem surowców łatwiej pokonać, gdy nie ma 
uzależnienia od jednego rodzaju paliwa. To gwarancja 
ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej dla 
Grajewa. 
 Jest jeszcze kilka atutów. Wśród nich efekt 
ekologiczny, który po pierwsze przejawiać się będzie 
poprawą jakości powietrza w regionie, dzięki ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń. Im więcej gazu czy biomasy, a przy 

 - Aktualnie podstawowym paliwem dla tutejszej ciepłowni 
jest miał węgla kamiennego oraz biomasa. Wkrótce dojdzie 
gaz. Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok oraz spadek emisji 
gazów cieplarnianych w ilości 22 241,6 Mg/rok. Procento-
wy udział ciepła wytworzonego w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie z odnawialnych 
źródeł energii (biomasa), w łącznej ilości ciepła 
dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej za rok 2021 
wyniósł: 40,83 % - mówi Radosław Zolnik, Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

 Warto dodać, że projekt zakłada, iż odbiorcą ciepła 
niskotemperaturowego z wysokosprawnej kogeneracji 
będzie Pływalnia Miejska w Grajewie. W związku z tym trwa 
budowa węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego do 
basenu. Długość przyłącza to około 480 metrów bieżących. 
To przełoży się na optymalizację kosztów funkcjonowania 
pływalni. 

tym mniej miału węglowego zużyje PEC do produkcji 
ciepła, tym lepiej dla środowiska, dzięki zmniejszeniu 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Po drugie, trzeba 
dodać, że ciepłownie mają obowiązek zakupu praw do jego 
emisji i te prawa wciąż drożeją. Bez inwestycji w koge-
nerację trzeba by ich w przyszłości kupić więcej. 

Sytuacja geopolityczna pokazała, że inwestycja jest 
strategiczna dla funkcjonowania miasta. Dzięki niej 
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INWESTYCJE

www.gazetagrajewska.pl

 

2

Inwestycja grajewskiego PEC-u w instalację kogeneracyjną 
zasilaną gazem w porę została zaplanowana, wdrożona oraz 
sfinansowana w ogromnej mierze środkami zewnętrznymi 
i jest już praktycznie na finiszu. Pomoże ochronić 
mieszkańców przed drastycznym wzrostem cen ciepła, 
ponieważ wpłynie pozytywnie na rentowność Spółki oraz 
da jej możliwości dalszego rozwoju. 
Niestety, lecz na Podlasiu i w kraju są już sygnały z innych 
miast o prognozowanych wzrostach cen ciepła, nawet rzędu 

grajewianie korzystający z energii dostarczanej przez PEC 
mają gwarancję dostaw ciepła. Przedsięwzięcie "Moder-
nizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwię-
kszenia jego efektywności - budowa wysokosprawnej 
instalacji kogeneracji zasilanej gazem" ograniczy również 
skalę podwyżek ciepła, choć ten wzrost- spowodowany 
głównie poprzez ogólnoświatowy kilkusetprocentowy skok 
cen paliw- jest spodziewany.

 - W planie jest czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny 
z 36 lokalami mieszkalnymi z przynależnymi komórkami 
lokatorskimi. Obiekt będzie podpiwniczony, z instalacjami 
wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaproje-
ktowana powierzchnia użytkowa wyniesie ponad dwa tysiące 
metrów kwadratowych. Blok będzie sąsiadował z Zespołem 
Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – mówi 
Tomasz Strózik, prezes Towarzystwa Budownictwa Społe-
cznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie. 
Z dokumentacji przetargowej wynika, że w budynku 
przeważać będą 32 mieszkania dwupokojowe, ale o zróżnico-
wanej powierzchni. Największe, czyli 4 mieszkania 
3-pokojowe, zlokalizowane będą w środkowej części budynku 
przy klatce centralnej. Każde zyska niezależny balkon 
dostępny z pokoju dziennego. Dla jednego mieszkania na 
parterze zaprojektowano rozwiązanie zamienne dla osób 
niepełnosprawnych. Kondygnacje nadziemne przeznaczone 
zostały na lokale mieszkalne, natomiast w kondygnacji 
podziemnej zlokalizowano komórki lokatorskie- po jednej dla 
każdego z mieszkań. Na każdą klatkę schodową przewidziane 
jest jedno pomieszczenie wózkowni. Dodatkowo w piwnicy 
zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne (węzły 
instalacyjne) oraz pomieszczenia gospodarcze (suszarnie, 
magazyny itp.) Komunikacja z poziomem piwnicznym 
możliwa jest poprzez klatki schodowe. 

10 sierpnia Towarzystwo Budownictwo Społecznego 
Sp. z o. o. w Grajewie ogłosiło przetarg na budowę budynku 
wielorodzinnego trzyklatkowego na osiedlu Południe. To 
kolejny krok w stronę zaplanowanej wcześniej inwestycji- 
budynku  z czynszowymi mieszkaniami na wynajem. Warto 
przypomnieć, że budownictwo społeczne wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom tych grajewian, którzy mają zbyt wysokie 
dochody, by starać się o mieszkanie komunalne, a jedno-
cześnie nie mogą uzyskać kredytu na zakup własnego lokum. 
Warto tutaj podkreślić, że mieszkańcy nowego budynku będą 
mieli możliwość dojścia do prawa własności mieszkań.

Zaprojektowano dach czterospadowy o konstrukcji 
drewnianej, kryty blachodachówką. Budynek będzie miał 
wentylację grawitacyjną. Zewnętrzna stolarka okienna 
zbudowana będzie z PCV. Zaprojektowano antywłamaniowe 
drzwi wejściowe do mieszkań. Co wewnątrz? Łazienki będą 
wyposażone w miskę ustępową, umywalkę, wannę lub kabinę 
prysznicową, armaturę sanitarną. Na wyposażeniu kuchni 
znajdzie się armatura sanitarna, kuchenka elektryczna 
z piekarnikiem, szafka kuchenna ze zlewozmywakiem. 

Coraz bliżej do budowy 36 mieszkań czynszowych na wynajem

Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, 
niskoprądową, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., odgromową. 

- Dziękuję za wsparcie przy tych wszystkich działaniach 
Burmistrzowi Miasta Grajewo Dariuszowi Latarowskiemu 
oraz pracownikom Urzędu. Wytężone przygotowania do tej 
inwestycji trwały kilka lat. Mamy nadzieję na pozytywne 
rozstrzygnięcie procedury przetargowej, która wyłoni 
wykonawcę inwestycji – dodaje prezes Tomasz Strózik.
                                                                          
    WM /Fot. grajewo.pl

Pozostaje zatem trzymać kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie 
procedury przetargowej. Otwarcie ofert od firm zaintereso-
wanych zrealizowaniem tego zadania zaplanowano na 
14 września. Inwestycja ma kilka źródeł finansowania. Wśród 
nich: dofinansowanie z Krajowego Zasobu Nieruchomości, 
wsparcie z Funduszu Dopłat i partycypacja przy budowie 
nowego bloku przez przyszłych najemców.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie przyłączy: 
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, energetycznego, 
teletechnicznego, zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz 
oświetlenia terenu. W planie są parkingi z wewnętrzną drogą 
dojazdową, chodniki, zadaszona wiata śmietnikowa. Inwestor 
przewidział obiekty małej architektury, czyli:ławki, latarnie 
typu parkowego, stojaki na rowery i hulajnogi oraz śmietniki. 
Wykonawca zostanie zobowiązany także do nasadzeń nowych 
drzew, krzewów oraz pozostałej zieleni ozdobnej i odwo-
dnienia terenu powierzchniowego poprzez jego odpowiednie 
ukształtowanie.

