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Grajewo będzie miało nowe śródmieście. 2 września
otwarto oferty przetargowe dotyczące rewitalizacji
centrum. Na ten cel przewidziano ponad 5 milionów
300 tysięcy złotych, a jedna z firm zaproponowała
wykonanie prac za niecałe 3 miliony 800 tysięcy
złotych. Wkrótce ruszy ogromna inwestycja, która
oznacza metamorfozę grajewskiej starówki.
Drugą dobrą informacją w tym zakresie jest ta,
że urzędnicy grajewskiego ratusza pod wodzą
Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo
zdobyli na ten cel pieniądze zewnętrzne. Powstanie
reprezentacyjny ciąg pieszo-jezdny od ul. Traugutta
w kierunku Placu Niepodległości. Na plus zmienią się
także ulice Kilińskiego i Traugutta. Wszystko odbędzie
się z poszanowaniem przyrody, w tym zdrowego
starodrzewu, który z pewnością będzie atutem nowego
centrum naszego miasta.

17 września 2021 r.

Siedem zaniedbanych przez dziesięciolecia budynków gospodarczych zostanie rozebranych. Ich zły stan techniczny nie
pozwala w perspektywie na dalsze użytkowanie. Czas na ocalenie
ich przez gruntowne remonty upłynął już dawno temu. Od
rozbiórki trzeba więc zacząć, by uwolnić przestrzeń i w pierwszej
kolejności uzbroić centrum w brakującą miejscami sieć
wodociągową, centralnego ogrzewania, a także kanalizację
sanitarną i deszczową.
Estetycznie, bezpiecznie i funkcjonalnie
Po zakończeniu prac ziemnych zbudowana będzie
nawierzchnia jezdni. Tu nie będzie asfaltu, lecz estetyczna i trwała
szlachetna kostka kamienna w kolorach szarym i grafitowym.
Wygodny trotuar powstanie z rzędowej kostki. Całości dopełnią
elementy małej architektury, a wśród nich stylowe i wygodne
ławki. Pojawią się także stojaki na rowery, kwietniki i oczywiście
kosze na śmieci. Cała przestrzeń zostanie oświetlona, dzięki
czemu będzie tu ładnie i bezpiecznie. Sprzyjać temu będzie
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INWESTYCJE
również oznakowanie, a w przyszłości monitoring.
Zrewitalizowana będzie również najbliższa okolica deptaka, czyli
ulice Kilińskiego i Traugutta.
Na rewitalizację pozyskaliśmy aż 4 miliony złotych
Cały szeroki projekt zyskał ogromne dofinansowanie w kwocie
4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To efekt
ciężkiej pracy urzędników grajewskiego ratusza z Burmistrzem
Dariuszem Latarowskim na czele, którzy skutecznie zawnioskowali o przyznanie miastu tak sowitego wsparcia. Zaprocentowała
także dobra współpraca z radnymi miejskimi oraz poparcie w tych
staraniach Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adama Andruszkiewicza. Te działania poprzedziła żmudna praca
nad skompletowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
Efekt? Na naszych oczach wkrótce wyrośnie kolejna miejska
wizytówka. Powstanie zadbany i funkcjonalny teren, który
z pewnością po zakończeniu inwestycji będzie często odwiedzany
przez grajewian i turystów. Bardzo ważny będzie kolejny atut
całego projektu- z przearanżowania centrum skorzystają jego
obecni i przyszli mieszkańcy. Poza wysoką estetyką swej
najbliższej okolicy zyskają przyłączenia do mediów.
- Dlatego bardzo istotne w tym projekcie jest położenie
brakujących sieci. Centralne ogrzewanie doprowadzimy do
kolejnych budynków. Centrum naszego miasta będzie wreszcie
służyć grajewianom. Jestem przekonany, że mieszkańcy będą
chcieli tu spędzać wolny czas. Dołożymy zieleni i pozostawimy tę,
której nie trzeba wyciąć. Nie ma mowy o betonozie – zapowiada
Burmistrz.
Kolejne pozytywne zmiany w naszym mieście
Warto spojrzeć szerzej na infrastrukturalny wymiar rewitalizacji
Grajewa. Ten wieloletni program przyniósł już konkretne zmiany.
Widać je dobrze na zdjęciach, które obrazują ten artykuł.
Przypomnijmy, że najpierw w 2017 roku metamorfozy doczekała
się ulica Popiełuszki. Zyskała nową nawierzchnię i kanalizację.
Skończyło się zalewanie przyległych posesji, piesi mają od 4 lat do

dyspozycji porządny chodnik, a kierowcy nawierzchnię jezdni.
Następnie w 2019 roku zrewitalizowany został Park Solidarności,
a poza nim w mieście przybyły dwa tereny zielone- skwery przy ul.
Ekologicznej i na Osiedlu Jana Pawła II. Kolejnym krokiem była
ubiegłoroczna przebudowa i nowe zagospodarowanie terenu
między torami kolejowymi i ulicą Popiełuszki. Teraz na plus
zmieni się kolejny obszar. Wykonawca inwestycji pod nazwą
„Rewitalizacja centrum miasta” będzie miał 300 dni na
zrealizowanie tego zadania.
- To oznacza, że już w przyszłym roku oddamy grajewianom nową,
piękną, bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń. Wszystkie moje
działania i decyzje mają jeden cel- sprawiać, by dzień po dniuinwestycja po inwestycji- Grajewo ciągle stawało się wciąż
lepszym miejscem do życia dla naszych mieszkańców. Olbrzymi
projekt rewitalizacyjny to ważny rozdział w tych działaniach. Gdy
zakończy się budowa ciągu pieszo-jezdnego i powstanie
reprezentacyjny deptak, przebudujemy Plac Niepodległości. Tam
staną: fontanna i ławki w otoczeniu zieleni. Wtedy ukończona
zostanie rewitalizacja ważnej spójnej całości: od placu przy torach
i Popiełuszki, z oświetlonym wkrótce parkiem przy ulicy
Mickiewicza, deptakiem w stronę kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej aż do rozległego Parku Solidarności. To oczywiście nie
koniec zmian w zakresie rewitalizacji, lecz zwieńczenie ważnej
części tego korzystnego dla całego miasta procesu. Będzie nim
spójne i zadbane śródmieście, na które tyle dekad czekają
mieszkańcy – zaznacza Burmistrz.
Więcej informacji o całym projekcie rewitalizacyjnym w Grajewie
znaleźć można na stronie miejskiej:
www.rewitalizacja.grajewo.pl. Szczegóły dotyczące zrealizowanych
już miejskich inwestycji- nie tylko z programu rewitalizacji- na
internetowej Mapie Inwestycji w Grajewie pod adresem:
www. inwestycje.grajewo.pl.
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REWITALIZACJA PARKU SOLIDARNOŚCI
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REWITALIZACJA TERENU PRZY UL. POPIEŁUSZKI
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Wiosną przyszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad ma wydać rekomendację dla
najkorzystniejszego wariantu przebiegu S 16. Trzeba
przypomnieć, że pierwotny korytarz Ełk-GrajewoKnyszyn od września 2019 roku ma konkurencję:
Raczki-Augustów-Sztabin- Korycin-Knyszyn. Dlatego
ten czas do wiosny trzeba dobrze wykorzystać, czyli
monitować o korzystne dla naszego miasta i całego
powiatu grajewskiego rozstrzygnięcie. Jest nim
budowa w wariancie I. Zgodnie z hasłem: „Grajewo
zawsze po drodze” mówimy TAK dla przebiegu EłkGrajewo-Knyszyn. Mieszkańcy mogą swój głos
wyrazić w ankiecie. Warto, bo właśnie lobbują w ten
sposób ci, którym zależy na wariancie alternatywnym,
czyli niekorzystnym dla naszego miasta.
- Wciąż zabiegamy o wariant dobry dla Grajewa. Przekonujemy,
argumentujemy. Jasno i wyraźnie wyraziliśmy stanowisko w tej
sprawie wraz z samorządowcami całego powiatu grajewskiego
oraz części ełckiego. Mamy wsparcie lokalnych parlamentarzystów. O tym, że S 16 w pobliżu Grajewa jest dla nas bardzo
istotna, rozmawialiśmy z Andrzejem Adamczykiem Ministrem
Infrastruktury podczas wizyty w naszym mieście – przypomina
Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo. - Głos mieszkańców w tej sprawie jest również istotny i proszę, by wyrazili
swoje zdanie.
Można to zrobić w kilka minut przez internet. Formularze
wyrażające opinie są na stronie: s16-elk-knyszyn.pl. Te „głosy
społeczności” będą brane pod uwagę przy analizie wielokryterialnej, która poprzedzi rekomendację GDDKiA dla wybranego
wariantu. Rekomendacja trafi następnie do Ministerstwa
Infrastruktury. Ostatecznie to w tym resorcie zapadnie decyzja,
którędy budować S 16.
Argumenty za korzystnym dla Grajewa wariantem I przebiegu
Ełk-Grajewo-Knyszyn są oczywiste i merytorycznie uzasadnione.
Po pierwsze- cały korytarz w niekorzystnym dla nas
przebiegu- a więc ten alternatywny: Raczki-Knyszyn mierzyłby

