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„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie
w celu zwiększenia jego efektywności – budowa
wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej
gazem” to zdecydowanie największa inwestycja
prowadzona w Grajewie. Kwota realizacji tego
strategicznego dla całego miasta przedsięwzięcia
opiewa na niemal 28 milionów złotych. Najważniejsze zalety tego projektu prowadzonego przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to
bezpieczeństwo energetyczne i ogromny efekt
ekologiczny.
Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. Szacuje się, że
po uruchomieniu nowego systemu emisja gazów cieplarnianych spadnie o ponad 22 241,6 (wniosek 22 241,6 Mg/rok)
tony rocznie. W ramach projektu zastosowane zostaną
nowoczesne, energooszczędne, wysokosprawne i sprawdzone
rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające
negatywny wpływ na środowisko. Proponowane technologie
spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich
i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska,
wpływając znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska
i zdrowia ludzkiego. Zyskamy czystsze powietrze, którym
przecież wszyscy oddychamy w Grajewie i okolicach. To
przełoży się na nasze lepsze zdrowie i tu jest sedno wymiaru
ekologicznego całej inwestycji.

Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne, cały
projekt polega na budowie instalacji, która zagwarantuje
lepsze wykorzystanie energii przez ograniczenie jej strat.
Paliwem będzie gaz skroplony LNG, a po wybudowaniu nitki
gazociągu Polska-Litwa, którego trasa przebiegać będzie
w naszej okolicy- gaz ziemny sieciowy (przy ich spalaniu nie
ma pyłów czy dwutlenku siarki). Te prace już trwają pod Grajewem.
Dzięki nowej instalacji w miejskiej spółce powstanie także
energia elektryczna, której wystarczy na pokrycie zapotrzebowania PEC-u. Prawo stanowi, że wytworzoną energię
elektryczną najpierw trzeba oddać do sieci, lecz z pewnością
w ostatecznym rozrachunku spadną koszty jej zakupu.
- Cała inwestycja gwarantuje miastu bezpieczeństwo energetyczne. Wysokosprawna kogeneracja o mocy elektrycznej 5,4
MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu,
daje duże możliwości dostarczania ciepła do kolejnych
obiektów- przedsiębiorstw czy domów-zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. Do tego dochodzi atut
w postaci niezawodności technicznej. To ważne dla stale
rozwijającego się miasta – podkreśla Dariusz Latarowski,
Burmistrz Miasta Grajewo.
Dzięki realizacji projektu powstanie pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zakres prac obejmuje także
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WYDARZENIA
budowę węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego. Przyłącze
o długości około 480 metrów prowadzić będzie do Pływalni
Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła niskotemperaturowego z wysokosprawnej kogeneracji. W perspektywie
planowane jest również położenie naszej sieci przesyłu energii
elektrycznej do kolejnych przedsiębiorstw, jednostek
miejskich oraz budynków mieszkalnych. Obieg energii między
nimi przełoży się na redukcję kosztów ich utrzymania.
Dzięki inwestycji uda się zredukować wzrost cen energii
cieplnej w mieście. Te jednak uzależnione są od rozporządzenia taryfowego Ministra Klimatu. Są tu między innymi
koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. Sporządzona przez
przedsiębiorstwo energetyczne taryfa musi jeszcze zostać
zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ceny będą uzależnione także od kosztów gazu. Projekt
przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
o szacowane 67 912,5 GJ/rok. Pewne jest, że bez inwestycji
czekałyby nas wyższe rachunki niż z nią. Kogeneracja to
odpowiedź miasta i PEC-u na krajowe zobowiązania wobec UE
w polityce klimatycznej. Ta zakłada rygorystyczne normy
emisji zanieczyszczeń, stąd także wsparcie. Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało ponad
11,5 miliona dotacji ze środków Unii Europejskiej na cały

projekt oraz uzyskało pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie
w wysokości do 11 165 856,00 na jego realizację.
- Realizacja projektu poprawi rentowność przedsiębiorstwa –
za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej
kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie
w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów
zakupu energii elektrycznej) oraz na sprzedaż. Efektem będzie
poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu
emisji zanieczyszczeń - podkreśla Radosław Zolnik, Prezes
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.
W. Mierzwiński / Fot. grajewo.pl


Zakończył się przetarg na wykonywanie pielęgnacji zieleni miejskiej w 2021 r. Zajmie się tym
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że zieleni
miejskiej w Grajewie mamy z roku na rok coraz
więcej.
Parków miejskich położonych na terenie Grajewa jest
w sumie pięć: Solidarności, Wolności, przy ul. Nowickiego
oraz przy Urzędzie Miasta, a także ten z czołgami. Dają
łączną powierzchnię terenów zielonych powyżej 118 tysięcy
metrów kwadratowych. Do tego dochodzą trawniki
i zieleńce na placach, skwerach, placach zabaw, boiskach,
które zajmują w sumie nieco ponad 70 tysięcy metrów
kwadratowych. To tylko część zieleni, o którą zadba PUK,
bo poza nią są jeszcze żywopłoty oraz między innymi warte
wyróżnienia nasadzenie kwiatów i pielęgnacja rabat
kwiatowych. W maju do wysadzenia będzie ich aż około
11.650 sztuk.
Za imponującą ilością idzie także jakość. Uwadze mieszkańców z pewnością nie powinny umknąć tegoroczne
nowości w tym zakresie. Mowa tu między innymi o łąkach
naturalistycznych i kwietnych w Parku Solidarności czy na
terenie TBS-u. Od niedawna cieszą oko dwa nowe tereny
zielone, które powstały w ramach jednego projektu wraz
z Parkiem Solidarności. Możemy uchylić rąbka tajemnicy
i zdradzić, że powoli kiełkuje kolejny miejski zielony
projekt.
- To owocowy sad miejski. Wstępny plan zakłada, by
powstał w okolicach ulicy Ekologicznej i Centrum Tradycji
Mleczarstwa - Muzeum Mleka. Chcielibyśmy, by
w tworzenie i funkcjonowanie sadu zaangażowali się
mieszkańcy w ramach wolontariatu. Z pewnością
posadzone zostaną jabłonie i inne drzewa owocowe, które
są łatwe w pielęgnacji. Owoce będą do użytku mieszkańców
– mówi pomysłodawczyni Emilia Piwko, naczelnik
Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Grajewo
Troska o miejską zieleń to również przycinka
drzew. W przypadku, gdy te w wyniku choroby realnie
zagrażają zdrowiu i życiu przechodniów lub kierowców,
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Zdjęcie ilustracyjne
w grę wchodzi także ich wycięcie. To jednak skrajne,
pojedyncze przypadki, zawsze dogłębnie analizowane
przed podjęciem decyzji. Zarówno urzędnikom, jak
i mieszkańcom zależy na tym, by zieleni w mieście
przybywało. Co prawda wycinkę jednego rosłego drzewa
łatwiej dostrzec niż posadzenie kilku młodych, lecz trzeba
jasno zaznaczyć, że w Grajewie wciąż przybywa drzewostanu- zarówno w liczbie, jak i w ogólnej objętości. Tu warto
dodać, że w ramach przyszłorocznej pielęgnacji zieleni
przewiduje się nasadzenie około 100 sztuk drzew
i krzewów.
Troska o nowe nasadzenia jest również widoczna
w jednym z punktów na długiej liście obowiązków PUK-u.
To zapis dotyczący pielęgnacji posadzonych w ostatnich
3 latach drzew i krzewów, która polega na okopywaniu
drzew i utrzymaniu tzw. czarnego ugoru w ich obrębie,
a także podcinaniu, formowaniu, podlewaniu i nawożeniu
drzewek.
Oczywiście zieleń miejska nie jest jedyną w granicach naszego miasta. Trawniki, drzewa, rabaty kwiatowe
wspólnot, przedsiębiorstw, instytucji oraz osób prywatnych współtworzą wielką fabrykę tlenu w mieście,
upiększają krajobraz Grajewa oraz cieszą oko mieszkańców, a także osób odwiedzających nasze miasto.
W. Mierzwiński
Fot. grajewo.pl
www.gazetagrajewska.pl
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Trudno nadążyć za zmianami w Parku Solidarności.
Jest ich wiele, ale łączy jeden cel- wszystkie działania
i inwestycje sprawiają, że ta przestrzeń staje się
z tygodnia na tydzień jeszcze bardziej atrakcyjnym
miejscem do wypoczynku i rekreacji naszych
mieszkańców.
Nie zdążyły na dobre ukorzenić się jeszcze cebulki żonkili
posadzone obok miasteczka ruchu drogowego, a już w parku
kolejne działania. 2 listopada rozpoczęła się realizacja zadania
„Budowa placu zabaw oraz strefy rodzinnej na terenie Parku
Solidarności w Grajewie”. Trzy dni później w parku stanęła
automatyczna, samoczyszcząca toaleta.
- Również w listopadzie posadzone zostały tam dęby czerwone
oraz dęby błotne. Aleja tych dostojnych drzew posadzonych na
480-lecie naszego miasta będzie dawać cień kolejnym
pokoleniom, więc trzeba trzymać kciuki, aby się przyjęły – mówi
Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.
Stawy zyskały nowych lokatorów
Parkowe stawy od 9 listopada już nie są „wyłącznym domem”
tutejszych kaczek. Tego dnia Miasto we współpracy z Kołem
Wędkarskim PZW 83 w Grajewie, przystąpiło do pierwszego
etapu zarybiania akwenów w Parku Solidarności. Do zbiorników
zostały wpuszczone m.in. karasie złote i amury. Przypominamy
tutaj, aby nie zarybiać stawów na własną rękę, ponieważ może to
zaburzyć naturalny ekosystem. Zakaz dotyczy zwłaszcza
wpuszczania drapieżników, których pokarmem są inne małe ryby.
Następne zarybienie- karpiem kroczkiem- planowane jest na
przełomie marca i kwietnia.
Pumptruck ukończony i odebrany
20 listopada zakończyła się wyczekiwana budowa pumptracku
w Parku Solidarności. Tego dnia został oficjalnie odebrany od
wykonawcy. Realizacja obiektu wpisana jest w zadania pod nazwą
„Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów
zielonych w Grajewie”. Wiosną obiekt będzie wyglądał jeszcze
bardziej atrakcyjnie, dzięki zaplanowanej tam roślinności.
Pumptrack jest to specjalnie skonstruowany tor, na
którym można poruszać się na rowerze, deskorolkach i rolkach.
Pamiętać trzeba, aby zabawa była zawsze bezpieczna. Przed
rozpoczęciem jazdy niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem,
a najmłodsi, którzy nie mają skończonych osiemnastu lat,
powinni znaleźć się pod opieką dorosłych. Administratorem
pumptracku jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Jaśniej i równie stylowo
Wkrótce plac zabaw, pumptruck oraz miasteczko ruchu
drogowego i street workoutu, a także łącznik od ulicy Zielonej do
Parku Solidarności zostaną doświetlone.
Zadanie pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności” zostanie wykonane w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.
Projektowane oświetlenie będzie nawiązywało do już istniejącego
w parku, a zobaczymy je zgodnie z wymogami ratusza najpóźniej
do 90 dnia od podpisania umowy z wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w tym zakresie.
Piękna złota jesień w parku, a za pasem zima
30 listopada w Parku Solidarności zamontowano fontannę, by
sprawdzić oświetlenie i dysze wyrzucające wodę. Wszystko działa
bez zarzutu. Fontanna po oficjalnym odbiorze na zimę została
zdemontowana i wróci tu na wiosnę. Wiadomo powszechnie, że
park jest fenomenalną przestrzenią do jesiennych spacerów,
a ogrom prowadzonych tam prac wzbudza ciekawość grajewian.
To cieszy. Pojawia się jednak przy tym prośba, by nie wchodzić
w te fragmenty parku, które są otaśmowane- tam trwają prace
budowlane i tu spacerować na razie nie wolno.
Skrząca się kolorami polska złota jesień w Parku Solidarności
wkrótce na dobre ustąpi zimowym barwom tej przestrzeni. Będzie
równie pięknie, gdy ujrzymy całość w bieli!
WM / Fot. grajewo.pl