ponad 200 procent. We wniosku do URE, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Mońkach poprosiło o zgodę na 260 
procent podwyżki.
   WM/Fot. grajewo.pl
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Coraz bliżej do odbioru inwestycji pod nazwą: 
„Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Grajewie”, zrealizowanej 
w  r a m a c h  p r o j e k t u  " S t r e n g t h e n i n g  c r o s s 
bordersocialconnections" dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
INTERREG V-A Litwa-Polska.  Kolejna dobra 
informacja dla amatorów lekkoatletyki jest ta, że 
z  b o i s k a  b ę d z i e  m o ż n a  k o r z y s t a ć  n i e  t y l k o 
w dzień. Do grajewskiego ratusza spłynęły już oferty od 
firm zainteresowanych budową oświetlenia tego 
obiektu. Zamówienie w trybie „zaprojektuj-wybuduj” 
udzielone zostało giżyckiemu przedsiębiorstwu, które 
zapropo-nowało najniższą cenę. Zgodnie z umową, 
całość prac oświetleniowych powinna zostać zrealizo-
wana w 60 dni. 
Na czym polegała realizacja inwestycji „Budowa boiska lekkoatle-
tycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”? Tu trzeba 
było zacząć od robót rozbiórkowych istniejących ciągów pieszych, 
starej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyj-
nego, istniejącego placu gospodarczego, części istniejących 
trybun.
Powstała bieżnia okólna 400- metrowa oraz prosta sześciotorowa 
o dystansie 100 metrów z nawierzchni poliuretanowej. Niezbędne 
było zbudowanie odwodnienia. Do tego doszedł także remont 
trybun sektora A i B, naprawa schodów, remont terenów 
utwardzonych przyległych bezpośrednio do trybuny i projekto-
wanych ścieżek, uzupełnienie mas ziemnych po rozebranych 
elementach wewnątrz bieżni, niwelacja i zasianie trawy. 
Wkrótce ruszy budowa oświetlenia tego obiektu. To da możliwość 
bezpiecznego korzystania z nowej infrastruktury także po 
zmroku. System „zaprojektuj-wybuduj” ma tę zaletę, że nie 

Z nowego boiska lekkoatletycznego skorzystamy także po zmroku! 

wymaga dwóch oddzielnych postępowań przetargowych- 
pierwszego na sporządzenie dokumentacji i drugiego- na 
realizację zaprojektowanych prac. Tym wszystkim zajmie się 
jedna firma, która wygrała przetarg. Projekt oświetlenia, zgodnie 
z umową, powstanie w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo. Dzięki temu nowe boisko 
lekkoatletyczne będzie wkrótce świecić nowym blaskiem także 
nocą. Miłośnicy lekkoatletyki już nie mogą się doczekać 
i z pewnością obiekt będzie regularnie wykorzystywany.
Koszt budowy boiska lekkoatletycznego to 1.500.000 złotych, 
a zaprojektowania i wybudowania oświetlenia - 569.490 złotych.
                                                 WM/Fot. grajewo.pl

Koszt tej inwestycji wynosi 12.709.943, 55 zł.

Roboty budowlane w ul. Łąkowej obejmują swym zakresem 
nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów oraz kanalizację 
deszczową, a także oświetlenie uliczne. Podobnie w ul. 
Działkowej, z tym, że tutaj doszły jeszcze prace związane 
z kanalizacją sanitarną. Dla ulic: Stefczyka, Kwiatowej i Kolejowej 
przewidziano także roboty związane z  budową sieci 
wodociągowej. Jednym z elementów zlecenia jest również 
przebudowa sieci średniego napięcia wraz z usunięciem kolizji 
energetycznych i telekomunikacyjnych.

Trwa „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, 
Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”. 
Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć się w przyszłym roku. 
Na jej realizację Miasto Grajewo zyskało dofinansowane z budżetu 
państwa ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  5.940.452,18 
złotych. To jedno z wielu zadań, których celem jest poprawa 
infrastruktury komunikacyjnej w naszym mieście. Warto 
przypomnieć, co obejmuje zakres zadania.

    WM /Fot. grajewo.pl

Dzięki takim inwestycjom mamy 
coraz lepsze drogi i chodniki 
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8 sierpnia zawarto umowę z wykonawcą, który 
od tej daty  ma 115 dni na termomodernizację 
dwóch budynków komunalnych- 5 i 1 przy ul. 
Ełckiej. Zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja 
Centrum Grajewa” wykona Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie. 
Zakres prac szczegółowo opisaliśmy w lipcowym wydaniu 
Gazety Grajewskiej. Warto przypomnieć jednak, że ta 
inwestycja przyniesie szereg korzyści. Dzięki niej Miasto 
w znacznym zakresie polepszy stan swoich dwóch 
budynków, a ich mieszkańcy po zakończeniu przewi-
dzianych prac zyskają większy komfort. 

   WM/Fot. grajewo.pl 

W odniesieniu do całego Grajewa trzeba wspo-
mnieć o ważnym aspekcie ekologicznym.  Dotychczasowe 
źródła ogrzewania w postaci pieców fizycznych w  obu tych 
budynkach nie będą już potrzebne, więc spadnie wskaźnik 
zanieczyszczeń tak zwaną „niską emisją” w naszym mieście. 
Zmiana źródła ogrzewania przełoży się także na większe 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe obu obiektów.  Lepszy 
wizerunek tych dwóch budynków komunalnych wpłynie 
również na wzrost estetyki centrum.

Bloki nr 1 oraz 5 przy ulicy Ełckiej przejdą termomodernizację 

Okres realizacji tych prac zamawiający, czyli Miasto Grajewo, 
określiło na maksymalnie 450 dni. Tymczasem w każdej ze 
złożonych ofert w postępowaniu przetargowym został wskazany 
krótszy czas- 390 dni. 

W sumie w ramach tej inwestycji zostanie wykonane aż około 3 km 
bieżących sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 2 km bieżących sieci 
wodociągowej. Warto nadmienić, że ratusz ma gotową, niezbędną 
dokumentację techniczną projektową i konieczne pozwolenia na 
budowę na część zakresu, zaś odcinki, dla których brak jeszcze 
opracowanych projektów i pozwoleń na budowę zostaną 
wykonane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach Gazety Grajewskiej, 
w ramach tej dużej inwestycji prace będą realizowane w wielu 
częściach miasta. Kanalizacja sanitarna zostanie zbudowana 
w ulicach:  Legionistów, W. Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej,  
K. Sztramko. Zadanie obejmie także budowę kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Jana Pawła II, Św. 
Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Floriana, Św. M. Kolbe, 
Siedzikówny „Inki”,  Tabortowskiego (1KDD).

1 8  s i e r p n i a  o t w a r t o  o f e r t y ,  k t ó r e  w p ł y n ę ł y 
w przetargu od firm zainteresowanych wykonaniem 
zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II 
i Legionistów w Grajewie”. Aż trzy z pięciu propozycji 
mieszczą się finansowo w kwocie, którą na tę 
inwestycję chce przeznaczyć grajewski ratusz. To 
zwiastuje podpisanie umowy i realizację zadania, na 
które urzędnicy magistratu z Dariuszem Latarowskim, 
Burmistrzem Miasta Grajewo pozyskali pieniądze z II 
edycji Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

 Oferenci na wykonane prace proponują sześcioletnie 
gwarancje. Ceny tych pięciu ofert wahają się od 6 449 063, 64 
do 2 989 893, 78 złotych brutto. Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 4 960 000, 00 
złotych brutto.