około 90 km. W korytarzu Ełk-Knyszyn Drogi Ekspresowej S 16
wariant I mierzy 60,2 km. Dla Grajewa i całego powiatu
grajewskiego bliski i szybki dostęp do dobrej drogi oznacza szybki
rozwój gospodarczy. Jej brak zmniejszy nasze szanse na
lokowanie tu nowych przedsiębiorstw oraz dynamiczny rozwój
tych już tutaj działających. To ma wpływ na ilość nowych miejsc
pracy. „Biznes” zawsze szuka takich lokalizacji, gdzie towary
szybko i komfortowo można eksportować oraz importować, bo
krótszy dojazd to mniejsze koszty.
Kolejny argument to dobra i bezpieczna trasa do stolicy
województwa. Poza tym pobliski „Węzeł Grajewo” przyciągnie do
nas szerszy strumień turystów oraz pomoże jeszcze bardziej
wyprowadzić ruch ciężarowy z miasta.
Warto przypomnieć, że w tej sprawie występowali radni
miejscy tej i poprzedniej kadencji-Uchwała Nr XXVIII/226/16
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot.
budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk-Grajewo -Mońki-Knyszyn;
Uchwała Nr X/87/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia
2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi
ekspresowej S-16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz podczas XXVI
Sesji RM w dniu 25 listopada 2020r.- „Przyjęcie stanowiska Rady
Miasta Grajewo w sprawie przebiegu drogi S 16”.
WM / Fot. grajewo.pl



W bieżącym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania
9 Pułku Strzelców Konnych. Jedną z atrakcji, które zostały
z tej okazji przygotowane jest „Wielki test wiedzy o historii
Grajewa (9 PSK) - 2021", wzorowany na formule
telewizyjnej „Wielkich testów o ..." i z pulą atrakcyjnych
nagród finansowych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym
wydarzeniu.
ź 16 października 2021 r. sala widowiskowa GCK
ź po raz drugi w Grajewie
ź udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów
ź dwie kategorie wiekowe (<18 lat, >18 lat)
ź nagrody finansowe o wartości 8 tys. zł
ź upominki dla każdego z uczestników
ź zgłoszenia do 30 września 2021 r.
Szczegóły w Regulaminie na:
www.9psk.pl, www.gckgrajewo.pl, www.gih.grajewo.pl
Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Grajewska Izba Historyczna

Organizacja testu jest współfinansowana ze środków
Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego w ramach
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9 PSK
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9 września otwarto oferty od firm zainteresowanych zrealizowaniem zadania pod nazwą:
„Remont Schodów w Parku Solidarności- wejście
od ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie”.
W budżecie miejskim na ten cel zarezerwowano
231 tysięcy złotych. W sumie spłynęły trzy oferty.
Dwie z nich mieszczą się w kosztach zaplanowanych na modernizację tego obiektu.
Realizacja zadania polegać będzie między innymi na
pracach rozbiórkowych: czapek murków oporowych od
ulicy i przy schodach, podjazdów dla wózków, wylewek,
betonowych stopni i podestów oraz balustrad schodowych
wykonanych z rur. Do tego dojdzie wywóz materiałów
rozbiórkowych i gruzu. Co powstanie? Wykonane zostaną
wylewki betonowe pod płyty kamienne na podjazdach dla
wózków. Potrzebna będzie warstwa wyrównawcza skutych
powierzchni posadzki zaprawą samopoziomującą.
W zakresie prac jest również montaż okładzin kamiennych
polerowanych na murkach oporowych oraz okładzin
kamiennych szorstkich na stopnicach schodów, spocznikach i podstopniach schodów oraz na podjazdach dla

wózków. Zostanie zainstalowana tam balustrada z rur
kwasoodpornych. Skute tynki murków oporowych zastąpią
nowe tynki zewnętrzne na ścianach płaskich. Prace
potrwają maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy
z oferentem.
WM/ Fot. grajewo.pl



7 września w Urzędzie Miasta Grajewo odbyła się
ważna narada budowlana, której przewodniczył
włodarz naszego miasta Dariusz Latarowski.
Podczas spotkania ustalane były rozwiązania
techniczne dotyczące realizacji inwestycji pod
nazwą: "Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka,
Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na osiedlu
Marii Konopnickiej w Grajewie".
To kolejny krok do sprawnego przeprowadzenia inwestycji,
która diametralnie poprawi komfort jazdy kierowców, a
powstałe dzięki niej chodniki zapewnią bezpieczeństwo
pieszym.
Warto przypomnieć, że Miasto Grajewo otrzymało aż
6 milionów 280 tysięcy złotych dofinansowania na
realizację tego ważnego zadania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
- W ciągu niespełna dwóch lat powstanie tam nawierzchnia
jezdni i chodników, zjazdy, kanalizacja deszczowa,
sanitarna i sieć wodociągowa. Umowa na realizację tej
inwestycji została podpisana w sierpniu bieżącego roku.

