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Od Wydawcy: 
      Szanowni Państwo

tak, jak się spodziewałem, okres 
wakacji upłynął w Urzędzie Miej-
skim pod znakiem wielu różnych 
prac. Z jednej strony kontynuacja 
nadzoru nad budową terenów ak-
tywności gospodarczej, z drugiej 
pojawiły się nowe inwestycje, które 
mimo że wyczekiwane, dotąd nie 

miały szans na sfinansowanie. Najważniejszą z nich jest 
przebudowa ujęcia wody w Niedźwiadnej. Funkcjonująca 
dotąd hydrofornia niestety nie pozwalała na utrzymanie 
wody o odpowiednich parametrach i w wystarczającej 
ilości. Nowa będzie najnowocześniejszym ujęciem wody 
nie tylko w naszej gminie, a wybudujemy ją dzięki 75% 
dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Wagę tej  inwestycji podkreśla fakt, iż zabezpieczy 
ona byt mieszkańcom czternastu szczuczyńskich wsi, co 
stanowi prawie połowę naszej gminy.
 W połowie wakacji dotarła do nas jeszcze jedna ważna 
informacja. Według danych z Ministerstwa Gospodarki 
Szczuczyn jest szóstą gminą w Polsce w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych. Wiedziałem, że jest dobrze, ale pierwsza 
dziesiątka w Polsce cieszy szczególnie mocno.
 Nareszcie ruszyły prace budowlane w budynku 
na ul. Łomżyńskiej, gdzie powstaje Centrum Kultury i 
nowoczesne przedszkole, potrwają one do października 
2015 roku.
 Na naszych oczach Szczuczyn zmienia się z każdym 
miesiącem, budzi to moją radość, ale również zobowiązanie 
do dalszej aktywności.
 Zapraszam Wszystkich do zapoznania się z kolejnym 
numerem „Szczuczyńskich wieści”, a w nich znajdą Pań-
stwo relację z wielu wydarzeń z ostatnich tygodni oraz jak 
zwykle aktualny obraz z funkcjonowania naszego miasta 
i gminy.

Artur Kuczyński
 Burmistrz Szczuczyna

Od Redaktora: 
       Szczuczyn, łącznie z 29 so-
łectwami, wchodzi w skład gminy 
miejsko-wiejskiej. W rejonie znany 
jest z wydarzeń kulturalnych or-
ganizowanych przez władze tego 
miasta. Realizatorzy programów 
prezentują dokładny, współczesny 
obraz Gminy na tle historycznych 

narracji.  Bieżący numer „Szczuczyńskie Wieści” utrwala 
te dokonania. Autorzy głośno dzielą się dorobkiem, pro-
blemami, a w milczeniu przywołują nadzieję, bo z takich 
elementów składa się – ludzkie życie. Nie uważam, że 
nasze pismo wpłynie na wyjście z kryzysu, ale wiem, że 
piszący merytorycznie uzasadnione wywiady z władzami o 
postępie, dorobku miasta, wsi, szkół, instytucji „uzdrawiają 
kręgosłup” gminy i skłaniają do refleksji wywołujących 
emocjonalne przeżycia. O radości trzeba nie tylko mówić, 
ale i śpiewać, o smutku i bólu umiejętnie zapominać. Sztuką 
naszego istnienia jest umiejętne korzystanie z wolności, 
prowadzącej ku szczęściu. Dziś lepiej niż w 1989 r. wiemy, 
kim sami jesteśmy, kim są i czego oczekujemy od tych, 
którym powierzamy insygnia władzy. Pozwólmy ludziom 
predysponowanym, kreatywnym i kulturalnym spokojnie iść 
drogą prawdy do realizacji naszych marzeń i trwać z nimi 
w podświadomości – lepszego jutra. Musimy się rozumieć, 
doceniać, nie wpadać w narcyzm, nepotyzm lub hipokryzję. 
Realizujmy się nie tylko w kontekście spraw niskiego rzędu, 
ale i w celach patriotycznych. Czy Szczuczyn, Polska są 
nam potrzebne? Tak! Jak powietrze i woda, zdrowie, praca 
i miłość. Dlatego warto pisać o twórcach realnej przyszło-
ści. Nim zapadnie cisza wyborcza, życzę Gminie i Miastu 
podjęcia trafnych decyzji, które spowodują lepsze warunki 
życia. Członkom zespołu redakcyjnego, twórcom oprawy 
graficznej w drukarni, dziękuję za ożywianie ducha gazetki. 
Byłbym niekonsekwentnym, gdybym pominął istotną rolę 
burmistrza Artura Kuczyńskiego w inspiracji bezpłatnego 
pisma i tęsknotę Czytelników za kolejnym wydaniem na-
szego kwartalnika.
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Lato w gminie czyli wakacyjne wspomnienia
KONCERT CARPE DIEM
„Moje Miasto Szczuczyn” – pod taką nazwą, 5 

lipca w Szczuczynie odbyła się impreza integracyj-
na rozpoczynająca sezon wakacyjny. Tego dnia na 
mieszkańców regionu czekało wiele atrakcji. Już od 
południa sympatycy szachów mogli uczestniczyć w 
Turnieju Szachowym i zmierzyć się w walce o Puchar 
Burmistrza Szczuczyna. W tegorocznym turnieju 
miano najlepszego szachisty Szczuczyna zyskał pan 
Wojciech Kaczyński. 

Tego dnia, w centrum miasta po raz kolejny 
powstało „wesołe miasteczko”, w którym uciech, 
zabaw i radości zaznać mogli najmłodsi mieszkańcy 
gminy. Natomiast w godzinach popołudniowych 
rozbrzmiała muzyka na scenie rozstawionej na ul. 
Kościelnej. Muzyczną część festynu rozpoczęły 
występy zespołów z Miejskiego Domu Kultury w 
Szczuczynie. Jak co roku nie zabrakło też występu 
Eli Nagel – uczestniczki programów telewizyjnych 
„The Voice Of Poland” oraz „Bitwy na Głosy”. Tym 
razem wokalistce towarzyszył zespół Empty Box. 
Następnie na szczuczyńskiej scenie wystąpił zespół 
B-QLL grający popularną w ostatnim czasie muzykę 
disco – polo. Gwiazdą wieczoru był Szymon Wydra z 
zespołem Carpe Diem, który przez 2 godziny umilał 
czas publiczności. Niesamowity klimat stworzył też 
występ utalentowanych dj-ów: Kalwi&Remi, któ-
rzy sprawili, że zarówno pod sceną jak i na scenie 
publiczność szalała. Tradycyjnie przed północą na 
niebie rozbłysły fajerwerki. 

Niniejsza impreza zorganizowana została przy 
współfinansowaniu ze środków unijnych pozyskanych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

UM w Szczuczynie
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PIKNIK SOŁECKI
W niedzielę, 13 lipca 2014 r. na boisku ORLIK w 

Szczuczynie odbył się Piknik Sołecki, zorganizowany 
przez Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego 
przy współpracy pracowników Urzędu z Miejskim 
Domem Kultury, nauczycielami wychowania fi-
zycznego ze szkół działających na terenie gminy, 
Związkiem Piłsudczyków oraz Wielobranżowym 
Przedsiębiorstwem Komunalnym w Szczuczynie.

Przygotowania do pikniku rozpoczęły się od 
wczesnych godzin rannych. Podczas przygotowań, 
które odbywały się w strugach deszczu, organiza-
torzy niepewnie spoglądali w niebo. Niekorzystna 
aura zapowiadała niewielką frekwencję uczestników. 
Jednakże z każdą minutą przestawało padać. Zawody 
rozpoczęły się w pełnym słońcu, a frekwencja dopisała.

Do udziału w sportowych rywalizacjach zgłosiło 
się 10 sołectw: Skaje, Jambrzyki, Mazewo, Rakowo, 
Dołęgi, Brzeźno, Chojnowo, Niedźwiadna, Bzury, 
Zacieczki. Każda z drużyn walczyła o nagrodę pie-
niężną, z przeznaczeniem na potrzeby wsi.

Konkurencje cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, a przy ich przeprowadzaniu towarzyszyły 
wielkie sportowe emocje.  Po rozegraniu wszystkich 
dyscyplin sportowych okazało się, iż najlepszą drużyną 
była reprezentacja wsi  Chojnowo, która otrzymała z 

rąk burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego – 
główną nagrodę zawodów 5 tys. zł. Drugie miejsce 
zajęła wieś Dołęgi która otrzymała kwotę 500 zł 
ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, 
natomiast trzecie – wieś Skaje otrzymując także 500 
złotową nagrodę ufundowana przez BS.  

Wyniki końcowe: 1. Chojnowo – 70,5 pkt.; 2. 
Dołęgi – 67 pkt.; 3. Skaje – 63,5 pkt.; 4. Niedźwiad-
na – 62 pkt.; 5. Mazewo – 60 pkt.; 6. Bzury – 55,5 
pkt.; 7. Rakowo – 53,5 pkt.; 8. Zacieczki – 40 pkt.; 
9. Jambrzyki – 39 pkt.; 10. Brzeźno – 37,5 pkt.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także kon-
kurs na sernik do którego zgłoszono 14 wypieków.  
Panie które według komisji przygotowały najlepsze 
ciasta,  zostały nagrodzone rzeczowo. 

I – Anna Starszewska ze wsi Niedźwiadna;
II – Anna Surawska ze wsi Chojnowo;
III – Magda Jabłońska ze wsi Bzury.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 

pamiątkowe. 
Podczas trwania pikniku, w namiotach i stoiskach 

poszczególnych sołectw można było degustować 
potrawy, wyroby oraz napitki  przyrządzone przez 
gospodynie poszczególnych wsi.

UM w Szczuczynie
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LATO Z MIEjSKIM DOMEM KuLTuRy
Miejski Dom Kultury przygotował bogatą ofertę 

dla dzieci spędzających wakacje w Szczuczynie. 
Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, mu-
zycznych, tanecznych, grach, zabawach i wycieczkach. 
W dniu rozpoczęcia zajęć każde dziecko otrzymało 
certyfikat udziału w „Próbie ognia” – tradycyjnej już 
zabawie sprawnościowo-intelektualnej. W zajęciach 
uczestniczyło 63 dzieci (w wieku od lat 5 do 12)  ze 
Szczuczyna, Wąsosza, Obrytek, Grajewa, Warszawy 
oraz Włoch i Islandii.

W konkursie plastycznym na autoportret lub 
ilustrację ulubionej bajki najciekawsze prace wy-
konały i otrzymały nagrody: Zofia Wszeborowska 
z Wąsosza, Maria Wiśniewska, Julita Żebrowska, 
Paulina Żebrowska, Paulina Duzik ze Szczuczyna. 

Podczas zajęć na placu zabaw rozegrano bły-
skawiczny zespołowy – konkurs kredą na asfalcie 
pod hasłem: moje ulubione zwierzątko. Zwyciężyły 
Katarzyna Krystowczyk i Wiktoria Szemborowska  
(praca – kotek) przed  Pauliną Żebrowską, Julitą 
Żebrowską i Natalią Kozikowską (praca wilk).

Wyróżniono również pracę indywidualną Kry-
stiana Dzięgelewskiego.

Dzieci dwukrotnie w czasie wakacji gościły na 
kąpielisku „Knieja” koło Rajgrodu. W konkursie na 
najładniejszy zamek z piasku zwyciężyła ekipa rodzinna: 
Paulina i Julita Żebrowskie, Bartłomiej Chmielewski.                           

Dzieci wróciły wypoczęte z masą pozytywnych 
wrażeń.  

W szczególnie upalne dni zajęcia z dziećmi od-
bywały się w hali sportowej. Odbywały się rozgrywki 
w halową piłkę nożną dziewcząt, gry i zabawy przy 
muzyce. Rozegrano mini-olimpiadę, w której naj-
większą sprawnością fizyczną wykazała się Aleksandra 
Makuszewska przed Aleksandrą Dzięgielewską i 
Weroniką Polińską.                                                                                                                

W konkursie muzycznym „Śpiewające tercety 
i kwintety” zwyciężył tercet: Karolina Łepkowska, 
Lena Dzięgelewska, Weronika Polińska.                         

W Zespołowych Mistrzostwach Układania Puzzli 
dzieci w wieku lat 5-7 zwyciężyła drużyna: Amelia 
Dzięgelewska, Lena Dzięgelewska, Maria Rydzewska. 
Drugie miejsce zajęli: Zuzanna Marcinkiewicz z Grajewa, 
Natalia Nagel i Kuba Poliński (najmłodszy uczestnik). 
Trzecie miejsce przyznano: Annie Marii Gede i Kac-
prowi Męczkowskiemu z Obrytek. Nagrody i upominki 
w konkursach ufundowali: Miejski Dom Kultury oraz 
Danuta Rydzewska ze Szkoły Rodzenia w Szczuczynie.                                                                        

Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z policjantką 
tematem którego były bezpieczne wakacje. Dzieci 
młodsze wykonywały prace plastyczne zaś starsze 
rozwiązywały testy. Dzieci otrzymały nagrody i dyplo-
my ufundowane przez Komendę  Powiatową Policji 
w Grajewie. Podczas spotkania z przedstawicielami 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie dzieci 
miały możliwość praktycznego poznania sprzętu 
gaśniczego oraz wozu bojowego. 

Ponadto dzieci brały udział w grze sprawno-
ściowo-terenowej,  która zakończyła się  remisem 
drużyn.   Wiele radości sprawił uczestnikom zajęć 
piknik na stadionie miejskim.

W błyskawicznym konkursie plastycznym na 
wyklejankę nagrodzono prace: Karoliny Łepkowskiej, 
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Natalii Kozikowskiej, Julity Żebrowskiej, Pauliny 
Żebrowskiej,  Kacpra Liszewskiego, Amelii Dzię-
gelewskiej, Julii Bartoszewicz.

Dzieci  spędzające wakacje z MDK od-
wiedziły w ramach akcji „Poznaj swoje miasto”:                    
Urząd Miejski w Szczuczynie, Bank Spółdzielczy,  
Zakład Obsługi Rolnictwa „Birawit, Spółdzielnię 
Inwalidów, Przychodnię Weterynaryjną, Uni-net, 
Restaurację „Biesiadna”, Muzeum Pożarnictwa,          
„Szczuczyn o zmierzchu” – wycieczka poza miasto, 
podziwianie widoków, poznanie 3 rzek Szczuczyna.                                                                                   

Dzieci uczestniczyły w konkursie „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Konkurs dostarczył dzieciom wiele 
radości. Julka Bartoszewicz zrobiła prawdziwy show 
i porwała wszystkich do tańca. Komisja konkur-
sowa przyznała następujące miejsca:  duet  Julita 
Żebrowska  i Bartłomiej Chmielewski,  Weronika 
Polińska, Natalia Kozikowska, Julia Bartoszewicz.                                                         
W konkursie „Mam talent” zwyciężyły: Emilia Nagel 
i Julita Żebrowska przed Karoliną Łepkowską, Natalią 
Kozikowską, Aleksandrą Rydzewską i Natalią Nagel.                                                                                                           
Zorganizowano wyjazd do kina w Łomży na film 
w 3D„Samoloty” II oraz do Mamuciej Doliny w 
Szostakach k. Jedwabnego.                                                       

W ostatnim dniu zajęć dzieci uczestniczyły w 
„Nocy z MDK” w ramach której odbyły wieczorny 
spacer, oglądały poza krajobrazem powracające na 
nocleg ptaki, bociany w gniazdach, pełzające ślimaki. 
Następnie w ramach akcji „Poznaj swoje miasto” 
dzieci uczestniczyły w „nocy w muzeum” gdzie po 
ekspozycji pożarniczej oprowadzał Andrzej Szabel-
ski przybliżając historię miasta i OSP. Po powrocie 
odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek i nocleg 
w MDK. Po śniadaniu dzieci powróciły do domów.  
Opiekę, edukację i zabawę zapewniało dzieciom 3 
pracowników, 3 stażystów i praktykantka.