Przypomnijmy, że w drugiej edycji Funduszu Polski Ład Miasto 
Grajewo dostało dofinansowanie na dwa wnioski. Poza tym, na 
który rozstrzygnięto właśnie przetarg jest również ten  dotyczący 
budowy brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w Grajewie, która ma zostać zrealizowana do końca 2025 r. 
Obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej w ulicach: 

Coraz bliżej do budowy sieci sanitarnej i wodociągowej 

 - To wyczekiwane inwestycje, które uda się zrealizować dzięki 
wsparciu rządu. W ramach drugiej edycji Funduszu Polski Ład 
dwa wnioski miasta Grajewo związane z budową brakującej sieci 
kanalizacji i wodociągów zostały dofinansowane z budżetu 
państwa kwotą 13 mln 319 tys. zł. Dzięki ich realizacji do końca 
2025 r. ulice naszego miasta zostaną wyposażone w infrastrukturę 
wodociągową i kanalizację sanitarną, natomiast grajewianie, 
którzy tam mieszkają uzyskają dostęp do czystej wody 
z wodociągów miejskich oraz możliwość przyłączenia się do 
komunalnej sieci sanitarnej. Inwestycja wpłynie również 
pozytywnie na środowisko – przypomina Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Miasta Grajewo.

Piłsudskiego, Ekologicznej,  Konopnickiej,  Miodowej, 
Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, 
Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Architektów, Jaśminowej, 
Partyzantów, Św. Piotra, Konopskiej, a także budowę 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 tej 
inwestycji zostanie wykonane ok. 6 km bieżących sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz ok. 5,5 km bieżących sieci wodociągowej. 

    WM /Fot. grajewo.pl
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Widać postępy remontu i przebudowy bramy 
Cmentarza Parafialnego, czyli działań,  zainicjo-
wanych jesienią ubiegłego roku przez  Dariusza 
Latarowskiego, Burmistrza Miasta Grajewo. 
Prace mają zgodnie z planem zakończyć się do 
połowy listopada tego roku. Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie 
zyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 
100 tysięcy złotych. Tak zdecydował 30 maja 
2022 roku Sejmik Województwa Podlaskiego.
Przypomnijmy, że wcześniej, bo już w październiku ubie-
głego roku w proces ratowania tego zabytku zaangażował 
się Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski. 
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 Parafial-
nego. W rozmowach wzięli udział także projektanci, 
a dotyczyły one remontu i przebudowy głównej bramy 
cmentarnej.
Środki finansowe na przygotowanie dokumentacji 
projektowej zostały przekazane od darczyńców przez 
Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego Cmentarza 
Parafialnego. Komitet od wielu lat kwestuje na ratowanie 
i ochronę zabytków grajewskiej nekropolii. W grudniu 
ubiegłego roku do Społecznego Komitetu Renowacji 

Brama cmentarna odzyska dawny blask

    WM / Fot. grajewo.pl

Grajewskiego Cmentarza Parafialnego trafił projekt 
zaplanowanych prac. Dokumentację udało się sfinansować 
właśnie dzięki hojności osób, które od lat wspierają 
szczytną działalność komitetu.
Brama i nekropolia nie są co prawda nieruchomością 
komunalną, lecz to istotny element architektury Grajewa.  
Wspólne działania zainicjowane przez włodarza miasta 
pozwoliły ocalić bramę przed nieodwracalną degradacją. 
Wyremontowana nie będzie już groziła bezpieczeństwu 
osób, które odwiedzają groby swoich bliskich na tej 
nekropolii. Plan remontu zakłada powrót do kolorystyki, 
którą odsłoniły tynki podczas prac. W ramach przedsię-
wzięcia odrestaurowane będą również metalowe elementy 
obiektu, który został zbudowany w II połowie XIX wieku.

Przypomnijmy, że pan Richard wspólnie ze swoim 
bratem Wiesławem w 2015 r. uczestniczył w odsłonięciu 
poświęconej ich ojcu tablicy pamiątkowej w Kościele Trójcy 
Przenajświętszej w Grajewie. Panowie przekazali także 
cenne pamiątki po pilocie ppor. Kazimierzu Sztramko, 
w tym m.in. mundur, dziennik pokładowy pilota, 
legitymacje oraz wiele fotografii, które można do dziś 
podziwiać w gablocie w Grajewskiej Izbie Historycznej. 
Podczas sierpniowego spotkania Burmistrz oraz Przewo-
dnicząca przekazali braciom Sztramko podziękowania 
wraz ze zdjęciami zrobionymi w czasie wcześniejszych 
wizyt w Grajewie.

Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo oraz Halina 
Muryjas-Rząsa Przewodnicząca Rady Miasta 17 sierpnia 
spotkali się z Richardem Sztramko - jednym z synów pilota 
ppor. Kazimierza Sztramko.

                                                                         grajewo.pl

Spotkanie z Richardem Sztramko
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Ile dzieci uczęszcza obecnie do przedszkola?

 - Muszę przyznać, że zawsze chciałam być nauczycielką. To 
było moje marzenie od dzieciństwa. Pracę zawodową 
zaczynałam jako nauczycielka religii w szkole podstawowej, 
później pracowałam w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych w Grajewie jako terapeuta 
zajęciowy, po czym znów wróciłam do szkoły na stanowisko 
nauczycielki. W tamtym czasie myślałam, że to praca na 
zawsze, ale w 2012 roku, po umowie o pracę na zastępstwo, 
zostałam zatrudniona w Przedszkolu Miejskim nr 6 
w Grajewie. Tak zaczęła się moja przygoda z przedszkolem, 
która trwa do dziś.

Mimo stałego schematu, każdy dzień w przedszkolu jest 
inny i niepowtarzalny. Nauczyciele mogą także organizo-

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i czym 
zajmowała się Pani, zanim została Dyrektorem 
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie?

Odpowiednio zaplanowany dzień w przedszkolu jest 
kluczem do efektywnego rozwoju i nauki. Dziecko ma 
wtedy stały rozkład dnia i może nauczyć się systematy-
czności. Każdy dzień w przedszkolu rozpoczyna się 
o godzinie 6.00.Dzieci przychodzące wcześnie rano bawią 
się według własnych pomysłów oraz zainteresowań. Po tym 
czasie organizowana jest poranna gimnastyka, zabawy 
ruchowe, aby dzieci mogły się rozbudzić i być pełne energii 
na cały dzień. Po ćwiczeniach grupa myje ręce, aby 
przygotować się do posiłku. Następnym punktem dnia jest 
śniadanie, które jest ważnym posiłkiem, dającym siłę i chęć 
do dalszej zabawy. W kolejnej części dnia przedszkolaki 
mają organizowane zajęcia dydaktyczne. W trakcie działań 
edukacyjnych grupa uczy się podstaw języka polskiego, 
matematyki, muzyki, plastyki oraz przyrody. Zajęcia 
najczęściej są prowadzone poprzez gry i zabawę, gdzie 
nauczyciele wykorzystują szereg metod aktywizujących, 
ponieważ wtedy dziecko najlepiej przyswaja wiedzę 
i umiejętności. Kolejnym posiłkiem jest obiad, po którym 
najmłodsi członkowie społeczności przedszkolnej  
odpoczywają podczas leżakowania, a starsze dzieci mają 
zajęcia grupowe, utrwalające poznawane treści, bawią się 
na sali oraz placu zabaw. Po kolejnym posiłku -  
podwieczorku- dzieci są zachęcane do podejmowania 
samodzielnej działalności i doskonalenia zdobytych 
w ciągu wcześniejszych godzin umiejętności. Na koniec 
dnia przedszkolaki podejmują zabawę według własnych 
zainteresowań.