Wartość inwestycji to ponad 12 milionów 709 tysięcy
złotych – przypomina Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo.
O rozmachu i wadze tej inwestycji świadczy między innymi
fakt, że dzięki niej przebudowanych zostanie łącznie 2041
metrów ulic.
WM/grajewo.pl / Fot. grajewo.pl


3 września Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo
wspólnie z Grzegorzem Kurzątkowskim Skarbnikiem
Miasta podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu:
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta
Grajewo”. Wartość tego przedsięwzięcia to 1 998 000,00 zł.
- Za kilka tygodni ogłosimy nabór do projektu. Mieszkańcy
Grajewa będą mogli ubiegać się o dofinansowanie montażu
instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kW – zapowiada
Burmistrz.
Szczegóły dotyczące całego programu już wkrótce na
miejskiej stronie internetowej: grajewo.pl oraz na łamach
Gazety Grajewskiej.
WM / Fot. grajewo.pl
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II Fieście Balonowej towarzyszyły Zawody o Puchar
Burmistrza Miasta Grajewo. Przez trzy dni mieszkańcy
i przyjezdni mieli okazję oglądać niesamowity
podniebny spektakl. Bo przecież nie co dzień nad
naszymi domami przelatują ogromne statki powietrzne. Grajewianie z dużym entuzjazmem przyglądali
się także startom, gdy z bliskiej, lecz bezpiecznej
odległości obserwowali napełnianie ogromnych czasz
rozgrzanym powietrzem. Równie widowiskowe były
wieczorne pokazy. Nie lada emocji dostarczyły
najmłodszym mieszkańcom bezpłatne starty „na
uwięzi”, gdy wznosili się w koszach przepięknych
aerostatków.
Organizacja zawodów balonowych zawsze uzależniona jest od
warunków atmosferycznych. W sportach lotniczych najważniejsze jest bezpieczeństwo. Z powodu silnego wiatru, mgieł
i opadów deszczu fiestę, planowaną uprzednio na ostatni weekend
wakacji, trzeba było przenieść. Ten drugi termin okazał się
strzałem w dziesiątkę. Pogoda dopisała. Do Grajewa zjechało
siedem ekip balonowych.
Impreza wystartowała 10 września. Na zaproszenie Dariusza
Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewa, po raz drugi nad
miastem i okolicą latały balony na ogrzane powietrze. Na niebie
można było zobaczyć także paralotniarzy, grajewskie Parawilki,
których obecność z pewnością uatrakcyjniła całe wydarzenie.
Fiesta balonowa to impreza o widowiskowym charakterze, która
wzbudza silne, pozytywne emocje i na długo zostaje w pamięci.
W ciągu trzech dni zaplanowano zawody balonowe (cztery starty),
loty na uwięzi, wieczorne pokazy na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 4 i paradę baloniarzy ulicami miasta.
Na czym polegają zawody? Ekipy balonowe startują z wskazanego
obszaru i mają za zadanie zrzucić marker w określonym miejscu.
Im bliżej koła ląduje znacznik danej ekipy, tym więcej punktów ta
zdobywa. Zawodnicy wykorzystują tutaj wiatr- jego siłę
i kierunek. Bo warto wiedzieć, że ten na różnych wysokościach
wieje inaczej. Dzięki temu statki powietrzne zmieniając pułap
mogą przyspieszać, zwalniać oraz zmieniać kierunek lotu,
a nawet zawracać. W zawodach ekip balonowych I miejsce zajęła
ekipa z pilotem Darią Dutkiewicz-Goławską. Drugą lokatę zajął
team z pilotem Bartoszem Pyzą na pokładzie, zaś trzecią załoga

pilota Łukasza Fiedorczuka.
II Fiesta Balonowa i Zawody Balonowe o Puchar Burmistrza
Miasta przeszły już do historii, lecz z pewnością pozostaną po nich
wspaniałe wspomnienia oraz zdjęcia, które przypomną nam te
niezapomniane chwile. Głównym organizatorem wydarzenia było
Miasto Grajewo. Jego włodarz Dariusz Latarowski dziękuje
wszystkim współorganizatorom, sponsorom, ekipom balonowym, a przede wszystkim grajewianom za wspólny liczny udział
w tej imprezie.
WM / Fot. grajewo.pl
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Miasto jest coraz lepiej przystosowane do zabaw, rekreacji
i uprawiania sportu na świeżym powietrzu. To ważne
zwłaszcza teraz, po wakacjach, gdy dzieci więcej czasu
przebywają w szkołach i przedszkolach. Sukcesywnie
przybywa dobrej, bezpiecznej infrastruktury, gdzie
maluchy, dzieci, młodzież i dorośli mogą aktywnie spędzać
wolny czas i cieszyć się urokami polskiej złotej jesieni.
- Służą temu między innymi liczne już osiedlowe place
zabaw, parki, skwery zielone, miasteczko ruchu drogowego, pumptruck, skatepark i boiska oraz Otwarte Strefy
Aktywności. Do nich dochodzą także siłownie zewnętrzne,
ścieżki spacerowo-biegowe oraz ulepszanie istniejącej już
infrastruktury, jak na przykład oświetlenie boiska piłkarskiego przy dawnym Hadesie. To wynik wielu zrealizowanych już inwestycji, dzięki którym kolejne zakątki
naszego miasta przeszły metamorfozy z korzyścią dla
grajewian. Takie działania będziemy z pewnością
kontynuować – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasto Grajewo.

Zestawienie powyższych inwestycji znaleźć można na
internetowej Mapie Inwestycji w Grajewie w zakładce:
„SPORT I REKREACJA”.
WM /Fot. grajewo.pl


Do nadchodzącej jesieni dobrze przygotowany jest już
Miejski Sad. Warto dodać, że opiekują się nim nie tylko
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie.
Wzorem ubiegłego roku grupa młodzieży z Kościoła
Zielonoświątkowego bezpłatnie wykonywała prace społeczne na
terenie Grajewa. W sierpniu młodzi ludzie zajmowali się
pielęgnacją Miejskiego Sadu przy ul. Ekologicznej.
Pierwszy w regionie Miejski Sad został posadzony w Grajewie po
świętach wielkanocnych. Rośnie w ogólnodostępnych miejscachw pobliżu budynku Muzeum Mleka oraz na ul. Targowej- na
terenie pomiędzy blokami oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego.
Drzewa i krzewy są w bardzo dobrej kondycji. Wszystko wskazuje
na to, że jeśli dobrze przezimują, to wkrótce będzie można cieszyć
się smakiem różnorodnych owoców. Tutejsze jabłka, śliwki czy
gruszki będą miały wspólny mianownik- urosną na dawnych,
coraz rzadziej na Podlasiu występujących już odmianach drzew.
Do tego doszły krzewy- wśród nich porzeczki oraz agrest. Ich atuty
to nie tylko niesamowity smak i zapach. Kolejne walory to
trwałość, odporność na choroby i przystosowanie do tutejszych

warunków klimatycznych. Niegdyś te odmiany rosły tutaj od
pokoleń, więc dzięki temu można spodziewać się, że dobrze
przezimują. Grajewo jest pionierskim miastem w regionie, który
swoim sadem przywróci Podlasiu owoce o smaku zapamiętanym
z dzieciństwa przez dorosłych mieszkańców.
WM / Fot. grajewo.pl


