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od Wydawcy:

Szanowni Państwo,

tak to jest z pomysłami, że 
cieszą tylko wtedy, gdy uda się je 
zrealizować. Pierwszy numer nasze-
go wydawnictwa jest właśnie takim 
cieszącym pomysłem, który pojawił 
się już jakiś czas temu, jednak inne, 
pilniejsze kwestie zawsze odsuwały 
go na dalszy plan. 

Przez ten cały czas ów pomysł urósł w siłę, dojrzał i w końcu 
jest! My szczuczyniacy szczycimy się historią naszego miasta, 
lubimy podziwiać wyjątkowość naszych zabytków. Jednak wielo-
krotnie zastanawiałem się nad tym, czy tak naprawdę wiemy, czym 
żyje Szczuczyn, czym żyją i co nurtuje naszych mieszkańców. Co 
ciekawego wydarzyło się w Niedźwiadnej, na osiedlu Pawełki, 
czy w jednej z szczuczyńskich szkół? Odpowiedź na to zawiłe 
być może pytanie nie jest dla nas zbyt łaskawa. Na ogół na tyle 
pochłaniają nas trudy codzienności, iż w moim odczuciu nie 
bardzo starcza nam czasu i sił, a często i możliwości aby pokusić 
się o coś więcej. Postanowiłem więc podjąć inicjatywę, której 
wynikiem jest zaangażowanie wielu serdecznych Szczuczynowi 
osób i podjęcie próby stworzenia lokalnego wydawnictwa, z któ-
rego kart każdy z nas mógłby dowiedzieć się więcej o naszym 
mieście i gminie. Wśród zespołu redakcyjnego znaleźli się ludzie 
z różnych środowisk, a grono to uważam za wciąż otwarte. Niech 
słowa te stanowią zaproszenie do podjęcia współpracy. Czujne 
oko redaktora naczelnego Szczuczyńskich wieści sprawi, iż znaj-
dą w nich Państwo informacje z aktualnie realizowanych przez 
Urząd Miejski inwestycji, wydarzeń kulturalnych i społecznych. 
Przeniesiecie się do szkół, biblioteki, czy też Miejskiego Domu 
Kultury, razem z „dziennikarskim okiem” zajrzycie wszędzie tam, 
gdzie dzieje się coś wartego uwagi

Życzę powodzenia „Szczuczyńskim wieściom” i otwartych 
drzwi naszych domów i zainteresowań.

Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna

od Redaktora:

Drodzy Czytelnicy,
w Państwa ręce oddajemy pierwszy 
numer kwartalnika „Szczuczyńskie 
wieści”. Mając na uwadze ustawiczne 
tworzenie przyjacielskiej wspólnoty 
i jednolitego klimatu społecznego, za-
mierzamy iść z mieszkańcami, ale i du-
chem czasu, wspólną drogą prawdy. 
Miejmy nadzieję, że pismo nasze uzu-
pełni niewypełnioną przestrzeń me-
dialną i zdobędzie grono Czytelników.

Liczymy na to, że periodyk wystarczająco przybliży zacho-
dzące wydarzenia z zakresu osiągnięć aktualnych, jak i wiadomości 
historycznych. Kwartalnik może być jednocześnie zaproszeniem 
do rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych 
i cywilizacyjnych naszego regionu. 

Gmina Szczuczyn przywraca z wolna swoją postawę a przy-
szłość wiąże z ambicją i szacunkiem dla tradycji. Zatem misją pisma 
jest skuteczna informacja o inwestycjach, oświacie, kulturze, życiu 
publicznym jak i trudnej sztuce budowania więzi społecznej, itp. 

Chcemy wspierać publikacje rozumiejące współczesny świat, 
ale przekładające się na realne korzyści. Mieszkańcy Gminy 
Szczuczyn powinni mieć pełną orientację o rozwoju gospodarczym, 
kulturalno-oświatowym i inną. 

Trzeba mieć na uwadze fakt, że część kontrowersyjnych inte-
lektualistów zapyta Autorów. Komu, przy braku pracy, Szczuczyn 
jest potrzebny? Potrzebny jest nam, jak powietrze! Obiektywne 
artykuły informują, że trwa u nas zdecydowany proces wiarygodnych 
przemian. Argumenty te trzeba poznać i przekazywać w środowi-
skach zawodowych, towarzyskich, domowych i forach publicznych. 

Tak z bardzo subiektywnego punktu widzenia, wyglądają 
w skrócie, nasze zamierzenia. Razem idźmy naprzód i razem 
czerpać potrzeba z owoców naszej pracy. Trzeba też cieszyć się 
życiem i mieć nadzieję, że wkrótce o Szczuczynie mówić będziemy 
językiem miłości i symboli – językiem poezji. 

I choć kochałbyś świat cały, to miasto, w którym Ci żyć przyszło 
– uwielbiać trzeba. Grupie redakcyjnej dziękujemy za opracowane 
materiały. Niech Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok wniesie 
w Państwa życie radość, zdrowie i spełnione nadzieje. 

Stanisław Orłowski 
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W czwartek 28 listopada 2013 roku na terenie gminy Szczu-
czyn i Wąsosz dokonano symbolicznego, ale uroczystego otwarcia 
zakończonych inwestycji. 

W Wąsoszu oddano do użytku powiatową drogę Wąsosz-Ba-
gienice, a w Szczuczynie od podstaw nowoczesną Targowicę Miejską 
oraz przebudowane drogi powiatowe stanowiące ulice: Majewskiego, 
Wąsoską i Krzywą oraz centrum miasta wokół Placu Tysiąclecia. 

W tej doniosłej uroczystości dla Powiatu Grajewskiego oraz 
gminy Wąsosz i Szczuczyn udział m. in. wzięli: Wicewojewoda 
Podlaski – Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego 
– Mieczysław Kazimierz Baszko, Członek Zarządu Woj. Podlaskie-
go – Jacek Piorunek oraz darczyńcy i przyjaciele ościennych gmin. 

 Uczestnicy niecodziennej uroczystości jadąc ze Szczuczyna do 
Wąsosza ponad pięciokilometrowym odcinkiem nowej nawierzchni 
powiatowej drogi, mogli się przekonać, że owe remonty nie są pro-
pagandą sukcesu, a realną rzeczywistością. W innym miejscu droga 
z Wąsosza przez Komosewo do Bagienic potwierdza troskę, zapobie-
gliwe działanie władz powiatowych i gminnych o dobro społeczne. 

 Wójt Gminy Wąsosz Czesław Ołdakowski w/g przyjętego ce-
remoniału powitał serdecznie dostojnych gości, media i publiczność. 

W przemówieniu ujął, że wita serdecznie wszystkich, przy których 
pomocy samorząd powiatu grajewskiego, gminy Wąsosz oraz miasta 
i gminy Szczuczyna mogli doczekać się spełnienia marzeń. Pan Wójt 
podkreślił, że: „Zgoda, współpraca, zrozumienie i wspólne dążenie 
do określonego celu mogą przynieść wymierne efekty. Przebudowa 
jest realizowana w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, 
współ¯nansowana przez powiat Grajewo, samorząd Gminy Wąsosz, 
Zakłady Kruszywa Kazimierza Rupińskiego z Szumowa i budżetu 
Wojewody Podlaskiego w ramach tzw. „schetynówek”. 

 Z kolei ks. kan. Marek Milanowski –proboszcz para¯i pw. 
Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu w słowie wstępnym porównał 
współczesne drogi do dawnej sztuki inżynierskiej tworzącej rzym-
skie Via Salaria. Nic innego, jak układ apenińskich dróg uformował 
powiedzenie w pewnym sensie do dziś aktualne, że „Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu”. Szczególnie te, które zostały oddane do użytku 
ludzi i ich potrzeb współczesnych. Po modlitwie i symbolicznym 
poświęceniu nowych dróg goście dwoma autobusami, mikrobusami 
i samochodami osobowymi przemieścili się na targowicę szczuczyńską.

 Na Targowisku Miejskim, pod przyciemnionym tego dnia błękitem 
nieba, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński wyraził zadowolenie 

Zgoda buduje – inwestycje zrealizowane przy współpracy samorządów 

W Powiecie Grajewskim kolejne inwestycje weszły 
do użytku 

z wypowiedzi wójta Czesława Ołdakowskiego, że współpraca buduje, 
a niezgoda rujnuje. 

Rozwijając tę życiową prawdę Burmistrz Artur Kuczyński m. in. 
powiedział „…mądra współpraca prowadzi do takich efektów, jakie dziś 
mamy zaszczyt wspólnie uczcić, bowiem drogi nasze i inne inwestycje 
są rzeczywiście – jak marzenie. Ze względu na chłód i wietrzną pogodę 
nie powtarzam tego, co jest bardzo wartościowe, ale było już przede mną 
powiedziane. Zatem nie przedłużając ceremonii, proszę Szanownych 
Gości o symboliczne przecięcie wstęgi na nowej Targowicy Miejskiej 
320-letniego, dawniej powiatowego miasta Szczuczyna.

Po przecięciu białoczerwonej wstęgi burmistrz Artur Kuczyński 
poprosił zebranych o przemieszczenie się na Plac Tysiąclecia RP, 
przed gmach UM będącego w generalnej, a dobiegającej również do 
końca przebudowie. 

Tu, po krótkich słowach wiążących tę uroczystość, reprezentanci 
władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gmin ościennych 
dokonali kolejnego przecięcia wstęgi. Było to potwierdzenie przy-
jęcia wyremontowanych dróg, których właścicielem jest powiat, ale 
codziennymi użytkownikami tych ulic są mieszkańcy Szczuczyna. 

Po dokonaniu przebudowy ulic, szczególnie historycznego 
czworoboku z ośmioma ulicami, dawnego rynku, dziś zwanym 
Placem Tysiąclecia, Szczuczyn wygląda tak – jakby nałożył nowe 
szaty. Gładkie, jednobarwne nawierzchnie ulic, płaskie chodniki, 
krawężniki wprowadzające prostolinijność, stwarzają atmosferę 
przytulności, estetyki i chęci użytkowania. Jeśli trzeba wielokrotnie 
użyć dziękczynnych słów do tych ludzi, którzy zadbali o wygląd ulic 
tego miasta, a w szczególności do Starosty Powiatu Grajewskiego – 
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Jarosława Augustowskiego, koniecznie trzeba użyć zwielokrotnionego 
słowa – dziękujemy! Niech fotogra¯e ulic wyjaśnią potrzebę miłości 
do naszego miasta, i zasadność wspólnego działania. 

 Ulice, podobnie jak Targowisko Miejskie poświęcił proboszcz 
para¯i pw. Imienia NMP w Szczuczynie – ks. Robert Zieliński. 

 Po symbolicznym przecięciu wstęgi na ulicy przez reprezen-
tantów władz i darczyńców oraz poświęceniu, przemieszczono się 
do restauracji „Biesiadna”, gdzie w przyjaznym środowisku odbyła 
się konferencja podsumowująca wykonane inwestycje w 2013 roku. 

Wizualną prezentację wykonania zaplanowanych zadań w powiecie 
grajewskim zaprezentował Starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław 
Augustowski. Starosta omówił miejsca, rodzaj, ilość, koszty i zasad-
ność wykonanych prac w 2013 roku. Inwestycje w zróżnicowanych 
kosztach i pod różnymi nazwami zrealizowano w miejscowościach: 
kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 
w Grajewie na ogólną wartość 2 287 480,90 zł, przebudowa ulicy 
Przemysłowej, Elewatorskiej, Wiórowej i Braci Świackich na sumę 
436 879,75 zł, zagospodarowanie trenu Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Grajewie na sumę 121 708,66 zł, budowa 
zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych w Grajewie kosztowała 477 514, 41 zł, zakup ciężarowego 
samochodu samowyładowczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiato-
wych w Grajewie wyniósł 111 315 zł, przebudowa drogi powiatowej 
Wąsosz Komosewo Bagienice pochłonęła 1 497 691,03 zł, adaptacja 
internatu w Zespole Szkół w Wojewodzinie wyniosła 126 372 zł, 
termomodernizacja budynku ZS w Wojewodzinie zamknęła się kwotą 
798 823,85 zł, przebudowa drogi powiatowej Bełda – Kuligi wyniosła 
364 611, 11 zł, przebudowa drogi w Rybczyźnie i mostu nad rz. Je-
grznia kosztowała 1 615 956,58 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego 
i siłowni terenowej w ZS w Niećkowie potrzebowała 573 395,34 zł, 
zakup ciągnika rolniczego dla ZS w Niećkowie wyniósł 170 000 zł, 
przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie w tym ul. Wąsoska, 

Plac 1000-lecia i Majewskiego (do mostu) wyniosła 1 024 593,60 
zł, przebudowa drogi powiatowej Szczuczyn-Wąsosz pochłonęła 
2 403 885,70 zł oraz przebudowa chodników na ul. Kolneńskiej 
w Szczuczynie (do targowicy) wyniosła 88 011,30 zł. 