 - Jak wygląda typowy dzień młodego grajewianina 
w kierowanej przez Panią placówce? 

 - Obecnie w przedszkolu mamy pięć grup wiekowych, do 
których uczęszcza 125 dzieci.

Pobyt dzieci w przedszkolu kształtuje ich dojrzałość 

wać ciekawe wycieczki, które dodatkowo sprzyjają 
rozwojowi dziecka.

 - Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie 
i  nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6:00 do 16:00, z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Organizację pracy przed-
szkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania 
i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Rozkład 
dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie 
zajęć w ciągu całego dnia oraz ich różnorodność, w tym 
pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Jak już wspomniałam 
w przedszkolu prowadzone są zajęcia dydaktyczne. 
W trakcie działań edukacyjnych grupa uczy się podstaw 
języka polskiego, matematyki, muzyki, plastyki oraz 
przyrody. Zaletą przedszkola jest możliwość nauki języka 
obcego, a u nas jest to język angielski. Im wcześniej dziecko 
podejmie naukę, tym łatwiej będzie uczyć się go na 
kolejnych etapach edukacji.  W starszych grupach 
wiekowych odbywają się również zajęcia z religii.

Jak zorganizowane jest przedszkole i jakie zajęcia 
się w nim odbywają?

Jakie wyzwania stoją przed kierownictwem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie? Jak 
spędza typowy dzień w tej placówce dziecko oraz dlaczego pobyt tutaj jest istotny dla 
prawidłowego rozwoju młodych grajewian? Dlaczego to ważne, że „Dyrektorem się bywa, 
człowiekiem się jest”? Jak wielką moc mają słowa Roberta Fulghluma: „Wszystkiego, co 
naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu– o tym jak żyć, co robić, 
jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie 
lepszy świat…”? O tym między innymi rozmawiamy z p.Moniką Albińską, która została 
Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie.
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emocjonalną i rozwija samodzielność

 - Koniec sierpnia to czas poszukiwania nowych, ciekawych 
projektów dla naszych przedszkolaków (wywiad powstał 
w ostatniej dekadzie sierpnia- red.) Mamy już przygoto-
waną listę tych, które startują w roku szkolnym 2022/2023. 
Z niej wybierzemy te najciekawsze i przystąpimy do 
działania.

Jakie znaczenie dla miasta, a więc dla grajewian, 

Oczywiście będziemy kontynuować wcześniej realizowane 
projekty, między innymi „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
„Akademia Aquafresh”. W dalszym ciągu będziemy  
współpracować z Fundacją Pomóż Im z Białegostoku, która 
wspiera rodziców w leczeniu dzieci z chorobami 
nowotworowymi.

Jakie obecnie najważniejsze wyzwania stoją przed 
Panią- jako szefową tej placówki?

Które projekty oraz inwestycje z lat poprzednich 
i być może te już kolejne, planowane, wymieniłaby 
Pani jako istotne dla funkcjonowania Przedszkola 
Miejskiego nr 6 w Grajewie?

 - Naszym mottem są słowa Roberta Fulghluma:

Stwierdzenie to doskonale wyraża istotę wychowania 
przedszkolnego. Uświadamia nam, że przedszkole jest 
najważniejszym etapem w edukacji każdego dziecka. Pobyt 
w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną i rozwija 
samodzielność. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej, przestrzegania ogólnych norm, wykazywania 
się cierpliwością podczas oczekiwania na swoją kolej, 
dostosowywania się do poleceń dorosłych. Małe dzieci mają 
swoistą właściwość przyswajania tego, co im przekazują 
dorośli. Lubią się uczyć, ponieważ chcą wszystko wiedzieć. 
Wychowanie w przedszkolu stanowi podstawę dla 
prawidłowego, indywidualnego rozwoju dziecka, jak i dla 
przygotowania podjęcia nauki w szkole. 

 - Dobry nauczyciel przedszkolny powinien mieć szereg 
ważnych cech. Pewnie nie wymienię wszystkich, ale ważne 
jest, aby był wrażliwy na los dzieci, łatwo nawiązywał 
kontakt z nimi, był szczery w kontaktach z dziećmi 
i rodzicami, umiał słuchać, a przede wszystkim powinien 
mieć w sobie dużo empatii. Myślę, że właśnie takie osoby 
tworzą kadrę Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie.

Jakie Pani zdaniem cechy charakteru, predyspo-
zycje i  umiejętności pomagają, by dobrze 
sprawować opiekę przedszkolną nad dziećmi? 
Jakie osoby tworzą kadrę?

- Moim wyzwaniem są dobre kontakty z ludźmi – to jest mój 
priorytet. Oprócz tych zadaniowych priorytetów dla mnie 
najważniejszy jest drugi człowiek. Tylko dobra współpraca 
z innymi daje efekty i pozwala realizować cele, które sobie 
wyznaczam. Mądre słowa, że „Dyrektorem się bywa, 
człowiekiem się jest” będą moim mottem.

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, 
nauczyłem się w przedszkolu– o tym jak żyć, co robić, jak 
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, 
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Dlaczego uczęszczanie do przedszkola jest istotne 
dla prawidłowego rozwoju dziecka?  - Rolą przedszkoli jest pomoc rodzinie w wypełnianiu jej 

funkcji, głównie opiekuńczej i wychowawczej. Każde 
dziecko uczęszczające do przedszkola odnosi wiele 
korzyści, zdobywając różnorodne doświadczenia. W tym 
czasie rodzice przedszkolaków mogą poświecić się pracy 
zawodowej.

W Grajewie, podobnie jak w innych placówkach 
przedszkolnych w kraju, z pewnością są opraco-
wane procedury na wypadek powrotu kolejnej fali 
pandemii. Czy można powiedzieć, że placówka jest 
gotowa na tę niepewną przyszłość, a jeśli tak, to 
dlaczego?

  Dziękujemy za rozmowę.

ma realizacja opieki przedszkolnej nad dziećmi 
w Państwa oraz innych miejskich placówkach?

 - Nikt jeszcze nie wie, jak może wyglądać jesienna fala 
pandemii. Wszyscy mamy nadzieję, że wirus nas opuści. 
Jesteśmy jednak przygotowani na powrót.  Będziemy 
stosować się do zasad funkcjonowania przedszkola, które 
obowiązywały już wcześniej w naszej placówce w czasie 
pandemii oraz przestrzegać wskazówek Głównego  
Inspektora Sanitarnego. W nowej rzeczywistości związanej 
z sytuacją epidemiologiczną potrzeba, abyśmy wspólnie 
dołożyli wszelkich starań, aby dzieci w przedszkolu czuły się 
bezpiecznie oraz aby nabyły umiejętności wspomagające 
ochronę zdrowia własnego i innych.
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Grajewskie Centrum Kultury oraz Miasto Grajewo 
zorganizowały na terenach zielonych przy Grajewskiej 
Izbie Historycznej w Grajewie imprezę, która na długo 
pozostanie w pamięci mieszkańców oraz przyjezdnych. 
„Pożegnanie Lata 2022” rozpoczęło się już  26 sierpnia od 
godziny 16.00  strefą rozrywki, dedykowaną przede 
wszystkim dzieciom, na które czekało mnóstwo 
piknikowych atrakcji. Dmuchańce, lody, zabawy i konkursy 
były gwarancją dobrej zabawy. 