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Grajewie realizuje zadania polegające na
utrzymaniu czystości oraz porządku na drogach
i placach stanowiących własność Miasta Grajewo.
Dlatego w sierpniu bieżącego roku zakupiło
kompaktową zamiatarkę Johnston CN 101.
Sprzęt jest wykorzystywany do mechanicznego
oczyszczania jezdni ulic, chodników i placów na terenie
Miasta Grajewo. Szerokość zamiatania to 2200 mm.
Zamiatarka posiada bardzo dobry promień skrętu, dzięki
czemu możliwe jest jej użytkowanie w ograniczonych
przestrzeniach i wymagających niskiego nacisku na
podłoże.
Niewątpliwą zaletą zamiatarki Johnston CN 101
jest minimalny wpływ na środowisko naturalne, niski koszt
użytkowania oraz najwyższa oszczędność paliwa, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności pracy.
Dodatkowo pojazd wyposażony jest w myjkę ciśnieniową,
co umożliwia dokładne czyszczenie infrastruktury
komunalnej.
6

Fot . FB Tomasz Cebeliński

Konieczność zakupu nowej zamiatarki wynikała z faktu, iż
poprzedni sprzęt ulegał częstym awariom, co wiązało się
z wysokimi kosztami eksploatacji maszyny.
WM na podst. PUK Sp. z o.o. w Grajewie
www.gazetagrajewska.pl
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8 września miała miejsce 77. rocznica bitwy
9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie
Osowe Grzędy. Podczas uroczystości Miasto Grajewo
reprezentował Burmistrz Dariusz Latarowski oraz
jego Zastępca Maciej Bednarko.
Po mszy świętej polowej organizatorzy i zaproszeni
goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Odczytany został
apel pamięci. Asystę honorową zapewniła 15. Giżycka Brygada
Zmechanizowana. Oddana została salwa honorowa. Następnie
władze naszego miasta wraz z innymi samorządowcami z powiatu
grajewskiego i zaproszonymi gośćmi złożyły kwiaty pod
pomnikiem. Ten upamiętnia poległych w bitwie partyzantów,
rozstrzelanych mieszkańców wsi Grzędy oraz zamordowanych
przez NKWD i Gestapo leśników z nadleśnictw Grajewo
i Rajgród.
Ta bitwa z Niemcami w 1944 roku to największa batalia,
jaką żołnierze Armii Krajowej stoczyli z okupantem na tym
terenie. Znacznie liczniejsza i świetnie uzbrojona niemiecka
dywizja okrążyła oddział partyzantów dowodzony przez
rotmistrza Wiktora Konopko, ps. Grom. Poległo około 110

partyzantów, w tym dowódca. Szacuje się, że po stronie
niemieckiej straty wyniosły około 1400 osób.
Przypomnijmy, że wieś Grzędy wcześniej, bo w 1943 roku,
w ramach odwetu za akty dywersyjne oddziałów AK, którym
miejscowa ludność udzielała pomocy i schronienia, została
spacyfikowana. Na polecenie szefa białostockiego Gestapo,
16 sierpnia dokonano fizycznej likwidacji Grząd. Mieszkańcy wsi
w liczbie 36 osób, w tym 14 nieletnich i dzieci zostali wymordowani przez Niemców. Wieś została spalona. Ofiary zostały
pogrzebane na pobliskiej Solistowskiej Górze. Resztę, czyli około
200 osób wywieziono na przymusowe roboty do III Rzeszy.
Miasto Grajewo od lat jest już tradycyjnie jednym z organizatorów obchodów tych wydarzeń. W tym roku w uroczystościach
wzięli udział m.in.: wiceminister edukacji i nauki Dariusz
Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, poseł na
Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, przedstawiciele służb
mundurowych, białostockiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej, harcerze oraz mieszkańcy.
WM /Fot. grajewo.pl


4 września, w całej Polsce odbyło się Narodowe
Czytanie. Lekturą jubileuszowej, dziesiątej edycji było
dzieło Gabrieli Zapolskiej "Moralność pani Dulskiej".
Grajewo, wzorem lat ubiegłych, również włączyło się
w ogólnopolską akcję. Ta organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku.
Miejskie Narodowe Czytanie odbyło się w Parku
Solidarności. Wydarzenie poprowadził Jerzy Kisielewski dziennikarz radiowy i telewizyjny, syn znanego pisarza, muzyka
i felietonisty, Stefana Kisielewskiego. Mistrz anegdoty wypełniał
przerwy między kolejnymi wystąpieniami osób czytających
opowieściami i zabawnymi dygresjami.
Fragmenty "Moralności pani Dulskiej" czytali: Dariusz
Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, Halina Muryjas-Rząsa
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo, Monika Kostrzewska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Anna Chojnowska

Kierownik Działu Muzealnego Grajewskiego Centrum Kultury,
Lucyna Bagińska, Anna Jarząbek oraz Bożena Kalinowska z grupy
teatralnej "Teatr Po Godzinach". Na zakończenie na wszystkich
czekał tort. Każdy miał także możliwość uzyskania pamiątkowego
stempla okolicznościową pieczęcią przesłaną z Kancelarii
Prezydenta RP.
Wydarzenie zwieńczyła rozmowa wokół książki
„Pierwsza woda po Kisielu”. Pan Jerzy Kisielewski podzielił się
z czytelnikami wspomnieniami związanymi z mieszkańcami
słynnej kamienicy przy ul. Krupniczej 22, niegdyś centrum
krakowskiego życia literackiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie dziękuje
wszystkim, którzy wzięli udział w Narodowym Czytaniu 2021 oraz
pracownikom Grajewskiego Centrum Kultury, bez których
organizacja wydarzenia w Parku Solidarności byłaby niemożliwa.
grajewo.pl/ MBP Grajewo/WM
Fot. grajewo.pl
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10 września w Grajewie miało miejsce oficjalne
otwarcie wystawy plenerowej "Wiele dróg - jeden cel. Ku
Niepodległej". W wydarzeniu uczestniczył Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo.
Wystawa jest realizowana w ramach projektu
Wojewody Podlaskiego we współpracy z Województwem
Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Składa się
z 14 plansz, których głównym tematem jest proces
odzyskiwania niepodległości w poszczególnych regionach
współczesnego województwa podlaskiego.
14 plansz wystawy skupia się na regionalnych
aspektach procesu, jakim było odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości. Proces ten, na terenach obecnego województwa podlaskiego, rozciągnął się na przestrzeni kilku
miesięcy, od symbolicznego 11 listopada 1918 roku aż po

26 sierpnia 1919 roku, dzień zakończenia powstania. We
wszystkich wydarzeniach bardzo ważną rolę odgrywały
miejscowe społeczności, w szczególności te, które były
zorganizowane w Polskiej Organizacji Wojskowej. Dlatego na
ekspozycji podkreślono wkład mieszkańców różnych części
województwa w dzieło odzyskania niepodległości, a narrację
poprowadzono w taki sposób, by uwypuklić lokalne historie,
z których mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogą być
dumni.
Prezentację ekspozycji zaplanowano także w Sejnach,
Suwałkach, Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim,
Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce,
Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
WM na podst. grajewo.pl/gov.pl
Fot. grajewo.pl
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Prezentujemy dane dotyczące udziału wpłat
rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka powyżej podstawy
programowej (powyżej 5 godzin dziennie) do całkowitych
wydatków miejskich przedszkoli w 2020 roku.
Wyniki audytu pokazują jasno, że średni
udział wpłat rodziców we wszystkich przedszkolach stanowił zaledwie 7,52 % wydatków tych
placówek.
Wpłaty rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka we
wszystkich czterech miejskich przedszkolach wyniosły
w 2020 roku w sumie 499 287,50 zł, a wydatki tych
placówek sięgnęły 6 635 579,45 zł.
Poniższe szczegółowe dane dotyczą udziału
w opłatach za wyżywienie i pobyt uczniów powyżej
podstawy programowej w stosunku do wydatków
przedszkoli ogółem za 2020 r. Na podstawie uchwały Rady
Miasta Grajewo, każda godzina pobytu ucznia powyżej
podstawy programowej (tj. powyżej 5 godzin dziennie) jest
płatna w wysokości 1,00 zł.