 Finansowanie inwestycji pochodzi ze środków Powiatu Grajew-
skiego oraz miasta i gmina Grajewo, gminy Szczuczyn, Wąsosz, Rajgród, 
Radziłów, Budżetu Państwa, Wojewody Podlaskiego, Ministerstwa 
Transportu i udziału instytucji z dokonywanymi remontami. Jednym 
z najbardziej udzielających się ¯nansowo na cele ogólnospołeczne jest 
Pan Kazimierz Rupiński z małżonką – właściciele Zakładu Produkcji 
Kruszywa w Szumowie. 

W całkowitym koszcie mieści się do¯nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej przyznanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

 Przy szczerym podziękowaniu upominki, książki, dyplomy, sta-
tuetki i grawertony wręczył Starosta Powiatu – Jarosław Augustowski 
i Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński. 

Na zakończenie uroczystości podsumowującej przekazywane inwe-
stycje zabrał głos Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacek 
Piorunek. Podobnie jak Wicewojewoda Podlaski i Wicemarszałek Woj. 
Podlaskiego wyrażał zadowolenie z osiągnięć. Oprócz gratulacji złożonych 
dla wszystkich wykonawców, łożących w inwestycje własne środki, służą-

cych radą i przyjaźnią, podziękował Burmistrzom i Staroście. Powtarzając 
sugestie Burmistrza A. Kuczyńskiego, był mile podbudowany wspólnie 
dokonanymi osiągnięciami, twórczej, mądrej pracy. Jednocześnie wyraził 
zdziwienie, jakie nastąpić może, kiedy Starosta Jarosław Augustowski 
będzie podsumowywał olbrzymi dorobek i kolejny etap realizacji.

Nie łatwe jest do zrozumienia, jak szybko realizuje się proces 
pozytywnych przemian Powiatu Grajewskiego – dodał. 

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Powiatu Grajewskiego 
– Jarosław Augustowski, Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, 
Wójt Gminy Wąsosz – Czesław Ołdakowski.

 Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński w stosunku do wszyst-
kich gości wyraził wdzięczność za współpracę i podziękowanie za 
przybycie. Wielokrotnie dziękował dla tych dobroczyńców, którzy 
we wspólne sprawy łożą własne pieniądze lub myślą tak twórczo jak 
szef biura projektowego „Graf ” w Białymstoku – Piotr Kuczyński 
i wielu, wielu innych. Burmistrz Szczuczyna wyraził zadowolenie, 
że dzięki wspólnocie działań, Szczuczyn i ościenne gminy stawiając 
na nowoczesność dynamicznie się rozwijają. 

Otwierane i sukcesywnie realizowane inwestycje, to dowód efek-
tywnych działań lokalnego samorządu oraz jego troski o podnoszenie 
standardów życia mieszkańców. Kolejne inwestycje, będą dalszym 
spełnianiem marzeń mieszkańców gminy Szczuczyn.

 Stanisław Orłowski
 Źródło: www.e-grajewo.pl
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Stwierdzenie, iż Szczuczyn jest tak stary jak jego wtorkowe 
rynki, nie jest wielka przesadą. Wszyscy przywykliśmy do naszego 
targowania, niestety z każdym rokiem ilość osób odwiedzających 
miejską targowicę na ul. Grunwaldzkiej stopniowo malała. Wpływ 
na to miały nie tylko zmiany naszych upodobań, ale przede wszyst-
kim pogarszające się warunki bazarowego handlowania. Błoto, 
deszcze, brak jakichkolwiek mediów, wszystko to nie zachęcało do 
odwiedzenia rynku. Już w 2011 roku Urząd Miejski w Szczuczynie 
rozpoczął pracę nad poprawą tej sytuacji. Zakupiono odpowiednio 
zlokalizowaną działkę, wykonano projekt architektoniczny i wystą-
piono z wnioskiem o do¯nansowanie w budżetu Unii Europejskiej 
na budowę nowoczesnego Targowiska miejskiego. 

Otwarte już od września 2013 r. miejsce handlu to przysłowiowa 
„zupełnie inna bajka”. Utwardzona powierzchnia na terenie całego 
rynku, specjalne wiaty handlowe, wydzielona część rynku rolnego, 
miejsca do sprzedaży zwierząt, parkingi. Wszystko ogrodzone, objęte 
monitoringiem. Zarówno kupujący jak i sprzedający mogą skorzystać 
z nowoczesnych i estetycznych toalet publicznych. 

Wydaje się, że już przeniesienie targowiska w miejsce tymczasowe, 
przy ul. Łąkowej przypomniało mieszkańcom o wtorkowej tradycji, 
wszyscy podkreślali, że jest więcej kupujących, a i oferta sprzedawców 
również została poszerzona. Śmiało można powiedzieć, że targowisko na 
ul. Kolneńskiej rozkwita. Poprawa warunków została właściwie odebrana 
i przyniosła oczekiwane rezultaty. Oczywiście nigdy nie jest tak, żeby nie 
mogło być lepiej. Wszyscy musimy nauczyć się korzystać we właściwy 
sposób z uzyskanych udogodnień. Dotychczas parkowane w szczerym 
polu auta, trzeba nauczyć mieścić się między liniami pól parkingowych. 
Przyzwyczajenia handlu pod gołym niebem trzeba przekierować na 
wyznaczone stanowiska handlowe pod wiatami. Z każdym jednak ty-
godniem wszystko przebiega coraz sprawniej. Dbajmy o nasze wspólne 
dobro, nie pozwalajmy by inni niszczyli to, co dzięki pracy wielu osób 
zostało utworzone i oddane do użytku dla naszej przecież wygody.

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich to nie tylko upięk-
szanie przestrzeni, choć aspekt estetyczny jest najbardziej widoczny, 
ale również zapewnienie mieszkańcom wsi i małych miasteczek źródła 
dochodów pozwalających im godnie żyć. Rozwój zrównoważony 

gmin wiejskich wymaga wypracowania podejścia całościowego, aby 
wszystkie aspekty życia wiejskiego zarówno społeczno – kulturalne, 
jak i ekonomiczne ze sobą współdziałały. Jednym z elementów 
wspierających rozwój gospodarczy tych regionów są targowiska, na 
których mieszkańcy wsi mogą sprzedawać, a konsumenci zaopatrywać 
się w świeże produkty.

Projekt targowiska miejskiego w Szczuczynie powstał w oparciu 
o założenia projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Mój 
Rynek”, którego głównym celem było stworzenie nowoczesnego 
miejsca handlu, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty 
w godnych warunkach. Zadbane miejsca handlu mają stanowić zachętę 
dla rolników do korzystania z tej formy sprzedaży towarów. Przy pro-
jektowaniu targowicy sugerowano się przede wszystkim potrzebami 
i preferencjami mieszkańców gminy jak również postanowieniami 
decyzji o warunkach zabudowy.

Zakres inwestycji obejmował: 
 wykonanie placu parkingowego (dla samochodów osobowych 

na 116 stanowisk, w tym przewidziano 9 stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych);

Ul. Kolneńska – Targowica w budowie

Uroczystość otwarcia targowicy

O targowicy słów kilka …
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 wykonanie oznakowania pionowego dróg dojazdowych targowiska 
oraz parkingów; 

 utwardzenie placu targowego; 
 wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi targowiska zwierzę-

cego;
 budowę budynku usługowego z punktem weterynaryjnym; 
 wykonanie wiat stalowych pod stanowiska handlowe (11 zada-

szonych wiat o konstrukcji salowej posiadających stałą wysokość 
i rozpiętość, o zróżnicowanej długości); 

 wykonanie ogrodzenia targowiska;
 wykonanie schodów terenowych i murów oporowych; 
 montaż elementów małej architektury tj.: tablica informacyjna, 

tablica regulaminu, kosze uliczne na śmieci , śmietnik, zdroje 
uliczne; 

 wykonanie targowiska do sprzedaży zwierząt o nawierzchni 
z płyt ażurowych (zadaszone boksy dla zwierząt oraz rampa do 
rozładunku zwierząt) 

 budowę budynku usługowego 
 Całość przedsięwzięcia przewidywała również: 
 wykonanie przyłącza elektrycznego; 
 wykonanie oświetlenia obszaru targowicy i parkingów; 
 wykonanie przyłącza wodociągowego;
 budowę trzech hydrantów zewnętrznych; 
 wykonanie zbiornika na ścieki;

 wykonanie zbiornika na gnojowicę; 
 odprowadzenie wody deszczowej z placu parkingowego i targo-

wiska do dwóch studni rozsączających, 
 wykonanie dwóch zjazdów z drogi powiatowej.

Przed wykonaniem inwestycji przedmiotowa działka nie była 
zagospodarowana, zatem realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na 
poprawę estetyki miejscowości oraz polepszenie jakości życia miesz-
kańców gminy Szczuczyn i gmin sąsiednich. 

Oprócz obszaru przeznaczonego do handlu targowica wyposażona 
została w dwukondygnacyjny budynek przeznaczony na cele usługowe 
z wyraźnym podziałem na strefy: ogólnodostępną kondygnację parteru 
z punktem weterynaryjnym, publicznymi toaletami, jednostanowisko-
wym garażem i kotłownią olejową oraz strefą biurową zlokalizowaną na 
poddaszu użytkowym. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 
mają zapewniony dostęp z poziomu terenu, gdzie zlokalizowana jest 
toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Powyższa inwestycja realizowana była w ramach programu „Mój 
Rynek” – działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. Na ten cel Gmina uzyskała do¯nansowanie w wyso-
kości 1 mln zł. 

Wykonawcą inwestycji była ¯rma Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe ZIEJA z Łomży.

UM w Szczuczynie 

Stare miejsce targowe przy ul. Grunwaldzkiej

Inwestycja wykonana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA
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Święto Niepodległości 
W związku z 95.rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 

11 listopada 2013 roku odbyły się w Szczuczynie gminne uroczystości, 
których program obejmował poniższe zamierzenia: 
*10.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Imienia NMP. 
*11.30 – Uroczystość patriotyczna na placu apelowym przed kościo-

łem: Apel Poległych, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.
*12.00 – Żołnierska grochówka i ognisko. 

 Urząd Miejski ufundował dla kościoła pw. Imienia NMP w Szczu-
czynie i przekazał na ręce ks. proboszcza Roberta Zielińskiego ornat i stułę 
z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Dar jest podziękowaniem 
za dotychczasowe zaangażowanie w sprawy naszej społeczności i modlitwę 
za wiernych i wszystkich mieszkańców Gminy Szczuczyn. 

 Na uroczystość najważniejszego, Narodowego Święta Niepodle-
głości Polski, władze Szczuczyna zaprosiły wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy oraz gości, którymi byli: 
1)  Mieczysław Bagiński – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
2)  Jarosław Augustowski – starosta Powiatu Grajewskiego;
3) Krzysztof Zalewski – dyrektor Podlaskiego oddziału ARIMR;
4)  Podpułkownik Artur Piwowarski z rodzicami;
5)  Z-ca komendanta PSP Arkadiusz Lichota;
6)  Kierownik Posterunku Policji w Szczuczynie – Andrzej Bar-

głowski;
7)  Ks. Robert Zieliński, Mieczysław Olszewski, Lucjan Świderski, 

Roman Łempicki;
8)  Grzegorz Gardocki – dowódca Z.S.1011. „Strzelec” w Grajewie 

i członkowie;
9)  Kapelmistrz Robert Świderski z członkami orkiestry OSP 

w Szczuczynie;
10)  Z-ca dyrektora WORD w Łomży – Jan Liberacki; 
11) Przyjaciele Piłsudczyków aktywnych w ZS w Szczuczynie, 

którymi jest Nadbużańskie Bractwo Ligii Morskiej i Rzecznej 
w Wyszkowie. 
 Przedstawiciele mediów zauważyli, że wśród zaproszonych gości 

byli: burmistrzowie ubiegłych kadencji, władze gmin sąsiednich, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy, członkowie Rady Miejskiej, zuchy 
i harcerze ze Szkoły Podstawowej, Sybiracy, przedstawiciele instytucji, 
sołtysi z Gminy Szczuczyn i inni.