Gdy całe rodziny z dziećmi bawiły się jeszcze we 
wspomnianej strefie rozrywki, rozpoczynał się już 
koncertowy wieczór. Na scenie przy Grajewskiej Izbie 
Historycznej zagrały zespoły:MARKUS P, CAMASUTRA 

Bawiliśmy się koncertowo

Niedziela ostatniego wakacyjnego weekendu w Grajewie 
była gratką nie tylko dla fanów motoryzacji. 28 sierpnia 
odbył się V Zlot Motocyklowy. Imprezę zorganizowali: 
Urząd Miasta Grajewo, Grajewskie Centrum Kultury wraz 
ze stowarzyszeniem MOTOWILKI. Wydarzenie rozpoczęła 
zbiórka motocyklistów przed ratuszem, powitanie gości 
przez władze miasta oraz emocjonujący pokaz jazdy 
motocyklowej. Widowiskowy był także wspólny przejazd 

oraz BOYS. Impreza zakończyła się o godzinie 23.00 
pożegnaniem gości. Uśmiechy na twarzach uczestników 
tego wydarzenia oraz ich tłumne przybycie świadczą o tym, 
że to pożegnanie lata było wyjątkowo udane. Sponsorem 
wydarzenia był MLEKPOL. 

V Zlot Motocyklowy pełen atrakcji

Gorące zakończenie wakacji, 
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pełne atrakcji dla mieszkańców
uczestników zlotu przez miasto, by dotrzeć na tereny przy 
Grajewskiej Izbie Historycznej, gdzie na zlotowiczów oraz 
grajewian, którzy tu przybyli, czekało mnóstwo konkursów 
oraz zawodów sprawnościowych. Świetnie bawiły się 
zarówno dzieci, jak i dorośli.
 - Dziękuję uczestnikom „Pożegnania Lata 2022” oraz V 
Zlotu Motocyklowego za wspólną, świetną zabawę oraz 
wszystkim organizatorom tych oraz innych imprez, które 
umiliły wolny czas grajewianom w mieście. Mieszkańcy 
mogli się doskonale bawić w te wakacje między innymi 
podczas Fiesty Balonowej, Dni Grajewa, TRUCK SHOW 
PODLASIE- III Grajewskiego Zlotu Samochodów 
Ciężarowych.  Do tego doszły  letnie,  cykl icznie 
organizowane wydarzenia przez Grajewskie Centrum 
Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Placówki te swoją ofertą 
zadbały o to, by mieszkańcy, a zwłaszcza najmłodsi 
grajewianie, mieli wspaniałe wspomnienia z wakacji – 
podsumował Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta 
Grajewo.

Nie zabraknie wydarzeń atrakcyjnych dla 
mieszkańców

Skończyły się wakacje, lecz wciąż trwa jeszcze lato. Atrakcji, 
które są odpowiedzią na potrzeby grajewian, z pewnością 
nie zabraknie. Zapowiedzi tych wydarzeń znaleźć można 
między innymi na stronach internetowych oraz profilach 
facebookowych GCK-u, MOSiR-u, Miasta Grajewa, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie oraz na łamach 
Gazety Grajewskiej.   WM/Fot. grajewo.pl
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W grajewskiej restauracji Balton 25 sierpnia 2021 roku odbyła się 
druga już edycja „GrajEwo Jazz Festiwal” - wydarzenia 
o wyjątkowym charakterze, tworzonego przez ludzi z pasją, którzy 
nie boją się realizować swoich marzeń. Po raz kolejny wydarzenie 
to zgromadziło miłośników Jazzu nie tylko z Grajewa, ale również 
innych miast Polski.

Hasło festiwalu „Najbardziej energetyczny Jazz Festiwal 
w Polsce” nie jest przypadkowe. Nawiązuje ono do zaangażo-
wanych w organizację przedsiębiorstw energetycznych. 
Wydarzenie to zostało stworzone w partnerstwie publiczno-
prywatnym Miasta Grajewo i Grajewskiego Centrum Kultury 
z  Restauracją  & Hotelem BALTON oraz  partnerami 
strategicznymi Mazowieckim Klastrem ICT (Krajowy Klaster 
Kluczowy) i Klastrem Energetyczne Grajewo przy wsparciu 
licznego grona mecenasów i sponsorów, którym na zakończenie 
organizatorzy wręczyli podziękowania.

Wspaniała atmosfera oraz poziom każdego z koncertów 
spowodował, że mimo późnej pory i czterech godzin festiwalu nikt 
nie odczuwał zmęczenia i znużenia. Tym bardziej że podczas 
przerw między kolejnymi występami można było podziwiać 
wyjątkową wystawę obrazów z płyt winylowych autorstwa Agi 
Krysiuk. Delektując się jeszcze na dodatek wyjątkową kawą, 
dzięki:  Wartym podkreślenia jest www.przyjacielekawy.pl
również fakt, iż Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest 
grajewianka - Nikola Lipska.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podlaskiego - 
dr Artur Kosicki
Patroni medialni: TVP3 Białystok, wrotapodlasia.pl, 
Muzeum Jazzu, radiojazz.fm, Jazz Forum, Jazzpress,
grajewo24.pl, e-grajewo.pl

Partnerzy strategiczni: Mazowiecki Klaster ICT (Krajowy 
Klaster Kluczowy) Klaster Energetyczne Grajewo

 Wydarzenie to pokazało, jak ważna jest współpraca 
międzysektorowa, która może zaowocować wydarzeniami 
o randze ogólnopolskiej. Dzięki temu wydarzeniu miasto stało się 
ważnym miejscem na jazzowej mapie Polski.
Organizatorzy: Miasto Grajewo, Grajewskie Centrum Kultury, 
Restauracja BALTON

Mecenasi: ECN Energy Clusters Network (Warszawa),
ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o. (Warszawa), SUSZU

 Festiwal otworzyli Burmistrz Grajewa Dariusz 
Latarowski wraz z Dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury 
Tomaszem Dudzińskim oraz właścicielką Restauracji Balton 
Augustyną Wiszowatą. A następnie prowadzący Krzysztof 
Szubzda  zaprosił  na scenę pierwszą z tegorocznych 
wykonawczyń. Była nią Beata Przybytek wraz ze swoim 
zespołem (Andrzej Gondek, Bogusław Kaczmar, Adam 
Kowalewski, Tomasz Machański), której niezwykle energetyczny 
koncert fantastycznie wpisał się w hasło festiwalu. Muzyka 
płynąca ze sceny w połączeniu z jazzowym śpiewem wokalistki 
wprowadziły zebranych w odpowiedni nastrój i przygotowały na 
koncert kolejnej wokalistki. Po niej na scenie pojawiła się Dorota 
Miśkiewicz wraz z Markiem Napiórkowskim, a zebrana 
publiczność ponownie mogła rozkoszować się fantastycznym 
głosem i solowymi gitarowymi wykonaniami utworów oraz 
wyrafinowanymi jazzowymi improwizacjami. W końcu przyszedł 
czas na gwiazdę wieczoru, którą w tym roku była wybitna 
wokalistka jazzowa – Krystyna Prońko w towarzystwie swojego 
trio (Piotr Prońko, Przemysław Raminiak, Tomasz Wendt). 
W zaprezentowanym repertuarze nie zabrakło zarówno znanych 
wszystkim utworów sprzed lat, jak i tych najbardziej aktualnych. 
Każda z artystek po swoim koncercie została uhonorowana 
gromkim aplauzem publiczności, kwiatami i maskotką 
grajewskiego wilka wręczonymi przez organizatorów festiwalu, 
odwdzięczając się w zamian bisem.