29 listopada Wojewoda Podlaski zmienił decyzję z dnia
2 listopada, w której Szpital w Grajewie miał zapewnić 180 łóżek
dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem
SARS-CoV-2. W nowej decyzji Wojewoda polecił Szpitalowi
Ogólnemu w Grajewie realizację świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie
w podmiocie leczniczym 80 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem
lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 5 łóżek
intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Wojewoda Podlaski przychylił się apelu władz samorządowych
i złożonego przez Sebastiana Wysockiego Dyrektora Szpitala
Ogólnego im. dr Witolda Ginela odwołania od decyzji - zmniejszył
ze 180 na 80 liczbę łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub
potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Dzięki temu
zapewniona jest ciągłość pracy poradni specjalistycznych oraz
dostępność oddziałów szpitalnych dla innych pacjentów z terenu
powiatu grajewskiego.
Z prośbą o zmianę decyzji z 2 listopada natychmiast wystąpił do
Wojewody Podlaskiego Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta
Grajewo.
- Jako Burmistrz Miasta Grajewo jestem najbliżej problemów
mieszkańców miasta, którzy byli pełni obaw przed pozbawieniem
dostępu do opieki zdrowotnej. Pacjenci z innymi chorobami niż

COVID-19, powinni mieć zapewniony dostęp do Szpitala w swojej
miejscowości, ponieważ często nie mają możliwości dojazdu do
innej placówki oddalonej o około 80 km. Jako władze samorządowe jesteśmy zobowiązani chronić także Ich zdrowie
i życie. Cieszę się, że nasze starania przyniosły efekty i dziękujemy
za decyzję, która pozwala Szpitalowi nadal służyć wszystkim
pacjentom, a przecież wśród nich w dużej mierze grajewianom –
powiedział Burmistrz.
WM na podst. Grajewo.pl
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Projekt budżetu miejskiego na przyszły rok
uwzględnia szereg inwestycji w Grajewie na
łączną kwotę niemal 16,5 miliona złotych. Dzięki
nim miasto mimo pandemii nadal będzie się
rozwijać. Zaplanowano między innymi inwestycje w lepszą infrastrukturę komunikacyjną,
sportową i wypoczynkową. Rezerwa ogólna
w kwocie ćwierć miliona złotych oraz celowa
z zasobem 340 tysięcy złotych pomogą zmierzyć
się z przyszłorocznymi wyzwaniami. W tej
celowej 40 tysięcy jest na wydatki związane
z oświatą, zaś 300 tysięcy na zadania własne
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Proinwestycyjny projekt budżetu na 2021 rok to w dużej
mierze efekt przemyślanych decyzji sprzed kilku lat. Wśród
nich operacja finansowa z jesieni 2019 roku, polegająca na
spłacie dużej części wcześniejszych zobowiązań. To
sprawiło, że miasto może śmiało inwestować. Procentują
również upór i konsekwencja w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Tu najlepszym przykładem jest budowa
ulicy Ekologicznej wraz z Elektryczną i 9 Pułku Strzelców
Konnych. Na ten projekt Miasto Grajewo pozyskało niemal
6,9 miliona złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.
O środki na modernizację Ekologicznej Miasto walczyło już
wcześniej. Gdyby zapadła decyzja, by budować Ekologiczną
wyłącznie za środki własne, Grajewo miałoby mniejszy
budżet na inne inwestycje, również te przyszłoroczne.
Jakie zadania inwestycyjne znalazły się
w projekcie budżetu na rok 2021?
- budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej,
Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie
(dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych);
- budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9. Pułku
Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych);
- wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla
pieszych w ramach zadania "Poprawa Bezpieczeństwa
Pieszych"w ramach Budżetu Obywatelskiego ;
- budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.
Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza;
- budowa nawierzchni chodników na os. Huta;
- budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna;
- budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa;
- budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik
ul. Szpitalna i Koszarowa);
- budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (dofinansowanie z Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska );

- przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym
przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B;
- zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie;
- budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny
zielone i chodnik);
- budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny
zielone);
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo –
wymiana starych opraw rtęciowych i sodowych na oprawy
LED;
- modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo;
- budowa Otwartej Strefy Aktywności wraz z linią
oświetleniową przy ul. Sportowej.
Wydatki na te inwestycje oszacowano na poziomie prawie
16,5 miliona złotych.
Jednocześnie należy podkreślić, iż w przyszłorocznym
budżecie Miasta zostały również zarezerwowane środki
finansowe na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu
Grajewskiego na realizację zadania, które będzie polegało
na przebudowie ul. Elewatorskiej. Miasto przeznaczy na
ten cel ponad 1 mln zł.
W roku 2021 Miasto zamierza również przeznaczyć blisko
0,5 mln zł na zakupy inwestycyjne, tj. rozwój cyfrowych
usług świadczonych dla mieszkańców czy też zakup
nieruchomości, które będą przeznaczone pod budowę dróg
publicznych.
Reasumując, Miasto Grajewo w roku 2021 przeznaczy
18 mln zł na działania prorozwojowe.
Inwestycje pobudzają gospodarkę i wzmacniają
bezpieczeństwo grajewian
Warto zwrócić uwagę, że lista zadań inwestycyjnych
zawiera wiele przedsięwzięć wspartych dofinansowaniami.
Są na niej również te, które poprawiają bezpieczeństwo- to
działania w ramach modernizacji oświetlenia oraz modernizacji dróg i chodników. Kolejnym aspektem takiego
proinwestycyjnego projektu budżetu jest pobudzanie
gospodarki. To pomoże wykonawcom tych zadań utrzymać
miejsca pracy- co w czasach pandemii jest bardzo ważne.
Dochody budżetu miasta ustalono w wysokości
109 000 000 zł, z tego: bieżące - 100 300 000 zł,
a majątkowe – 8 700 000 zł. Wydatki budżetu miasta
zapisano w projekcie na kwotę 118 000 000 zł, z tego
bieżące w wysokości 100 000 000 zł i majątkowe
–opiewające na 18 000 000 zł.
Teraz nad projektem uchwały budżetowej pochylą się
miejscy radni.
WM na podst. http://bip.um.grajewo.pl