W dniu 28 lipca zespół „Szczuczyniacy” na za-
proszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Wodniczka” 
występował w czasie Biesiady Folklorystycznej w Szorcach, 
zaś 23 sierpnia uczestniczył w XV Tykocińskiej Biesiadzie 
Miodowej w Tykocinie. Zespół wystąpił w składzie: 
Krystyna Rosłoniewska, Marianna Szabelska, Barbara 
Jankowska, Jadwiga Sielawa, Ewa Zamojska, Helena 
Grabowska, Jadwiga Dylewska, Ryszard Rybak, Witold 
Dylewski, Władysław Szymanowski i Andrzej Szabelski. 
Na akordeonie akompaniował Artur Skibniewski.

MDK w Szczuczynie

LETNIA DZIAŁALNOść BIBLIOTEKI MIEjSKIEj W SZCZuCZyNIE
Na co dzień oprócz obsługi ruchu czytelnicze-

go organizowane były i są stale zajęcia dla dzieci i 
młodzieży w różnym wieku: gry, zabawy, lekcje bi-
blioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Biblioteka 
zaangażowała się w tym roku w akcję „Cała Polska 
czyta dzieciom”. W ramach tej akcji zorganizowaliśmy 
kilka spotkań w szkołach podstawowych w Szczuczynie 
i Niedźwiadnej. W czytanie dzieciom zaangażowali się 
lokalni poeci Anna Jachimska i Józef Budziński oraz 
osoby zaprzyjaźnione i współpracujące z biblioteką 
Krystyna Rosłoniewska i Maja Markiewicz. 

Zainicjowaliśmy też w czerwcu w lokalnych szkołach 
podstawowych cykl warsztatów poetyckich. Zajęcia z 
dziećmi i młodzieżą, które będą kontynuowane, pro-
wadzą lokalni poeci Anna Jachimska i Józef Budziński. 

Biblioteka prowadzi cykliczne akcje „Ferie w 
Bibliotece” i „Wakacje z Biblioteką”. W tym roku 
po raz pierwszy dzięki inicjatywie burmistrza zostały 
zorganizowane zajęcia wakacyjne w świetlicy wiejskiej 
w Skajach. Dzieci uczęszczające na zajęcia zorgani-
zowane przez pracowników i stażystów Oddziału dla 
dzieci Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i stażystkę 

prowadzącą zajęcia w świetlicy w Skajach w czasie 
wakacji miały okazję odwiedzić: 

– 15.07.2014 r. Lecznicę dla Zwierząt. Pani 
doktor Katarzyna Jankiewicz w ciekawy i przystępny 
sposób zapoznała dzieci z zagrożeniami, związanymi 
z kontaktami nie tylko z dzikimi zwierzętami. Prze-
strzegła, jakich miejsc należy unikać aby nie „spotkać” 
kleszcza. Dzieci po obejrzeniu lecznicy wzięły udział 
w zabawach na świeżym powietrzu, 

– 31.07.2014r  grupa dzieci z Biblioteki Miejskiej 
w Szczuczynie  zwiedziła stary, 89 – letni,  elektryczny 
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młyn w Szczuczynie. Dzieci zostały ciepło przyjęte 
przez właściciela młyna – pana Bogusława Chyliń-
skiego. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały 
opowiadań jak funkcjonuje młyn i na czym polega 
ciężka pracy młynarza, 

– dnia 06.08.2014r. zaprosiliśmy wszystkie dzieci 
do starego parku na spotkanie z panią Izabelą Gwiaz-
dowską, która prowadzi Studio Działań Kreatywnych 
„Gwiazda”. Pani Izabela żywiołowo i spontanicznie 
poprowadziła spotkanie, w którego programie było 
m.in. malowanie twarzy, sztuczki kuglarskie, balono-
we zwierzaki oraz inne konkursy i ciekawe atrakcje 
przygotowane przez pracowników biblioteki. 

Dnia 20. 08. 2014 r. w ramach zajęć wakacyjnych 
z dziećmi Biblioteka Miejska w Szczuczynie zorga-
nizowała  ognisko na placu przy świetlicy wiejskiej w 
Skajach, w którym udział wzięły dzieci i opiekunowie 
ze świetlicy w Skajach i oddziału dla dzieci w Szczu-
czynie. Jego atrakcją było nie tylko pieczenie kiełbasek, 
ale i ziemniaków, a nawet jabłek. Czas oczekiwania na 
te pieczone pyszności dzieci skracały sobie różnymi 
zabawami i wspólnym śpiewem. Dziękujemy panu 
Adamowi Jóźwikowi za okazanie dobrego serca i po-



KOLEjNA WySTAWA Z CyKLu „POZNAjEMy HISTORIĘ”

darowanie nam swojskich wyrobów do pieczenia oraz 
panu Andrzejowi Niebrzydowskiemu za wykonanie 
solidnych kijów do pieczenia kiełbasek.

Młodzieży oferujemy m.in. kontynuowany cykl 
spotkań „Poznajemy historię”, na których pracownicy 
białostockiego IPN-u omawiają kontrowersyjne fakty. 
Wiosną odbyły się dwa takie spotkania. 01.09.2014 
r. zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców z regionu 
oraz nauczycieli i uczniów na wystawę pt. „Sowiecka 
agresja 17 września 1939r. na ziemiach Polski pół-
nocno-wschodniej”.

Dnia 1 września, w 75 rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie 
wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz 
Szczuczyn” i Okręgowym Biurem 
Edukacji Publicznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Białymstoku 
zaprosiła mieszkańców naszego 
miasta i regionu do małej sali Mu-
zeum Pożarnictwa na uroczyste 
otwarcie wystawy pt.: „Sowiecka agresja 17 września 
1939 r. na ziemiach Polski Północno-Wschodniej”. 

 Witając i zapraszając wszystkich gości do 
oglądania ekspozycji kierownik szczuczyńskiej biblio-
teki Janusz Siemion przedstawił w krótkim referacie 
zagadnienia, których dotyczy wystawa i jej znaczenie 
w dzisiejszej rzeczywistości. Na uroczystym otwarciu 
byli obecni: Burmistrz Szczuczyna p. Artur Kuczyń-
ski, p. Sekretarz Gminy Jadwiga Jolanta Budzińska, 
p. Skarbnik Gminy Małgorzata Jarmutowska, ks. 
proboszcz parafii p.w. imienia NMP w Szczuczynie 
Robert Zieliński, ks. senior Lucjan Świderski, Dyrektor 
Grajewskiej Izby Historycznej p. Tomasz Dudziński, 
dyrektorki lokalnych szkół, osoby zaprzyjaźnione z 

biblioteką oraz mieszkańcy miasta 
i Gminy Szczuczyn.

 Zebranym zaprezento-
wano na wyeksponowanych barw-
nych planszach m.in. sowiecko-
-niemiecką współpracę we wrześniu 
1939 r., tragiczne losy osadników 
wojskowych na Kresach Wschod-
nich, walki oddziałów polskich z 
wkraczającymi jednostkami Armii 

Czerwonej, losy ochotników (wśród nich młodzieży 
szkolnej i harcerzy) – obrońców Grodna, których 
symbolem stał się 13-letni Tadzio Jasiński, który zginął 
przywiązany do pancerza sowieckiego czołgu jako 
„żywa tarcza”.

Po zapoznaniu się z ekspozycją zebrani uczestni-
czyli w „lekcji historii mówionej”. Obejrzeli film do-
kumentalny z nagranymi relacjami świadków tamtych 
wydarzeń, które boleśnie zapisały się w świadomości 
obywateli wschodnich obszarów Rzeczpospolitej.

Była to kolejna wystawa z cyklu „Poznajemy 
historię”.

Janusz Siemion
 Kierownik Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie
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Dożynki Powiatowe w Szczuczynie 
W niedzielę, 21 09  2014 roku w szczuczyńskim 

Parku Miejskim, w pobliżu pomnika Stanisława A  
Szczuki, odbyły się Dożynki Powiatowe  

Zapewne były właściciel miasta, któremu po 304 
latach od jego śmierci, w roku 2014 społeczeństwo 
ufundowało pomnik, dumnie z monumentu spoglądał 
na swój lud kontynuujący znane mu przedchrześci-
jańskie święto ludowe  

Ponadto, jako fanatyk religijny byłby zadowolony, 
że po tylu latach, w jego mieście wciąż trwa przywią-
zanie nie tylko do tradycji, ale przede wszystkim do 
kultu wiary i mocy słowa Bożego 

Tegoroczne Święto Dziękczynienia rozpoczęto 
polową Mszą Świętą celebrowaną przez Jego Ekscelen-
cję Księdza Rezydenta Biskupa – Stanisława Stefanka 

Pani  Hanna Borkowska i pan Tadeusz Mrocz-
kowski — starostowie tegorocznych dożynek — 
wręczyli Księdzu Biskupowi dorodny bochen chleba, 
wypieczony z tegorocznych plonów  

Ksiądz Biskup powitał zebranych:  „Gromadzimy 
się na uroczystości dożynkowej, dziękując Bogu za 
wszelkie dobra, którymi nas obdarzył  Dziękujemy 
Stwórcy za piękną i urodzajną polską ziemię  Przyjmij 
Panie te wieńce dożynkowe, uwite przez wdzięczne 
ręce    Pobłogosław je dobry Boże  Dzisiaj będziemy 
modlić się w intencji całego powiatu, za plony naszej 
ziemi, naszych dobroczyńców i naszych gości   ”      

W słowie wstępnym dziekan, proboszcz ks  Robert 
Zieliński do zebranych zwrócił się słowami: „Dziękując 
za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy od Pana Boga, 
witam serdecznie w naszej wspólnocie wszystkich gości 
zgromadzonych na naszej uroczystości, ale przede 
wszystkim witam wszystkich rolników, którzy przybyli 
tu, aby podziękować za swoją ciężką pracę  Dziękuję za 
obecność wszystkim delegacjom ze swoimi wieńcami, 

dziękuję wszystkim przybyłym pracownikom, którzy 
służą rolnictwu  Rolnictwu naszemu, które ciągle rozwija 
się i pędzi za Europą, jest coraz piękniejsze, lepsze i 
nowocześniejsze  Zapraszam do wspólnej modlitwy ” 

Po Mszy Św  uczestnicy dożynkowej uroczystości 
łamali się chlebem i składali wzajemne życzenia  

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego – 
Stefan Krajewski mówił m  in  o dwudziestu latach 
wspierania rolnictwa na Podlasiu przez AR i MR 
oraz dziesięcioletniej obecności Polski w europejskim 
programie Wspólnej Polityki Rolnej  Dziękując rol-
nikom za dotychczasową aktywność w pozyskiwaniu 
środków europejskich, poinformował o trwającym 
przygotowaniu Oddziału do wdrażania nowej WPR 
i PROW na lata 2014-2020  Dyrektor AR i MR w 
Łomży przypomniał też rolnikom o składaniu wnio-
sków aktualizacyjnych z działania – Modernizacja 
gospodarstw rolnych PROW 2007-2013 

Ważnym wydarzeniem było poświęcenie przez 
bp  Stanisława Stefanka wieńców dożynkowych  

Wieńce pod względem piękna, symboliki i po-
mysłowości oceniane były podczas trwającego kon-
kursu, które odnotowała Komisja w składzie: Alicja 
Rutkowska – Przewodnicząca Komisji, Mieczysław 
Bagiński – członek Komisji, Artur Dobrzycki – członek 
Komisji  Po wnikliwym przeglądzie dwunastu wień-
ców dożynkowych z różnych parafii, oceniono je w 
kategorii tzw  wieńców tradycyjnych i współczesnych  

W kategorii wieńców tradycyjnych Komisja 
przyznała:
— miejsce I – wieś Kurki, gm  Szczuczyn, parafia 

pw  Św  Stanisława BM w Niedźwiadnej,
— miejsce II – wieś Sojczyn Borowy, parafia pw  

Św  Stanisława BM w Białaszewie,    
— miejsce III – wieś Kacprowo, parafia pw  NBNP 

w Grajewie 
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 W kategorii wieńców współczesnych Komisja 
przyznała:
— miejsce I – wsie: Guty, Gutki, Adamowo, parafia 

pw  Imienia NMP w Szczuczynie,
— miejsce II – wieś Danowo, parafia pw  Imienia 

NMP w Szczuczynie,    
— miejsce III – wieś Bełda, parafia pw  NNMP w 

Rajgrodzie 
 

Ponadto Komisja wyróżniła wieńce z miejscowości:
— Ciemnoszyje – parafia pw  Św  Stanisława BM w 

Białaszewie,
— Modzele – parafia pw  NMP Częstochowskiej w 

Ławsku,
— Rakowo – parafia pw  Imienia NMP w Szczu-

czynie,
— Rydzewo Szlacheckie – parafia pw  NMP w Słuczu,
— Wólka – parafia pw  Imienia NMP w Szczuczynie,
— Zacieczki – parafia pw  Imienia NMP w Szczu-

czynie  
Komisja w ostatecznej ocenie miała trudne zadanie, 

bowiem wszystkie wieńce były ciekawe i bardzo praco-
chłonne, za co należą się słowa uznania ich twórcom  
Zdobywcom określonych miejsc wręczono drobne 
upominki ufundowane przez głównych sponsorów 

Dla umilenia atmosfery, w międzyczasie, wystę-
powały znane w środowisku wokalistki    

Uhonorowano właścicieli najlepszych gospodarstw 
oraz największych dostawców mleka do Spółdzielni 
Mleczarskiej w Grajewie „Mlekpol” 

Podczas dożynkowych uroczystości Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego – Jacek Piorunek wręczył 
Stanisławowi Kossakowskiemu – Przewodniczącemu 
Rady Powiatu „Odznakę Honorową Za Zasługi dla 
Województwa Podlaskiego” za osiągnięcia w dziedzinie 
działalności społecznej, spółdzielczej i samorządowej   

Podczas uroczystości na wielu stoiskach prezen-
towano twórczość ludową, m in  rzeźbę, malarstwo, a 
dla koneserów sztuki elementy zabytkowe z różnych 

okresów i dziedzin  Natomiast tych, dla których miasto 
jest ważne, zachęcała do nabycia historia Szczuczyna 
w wydaniu książkowym   

W międzyczasie można było posilić się grochów-
ką, kiełbaskami z rożna i napojami   

A nad bezpieczeństwem zdrowotnym czuwała 
trzyosobowa służba medyczna z Grajewa   

W obrzędzie dożynkowym uczestniczył młody 
zespół orkiestry OSP w Szczuczynie pod batutą Ro-
berta Świderskiego       

Mimo dobrej organizacji oraz słonecznego i 
bezdeszczowego dnia, uroczystość nie byłaby wypeł-
niona estetycznymi formami, gdyby w festynie nie 
pojawiły się zespoły i ich utalentowani wykonawcy  
Miło było słuchać i patrzeć na występy dzieciaków 
z MDK w Szczuczynie i na legendarny już zespół 
„Szczuczyniacy”  Pięknie zaprezentował się dynamiczny 
zespół „Kłosek” z ZS w Niećkowie  Scena zadrżała po 
wejściu zreorganizowanego zespołu „911”, gdzie w 
mocnym brzmieniu wspaniale prezentowała się nowa 
wokalistka  Po nich koncertował zespół „EXAITED”  

Powiatowe Dożynki w Szczuczynie w 2014 roku 
dostarczyły nie tylko wrażeń, emocji, ale i sugestii  Nie 
jest to dziwne, bowiem w tym mieście, mieście dążącym 
do szybkiego rozwoju, wszystko zdarzyć się może   

Duże uznanie i słowa podziękowania należą się dla 

nauczycieli i uczniów szkół Gminy Szczuczyn, dla dyrek-
tora MDK – Janusza Marcinkiewicza i Pana Szabelskiego 

Organizatorami Powiatowych Dożynek w Szczu-
czynie, dzięki którym dożynki mogły się odbyć, a o 
których z uznaniem wyraził się Jego Ekscelencja Ks  
Biskup – Stanisław Stefanek, byli: Starosta Grajewski, 
Burmistrz Szczuczyna oraz Proboszcz Parafii pw  
Imienia NMP w Szczuczynie      

Autor tekstu i zdjęć: Stanisław Orłowski   
(Źródło: e-grajewo.pl)
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Rozmowa ze Starostą Grajewskim 
– jarosławem AuGuSTOWSKIM
Panie Starosto, Szczuczyn już przed 1743 

rokiem posiadał ratusz i był prężnym ośrod-
kiem handlowym. Do roku 1918 rozwijał się 
na prawach miasta powiatowego. Dopiero w 
XXI wieku, ściślej od grudnia 2013 r., posiada 
kwartalnik informacyjny Miasta i Gminy o 
nazwie „Szczuczyńskie Wieści”. 