Sponsorzy główni: Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej 
AQUARIUS Sp. z o.o. (Białystok), BUD-BROTHERS Wojciech 

Wiśniewski (Kosów Lacki), Przedsiębiorstwo Usług 

„GrajEwo Jazz Festiwal 2022” 
- Najbardziej energetyczny Jazz Festiwal w Polsce już za nami

Sponsorzy: ENERGO Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski), 
KREX Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski), PW LISKI Sp. z o.o. 
(Białystok), VALKIS Sp. z o.o. (Białystok)

    Fot. GCK

Komunalnych Sp. z o.o. (Grajewo), Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Grajewo)
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Wśród prac i remontów prowadzonych w bazie lokalowej 
miejskich szkół i przedszkoli warto także wyróżnić 
działania w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie. Obiekt 
czeka renowacja pokrycia dachowego oraz wymiana 
instalacji odgromowej. Realizacja zadania polegać będzie 
na wykonaniu robót budowlanych związanych z pokryciem 
istniejącej połaci dachowej systemową poliuretanową, 
wodoszczelną powłoką dachową, naprawą kominów 
wentylacyjnych wraz z wymianą czap kominowych. Do tego 
dojdą tam naprawy murków ogniowych, wymiana obróbek 
blacharskich murów ogniowych, kominów i włazów, 
wymiana włazu dachowego oraz instalacji odgromowej, 
a także usunięcie materiałów pochodzących z rozbiórek 
z terenu budowy. Czas wykonania prac, na które 
zleceniodawca udzieli 5-letniej gwarancji, zgodnie z 
umową nie powinien przekroczyć 60 dni. Koszt tego 

24 sierpnia zakończyła się inwestycja Miasta Grajewo pn. 
„Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Grajewie”. Polegała ona na wykonaniu robót budowlano-
montażowych łącznika o powierzchni 102,37 m2. 
Realizacja inwestycji ułatwi funkcjonowanie szkoły 
i przemieszczanie się po jej terenie. Koszt budowy to 
571 158,78 zł. 

Miasto inwestuje w infrastrukturę edukacyjną

   WM /Fot. grajewo.pl

przedsięwzięcia to 221 400,00zł. Po szczegóły dotyczące 
realizacji tych oraz wcześniejszych inwestycji w rozwój 
edukacji w  naszym mieście zapraszamy na Mapę 
InwestycjiwGrajewie:https://grajewo.gminneinwestycje.
pl/. Tam w zakładce: „EDUKACJA I KULTURA” znaleźć 
można ich szczegółowy wykaz wraz ze zwięzłym i czytelnym 
opisem podjętych działań.

Kadra grajewskich szkół i przedszkoli sukcesywnie 
poszerza swoje kompetencje, co potwierdzają między 
innymi kolejne stopnie awansu zawodowego. To 
jednocześnie oznacza, że dzieci i młodzież uczęszczające do 
miejskich placówek edukacyjnych są pod opieką 
nauczycieli ,  którzy nieustannie podnoszą swoje 
kwalifikacje.
      WM

19 sierpnia Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo 
wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. Pracownikami grajewskich 
szkół miejskich i przedszkoli, którzy zdali egzamin na 
stopień nauczyciela mianowanego i 19 sierpnia odebrali 
akty byli: Marta Drozd,Olga Natalia Łapińska, Ilona 
Górska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie), Amelia 
Borawska, Aleksandra Borawska (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Grajewie) oraz Emila Makowska (Przedszkole Miejskie 
nr 4 w Grajewie). 

Uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warto wspomnieć, że wsparcie trafi również do 
strażaków. To za sprawą podpisanej 26 lipca przez Dariusza 
Latarowskiego, Burmistrza Miasta Grajewo w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy. Ta 
umożliwiła dotację celową w wysokości 57 tysięcy złotych 
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie.

Regularne wspieranie służb mundurowych jest 
inwestycją w większe bezpieczeństwo grajewian. 

   WM/ Fot. grajewo.pl

Miasto Grajewo dofinansowało kwotą 22 tysięcy złotych 
zakup dwóch rowerów elektrycznych z oprzyrządowaniem 
na użytek Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. 
3 sierpnia oficjalnie rowery zostały przekazane. Sprzęt 
ułatwia policjantom dotarcie do miejsc, gdzie dojazd 
radiowozem jest utrudniony, takich jak Park Solidarności.

Wspieramy służby mundurowe



12
www.gazetagrajewska.pl

WYDARZENIA

- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego 
wydarzenia, a grajewianom, a także gościom za przybycie, 
wspólne świętowanie i dobrą zabawę – mówi Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Z okazji 102. rocznicy „Cudu nad Wisłą” 15 
sierpnia oddaliśmy cześć naszym rodakom, 
którzy pokonali bolszewików na przedpolach 
Warszawy  i uchronili przed nimi Europę. 
Samorządowcy z Dariuszem Latarowskim,  
Burmistrzem Miasta Grajewo na czele złożyli 
hołd polskim bohaterom 15 sierpnia. Dzień 
wcześniej, także w ramach Święta Wojska 
Polskiego, w Parku Solidarności zorganizowany 
został wspaniały Piknik Wojskowy. Moc atrakcji 
towarzyszących temu wydarzeniu przyciągnęła 
tłumy grajewian.

Warto dodać, że podczas pikniku w Parku 
Solidarności stanął także mobilny punkt rekrutacyjny. Tu 
każdy mógł dowiedzieć się szczegółów dotyczących służby 
w Wojsku Polskim. Siły zbrojne reprezentowały w Grajewie 
między innymi: 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, 
13 Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży, 18 Łomżyński Pułk 
Logistyczny, 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, 
Żandarmeria Wojskowa, Orkiestra Wojskowa z Giżycka. 
Nie zabrakło tutaj również żołnierzy z NATO enhanced 
Forward Presence Battle Group Poland.

Dzień wcześniej w Parku Solidarności miał miejsce 
Piknik Wojskowy Ministerstwa Obrony Narodowej 
organizowany we współpracy z Miastem Grajewo z okazji 
Święta Wojska Polskiego. Przybyłych powitał Dariusz 
Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo oraz poseł Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. 

   WM /Fot. grajewo.pl

15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego 
upamiętniające 102. rocznicę polskiego zwycięstwa 
w Bitwie Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”. Z tej 
okazji w południezostała uruchomiona syrena alarmowa,
 a w imieniu mieszkańców kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości na Placu Niepodległości złożyły władze 
samorządowe Miasta Grajewo.

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia grajewianie 
oraz przyjezdni mieli okazję obejrzećpokaz sprzętu Wojska 
Polskiego. W parku stanął między innymi: moździerz 
samobieżny „RAK”, samobieżna wieloprowadnicowa 
wyrzutnia rakietowa WR – 40 „Langusta”, samobieżny 
przeciwlotniczy zestaw rakietowy klasy „Poprad”, czołg 
Leopard 2A4, Rosomak S. Nie zabrakło animacji 
i dmuchańców dla dzieci. Podczas pikniku odbył się 
jazzowy koncert fortepianowy w wykonaniu Gabriela 
Antoniaka w ramach cyklu "Summer Sunday  Music" 
Grajewskiego Centrum Kultury. GCK przygotowało na tę 
okazję również wystawę plenerową "Propaganda wojny 
polsko-bolszewickiej 1920". Nie zabrakło żołnierskiej 
grochówki, tradycyjnie serwowanej z kuchni polowej 
\i lubianej przez uczestników takich pikników. 