 Oprócz, jakby zaplanowanej, słonecznej pogody, dopisała również 
frekwencja. W porównaniu z wcześniejszymi uroczystościami, tego 
dnia można było się cieszyć nie tylko ze Święta Niepodległości, ale 
i z tego, że tak wielu pragnęło uczcić to święto w gminnej wspólnocie 
i radosnej atmosferze. 

 Dla tych, którzy przez lata nieustanną pracą służyli lub pośred-
nio służą swojemu Miastu i Ojczyźnie, Burmistrz Szczuczyna Artur 
Kuczyński wręczył okolicznościowe grawertony, upominki i kwiaty. 

Otrzymali je obywatele Szczuczyna: Józef Fajkowski (1927) – 
pedagog, historyk, działacz państwowy i społeczny, żołnierz AK ps. 
„Krakus”, major WP, poseł na Sejm, ambasador Polski w Finlandii, 
autor kilku książek, posiadacz wielu cennych odznaczeń. 

 Drugą wybitną, choć młodą osobą jest podpułkownik Artur 
Piwowarski (1976). Absolwent Szkoły Zawodowej w Szczuczynie, 
Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych, ukończył studia na 
Akademii Obrony Narodowej na kierunku historia wojskowości. 
Uczestnik misji zagranicznych Wojska Polskiego w Iraku i w Afgani-
stanie. Dwukrotnie odznaczony Gwiazdą Iraku, trzykrotnie Gwiazdą 
Afganistanu, dwukrotnie medalem NATO, brązowym i srebrnym 
medalem „Sił zbrojnych w służbie Ojczyzny” oraz brązowym, srebrnym 
i złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. 

W bloku historycznym radosnej uroczystości, można było wysłu-
chać bardzo dużo wzniosłych słów dotyczących naszego patriotycznego 
obowiązku wobec Ojczyzny, jej cierpienia i miłości do niej. Przemó-
wienia okolicznościowe wygłosili: ks. R. Zieliński, burmistrz Artur 
Kuczyński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Mieczysław 
Bagiński, starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław Augustowski, 
przedstawiciel Związku Piłsudczyków i prezes Koła Sybiraków 
w Szczuczynie – Gustaw Konopka. 

Tę nadzwyczajną uroczystość, zarówno w części religijnej jak 
i świeckiej, uzupełnili utalentowani muzycy orkiestry OSP w Szczuczy-
nie pod batutą niezawodnego Roberta Świderskiego. W kierowanym 
zespole dyrygent Świderski, jak dobry psycholog, potra¯ rozumieć 
i łączyć sprawy ludzkie z muzycznymi. 

W końcowej fazie o¯cjalnych uroczystości zapalono znicze 
i złożono kwiaty pod triumfalnym krzyżem. 

Krzyż, z 1892 roku, stojący przez 121 lat na przykościelnym 
placu apelowym, był świadkiem niecodziennych zdarzeń w historii 
Szczuczyna. 

W związku z tym, że na ważne uroczystości przychodzi coraz 
więcej ludności, należy przypuszczać, że w roku następnym będzie jej 
jeszcze więcej, a samo Święto Niepodległości przerodzi się w radosną 
demonstrację patriotycznych wartości. 

Grochówka, bez której żadne święto obejść się nie może, była 
bardzo życzliwie serwowana przez uczniów ZS w Niećkowie. Szkoła 
z tradycjami o konsekwentnych ambicjach programowych, zawsze 
czynnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy Szczuczyn. 

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
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Nie tylko o Szczuczynie

 Dzień 11 listopada, po raz pierwszy, świętem państwowym został 
ustanowiony dopiero w 1937 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej 
w latach 1939-1944 i podczas rządów komunistycznych w latach 
1945-1989 obchodzenie tak ważnego dla Polaków święta było za-
kazane. Polscy patrioci, ludzie ciągłej walki o wolność, czekali aż do 
roku 1989, kiedy to Sejm RP przywrócił obchody i demonstrowanie 
radości z tytułu Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Dzień 11 listopada przyjęto do 
wyrażania radości. Tymczasem Polska 
po wielu wydarzeniach, po raz pierwszy 
po 123 latach niewoli, stała się krajem 
niepodległym już 7 października 1918 
roku po powstaniu pierwszego rządu 
i ogłoszeniu niezależności Polski. Pięć 
dni później przejęła ona wojskową 
władzę od Niemców. 

Rozpoczęła się budowa II Rzeczy-
pospolitej. Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego powołana 12.09.1017 roku 
przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne, powoływała 
kilka polskich rządów. Dopiero przybycie do Warszawy 10.11.1918 roku 
komendanta I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, internowanego od 
lipca 1917 r. w niemieckiej twierdzy w Magdeburgu, zmieniło sytuację 
polityczną w stolicy. Rada Regencyjna 11 listopada przekazała władzę 
wojskową i naczelne dowództwo Józefowi Piłsudskiemu. Trwało roz-
brajanie niemieckiego garnizonu. Tworzył się pierwszy dzień wolności. 
Flagi niemieckie, zastąpiono polskimi. 

 Również w Szczuczynie pod prężnym dowództwem naczelni-
ka OSP dh Zygmunta Bagińskiego ochoczo rozbrajano Niemców 
zgrupowanych na południowej stronie 
rynku, dziś placu Tysiąclecia. Pozrywane 
·agi wroga zastąpiono białoczerwonymi 
barwami. 

W centrum Szczuczyna (dziś Plac 
1000-lecia) na środku dawnego rynku, 
stał drewniany ratusz z 12 kramnicami 
(XVIII w.) Jego właścicielem był pisarz 
i mieszkaniec Wąsosza. Po spaleniu ratusza, 
w tym miejscu, w 10 rocznicę odzyskania 
niepodległości 11.11.1928 r., postawiono 
kamienny obelisk wysokości ok. 1,5 m. 
Wyryta na nim inskrypcja informowała: 
„W 10 rocznicę odzyskania Niepodle-
głości Polski i wyzwolenia Szczuczyna. 
Mieszkańcy Szczuczyna i okolic”. W 1941 
roku obelisk oraz materiały ze spalonych bożnic i z parkanu kirkutu 
Niemcy wywieźli do budowy gorzelni w Słuczu. 

 Józef Piłsudski miał dwie córki, starszą Wandę ur.07.02.1918 roku 
(lekarz psychiatra) oraz młodszą Jadwigę ur. 28.02.1920 roku (pilot). 

Rok 1918, w którym urodziła się córka Wanda, stał się rokiem 
odzyskania Niepodległości Polski. Nieco później, jedno z miast 
w Argentynie przyjęło nazwę Wanda. Natomiast w roku 1920, po 
urodzeniu drugiej córki – Jadwigi, Piłsudski z niewiarygodną pasją, 
przepędził „na zbity łeb” bolszewików znad Wisły. 

 Po wybuchu II w. św. od 01.09.1939 r. Wanda, Jadwiga i żona 
Piłsudskiego Aleksandra niosły pomoc rannym w Warszawie. Po 
kilku dniach Jadwiga z matką i starszą siostrą Wandą wyjechały na 
Kresy Wschodnie, najpierw do majątku u krewnych, potem do Wilna. 
Jednak po 17.09.1939 r. znalazły się na terenie okupowanym przez 

ZSRR. Przedostały się do Rygi, a stąd ostatnim samolotem odleciały 
do Sztokholmu. Ze Szwecji udały się samolotem do Wielkiej Brytanii. 
Tam studiowały.

 Wcześniej, podczas wrześniowej tułaczki żony Marszałka Alek-
sandry oraz córek Jadwigi i Wandy, przez pewien czas dzieliły los 
z rodziną policjanta Antoniego Brzeskiego ze Szczuczyna.

 Minęło 95 lat od historycznego przejęcia władzy przez Józefa 
Piłsudskiego, a tym samym wyzwolenia się Polski spod jarzma za-

borców. O czym współcześni powinni 
pamiętać, do czego zmierzać i jak ro-
zumieć pokręconą politykę?

Dzisiejsze formy czczenia Naro-
dowego Święta, to lekcje wychowania 
patriotycznego, które w młodzieży 
powinny wnosić świadomość tożsa-
mości po okresach zaborów, wojen, 
komunistycznych wynaturzeń, obco-
języcznych i własnych zacietrzewień, 
wyrywania z nas tego, co polskie. Dziś, 
kiedy słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” 
powoli starają się jednoczyć rozwar-

stwiony naród, są na ustach instytucji 
i organizacji wychowawczych: szkół, Związku Piłsudczyków RP, 
Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 
możemy mieć poczucie wolności, choć nie jest to syndrom szczęścia 
przydzielonego na stałe. 

 Największy twórca niepodległości w polskiej historycznej epo-
pei, marszałek Józef Piłsudski, spoczywa na Wawelu. On dobrze 
zna wartość słów W. Szekspira „być albo nie być, oto jest pytanie”.

Zajęci troskami codziennego życia, rodzimy się, płaczemy, śmiejemy, 
umieramy, ktoś nie śpi, żeby inni spać mogli, wchodzimy do historii…, 
etc. Zapominamy oprzeć się majestatowi nienawiści, obłudy... Jaki 

sens ma ten schematyczny proces? Często 
stoimy przed nieskończonym wyborem, 
aby w końcu zadać pytanie „być, albo nie 
być…”. W końcu wszyscy kiedyś tu nie 
będziemy! Jednak tak płytko nie myśleli 
polscy bohaterowie podczas zaborów, wo-
jen i ucisku. Czy można usiąść w obcym 
miejscu, umrzeć jak niewolnik, czekać aż 
pochowają inni? O nie! Żyć i umierać 
trzeba tylko w ramionach wolnej Ojczyzny!

 Taką sentencję zgłębiłem podczas 
przemówień w kościele i placu apelo-
wym. I to przesłanie mówców, jako że 
Marszałek Józef Piłsudski, polski wódz, 
niepokorny i transcendentny w sile kształ-

towania ducha, dał nam przykład jak należy 
kochać Biało-Czerwoną. 

 Komu tak serce bije, jak Tobie Polsko w obronie wolności dzieci 
Twoich? Każdemu z nas, w Twych dziejach, rwało się dziarsko serce do 
boju, boś Ty klejnotem, matką i Ojczyzną naszą. Niech nam zawsze słońce 
i Twoja miłość świeci, a każda rocznica bicie serc przyśpiesza i czuwa nad 
Orłem Białym szybującym w przestworzach wolności, potędze i chwale.

 PS. Społeczność dziękuje wszystkim, którzy wnieśli kolejny wkład w orga-
nizację szczuczyńskiej uroczystości, a szczególnie za Mszę Świętą sprawowaną 
w intencji naszej Ojczyzny oraz zespołowi organizacyjnemu sterowanemu przez 
burmistrza Artura Kuczyńskiego.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski 

Podpułkownik Artur Piwowarski

Przegląd pododdziałów przez Burmistrza Szczuczyna 

 Źródło: www.e-grajewo.pl
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Szczuczyńskie re�eksje (1 z 3)
 (…) no i jak tu nie 

przywiązywać się do coraz 
milszego oblicza miasta 
Szczuczyna? Tak w lapidar-
ny sposób lokalny patriota, 
odpowiadałby na własne, 
senne marzenia. Ale twarda 
rzeczywistość nie toleruje 
takich marzeń. 