W Grajewie sukcesywnie poprawiane jest
bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu,
czyli pieszych. To ważne zwłaszcza teraz, gdy zmrok zapada
szybciej, a warunki atmosferyczne utrudniają widoczność
na drodze. W tym celu zdecydowano o podświetleniu
kolejnych dwóch przejść dla pieszych w naszym mieście. To
zebry w ulicach Konstytucji 3 Maja oraz Mickiewicza. Takie
działania będą w mieście kontynuowane.
WM
Fot. grajewo.pl

4

www.gazetagrajewska.pl

INFORMACJE


Mamy się czym pochwalić- Grajewo jest wśród
zaledwie trzech miast w województwie, które
wsparły Rodzinne Ogrody Działkowe- wynika
z Biuletynu Informacyjnego Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców. W skali kraju
pomocy takiej udzieliło Ogrodom 116 miast
i gmin. Na Podlasiu poza Grajewem, które
przeznaczyło na ten cel 40 tysięcy złotych, jest
Białystok z kwotą 300 tysięcy złotych oraz Łomża,
która wydatkowała na ten cel 18 tysięcy złotych.
Polski Związek Działkowców słusznie zauważa, że Rodzinne
Ogrody Działkowe służą nie tylko działkowcom, lecz całemu
społeczeństwu, zwłaszcza seniorom, ale także dorosłym,
młodzieży i dzieciom. Nie można przeoczyć faktu, że ogrody to
prawdziwe fabryki tlenu, a w czasach pandemii miejsca, gdzie
można bezpiecznie i z dystansem spędzić aktywnie czas na
świeżym powietrzu. Poza tym ogrody działkowe leżą
w granicach Grajewa, korzystają z nich grajewianie, więc
wsparcie naszego samorządu jest jak najbardziej uzasadnione.
„Za tę pomoc należą się słowa podziękowania wszystkim
gminom, które uchwalając budżety na 2020 rok nie zapominały
o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych. Dzięki temu
ogrody mogą się rozwijać i służyć nam wszystkim”- czytamy
w biuletynie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.
Wsparcie umożliwiają unormowania zawarte w art. 17 ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dając realne podstawy prawne
gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.
Bez tych zapisów rady miast i gmin nie mogłyby w tak prosty
sposób wspierać ogrodów.
W naszym mieście wsparcie z miejskiego samorządu otrzymały
trzy Rodzinne Ogrody Działkowe, które o dofinansowanie
zaplanowanych działań zawnioskowały.
- Rodzinny Ogród Działkowy „OAZA” otrzymał dotację celową
w wysokości 15.000,00 złotych na wykonanie przez
wyspecjalizowaną firmę demontażu 5 istniejących, zniszczo-

nych bram wjazdowych bocznych, wykonaniu i montażu
nowych. Wkład własny „OAZY” na to zadanie wyniósł 3.750,00
zł. Rodzinny Ogród Działkowy „PROMYK” dostał dotację na
zadanie, które polegało na wykonaniu przez wyspecjalizowaną
firmę od istniejącego już głównego punktu zasilania instalacji
elektrycznej doprowadzającej prąd do szafek licznikowych,
znajdują-cych się przy każdej z 40 działek objętych zakresem
zadania publicznego. Tu wsparcie wyniosło 10.000,00 złotych
przy wkładzie własnym Ogrodu 15.444,00 zł. Rodzinny Ogród
Działkowy im. „H. Sawickiej" wnioskował z kolei o dotację na
wykonanie i montaż ogrodzenia sektora IV. Miasto przekazało
na ten cel 15.000.00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego
stanowi suma kwoty dotacji i środków finansowych własnych
i wynosił 47.663,00 zł – informuje Maciej Paweł Bednarko,
Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo.
W. Mierzwiński w oparciu o Biuletyn Informacyjny Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców
Fot. grajewo.pl


15 Giżycka Brygada Zmechanizowana realizowała
ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem
Tumak-20. 23 listopada działania rozpoczęły się
w Grajewie. Żołnierze zostali rozmieszczeni na
rogatkach naszego miasta oraz przy ważniejszych
obiektach, np. szpitalu, ujęciu wody (budynek ZWiK
Grajewo), budynkach urzędów.
Celem działań w Grajewie było między innymi doskonalenie
współpracy z lokalną administracją publiczną w wypadku
zaistnienia sytuacji kryzysowych. Podobne ćwiczenia
odbywały się również w Piszu, Ełku i Orzyszu. Działania
zaplanowano na dwa dni- 23 i 24 listopada.
W skali kraju w ćwiczeniu taktycznym udział wzięło 5 tysięcy
żołnierzy z poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz
ponad 1000 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia
logistycznego.
Warto dodać, że ćwiczenia zostały zaplanowane dużo
wcześniej i nie miały związku z obecną sytuacją epidemiczną
w kraju czy w powiecie grajewskim. Niemniej jednak

w związku z ograniczeniami sanitarnymi spowodowanymi
pandemią, stanowiska dowodzenia ćwiczących jednostek
pozostały w swoich macierzystych lokalizacjach, przepływ
meldunków i zadań realizowany był w formie zdalnej przez
wojskowe sieci teleinformatyczne.
WM na podst. grajewo.pl, wojsko-polskie.pl



Grajewianin - Bogdan Hirniak, będzie bił kolejne rekordy
i przemierzał świat na swoim rowerze w koszulce z barwami
naszego miasta. To wspaniała promocja Grajewa. Życzymy
samych sukcesów w kolejnych maratonach.
A warto dodać, że Pan Bogdan przejechał na rowerze od
2017 r. do 24 listopada bieżącego roku- uwaga- 22 756
kilometrów. Wkrótce na łamach Gazety Grajewskiej ukaże się
wywiad, w którym opowie on czytelnikom o swojej pasji.
grajewo.pl
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Rozmawiamy z Marcinem Bąkiem Dyrektorem Zakładu Pfleiderer
Grajewskie fabryki Pfleiderer to dziś jedne
z największych i najnowocześniejszych zakładów
produkcyjnych w północno-wschodniej Polsce.
Produkowane tu płyty drewnopochodne są
wykorzystywane niemal w całej Europie – do
produkcji mebli, na budowach i w aranżacji
wnętrz. Jeśli to nie jest tajemnica handlowa,
proszę ocenić wyniki sprzedażowe grajewskiego
przedsiębiorstwa.
Nasza fabryka każdego roku rozwija się technologicznie
zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak również
optymalizacje produktowe. W bieżącym roku również
zaplanowaliśmy szereg projektów mających na celu
poprawę produktywności, a także wdrożenie zupełnie
nowych produktów, na które czekali nasi Klienci. Dzięki
dobrej organizacji, pracy zespołowej i odpowiednim
scenariuszom ratunkowym zniwelowaliśmy wpływ
pandemii na nasze wyniki do minimum. Dlatego pomimo
dużego spadku zamówień w II kwartale bieżącego roku,
wynik końcowy nie odbiega od pierwotnych założeń
budżetowych, to pozwala mi ocenić rok 2020 jako
pozytywny.
Historia firmy, to zarazem historia bardzo wielu
grajewian oraz niezwykle ważny- wciąż kluczowyzakład pracy w mieście. Ile osób obecnie zatrudnia
grajewski zakład i czy ta liczba może w najbliższych
latach wzrosnąć?
Kluczowa rola zakładu dla miasta Grajewa i okolic jest
niezaprzeczalna i nie zmieni się w najbliższym czasie.
Obecnie w obu spółkach, tj. PFL GRA oraz PFL GRA MDF
jest zatrudnionych łącznie 580 pracowników. Kwestia
dalszego rozwoju jest dziś tematem otwartym
i w znaczącym stopniu zależnym od dalszego rozwoju
w kwestii pandemii Covid. Zamknięte sklepy nie pomagają
w sprzedaży naszych produktów, nikt też naprawdę nie wie,
jak będzie wyglądać rok 2021 dlatego trudno dziś
o miarodajne przewidywania.

walczymy o jak najlepszy serwis dla Klienta również
w zakresie czasu dostawy, a brak odpowiedniej
infrastruktury transportowej wydłuża ten czas niezależnie
od tego, jak bardzo staramy się go skrócić na etapie
produkcyjnym. Myślę, że budowa Via Baltica zdecydowanie poprawi atrakcyjność dla potencjalnych
inwestorów .
Coraz prężniej rozwija się gazyfikacja miasta.
Czy dostęp do tego źródła energii może wpłynąć
pozytywnie na rozwój Pfleiderer Grajewo?

Jedną z pierwszych dużych inwestycji drogowych obecnych władz miasta była „Poprawa
dostępności do przemysłowej części miasta
Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa ul.
Robotniczej”. Współfinansowało ją wiele
podmiotów, w tym Pfleiderer Grajewo z siedzibą w
Grajewie. Obecnie trwają prace nad budową tras
Rail Baltcia oraz Via Baltica. Czy dobra
infrastruktura komunikacyjna w strefie
przemysłowej i ta, o którą zabiega Burmistrz
Miasta Grajewo Dariusz Latarowski otworzy nowe
możliwości przed Państwa przedsiębiorstwem?
Jeśli tak- to jakie?