Impreza zorganizowana we współpracy z Minister-
stwem Obrony Narodowej była udana. Świadczą o tym setki 
grajewian w każdym wieku, którzy świetnie się tu bawili. To 
pokazuje, że jest zapotrzebowanie mieszkańców na takie 
pikniki. Miasto Grajewo i jednostki mu podległe świetnie 
organizują takie przedsięwzięcia, a Park Solidarności jest 
idealnym miejscem do lokowania takich plenerowych 
imprez.

Święto Wojska Polskiego połączyliśmy z udanym piknikiem
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Artyści dotarli na miejsce festiwalowe  po blisko 25-godzin-
nej podróży. Pierwszy dzień pobytu to aklimatyzacja, 
rekonesans najbliższej okolicy (w Sarajewie jest co 
zwiedzać) oraz próba taneczna, przygotowująca Zespół do 
pierwszego koncertu festiwalowego.

Podczas pierwszego koncertu Grajewianie prezentowali 
kompozycje „Jarmark na Podlasiu” i „Powiślaki Lubelskie”.

Kolejnego, bardzo słonecznego dnia, uczestnicy poznali 
zakamarki Sarajewa, odwiedzając tamtejsze najpopular-
niejsze turystycznie miejsca. Młodzież na własnej skórze 
poczuła klimat i energię tego pięknego bałkańskiego 
miasta.

Następnego dnia, tuż po śniadaniu, tancerze odwiedzili 
pobliski park wodny, korzystając z jego atrakcji. Drugi 
dzień koncertowy kończyła prezentacja tańców pienińskich 
i choreografii „Muzyka, Pieniny, chłopaki i dziewczyny”.

W dniach 28.07.-1.08.2022r. Zespół Pieśni i Tańca 
Grajewianie reprezentował Grajewskie Centrum 
Kultury oraz Miasto Grajewo w XI Międzynaro-
dowym Festiwalu Folklorystycznym w Sara-
jewie- Stolicy Bośni i Hercegowiny.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od oficjalnych spotkań 
z przedstawicielami Organizatora i lokalnych władz. 
Delegacja Zespołu uczestniczyła w spotkaniach z władzami 
dzielnicy Ilidza, Hadżidżi, a także złożyła wizytę 
w przepięknym sarajewskim Ratuszu. Zwieńczeniem 
oficjalnej części było wzruszające i bardzo przejmujące 
złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym 
najmłodsze ofiary oblężenia Sarajewa (1992– 1996) przez 
siły Republiki Serbskiej i Jugosłowiańską Armię Ludową.

Ostatnia prezentacja festiwalowa odbyła się w mieście 
oddalonym od Sarajewa o kilkadziesiąt kilometrów. 
W trakcie drogi na miejsce koncertu mijaliśmy namacalne 
i widoczne ślady wojny jugosłowiańskiej. Festiwal, 
w naszym wykonaniu, zamykał skoczny krakowiak do 

Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie" w Bośni i Hercegowinie

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Kraków. W dawnej 
stolicy Polski poznaliśmy historię miasta, odbyliśmy 
spacer po krakowskim Rynku, wysłuchaliśmy hejnału 
z wieży Mariackiej oraz królewsko wkraczamy na Wawel 
i odwiedzamy Smoka.

Bośniacka przygoda na długo pozostanie w pamięci 
członków ZPiT.

  Źródło: www.gckgrajewo.pl 

Jak zawsze komfortowo i bezpiecznie podróżowaliśmy 
z firmą Mag-Bus.

Po bardzo sytym posiłku wyjechaliśmy z Grodu Kraka 
i przed północą 2 sierpnia szczęśliwie i bezpiecznie 
dojechaliśmy do Grajewa.

Realizacja wyjazdu była możliwa dzięki wsparciu Miasta 
Grajewo, Grajewskiego Centrum Kultury oraz środków 
własnych członków ZPiT.

muzyki ze spektaklu „Jacy-Tacy”.
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W 4 kolejce rozgrywek IV ligi podlaskiej, w środę 24 
sierpnia w Grajewie WARMIA pokonała CZARNYCH 
Czarna Białostocka 3:1. Niewesołą już tradycją stało 
się, że kolejny mecz nasz zespół zagrał w osłabionym 
składzie. Tym razem do spotkania grajewianie 
przystąpili bez czterech podstawowych zawodników: 
Randzio, Tuzinowskiego, Mazurka i kontuzjowanego 
po wcześniejszym meczu w Kolnie Arkadiusza Wojno. 
Pod nieobecność aż dwóch środkowych obrońców, 
w podstawowym składzie WARMII w meczu ligowym 
rozgrywanym w Grajewie po 19 latach, znów znalazł 
się Paweł Sobolewski – trener naszego zespołu, który 
stworzył wraz z Edisonem parę środkowych obrońców. 
W następnej kolejce, która odbyła się 27 sierpnia, nasz 
zespół pojechał do lidera KS Wasilków. Zespół trenera 
Roberta Speichlera po 4 meczach prowadził w tabeli 
z kompletem zdobytych punktów. Dobra passa 
gospodarzy została przerwana na ich boisku w meczu 
z WARMIĄ.
24 sierpnia WARMIA od początku meczu zaatakowała. Już w 12 
minucie spotkania Tomasz Dzierzgowski został sfaulowany 
w polu karnym gości przez bramkarza CZARNYCH i sędzia po 
konsultacji z asystentem podyktował rzut karny dla gospodarzy, 
który na bramkę pewnym strzałem zamienił Dawid Skalski. Do 
końca pierwszej części gry nasza drużyna przeważała, ale sytuacji 
do zdobycia gola było jak na lekarstwo. Po zdobyciu bramki 
gospodarze mocno zwolnili tempo. Na pewno wpływ na taką 
sytuację miała upalna pogoda, ale trener Sobolewski w przerwie 
postanowił „wstrząsnąć” szatnią i na drugą połowę wyszło aż 
trzech zawodników z ławki rezerwowych: Łukasz Wojno, Pavlo 
Nikolaichuk i powracający po kontuzji najlepszy strzelec WARMII 
w ubiegłym sezonie-Paweł Kossyk. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zaraz po przerwie do 
bramki trafił Wojno, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. 
Chwilę później pięknym strzałem z wolnego popisał się Skalski. Po 
jego uderzeniu bramkarz CZARNYCH wybił piłkę na rzut rożny. 
Wreszcie w 53 minucie po ładnej akcji i podaniu Dzierzgowskiego 
Łukasz Wojno podwyższył na 2:0 dla WARMII. W 60 minucie, po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego i świetnym strzale głową Edisona, 
piłka trafiła w poprzeczkę bramki gości. Koronkową akcją popisali 
się grajewianie w 69 minucie, po której Wojno strzelił tuż nad 
poprzeczką. Niedługo później dwukrotnie przed szansą na 
zdobycie bramki stanął Nikolaichuk, ale niestety, bez 
powodzenia. Kiedy wydawało się, że gol dla WARMII wisi 
w powietrzu, przepięknym strzałem w 76 minucie popisał się 
Pawnuk i goście zdobyli kontaktową bramkę. Zrobiło się 
nerwowo, bo przyjezdni „poczuli krew” i szansę na remis. Na 
szczęście nasz zespół szybko opanował sytuację. W 83 minucie 
świetną indywidualną akcją popisał się Dawid Kondratowicz, 
który wyłożył piłkę Skalskiemu, a ten ustalił wynik meczu na 3:1 
dla gospodarzy. 
27 sierpnia WARMIA rozegrała trudny mecz wyjazdowy z KS 
Wasilków. Do przerwy to gospodarze prowadzili na własnym 