Fot. grajewo.pl

Warto dodać, że z wpłat rodziców za wyżywienie
dzieci, opłacany jest tzw. „wsad do kotła”, czyli zakup
artykułów żywnościowych. Dzienna stawka żywieniowa
wynosiła w 2020 roku 8,00 zł. Ta kwota gwarantowała
dzieciom trzy posiłki- śniadanie, obiad i podwieczorek.
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Czy zechciałaby Pani Dyrektor powiedzieć coś o sobie?
Jak dotąd rozwijała się Pani ścieżka zawodowa
w oświacie?
- Odkąd sięgnę pamięcią, zawsze kogoś uczyłam. Najpierw były to
moje koleżanki i koledzy z klasy, którzy mieli trudności w nauce.
Następnie udzielałam korepetycji, począwszy od pierwszego roku
studiów. Uwielbiałam uczyć, tłumaczyć, odkrywać w ludziach
potencjał. Będąc studentką pracowałam jako wolontariusz
w licznych organizacjach. Przy okazji tej pracy nauczyłam się
cierpliwości, akceptacji, otwartości, a co więcej - wykształciłam
w sobie potrzebę stałego kształcenia się i dzielenia wiedzą oraz
doświadczeniem z innymi. Uświadomienie sobie tego faktu było
punktem zwrotnym w mojej karierze zawodowej. Nie przypadkiem
wybrałam środowisko edukacyjne. Praca z myślą o dzieciach
i młodzieży pozwala mi realizować siebie, ale przede wszystkim jest
ciągłym wyzwaniem, które wymaga ode mnie postawy twórczej i uczy
odpowiedzialności. Nauczyciel to nie tylko przewodnik, ale i badacz,
który potrafi w każdej osobie odnaleźć jej potencjał, który nigdy nie
gaśnie. Dlatego zostałam nauczycielem, aby edukować przyszłych
twórców i kreatorów.W tym roku stanęłam przed kolejnym nowym
wyzwaniem – pełnieniem obowiązków dyrektora szkoły – które mam
zamiar realizować jak najlepiej potrafię.
Czy będzie Pani korzystać z rozwiązań wypracowanych
już wcześniej w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie oraz
czy ma Pani plany na ewentualne zmiany, które chce
wprowadzić w „Jedynce”?
- Wiem, jak ogromny potencjał i zaangażowanie w wykonywaną
pracę mają nauczyciele naszej szkoły. Przez ostatnie lata
wypracowaliśmy wspólnie wiele efektywnych form i metod pracy,
które z pewnością nadal będą nam służyć. Staram się jednak
nieustannie dostrzegać nowe możliwości. Wszystko co robię
i jakie inicjatywy podejmuję opieram na tezie, że nie ma rzeczy
niemożliwych do zrobienia, a jedyne, co nas ogranicza, to nasza
wyobraźnia. Mam wiele pomysłów, które będę chciała sukcesywnie
realizować. Jestem otwarta na zmiany.
Często mówi się o placówkach edukacyjnych- „dobra
szkoła”. Co Pani zdaniem powoduje, że szkoła jest dobra
i po latach, w życiu dorosłym, dobrze wspominamy czas
w niej spędzony? Do jakich momentów swojej nauki
w szkołach chętnie powraca Pani we wspomnieniach?
- Dobra szkoła to taka szkoła, która na pierwszym miejscu stawia
dobro ucznia, jego potrzeby i oczekiwania. Szkoła dla każdego ucznia,
miejsce, do którego chętnie się wybiera. Miejsce, w którym nauka
jest procesem twórczym, kreatywnym i interesującym, niekoniecznie
nudnym obowiązkiem. Swoją szkołę wspominam z sentymentem.
Chętnie wracam do szkolnych przyjaciół, uroczystości szkolnych,
wspólnych spotkań, wycieczek. Czuję też sympatię do nauczycieli.
Wielu z nich do dziś pamiętam z nazwiska.
Ilu uczniów oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych
uczęszcza obecnie do Szkoły Podstawowej nr 1
w Grajewie?
- W chwili obecnej do naszej szkoły uczęszcza 559 uczniów.
W tym roku szkolnym zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost liczby osób
chętnych do podjęcia nauki w naszej placówce, co bardzo mnie
cieszy.
Kierowanie szkołą, to przede wszystkim dbanie
o najwyższy poziom edukacji i wychowania uczniów oraz