Zbyt wolny, powojenny rozwój miasta oddalał jego powrót do 
wyglądu i społecznego statusu z okresu, kiedy to, jako siedziba Sta-
rostwa Powiatu Szczuczyńskiego, powołanego w 1866 r., dominował 
wśród konkurentów. Jako powiat obejmował władaniem miasto 
Szczuczyn, Grajewo, Rajgród i Radziłów. Powolną degradację, ładnego 
miasteczka Szczuczyna, powodowały duże i częste pożary, powstała 
grajewska kolej (1873), walki w latach 1915 i 1939-45. W końcu 
o¯cjalna decyzja, z dnia 12 marca 1948 roku, zmieniająca nazwę 
powiatu szczuczyńskiego na grajewski, zakończyła jego karierę. Od 
tego czasu Grajewo przejęło laseczkę i rozpoczęło własny renesans.

 Trzymając się celowo skrótowych i niezupełnie chronologicz-
nie ujętych zdarzeń, mających pośredni wpływ na losy Szczuczyna, 
jego zrywy i upadki, zapraszam na chwilę reminiscencji w różnych 
okresach. Witam szczególnie najmłodszych, którzy z autopsji, prze-
szłości nie znają. 

 – Piątek, dzień targowy, ludzie ze wsi i miasta zalegali Rynek (dziś 
Plac 1000-lecia). Niemieckie miejsca strategiczne zdawały się drzemać 
w spokoju. Dzień 12.01.1945 r. był słoneczny, bezwietrzny, temperatura 
oscylowała w granicach minus 20º C. Krótki, południowy cień chował 
się pod stopy, jakby wyczuwał nadchodzące piekło. Przed chwilą wybiła 
godzina 12-ta. Tłum ludzi, rozciągnięty wzdłuż budynków, tworzył długą 
kolejkę do sklepu, w którym mięso na kartki wydawał nieprzyjazny Polak. 
Kolejka ciągnęła się od sklepu mięsnego (dziś Plac Tysiąclecia 25, A. 
Jóźwik), do prywatnego budynku nr 27 (dziś Bank Spółdzielczy). Pierwsza 
w kolejce przed drzwiami sklepu stała 9-cioletnia dziewczynka. Otwarcie 
sklepu, opóźniało się. Zebrani tupiąc nogami, rozmyślali o rzekomo 
nadchodzącej wolności i smaku obiadu. Byli głodni. 

 Nagle, od tyłu kościoła dał się słyszeć w powietrzu lekki dźwięk. 
Za chwilę, nad miastem pojawiły się 4 samoloty rozpoznawcze z ra-
dzieckimi, czerwonymi gwiazdami. Krążyły po niebie jak złowieszcze 
sępy. Po nich, coraz wyraźniej powietrze rozrywało ciężkie rzężenie 
lotniczych silników. Od strony Jambrzyk zbliżało się 12 objuczonych 
bombowców. Zawieszone nisko nad miastem, siały grozę. Oprócz 
huku rozrywanych bomb, rozlegał się przeraźliwy świst kul z pokła-
dowych działek. Bombardowali celnie, rzekomo w miejsca wskazane, 
przez uciekinierów do ZSRR byłej mniejszości narodowej. Pociski 
i bomby zabijały ludzi, niszczyły budynki wzdłuż trasy lotu. Pierwsza 
bomba spadła przed kościołem (z tyłu), druga na środek wirydarza 
(czworoboczny dziedziniec). Obok mieścił się sztab niemieckich sił 
zbrojnych i szpital (wejście z prawej strony wirydarza). Kolejna, jako 
niewypał, upadła przed plebanią (obok ganku na placu kościelnym). 
Przez su¯t mieszkania przebiła się bomba (niewypał) i uderzyła w łóżko 
ks. prob. Jana Załuski, który został raniony szkłem w policzek. Inne 
padały na ul.: Szpitalnej, Kościelnej 5, Placu 1000-lecia 27. Obok 
sklepu mięsnego Plac 1000-lecia 25 i byłego kiosku w parku. Konie 
w galopie ciągnące sanie z chłopcami w wieku 8 i 12 lat, wybuch uniósł 
w powietrze. Chłopcy zostali zabici odłamkami, a konie dalej pędziły 
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wokół rynku. Kolejne bomby padały na ładne budynki przy 
Placu 1000-lecia 20 („Awans”), Plac 1000-lecia 19 i 11,ul.
Wąsoskiej i dalej. W komin budynku przy ul. Gumiennej 14 
wpadła bomba, w nim zakleszczyła się. Po detonacji, odłamki 
urwały nogę Zo¯i Chrostowskiej przebywającej w pokoju, 
z którego dzień wcześniej wywieziono skład amunicji. Na 
miasto zrzucono ogółem 39 bomb, a 14 z nich spadło 
w rejonie placu targowego. W rynku (park od 1954) zginęło 

108 osób i 12 osób na ul. 
Kościelnej. Ginęli Polacy 
i żołnierze Niemieccy. 

 Jazgot kul i odłam-
ków bomb ucichł. 

W kłębach dymu, 
pyłu, zwałów gruzu, 
wśród połamanych sań 
i końskiego mięsa, na 
rynku i wzdłuż kolejki, 
wydobywał się jęk ludzi 
i zwierząt zanurzonych 
w kałużach krwi. Prze-

strzeń rozdzierało rozpaczliwe wołanie: „…gdzie moja ręka, 
gdzie noga!?”, „Gdzie jesteś mamo, ratuj?!”, „O! Boże!”. 

 Dziewięcioletnia dziewczynka, w doznanym szoku, 
biegała po mieście. Nie wiedziała gdzie jej dom i że ma 
wyrwaną łydkę. To Jadwiga Wierzchoś z/d Szczemirska 
(późniejszy mgr inż. pedagogiki rolnej i dyrektor ZSR 
w Szczuczynie). W popłochu dobiegła do okopów przeciw-
lotniczych, obok kapliczki na ul. Łomżyńskiej i z powrotem 
zawróciła do centrum.

 Ponad 300, choć inne źródła podają ponad 100, osób 
rannych przebywających na targu i z całego miasta, Polacy 
razem z Niemcami znosili do szpitala. Układano bezładnie 
na podłodze. Z tych miejsc, bez pożegnania, odchodzili ze 
świata żywych. Ciała składano na stos, przed szpitalem, 
skąd na skróty noszono je na cmentarz. Nieznana jest liczba 
zabitych Niemców na rynku (przy Placu 1000-lecia 14), 
na ul. Kościelnej 5 i z jedenastu ćwiczących za kościołem 
musztrę, gdzie padła pierwsza bomba. 

 Duża ilość wybuchów spowodowała, że w większości 
przyległych budynków powypadały szyby, a drzwi stały 
otworem. Ogólna konsternacja, ból i apatia u mieszkań-
ców osłabiła ich czujność. Sytuacja ta przełożyła się na 
zadowolenie i zysk innych. Pełne ręce roboty miał Heniek, 
zwany „Kotem”, znany od lat cichy włamywacz do mieszkań 
i utalentowany kieszonkowiec. Teraz, nim opadł wzniecony 
pył, pospolity rabuś pracował ponad siły. 

 Kiedy indziej, synowie Kiemlicza zareagowaliby słyn-
nym „Ociec, prać?” Tu, nie było chętnych do pomocy. 

Jeden odwieczny wróg, ślizgał się w powietrzu, drugi 
chodził wśród nas, razem z obcymi i rodzimymi kon¯-
dentami.

 Jedenaście dni później, 23.01.1945 roku, miasto zo-
stało „wyzwolone” przez krwawego i niechcianego brata. 

Działania ostatniej wojny doprowadziły Szczuczyn do 
ok. 30 % zniszczenia oraz utratę połowy przedwojennego 
stanu ludności, której skromną ilość ustalono w 1946 roku 
tylko na 2479 osób. (dcn.)

 Autor tekstu: Stanisław Orłowski 
Źródło: e-grajewo.pl 
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wśród połamanych sań 
i końskiego mięsa, na 
rynku i wzdłuż kolejki, 
wydobywał się jęk ludzi 
i zwierząt zanurzonych 
w kałużach krwi. Prze-

strzeń rozdzierało rozpaczliwe wołanie: „…gdzie moja ręka, 

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie pozyskała fundusze na realizację dodatko-
wych zajęć pozalekcyjnych. W maju br. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, 
w odpowiedzi na konkurs 1/POKL/9.1.2/13, został złożony wniosek o do¯nan-
sowanie projektu edukacyjnego pn. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” 
współ¯nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek został wysoko 
oceniony i rekomendowany do przyznania do¯nansowania. 

29 października 2013 roku Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński 
podpisał umowę na do¯nansowanie projektu. Okres realizacji projektu: 1 
października 2013 r. – 30 czerwca 2015 r. Wartość projektu to 294 514,44 
zł, z czego kwota do¯nansowania wynosi 264 510,78 zł. 

Projekt ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności w za-
kresie kompetencji kluczowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem kompe-
tencji matematycznych, podniesienie 
umiejętności w zakresie porozumie-
wania się w języku ojczystym, zmini-
malizowanie zaburzeń i dysharmonii 
rozwojowych, rozwój zainteresowań 
wśród uczniów zdolnych, rozwijanie 
umiejętności ruchowych oraz podnie-
sienie umiejętności społeczno-kulturalnych. Wsparciem objętych zostanie 
184 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, w tym głównie 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczniów zdolnych, uczniów 
z trudnościami w nauce oraz uczniów niepełnosprawnych. 

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania edukacyjne: 
— zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego dla klas IV-VI;
— zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-V;
— zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla klas IV i VI;
— zajęcia rewalidacyjne dla 3 uczniów posiadających orzeczenie z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej;
— koło zainteresowań z informatyki dla klas VI;
— koło zainteresowań z j.angielskiego dla klas IV i V;
— koło zainteresowań z historii dla klas V;
— zajęcia sportowe dla klas IV-VI
— warsztaty z psychologiem dla wszystkich uczniów klas IV-VI.
— wycieczka do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie,
— wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe 
realizowane będą w wymiarze 60 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Pro-
jekt realizowany będzie w bieżącym oraz następnym roku szkolnym. Uczniowie, 
którzy rozpoczną zajęcia w tym roku szkolnym, będą je kontynuować w kolejnym. 
Zajęcia będą realizowane w oparciu o programy nauczania przygotowane przez 
nauczycieli, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. 

Sale lekcyjne oraz gimnastyczne doposażone zostaną w wiele pomocy dydak-
tycznych, które uatrakcyjnią zajęcia i wzmocnią motywację do nauki. W ramach 
projektu zakupionych zostanie 9 komputerów przenośnych oraz multimedialne 
programy komputerowe, które wykorzystywane będą podczas zajęć. 

Koordynatorki projektu: 
Sylwia Sulewska, Bożena Ewa Dobrzycka

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Zajęcia pozalekcyjne w SP 
w Szczuczynie
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12 numer 1/2013

Szkolny Dzień Życzliwości
Dzień 21 listopada został uchwa-

lony Światowym Dniem Życzliwości 
i Pozdrowień. Święto uchwalono 
w roku 1973 w Stanach Zjedno-
czonych, jako wezwanie do pokoju 
w odpowiedzi na wojnę między Izra-
elem a Egiptem. Do dziś 21 listopada 
funkcjonuje pod nazwą „World Hello 
Day”. Zwyczaj ten podchwyciły inne 

kraje. Dziś uroczystość obchodzona jest już w 180 krajach i stanowi 
idealną okazję, aby zademonstrować chęć pokoju na świecie. Święto 
życzliwości w Polsce, począwszy od 2006 roku, odbywa się rokrocznie, 
a obchody tego wydarzenia zapoczątkowało miasto Wrocław. Z każ-
dym rokiem przybywają nowe miasta, które z tej okazji organizują 
przeróżne festyny, koncerty, a nawet akcje charytatywne.

Ideą całej akcji jest promowanie życzliwości i zachęta do czynienia 
dobrych uczynków. 