Dla tej lokalnej gazetki, która chętnie czytana 
jest nie tylko przez mieszkańców grodu nad Wissą, 
proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.   

 
— Stanisław Orłowski (S.O.): Mija 15 lat pracy w 
samorządzie terytorialnym, od kiedy w 1999 roku 
37 letni J. Augustowski został wicestarostą powiatu 
grajewskiego. Od 2002 r. sprawuje Pan trzy kolejne 
kadencje na stanowisku starosty naszego powiatu. 
Panie Starosto, proszę opowiedzieć jak zaczęła 
się Pana przygoda z pracą na rzecz społeczności 
lokalnej?    

— Jarosław Augustowski ( J.A.): To miło, że Pan o 
to zapytał. Mimo, iż moją fundamentalną profesją jest 
zawód nauczyciela, to instytucjami samorządowymi 
interesowałem się od szkoły średniej. A tak zupełnie 
poważnie, to w 1994 r., jako dyrektor szkoły, za zgodą 
Gminy, wprowadziłem w klasach VI-VIII KOSS-50 
(dodatkowy przedmiot), Kształcenie Obywatelskie 
w Szkołach Samorządowych. Polsko-Amerykań-
ska Fundacja i Centrum Edukacji Obywatelskiej w 
Warszawie realizowały ten niezwykle atrakcyjny dla 
uczniów projekt nauki procedur demokratycznych, 
elementów ekonomii i przedsiębiorczości (pozdrawiam 
uczestników). Dzięki temu ja również poznałem 
mechanizmy demokracji i ustrój samorządowy.

— S.O.: Powoli mija kolejna kadencja w pracy 
samorządowej. Jaką wizję nasuwa Panu miniony 
czas doświadczeń w konfrontacji z trudnym okresem 
zmagań na tak odpowiedzialnym stanowisku?  

— J.A.: Następujące po sobie kadencje mają ku 
sobie to, że na podstawie bogatych doświadczeń, 
na sukcesach i błędach wymuszają nowy, lepszy 
styl działania. W roku 1998 rzeczywistość w kraju 
i w powiecie była zupełnie inna. Ogromne nadzieje 

Polaków miały realizować się w czterech wielkich 
reformach: samorządowej, oświaty, służby zdrowia 
i emerytalnej. Z przykrością należy stwierdzić, że 
tylko samorządowa okazała się sukcesem, pozostałe 
ciągle kuleją i są nowelizowane (OFE). Każdy rok 
przynosił nowe wyzwania i możliwości, lepsze i gorsze. 
Najważniejsi w tym są jednak ludzie. Jeżeli ktoś chce 
budować, być partnerem w działaniu, to jest szansa na 
sukces. Natomiast, jeśli ktoś tylko walczy, krytykuje, 
nie dając nic pozytywnego z siebie, to efektów nie 
należy się spodziewać. Zjednywanie ludzi dla każdej 
sprawy jest najlepszym kluczem do oczekiwanego 
przez społeczność sukcesu. W moim przypadku 
miasto i gmina Szczuczyn jest dowodem w sprawie. 
Porównanie minionych kadencji samorządu.

— S.O.: Czy odczuwa Pan zadowolenie ze służ-
bowych przedsięwzięć w sensie osobistych lub 
zespołowych działań?   

— J.A.: Jeśli dla osiągnięcia wytyczonych celów 
udało się zbudować prężną koalicję, to jest powód do 
dumy. Nie powinniśmy tworzyć nic nieprzemyślanego, 
za wszelką cenę i rewolucyjnie, lecz konsekwentnie i 
ewolucyjnie. Kondycja i dobrostan powiatu jest zasługą 
zespołów ludzkich, organizacji i firm. Tylko właściwy 
dobór kadr i odpowiednie relacje między nimi po-
zwalają skutecznie realizować najtrudniejsze zadania. 
Uważam, że Ktoś, kto potrafi słuchać i szanuje głos i 
opinie innych, posiada kopalnię wiedzy i pomysłów. 
Porażki nie powinny wchodzić w rachubę. Bywają 
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one, jako zwykły czynnik ludzki, jednak o nich nie 
warto mówić, ale wyciągać z nich pouczające wnioski.    

— S.O.: Które z inwestycji minionego okresu 
uważa Pan za najważniejsze i jak ma się ich reali-
zacja finansowa z własnego budżetu w stosunku 
do pozyskiwanych środków UE?           

—  J.A.: Powiat z niskimi dochodami rzadko re-
alizuje inwestycje jedynie z własnego budżetu. W 
grę wchodzą tu środki z UE, ale także fundusze 
celowe Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
przedsiębiorców i oczywiście środki samorządów 
gminnych, jako głównego partnera w budowie dróg 
lokalnych. A inwestycje to m.in.: termomodernizacja 
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie, 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, 
budowa sieci dróg, remonty mostów, budowa pięciu 
boisk wielofunkcyjnych, remont Bloku Operacyjnego 
i OIOM-u w Szpitalu Ogólnym, inwestycje w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Grajewie, Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, 
ZOL, ZPOZ i inne.

— S.O.: Czy obok rozsądnych decyzji Starosty, 
jako zarządcy jednostką samorządu terytorialnego, 
powinien dbać również o utrzymanie pozytywnych 
relacji z mieszkańcami, ustawicznego służenia im 
i wspierania?

— J.A.: Moim zdaniem integracja z mieszkańcami, 
to fundament demokracji i samorządności. Służebna 
rola wobec mieszkańców od zawsze jest moim obo-
wiązkiem i osobistym – zaszczytem. Jednak czasem 
przykro jest, że wielu potrzeb i oczekiwań, mimo 
najszczerszych chęci i podejmowania działań, nie 
jestem w stanie spełnić. Wówczas, przez kłębiące się 
non stop myśli, mam nieprzespane noce.   

— S.O.:  Biorąc pod uwagę doświadczenia, czy 
ma Pan przemyślenia dotyczące cech charaktery-
zujących dobrych pracowników z jednoczesnym 
szacunkiem dla zarządcy jednostki samorządowej?

— J.A.: Dobry pracownik to taki, który chętnie 
przychodzi do pracy nawet wówczas, albo przede 
wszystkim, kiedy piętrzą się trudne zadania. A na 
to ma wpływ wiele czynników: współpraca w ze-
spole, relacje międzyludzkie, stabilność zawodowa, 
wynagrodzenie, świadomość przyszłości, etc. Ponadto 
pracownik powinien być „KUL”, tj. Kompetentny – 

Uczciwy – Lojalny, a zarządca jednostki nie może 
zapomnieć, że też jest pracownikiem.

— S.O.:  Jak układa się współpraca pomiędzy or-
ganem wykonawczym a uchwałodawczym, podczas 
gdy w wielu samorządach racjonalne zarządzanie 
zakłócają spory polityczne?    

— J.A.: Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że 
współpraca jest bardzo dobra. Jednak zbudowanie i 
utrzymanie szerokiej wspólnoty koalicyjnej przypi-
suję, jako sukces całej Radzie Powiatu Grajewskiego. 
Pojawiające się spory polityczne nie zawsze zakłócają 
pracę  Rady, a wręcz odwrotnie, czasami ją nawet 
wzmacniają. 

— S.O.:  Starostwo troszczy się o szkolnictwo 
ponadgimnazjalne na terenie powiatu. Jak ocenia 
Pan kondycję szkół średnich w dobie kryzysu go-
spodarczego i demograficznego? Czy są strategiczne 
pomysły na przetrwanie, by nie zamykać szkół, nie 
zamrażać pensum i nie dopuszczać do zwolnień 
nauczycieli? 

— J.A.: Sytuacja nie jest zależna ode mnie. W roku 
szkolnym 1998/99 w istniejących zespołach szkół 
naukę pobierało około 6 tysięcy uczniów i słuchaczy: 
w 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych, 
3-letnich technikach, 4-5 –letnich technikach, 4-let-
nich liceach ogólnokształcących, 2-letnich szkołach 
policealnych i dla dorosłych. Dziś mamy zupełnie 
zmieniony system kształcenia i przerażający nas niż 
demograficzny. W tych samych szkołach uczy się ok. 
2 tysiące uczniów. 

 Powrót do kształcenia zawodowego, w powią-
zaniu z rynkiem pracy, wydaje się jedyną szansą na 
poprawę sytuacji. Utrzymanie istniejącej bazy dydak-
tycznej było, jest i będzie jednym z trudniejszych, ale 
i priorytetowych wyzwań dla Rady Powiatu. 

— S.O.:  Jak układa się współpraca Starostwa z 
Gminą Szczuczyn i jej Burmistrzem? Osobiście 
liczę na płaszczyznę permanentnej współpracy w 
zakresie: oświaty, służby zdrowia, zatrudnienia, 
sieci dróg, ogólnego bezpieczeństwa, etc.  

— J.A.:  Panie redaktorze, w zakresie obowiązków 
pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, a 
szczególnie moich, dominuje zasada traktowania na 
równi, bez wyjątku, wszystkich Gmin naszego Powiatu. 
Uważam jednak, że nie pominie Pan odpowiedzi na 
zadane pytanie.  
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      Gmina Szczuczyn w dużym stopniu różni się 
od pozostałych miejsko-wiejskich gmin w powiecie. 
Przedmiotem, naszej pilnej współpracy w trybie cią-
głym, jest: oświata, w tym Zespół Szkół w Szczuczynie 
i Niećkowie, służba zdrowia z Zakładem Opiekuń-
czo-Leczniczym i Ośrodkiem Zdrowia, a w zakresie 
bezpieczeństwa ludności – aktywny Posterunek Policji 
i prężna jednostka OSP z orkiestrą. Mimo, że łączy 
nas coraz lepsza sieć dróg gminnych i powiatowych, 
to ubolewam nad wyjątkowo wysokim bezrobociem, 
które będąc wyrazem dążeń władz powinno się –jak 
najszybciej zmienić.
       Mijająca w 2014 roku kadencja samorządu 
zdecydowanie różni się od dwóch poprzednich w 
zakresie organizacji pracy i jej efektów. Zasadnicza 
zmiana to nowy styl formy i jakości pracy Burmistrza 
Artura Kuczyńskiego, pracowników i całej Rady 
Gminy Szczuczyn. Zrozumienie roli Zarządu i Rady 
Powiatu pozwoliło na realizację wielu wspólnych 
przedsięwzięć, dokonanych na współczesnej, nowej 
płaszczyźnie porozumień. Dziękuję Panu Burmistrzo-
wi  i Radzie Gminy za twórczą współpracę dającą 
satysfakcję pracownikom Urzędów, z której profity 
zdecydowanie czerpie społeczeństwo gminy i powiatu.

— S.O.:  Na bazie pedagoga, dyrektora szkoły 
ukształtowała się w Panu wysoka forma samorzą-
dowego zarządzania.  Czy miewa Pan pokusę, żeby 
ze swoimi predyspozycjami startować do wyższych 
szczebli administracji państwowej?

— J.A.: Były takie propozycje oraz idące za tym 
moje przemyślenia. Na dzisiaj czuję się dobrze w 
tym – co robię, jako Państwa przedstawiciel w naszym 
Powiecie. 

— S.O.: Czy uważa Pan, że następne lata dla 
powiatu mogą być o tyle lepsze, że zwiększy się ilość 
miejsc pracy i zmaleje pauperyzacja społeczeństwa? 
Jakie zamierzenia zatrzymają destrukcyjną rolę 
bezrobocia, migracji i emigracji?

— J.A.: To problem nie tylko Grajewa i Polski. 
Sytuacja geopolityczna świata i Europy, postępujące 
zagrożenie skutkami embarga, nie pozwala na wy-
zwolenie optymizmu. Są marzenia, ale możliwości 
powiatu – jako szczebla samorządu, w tym zakresie 
są bardzo ograniczone. Rozwój gospodarczy to przede 
wszystkim domena rządu i przedsiębiorców. Mimo 
to, bardzo zależy mi na tym, o czym Pan wspomina. 
Chciałbym, żeby każdy odnalazł swoje miejsce na 
godne życie.     

— S.O.:  Czy wg Pana, życie potwierdza teo-
rię prawną, że jeżeli samorząd jest przedmiotem 
a społeczność lokalnym podmiotem to, czy to „ 
upodmiotowienie” nie wywiera ucisku, ale wyzwala 
służebną rolę samorządu na rzecz społeczności? 

— J.A.: Uważam, że wobec mieszkańców samo-
rządy terytorialne muszą spełniać rolę służebną. W 
realizacji zadań rządowych podporządkowane są 
bezpośrednim organom państwowym. Jednak czasem 
ściska mnie za serce, a z bezradności „opadają ręce” 
przy próbie rozwiązywania, choć pilnych, lecz nieraz 
niemożliwych do pokonania problemów mieszkańców. 
A upodmiotowienie w niczym nie ogranicza naszej 
służebnej roli wobec ludzi, dla których staramy się 
pracować.    

— S.O.: Jak czuje się Pan w roli Starosty Gra-
jewskiego? Wyborcy chcą dalej uważać, że jest Pan 
uczciwy, kreatywny i transparentny. Przypuszczam, 
że rysuje się szansa kontynuowania dotychczasowych 
celów, do których dołoży Pan nowe strategiczne 
działania, jeżeli tak – to jakie? 

— J.A.: W roli starosty czuję przede wszystkim 
odpowiedzialność za cały powiat i realizację po-
wyższych zadań. Kontynuowanie zrównoważonego 
rozwoju poszczególnych gmin w różnych obszarach 
działania i wdrażanie nowych strategii zależeć będzie 
od: Rady Powiatu V kadencji, Panów Wójtów, Bur-
mistrzów, programów oraz nowej perspektywy UE 
na lata 2014-2020 i oczywiście od woli wyborców i 
ich decyzji w nadchodzących wyborach. 

— S.O.:  Na zakończenie proszę o przekazanie 
mieszkańcom powiatu grajewskiego swojego prze-
słania tak, aby wyborcy przekonani o słuszności 
grajewskiej i polskiej drogi, głosowali na ludzi 
godnych sprawowania powierzonych im funkcji. 