stworzenie takich warunków, by ci czuli się tu dobrze
i bezpiecznie. Mniej znaną częścią działalności dyrektorów jest zabieganie o środki zewnętrzne na rozwój
placówki edukacyjnej, pisanie projektów itp. Czy takie
kroki podejmowane są lub będą w „Jedynce”?
- Udział w projektach edukacyjnych to przedsięwzięcie, które od lat
promujemy w naszej szkole. Obserwujemy ogromne korzyści, jakie
czerpią z nich zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Dlatego też
praca przy projektach znalazła już stałe miejsce w naszej szkolnej
rzeczywistości. Tradycyjnie od wielu lat pracujemy w ramach
projektów międzynarodowych takich jak np. Erasmus+. Poza tym
realizujemy także szereg projektów ogólnopolskich. Niestety,
sytuacja pandemiczna sprawiła, że realizacja większości z nich
została mocno ograniczona.
Jakie ewentualne potrzeby inwestycyjne ma obecnie
„Jedynka”?
- Potrzeby szkoły są bardzo duże, a zarazem bardzo kosztowne
i oznaczają duże obciążenie finansowe. Rodzi to potrzebę planowego,
rozłożonego w czasie realizowania poszczególnych działań.
Sukcesywnie wykonujemy prace remontowe, starając się zapewnić
naszym uczniom jak najlepsze warunki kształcenia. W najbliższym
czasie również przymierzamy się do wdrożenia kolejnych, nowych
rozwiązań w przestrzeni szkolnej.
Z racji pandemii system edukacji trzeba było przygotować na trudne czasy. Weszła nauka zdalna i... oby nie
powróciła. W tym może pomóc przestrzeganie obostrzeń
oraz procedury, które ograniczą rozprzestrzenianie się
koronawirusa- także w szkołach. Jak w tym zakresie
przygotowana jest „Jedynka”?
- Kierowanie szkołą to ogromna odpowiedzialność. Każdy rok
szkolny przynosi zmiany w oświacie, a więc i w szkole dyrektor musi
wdrażać nowe, często trudne zadania. Szczególnie ważna jest kwestia
bezpieczeństwa powierzonych nam dzieci. Jest to dla nas priorytet.
Mandat zaufania złożony w nasze ręce przez rodziców zobowiązuje
do wielkiego wysiłku wszystkich pracowników szkoły. To bardzo
trudna i odpowiedzialna rola. Często wymaga podejmowania
niełatwych decyzji. Organizując pracę szkoły na nowy rok szkolny,
m.in. opracowując procedury, układając tygodniowy rozkład zajęć,
harmonogram dyżurów itp. dołożyliśmy wszelkich starań, byśmy
mogli jak najdłużej pracować w trybie stacjonarnym.
Czego oczekuje Pani od nauczycieli i uczniów w nowym
roku szkolnym?
- W dobie intensywnych przemian w oświacie i zmieniających się
oczekiwań edukacyjnych chciałabym, aby priorytetowymi zadaniami
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli było osiągnięcie jak
najwyższych wyników w nauce, osiąganie sukcesów, rozwijanie
swoich zainteresowań, pielęgnowanie pasji oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.
Niebawem, bo już 14 października przypada Dzień
Edukacji Narodowej. Co chciałaby Pani przekazać
nauczycielom i pozostałym pracownikom z tej okazji?
- Całej kadrze życzę jak najmniej problemów, zdrowia i wielu
powodów do satysfakcji. Jak powiedział flamandzki pisarz Phil
Bosmans: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest,
pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wszystkim jak najwięcej.
Dziękujemy za rozmowę.
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10 września na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4
w Grajewie odbył się festyn „SamoRządowe Przygody
z Nauką”. W pikniku wzięły udział przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych i średnich, ich nauczyciele
oraz mieszkańcy Grajewa.
Imprezę uroczyście otworzył Dariusz Latarowski Burmistrz
Miasta Grajewo.
- Z wizytą do naszego miasta przybyła delegacja
reprezentująca Powiat Augszdaugawa na Łotwie ze
Starostą Powiatu Panem Arvidsem Kucins oraz
Wicestarostą Maigursem Krievans. Przyjechali także radni
i pracownicy Powiatu Łomżyńskiego z Panią Marią
Dziekońską - Wicestarostą na czele. Cieszymy się
z odwiedzin znamienitych gości oraz ze wspólnej świetnej
zabawy, a zwłaszcza z tego, że mnóstwo atrakcji i powodów
do uśmiechu mieli nasi najmłodsi mieszkańcy – podkreślił
włodarz miasta.
-Przestrzeń przy Szkole Podstawowej nr 4 stała się polem
rozbudzania ciekawości, twórczej aktywności, eksperymentowania, co nabiera również szczególnego znaczenia
w kontekście powrotu do szkoły po okresie nauki zdalnej –
dodaje Przewodnicząca Rady Miasta Halina MuryjasRząsa. -Taka nieformalna atmosfera umożliwia dzielenie
się wiedzą, wzajemne inspirowanie się do podejmowania
nowych działań, które służą rozwijaniu samorządności oraz
integracji społeczności lokalnej, a także różnych
podmiotów – dodaje.
W programie „SamoRządowych Przygód z Nauką” odbyły
się między innymi: warsztaty edukacyjne, pokazy
i eksperymenty, prezentacje musztry wojskowej
i ratownictwa medycznego, wykłady naukowe. Nie
zabrakło gier i zabaw, występów zespołów i solistów oraz
konkursów edukacyjnych.
Organizatorem festynu było Miasto Grajewo, Łomżyńskie
Forum Samorządowe, Wyższa Szkoła Agrobiznesu oraz

Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie przy wsparciu
z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
W organizację włączyli się: Spółdzielnia Mleczarska
Mlekpol, Medicus Grajewo, Instytut Zdrowia i Urody
ESTETICON, Zakrem SP. Z O.O., Radio Nadzieja,
Grajewskie Centrum Kultury, Centrum Tradycji
Mleczarskiej - Muzeum Mleka, Klub Seniora z Grajewa,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie, Lasy
Państwowe – Nadleśnictwo Rajgród, Grupa Ratownicza
NADZIEJA, Apteka Arnika, ZS "Strzelec" OSW Jednostka
Strzelecka 1011 Grajewo, Komenda Powiatowa Policji
w Grajewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Grajewie.
WM/grajewo.pl
Fot. grajewo.pl
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12 września 2021r. w Świątyni Opatrzności Bożej w WarszawieWilanowie miała miejsce uroczystość beatyfikacji kard. Stefana
Wyszyńskiego. Sylwetka Prymasa Tysiąclecia i jego nauka
znalazły należne miejsce podczas pikniku SamoRządowe
Przygody z Nauką, który odbył się 10 września 2021r. na boisku
Szkoły Podstawowej nr 4.
Twórcom (p. K. Łaguna, p. M. Czajkowska, p. V. Curyło,
p. U. Bołonkowska, ks. Proboszcz D. Gosk, ks. A. Sierzputowski)
zależało na przybliżeniu w możliwie najbardziej przystępny
i syntetyczny sposób postaci błogosławionego, jego roli w polskim
Kościele katolickim i życiu całego narodu. W tym celu
zaprojektowano pokaz slajdów oprawionych w ramy i umieszczonych na sztalugach. Obok nich znalazła się pamiątkowa Księga
Złotych Myśli Prymasa Wyszyńskiego. Całość dopełniły
publikacje poświęcone błogosławionemu, loteria z cytatami oraz
dyplomy i prace pokonkursowe Agnieszki Ciukszo, absolwentki

Czwórki, laureatki konkursów (multimedialnego, literackiego,
fotograficznego) poświęconych kard. Wyszyńskiemu.
Dużym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia cieszyły się losowane myśli Prymasa Wyszyńskiego, które
dopełniała ich interpretacja i wspólna rozmowa. Poza tym każdy
otrzymywał pamiątkowy obrazek, na odwrocie którego zostało
zamieszczone ABC Społecznej Krucjaty Miłości autorstwa
błogosławionego.
Po zakończonym pikniku instalacja została przekazana Parafii
pw. św. Ojca Pio. Tam pozostanie do 19 września, po czym wróci
do Szkoły Podstawowej nr 4.
Mah (SP4)






4 września odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie
z Krówką Matyldą. Tym razem zaprosiliśmy do udziału
najmłodsze pociechy wraz z opiekunami. Maluchy z uśmiechem
na twarzy pokonywały tor przeszkód z zabawek plenerowych.
Natomiast rodzice wykonali jesienne drzewa z szyszek, które
mogą posłużyć im jako unikalna ozdoba lub kreatywny prezent.
Zarówno dorośli, jak i dzieci bawili się wyśmienicie.
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na październikowe
spotkanie z Krówką Matyldą.
CTM-MM