Dostęp do mediów energetycznych jest niezbędnym
czynnikiem dla istnienia przemysłu, a dywersyfikacja
źródeł energii ma duży wpływ na stabilność produkcji, jak
i oczywiście na cenę energii. Podstawowym źródłem
energii w fabryce jest biomasa, niemniej jednak
prowadzimy już rozmowy w kwestii przyłączenia zakładu
do sieci gazowej o podwyższonych parametrach
przepływowych. Równolegle trwają rozmowy z Władzami
Miasta nad zakupem energii elektrycznej, która to będzie
produkowana przez turbiny gazowe, co jest doskonałym
przykładem skrócenia dystansu Wytwórca - Odbiorca,
redukując straty przesyłowe. Dzięki bardzo dobrym
relacjom i przychylności Burmistrza mamy nadzieję
uruchomić tę kooperację w bardzo krótkim czasie.

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej zawsze
wpływa pozytywnie na rozwój biznesu. Każdego dnia

Zapewne prężny rozwój przedsiębiorstwo
zawdzięcza przede wszystkim pracownikom, lecz
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bardzo istotne są także inwestycje. Jakie ostatnie
okazały się kluczowe dla rozwoju firmy, które są
w trakcie, na czym polegać będzie budowa stacji
nasypowych i czy planowane są kolejne?
Przedsiębiorstwo nie istnieje bez pracowników, ludzie
i fabryka to jeden nierozerwalny organizm. Wszystko, co
dzieje się w zakładzie jest dziełem jego pracowników, ich
zaangażowania i poświęcenia .
Ostatni czas dla PFL w Grajewie w kwestii inwestycyjnej to przede wszystkim inwestycje mające na celu jak
największe ograniczenie wpływu produkcji na środowisko.
Zainstalowane zostały filtry o dużej skuteczności
oczyszczania powietrza oraz instalacje redukujące emisję
LZO. To ogromny wysiłek finansowy dla przedsiębiorstwa,
niemniej z punktu widzenia przyszłości absolutnie
konieczny. Kolejnym dużym krokiem inwestycyjnym
w zakresie produkcji było uruchomienie nowej prasy do
laminowania płyt, która to pozwoliła uzupełnić rosnące
potrzeby naszych Klientów w tym zakresie, nowy większy
format płyt jest znacznie lepiej dopasowany do odbiorców
przemysłowych. Kolejnym dużym zadaniem, które stoi
przed nami jest wymiana stacji nasypowych, które
odpowiadają za rozkład materiału w płycie wiórowej.
Obecne stacje nasypowe wykorzystują mechaniczną
separację surowca, nowe natomiast - dzięki wykorzystaniu
nowszej technologii separacji pneumatycznej- pozwolą na
ograniczenie kosztu oraz znaczącą poprawę parametrów
obróbczych naszych płyt.

Wyeksploatowane przez lata schody prowadzące od
Łaziennej do Osiedla Broniewskiego zostały niedawno
wyremontowane. Teraz czas na budowę chodnika
w pasie drogowym tej ulicy.
Zaplanowana inwestycja będzie polegała na budowie chodnika
z sześciocentymetrowej szarej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 centymetrów oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Powstaną także estetyczne wjazdy na posesje z kostki brukowej
w kolorze czerwonym.
Na realizację zadania 30 października został ogłoszony przetarg.
Oferty spływały do 19 listopada. Tego dnia na stronie
interenetowej Urzędu Miasta Grajewo pojawiła się informacja
z otwarcia ofert. Tych wpłynęło w sumie 9, a wśród nich są 4, które
mieszczą się w kwocie 175 tysięcy złotych, jaką zaplanowano na
realizację tego zadania. Zgodnie z urzędniczymi wymogami
wykonawca na realizację prac będzie miał czas do 30 maja 2021
roku.
WM/ Fot. grajewo.pl

Pfleiderer Grajewo szybko- bo już w kwietniuodpowiedział na apel o pomoc i wsparł Szpital
Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie. To
pokazuje silny związek przedsiębiorstwa z miastem, bo przecież w dużej mierze pacjentami
placówki są właśnie grajewianie. Jak ważna jest
Pana zdaniem taka solidarność przedsiębiorstwa
z mieszkańcami- zwłaszcza teraz, w trudnych
czasach pandemii ?
Synergia pomiędzy miastem i fabryką jest nierozerwalnym elementem rozwoju zarówno dla PFL, jak
i Grajewa- w normalnych warunkach współpraca tak
dużego przedsiębiorstwa z miastem jest rzeczą naturalną.
W czasie zagrożenia, jakie mamy obecnie, zjednoczenie
w walce z pandemią jest naturalną konsekwencją.
Pomagamy sobie wzajemnie w pełnym możliwym zakresie,
również ze strony Dyrekcji szpitala otrzymaliśmy wsparcie
dla naszego zakładu. Jak pan wspomniał, nasi pracownicy
to potencjalni pacjenci grajewskiej placówki, ale także ich
rodziny i bliscy, dlatego robimy wszystko co jest możliwe,
aby ewentualne zagrożenia Covid jak najmniej spędzały sen
z powiek naszej załogi.
Dziękujemy za rozmowę.
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Przedszkolaki oraz uczniowie grajewskich szkół
podstawowych mieli okazję poznać pisarkę dziecięcą
Panią Joannę Olech. Sytuacja epidemiologiczna
uniemożliwiła nam spotkanie w tradycyjnej formie,
czyli w Bibliotece Dla Dzieci, ale z pomocą przyszły
nowe technologie i mogliśmy spotkać się w przestrzeni
wirtualnej, za pomocą platformy Zoom.
Jak się okazało, wielu z uczestników czytało utwory naszego
gościa. Do najbardziej znanych i lubianych należą: „Dynastia
Miziołków”, seria książek „Przygody Pompona” czy seria „Szkoła
Detektywów Emila Wykopka”.
Pani Joanna czytała na wizji fragmenty swoich dzieł, prezentowała w większości samodzielnie wykonane do nich
ilustracje, a także pokazała nam swoją kolekcję pacynek.
Uczestnicy za pomocą czatu zadawali jej pytania i komentowali
opowiadane przez pisarkę historie.
To już drugie spotkanie online organizowane przez Oddział Dla
Dzieci MBP w Grajewie. W październiku naszym gościem na
Zoomie była Agnieszka Frączek. Wszystko wskazuje na to, że
przez najbliższe miesiące zaprzyjaźnimy się z tą formą spotkań
autorskich, aby mimo utrudnionego dostępu do różnych form
kultury, umożliwić naszym czytelnikom kontakt z ich ulubionymi
pisarzami i promować czytelnictwo także w Internecie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przyjaciołom biblioteki, którzy
wykazują chęć aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez
nas wydarzeniach kulturalnych i z aprobatą przyjęli tę propozycję
spotkań.
Do zobaczenia- nie tylko w bibliotece, ale także w przestrzeni
wirtualnej!
Fot. SP 4 w Grajewie
Akademia Dobrego Startu w Grajewie