— J.A.: Zawsze wierzyłem w mądrość wyborców i 
nadal przy tym pozostaję. Życzę wszystkim wyłącznie 
przemyślanych, trafnych decyzji, a przez to sukcesów 
w wyborach oraz pozytywnych zmian dla dobra 
społeczności powiatu grajewskiego i Polski.

— Dziękuję za rozmowę!

 Ze starostą grajewskim o pracy samorządowej, 
kuluarach powiatowej oświaty, bezrobociu, osiągnięciach 
i zamierzeniach rozmawiał – Stanisław Orłowski 
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GMINA na 6! 
Już po raz dziesiąty znany i ceniony dziennik 

„Rzeczpospolita” opublikował w formie dodatku 
specjalnego wyniki jubileuszowego Rankingu Samo-
rządów 2014. W każdej z kolejnych rankingowych 
publikacji czytelnicy mogli zapoznać się z bardzo 
starannie i pracowicie sporządzonymi zestawieniami, 
nad którymi przez długie tygodnie pracował zespół 
ekspertów.

Jak powstaje taki ranking?
W pierwszym etapie oceny wszystkie samorządy 

w Polsce zostały podzielone na trzy kategorie:
— miasta na prawach powiatu,
— gminy miejskie i miejsko – wiejskie,
— gminy wiejskie.

Następnie dokonano wstępnej oceny podstawo-
wych danych z budżetów poszczególnych gmin. Wy-
brano te, które zdaniem Kapituły Rankingu najlepiej  
zarządzały swoimi finansami w latach 2010 – 2013 
i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. 
Dane do analizy pochodziły z Ministerstwa Finasów. 
Do drugiego etapu przeszli najlepsi w poszczególnych 
grupach. Następny etap był już bardziej szczegółowy, 
ocenie podlegały miedzy innymi: wydatki budżetowe 
i ich dynamika, wskaźnik zadłużenia, dynamika wzro-
stu dochodów itd. Ostateczny Ranking po drugim 
etapie objął i sklasyfikował 564 samorządy, w tym: 
64 miasta na prawach powiatu, 250 gmin miej-

skich i miejsko – wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.
Oczywiście naszym stosunkowo niewielkim 

gminom powiatu grajewskiego niezwykle trudno 
konkurować z wieloma innymi, o wiele większymi  
i co ważniejsze bogatszymi pod względem dochodów, 
czy też poziomu rozwoju przedsiębiorczości gminami. 
Tym bardziej miłym i na uwagę zasługującym jest fakt, 
iż Gmina Szczuczyn usyskała 6. miejsce w Polsce w 
kategorii Europejski Samorząd, w której oceniano ilość 
pozyskanych środków z funduszy unijnych. W ścisłej 
setce gmin miejskich i miejsko-wiejskich znalazło się 
tylko sześć samorządów z województwa podlaskiego, 
w tym również inne gminy z naszego powiatu:

miejsce 6. Szczuczyn
miejsce 28. Drohiczyn
miejsce 45. Grajewo (gmina)
miejsce 75. Rajgród
miejsce 86. Łapy
miejsce 88. Siemiatycze
W setce najlepszych gmin wiejskich na 59. miejscu 

uplasował się Radziłów. Jak na ilość gmin z woje-
wództwa podlaskiego, które znalazły się w rankingu 
Rzeczpospolitej, nasza reprezentacja: Szczuczyna, 
Rajgrodu, Radziłowa i gminy Grajewo wydaje się wręcz 
imponująca. Świadczy to o zaradności gospodarzy tych 
gmin i ich ciągłej aktywności. Nic tylko pogratulować!

UM w Szczuczynie

„Szczuczyn okazał się miastem i gminą na szóstkę, 
to miłe i przede wszystkim motywujące do dalszej pracy. 
Mimo dwudziestu pięciu lat okresu transformacji i 
naszych 10 lat członkostwa w strukturach Unii Eu-
ropejskiej wiele osób wciąż nie rozumie, jaka jest rola 
środków z budżetu UE. Gdyby każda z wspieranych 
finansowo i ostatnio zrealizowanych w naszym mieście 
i gminie inwestycji miała być wykonana wyłącznie za 
pieniądze z naszego budżetu, to trwałoby to kilka, a 
może i kilkanaście lat. Dzięki solidnemu wsparciu w 
postaci dotacji rozwój odbywa się trochę na zasadzie 
skoku cywilizacyjnego. Myślę, że widać to dokładnie nie 
tylko po Szczuczynie, ale również po innych, sąsiednich 
gminach. Ja osobiście czekam już na nowe rozdanie, 
obecnie kończymy wiele różnych inwestycji: tereny in-
westycyjne, kanalizacja, centrum kultury, przedszkole, 
drogi, a mimo to, planów i potrzeb jest wciąż ogrom. 
Planujemy i przygotowujemy dokumentację dziś, żeby 
móc pracować i realizować kolejne zadania już za 
chwilę.” – Artur Kuczyński Burmistrz Szczuczyna    
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INWESTyCjE

Pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową 
18 sierpnia Zarząd Województwa Podlaskiego 

podczas posiedzenia, któremu przewodniczył  wice-
marszałek Mieczysław Baszko, postanowił przyznać 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje 
siedmiu gminom. To rezultat piątego już naboru na 
inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Tym razem wpłynęło 30 wniosków, z których 17 
zostało zaopiniowanych pozytywnie. Na razie wystarcza 
pieniędzy na sfinansowanie 7 projektów na sumę ponad 
7 milionów złotych. Pozostałe będą realizowane w 
miarę napływu dodatkowych środków finansowych.

Oto beneficjenci: gmina Kolno, gmina Wąsosz, 
gmina Szczuczyn, gmina Sidra, gmina Zambrów, 
gmina Przytuły i gmina Ciechanowiec. 

Dnia 27 sierpnia br. Burmistrz Szczuczyna, Artur 
Kuczyński razem z Panią Małgorzatą Jarmutowską 
– Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na dofinan-
sowanie zadania mającego na celu modernizację ujęcia 
wody w Niedźwiadnej. Dzięki pozyskanym środkom 
(75% kosztów kwalifikowanych), Gmina Szczuczyn 
oprócz rozbudowy stacji uzdatniania wody, wybuduje 
osiem przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuje się, 
iż zadanie zostanie zrealizowane do czerwca 2015 r.

Ponadto, w ramach pozyskanych środków 
dokonano już zakupu ciągnika rolniczego oraz 
beczkowozu do zbiórki ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych. 

UM w Szczuczynie

Budowa kanalizacji trwa…
Od sierpnia trwają prace polegające na budowie sieci ka-

nalizacyjnej w centrum miasta.  Inwestycja możliwa jest dzięki 
pozyskaniu przez Gminę Szczuczyn dofinansowania ze środków 
UE. Zadanie realizuje firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski z 
Ostrołęki. Zakresem prac objęte są ulice: Szpitalna, Sobieskiego, 
Gumienna, Strażacka oraz Plac 1000-lecia. Realizacja niniejszego 
zadania przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców 
oraz pozwoli na usprawnienie funkcjonowania gospodarki ścieko-
wej w kolejnym rejonie miasta. Niezwykle ważnym jest fakt, iż w 
projekcie zakresem prac objęto również odnowienie nawierzchni 
asfaltowych na ww. ulicach. Niniejsze nie tylko poprawi estetykę 
centrum miasta ale przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa oraz warunków ruchu, podnosząc komfort podróżowania. 
Zadanie zostanie zakończone wiosną 2015 r.

UM w Szczuczynie
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Rusza budowa Centrum Kultury
Niebawem budynek przy ul. Łomżyńskiej 11 

przestanie straszyć, czego zwiastunem jest fakt, iż 
budowa biblioteki już ruszyła. Właściwie to nie samej 
biblioteki ale wielofunkcyjnej placówki zaspakajającej 
potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne.

Powyższe możliwe jest dzięki wielu staraniom 
Burmistrza Artura Kuczyńskiego i ciężkiej pracy 
pracowników referatu Rozwoju i Inwestycji, którzy 
pomogli Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie pozyskać 
bardzo wysokie, bo prawie 2 – milionowe dofinan-
sowanie. Pieniądze na realizację inwestycji pocho-
dzą z budżetu państwa z Programu Wieloletniego 
Kultura +,  priorytetu „Biblioteka + Infrastruktura 
bibliotek” mającego na celu wzmocnienie potencjału 
i roli bibliotek publicznych, dla których organem 
założycielskim jest gmina. Priorytet ma za zadanie 
przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne 
centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia 
społecznego. Oprócz Centra Kultury w budynku 
funkcjonowało będzie nowoczesne przedszkole. W 
wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, iż 

najkorzystniejszą ofertę cenową (kwotę 2 792 521,70 
zł brutto) złożyła Firma MAG BUD Piotr Lipski 
z Grajewa. Pozostali wykonawcy (5 firm) oferowali 
kwoty od 3 505 994,71 zł do 5 481 331,77 zł. 

Umowa na wykonanie zadania zawarta została 
dnia 7 lipca 2014 r. Zgodnie z nią, roboty budowlane 
potrwają do końca października 2015 roku.

Rozpoczęta inwestycja nie tylko cieszy biblio-
tekarzy i  czytelników.  Ze względu na charakter 
kulturalno-edukacyjnej działalności placówki nowa, 
większa  biblioteka będzie mogła rozszerzyć ofertę 
dla użytkowników  i jeszcze lepiej służyć  lokalnej 
społeczności. Ponadto, oprócz biblioteki i przedszkola 
w budynku mieścić się będzie również Miejski Dom 
Kultury. Zatem zdradzamy kilka szczegółów doty-
czących realizowanej właśnie inwestycji. 

W myśl opracowanego projektu, do istniejącego 
budynku dobudowane zostanie skrzydło wschodnie, 
w którym powstanie sala widowiskowa ze sceną i 50 
miejscami siedzącymi dla widowni. Oprócz tego w 
budynku funkcjonowała będzie sala komputerowa, 
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Zakup przyczepy
Rezultatem uzyskania dofinansowania ze 

środków PROW na lata 2007-2013 w ramach 
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” był zakup przyczepy 
do zbiórki odpadów z terenu gminy Szczuczyn. 
Najlepszą ofertę cenową przedstawiła firma Zakład 
Handlowy BASP ze Szczuczyna i tym samym 
stała się dostawcą przyczepy samowyładowczej o 
ładowności 6 t. Przyczepa została przekazana dla 
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Szczuczynie. 

UM w Szczuczynie

wystawowa, czytelnia dla dzieci oraz dla dorosłych, 
pomieszczenia biurowe, oraz pomieszczenia za-
adaptowane na potrzeby przedszkolne.  Trzykon-
dygnacyjny budynek przystosowany będzie dla osób 
niepełnosprawnych, którym przemieszczanie się po 
kondygnacjach ułatwi winda.

Celem uatrakcyjnienia pobytu w Centrum Kul-
tury przewidziano również zagospodarowanie terenu 
na zewnątrz. Zgodnie z projektem na placu przed 
budynkiem wybudowana zostanie zadaszona okrągła 
mini scena, umożliwiająca organizację występów i 
koncertów w okresie letnim. Z myślą o najmłodszych 
wybudowany zostanie plac zabaw a w nim m.in. skałkę 
wspinaczkową, karuzelę, linarium, piaskownicę. Starsi 
mieszkańcy gminy będą mogli wypocząć i prowadzić 
miłe rozmowy w specjalnie do tego przygotowanej 
altance. Natomiast miłośnicy sportu będą mogli pró-
bować swoich sił podczas akrobacji w skate parku. Do 
ich dyspozycji będą takie urządzenia jak rampa, 
ścianka wspinaczkowa i barierki. Nie zabraknie 
również miejsca na ognisko. A jakby komuś 
jeszcze było mało, to będzie mógł poszukać 
wyjścia z roślinnego labiryntu. Mamy nadzieję, 
iż spodoba się Państwu Szczuczyńskie Centrum 
Kultury i będziecie jego stałymi bywalcami.

UM w Szczuczynie

Mamy siłownię na świeżym powietrzu
Miłośnicy zdrowego trybu życia mają już 

możliwość aktywnego spędzania czasu i ćwiczeń 
na świeżym powietrzu. W parku miejskim przy 
ul. Senatorskiej w Szczuczynie powstała siłownia 
typu outdoor. Dzięki środkom pozyskanym z 
UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 
lata 2007-2013 wybudowany został kompleks 
wyposażony w 12 urządzeń służących do aktyw-
nego wypoczynku dla ludzi w każdym wieku. 
Siłownie plenerowe cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Aktywne spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu wpływa pozytywnie nie 
tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, gdyż 
pozwala odpocząć od stresów i kłopotów dnia 
codziennego. Urządzenia dostępne są nieodpłatnie. 
Zatem, do zobaczenia w parku! 

UM w Szczuczynie
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Wywiad z Burmistrzem Szczuczyna 
 Szczuczyn, miasto z tradycjami i burzliwą 

historią, położony jest w dolinie rzeki Wissa. 
W grudniu 2013 r. to miasto posiadało 3 513 
mieszkańców, a w 29 wsiach mieszkało 3 037 
osób. Ogólne zaludnienie w Gminie Szczuczyn 
wynosiło 6 550 mieszkańców.  Od roku 2010 
odnotowano spadek ludności w całej gminie o 
114 mieszkańców, w mieście 47 i we wsiach 
67 osób. Burmistrzem Szczuczyna, w trud-
nej pod względem społeczno-ekonomicznym 
i demograficznym kadencji 2010 – 2014, jest 
Artur Kuczyński, którego cechuje kreatywność, 
pracowitość, profesjonalizm i przyjazne usto-
sunkowanie do ludzi.   

  
— Stanisław Orłowski (S.O.): Panie Burmistrzu, 
dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do przepro-
wadzenia wywiadu. Wcześniej zapytam, jak minęły 
tegoroczne wakacje? 
— Artur Kuczyński (A.K.): Witam Pana serdecz-
nie i dziękuję za nieustanną dokumentację zdarzeń, 
związanych z przeszłością i teraźniejszością naszego 
miasta i rejonu. Na pytanie o wakacje odpowiem, 
że był to okres niezwykle aktywny, ale w tym roku 
szczególnie, mało rekreacyjny. Jednak wszystko to, co 
u nas w tym czasie zaistniało cieszy mnie ogromnie. 

— S.O.:  A co z wydarzeń tego okresu cieszy pana 
najbardziej?  
— A.K.: Od prawie dwóch lat wiedziałem, że hy-
drofornia w Niedźwiadnej wymaga natychmiastowej 
przebudowy. Jednak potrzebnych na ten cel ponad 
600 tys. zł niezbyt śmiało mogłem szukać  w budżecie 
naszej gminy. Nie chodzi o to, że były ważniejsze cele, 
bo trudno mierzyć się z tak podstawową potrzebą, jaką 
stanowi zagrożenie braku wody pitnej. Zaplanowany 
wcześniej proces inwestycyjny nie przewidywał tak 
znacznego, a tym bardziej niespodziewanego wydatku. 