Podczas obchodów tego niezwykłego dnia odbyły się pogadanki 
z uczniami na temat istoty codziennej życzliwości i obdarzanie nią innych. 
Nadrzędnym celem tej wychowawczej zabawy było sprowokowanie 
dzieci do spojrzenia na szarą codzienność z życzliwością. 
Trzeba odrzucić wieczne narzekanie, skarżenie, dąsanie, 
antypatię i utrwalającą się wrogość. Dzieci, teraz więcej 
wiedzą, że trzeba życzliwie wyciągać rękę do innych, 
uśmiechać się i przesyłać serdeczne pozdrowienia, 
ale i czuwać nad możliwością nieuczciwego wy-
korzystania naszej przyjaźni. 

W roku 2013 Szkoła Podstawowa w Szczu-
czynie po raz pierwszy przyłączyła się do obcho-
dów tego dnia, wyrażając w ten sposób poparcie 
idei święta. 

Zależy nam, aby wszyscy w szkole żyli w zgodzie 
i zrozumieniu. Szkolny Dzień Życzliwości wejdzie 
na stałe do naszego kalendarza. Dominującą barwą tego 
dnia był kolor żółty. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali 
żółtą, uśmiechniętą buźkę – jako symbol życzliwości, a wiele osób 
ubrało żółte koszulki. Korytarz szkolny udekorowany był plakatami, 
wykonanymi przez uczniów, promującymi życzliwość. Klasy młodsze 
stworzyły „Łańcuch życzliwości” z odrysowanych na brystolu dłoni. 
O godzinie 11:00 społeczność szkolna zebrała się na sali, gdzie 
odbyło się uroczyste wręczenie Orderów Życzliwości. Ordery zostały 
wręczone przez p. dyrektor Małgorzatę Karwowską, p. wicedyrektor 
Irenę Markowską oraz p. pedagog Ewę Dobrzycką. 

Odznaczenia otrzymali przedstawiciele wszystkich klas i oddziałów 
przedszkolnych. W ciągu roku szkolnego będą one przyznawane 
przez wychowawców dla uczniów, których cechuje postawa życzliwa, 
otwarta, asertywna. 

Uroczystość uświetnił występ klasy VIc przygotowany przez p. 
Zo¯ę Jaworską, pt. „Lekcja życzliwości”. Występ poprzedził taniec 

w wykonaniu klasy IIa przygotowany przez p. Teresę Galińską. 
Zuchy i harcerze wyszli na ulice miasta, rozdawali 

przechodniom papierowe serduszka z przesłaniem 
„Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją 

dłużej”. Odwiedzili też instytucje wspierające 
szkołę: Urząd Miejski, księdza Proboszcza, 
Posterunek Policji, Miejski Dom Kultury, Bank 
Spółdzielczy, „UNIPOL”, Bibliotekę Miejską, 
WPK, Ośrodek Zdrowia oraz Zespół Szkół 
i Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie, a także 

Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej. 
Organizatorem i koordynatorem akcji była 

pani Ewa Dobrzycka. Zespół nauczycieli w składzie: 
Barbara Milewska, Jalanta Szurna, Zo¯a Jaworska, Sylwia 

Sulewska, zaplanował przebieg wydarzeń. Aktywny udział 
w akcji wzięły Zuchy pod kierunkiem pani Maryli Jaworowskiej oraz 
Harcerze pod opieką pani Agnieszki Mocarskiej. Do współpracy 
chętnie przystąpili wszyscy nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie. 
Dekorację korytarzy i sali wykonały: Darosława Wojciechowska, 
Barbara Milewska, Ewa Dobrzycka. 

Ordery Życzliwości i serca z mobilizującym mottem, z korka 
i papieru, wykonały-Ewa Dobrzycka i Barbara Milewska.

 Tekst: Ewa Dobrzycka
Zdjęcia: Elżbieta Bogdan
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II Wojewódzka Konferencja Szkół Promująca Zdrowie
 „Szkoła promująca zdrowie – wy-

zwanie czy rzeczywistość polskiej szko-
ły?” – pod takim hasłem odbyła się 27 
listopada 2013 roku, w Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Białymstoku, III Woje-
wódzka Konferencja Szkół Promująca 
Zdrowie. Uczestnikami konferencji, łącznie 
58 osób, byli dyrektorzy szkół i przedszkoli 
promujących zdrowie oraz koordynatorzy 

promocji zdrowia ze szkół i przedszkoli województwa podlaskiego. 
Podczas konferencji poruszono istotne dla zdrowia dzieci i mło-

dzieży zagadnienia, m.in. przyczyny powstawania próchnicy i jej obecny 
stan u dzieci w wieku szkolnym oraz podstawowe zasady żywienia 
dzieci w wieku szkolnym.

Elementem pełnym emocji było wręczenie wojewódzkich cer-
ty¯katów Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Otrzymało je 9 
placówek zaawansowanych w realizacji tej koncepcji. Natomiast 

placówki, które zakończyły etap wstępny, otrzymały potwierdzenie 
przynależności do Podlaskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
w tym Szkoła Podstawowa w Szczuczynie. Potwierdzenie odebrały 
p. Teresa Pieńczykowska i p. Teresa Galińska.

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Nauka języków obcych drogą 
do sukcesu
27 września w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej odbyły się obchody Europejskiego 

Dnia Języków. Z tej okazji Szkolny Klub Miłośników Języka Angielskiego przygotował 
apel, podczas którego cała społeczność szkolna miała okazję wysłuchać piosenek w języku 
angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. 

Uczestnicy apelu przeprowadzili również quiz, w którym uczniowie mieli okazję sprawdzić 
swoje umiejętności językowe. W quizie brały udział dwie drużyny: klasy I-III kontra klasy 
IV-VI. Przedstawicielami klas I-III byli Bartosz Szczech, Magdalena Gutowska i Krystian 
Rudzki. Przedstawicielkami klas IV-VI były Emilia Bagińska, Justyna Bagińska i Natalia 
Niedźwiedzka. Pomimo tego, że pytania nie były łatwe drużyna reprezentująca najmłodsze 
klasy w szkole zwyciężyła w „intelektualnym pojedynku”. Opiekunem Szkolnego Klubu 
Miłośników Języka Angielskiego jest Pani Katarzyna Kurzątkowska

Śniadanie, nauka, rozrywka
 – 1 października nasza szkoła gościła Panie 

reprezentujące Olimpijską Szkółkę Tańca i Dobrych 
Manier. Uczniowie klas I – VI mieli możliwość 
obejrzenia pokazu tańca przygotowanego przez 
tancerzy, którzy przedstawili zabawną historyjkę 
o misiu – Krzysiu i jego przyjaciołach. Podczas 
spotkania uczniowie nauczyli się również układu 
tanecznego, przy którym wszyscy bawili się wspa-
niale. Spotkanie zaowocowało tym, że liczna grupa 
naszych dzieci w każdy czwartek pogłębia swoje 
umiejętności taneczne pod czujnym okiem Pani trenerki.

 – Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci 
mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają 
siłę do zabawy. 

Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, 
w którym biorą udział nauczyciele, rodzicie oraz uczniowie klas 0-3 
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. 

Najważniejsze cele programu to:
1)  Zwiększanie świadomości nt. zdrowego od-
żywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2)  Przyczynianie się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację 
oraz promocję prawidłowego żywienia.

 – 8 listopada w klasach 0-3 nauczyciele, ro-
dzice oraz uczniowie wspólnie przygotowali zdrowe 
śniadania. Każda klasa przystąpiła do konkursu 
na reportaż.

W Klubach Śniadanie Daje Moc, nauczyciele wraz z uczniami 
prowadzić będą zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci będą 
mogły zdobyć cenne informacje dotyczące zdrowego odżywiania.

 – Co miesiąc w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej Klub 
Miłośników Języka Angielskiego wydaje gazetkę „Teddy Bear”. 
Opiekunem klubu jest Pani Katarzyna Kurzątkowska.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej
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Projekty edukacyjne szansą na rozwój
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie bierze udział w wielu 

projektach edukacyjnych i kampaniach społecznych.
,,Wyloguj się do życia” to kampania społeczna, której 

pierwszy etap skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz na-
uczycieli i rodziców. Akcja uświadomić ma rosnące zagrożenie 
przez uzależnianie się od komputera i Internetu oraz zachęcić do 
szukania pozytywnych doznań w realiach współczesnego życia. 
Powinniśmy mieć pełną świadomość, że Internet jest potrzebny, 
ale przebywanie w sieci powinno być pod naszą kontrolą, a nie 
pod zniewalającą mocą tego medium. Zatem, zamiast logować 
się do sieci, aby niszczyć w niej czas, moralność i zdrowie, należy 
częściej logować się w realiach życia szkolnego, rodzinnego i spo-
łecznego. Większość wykonywanych czynności winno przynosić 
nam zysk. Przesiadywanie w Internecie nie dla wszystkich jest 
twórcze i zarobkowe, dlatego młodzież musi być świadoma, 
dlaczego i za czym non stop surfuje w sieci? 

 Nie chcemy nikogo namawiać do rezygnacji nie tylko z In-
ternetu, ale chociażby z samego komputera. Jednak zachowajmy 
równowagę korzystania z sieci, a jednocześnie doceniania tego, 
co jest dostępne poza rzekomo magicznym ekranem. 

 Nasza szkoła ponownie realizuje IV edycję programu eduka-
cyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, Jest to akcja, której celem jest 
przekazanie uczniom w atrakcyjnej formie: zasad prawidłowego 
i smacznego odżywiania, zachęcenie do pierwszych eksperymen-
tów w kuchni, rodzinnego spożywania posiłków, itp. Zwracamy 
też uwagę młodzieży na istotne problemy społeczne, którymi są: 
marnowanie żywności, energii, wody i innych dóbr. 

Bierzemy też udział w ogólnopolskim programie eduka-
cyjnym „Trzymaj formę”, który w roku szkolnym 2013/14 
jest realizowany pod hasłem „Trzymaj Formę! Bądź aktywny”. 
Przewodnim motywem programu jest podkreślenie roli aktyw-
ności ¯zycznej, jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia.
Przystąpiliśmy także do ogólnopolskiego programu ,,Najlepsza 
szkoła”. 

W związku z czym Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie 
otrzymało już certy¯kat „Najlepsza szkoła”. Program ten 
wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy a uczniom daje 
możliwość lepszego i szybszego rozwoju umiejętności inter-
personalnych, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów 
międzyludzkich. 

Również „Akademia dojrzewania”, jako ogólnopolski 
program edukacyjny, został przygotowany z myślą o pracy 
z uczennicami klas I i II-ich naszego gimnazjum. Wierzymy 
w to, że taka inicjatywa edukacyjna pozwoli nastolatkom le-
piej radzić z problemami okresu dojrzewania, a jednocześnie 
ułatwi nauczycielom, wychowawcom i pedagogowi szkolnemu 
prowadzenie zajęć.

Głównym założeniem kolejnego projektu o nazwie „Szkoła 
współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym no-
woczesnej szkoły” jest wzmocnienie współpracy nauczycieli, 
uczniów i rodziców mające na celu podniesienie jakości pracy 
szkoły. Patronat nad projektem sprawuje MEN oraz Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

 Nauczyciele zauważyli, że dzięki atrakcyjnej formie mate-
riałów edukacyjnych wzrasta zainteresowanie nauką. Młodzież 
kształci umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjnych. Projekty edukacyjne oraz kampanie 
społeczne są szansą na równy start dla tych, którzy do tej pory 

mieli słabsze wyniki w nauce, a podopieczni szczególnie uzdolnieni 
wspierani są w rozwoju swoich zainteresowań. Uczniowie mają możliwość 
wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce 
i życiu codziennym. 

 PG w Szczuczynie 
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Halloween z MDK 
W dniu 31 października 2013 roku w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie 

odbyła się impreza Halloween. Wieczór rozpoczął się od konkursu na tzw. – naj-
straszniejszy strój. 

Spośród ok. 50 uczestników jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Marysia Wiśniewska
II miejsce – Krystian Dąbrowski
III miejsce – Oliwia Kaliszewska.
W konkursie „Jedzenie jabłka na czas, bez użycia rąk” zwyciężyła Julia Łochow-

ska. Radość wywoływały dzieciaki zawijające się w parami w mumie. Konkurencję 
wygrała Wiktoria Szemborowska i Katarzyna Krystowczyk. Były również apetyczne 
słodkości. Każde dziecko uderzało w tzw. piniatę, dopóki nie rozsypały się cukierki. 