Projekt “Bądź(my)(cool)turalni“ realizowany był od marca
2020 r. przez Grajewskie Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020, finansowanego ze
środków Narodowego Centrum Kultury.
W wyniku otwartego naboru zostało zgłoszonych 6 inicjatyw dwie przez grupy formalne, zaś cztery przez grupy nieformalne.
Zgłoszonymi inicjatywami były:
nr 1 - “Zatańczmy razem”
nr 2 - “Urodziny Grajewa w jesiennej odsłonie”
nr 3 - “Z aparatem na rowerze - malownicze zakątki regionu”
nr 4 - “Cyknij fotkę”
nr 5 - “Historie z dna szuflady”
nr 6 - “Grajewskie pory roku”
Zgłoszone i zrealizowane w okresie IX-XI 2020 r. inicjatywy
dotyczyły różnych sfer kulturalnych m.in. tańca, fotografii,
dziedzictwa historyczno-kulturowego, czy archiwistyki
społecznej oraz były kierowane do różnych grup odbiorców
poczynając od najmłodszych dzieci, a kończąc na mieszkańcach
w wieku senioralnym.
Mamy głęboką nadzieję, że mimo trudności związanych z okresem
pandemii, która uniemożliwiła nam w pełni realizację
zaplanowanych działań, dzięki udziałowi w programie “Dom
Kultury + Inicjatywy lokalne 2020” udało nam się poznać
potrzeby i potencjał kulturotwórczy mieszkańców, ale też
zbudować wizerunek GCK jako instytucji otwartej na nowe
pomysły i współpracę z mieszkańcami oraz zaangażować ich
w aktywne współtworzenie życia kulturalnego w naszym mieście.
Wierzymy, że udało nam się zwiększyć wśród mieszkańców
poczucie tego, że MY = mieszkańcy mamy wpływ na “kulturę”
w naszym mieście, która w młodzieżowym slangu może być “cool”.
Stąd m.in. tytuł projektu “Bądź(MY) (cool)turalni”.
DZIĘKUJEMY
Więcej o przeprowadzonych inicjatywach na wystawie
poprojektowej dostępnej przed budynkiem GCK oraz on-line:
https://drive.google.com/drive/folders/10C94jvropmGJizmZtkGvlDUDH2QdoUw?usp=sharing
GCK
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W 2020 roku przypada nie tylko 480. rocznica nadania
praw miejskich, ale też nieco skro-mniejszy, choć także
zacny jubileusz 120-lecia powstania grajewskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej – organizacji społecznej,
która funkcjonuje w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Warto więc przypomnieć choć w skrócie jej
początki.
Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych,
a zarazem do najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa
organizacji. Rola, jaką odgrywały, wynikała nie tylko stąd, że
skutecznie walczyły z niszczącą plagą pożarów, ale również
dlatego, że powstając i rozwijając się w okresie zaborów spełniały
wielorakie funkcje w życiu społeczeństwa, wykraczające daleko
poza cele, do których pełnienia były powoływane. Pierwsza OSP
na terenie Królestwa Polskiego powstała w 1864 roku w Kaliszu,
bliżej Grajewa straże takie powstały w Łomży (1874), Suwałkach
(1880), Szczuczynie (1881) i Białymstoku (1897).
W jednym z numerów „Ech Płockich i Łomżyńskich” z 4 sierpnia
1900 roku znalazł się następujący zapis: Osada licząca przeszło
8000 mieszkańców nie miała dotychczas straży ogniowej
ochotniczej dla ochrony mieszkańców. Obecnie, po kilkoletnich
staraniach straż taka została utworzona. Inicjatorami jej
założenia byli: Tadeusz Przerembel - Urzędnik Komory Celnej,
Adam Jagodziński - późniejszy Sędzia Pokoju, Władysław
Skarżyński - Sędzia Pokoju, Ks. Józef Lendo - Proboszcz
w Grajewie, Zygmunt Witkowski - Urzędnik Komory Celnej,
Eljasz Wierzbołowski i Gersz Knorozowski - pierwszorzędni
kupcy Grajewa. Jej pierwszym prezesem został sędzia gminny
Władysław Skarżyński, zaś naczelnikiem Tadeusz Przerembel
i liczyła aż 450 członków.
Powstała w 1900 roku grajewska Ochotnicza Straż Pożarna
pełniła wiele niezwykle ważnych i pożytecznych funkcji,
podstawową z nich były jednak funkcje stricte pożarowe.
Większość swego czasu członkowie straży poświęcali na
ćwiczenia, kursy i szkolenia, czy nawet jeszcze bardziej
przyziemne sprawy, związane z codzienną działalnością, jak np.
udział w okresowych przeglądach kominów, czy dyżury ppoż.
podczas seansów kinowych. Wszystkie te działania przygotowywały jednak korpus strażacki do wykonywania głównego celu
istnienia i działalności Straży Pożarnej, czyli czynnego udziału
w akcjach gaśniczych.
Straż Pożarna spełniała nie tylko swoje podstawowe funkcje
i zadania, jakimi było gaszenie pożarów i prewencja przeciwpożarowa. Odgrywała ona także bardzo ważną rolę społeczną
i kulturalną. To właśnie remizy strażackie stawały się niejednokrotnie głównymi ośrodkami tej działalności. Tu najczęściej
organizowane były zabawy taneczne, przedstawienia teatralne,
uroczystości strażackie z okazji poświęcenia sprzętu strażackiego
czy sztandaru, które często przeradzały się w święto całego
miejscowego społeczeństwa. Nie brakowało też wycieczek,
majówek i zabaw. W celu zwiększenia oferty kulturalnej przy

Majówka strażacka grajewskiej OSP
w Lesie Boguszewskim – 13 IV 1911 r.

Wspinalnia i gimnastyka na placu strażackim
– 1924 r.
poszczególnych drużynach strażackich organizowano własne
orkiestry czy amatorskie teatry. To właśnie orkiestry dęte
zajmowały w organizacjach strażackich wyjątkowe miejsce,
integrowały społeczność strażacką, brały udział we wszystkich
uroczystościach strażackich i lokalnych, w świętach państwowych
i kościelnych. Również grajewska OSP od 1913 roku posiadała
własną orkiestrę.
Poza zaangażowaniem i wyszkoleniem członków straży
najistotniejszą kwestią jej właściwego funkcjonowania było jej
wyposażenie w sprzęt, niezbędny podczas akcji bojowych.
Niestety, wydarzenia I wojny światowej spowodowały zniszczenie
większości posiadanego taboru pożarniczego, jak i pierwszego
sztandaru. Dopiero w 1916 roku niemieckie władze okupacyjne
wydały zarządzenie: „Przepisy Powiatowej Straży Ogniowej”,
ustanawiające obowiązek ochrony przeciwpożarowej mienia
przez mieszkańców. Wówczas to druh Wacław Perlitz postanowił
zorganizować Stowarzyszenie Obrony Przeciwpożarowej, nadając
mu kierunek przedwojennych, tradycyjnych straży pożarnych. Po
jej reaktywowaniu w 1916 roku zaczynano prawie od zera.
Z upływem lat zabezpieczenie sprzętowe ulegało poprawie.
Miejscem, gdzie przetrzymywano posiadany sprzęt strażacki były
remizy, zaś ich budowa była jednym z ważniejszych przedsięwzięć
poszczególnych straży. Grajewska OSP już w pierwszym roku swej
działalności otrzymała do zagospodarowania plac miejski przy
obecnej ul. Ełckiej. Plac ten w momencie przekazania był
nieużytkiem pełnym dołów i jam, a prócz żelaznego krzyża
wzniesionego tu w czasie epidemii w roku 1882, nic na nim nie
było. W roku 1901 staraniem ówczesnego Naczelnika Straży –
Tadeusza Przerembla oraz jego pomocnika – Zygmunta
Witkowskiego, przy współudziale pozostałych strażaków plac
uporządkowano i zagospodarowano. Dwa lata później- w 1903
roku- na uporządkowanym już placu powstała pierwsza remiza.
Był to niewielki budynek drewniany, który jednak zapewniał
pomieszczenie na sprzęt i niewielką salkę wykładową. Dodatkową
pomocą w ćwiczeniach były wspinalnia i gimnastyka, które zostały
wzniesione w roku 1924 staraniem Prezesa Wacława Perlitza
z funduszy zebranych drogą dobrowolnych ofiar.
Niestety, w lipcu 1936 roku remiza strażacka spłonęła. Na
szczęście dzięki szybkiej akcji Stanisława Piotrowskiego
i Stanisława Jabłońskiego udało się uratować większość sprzętu
pożarniczego. Już w następnym roku został powołany społeczny
komitet budowy nowej remizy. Jej budowa postępowała w latach
1938-1939, tak że jeszcze przed wybuchem II wojny światowej
została oddana do użytku. Zresztą do dziś dnia właśnie tam
znajduje się siedziba grajewskiej OSP.
Wydarzenia II wojny światowej spowodowały kolejne straty
materiałowe i osobowe grajewskiej OSP. Po wojnie została jednak
odtworzona i choć z upływem czasu większość jej zadań przejęła
Państwowa Straż Pożarna, to do dnia dzisiejszego członkowie
grajewskiej OSP służą miejscowemu społeczeństwu w potrzebie.
opr. T. Dudziński
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5 listopada dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4
w Grajewie obchodziły Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek. Data nie jest przypadkowa,
bowiem jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek, Walta Disney'a. Ich treści
bawią i rozweselają, ale też przekazują ważne
prawdy życiowe kolejnemu już pokoleniu
młodych odbiorców.
W tym dniu nasze przedszkole zamieniło się w prawdziwą
Bajkową Krainę, a nasi milusińscy przyszli przebrani za
wybraną przez siebie postać z bajki i wzięli udział we
wspólnej zabawie. W trakcie zajęć przedszkolaki
uczestniczyły w quizach, podczas których wykazywały się
wiedzą i znajomością najpopularniejszych bajek oraz
postaci bajkowych, odgadywały zagadki, a także brały
udział w grach i zabawach ruchowych związanych
z tematyką zajęć. Okazało się, że dzieci bardzo dobrze znają
bajki i świetnie radziły sobie z trudnymi zadaniami.

Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania
zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe
książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy
moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą
słownictwo. Dzieci przekonały się, że warto wybierać bajki,
gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.
Katarzyna Wołyniec; PM4



W piątek, 30 października, od rana w Przedszkolu
Miejskim nr 4 w Grajewie królował kolor pomarańczowy.
Wszystko za sprawą gwiazdy tego dnia i królowej warzyw –
DYNI. Każdy przedszkolak miał na sobie pomarańczową
lub żółtą bluzeczkę – był to przyjemny początek tego
wesołego dnia.
Przedszkolaki dowiedziały się, że dynia jest bardzo
zdrowym warzywem i że można z niej przygotować wiele

dań, tj.: pieczywo, zupę, dżem, ciasto, babeczki, przetwory
i soki. Dzieci z zapałem zabrały się również do odkrywania
„dyniowego wnętrza”. Po jej przekrojeniu, wydrążały
nasiona, obserwowały ich wygląd i próbowały już
wysuszonych pestek. Nie obyło się również bez
zręcznościowych gier i zabaw. Atrakcją dnia była również
jesienno-dyniowa sesja zdjęciowa.
Katarzyna Wołyniec; PM4



Klasa 2 a w ramach projektu „Uniwersytet Dzieci” w roku
szkolnym 2020/2021 realizuje zadanie Królowej Nauk „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”.
W ciągu dwóch miesięcy wychowawczyni – p. Katarzyna
Tydelska - przeprowadziła pierwsze lekcje projektowe.
Uczniowie - pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią
- potrafili skupić się na zaproponowanych zadaniach.
Dzieci ochoczo zadawały pytania oraz z entuzjazmem
podchodziły do kolejnych zagadnień. Przed nimi dalsze
etapy projektu!
SP1
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20 listopada przedszkolaki obchodziły nietypowe święto
kredki. Podczas zajęć dzieci wysłuchały „Bajki o żółtej
kredce” Agnieszki Galickiej i odpowiadały na pytania
dotyczące tekstu. Następnie poznały rodzaje kredek, które
segregowały do odpowiednich zbiorów.
Przedszkolaki utrwalały pojęcia: największy,
najmniejszy- układając rozsypane kredki w podanym
szyku. Dopasowywały ilustracje do odpowiednich,
poznanych już liter. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie
ruchowej, ugruntowując tym samym znajomość kolorów.
Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykonały pracę
plastyczną „Kredka”.
Wychowawczynie grupy „Biedronki” w SP1

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Grajewie 26
listopada 2020 r. odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka
dzieci z grupy „Żabek”.
Uroczystość pasowania rozpoczęła się częścią
artystyczną. Dla większości dzieci był to pierwszy, bardzo
ważny występ. Mali artyści zaprezentowali przygotowane
piosenki, tańce oraz wierszyki. Aktu pasowania
czarodziejską kredką dokonała Pani Dyrektor Grażyna
Resztak. Wszystkie przyjęte do grona przedszkolaków
dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz ufundowane
przez Radę Rodziców smakołyki. Uroczystość zakończyła
się wspólną zabawą przy muzyce.
Dzieci wkroczyły w nowy etap przedszkolnego
życia w radosnych nastrojach, a niezapomniane przeżycia
na długo zostaną w ich pamięci oraz na fotografiach
rodzinnych albumów.
Nowo pasowanym przedszkolakom życzymy wielu
sukcesów, nowych przyjaźni i samych radosnych chwil
spędzonych w przedszkolu!
PM1





Z okazji „Dnia Seniora”, który obchodzony jest 14 listopada,
dzieci z grupy „Biedronek” nagrały filmik, w którym
dziękują oraz składają najlepsze życzenia wszystkim
seniorom. Przedszkolaki wykonały prezent, który wraz
z nagraniem zostanie przekazany osobom, które
uczęszczają do „Klubu Seniora” w Grajewie.
Wychowawczynie grupy „Biedronki”

Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami wychowania fizycznego zaadaptowała jedno z pomieszczeń
budynku szkolnego na salkę gimnastyczną. Nowa
salka rozszerzyła bazę sportową szkoły o kolejne 25m2
powierzchni użytkowej, dzięki czemu lekcje wychowania fizycznego staną się bardziej atrakcyjne.
Salka jest dostosowana do prowadzenia grupowych zajęć
gimnastycznych, w tym gimnastyki korekcyjnej i będzie służyć
przede wszystkim dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wyposażona jest w nowe urządzenia do ćwiczeń oraz
przybory gimnastyczne. Podłoże salki wyłożono matą
gimnastyczną. Natomiast w celu zapewnienia ćwiczącym lepszych
warunków bezpieczeństwa, na ścianach zamocowano matę
wykonaną z pianki PE.
W najbliższym czasie rozszerzymy ofertę zajęć
z wychowania fizycznego, ponieważ nadal pracujemy nad
rozbudową bazy sportowej szkoły i niebawem wzbogacimy się
o następne atrakcyjnie wyposażone pomieszczenie do ćwiczeń,
o czym poinformujemy na szkolnej stronie.
SP1 DYREKCJA I NAUCZYCIELE WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
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KOLEJNY SUKCES NIKODEMA Z SP 4
Nikodem Ciskowski w październiku wziął udział w XV
edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, który został
ogłoszony przez Muzeum w Bielsku Podlaskim, Wydział
Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w
Drohiczynie, Fundację Mater oraz Dekanat Bielski.
Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów XX
Dnia Papieskiego oraz Roku Świętego Jana Pawła II
ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym jego celem było pogłębienie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
i osobowości papieża Jana Pawła II oraz odwołanie się do
nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu
i działalności Jana Pawła II.
Warto dodać, że Nikodem chętnie bierze udział
w konkursach plastycznych. Odniósł już na tym polu wiele
sukcesów. Tym razem również znalazł się w gronie
nagrodzonych . Od Organizatorów otrzymał wiele nagród
rzeczowych, ale najbardziej ucieszył się z albumu, w którym
opublikowano Jego pracę wraz z pracami innych
uczestników.
Gratulujemy Nikodemowi i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunem ucznia jest p. Dorota Lekenta.
SP 4 Grajewo

DZIEŃ PRAW DZIECKA W PM1
„Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma
swe prawa. Strzegąc praw tych należycie,
układamy dziecku życie.”
20 listopada w Przedszkolu Miejskim nr 1 obchodziliśmy
bardzo ważny dzień - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Była to doskonała okazja do realizacji ciekawych zajęć
poszerzających wiedzę dzieci na temat ich praw. We
wszystkich grupach wiekowych odbyły się spotkania na ten
temat. Dzieci wysłuchały wiersza M. Brykczyńskiego
„O prawach dziecka”, odbyły podróż do Krainy Praw
Dziecka. W różnorodnych zabawach wykazywały się
zrozumieniem swoich praw. Dzięki temu dowiedziały się
również, że mają prawo do zabawy, radości i miłości.
To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
PM1