— S.O.: Jeśli dobrze pamiętam, to hydrofornia, o 
której mowa, nie jest taka stara! Co zaistniało, że po 
tak krótkim czasie nie nadaje się do dalszej eksploatacji?   
— A.K.: Rzeczywiście, choć wybudowano ją w 2006 
roku, to jednak już od początku nie funkcjonowała jak 
należy. Według informacji od wykonawcy, na etapie 
budowy zgłaszał on wiele konkretnych zastrzeżeń, co 

do wybranej przez projektanta technologii. Podobno 
jego uwag nikt wówczas nie słuchał. Sytuacja ta ze-
mściła się w bardzo krótkim czasie, ponieważ minęło 
sześć lat, a urządzenia ujęcia wody w Niedźwiadnej 
nadają się jedynie na złom. Warto podkreślić, że 
problem jest tym większy, że ta hydrofornia dostarcza 
wodę nie tylko dla mieszkańców wsi Niedźwiadna, 
ale również dla 14 okolicznych wsi, co stanowi prawie 
połowę naszej gminy. Gdyby hydrofornia niespodzie-
wanie przestała działać, problem byłby zbyt poważny. 

— S.O.: Jaki więc jest finał pańskich starań?  
— A.K.: Często śmieję się do swoich współpracow-
ników, że mam dużo szczęścia. W tym przypadku rów-
nież mnie nie opuściło. Z wielu różnych oszczędności 
zrodził się ostatni nabór z tzw. „Podstawowych usług w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” i tu 
nasze potrzeby znalazły swoje miejsce i dofinansowanie 
w wysokości 75% całkowitych kosztów, czekających 
nas prac. Przyzna pan, że zrobić coś tylko za jedyne 
25% wartości, jeśli wiadomo, że gdyby nie zaistniało 
to dofinansowanie, to na awarię trzeba byłoby wydać 
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pełne 100%, to mamy – duże szczęście. Umiejętność 
pozyskiwania przez nas środków pozabudżetowych 
okazała się więc bardzo przydatna.

— S.O.: Dobrze, że poruszył pan ten temat. Pod-
czas wakacji dotarła do mieszkańców informacja o 
pewnym rankingu. Co to za szóste miejsce i co ono 
dla nas oznacza?
— A.K.: Do wszelkiego typu rankingów podchodzę 
nieco sceptycznie, jednak ten sporządzony przez 
dziennik „Rzeczpospolita”, był niezwykle ważny i 
prestiżowy z kilku powodów. Po pierwsze dane do jego 
sporządzenia nie pochodziły od nas tylko bezpośrednio 
z Ministerstwa Gospodarki. Po drugie, „Rzeczpo-
spolita” to dziennik ogólnopolski, więc informacje 
zamieszczane na jego łamach docierają do bardzo 
szerokiego grona odbiorców, a mądra i wyważona 
promocja naszych działań jest nam obecnie bardzo 
potrzebna i wreszcie po trzecie, zdobycie szóstego 
miejsca w Polsce w kategorii ilości pozyskanych 
funduszy unijnych jest osiągnięciem, które nobilituje, 
ale również zobowiązuje do dalszej pracy. Mówiąc 
najszczerzej, to szóste miejsce sprawiło mi osobiście 
i moim współpracownikom wręcz niebywałą radość. 
Zaznaczyć trzeba jedno, praktycznie wszystkie zre-
alizowane przez nas projekty tworzyłem od podstaw 
samodzielnie, a zdobyte wyróżnienie to, nie tylko moje 
osiągnięcie. Do inwestycyjnego zespołu dobrałem 
kompetentnych ludzi, na których się opieram. Zespół 
znakomicie zna się na swojej pracy, celach i zadaniach, 
sukces Szczuczyna to również jego zasługa. 

— S.O.: W naszej rozmowie nie można pominąć 
faktu, że powoli mijają cztery lata pańskiej, pierwszej 
kadencji w samorządzie lokalnym.  Czy jest pan gotów 
na jej wstępne podsumowanie licząc się z tym, że 
wszystko to co robimy ma przewidziane konsekwencje? 
— A.K.: Panie Stanisławie, konsekwentne drążenie 
do szczegółów i prawdy jest pańską domeną, to wiem. 
Przyznam się szczerze, że z perspektywy 2010 roku, 
kiedy te cztery lata były jeszcze przede mną, wydawały 
mi się niezwykle długim okresem czasu. Nie bardzo 
chciałem słuchać tych, którzy mówili mi, że cztery lata 
to zbyt krótki okres żeby zrobić cokolwiek dobrego, 
że głównie będę się tylko uczył zarządzania, etc. Z 
jednej strony cieszę się, że nie posłuchałem tych rad i 
przestróg,  z drugiej jednak przyznaję, że nauczyłem 
się przez ten okres bardzo dużo, jednak od samego 
początku miałem i wciąż mam wizję Szczuczyna 
jako nowoczesnego i przyjaznego miasta, i taką wizję 

mieszkańcom przedstawiam, i staram się ją realizować. 
Z drugiej strony, od pierwszych dni, przeszedłem do 
konsekwentnego działania i już w grudniu 2010 roku 
do wdrażania gotowe były moje pierwsze projekty. 
Czerwiec 2011 to kluczowe zmiany organizacyjne w 
Urzędzie Miejskim i non stop praca, praca i praca. 
Jak doskonale pan wie, w pracy czas mija niezwykle 
szybko i dlatego patrząc z takiej perspektywy na 
przepracowane cztery lata, to rzeczywiście minęły 
one w przysłowiowym “mgnieniu oka”. 

— S.O.: Jak wygląda dzień pracy Burmistrza Szczu-
czyna po czterech latach, czy zmieniło się coś w sposób 
istotny?   
— A.K.: Moi pracownicy znają już pewne zjawisko, 
które towarzyszy im przy współpracy ze mną. Nie 
dorobiło się ono jeszcze nazwy, ale może kiedyś ktoś 
w sposób konkretny zdoła je określić. Otóż, kiedy 
pracujemy nad trudnym zadaniem, to zbyt często 
powtarzam – „Słuchajcie… skupmy się jeszcze bardziej, 
rozwiążmy problem, a pieniądze zdobędziemy! Wy-
konana praca pozwoli nam na późniejszy odpoczynek, 
a jak cel osiągniemy, to będzie rewelacja i spełnią się 
nasze marzenia.” Nim jednak zdołam uwierzyć, że 
pragnienia zostały zaspokojone, jeszcze nie w pełni 
zdążyłem się nimi nacieszyć, a już kolejny pomysł nie 
daje mi spokoju i wypiera dokonania. Wówczas nie 
pozostaje nic innego, jak rzucić się w wir pracoholi-
zmu. Przyznaję szczerze, że bardzo lubię to, co robię, 
a świadomość tego, że ustawicznie chcę i wpływam 
na przyszłość naszego miasta, a ludzie potrafią tym 
się cieszyć, jest dla mnie niezwykle ważna, inspirująca 
i wyzwala motywujące bodźce do dalszego działania. 
W pracy zdarza mi się zapomnieć i nie liczyć godzin 
ani dni, wtedy ważne jest zadanie, czyli konkretna 
sprawa do załatwienia.   

— S.O.: W takim razie temat numer jeden upływa-
jącej kadencji – to?  
— A.K.: Panie Stanisławie, w latach 2011– 2014 
zrealizowaliśmy kilkadziesiąt niezwykle ważnych 
inwestycji. Na ten cel udało mi się pozyskać dużo, bo 
ponad 20 milionów złotych dofinansowań. Gdybyśmy 
mieli zrobić wszystko tylko za własne pieniądze, to 
proces ten trwałby do ok. 2030 roku. Jeśli pyta pan 
o to, co uważam za najważniejsze, to odpowiedź 
będzie zawsze jedna i taka sama – TERENY IN-
WESTYCYJNE. Wiem, że jeszcze je mało widać, 
że wielu z nas nie bardzo rozumie, jaka jest ich rola, 
ale to one są przyszłością naszego miasta i gminy. 
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Te piętnaście hektarów i projekt warty prawie 10 
milionów to nasza nadzieja, a hamletyzując, bez 
cienia wątpliwości uważam, to nasze – BYĆ ALBO 
NIE BYĆ! Bez miejsc pracy nie ma przyszłości i 
rozwoju Szczuczyna! Miejsca pracy nie utworzą się 
same, potrzebny jest pracodawca, a ten musi mieć 
jakiś magnes, który przyciągnie go do Szczuczyna.  

 — S.O.: Ciężko było zdobyć tak poważne środki, 
aby doprowadzić do realizacji ten projekt?
— A.K.: Wiosną 2011 roku zebrałem najbliższych 
współpracowników i przedstawiłem im swój pomysł 
oraz długą i zawiłą drogę prowadzącą do jego reali-
zacji. Czułem, że nikt nie dawał mu najmniejszych 
szans na powodzenie, chociaż wartość, jaką niesie 
dla mieszkańców Szczuczyna – wszyscy dostrzegali. 
To, co przeżyliśmy na etapie ubiegania się o środki 
i emocje, które towarzyszyły nam przy wykupie 
gruntów, znają tylko nieliczni i może na tym etapie 
niech tak pozostanie. Projekt wciąż pochłania dużo 
naszej energii twórczej, a droga do Suwalskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej jest wciąż przed nami. 
Osobiście czuję i wiem, że warto było to robić.  

— S.O.: Po ukończonej kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej na osiedlu Pawełki pojawiły się pierwsze 
chodniki i asfaltowane ulice. Czy wiadomo, jakie i 
kiedy będą kolejne prace?
— A.K.: Wszystkie prace przebiegają zgodnie z 
przyjętym i przedstawionym mieszkańcom osiedla 
planem. Kończymy wniosek do Krajowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym ujęliśmy 
chodniki i asfalty na odcinku ul. Królowej Marysieńki 
i ul. Falkowskiego. Ten zakres prac chciałbym wykonać 
w 2015 roku, natomiast drogi wewnętrzne to kolejne 
lata i realizacja nowego programu „Asfaltowa gmina”, 
które przewidziałem na lata 2015 – 2018. 

— S.O.: „Asfaltowa gmina”? To coś zupełnie nowego, 
czy mógłby pan, choć w zarysie, wyjaśnić czytelnikom, 
o co w tym programie chodzi?
— A.K.: Podstawową bolączką mieszkańców, poza 
miejscami pracy, jest zły stan naszych dróg. W ostat-
nich latach sporo się w tym zakresie zmieniło. Od-
nowiono i przebudowano drogi i chodniki: centrum 
miasta, ul. ul.: Wąsoska, Krzywa, Majewskiego, os. 
Pawełki, drogi w Bzurach, Dołęgach i Obrytkach. 
Jednak dobrych dróg wciąż jest za mało. Dzięki 
zdobytemu doświadczeniu w pozyskiwaniu środków 
wypatrzyłem już „źródło” w nowych funduszach unij-

nych, które pozwoli na sfinansowanie prac w ramach 
przebudowy dróg gminnych. Żeby dokładnie określić 
nasze potrzeby opracowałem specjalny program, 
który ujmuje wszystkie nasze drogi, grupuje je pod 
względem priorytetów i zakłada wydatek prawie 5 
milionów złotych w latach 2015-2018, w tym ponad 
80% to środki z dofinansowań. 

— S.O.: Czy przewidział pan asfaltowanie częściowo 
zapomnianej, brukowanej, choć leżącej w centrum 
miasta ul. Przelotnej?      
— A.K.: Tak, jest ona w programie, chociaż wyższy 
priorytet posiada w nim ulica Nadstawna, która z 
pewnością będzie wykonana, jako jedna z pierwszych. 

— S.O.: „Asfaltowa gmina” – to przyszłość! Czy-
telnicy jednak zainteresowani są podsumowaniem 
upływającej kadencji, powróćmy do tego tematu.  
— A.K.: Podsumowanie siebie samego to mało 
komfortowe zadanie, ale jeśli pan tak nalega, to 
spróbuję. Przez cztery lata dbałem o zrównoważony 
rozwój naszego miasta i gminy. Chciałbym, aby miasto 
i poszczególne wsie rozwijały się w pewnej synergii i 
odnoszę wrażenie, że udało się to realizować. Zbu-
dowaliśmy nowoczesne targowisko miejskie, które 
funkcjonuje już ponad rok i z którego nauczyliśmy 
się powoli korzystać. Zbudowaliśmy kilka kilometrów 
nowych dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Poprawiliśmy stan chodników: Niedźwiadna, Gut-
ki, Wólka, Szczuczyn ul. Kościelna, Sobieskiego, 
Szpitalna, Senatorska, Krzywa, Majewskiego i całe 
centrum miasta. W wielu miejscach w naszej gminie 
i mieście powstały place zabaw, które cieszą najmłod-
szych, a nawet ich rodziców, jest to: Szczuczyn os. 
Pawełki i os. Sienkiewicza, Brzeźnio, Kurki, Bzury, 
Skaje, Bęćkowo, Chojnowo. Budujemy nowoczesne 
Centrum Kultury i Przedszkole. Wyremontowaliśmy 
już większość wiejskich świetlic: Bęćkowo, Bzury, 
Danowo, Niećkowo, Niedźwiadna, Skaje. Remon-
ty rozpoczęto w Niedźwiedzkich, Jambrzykach i 
Dołęgach. Nasze miasto i wsie przybierają bardziej 
przyjazny i nowoczesny wygląd.

— S.O.: Proszę wyjaśnić czytelnikom, dlaczego 
mówiąc o zaangażowaniu w kolejnych inwestycjach 
używa pan liczby mnogiej?  
— A.K.: Rzecz jasna nie chodzi mi o utrwalenie 
formy: My, burmistrz, tak po królewsku. (śmiech) Chcę 
w ten sposób podkreślić, że każda nawet najmniejsza 
czynność wymaga nie tylko mojego wysiłku, jest ona 
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osiągnięciem wielu osób, które bardzo często pozostają 
anonimowe, choć są niezbędne. 

— S.O.: A jak w naszej gminie, wśród społeczności 
wiejskiej funkcjonuje Fundusz Sołecki?  Przeznaczanie 
części środków finansowych z budżetu gminy wpisuje 
się w realizację zasady samorządności? 
— A.K.: Przyznam się szczerze, że jest to jedno z 
tych działań, które cieszą najmocniej. W pierwszym 
roku działalności na dwadzieścia dziewięć wsi z naszej 
gminy do Funduszu nie przystąpiło osiem, w drugim 
dwie, a w 2014 r. na uboczu pozostała tylko jedna, to 
duży sukces. Dzięki tym środkom realizujemy szereg 
zadań, które w poszczególnych wsiach bezpośrednio 
wskazują mieszkańcy z przeznaczeniem na: remonty 
dróg, naprawę mostów i przepustów, zakup sprzętu 
ppoż., sprzętu drogowego, układania chodników, 
zakup wyposażenia świetlic, znaków drogowych, itp. 
W każdym roku wykonujemy kolejny mały kroczek 
w kierunku poprawy warunków życia naszych miesz-
kańców. Ważne jest również to, że z każdej wydanej 
złotówki do budżetu gminy wraca 33 grosze, a to też 
jest pozytywne. To nic innego jak forma budżetów 
obywatelskich, które znamy z miast większych.   

— S.O.:  Co dziś spędza sen z oczu i zajmuje czas 
Burmistrzowi Kuczyńskiemu? 
— A.K.: Jak już wcześniej mówiłem, to przede wszyst-
kim działania wokół terenów inwestycyjnych i wszystko 
to, co związane jest z naszym przyszłym członkostwem 
w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rozpo-
częliśmy też realizację dwóch olbrzymich projektów. 
Pierwszy, to kanalizacja sanitarna w centrum Szczu-
czyna, gdzie jeszcze w tym roku muszą być ułożone 
wszystkie rury. Wiosną położymy nową nawierzchnię 
asfaltową na ulicach: Kościelna, Strażacka, Gumienna, 
Sobieskiego i Szpitalna. Drugi projekt to wspomniana 
wcześniej budowa Centrum Kultury i Przedszkola przy 
ulicy Łomżyńskiej. Na to wszystko nakłada się, wspo-
mniana już, pilna budowa hydroforni w Niedźwiadnej. 
Zakończyliśmy procedurę przetargową i znamy już 
wykonawcę tej inwestycji. Wkrótce rozpocznę też cykl 
corocznych spotkań w poszczególnych sołectwach. 
Jest on poświęcony inwestycyjnym planom w ramach 
Funduszu sołeckiego na 2015 rok.  