Na zakończenie wieczoru dzieci otrzymały balony, na których powstawały 
straszydła. W balonach ukryte były zadania do spełnienia. Po wspólnej zabawie 
nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców w poprzednich konkursach, a każde 
dziecko otrzymało upominek.

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY

Okruchy wspomnień 
„Zaduszki... Tysiące płonących zniczy, a każdy płomyk to pamięć o kimś, 

kto odszedł. Małe światełko, a z nim modlitwa – wznoszą się do nieba. 
Jedne światełka niosą ze sobą ból, rozpacz i zwątpienie, inne pogodzenie 
z losem, spokój i nadzieję, jeszcze inne – wiarę i miłość.

W tym jednym dniu w roku jesteśmy szczególnie blisko naszych uko-
chanych osób i oni są z nami – tuż na wyciągnięcie ... myśli, tak, blisko, 
że możemy ich dotknąć sercem.

Jeżeli są słowa, których nie zdążyłeś powiedzieć ukochanej osobie, 
powiedz je teraz. Ona jest tuż obok, słucha Cię i patrzy w niebo, do 
którego wejścia broni jej Twoja miłość. Powiedz te słowa, uśmiechnij się, 
pomódl i... pozwól jej odejść.”

Z okazji Świąt: Wszystkich Świętych oraz Dnia Zaduszne-
go w kościele pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii Panny 
w Szczuczynie w dniu 1 listopada odbył się montaż słowno-muzyczny 
„Okruchy wspomnień” przygotowany przez MDK w Szczuczynie. 

Re·eksyjne treści o przemijaniu czasu, przeplatane smutną poezją 
i nostalgicznymi piosenkami, wspomnieniami o bliskich, znajomych – 
oddawały powagę czasu i miejsca oraz zadumę nad „bytem ziemskim”. 
W atmosferze re·eksji i zadumy przemijający czas przedstawiały 
slajdy szczuczyńskiej nekropoli, na której to mogiły zmarłych trącone 
niejednokrotnie zębem wieków, stają się jak te: 

...”dziedzictwo”..., które należy ocalić od zapomnienia. 
„Nasze Zaduszki to zaduma, modlitwa, wieki historii, 
nasi wodzowie, obrońcy, święci, 
nasi sąsiedzi, nasi najbliżsi...
I kiedyś my
... przeminiemy i opadniemy jak jesienne liście ... 
lecz pozostaniemy wciąż żywi ludzką pamięcią młodego pokolenia. 
To ono przejmie całe nasze dziedzictwo i ocali od zapomnienia...”. 
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K O N K U R S Y

XI Powiatowy 
Przegląd Widowisk Kolędniczych

 „GODY 2014”

Cel: Kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt 
Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów. 

Termin i miejsce: 3 stycznia (piątek) 2014 roku, godz. 9,oo, 
Hala Sportowa w Szczuczynie, ul. Grunwaldzka 2.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach:
— zespoły wierne tradycji (Herody, szopka, z gwiazdą itp.);
— zespoły czerpiące z tradycji ludowej (jasełka, widowiska, 
montaże).

2. Czas spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.

3. Komisja będzie zwracać uwagę na powiązania widowiska 
z tradycją terenu, który dany zespół reprezentuje, na stroje, 
rekwizyty kolędnicze, dekoracje, dobór tekstów oraz ogólne 
wrażenie.

Termin zgłaszania:
Do dnia 31 grudnia 2013 roku w Miejskim Domu Kultury ul. 
Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn wraz z kartą uczestnictwa 
oraz 1 egzemplarzem scenariusza.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Domu Kultury 
w Szczuczynie, tel: 86-272-52-83

„Czytam, piszę i rysuję”
1.  Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Szczuczynie. 

2.  Cele konkursu: 
–  popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jako formy spędzania czasu 

wolnego
–  mobilizowanie do czytania i zdobywania wiedzy
–  doskonalenie umiejętności plastycznych i pisowni
–  rozbudzanie wyobraźni i zainteresowanie światem
– dostrzeganie piękna ojczystego języka
–  aktywizowanie dzieci poprzez udział w konkursach

3.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej 
  Rozpatrywany będzie w grupach wiekowych: 
–  klasa I – III 
–  klasa IV – VI

4.  Uczestnik powinien wykonać 1 pracę plastyczną dowolną techniką i w dowolnym 
formacie. Do pracy powinien być dołączony opis pracy oraz dane dotyczące zo-
brazowanego utworu

5.  Każda praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
6.  Prace należy składać do 31.12.2013 w Miejskim Domu Kultury, 19-230 Szczuczyn, 

ul. Grunwaldzka 2. 
 –  wszelkie informacje pod numerem tel. 86 272 52 83 

7.  Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

8.  Podsumowanie konkursu nastąpi w styczniu 2014 roku.

9.  Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach 
reklamowych i publikacjach związanych z konkursem.

11.  Nagrody – książki (za I, II, III miejsca) oraz wyróżnienia, przyznawane są w każdej 
kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

12.  Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagród. 

13.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Biblioteka Miejska w Szczuczynie – to nie tylko książki

Szczuczyńskie biblioteki 
po II wojnie światowej

Pierwsza Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuczynie powstała w 1948 roku. Mieściła 
się w budynku Gminnej Rady Narodowej przy ul. Krzywej 2, w pomieszczeniu o pow. 12,5 
m2. Ze względu na nowy podział administracyjny działała tylko do 1954 roku, w którym 
została zlikwidowana. 

Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna w Szczuczynie rozpoczęła działalność w 1949 
roku. Jej założycielem był Bolesław Walter /nauczyciel/, który dysponował wówczas zbiorem 
ponad 200 książek.

Od grudnia 1960 roku bibliotekę umiejscowiono w budynku dawnej łaźni przy 
ul. Senatorskiej 12.
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Nasza biblioteka dziś
 Na koniec 2012 r. księgozbiór biblioteki łącznie z ¯lią w Nie-

ćkowie liczył 37429 książek. Zarejestrowanych było 1002 czytelników, 
którzy wypożyczyli 15981 egzemplarzy.

 Od stycznia 2013 r. realizujemy projekt „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek”. W jego ramach do końca 2014 r. cały księgozbiór 
będzie skatalogowany elektronicznie i dostępny on-line.

 Jednak współczesna biblioteka, jako instytucja kultury, to nie 
tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów, ale 
też szeroko zakrojona działalność kulturalno-oświatowa począwszy od 
akcji krwiodawstwa po konferencje naukowe. W 2013 roku przeprowa-
dziliśmy 5 akcji krwiodawstwa, podczas nich 139 osób oddało ponad 
65 litrów krwi. Wprowadziliśmy cykl spotkań pod hasłem „Poznajemy 
historię”, na których poruszamy trudne, a nawet kontrowersyjne tematy, 
np. żołnierze wyklęci, stosunki polsko-żydowskie i inne. Spotkania te 

„1 marca Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych”.
Spotkanie z cyklu „Poznajemy historię”.

Konferencja pt. „Stanisław Antoni Szczuka, jako jedna
z najważniejszych postaci ówczesnej Rzeczypospolitej”

organizujemy przy współpracy z Białostockim oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej, który użycza nam materiały do eksponowania 
na wystawach, a jego pracownicy przyjeżdżają z odczytami. 

Organizujemy też spotkania z ciekawymi ludźmi oraz cykle 
spotkań, pt. „Spotkanie z poezją”. 

Biblioteka, jako animator kultury, jest organizatorem, to współ-
organizatorem konferencji dotyczących naszej „Małej Ojczyzny”. 
Przy współpracy z lokalnymi partnerami i Stowarzyszeniem „Nasz 
Szczuczyn”, które powstało z inicjatywy biblioteki w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek – partnerstwa lokalne, zorganizowaliśmy 
konferencję „Szczuczyn jest dla mnie ważny”, na której uhonorowano 
Panią Mariannę Ostrowską tytułem „Zasłużony dla gminy Szczu-
czyn” oraz profesora Czesława Waszkiewicza tytułem „Honorowy 
Obywatel Szczuczyna”. Natomiast konferencja na temat, St. A. 
Szczuki – założyciela naszego miasta i jednej z najważniejszych postaci 
ówczesnej Rzeczypospolitej miała na celu popularyzację budowy jego 
pomnika w Szczuczynie. 

Monogra�a – Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn
W listopadzie ukazała się 

długo oczekiwana monogra¯a 
gminy Szczuczyn.

Książka autorstwa Janusza 
Siemion, pt. „Dzieje miasta i gmi-
ny Szczuczyn” mogła być wydana 
dzięki do¯nansowaniu otrzy-
manemu w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego. 
Publikacja dostępna jest w sie-

dzibie Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” – ul. Senatorska 12 
(Biblioteka Miejska w Szczuczynie).

Prezentowane opracowanie jest formą monogra¯i-prze-
wodnika, w którym znajdują się fakty oraz ciekawostki dotyczące 
historii miasta i gminy Szczuczyn. Opisane zostały najważ-
niejsze i najciekawsze zabytki sakralne, świeckie i militarne 
znajdujące się na obszarze objętym tym opracowaniem. Na 
uwagę zasługuje również fakt, iż w przedstawianej monogra¯i 
znajduje się bardzo dużo ciekawych, niepublikowanych dotąd 
nigdzie zdjęć, które mogą stanowić miłą niespodziankę dla 
czytelników zainteresowanych historią regionu.

UM w Szczuczynie

Fragment zaczerpnięty z monogra�i „Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn”
„…Nocą z 6 na 7.IX.1939 r. Szczuczyn zajęli Niemcy, którzy w myśl wcze-

śniejszych porozumień ze Związkiem Sowieckim w dniu 21 września opuszczają 
Szczuczyn paląc synagogę i bożnicę. Oddziały radzieckie wkroczyły do miasta 24 
września, Szczuczyn zostaje włączony do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. Wskutek agresji Niemiec na Związek Radziecki miasto znalazło 
się w drugiej połowie 1941 roku pod okupacją hitlerowską. W lipcu tego roku 
hitlerowcy dokonali masowej egzekucji 600 Żydów szczuczyńskich. Mieszkańcy 
miasta i gminy giną w obozach śmierci, wielu zostaje wywiezionych na zesłanie 
w głąb Związku Radzieckiego i na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej. 
Kilka dni przed wyzwoleniem (12.I.1945 r.) lotnictwo radzieckie dokonało nalotu 
na Szczuczyn, 12 bombowców zrzuciło na miasto około 40 bomb, z których 
jak wynika z relacji świadków nie wszystkie eksplodowały. Wskutek nalotu 
zginęło około 100 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych...”

Szczuczyn w czasie okupacji. Źródło: fot. ze zbiorów CATL.
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Pomnik – nasze wspólne dzieło

Czy potrzebny nam pomnik?
Właściwie pełne pytanie powinno brzmieć, czy 

potrzebny jest w naszym mieście pomnik Stanisława 
Antoniego Szczuki? Mamy przecież tyle innych spraw, 
potrzeb i problemów. Czy tego typu inicjatywa jest 
więc potrzebna? 

Aktywność Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, 
pracujących tam osób dotyka różnych obszarów naszej 
codzienności. Mile widzimy zmiany organizacyjne 
z nadzieją patrzymy na inwestycje zrealizowane i te 
planowane. Dobrą stroną jest również fakt, iż prak-
tycznie na każdym kroku dotykane są środki z budżetu 
Unii Europejskiej. Razem z przystąpieniem Szczuczyna 
w 2011 roku do struktur Lokalnej Grupy Działania 
Biebrzański Dar Natury otworzyły się przed nami 
środki, do których dostęp wcześniej był zamknięty. 
Jako ostatnia Gmina w woj. podlaskim, dzięki de-
cyzji Artura Kuczyńskiego Burmistrza Szczuczyna 
oraz wsparciu Radnych nadrobiliśmy stracony czas 
i dzięki temu mogą w naszej Gminie realizować się 
bardzo różnorodne inwestycje z zakresu szeroko rozumianej kultury 
i wychowania. 