Zwycięzcy konkursu „Pocztówka z wakacji w Grajewie”
I miejsce w kategorii a) Przedszkolaki i zerówka – Antoni
Stanisław Popowski
I miejsce w kategorii b) I-III klasa szkoły podstawowej – Oliwier
Perzanowski
I miejsce w kategorii c) Dorośli – Dorota Gierlik
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w konkursie.
CTM-MM
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W grajewskiej restauracji Balton 26 sierpnia 2021 roku odbyła się
pierwsza edycja „GrajEwo Jazz Festiwal”. To wydarzenie o
wyjątkowym charakterze, tworzone przez ludzi z pasją, którzy nie boją
się realizować swoich marzeń, 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 zaangażowanych 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.
W nawiązaniu do nazwy miasta oraz legendy z tym związanej,
w tym roku na festiwalu gościły artystki o imieniu Ewa. Przybyli
goście, którzy wypełnili salę po brzegi, mogli rozkoszować się jazzem
w wykonaniu Izy Ewy Zając, Ewy Bem oraz Ewy Urygi. Wieczór
poprowadziła Anna Popek – dziennikarka i prezenterka telewizyjna.
Festiwal otworzył Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski
wraz z Dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury Tomaszem
Dudzińskim oraz właścicielką Restauracji Balton Augustyną
Wiszowatą.
Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Iza Ewa Zając
z zespołem. Muzyka płynąca ze sceny w połączeniu z jazzowym
śpiewem wokalistki wprowadziły zebranych w odpowiedni nastrój
i przygotowały na koncert kolejnej wokalistki. Była nią legenda
polskiej sceny jazzowej Ewa Bem, która otrzymała owacje na stojąco
już przed występem. Jak się okazało w trakcie koncertu, były one jak
najbardziej zasadne. Koncert zakończyła utworem autorstwa
Wojciecha Młynarskiego pt. „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś
pokochał”, który poderwał publiczność z krzeseł.
Warto wspomnieć, że to jeden pierwszych koncertów artystki
po przerwie w występach. W zespole towarzyszył jej Andrzej
Jagodziński, jeden z najbardziej rozpoznawalnych pianistów
jazzowych w Polsce. Muzycznie wieczór zakończyła Ewa Uryga,
bytomska wokalistka jazzowa wraz ze swoim trio. Energetyczna
muzyka zespołu i śpiew artystki oraz jej kontakt z publicznością
sprawiły, że mimo późnej pory i piątej godziny festiwalu nikt nie
odczuwał zmęczenia i znużenia. Każda z artystek po swoim występie
została uhonorowana aplauzem publiczności, kwiatami i maskotką
grajewskiego wilka wręczonymi przez organizatorów festiwalu.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali Mecenasom
i Sponsorom, bez których ten festiwal, by się nie odbył. Byli to
mecenasi: Quality Monika Lipska Grajewo, Space Bridge Sp.z o.o.
w Lublinie, Energotechnika Sp.zo.o. w Warszawie, Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej w Grajewie, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol”
w Grajewie; Sponsorzy główni: Grupa Agrocentrum w Łomży, Gina
Sp.zo.o w Grajewie (Intermarche Grajewo), Energo Sp.zo.o. w Bielsku
Podlaskim, Piromis Sp.zo.o. w Białymstoku, Vinger Sp.zo.o.
w Białymstoku; Sponsorzy: Poweroil S.A. w Grajewie, Krex Sp.zo.o.
w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie zostało objęte patronatem
medialnym przez: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok,
wrotapodlasia.pl, Muzeum Jazzu, radiojazz.fm, Jazz Forum,
Jazzpress, grajewo24.pl, e-grajewo.pl. Dziękujemy też wszystkim
uczestnikom tego wydarzenia za to, że w tak wyjątkowym
towarzystwie wspólnie mogliśmy „Wyzwalać energię ludzi”.
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. Jak zapewniają organizatorzy,
GrajEwo Jazz Festiwal będzie kontynuowany w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy za Państwa wkład
i zaangażowanie w organizację „GrajEwo Jazz Festiwal” najbardziej energetycznego Jazz Festiwalu w Polsce. Było to
wydarzenia o wyjątkowym charakterze, tworzone przez
ludzi z pasją, którzy nie boją się realizować swoich marzeń.
Dzięki Państwa wsparciu wspólnie mogliśmy „Wyzwalać
energię ludzi”.
Organizatorzy:
- Miasto Grajewo
- Grajewskie Centrum Kultury


Grajewskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież
i dorosłych do udziału w Amatorskim Ruchu Artystycznym,
który od lat cieszy się zainteresowaniem wielu
mieszkańców. Informacje o poszczególnych formach zajęć
można znaleźć na stronie internetowej placówki.
Wszyscy dotychczasowi uczestnicy zajęć proszeni są o zapisy on-line.
Ci, którzy chcą dołączyć do którejś z grup, powinni skontaktować się z
instruktorami podczas jednych z pierwszych zajęć, a następnie
elektroniczne zapisać na zajęcia za pomocą strony www.strefazajec.pl.
Dodatkowo GCK ogłasza nabór dla wszystkich chętnych na
następujące zajęcia:
Chór miejski “Cantabile”,
dorośli, środy, pierwsze zajęcia 15 września od godz. 17:30, sala
klubowa GCK
Zajęcia plastyczne (nauka rysunku i malarstwa),
od 7 do 17 roku życia, czwartki, pierwsze zajęcia 16 września,
pracownia plastyczna GCK
- Grupa młodsza (7-12 lat) godz. 16:00-17:30
- Grupa starsza (12-18 lat), godz. 18:30-19:30
Zajęcia ceramiczne,
dorośli, poniedziałki, pierwsze zajęcia 20 września o godzinie 16:00,
pracownia plastyczna GCK
Zajęcia teatralne,
od 7 do 18 r. ż., środy, pierwsze zajęcia 15 września, sala widowiskowa
GCK , zapisy w dniach 15 i 22 września
- Grupa młodsza (7-12 lat), godz. 18:00-19:00
- Grupa starsza (12-18 lat), godz. 19:00:20:00
Taniec towarzyski (solistki, pary, Warmia Angels),
od 7 do 20 r. ż., poniedziałki i czwartki, pierwsze zajęcia od 13 września
na sali widowiskowej GCK, zapisy w dn. 20, 22, 27 września
- Grupa najmłodsza (5-8 lat), godz. 15:00
- Pary młodsze (6-9 lat), godz. 16:30

- Warmia Angels (pow. 13 lat), godz. 20:00
- Pozostałe grupy zgodnie z dotychczasowym terminarzem
ZPiT “Grajewianie”
od 7 do 20 r.ż., piątki i soboty, pierwsze zajęcia 10 września, sala
widowiskowa GCKzapisy w dn. 10,17, 24 września
- Grupa C (7-10 lat), godz. 15:30-17:00
- Grupa B (11-15 lat), godz. 17:00-19:00
- Grupa A (16-20 lat), godz. 19:00-20:30
Przypominamy, że zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego
w GCK są odpłatne (50 zł/semestr) oraz że wszystkich uczestników
obowiązuje aktualny reżim sanitarny i regulaminy zajęć. Te dostępne
na stronie internetowej Grajewskiego Centrum Kultury.
W razie wątpliwości osoby zainteresowane proszone są
o kontakt drogą mailową lub telefonicznie.
GCK
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Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 osoba
fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do
przeprowadzenia samospisu internetowego. Interaktywna
aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej
www.spis.gov.pl.
Obowiązku spisowego można dopełnić także
dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99
i przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci
mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w
samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego,
pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach
spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.
Dla osób, które chcą dokonać samospisu
internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku
dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz
urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia
i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu.
W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta
obowiązkiem spisowym nie może spisać się przez Internet
lub przekazać danych poprzez infolinię spisową)
z mieszkańcami będą kontaktowali się telefonicznie lub
osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Rachmistrzowie dzwonią
z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej,
tj. 22 279 99 99.
W przypadku, gdy zadzwoni lub przyjdzie
rachmistrz spisowy nie można odmówić
przekazania mu danych, uzasadniając odmowę na
przykład realizacją samospisu w przyszłości.
Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi
wymierzeniem kary grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/
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- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 ,
wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości
rachmistrza.
Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte
tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę
o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym
analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział
w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby
wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą
sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas
wszystkich?
Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na
poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla
tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę
określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji
dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane
są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie
oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego,
polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania
przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki
wodno- ściekowej.
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności,
konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów
wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów
wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy
europejskich w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO).
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc
w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby
mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu. To
wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