Pokonujemy CZARNYCH Czarną Białostocką i KS Wasilków

  Fot. W. Jerulank

Żółte kartki: Bukowski (WARMIA) 
  Autor: Janusz Szumowski/ WM

Sędzia: Paweł Mackiewicz (Podlaski ZPN)

CZARNI: 12.Krajewski - 3.Szycko, 4.Gliński (Kpt), 5.Frankowski 
(73' 18.M.Małyszko), 7.S.Małyszko (65' 20.M.Hołowacz), 
8.Kuczyński (61' 6.Stefanowski), 9.Pawnuk, 10.Wolny (78' 
99.Luty), 14.S.Hołowacz, 16.Kosicki, 17.Tarasiuk (70' 
19.Karpowicz)

boisku 0:2 po bramkach Damiana Toczydłowskiego. 
W drugiejpołowie meczu WARMIA strzeliła liderowi tabeli 3 gole. 
Dwie bramki zdobył Paweł Kossyk, a trzecią Łukasz Wojno.Mecz 
kończy się zwycięstwem 3:2.

Bramki: 1:0 Dawid Skalski 13' (rzut karny), 2:0 Łukasz 
Wojno 53', 2:1 Marcin Pawnuk 76', 3:1 Dawid Skalski 83' 

KS Wasilków – WARMIA Grajewo  2:3 (2:0)

WARMIA:  12.Święciński – 20.Polak, 8.Edison, 3.Mingielewicz 
(46' 8.Kossyk), 6.Śleszyński  – 4.Mikucki (46' 17.Ł.Wojno), 
29.P.Sobolewski, 11.Skalski, 16.Chmielewski (46' 10.Nikolaichuk) 
– 9.Kondratowicz (85' 15.Bukowski), 7.Dzierzgowski (Kpt.) (61' 
19.Wójcicki)

Bramki: 1:0 Damian Toczydłowski 32′, 2:0 Damian 
Toczydłowski 35′, 2:1 Paweł Kossyk 47′, 2:2 Paweł 
Kossyk 54′ (rzut karny), 2:3 Łukasz Wojno 80′

REZERWA: 12.Gryko – 24.Cichoński, 16.Kozłowski, 
10.Witkowski, 19.Szeretucha, 25.Mróz

Sędzia: Piotr Podbielski (Podlaski ZPN) 
Żółte kartki: Mikucki, Chmielewski, Mingielewicz (WARMIA)

REZERWA: 1.Ł.Sobolewski – 8.Kossyk, 10.Nikolaichuk, 
19.Wójcicki, 13.Hołtyn, 15.Bukowski, 17.Ł.Wojno

24.08.2022r. Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda 
Terleckiego

27.08.2022r. Wasilków, Stadion Miejski

KS: 1.Gendzwiłł – 3.Nasuto, 8.Hryszko (Kpt), 21.Fronc (82′ 
20.Mróz), 15.Dudziński, 20.Koncewicz, 17.Maciejuk, 4.Tomar 
(65′ 24.Cichoński, 82′ 19.Szeretucha), 7.Toczydłowski (82′ 
10.Witkowski), 11.Zubowski, 9.Pawłowski (12′ 16.Kozłowski)

TRENER: Robert Speichler
WARMIA: 12.Święciński –  2.Polak, 18.Edison (Kpt.), 
29.P.Sobolewski, 6.Śleszyński (90′ 13.Hołtyn) – 
16.Chmielewski, 3.Mingielewicz (46′ 17.Ł.Wojno), 11.Skalski, 
15.Bukowski  (46′ 8.Kossyk), 10.Nikolaichuk (75′ 4.Mikucki) – 
7.Kondratowicz (88′ 19.Zaniewski)
REZERWA: 1.Sobolewski – 4.Mikucki, 8.Kossyk, 
19.Zaniewski, 17.Ł.Wojno, 13.Hołtyn
TRENER: Paweł Sobolewski

TRENER: Paweł Sobolewski 

WARMIA Grajewo – CZARNI Czarna Białostocka 3:1 
(1:0)

REZERWA: 1.Popławski - 6.Stefanowski, 15.Grzybowski, 
18.M.Małyszko, 19.Karpowicz, 20.M.Hołowacz, 99.Luty
TRENER: Mateusz Woroniecki 
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Wśród zajęć, które już na stałe zapisały się w kalendarzu 
letnich imprez MOSiR-u, znalazły się także: Wakacyjny Turniej 
Streetballa oraz Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn 
i Turniej Piłki Siatkowej Mixtów. Tu warto dodać, że już w czerwcu 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie zaprosił 
wszystkich miłośników piłki siatkowej plażowej do korzystania 
z boisk przy ul. Wojska Polskiego 72 w Grajewie.

W ramach Dni Grajewa 2022 w niedzielę 10 lipca odbyła 
się impreza sportowa pn. „Sportowy piknik rodzinny z MOSiR-em 
– Dni Grajewa 2022”, a 8 lipca rozegrany został Konkurs Rzutów 
do Kosza za 3 Punkty.

W  c z a s i e  w a k a c j i  M i e j s k i  O ś r o d e k  S p o r t u 
i Rekreacji w Grajewie przygotował wiele propozycji 
spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych grajewian oraz ich gości.

   WM /Fot. MOSiR Grajewo

W ofercie znalazły się między innymi ,,Gry i Zabawy Na Basenie”. 
Program zajęć na Pływalni Miejskiej w Grajewie dobrany został do 
wieku i umiejętności uczestników. Ci uczyli się pływać, brali udział 
w zabawach z gadżetami wodnymi, wyścigach oraz grali w piłkę 
wodną.To zajęcia, podczas  których dzieci i młodzież mogły
sprawdzić swoje umiejętności pływackie i aktywnie spędzić wolny 
czas pod czujnym okiem kadry MOSiR-u.

,,Zapasy dla Wszystkich” były kolejną propozycją 
spędzenia wakacyjnego czasu. W każdy poniedziałek wakacji, 
począwszy od dnia 18 lipca, prowadzone były zajęcia na hali 
MOSiR-u. W programie znalazły się między innymi gry i zabawy 
na macie, ćwiczenia akrobatyczne, gra w kosza zapaśni-
czego.Ćwiczenia bazują na grach i zabawach z podstawowymi 
elementami technik zapaśniczych, elementami gimnastycznymi 
i ogólnorozwojowymi. 

Więcej informacji o letnich wydarzeniach, które już za 
nami oraz tych, które jeszcze przed nami, ale już po wakacjach, 
znaleźć można na profilu facebookowym oraz stronie 
internetowej MOSiR-u.

Na koniec trzeba przypomnieć, że Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Grajewie był współorganizatorem wielu 
letnich miejskich imprez. Wśród nich znalazło się flagowe 
wydarzenie, czyli trzecia odsłona Fiesty Balonowej oraz Bieg 
„Pamiętamy o Powstaniu” w 78. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

Nie zabrakło Wakacyjnego Turnieju Dzikich Drużyn 
w Piłce Nożnej w kategoriach szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Na boisku przy ulicy 11 Listopada były rozgrywane 
także między innymi turnieje rzutów karnych, konkursy żonglerki 
oraz odbywało się wiele zabaw sprawno-ruchowych.

MOSiR wspierał latem aktywny tryb życia grajewian
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