Echa wydarzeń w SP 4 Grajewo
„Ja i książka”
W szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie odbył
się Szkolny Konkurs Plastyczny „Ja i książka” adresowany do uczniów
klas I – III. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej czytelnika
z książką.
Komisja konkursowa złożona z nauczycieli bibliotekarzy
i wychowawców świetlicy, biorąc pod uwagę zgodność pracy
z tematem konkursu, pomysłowość i estetykę wykonania przyznała
następujące miejsca i wyróżnienia:
KATEGORIA: klasy I
I miejsce - Helena Lewczuk kl. I a, Rafał Kurzątkowski kl. I a
II miejsce - Klaudia Blaszko kl. I a, Lilia Bernatek kl. I b
III miejsce - Kamila Makuszewska kl. I a, Adam Pogorzelski
kl. I b
Wyróżnienie - Tomasz Gwiazdowski kl. I a, Zuzanna Pachucka kl. I b
KATEGORIA: klasy II – III
I miejsce - Miłosz Obrycki kl. III a, Gabriela Kisielewska kl. III a
II miejsce - Zuzanna Rutkowska kl. II a, Gabriel Kuizinas kl. II c
III miejsce - Laura Kuczyńska kl. II c, Iga Maciorowski kl. III a,
Karolina Dobrydnio kl. III b
Wyróżnienie - Zofia Żebrowska kl. II a, Mateusz Mazurek kl. II c,
Zuzanna Chorosz kl. III a, Zofia Babul kl. II a, Julia Romanowska kl. III
c,
Gabriela Komosińska kl. II b, Szymon Dobrzycki kl. II a, Jakub
Klimaszewski kl. III d, Amelia Budna kl. II a, Maria Zadrożna kl. III a,
Ilona Damięcka kl. III b, Julia Kurzątkowska kl. III a, Filip Łaniewski kl.
III c, Zuzanna Nicewicz kl. II b.
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Uczniom nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo
dziękujemy. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Grajewie. Organizatorami konkursu byli: Samorząd
Uczniowski, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
„Książka na telefon” w bibliotece szkolnej
W trakcie nauki zdalnej biblioteka „Czwórki” uruchomiła usługę “Książka
na telefon”, umożliwiając czytelnikom wypożyczanie materiałów
bibliotecznych z uwzględnieniem procedur i zasad bezpieczeństwa
epidemiologicznego.
Święto kolczastego jeża
W listopadzie oddziały przedszkolne „Muchomorki”, Biedronki,
„Słoneczka” i „Skrzaty” wraz z wychowawczyniami obchodziły
Międzynarodowy Dzień Jeża.
Dzieci miały okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą życia
jeży w ich naturalnym środowisku poprzez wysłuchanie opowieści
i wierszy o tych sympatycznych, zimowych śpiochach. Obejrzały również
film „Ciekawostki o jeżach”, rozwiązywały zagadki, wesoło bawiły się
i tańczyły przy muzyce oraz piosenkach o jeżach. Najwięcej radości
sprawiła dzieciom zabawa „Na dywanie siedzi jeż…” , podczas której
wszyscy naśladowali ruchy swoich kolegów. Nie zabrakło także zabaw
twórczych. Dzieci wykonały pracę plastyczną z sylwetą jeża z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, a starsze przedszkolaki z masy
solnej i szyszek samodzielnie ulepiły jeżyka. Dzień upłynął wszystkim
aktywnie i dostarczył wielu ciekawych wrażeń.
Więcej wydarzeń: sp4.grajewo.com
Zapraszamy SP 4 Grajewo
www.gazetagrajewska.pl
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Radni oraz urzędnicy posadzili dęby w Parku Solidarności
Aleja dębów w Parku Solidarności rozrasta się.
27 listopada posadzono kolejne drzewa, które zostały
ufundowane przez władze Miasta Grajewo oraz Radę
Miasta Grajewo, a także Wicestarostę.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był wiceprzewodniczący
Rady Wiesław Janusz Dembiński.
- Rada Miasta nie po raz pierwszy włącza się w aranżowanie
miejskiej przestrzeni. Przypomnę, że Radni poprzedniej -VII
kadencji-zagospodarowali teren przy Pływalni Miejskiej (wkład
finansowy i praca).Dołączyli do nich panowie Burmistrzowie.
Tym razem odbyło się to w podobny sposób: pomysł i wspólna
realizacja. Z jednej strony jest to symboliczny akt z okazji 480lecia nadania praw miejskich Grajewu, zwłaszcza że z racji
pandemii ten jubileusz ma bardzo skromny wymiar, z drugiej zaś
– mogliśmy się wpisać w jedno z największych realizowanych
aktualnie zadań-zagospodarowanie Parku Solidarnościpodkreśla Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina MuryjasRząsa.
W efekcie 5 sztuk dębów błotnych kolumnowych Green Pillar
posadzili: Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, Zastępca
Burmistrza Maciej Paweł Bednarko, Sekretarz Miasta Ryszard
Wolwark, Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski oraz
Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński.
Rada Miasta Grajewo VIII kadencji w składzie: Halina Muryjas –
Rząsa, Grzegorz Robert Curyło, Wiesław Dembiński, Tomasz
Babul, Aneta Ewa Chrzanowska, Andrzej Ciechanowicz,Henryka
Jagielska, Julia Klaudia Ksepko – Kurkowska, Elżbieta
Nietupska, Andrzej Niewiarowski, Paweł Obrycki, Anna Opara,
Piotr Paszkowski, Daniel Purwin, Krzysztof Purzeczko, Tomasz
Siejda, Agnieszka Siwik-Karwowska, Arkadiusz Zbigniew
Skawski, Monika Stefańska, Mariusz Wielgat, Paweł Filip
Zalewski posadziła 21 dębów błotnych. Niezwykle pomocni
okazali się tu również pracownicy PUK-u.
Całość pilotował naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bogdan Wojsławowicz, a z ramienia Rady –Przewodnicząca
Halina Muryjas-Rząsa we współpracy z p. Andrzejem
Niewiarowskim.
Kolejnych 10 dębów zakupionych przez Miasto Grajewo, zostało
posadzonych w poniedziałek 30 listopada. Wszystkie drzewa
tworzą aleję dębów wzdłuż głównej promenady wiodącej przez
środek Parku Solidarności.
Przypomnijmy, że wcześniej już posadzono 12 dębów wysmukłych
Fascygniata, 10 dębów czerwonych. Oprócz tego w Parku rosną
nowe klony czerwone (5 szt.), lipy drobnolistne (3 szt.) oraz graby
wyniosłe (2 szt.). Łącznie w 2020 r. posadzono w Parku
Solidarności ponad 130 sztuk nowych drzew.
Warto dodać, że w przedsięwzięcie włączyła się także grajewska
firma BALTON, która ufundowała 5 klonów, 3 lipy oraz 2 klony,
które już wcześniej zostały w tym wyjątkowym zakątku naszego
miasta posadzone.
grajewo.pl/wm


Wiktoria Wiśniewska, Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej
2018 - 12 listopada, podczas Gali Finałowej The Miss Globe
2020 zdobyła tytuł Miss Golden Girl. Do Polski- poza
wspaniałymi wspomnieniami- Wiktoria przywiozła ze
sobą pamiątkową szarfę, prezenty oraz przepiękny
diadem. 19 listopada Wiktoria była gościem Burmistrza
Dariusza Latarowskiego.
Burmistrz osobiście pogratulował Wiktorii odniesionego sukcesu,
wręczył kwiaty i pamiątkowy grawerton. Młoda mieszkanka Grajewa
podzieliła się wrażeniami z pobytu w Albanii, a także powiedziała
o planach na najbliższy czas.
Przypomnijmy, że w Albanii 42 kandydatki z całego świata
zaprezentowały się w czterech odsłonach: kostiumach narodowych
(kostium Wiktorii został udostępniony przez Grajewskie Centrum
Kultury), strojach kąpielowych, sukienkach koktajlowych oraz
sukniach wieczorowych (piękną suknię dla reprezentantki naszego
Kraju przygotowała projektantka Ela Piorun). Wspaniała przygoda
z międzynarodowym konkursem The Miss Globe trwała dwa
tygodnie. Podczas zgrupowania Wiktoria miała okazję poznać kulturę
Albanii oraz nawiązać kolejne nowe przyjaźnie. Do Polski wróciła 15
listopada. Jesteśmy ogromnie dumni z Wiktorii. To już kolejny
konkurs międzynarodowy oraz kolejny sukces młodziutkiej Miss.
Wiktoria Wiśniewska ma 19 lat i pochodzi z Grajewa. Jest
absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w naszym mieście. Teraz studiuje na Uniwersytecie Morskim
w Gdyni.W 2018 roku Wiktoria zdobyła tytuł Miss Nastolatek Ziemi
Łomżyńskiej i 2 Wicemiss Polski Nastolatek 2018. W 2019 dostała się
do TOP10 Miss Tourism Metropolitan International w Kambodży.
Wyjazd Wiktorii do Albanii był możliwy dzięki wsparciu, jakiego
konkursowi Miss Ziemi Łomżyńskiej od wielu lat udziela Prezydent
Łomży, Mariusz Chrzanowski, a także dzięki Burmistrzowi Grajewa,
Dariuszowi Latarowskiemu, który pokrył koszt biletów lotniczych.
- Była to kolejna świetna przygoda, którą miałam okazję przeżyć
w zupełnie innym państwie. Dałam z siebie naprawdę sto procent
i mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłam – mówiła zaraz po gali
finałowej grajewianka.
Źródło: grajewo.pl / Fot. grajewo.pl

13

WYDARZENIA


Program ma na celu dofinansowanie gmin
w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz
Seniorów, którzy w obowiązującym stanie
epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na
dostarczeniu zakupów- zgodnie ze wskazanym przez
Seniora zakresem - takich jak: artykuły spożywcze, środki
higieny osobistej, leki. Seniorzy mogą liczyć także na
pomoc w opłacie rachunków lub załatwieniu spraw
urzędowych. Koszt za zakupy czy rachunki ponosi Senior.
Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej,
które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem
zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach
również do osób poniżej 70 roku życia.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów
nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych
bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię
dedykowaną Seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu
22 505 11 11 osoby starsze mogą prosić o wsparcie
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grajewie. Do dnia 20.11.2020 roku do tutejszego ośrodka
wpłynęło 140 zgłoszeń.

Informacje o Programie dostępne są na stronie
internetowej MRiPS, pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-zkoronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowykorpus-wsparcia-seniorow


      
      
     

      



 
     


      

 

       




      
                                        

 
       

 
    
      

                                        
    
    

     






24 listopada Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta
Grajewo, jako przedstawiciel Zarządu Unii Miasteczek
Polskich wziął udział w posiedzeniu online zespołu
rządowo -samorządowego do spraw monitorowania
finansów oświaty. Uczestniczył w nim również Sebastian
Skuza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Maciej Kopeć Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Celem tego
posiedzenia było szukanie wsparcia i rozwiązań dla
samorządów na realizację zadań oświatowych.
Burmistrz przedstawicielem Unii Miasteczek Polskich
w Komisji ds. Oświaty jest od września bieżącego roku.
WM / Fot. grajewo.pl
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Treningi były wirtualne, ale pot był prawdziwy
Pandemia zmieniła zasady działalności w wielu
branżach. Komplikacje nie ominęły także
naszego klubu. W marcu treningi zostały
zawieszone, a następnie okazało się, że szkoła ze
względów organizacyjnych nie może już nam
udostępniać sali treningowej. Praktycznie z dnia
na dzień klub został zamknięty… na szczęście
tylko na kilkanaście godzin.
Choć początkowo wzbudzało to ironiczne uśmiechy,
zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć online.
Regularnie spotykaliśmy się na treningach i szybko okazało
się, że chociaż treningi są wirtualne, to pot na czole już
prawdziwy. Przy okazji poznaliśmy rodzeństwo, zwierzęta,
większość pluszaków, odkryliśmy inne zainteresowania
i odsłuchaliśmy kilku koncertów na żywo odgrywanych na
różnych instrumentach. Regularnie przygotowywaliśmy
także wideotreningi dla grup przedszkolnych Akademii
Dobrego Startu, z którymi trenujemy już od 2 lat. Następnie
mogliśmy już organizować treningi w plenerze.
Wkrótce, dzięki pomocy i przychylności Intermarche
w Grajewie, rozpoczęliśmy przeprowadzkę do nowego
lokalu, aby już w trakcie wakacji trenować w nowym Dojo
Klubu Sportowego Ookami. Możemy nieskromnie się
pochwalić, że wyposażenie naszej sali stoi obecnie na
najwyższym poziomie.
Wakacje również zapamiętamy na długo, bo mimo
niepewności zorganizowaliśmy bardzo udane kolonie
letnie w Łazach.
Ograniczenia związane z pandemią przeniosły wiele
wydarzeń do sieci, z czego z premedytacją korzystaliśmy.
Zawodnicy wzięli udział w Pucharze Europy w kata online,
a instruktorzy klubu odbyli kilka bardzo ciekawych szkoleń