— S.O.: W podsumowaniu nie wspomniał pan 
o dokonanej, a cieszącej oko gości i mieszkańców, 
generalnej przebudowie budynku Urzędu Miejskie-
go w Szczuczynie podnoszącą rangę miasta do jego 
historycznych okresów.  

— A.K.: Panie Stanisławie z pewnością nie wspo-
mniałem jeszcze o wielu innych ważnych wydarzeniach 
z ostatnich czterech lat. Nie sposób jest wszystko 
wymienić, a rzeczywiście było tego – dużo więcej. 
Wszędzie jednak spotykam przyjaznych ludzi, któ-
rzy są świadkami moich dokonań i refleksji z tym 
związanych. 

— S.O.: Omówiliśmy przeszłość i teraźniejszość, 
pozostało pytanie o przyszłość w pojęciu służbowym, 
osobistym i związanych z tym planami? Co dalej?
— A.K.: To chyba najtrudniejsze z zadanych mi 
dziś przez Pana pytań. Zaangażowałem się w to, 
co robię, bez ograniczeń i bez zważania na koszty 
osobiste. Polubiłem tę pracę. Traktuję ją nie tylko jako 
codzienne zajęcie, ale również sposób na samorealizację 
i zawodowe spełnianie się. Udało mi się też – jak na 
początek pracy w samorządzie – zrealizować wiele, 
jak uważam, dobrych dokonań. To inspiruje i cieszy 
nie tylko mnie. Czuję, że wciąż mam mnóstwo po-
mysłów i sił. A wszystko to po to, by ludziom żyło 
się lepiej. Zdecydowałem się, że po raz kolejny oddam 
się wyborczej ocenie mieszkańców i zapytam ich – 
czy chcą, abym kolejne cztery lata pełnił obowiązki 
Burmistrza Szczuczyna?

— S.O.: Panie burmistrzu, dziękuję za wyczerpu-
jącą rozmowę i życzę samych pozytywnych doznań 
wynikających z odniesionego powodzenia w wyborach 
samorządowych –16 listopada ‘2014.  
— A.K.: Przezornie „nie dziękuję, żeby nie zape-
szyć”, ale nie zaprzeczam, że przyjąłbym z radością 
taki prezent na moje 38. urodziny, które obchodzę w 
środę, 19 listopada, a więc trzeciego dnia po wyborach 
(uśmiech). A mówiąc poważnie, to najbardziej zależy 
mi na tym, aby miasto Szczuczyn i cała Gmina, 
szybko zmieniały swoje oblicze na korzyść wszystkich 
mieszkańców. Na wyborach w dniu 16 listopada 
2014 roku powinien być każdy, kto chce coraz lepszej 
rzeczywistości dla siebie i swojej rodziny. Właśnie 
tego – naszemu Miastu i Gminie Szczuczyn życzę 
najbardziej.

— Stanisław Orłowski: W imieniu Czytelników 
„Szczuczyńskich Wieści” dziękuję Panu za rozmowę. 
— Artur Kuczyński: Dziękuję, a przy okazji ser-
decznie pozdrawiam wszystkich Mieszkańców Gminy 
Szczuczyn!

      Rozmowę z Burmistrzem Szczuczyna przepro-
wadził – Stanisław Orłowski                          
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  Szkoła podstawowa w Szczuczynie

„Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie”  
 – kontynuacja projektu

Z żyCIA SZKóŁ

W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie 
realizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 
ramach projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Oferta zajęć dostosowana była do potrzeb pla-
cówki, uczniowie wybierali spośród licznych kół 
zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia odbywały 
się w niewielkich grupach, 6-8 osobowych bądź 12 
osobowych w przypadku zajęć sportowych. W ramach 
projektu zakupione zostały liczne pomoce dydaktyczne 
i laptopy, z wykorzystaniem których uczniowie chętnie 
pracowali. Uczniowie koła zainteresowań z informatyki 
wzięli udział w kilku konkursach. Pod kierunkiem 
nauczyciela prowadzącego zajęcia przygotowywali 
m.in. prezentacje multimedialne. Maciej Mroczkowski 
zajął I miejsce w konkursie  multimedialnym VI edycji 
Diecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Ziemi 
Łomżyńskiej” przebiegającym pod hasłem: „Święci 
ukazują nam drogę, jak być szczęśliwymi”. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w projekcie poczynili postępy 
w nauce i poprawili swoje oceny. 

Ponadto uczniowie klas IV-VI wzięli udział w 
dwugodzinnych warsztatach z psychologiem, podczas 
których rozmawiali na temat istoty i przyczyn stresu, 
zdrowego stylu życia, budowania wzajemnego zaufania, 
ćwiczyli umiejętność wypowiadania własnych opinii. 

Zajęcia miały na celu przede wszystkim podniesienie 
poziomu umiejętności interpersonalnych. 

W maju odbyła się wycieczka do Kadzidłowa i Ru-
cianego-Nidy. Uczniowie zwiedzali Park Dzikich Zwierząt 
w Kadzidłowie znajdujący się na terenie Puszczy Piskiej 
pod okiem przewodników, którzy opowiadali o oglądanych 
zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. 
Możliwe było wejście na niektóre wybiegi, karmienie, gła-
skanie i podziwianie zwierząt z bliska, co sprawiło dzieciom 
najwięcej frajdy. Następnie uczestnicy wycieczki udali się 
do Rucianego-Nidy, gdzie wzięli udział w rejsie statkiem 
po Jeziorze Nidzkim i zwiedzili port. 

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia są kon-
tynuowane. Odbędzie się również rekrutacja dla 
uczniów klas IV na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz koła 
zainteresowań z historii i informatyki. 

Koordynatorki projektu:  
Sylwia Sulewska, Ewa Dobrzycka
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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – Filia w Szczuczynie

Muzyczny nowy rok szkolny
Nadszedł nowy rok szkolny 2014/2015.
W naszej szkole rozpocznie go 27 uczniów z 

klasy fortepianu, skrzypiec i akordeonu. Jak co roku 
uczniów czeka wiele koncertów, konkursów, audycji 
klasowych i przesłuchań.

Bardzo ważnym będzie ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej w październiku, koncert z okazji Święta 
Niepodległości w listopadzie, koncert kolęd w grudniu 
i styczniu, koncert z okazji Dnia Patrona Szkoły w 
Grajewie w kwietniu,  koncert z okazji Dnia Matki 
w maju, koncert dla młodszych klas w Szkole Podsta-
wowej w maju, koncert Doroczny Szkoły w czerwcu.

Uczniowie będą brać udział w Koncertach dla 
społeczeństwa Szczuczyna, z czego cieszymy się 
ogromnie i już dzisiaj serdecznie na te koncerty 
zapraszamy do Szkoły Muzycznej.

Wychodzimy naprzeciw kandydatom. Już dzisiaj 
zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej z klas 0–3 
do odwiedzania Szkoły Muzycznej i obserwowanie 
zajęć indywidualnych i zbiorowych. Dobrze jest za-
poznać się wcześniej jak pracuje Szkoła Muzyczna 
i jaka panuje tu atmosfera. Można obejrzeć i wysłu-

chać brzmienia skrzypiec, fortepianu czy akordeonu. 
Może któryś z instrumentów urzeknie przyszłych 
kandydatów najbardziej i to będzie ten ukochany, 
wybrany instrument?

Pragniemy aby Szczuczyn stał się miastem roz-
śpiewanym i umuzykalnionym.

Zapraszamy do odwiedzin Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia Filia w Szczuczynie ul. Kiliń-
skiego 23.

Kierownik Filii w Szczuczynie
Elżbieta Jerulank     

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 

jesteśmy po to by pomagać…
Stowarzyszenie „Nasz 

Szczuczyn” przeprowadzi-
ło zbiórkę środków na rzecz 
pomocy Ukrainie  W zbiórkę 
tę zaangażowali się również 
uczniowie i nauczyciele lokal-
nych szkół  Zebraliśmy 3 362,32 
zł  Kwota ta w całości została 
przeznaczona na zakup arty-
kułów spożywczych 

Do końca września prowadzona była również 
zbiórka środków finansowych na rzecz pomocy 
osobom najbardziej poszkodowanym w wybuchu 
gazu w jednym z bloków przy ul  Sienkiewicza 
w Szczuczynie  Darowiznę można było wpłacać na 
wyodrębnione konto bankowe, do puszek w siedzibie 

Stowarzyszenia oraz w Urzę-
dzie Miejskim w Szczuczynie  
Przeprowadziliśmy zbiórkę 
na XLIX sesji Rady Miejskiej  
w Szczuczynie  Radni, sołtysi 
i uczestnicy sesji wsparli ak-
cję kwotę 962 zł  W niedzielę 
24 08 2014 r  członkowie Sto-
warzyszenia „Nasz Szczuczyn” 
w ramach prowadzonej akcji 

zbierali datki do puszek przed szczuczyńskim kościo-
łem po każdej mszy świętej  Na dzień 25 09 2014 r  
zgromadziliśmy 10 002,79 zł  Dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom za pomoc 

Janusz Siemion 
– Prezes Stowarzyszenia
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„Tajemnice szczuczyńskich krypt”
Dnia 27 września 2014r  w kościele pod wezwa-

niem Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczy-
nie odbyła się już druga ogólnopolska konferencja 
naukowa pt  „Tajemnice szczuczyńskich krypt”  

Organizatorami tego dużego, jak na nasze lo-
kalne warunki, przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie 
„Nasz Szczuczyn”, Grajewska Izba Historyczna oraz 
Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych 
w Grajewie  

Współorganizatorami byli: Instytut Archeologii 
UMK w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Grajewie, 
Urząd Miejski w Szczuczynie oraz Parafia p w  Imienia 
NMP w Szczuczynie  

Patronatem honorowym to ważne wydarzenie 
objęli: Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, Sta-
rosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław Augustowski 
oraz Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK 
w Toruniu – prof  dr hab  Jacek Gzella  

Na tegorocznej konferencji przedstawione zostały 
efekty badań pracowników Instytutu Archeologii UMK 
w Toruniu, dotyczące pochówków dziecięcych i ich 
ubiorów grobowych w kryptach szczuczyńskiego kościoła 

Założycielem Szczuczyna jego właścicielem 
i fundatorem m  in  kompleksu klasztorno-kościel-
nego był podkanclerzy Stanisław Antoni Szczuka, 
spoczywający w tutejszych kryptach  Wizerunek rodu 
Szczuków, wyjątkowość i unikatowość szczuczyń-
skich krypt oraz ich tajemnice zostały przedstawione 
w dziewięciu referatach: 
1  „Pompa funebris w pogrzebach dziecięcych” – 

mgr A  Wojciechowska 
2  „Śmierć, pogrzeb i pochówek nieletnich dzieci 

Stanisława Antoniego Szczuki w świetle źródeł 
pisanych i badań archeologicznych” – dr T  Du-
dziński 

3  „Wizerunek rodu Szczuków w świetle publikacji 
pijarskich” – mgr I  Piwowarska 

4  „Malowane czy obijane – trumny dzieci z krypt 
kościoła p w  Imienia NMP w Szczuczynie (cz  
2)” – mgr M  Majorek 

5  „Mumie dziecięce z krypt kościoła p w  Imienia 
NMP w Szczuczynie w świetle badań antropo-
logicznych” – S  Nowak 

6  „Wianki grobowe oznaką młodości czy dziewic-
twa” – M  Nowak 

7  „Święte obrazki w pochówkach dziecięcych 
w Szczuczynie” – mgr M  Przymorska-Sztuczka 
Konferencję podsumowała pani dr hab  M  Grupa 

referatami: „W czym do trumny – dziecięce ubiory 
grobowe (cz  2)” i „Przykłady konserwacji i rekon-
strukcji dziecięcych szat grobowych” 

Efekty badań i wymienione referaty zostały za-
mieszczone w książce „Tajemnice szczuczyńskich 
krypt, (tom II)”  

W czasie konferencji można było obejrzeć sza-
ty grobowe dziecięce poddane konserwacji oraz 
przykłady ozdobnych katafalków (castrum doloris) 
z trumienkami dziecięcymi  

Konferencję uświetniła swym występem sopra-
nistka Małgorzata Trojanowska, której towarzyszył 
zespół Passion Septet Ensemble  

Kolejną ciekawostką – tajemnicą szczuczyń-
skiego kościoła, upublicznioną na tej konferencji 
był cenny rękopis „Księga Złota Parafji Szczu-
czyńskiej”  Ten rękopiśmienny kodeks składa się 
z sześciu rozdziałów: Bitwa pod Wiedniem, Miasto 
Szczuczyn, Kościół Szczuczyński, Stanisław Antonii 
Szczuka fundator kościoła Szczuczyńskiego, Siostry 
Miłosierdzia w Szczuczynie oraz Administratorzy 
Kościoła Szczuczyńskiego  Ta ostatnia część to katalog 
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czternastu rektorów, administratorów i proboszczów 
zarządzających parafią szczuczyńską (od kasaty zakonu 
pijarów w 1805r  do odzyskania niepodległości po 
I wojnie światowej)  

Manuskrypt jest w całości niezwykle wartościo-
wym źródłem historycznym  Stanowi on bowiem 
odbicie stanu wiedzy i świadomości jej głównego 
autora i pomysłodawcy ks  Juliana Czarnowskiego 
oraz współautora, jego brata Teofila Czarnowskiego 
(rodzonych braci, proboszczów parafii szczuczyń-
skiej) na temat przeszłości parafii i okoliczności jej 
powstania  Najcenniejsze informacje zawarte zostały 
w tych partiach rękopisu, które dotyczą dziejów miasta 
i parafii  Zaczerpnięte zostały one bowiem z doku-
mentów przechowywanych w archiwum parafialnym, 
lub z autopsji  Ponadto kronika zawiera interesujące 
informacje dotyczące relacji z władzami zaborców; 
życia codziennego i towarzyskiego proboszczów; 
reminiscencji związanych z relacjami polsko – li-
tewskimi; sytuacji w początkach I wojny światowej, 
zachowania oficerów i żołnierzy niemieckich oraz 
obraz społeczeństwa szczuczyńskiego po odzyskaniu 
niepodległości 

Rękopis został opracowany do wydania przez 
Janusza Siemiona oraz Tomasza Dudzińskiego przede 
wszystkim w celach dydaktycznych i popularyzator-
skich  Korzystano jednak z podstawowego aparatu 
naukowego  Manuskrypt został opracowany wg zasad 
instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych 
pisanych z XIX i początku XX wieku, autorytetu 
w tej dziedzinie prof  Ireneusza Ihnatowicza  Wy-
danie i udostępnienie tego unikatowego, źródła nie 
byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu 
osób i instytucji  Przede wszystkim wyrazy ogromnej 

wdzięczności należą się księdzu proboszczowi Rober-
towi Zielińskiemu, który udostępnił przechowywany 
w archiwum parafialnym rękopis „ Księgi Złotej 
Parafji Szczuczyńskiej” oraz wyraził zgodę na jego 
publikację  Wydanie manuskryptu zostało dofinan-
sowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego  To opracowanie jest pierwszym tomem 
z serii wydawniczej „Powiat Grajewski w Źródłach” 
(rozpoczęte zostały prace nad drugim tomem serii)  
Obie publikacje, tj  „Tajemnice szczuczyńskich krypt 
(tom II)”, „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej” oraz 
inne książki na temat lokalnej historii i tradycji można 
było nabyć podczas konferencji  Obecnie są one do-
stępne w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” 
ul  Senatorska 12 (Biblioteka Miejska w Szczuczynie) 
oraz u księdza proboszcza na szczuczyńskiej plebanii  

Po zakończeniu konferencji uczestnicy mogli 
zwiedzić krypty 

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Gra-
jewie oraz Urzędu Miejskiego w Szczuczynie 

Janusz Siemion
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”

 
 





27numer 3/2014

jubileusz Honorowego Obywatela  
 Gminy Szczuczyn

W dniu 18 września 2014 r. Profesor Czesław 
Waszkiewicz – Honorowy Obywatel Gminy Szczu-
czyn obchodził Jubileusz 70 – lecia.