www.gazetagrajewska.pl

SPORT



11 września na boisku przy Grajewskiej Izbie
Historycznej rozegrany został Turniej Piłki
Nożnej "Łoś". Ta impreza na dobre wpisała się w
kalendarz sportowych wydarzeń w naszym
mieście. Była to już piąta edycja tego wspaniałego wydarzenia.
W turnieju udział wzięło pięć drużyn. Trzy reprezentowały
Akademię Małego Piłkarza, a dwie Warmię Grajewo.
Tradycyjnie- nie było tutaj wygranych i przegranych
zespołów. Najważniejsza była dobra zabawa i gra w duchu
fair play. Uśmiech nie znikał z twarzy piłkarzy oraz licznie
przybyłych kibiców.
Na zakończenie turnieju Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo, który objął patronatem to
wydarzenie, wręczył drużynom pamiątkowe puchary,
a każdy zawodnik otrzymał też medal. Po sportowych
emocjach na wszystkie przybyłe dzieci czekały przygotowane atrakcje, między innymi: dmuchańce, zabawy
z animatorem czy kiełbaski z grilla.
Organizatorami wydarzenia były: Miasto Grajewo,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie,
Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa.
WM / Fot. grajewo.pl

GAZETA GRAJEWSKA

Wydawca:
Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A

www.gazetagrajewska.pl e-mail: redakcja@gazetagrajewska.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
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fot. P. Wasilewski
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04.09.2021 Grajewo, Stadion Miejski im. Witolda
Terleckiego
WARMIA Grajewo – OLIMPIA Zambrów 1:3 (0:0)
Bramki: 0:1 Kamil Zalewski 48′ (rzut karny), 0:2 Rafał
Kalinowski 51′, 0:3 Patryk Malinowski 56′, 1:3 Łukasz
Wojno 80′
WARMIA: 12.Święciński – 3.Domurat, 18.Edison (87′ 2.Krupa),
15.Tuzinowski (80′ 19.Wójcicki), 6.Śleszyński – 7.Kondratowicz,
17.Arciszewski (Kpt), 8.Kossyk, 16.Chmielewski (81′
10.Nikolaichuk), 11.Hołtyn (57′ 4.Mikucki) – 9.Wojno
REZERWA: 1.Sobolewski – 2.Krupa, 5.Kukliński,
13.Staniszewski, 10.Nikolaichuk, 19.Wójcicki, 4.Mikucki
TRENER: Leszek Zawadzki
OLIMPIA: 29.Gralik – 5.Ciborowski, 8.Paczkowski, 15.Radecki,
21.Dawidowicz (70′ 18.Bieliński) – 6.Mackiewicz (70′ 11.M.
Jastrzębski), 10.Grochowski (58′ 9.P. Jastrzębski),
14.Malinowski, 20.Kalinowski, 22.Wyszomierski (78′ 4.Łapiński)
– 7.Zalewski (Kpt)
REZERWA: 1.Subczyński – 2.Żero, 4.Łapiński, 9.P. Jastrzębski,
11.M. Jastrzębski, 18.Bieliński, 25.Gużewski
TRENER: Tomasz Kulhawik
Sędzia: Grzegorz Kawałko (Podlaski ZPN)

fot. P. Wasilewski

4 września piłkarze WARMII Grajewo nie dali rady
odebrać punktów OLIMPII Zambrów. Niedawny
trzecioligowiec rozpoczął czwartoligowy sezon
2021/2022 od zwycięstw nad ŁKS 1926 Łomża 3:1,
TUREM Bielsk Podlaski 7:1 i KS Wasilków 3:0.
Następnie zambrowianie pokonali w Grajewie
WARMIĘ 3:1. 12 września nasza drużyna zagrała w
Białymstoku z HETMANEM i wygrała 5:1.
Do meczu grajewianie przystąpili znowu w osłabionym składzie.
Do kontuzjowanych od początku rozgrywek Dzierzgowskiego
i Zaniewskiego w przedmeczowym tygodniu dołączył Kamil
Randzio. Do kadry meczowej wrócił po kontuzji Mikucki, ale
zaczął mecz na ławce rezerwowych. OLIMPIA przyjechała do
Grajewa w najmocniejszym zestawieniu i od początku meczu
przeważała. Taktyka grajewian zakładała skupienie na grze
obronnej i kontrataki. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie
WARMIA nieźle wykonała zadanie. Goście nie zdobyli gola i nie
stworzyli sobie zbyt wiele sytuacji do tego, by go zdobyć. Najbliżej
trafienia do naszej bramki był Ciborowski, który w 33 minucie
skorzystał z nieudanego wybicia piłki naszej obrony i trafił
w słupek. Ale przed tą sytuacją WARMIA też miała swoje okazje –
Wojno strzelił nad bramką, uderzenie Domurata po rzucie
rożnym obronił Gralik, który też wybił piłkę szarżującemu na
bramkę OLIMPII Kondratowiczowi. Do przerwy utrzymał się
bezbramkowy remis.
Druga połowa zaczęła się dla nas fatalnie. W 47 minucie
sędzia Grzegorz Kawałko podyktował rzut karny dla OLIMPII po
tym, gdy w naszej „szesnastce" przewrócił się Kamil Zalewski.
Decyzja wzbudziła sporo kontrowersji na trybunach, ale sędzia
dopatrzył się faulu. Zalewski pewnie wykorzystał „jedenastkę"
i wyprowadził na prowadzenie swój zespół. Nam jakby podcięło to
skrzydła i w ciągu zaledwie kilku minut popełniliśmy dwa
kardynalne błędy, które skrzętnie wykorzystali Kalinowski
i Malinowski. Nasi piłkarze ambitnie walczyli o zmianę wyniku
i udało się to Łukaszowi Wojno, który w 80 minucie wykorzystał
fatalny błąd Łapińskiego i zdobył honorowego gola dla WARMII.
Niespodzianki nie było i wygrał przedmeczowy faworyt. Szkoda
jednak popełnionych błędów, które w meczu z tak mocnym
rywalem natychmiast skutkują utratą bramek.
W niedzielę 12 września grajewianie zmierzyli się
w Białymstoku z HETMANEM. WARMIA zwyciężyła 5:1. Bramki
zdobyli: 1:0 Jakub Gilewicz 13', 1:1 Paweł Kossyk 36', 1:2 Dawid
Kondratowicz 51', 1:3 Łukasz Wojno 70', 1:4 Łukasz Domurat 73',
1:5 Paweł Kossyk 81'.

Autor: Janusz Szumowski
www.gazetagrajewska.pl