i kursów z zakresu pedagogiki, psychologii i szeroko pojętej
aktywności ruchowej. Obecnie zwiększyliśmy ilość grup
treningowych i zgodnie z zasadami trenujemy regularnie.
Trudno w tym momencie dokonywać podsumowań, jednak
największe podziękowania i słowa uznania należą się
rodzicom, którzy niezmiennie współpracują z klubem, są
wyrozumiali i elastyczni względem wszelkich niespodziewanych zmian i pomysłów, czego efektem jest ogromne
zaangażowanie dzieci w treningi. Bez wątpienia
największym sukcesem klubu jest solidna triada: rodzicdziecko-trener.
Kanał YT:

https://www.youtube.com/channel/UCylylSZmoQNz
HC4mWKyVAGA
FB: https://www.facebook.com/karate.grajewo
IG: https://www.instagram.com/ookamigrajewo/
Klub Sportowy Ookami w Grajewie

I Grand Prix Województwa młodzików i juniorów
Zgodnie z kalendarzem rozgrywek indywidualnych na sezon
2020/2021 POZTS w Białymstoku 22.11.2020 r.
w grajewskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
rozegrane zostały wojewódzkie turnieje tenisa stołowego
w kategoriach młodzików i juniorów. Były to wojewódzkie
eliminacje do turniejów ogólnopolskich w tych kategoriach
wiekowych, a startowało ponad 70 zawodniczek i zawodników.
Zmagania rozegrane zostały zgodnie z obowiązującymi
przepisami reżimu sanitarnego i sytuacją związaną
z COVID-19.
Sekcję tenisa stołowego MOSiR Grajewo reprezentowało
dwóch juniorów – Sebastian Janiszewski i Patryk Dondera
oraz młodzicy: Izabela Popowska i Szymon Warszawski.
Sebastian i Patryk w juniorach zanotowali po dwa zwycięstwa
i dwie porażki oraz uplasowali się na miejscach 13-16 na 28
startujących. W pojedynku o wyższą lokatę Sebastian przegrał
3-2 i w 5 secie 10-12 z doświadczonym juniorem białostockiego
KS Galaxy Xavierem Zubryckim. Niewiele do podium zabrakło
Izabeli Popowskiej, która w młodziczkach wywalczyła
5 miejsce i była 7 w juniorkach. Zwycięstwa odnieśli
zawodniczki i zawodnicy białostockiego SMS Dojlidy.
LS
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Klub Sportowy WARMIA Grajewo otrzymał
dofinansowanie z podlaskiego Urzędu
Marszałkowskiego, który mocno wspiera
wojewódzki sport. Jeden z najstarszych klubów
sportowych w regionie otrzymał 50 tysięcy
złotych, a środki pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego.
Urząd Marszałkowski pozytywnie ocenił wniosek Zarządu
naszego Klubu w ramach konkursu "Organizacja szkolenia
sportowego oraz współzawodnictwa sportowego
w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych
z województwa podlaskiego”.
Pieniądze zostały przeznaczone na działalność
drużyny seniorów, a przede wszystkim na zakup sprzętu
sportowego. Już wkrótce każdy z zawodników kadry
seniorów otrzyma wieloczęściowy zestaw sprzętu
treningowo-meczowego. Podobny otrzymają również
trenerzy pracujący w Klubie. Z całą pewnością tak dużego
jednorazowego wsparcia sprzętowego Warmia jeszcze nie

miała. Dzięki dotacji Województwa Podlaskiego już
wkrótce nasi zawodnicy, jak przystało na piłkarski klub,
zaopatrzeni będą w wysokiej klasy odzież i akcesoria
treningowe.
W ramach umowy na dofinansowanie, na sprzęcie
zakupionym ze środków Województwa Podlaskiego będzie
umieszczone promujące je logo.
Janusz Szumowski


Nasz zespół zagrał 11 listopada słaby mecz
i rywale, drużyna WISSY Szczuczyn, przeważali
przez całe spotkanie.
Zaczęło się dla WARMII pechowo, bo już w 13 minucie
z kontuzją musiał opuścić boisko Marcin Arciszewski.
W pierwszym kwadransie lepiej radzili sobie goście.
WARMIA miała problem z dokładnością podań
i wypracowaniem akcji. Ale pomimo tego, to grajewianie
wyszli na prowadzenie – w 15 minucie Dawid Kondratowicz
ograł- niczym trampkarzy- obrońców szczuczyńskiej
drużyny i strzałem w róg pokonał Sztukowskiego.
Po zdobyciu gola obraz gry nie uległ zmianie. Chaos
w poczynaniach WARMII i przewaga WISSY, która jednak
nie przekładała się na stuprocentowe okazje. Do czasu.
W 34 minucie bezpańską piłkę przejął doświadczony
Mariusz Łapiński, który przepięknym uderzeniem z około
30 metrów nie dał szans Święcińskiemu. Nasz bramkarz
jeszcze przed przerwą opuścił boisko z kontuzją. Zastąpił go
Łukasz Sobolewski.
Drugą połowę goście zaczęli okazją Tercjaka, który
na nasze szczęście strzelił tuż obok bramki. W 54 minucie
po faulu Kamila Randzio WISSA miała rzut wolny z lewej
strony naszego pola karnego. Po dośrodkowaniu nasi
obrońcy odbili piłkę, ale trafiła ona do niepilnowanego
w polu karnym Pawła Wasiulewskiego, który pokonał
Sobolewskiego i jak się okazało, ustalił wynik meczu. W 80
minucie, po jednej z nielicznych akcji w drugiej połowie,
WARMIA mogła wyrównać, ale Mikucki spóźnił się do
świetnego podania Kondratowicza. Trzeba jednak uczciwie
przyznać, że na remis nie zasłużyliśmy. Graliśmy zbyt słabo.
Nasza ofensywa, w której aktywny Kondratowicz nie miał
większego wsparcia (z powodu kontuzji nie grał w tym
meczu Arkadiusz Bogdaniuk) zbyt rzadko stanowiła
zagrożenie dla WISSY.
Szkoda porażki, ale z całą pewnością po solidnym
przepracowaniu przerwy zimowej zespół będzie wiosną
znacznie lepszy. Kto jak kto, ale trener Zawadzki sprawdził
się już doskonale w roli trenera przygotowującego zespół do
wiosny. Przekonaliśmy się o tym wiosną 2019 roku.
Janusz Szumowski
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11.11.2020 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda
Terleckiego
WARMIA Grajewo – WISSA Szczuczyn 1:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Dawid Kondratowicz 15′, 1:1 Mariusz
Łapiński 34′, 1:2 Paweł Wasiulewski 54′
WARMIA: 12.Święciński (38′ 1.Sobolewski) – 5.Randzio
(Kpt), 3.Tuzinowski, 18.Edison, 6.Stankiewicz – 15.Hołtyn
(54′ 4.Mikucki), 17.Arciszewski (13′ 13.Chmielewski),
11.Śleszyński, 10.Popławski (65′ 19.Nowik), 8.Bińczak (65′
16.Sypytkowski) – 7.Kondratowicz
REZERWA: 1.Sobolewski – 2.Krupa, 9.Niebrzydowski,
19.Nowik, 13.Chmielewski, 16.Sypytkowski, 4.Mikucki
TRENER: Leszek Zawadzki
WISSA: 41.Sztukowski – 5.Kamienowski (Kpt),
8.Łupiński, 25.Wasiulewski, 6.Jóźwik, 9.Łapiński,
14.Korytkowski, 10.Tercjak, 17.Zambrowski,
7.Toczydłowski, 31.Dojlida (57′ 11.Buzun)
REZERWA:77.Jabłoński, 99.Tomar, 22.Twardowski,
11.Buzun, 20.Bargielski, 97.Krupiński, 16.Szaraniec
TRENER: Marcin Gałązka
Sędzia: Mateusz Skrzypko (Podlaski ZPN)
Żółte kartki: Bińczak, Edison, Randzio, Tuzinowski
(WARMIA)

www.gazetagrajewska.pl