Z tej to okazji uczelnia – Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, na której profesor 
pracuje już 42 lata, zorganizowała konferencję naukową 
„Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków”. 
To było wielkie święto Wydziału Inżynierii Produkcji.

Profesor Czesław Waszkiewicz to rodowity 
Szczuczynianin, zamieszkały od dnia urodzenia 19 
lutego 1944 roku przy ul. Gumiennej, aż do czasów 
ukończenia LO im. M. Kopernika w Grajewie.

Rada Miejska w Szczuczynie na posiedzeniu 
w dniu 18 kwietnia 2013 roku nadała prof. dr. hab. 
Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Szczuczyn. 

W konferencji  i jubileuszu wzięło udział liczne 
grono naukowców i przyjaciół Profesora, co było wyrazem 
szacunku środowiska naukowego dla dokonań Jubilata. 
Obecne były władze uczelni, administracji SGGW, 
władze i pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji, 
przedstawiciele uniwersytetów przyrodniczych i insty-
tutów badawczych. Przybyli również przedstawiciele 
ośrodków kulturowych, samorządów terytorialnych i 
przedsiębiorstw z którymi Profesor aktywnie współpra-
cował oraz rodzina i przyjaciele. Nie zabrakło również 
delegacji z Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Czesław Woj-
ciech Waszkiewicz 
urodził się 19 lutego 
1944 r. w Szczuczynie. 
Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika 
w Grajewie podjął 
studia na Wydziale 
Maszyn Roboczych i 

Pojazdów Politechniki Warszawskiej . W 1969 
r. rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych 
w Płocku jako konstruktor. Następnie pełnił 
funkcję zastępcy kierownika warsztatów w ZSZ 
w Tłuszczu. Pracę naukowo-dydaktyczną w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie rozpoczął w 1972 r. Stopień doktora 
uzyskał 3 lata później, w 1986 r. stopień doktora 
habilitowanego, a w 1994 r. tytuł profesora.

Pełnił m.in. funkcje prodziekana (1987-93) 
i dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji (1999-
2005), pełnomocnika JM Rektora (2003-05) oraz 
kierownika studiów podyplomowych “Zarządzanie 
i organizacja infrastruktury rolnictwa” (2005-09). 
Pełniąc funkcję dziekana wniósł istotny wkład 

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału In-
żynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. 
SGGW, serdecznie witając przybyłych gości. Powie-
dział, że Jubileusz jest okazją do podkreślenia zasług 
Profesora Waszkiewicza, który przyczynił się m.in. 
do rozbudowy i unowocześnienia Wydziału. 

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora prof. dr. 
hab. inż. Alojzego Szymańskiego miało szczególny 
charakter, ponieważ obecny Rektor SGGW jak i 
Jubilat pochodzą z tych samych rejonów – z Podlasia. 
Magnificencja nawiązał do wieloletniej współpracy z 
Profesorem Waszkiewiczem, podkreślając ogromne 
zaangażowanie i upór Jubilata w dążeniu do poprawy 
warunków lokalowych Wydziału. Podkreślił także 
ogromny wkład Profesora w rozwój dyscypliny in-
żynieria rolnicza oraz wyjątkowe starania o rozwój 

kadry naukowej Wydziału. Zwrócił uwagę, że pomimo 
dużego zaangażowania w pracę dla Uczelni i Wy-
działu, Profesor Waszkiewicz znajdował także czas na 
działalność społeczną w organizacjach kulturalnych 
i samorządowych.

Sylwetkę prof. dr. hab. inż. Czesława Wasz-
kiewicza przedstawił słuchaczom prof. dr hab. inż. 
Stanisław Gach. Omówił przebieg kariery zawodowej, 
działalność dydaktyczną i organizacyjną zarówno w 
Uczelni jak i poza nią. Zaakcentował, że dokonania 
Profesora Waszkiewicza znalazły odzwierciedlenie w 
wielu nagrodach i odznaczeniach, a także w zaufaniu 
pracowników, doktorantów i dyplomantów, którzy 
znajdowali u Profesora wsparcie i życzliwość.

W części plenarnej wygłoszone zostały referaty 
dotyczące inżynierii rolniczej.

Obchody Jubileuszu 70-lecia Profesora Czesława 
Waszkiewicza zakończone zostały uroczystą kolacją 
i wspaniałym jubileuszowym tortem.

UM w Szczuczenie
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Zmarł – kapłan śp. ks. Mieczysław Olszewski 
Śp. ksiądz prałat Mieczysław Olszewski odszedł do 

Ojca w wieku 82 lat po 58 latach kapłaństwa.  Zmarł w 
dniu 25 września 2014 roku około godziny trzeciej w 
Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie, 
na oddziale chirurgii. 

Podczas emerytury kapłan Diecezji Łomżyńskiej 
śp. ks. Mieczysław Olszewski mieszkał w Grajewie w 
parafii pw. św. Jana Pawła II Papieża.  Po przejściu w 
stan spoczynku był dalej aktywnym w życiu duchowym 
i społecznym. Odprawiał dla młodzieży msze w parafii 
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Mimo wieku 
i choroby, jeszcze 16 lipca 2014 r., razem z innymi 
pielgrzymami, po raz 32 szedł z Grajewa do Wąsosza, 
do sanktuarium Matki Bożej Wąsoskiej. 

W ramach uroczystości pogrzebowych, w niedzielę 
28.09.2014 r. o godz. 17.00, w kościele pw. MB Nieusta-
jącej Pomocy w Grajewie, odprawiono Mszę Św. żałobną 
za śp. ks. prałata Mieczysława Olszewskiego.  Po czym, 
trumnę z ciałem przewieziono do Szczuczyna, gdzie w 
kościele pw. Imienia NMP w intencji zmarłego o godz. 
19.00 została odprawiona uroczysta msza żałobna, której 
przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej 
ks. dr Tadeusz Bronakowski.       

Ks. kanonik dziekan prob. Robert Zieliński w słowie 
wstępnym m. in. powiedział: „Czcigodny Księże Prałacie 
Mieczysławie, witamy Cię w Twoim domu. Pracowałeś tu 
siedemnaście lat, nauczałeś, mieszkałeś i przeżywałeś(…). 
Dziękujemy Ci za to, że byłeś pośród nas. Swoją wdzięcz-
nością otaczamy też Twoją Rodzinę. Dziękujemy wszystkim 
kapłanom, którzy przybyli na uroczystą eucharystię na czele 
z ks. bp dr Tadeuszem Bronakowskim.  Was bracia i siostry 
proszę o przyjęcie komunii św., aby ksiądz Mieczysław mógł 
jak najszybciej oglądać Boga w niebie.”  

Zwracając się do wiernych, ks. bp dr T. Bronakowski 
użył bardzo trafnych metafor budzących zachwyt, a jed-
nocześnie wnoszących głęboką treść do ludzkiego życia. 
Zaskakujące frazy preferowały wartości cech i dążeń Prałata 
Mieczysława. Dotyczyły przeżyć estetycznych, pracowitości, 
kultury osobistej z jednoczesną, wysoką wartością moralną 
– odchodzącego Kapłana. Te pięknie oddane wspomnienia 
o ks. M. Olszewskim winne być wyznacznikiem celów 
naszego życia, w którym nie powinniśmy się ukrywać za 
grubym murem konsumpcjonizmu. 

Ks. bp dr T. Bronakowski m. in. powiedział: „ Sio-
stry i bracia w Chrystusie Panu. Przed kilkoma dniami 
zakończyło się kalendarzowe lato(…). Noce są coraz 

chłodniejsze, a dzień nie otula nas swoim ciepłem, jak 
jeszcze kilka tygodni temu. (…) wszystkie te oznaki 
życia mówią nam o przemijaniu. Odkąd Adam i Ewa 
opuścili Rajski Ogród, w życie człowieka zostało wpisane 
– przemijanie i śmierć. Uroczystości pogrzebowe wzywają 
nas do pogłębionej refleksji. Sługa Boży ks. prałat M. 
Olszewski urodził się 1 stycznia 1932 r. we wsi Glinki 
parafii Słucz. Wyświęcony na kapłana 08.12,1956 r. przez 
bp Czesława Falkowskiego, był kapłanem świadczącym 
okres trudnej polskiej historii.  Pracował m. in. w parafii: 
Raczki, Tykocin, Piątnica, Nowogród, Augustów. Był 
proboszczem parafii Smolniki, gdzie budował nową 
świątynię. Od 19 czerwca 1982 r. do 1 lipca 1999r. był 
proboszczem i dziekanem w Szczuczynie. Ks. prałat pełnił 
ważne funkcje parafialne i dekanalne. Był członkiem 
Rady Kapłańskiej Ekonomicznej, Kapelanem Szpitala i 
Duszpasterzem Służby Zdrowia. W działaniach swoich, 
pracą i mądrością wspierał i umacniał funkcjonowanie 
Kościoła Łomżyńskiego. Kochany Księże Prałacie, z 
głębi serca dziękujemy Ci za ofiarną posługę w Kościele 
Chrystusowym i Kościele Łomżyńskim.” 

Były Burmistrz Szczuczyna dr Stanisław Wądołowski 
m. in. żegnał Księdza słowami: „Czcigodny Księże Prała-
cie. W roku 1999 odwitałem się z Tobą, jako poprzedni 
Burmistrz, kiedy odchodziłeś na zasłużoną emeryturę. 
Dziś pragnę Cię pożegnać po raz ostatni. Czynię to 
w obecności obecnego Burmistrza i w obecności Pana 
Starosty Grajewskiego Jarosława Augustowskiego i p. 
Witkowskiego. Kiedy żegnałem Cię odchodzącego na 
emeryturę, było mi lżej mówić, mówiłem o Twoich 
bardzo dużych dokonaniach, o czym my wciąż pamię-
tamy. Kochałeś tę świątynię, kochałeś swoich Parafian. 
Dziś Oni przyszli do Ciebie, żeby Cię pożegnać. To jest 
dowód, jak bardzo kochali Ciebie i jak Ty byłeś związany 
z nimi. Dziękujemy Ci za wszystko.” 
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Obecny Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński 
wyraził szacunek do osobowości Księdza Prałata, jako pa-
sterza, gospodarza, intelektualisty i wiernego sługi Bożego. 
Pożegnał Go m. in. słowami: „(…) doskonale pamiętamy, 
jak surowym, ale sprawiedliwym byłeś nauczycielem. Niech 
za słowa pożegnania i przesłania posłuży wypowiedź na 
pożegnanie w 1999 roku, wypowiedziana przez Księdza 
Prałata: „Zdaję sobie sprawę, że można było zrobić więcej i 
lepiej, ale przyjdą po mnie inni, którzy dalej będą pracować. 
Bardzo was proszę, pokażcie również mojemu następcy 
tyle samo, a może jeszcze więcej serca. Nie będę o to wcale 
zazdrosny, bo chodzi tu o sprawę Bożą.”    

Przemówienie żałobne wygłosił dziekan ks. prał. dr 
Marek Dembiński/parafia Kobylin pw. św. Stanisława BM/, 
który m.in. powiedział: „ Kochani – drodzy szczuczyniacy. 
(…)Dzisiaj żegnamy w tej świątyni, w tym Wieczerniku, 
kapłana wielkiego serca i wielkiej kultury ks. Prałata 
Mieczysława. (…) chciałbym Ci podziękować Księże 
Prałacie – Mieczysławie za wielką życzliwość wobec nas, 
za Twoją kulturę osobistą, za gościnność i za dobre słowo, 
które dla nas miałeś…. Dwa tygodnie temu 12.09.2014 
r., podczas pogrzebu emerytowanego ks. kanonika Jana 
Ołdakowskiego oznajmiłeś mi, że „ Idę w poniedziałek 
do szpitala, bo jest ze mną źle. Módl się za mnie i gdy 
będzie mój pogrzeb, masz powiedzieć kazanie.” 

 W pokłonie Prałatowi – słowa, których nie usłyszy  
Śp. ks. prałat Mieczysław Olszewski urodził się w 1932 

r., a święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1956.  Probosz-
czem w parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie był w latach 
1982-1999. W okresie siedemnastu lat pracy duszpasterskiej 
w parafii i dekanacie zdobył głęboki szacunek społeczeń-
stwa z powodów etycznych, dbania o zabytkowy kościół. W 
latach 1983-1995 dzięki podziwianej zaradności i poczuciu 
odpowiedzialności dokonał gruntownego remontu kościoła, 
zastosował cztery lampiony przed kościołem, zaprowadził 
wodę na cmentarz grzebalny, etc. 

Po 100 latach od ostatniego malowania, wnętrze kościoła 
przyjęło świeże barwy. To był bardzo trudny okres pracy. Więźba 
dachowa kościoła groziła zawaleniem, a zaniedbany obiekt 
chylił się ku upadkowi. Wyjątkowy duszpasterz pozytywnie 
utrwalił się w naszej pamięci pod każdym względem, jako: 
dobry gospodarz, wspaniały mówca, znawca kultury i sztuki, 
ksiądz, przyjaciel i kolega.  

Ks. Mieczysława cechowała autentyczna dojrzałość w 
wierze, bezintere sowność i oddanie. Był kapłanem wiary, 
miał głębokie współczucie do bliźnich, mimo, że pozornie 
był surowym i wymagalnym. Wspierał materialnie innych 
księży. Był ich przyjacielem, a dla młodych księży wzorem 
postępowania.  

O sobie mówił: „W Szczuczynie nie tylko czas, ale i 
cząstkę siebie zostawiłem. Do niego powrócę”. Ks. prob. M. 
Olszewski, jako pierwszy w tym mieście, dostąpił rzeczywistej 
godności najwyższej, otrzymując w 1999 r. zaszczytny tytuł 
„Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Szczuczyn” z rąk 
ówczesnego burmistrza, którym był dr Stanisław Wądołowski. 

Doceniony był też przez burmistrza Artura Kuczyńskiego 
w czerwcu 2013 roku podczas „Spotkania Ludzi Zasłużonych 
dla Miasta i Gminy Szczuczyn”.  

Podczas mszy, 18 maja 2014 roku w Szczuczynie, po-
przedzającej odsłonięcie monumentu S.A. Szczuki, ks. Prałat 
zabierając głos w świątyni m. in. powiedział: „(…) jestem tu 
po raz ostatni.”

Wyczuwał chwilę odejścia, a mimo wszystko był w tym 
czasie jeszcze na wielu uroczystościach i spotkaniach.   

Wierni parafii Szczuczyn z głębokim smutkiem pożegnali 
księdza Prałata, darzonego wielkim szacunkiem. Odszedł do 
Pana na zawsze – nie gubiąc w Nim nadziei. 