Pomysł na pomnik założyciela miasta zrodził się już w 2012 roku 
i zbiegł się w czasie z początkiem prac nad powstaniem stowarzyszenia 
Nasz Szczuczyn. Wtedy myśleliśmy, że pomnik powstanie wyłącznie 
dzięki aktywności i hojności samych mieszkańców. Szybko jednak 

okazało się, że rzeczywistość, szczególnie ta cenowa 
nie jest przychylna naszym planom. Jeśli budować 
pomnik to nie z plastiku, jeśli tworzyć pamiątkę to 
nie na 5 lat. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, 
iż możliwe jest uzyskanie do¯nansowania do takich 
właśnie przedsięwzięć i to na poziomie sięgającym 
nawet 75%. A więc dobrze, przystąpiliśmy do tworzenia 
projektu i odpowiedniego wniosku, który pod koniec 
lata 2013 roku uzyskał akceptację i przyniósł potrzebne 
do¯nansowanie. Zebraniem tzw. udziału własnego 
zajęło się stowarzyszenie Nasz Szczuczyn „pod batutą” 
Janusza Siemiona. Razem robimy wszystko, by pomnik 
założyciela Szczuczyna stanął w honorowym miejscu 
Pl. 1000-lecia do maja 2014 roku.

 Dzięki pozyskanemu wsparciu koszty 
nie są już ani wielkim wyzwaniem ani obciążeniem 
naszych skromnych przecież budżetów. A fundato-
rem może zostać każdy, wystarczy nawet najbardziej 
symboliczną kwotę przekazać na konto:

 21 8768 0003 0000 0130 2000 0020 pod hasłem „Budowa 
pomnika St. A. Szczuki”.

 Szczuka pojawi się w centrum naszego miasteczka i mamy 
nadzieje, że będzie strzegł przyszłości jego mieszkańców tak, jak dbał 
o los naszych przodków w przeszłości.

UM w Szczuczynie

Wizualizacja pomnika w terenie
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Kolektory słoneczne w gminie Szczuczyn 
– przetarg ogłoszony

INWESTYCJE

W Europie od lat bardzo popularne, w Polsce dopiero teraz prze-
bojem wchodzą do naszych domów – kolektory słoneczne. W 2014 
roku instalacje solarne zagoszczą także w naszej gminie. 

7 listopada 2013 r. Gmina Szczuczyn ogłosiła przetarg na 
realizację zadania pn. „Dostawa i montaż kompletnych instalacji 
solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Szczuczyn.” Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 20 
grudnia br. Natomiast instalacja zestawów solarnych rozpocznie się 
już wczesną wiosną 2014 roku. Ostateczny termin realizacji zadania 
wyznaczono na 20 czerwca 2014 r. 

Projektem zostało objętych 129 obiektów (128 budynków miesz-
kalnych oraz budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie).

W ramach projektu montowane będą zestawy solarne oparte na 
próżniowo-rurowych kolektorach słonecznych z limitowaną tempe-
raturą stagnacji. Zapewniony zostanie również serwis gwarancyjny 
w okresie 10 lat od daty odbioru końcowego instalacji, obejmujący 
niezbędne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie min. 5 lat od 
daty odbioru końcowego. 

Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Szczuczyn pozyskała 
do¯nansowanie (65%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 5.2 
„Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: 
słoneczna)”. Pozostałe 35% kosztów to wkład własny mieszkańców.

Głównym zamysłem inwestycji jest wspomaganie podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych poprzez montaż 
prezentowanych instalacji solarnych, co jednocześnie spowoduje ograniczenie 
kosztów użytkowania obiektów, jak i umożliwi racjonalne wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców gminy Szczuczyn.

UM w Szczuczynie

Remont w OSP 
Odnowiono siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. 

Dzięki temu, że Gmina Szczuczyn pozyskała do¯nansowanie ze 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wnętrze budynku OSP 
przy ul. Strażackiej zostało wyremontowane. Z pozyskanych środków 
dokonano remontu łazienki, którą przystosowano dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Ponadto, dotychczasową, drewnianą podłogę 
zastąpiono płytkami ceramicznymi oraz odmalowano ściany w sali 
głównej i korytarzu. 

UM w Szczuczynie

Prace remontowe w OSP – wymiana podłogi

Doposażenie placu zabaw 
na osiedlu Pawełki
Dzięki środkom ¯nansowym pozyskanym od sponsorów, jesienią 

tego roku, plac zabaw na Osiedlu Pawełki doposażony został w nowy 
zestaw zabawowy. W skład zestawu wchodzą m.in.: zjeżdżalnia, wieże, 
pomosty, ścianka wspinaczkowa i rura strażacka. 

Miejmy nadzieję, że nowy kompleks sprawi dużo przyjemności 
najmłodszym mieszkańcom osiedla. 

 Firmie API Sp. z o.o. z Warszawy dziękujemy za okazane zrozu-
mienie dziecięcych potrzeb i chętne przekazanie na ten cel aż 10 000 zł.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zachowanie czystości 
oraz dbanie o wszystkie urządzenia, aby dzieci mogły korzystać 
z nich jak najdłużej. 

UM w Szczuczynie
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Sala �tness zaprasza 
Od września możemy zrzucać 

zbędne kilogramy w nowopowstałej, 
zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej 
w Szczuczynie, wyposażonej w sprzęt do 
ćwiczeń w tzw. sali ¯tness (kondycja, 
sprawność). Dzięki pozyskaniu środ-
ków unijnych (80 % do¯nansowania) 
miłośnicy zdrowego i aktywnego trybu 
życia mają kolejne miejsce, w którym 
mogą pielęgnować swoją pasję. Każdy, 
kto kocha ruch bez problemu znajdzie 
coś dla siebie. Sala wyposażona m.in. 
w bieżnie, orbiterki, rowerki, wiośla-
rze, atlas czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 16:00 – 20:00, 
natomiast w sobotę od 12:00 do 18:00. 
Ponadto, trzy razy w tygodniu (ponie-
działek, środa, piątek) o godz. 19:00 
odbywają się zajęcia choreogra¯czne 
pod kierunkiem pani Jolanty Kaszak.

UM w Szczuczynie

Skaje będą miały 
odnowioną świetlicę
Wkrótce zakończy się remont świetlicy wiejskiej w Ska-

jach. Wprowadzenie tak poważnych zmian jest możliwe 
dzięki do¯nansowaniu uzyskanemu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów”. Realizacja projektu obejmuje remont części 
pomieszczeń świetlicy. 
W jego zakresie zosta-
nie wykonana podłoga 
z płytek ceramicznych, 
która zastąpi zniszczoną 
wykładzinę PCV. Zapla-
nowano również wymianę 
okien i drzwi. 

Świetlice wiejskie 
odgrywają niezwykle waż-
ną rolę dla mieszkańców 
wsi. Stanowią centra kulturalne sołectw, w których tworzy 
się środowiskowa integracja społeczna. Wyremontowany 
budynek świetlicy z dużą salą pozwoli na organizację 
spotkań, posiedzeń, szkoleń, kursów, czy też wypełnienie 
czasu wolnego dla najmłodszych. 

Oczywiście władze Gminy dążą do ciągłego rozwoju 
i poprawy warunków życia na wsi, dlatego w najbliższym 
czasie planowany jest zakup komputerów do świetlicy 
w Skajach i przyłączenie ich do sieci Internetu. 

UM w Szczuczynie

Nareszcie drogi będą równe! 
Od listopada 2013 r. Gmina 

Szczuczyn jest w posiadaniu rów-
niarki drogowej marki Baukema. 
Maszyna została zakupiona z myślą 
o poprawie stanu dróg na terenie naszej 
gminy. Zakupiona równiarka ma służyć 
przede wszystkim do pro l̄owania dróg 
gruntowych oraz usuwania starej na-
wierzchni. Decyzja o zakupie równiarki 
podyktowana była znacznymi kosztami 
zlecania usług równania dróg dla ¯rm 
zewnętrznych. Zakupiony sprzęt nie 
jest nowy, ale na potrzeby gminne 
w zupełności wystarczy. 

Do tej pory naprawa nawierzch-
ni gruntowych zarówno na terenie 
29 sołectw jak i w mieście pociągała 
znaczne wydatki ze środków budże-
tu gminy. Często zdarzało się, iż 
w niedługim czasie po zrealizowaniu 
prac, stan dróg wymagał ponownej 
naprawy, a co za tym idzie – zlecania 
kolejnych usług. Mamy nadzieję, iż zakup równiarki zmniejszy koszty związane 
z pro¯lowaniem dróg, a co najważniejsze naprawy te będziemy mogli wykonać 
we własnym zakresie. W sezonie zimowym nowo zakupiony sprzęt będzie 
wykorzystywany także do odśnieżania dróg.

Równiarka jest koleją inwestycją w sprzęt służący do realizacji zadań 
z branży drogowej, melioracji czy budownictwa. W latach ubiegłych Gmina 
Szczuczyn dokonała zakupu Stara 244R oraz nowego pługu odśnieżnego, 
a także nowoczesnej koparko – ładowarki wyposażonej w pług odśnieżny oraz 
łyżki do kopania i skarpowania rowów. 

Zakupiony sprzęt pozwala na sprawne i terminowe wykonywanie zadań, 
co dla Gminy jest niezwykle ważne.

UM w Szczuczynie

Emeryci i renciści 
mają taniej 
 Od 1 listopada 2013 r. istnieje możliwość uzyskania 

dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie 
nr 159/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. z póź. zm. osoby 
uprawnione do uzyskania dopłaty powinny spełniać łącz-
nie następujące warunki:
— być emerytem/-ką lub rencistą/-ką,
— nie posiadać dochodów z innych źródeł niż emerytura 

lub renta,
— prowadzić jednoosobowe gospodarstwo domowe,
— na dzień złożenia wniosku nie posiadać zaległości z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
— zdeklarować selektywną zbiórkę odpadów,

Jeśli ktoś z Państwa spełnia łącznie wyżej wymienione 
warunki, prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym oraz 
odcinkiem emerytury lub renty bądź decyzją emerytalną do 
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, do pokoju nr 5 w celu 
wypełnienia wniosku

Druk wniosku wraz z załącznikami, tj.: załącznik do 
wniosku o dopłatę, oświadczenie o nie osiąganiu dochodów 
z innych źródeł, są dostępne również na stronie internetowej 
www.um.szczuczyn.pl w zakładce – Gospodarka Odpadami.

GOSPODARKA ŚMIECIOWA
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SPORT

„Gwiezdne wojny” 
na macie…
W dniach 22-24 listopada 2014 roku w Kraśniku woj. lubelskie 

z udziałem około 300 zawodników, z 51 klubów, z 10 państw odbył 
się Puchar Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu wolnym. 
Województwo podlaskie na zawodach tych reprezentowało trzech 
zawodników. Na medal brązowy w kat. do 50kg spisał się wycho-
wanek szczuczyńskiej „GWIAZDY” – Damian Trojanowski, który 
w pierwszej walce pokonał przez położenie na łopatki Sebastiana 
Giersz z klubu GRYF Wojnowo. Kolejnego przeciwnika, Andreja 
Maksimov z Litwy, ( jak się ostatecznie okazało, również brązowego 
medalistę tego turnieju) także położył na łopatki. Damian w walce 
pół¯nałowej uległ technicznie złotemu medaliście tej kategorii 

wagowej Łukaszowi Rusińskiemu z MLUKS Zapasy Włodawa. 
W walce o brązowy medal spotkał się z Kamilem Mikusek z klubu 
SUPLES Kraśnik i wbrew oczekiwaniom kibiców z Kraśnika jego 
również płożył na łopatki. 

Drugi reprezentant naszej „GWIAZDY” – Mateusz Trojanowski 
startował w kat. do 63kg i po wygraniu pierwszej walki, w dwóch 
kolejnych uległ swoim rywalom i zajął dalsze miejsce w swojej ka-
tegorii wagowej. 

Warto zaznaczyć, że po srebrnym medalu Ewy Alickiej, podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zgierzu w kat. do 65kg, jest 
to w 2013 roku drugi wynik medalowy zawodnika „GWIAZDY” 
na arenie krajowej. 