Śp. Prałata ks. Mieczysława Olszewskiego polecamy Mi-
łosierdziu Bożemu, prosząc jednocześnie wszystkich wiernych, 
których spotkał na drodze swojej misji duchowej, o modlitwę 
w Jego intencji.

 „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...” 

To nie jest „kazanie”, ale mój wyraz wielkiego szacun-
ku, wielkiego przywiązania, wielkiej wdzięczności, którą 
mam w moim sercu. Zawsze pamiętałeś o imieninach, o 
rocznicach święceń (…). Cieszyłeś się naszymi sukcesami, 
bo widziałeś siebie w jakiś sposób w nas. (…).”   

W dniu pogrzebu kościół przepełniony był wier-
nymi. Po mszy, wyprowadzenie zwłok śp. ks. prałata W. 
Olszewskiego z kościoła w Szczuczynie, odbyło się pod 
przewodnictwem ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego, w 
asyście dziesięciu duchownych i tłumnym udziale wiernych.    

Po nabożeństwie żałobnym i modlitewnym skupieniu, 
odbyła się eksporta zwłok księdza do rodzinnej parafii w Słu-
czu. Tam, po nocnym, modlitewnym czuwaniu, w poniedziałek 
29 września 2014 roku o godz. 10.00 w kościele parafialnym 
w Słuczu odbyła się uroczystość pogrzebowa pod przewod-
nictwem łomżyńskiego Biskupa Janusza Stepnowskiego.

  Doczesne szczątki śp. ks. Prałata M. Olszewskie-
go, żegnane przez licznie zebranych księży i wiernych, 
znalazły miejsce ostatniego spoczynku na cmentarzu 
parafialnym w Słuczu. 

PS. Księdzu Prałatowi, mojemu Drogiemu Przyja-
cielowi, człowiekowi mądrości, łączącemu ludzki i Boży 
sposób rozumienia świata – ten materiał poświęcam

– Stanisław Orłowski 
(Źródło: e-Grajewo.pl)
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MLuKS GWIAZDA
W dniach 8-10 sierpnia 2014 roku dzięki przy-

chylności władz Szczuczyna wzięliśmy tj  (zawodniczki, 
zawodnicy, członkowie oraz sympatycy MLUKS 
„GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie)   
udział w wyjeździe profilaktyczno – rekreacyjno – 
sportowym  W tym roku zamiast wyjazdu do Okuninki 
k/Włodawy uderzyliśmy w przeciwnym kierunku, tj  
w  rejon Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej oraz 
Malborka  Program wyjazdu, który został opracowany 
przez wiceprezesa Klubu Grzegorza Zańko na pod-
stawie podpowiedzi Barbary Paszkowskiej z MDK 
w Szczuczynie był dość bogaty, gdyż oprócz części 
rekreacyjno – sportowej postanowiliśmy przypomnieć 
odrobinę z historii  Polski i nie tylko  

W podróż wyruszyliśmy w dniu 08 sierpnia 2014 
roku około godz  15 00 i trzeba przyznać, wszyscy 
byli punktualnie  Szczuczyn żegnał nas deszczem, 
ale my wiedzieliśmy, że na miejscu będzie pięk-
nie  Trasa ze Szczuczyna do Elbląga minęła szybko 
i przyjemnie  Jechaliśmy do hotelu „ELKO” , gdzie  
mieliśmy swoją bazę wypadową, a podróż uprzy-
jemniał nam jak zwykle żartami  nasz wspaniały 
kierowca – Edward Koniecko   Na miejscu powitali 
nas właściciele hotelu Alina i Robert Koszewscy, 
którzy bardzo sprawnie ulokowali nas w pokojach 
hotelowych i zaprosili na kolację   Wieczorem dzieci 
i młodzież oraz dorośli mieli czas dla siebie oraz na 
odpoczynek po kilkugodzinnej podróży   W dniu 09 
sierpnia już od wczesnych godzin rannych wszyscy 
byli w dobrych nastrojach i chętni do uczestnictwa 
w kolejnych atrakcjach  Zaraz po śniadaniu wyruszy-
liśmy autokarem do Fromborka – miasta położonego 
na Równinie Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym, 
na północnym krańcu Wysoczyzny Elbląskiej   Jak 
można wyczytać w „Wikipedii”, pierwsze wzmianki 
o tym mieście pochodzą z 1278 roku  Na miejscu 
na parkingu powitała nas krajanka, której korzenie 
wywodzą się  ze wsi Kurki gm  Szczuczyn z rodziny 
Dzięgielewskich  Pobrała od nas opłatę parkingową 
i zaprosiła do zwiedzania ich pięknej miejscowości  
Dalej po Muzeum Mikołaja Kopernika oraz Bazylice 
Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św  Andrzeja we Fromborku oprowadzał nas 

SPORT

opowiadając barwnie o historii ziemi fromborskiej oraz 
historii Mikołaja Kopernika przewodnik Stanisław 
Kuprianiuk  Z opowieści tych dowiedzieliśmy się, 
że ziemie te w przeszłości grabili Szwedzi, Niemcy i  
Rosjanie, a jednak część pięknych zabytków kultury 
pozostało do dziś  Dowiedzieliśmy się również, a nie-
którzy przypomnieli sobie, że właśnie we Fromborku 
Mikołaj Kopernik opracował swoje dzieło „O obrotach 
sfer niebieskich”  Mieliśmy  również okazję uczestniczyć  
w przepięknym koncercie organowym  

Po zwiedzeniu wybranych zabytków i zakupie 
pamiątek udaliśmy się do kawiarni „Przy Fontannie”, 
gdzie czekał na nas zamówiony obiad  Po obiedzie 
krótka chwilka na oddech i dalej w drogę do Stegny 
– wsi położonej na Żuławach Wiślanych, nad Zatoką 
Gdańską, w rejonie Mierzei Wiślanej  Na miejscu 
przywitała nas piękna pogoda, mnóstwo turystów 
oraz woda, woda i jeszcze raz woda  Namakaliśmy 
aż do kolacji, przy pięknej słonecznej pogodzie, przy 
wspaniałych, nie spotykanych w naszym rejonie 
falach  Kolację zjedliśmy w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym „JANIKOWO” w Stegnie, należącym do 
Ewy Czajkowskiej   Właścicielka znając nasze dalsze 
plany na ten dzień zapewniła nam bardzo obfity, 
różnorodny i smaczny posiłek   Wskazała również 
miejsce usytuowania Gminnego Ośrodka Kultury 
w Stegnie, gdzie gościnnie występował zespół taneczny 
z Kuby „Tropica Cuba” oraz można było obejrzeć 
wystawę zdjęć z Kuby i Ameryki Południowej, której 
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autorem był Ryszard Sobolewski  Trzeba podkreślić, 
iż o występie tym jako pierwszy jeszcze przed wyjaz-
dem ze Szczuczyna poinformował nas dyrektor MDK 
w Szczuczynie – Janusz Marcinkiewicz  

Podczas występu uczestnicy mogli nacieszyć 
oko, a nawet popróbować prawdziwej kawy oraz 
soków uzyskanych z owoców przywiezionych z Kuby 
i Ameryki Południowej  Wybrańcy mieli też okazję 
zatańczyć z młodymi, pięknymi,  ubranymi w odświęt-
ne stroje z wielobarwnymi pióropuszami, młodymi 
tancerkami z tego tak odległego nam kraju  Jednym 
z nich był Hubert Dąbkowski oraz Patryk Koński  
Po występie udaliśmy się ponownie na plażę, gdzie 
młodzież skorzystała z dyskoteki, starsi zaś z radością 
przyglądali się zachodzącemu słońcu , spacerowali 
i odpoczywali po trudach dnia  Aura była dla nas 
bardzo wyrozumiała, poczekała, aż wsiądziemy do 
autokaru ruszając na nocleg do Hotelu „ELKO” 
i dopiero wówczas spłukała Stegnę i okolice rzęsi-
stym deszczem  Kolejny dzień tj  10 sierpnia 2014 
roku ponownie powitał nas słońcem, zatem zgodnie 
z założonym planem udaliśmy się znów na plażę do 
Stegny  Tam okazało się jednak, że woda to straszny 
żywioł i warunki korzystania z niej zmieniają się 
z godziny na godzinę  Ratownicy widząc bardzo 
silne fale i prądy wsteczne tzw  „cofkę”  zezwalali 
wejść do wody wyłącznie do kostek  Na szczęście nasi 

byli odpowiedzialni i nie narażali bezmyślnie swego 
życia  Po tej kąpieli bardziej słonecznej niż wodnej 
udaliśmy się w drogę do Malborka  Tam niemal 
u wrót zamku w Malborku czekał na nas w Karczmie 
„ZAMCZYSKO” smaczny obiad  W trakcie obiadu 
do smaku przygrywał nam wesoło zespół wokalno – 
instrumentalny, a niektórzy pokusili się nawet o pląsy  
Wzmocnieni udaliśmy się na zwiedzanie słynnego 
zamku wzniesionego jak wiemy z historii w okre-
sie od XIII  do XV wieku przez Zakon Krzyżacki  
W poznawaniu historii tego zamku, tych ziem oraz 
poszczególnych pomieszczeń pomagał nam profe-
sjonalny przewodnik Jerzy Tadeusz Zawadzki  Na 
zamek musieliśmy przejść mostem nad  rzeką Nogat  
i dalej tu już wyłącznie według wskazówek naszego 
przewodnika, który przytaczając co róż bardziej lub 
mniej prawdziwe ciekawostki urozmaicał zwiedzanie 
tego pięknego zabytku  Niemniej nasza aktywna mło-
dzież zdołała znaleźć czas i chęci na zdjęcia, a nawet 
na walki z rycerzami Zakonu Krzyżackiego  Był też 
czas na zakup pamiątek i wielu z tego skorzystało  
W drogę powrotna do Szczuczyna ruszyliśmy późnym 
popołudniem i dotarliśmy na miejsce umęczeni lecz 
szczęśliwi niemal około północy  Mamy nadzieję, 
że kolejna tego typu wycieczka w przyszłym roku 
również dojdzie do skutku i będzie równie atrakcyjna 

Grzegorz Zańko 

WISSA Szczuczyn
 Wissa odpadła z pucharu 

W rozegranym w sobotę 19 lipca br  meczu Wissa 
Szczuczyn przegrała 0:2 (0:1) na własnym boisku z 
II-ligowym Zniczem Pruszków w rundzie przed-
wstępnej Pucharu Polski  Tym samym podopieczni 
trenera Kamila Wojtkielewicza odpadli z rozgrywek  
Zdobywca okręgowego Pucharu Polski po spadku z 
III ligi przeszedł małą rewolucję kadrową  Drużyna 
jest obecnie budowana pod kątem gry w IV lidze  
Mimo ubytków kadrowych Wissa nawiązała walkę 
ze Zniczem  

– Obawiałem się tego spotkania  Okazało się, 
że nie jest źle  Mieliśmy swoje sytuacje i kilka razy 
zagroziliśmy drużynie z Pruszkowa  Myślę, że to 
dobry prognostyk przed startem rozgrywek ligo-
wych – mówi Kamil Wojtkielewicz – trener Wissy   
Wissa Szczuczyn – Znicz Pruszków 0:2 (0:1) 

 Strzelcy bramek: 16’ Bartosz Niksiński, 73’ Mak-
symilian Banaszewski 

Wissa: Sosnowski – Marcinkiewicz, Nikitin 
(Ż), Guzowski, Doliwa, Kiljańczyk, Trambecki (65’ 
Jakubczyk), Wojtkielewicz, Berezowskyj, Zambrowski, 
Dąbrowski  

Znicz: Bigajski – Rackiewicz, Niewulis (Ż), Bie-
drzycki, Płotka, Grudniewski (75’ Pielak), Tomczyk, 
Glanowski, Niksiński (64’ Nawrocki), Banaszewski 
(Ż), Górski (Ż) 



 Rozgrywki młodzieżowe 

W rozgrywkach młodzieżowych Podla-
skiego ZPN drużyny Wissy uczestniczyć będą: 
Junior młodszy grupa I: 1  Forty Piątnica; 2  Kryp-
nianka Krypno; 3  KS Śniadowo; 4  Orzeł Kolno; 5  
Perspektywa Łomża; 6  Promień Mońki; 7  Rospuda 
Filipów; 8  Victoria Jedwabne; 9  WISSA SZCZU-
CZYN;

Młodziki grupa I: 1  AP 2012 Suwałki; 2  AP 
Wigry II Suwałki; 3  Dąb Dąbrowa Białostocka; 4  
MOSiR Grajewo; 5  Polonia Raczki; 6  Pomorzanka 
Sejny; 7  Sparta Augustów; 8  Warmia Grajewo; 9  
Wigry Suwałki; 10 WISSA SZCZUCZYN  

 Wissa Szczuczyn w rozgrywkach  
 II ligi kobiet 

Drużyna Wissy Szczuczyn kobiet w sezonie 
2014/2015 będzie uczestniczyć w rozgrywkach II 
ligi łódzkiej kobiet  Do rozgrywek zgłosiło się 11 
drużyn: 1  DAF Płońsk; 2  JANTAR Ostrołęka; 3  
KS Raszyn; 4  KS Teresin; 5  KU-AZS Warszawa; 
6  PELIKAN Łowicz; 7  PIASTOVIA Piastów; 8  
PROMIEŃ Mońki; 9  STAL Radomskio; 10. WISSA 
SZCZUCZYN; 11  UMKS Zgierz 

 Wissa przed sezonem 2014/2015 

Drużyna Wissy przygotowania do nowego sezonu 
2014/2015 rozpoczęła 7 lipca pod okiem nowego 
grającego trenera Kamila Wojtkielewicza  Ze składu 
zespołu z rundy wiosennej odeszło aż 11 zawodników: 
Jakub Waszkiewicz, Mateusz Mierzejewski – Płomień 
Ełk; Adrian Wiszowaty – Dąb Dąbrowa Białostocka; 
Przemysław Koźlik – KS Michałowo; Mariusz Gałązka 
– Narew Ostrołęka; Maciej Kurcewicz – szuka klubu; 
Wojciech Łapiński – Znicz Biała Piska; Dzidosław 
Żuberek, Mariusz Dzienis – Olimpia Zambrów; 
Albert Rydzewski –wyjazd za granicę; Pavel Rud-
neu – kontuzja  

Natomiast pozyskani zawodnicy to: Rafał So-
snowski – Sparta Szepietowo i Kacper Chmielewski 
– Płomień Ełk, Kamil Wojtkielewcz – Promień Mońki 
oraz zawodnicy z drużyny A-klasy Wissy: Krzysztof 
Alicki, Marcin Bielecki, Tomasz Jakubczyk, Łukasz 
Komosiński, Sebastian Komosiński, Radosław Ma-
kuszewski, Emil Marcinkiewicz, Przemysław Piwko, 
Kamil Słupiński i Rafał Zamojski 

Wyniki sparingów w okresie przygotowawczym:
Wissa – Iskra Krasne 5:0
Wissa – Znicz Pruszków 0:2
Wissa – KS Prostki 5:1
Wissa – KS Mazur Pisz 3:2
Wissa – Magnat Juchnowiec 6:0

 TuRNIEj IM. EMILA śWIDERSKIEGO

W czwartą rocznicę śmierci Emila Świderskiego – zawodnika Wissy Szczuczyn, odprawiona została w 
jego intencji msza święta w szczuczyńskim kościele, a następnie na stadionie miejskim  odbył się mecz piłki 
nożnej pomiędzy drużynami Wissy Szczuczyn i Przyjaciół Emila zakończony wynikiem 6:2 