Bliska zdobycia medalu na OOM w kat. do 43kg była utalento-
wana Magdalena Drobińska, która ostatecznie zajęła 5 dobre miejsce. 

Ponadto 22 listopada 2013 roku w Suwałkach z udziałem 121 
zawodniczek i zawodników z woj. podlaskiego i warmińsko – ma-
zurskiego odbył się IX Turniej Zapaśniczy Młodzików i Młodziczek 
o Puchar Naczelnika Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach. W tym turnieju nasza „GWIAZDA” również 
uczestniczyła i nie wróciła na tarczy. 

Zespołowo dziewczęta zajęły pierwsze miejsce, a chłopcy czwarte. 
Indywidualnie nasi sportowcy, młodzi adepci sportu zapaśniczego 
zdobyli łącznie 17 medali, w tym trzy złote; 

Sylwia Szmyglewska w kat. do 38kg, Julia Łochowska w kat. 
do 48kg, oraz Karolina Trzcińska w kat. do 67kg, pięć srebrnych; 
Zuzanna Łukowska w kat. do 48kg, Aleksandra Drobińska w kat. 
do 57kg, Paweł Danowski w kat. do 50kg, Artur Grzymkowski 
w kat. do 36kg i Szymon Dzięgielewski w kat. do 85kg oraz dziewięć 
brązowych; Mateusz Wojsław i Mateusz Świderski w kat. do 32kg, 
Radosław Karwowski w kat. do 36kg, Sebastian Ciszewski w kat. 
do 40kg, Kinga Zielińska w kat do 38kg, Jan Tyszka w kat. do 35kg, 
Paweł Karpiński w kat. do 47kg, Cezary Zamojski w kat. do 59 kg 
i Mariusz Załęcki w kat. do 85 kg. 

Grzegorz Zańko

Ambitne nie tylko 
w sporcie
W ostatnim okresie czasu 

dotarły do nas bardzo radosne 
informacje o szczuczyńskich za-
paśniczkach, których osiągnięcia 
zadają kłam stwierdzeniom, że 
zapaśnicy/niczki to tyko umię-
śnione „spychacze”. Otóż w dniu 
18 listopada 2013 roku siedzibie 
Urzędu Wojewódzkiego w Lu-
blinie uczennica Zespołu Szkół 
nr 3 w Kraśniku, a zarazem 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w zapasach w Kraśniku – nasza 
wychowanka Ewa Alicka otrzy-
mała roczne stypendium Prezesa 
Rady Ministrów za najlepsze 
wyniki w nauce w swojej szkole 
oraz w woj. lubelskim. Podobnej treści pismo otrzymaliśmy z Ełku, 
gdzie uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego 
w Ełku, a zarazem nasza wychowanka Adrianna Zańko decyzją Za-
rządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 listopada 2013 roku otrzymała na 
pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014 Powiatowe Stypendium 
im. Jana Pawła II.
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Podsumowanie sezonu – jesień 2013 – Wissa Szczuczyn
Po awansie do III ligi zawodnicy, kibice a nawet 

działacze cieszyli się sukcesem Wissy. Przezorni za-
dawali konkretne pytanie – czy szczuczyński klub 
stać jest na utrzymanie III-ligi? 

Jednak odpowiedź na rzekomo retoryczne pyta-
nie poznaliśmy dopiero na wiosnę. Po historycznym 
awansie działacze Wissy nie popadli w przesadną 
euforię, nie snuli planów o podboju kosmosu, ale 
skupili się na wytyczonym celu – utrzymanie się w tym 
sezonie w gronie trzecioligowców. 

Zadanie jest o tyle trudne, że jako jedyny zespół 
w gronie III-ligowców nie poczynił znaczących wzmoc-
nień w zespole. Mam na myśli wzmocnienia zawodnikami 
z doświadczeniem, co najmniej trzecioligowym. W W issie, aż 90 
procent zawodników po raz pierwszy zagrało na tym szczeblu roz-
rywek. Drużyna Wissy Szczuczyn zaczęła sezon w składzie, w jakim 
wywalczyła awans. Mimo, że do zespołu dołączył Kamil Wojtkielewicz, 
Tomasz Kiljańczyk i Radosław Guzowski, to jednak trudno nazwać 
to silnym wzmocnieniem drużyny. 

Zespół seniorów Wissy, prowadzony przez trenera Dzidosława 
Żuberka, zajął w zakończonym sezonie 2013/2014 podlasko-war-
mińsko-mazurskiej III ligi piątą pozycję. Piłkarze zajęli w III lidze, 
oprócz jej mistrza – Olimpii Zambrów, najwyższe miejsce spośród 
drużyn woj. Podlaskiego.

Początek rundy rewanżowej był dla nas nieudany i dopiero po 
powrocie do bramki Pawła Rudneu karta się odwróciła, a Wissa 
w dalszych rozgrywkach nie przegrała już żadnego meczu. Wpływ 
na wyniki drużyny na początku wiosny miały też kontuzje i szczupła 
kadra, bo bywało, że dysponowaliśmy tylko jednym zawodnikiem 
rezerwowym, za to później było już tylko lepiej. 

Sukces męskiej drużyny seniorów nie jest jedynym osiągnięciem 
klubu Wissa w Szczuczynie sezonu piłkarskiego 2012/13. 

Zespół kobiet Wissy, prowadzony przez trenera Janusza Krause, 
zakończył 15 czerwca 2013 roku rozgrywki w III lidze na pierwszym 
miejscu w tabeli po zwycięstwie z Mazurami Mrągowo 11:0. Ko-
bieca drużyna uzyskała prawo udziału w rozgrywkach wyższej klasy 
w przyszłym sezonie, co jest równoznaczne z występami w II lidze. 

Szczuczyńscy kibice uwielbiają rozgrywki piłkarskie naszych 
bohaterek, a ambicja zawodniczek przewyższa kolegów z III-ligowego 
zespołu seniorów. 

Mamy jednak nadzieję, że z pomocą sponsorów 
i władz samorządowych już od wiosny zabezpie-
czymy ¯nansowo dalsze występy Wissy w sezonie 
2013/2014.

Czy dla Szczuczyna potrzebny jest zespół III 
ligowy, tylko ten wie, komu zależy na promocji 
Miasta i Gminy Szczuczyn we współczesnym 
świecie. Klub sportowy Wissa Szczuczyn o tak 

długiej i bogatej historii może, a nawet powinien 
koniecznie znaleźć się w przestrzeni publicznej dzięki 

sile lokalnych mediów. Dzięki temu zainteresowaniu 
rodziłaby się siła, motywacja i sława w działaniu. My 

potra¯my grać, ale ktoś musi nas lansować, przedstawiać 
mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości. Zainteresowanie 

i doping przysporzy sukcesów i wyjaśni światu, gdzie leży Szczuczyn 
i gdzie przepływa rzeka, której nazwę nosi nasza drużyna. Mamy ku 
temu potrzebę i powody, bo już zaczęło się u nas coś dziać. Brak jest 
tylko wiatru w żaglach. Kiedy po jesiennym meczu Wissa – Barkas 
Tolkmicko (wynik remisowy 0: 0) klub otrzymał kilka e-maili 
z gratulacjami od osób, które po raz pierwszy usłyszały o istnieniu 
Szczuczyna. 

Wissa w tej chwili, to ścisła czołówka podlaskich klubów. Na-
reszcie mamy Dzidosława Żuberka, który w piłce osiągnął wiele. 
Jego doświadczenie i obecność w klubie nie tylko podniosła w ruchu 
sportowym morale, ale i organizacyjną stronę całego stowarzyszenia 
„Wissa Szczuczyn”. Mimo, że kibiców mamy na swoim boisku lekko 
ponad 200, to coraz częściej kupowana jest poniedziałkowa prasa 
żeby sprawdzić wyniki Wissy. 

Sporo kibiców z kraju i zagranicy szukają wyników i wiadomości 
o Wissie na stronach internetowych.

Pozostaje mieć nadzieję, że władze miasta w dalszym ciągu 
wspierać będą piłkarzy Wissy. Stwarzając im coraz lepsze warunki 
do uprawiania tej dziedziny sportu, osiągać będą dumę z rozsławiania 
miasta. 

* * *
W sezonie rozgrywkowym 2013/2014 po zakończeniu rundy 

jesiennej drużyna seniorów pierwszego zespołu po rozegraniu 17 
meczy, zajmuje 15 pozycję z dorobkiem 14 punktów. Druga drużyna 
seniorów uczestniczących w rozgrywkach B-klasy zajmuje 7 pozycję 
z dorobkiem 6 punktów. Drużyna trampkarzy po rozegraniu 7 meczy 
plasuje się na 2 pozycji w tabeli. 

Dorobek drużyny żeńskiej w rozgrywkach II ligi mazowieckiej, to 
jedno zwycięstwo i remis w rozegranych 8 meczach, co daje dorobek 
zdobytych 4 punktów i 7 pozycję w tabeli. 

W rozgrywkach turniejowych uczestniczą również drużyny: 
młodzicy rocznik 2001 i młodsi oraz orliki rocznik 2003 i młodsi. 

Po awansie do III ligi zawodnicy, kibice a nawet 

skupili się na wytyczonym celu – utrzymanie się w tym 

Zadanie jest o tyle trudne, że jako jedyny zespół 
w gronie III-ligowców nie poczynił znaczących wzmoc-

długiej i bogatej historii może, a nawet powinien 
koniecznie znaleźć się w przestrzeni publicznej dzięki 

sile lokalnych mediów. Dzięki temu zainteresowaniu 
rodziłaby się siła, motywacja i sława w działaniu. My 

IV TURNIEJ HALOWY
W PIŁCE NOŻNEJ

im. EMILA ŚWIDERSKIEGO
O PUCHAR PREZESA

SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ 
MLEKPOL W GRAJEWIE

1. Termin i miejsce turnieju: 
25.01.2014 r. /sobota/ – godz. 10.00

 – Hala – przy Gimnazjum w Szczuczynie

2. Organizator:
 – Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA” w Szczuczynie

 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie. 

TERMINY sparingów w ramach przygotowań do 
rundy wiosennej sezonu sportowego 2013/2014.

1. 01.02.2014 – ŁKS Łomża
2. 08.02.2014 – CRESOVIA Siemiatycze
3. 15.02.2014 – H i D Ostrołęka g. 10,oo
4. 22.02.2014 – ZNICZ Biała Piska g. 12,oo
5. 01.03.2014 – PROMIEŃ Mońki g. 12,oo
6. 08.03.2014 – ROMINTA Gołdap g. 12,oo
7. 15.03.2014 – MKS Korsze g. 14,oo
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Drużyna Wissy w rundzie jesiennej /rozegrane dwa mecze run-
dy wiosennej/ w 19 meczach zdobyła 17 punktów osiągając bilans 
bramkowy 25-37. Uzyskała: 4 zwycięstwa, 5 remisów i 10 porażek. 
Zajmuje 14 lokatę.

TABELA III LIGI 
PODLASKO-WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SEZON 2013/2014

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki 

1 START 19 44 33-17

2 Sokół 19 42 48-19

3 Płomień 19 41 61-28

4 Barkas 19 34 31-13

5 MKS 19 33 37-21

6 Dąb 19 33 34-23

7 Jagiellonia 19 32 35-28

8 Huragan 19 29 38-29

9 Mrągowia 19 27 29-30

10 Znicz 19 23 23-34

11 Tur 19 22 18-26

12 LZS 19 21 23-38

13 Motor 19 21 26-37

14 WISSA 19 17 25-37

15 Warmia 19 16 17-38

16 Granica 19 15 19-33

17 ŁKS 1926 19 15 23-40

18 Promień 19 11 13-42

Drużyna bierze udział w barażach o II ligę

W zależności od rozstrzygnięć w II lidze i barażach spadnie od 
trzech do ośmiu drużyn

Zespół Seniorów „Wissa II” występujący w A Klasie Podlaskiej

Drużyna kobiet występuje w II Lidze Mazowieckiej

Seniorzy III Liga Warmińsko-Mazursko-Podlaska

Drużyna młodzików Drużyna trampkarzy




