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 Burmistrz Szczuczyna oraz Sołtysi Wsi z Gminy Szczuczyn zapraszają na czwarty 

już Piknik Sołecki, który odbędzie się 12 lipca 2015 r. (niedziela) na boisku ORLIK  

w Szczuczynie. Startujemy o godz. 10.00.

 Podczas trwania pikniku odbędą się zawody sportowe, w których sołectwa walczyć 

będą o nagrodę główną – czek o wartości 5000 zł. Do wzięcia udziału w zawodach za-

praszamy reprezentacje poszczególnych sołectw z gminy Szczuczyn. Więcej informacji 

oraz regulamin zawodów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

 Tego dnia rozstrzygnięty zostanie konkurs na najsmaczniejszą „babkę ziemniacza-

ną”. Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszamy zarówno Koła Gospodyń 

Wiejskich jak i osoby indywidualne z terenu gminy Szczuczyn.

 Musisz tam być!

Zapraszamy!
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Od Wydawcy…

Drodzy Czytelnicy,
w ręku trzymacie kolejny numer 
Szczuczyńskich Wieści, a wraz z 
nim porcję bieżących informacji z 
życia naszego miasta. Czas płynie 
nieubłaganie i zakończony okres zi-
mowy, płynnie przeszedł w wiosnę, 
a za nią kroczy wyjątkowo „oziębłe” 

tegoroczne lato. Niezmiennym jest jednak fakt, że kolejne 
upływające miesiące przynoszą wydarzenia ważne i roz-
wojowe dla naszej społeczności.
 Tegoroczne majowe święto strażackie obchodziliśmy jak 
zwykle podczas mszy świętej i uroczystości pod pomnikiem 
Stanisława Antoniego Szczuki. Cieszy mnie to, że dzięki 
ubiegłorocznemu projektowi, Szczuczyn zyskał takie miejsce 
oficjalnych uroczystości, ale również niedzielnych spotkań 
i spacerów. Strażackie obchody niosły za sobą niezwykle 
istotną rocznicę, jaką jest 25-lecie samorządu w Polsce. 
Trzeba przyznać, że przeobrażenia będące zasługą wielu 
osób są widoczne i odczuwalne na co dzień. 
 Cieszy nie tylko oko zakończona inwestycja w centrum 
miasta, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej. Szcze-
gólnie miłe są nowe nawierzchnie asfaltowe, które sprawiły, 
że po Szczuczynie jeździ się i chodzi o wiele bezpieczniej i 
po prostu wygodniej. Wciąż trwają prace drogowe na osiedlu 
Pawełki oraz w miejscowościach Świdry Awissa i Bęćkowo. 
Wakacje zapowiadają się jak zwykle wyjątkowo pracowicie. 
Z jednej strony prowadzimy inwestycje już wcześniej wspo-
mniane, z drugiej rozpoczęliśmy budowę dwóch bloków 
komunalnych, trwają prace nad nowym przedszkolem.
 Jako Urząd Miejski staramy się również włączać 
swoim doświadczeniem i wiedzą w prace prowadzone 
przy szczuczyńskiej świątyni. Miło mi widzieć z jak duże 
społeczne poparcie zyskał ich zakres. 
 Najnowszy numer naszego wydawnictwa zawiera 
również relację z uroczystych obchodów Klubu Sportowego 
Wissa, który swoją siedemdziesięcioletnią historią wpisał 
się na trwałe w świadomość mieszkańców Szczuczyna.
 Życząc Wszystkim Czytelnikom miłej lektury, życzę 
również bezpiecznych, spokojnych i udanych wypoczynków 
wakacyjnych. 

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna

Od Redaktora:            

     Bieżący kwartalnik zawiera 
poglądowe artykuły z aktualnymi 
zagadnieniami naszej gminy.
 Naszych stałych i nowych 
Czytelników zapraszam na „Pik-
nik Sołecki”, który odbędzie się 12 
lipca 2015 roku i do aktywnego 

uczestniczenia w rozrywkach sportowo-rekreacyjnych, 
prowadzonych przez szkoły, UM, MDK i Bibliotekę. 
Zachęcam również do przeczytania artykułu na temat 
jubileuszu samorządu terytorialnego z akcentem na osią-
gnięcia Gminy Szczuczyn. 
      Warto zwrócić uwagę na artykuł „70 lat „Wissy”, gdzie 
przy okazji festynu autor przedstawia w skrócie miniony 
okres i radość z jej awansu do III ligi. Na zainteresowanie 
zasługuje Zespół Ludowy „Kłosek” z ZS w Niećkowie, o 
którym w 35 rocznicę działalności przedstawia więcej 
artykuł „Medal dla Zespołu Ludowego „Kłosek” z Niećkowa”.
      O humanitarnych wartościach katolickiego istnienia 
dowiemy się ze wspomnień ks. Lucjana Świderskiego – 
naszego rodaka i patrioty. 
      Za nami już medialna walka o tzw. tron. Wyniki jej 
znajdziemy w temacie „Wybory prezydenckie w Gminie 
Szczuczyn”. Zachęcam też do analizy artykułu „Inwestycje 
nam po drodze…”, z którego dowiemy się, że do sukcesu 
trzeba dążyć zdecydowanie i przez wiele lat. 
      Postawę redakcyjnych ambicji, będzie przedstawiał 
każdy kolejny numer „Szczuczyńskich Wieści”. Mam na-
dzieję, że zamieszczone w nich artykuły zadowolą naszych 
Czytelników.
      Wszystkim uczniom Redakcja „SW” życzy miłego, 
letniego wypoczynku, a w tym bezpiecznych zabaw, umie-
jętnego korzystania ze słońca i wody podczas tegorocznych 
wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny      

Zespół redakcyjny:
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 27 maja obchodziliśmy jubileusz 25 lat utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W tym czasie 
w naszym kraju zaszły ogromne zmiany ustrojowe i społeczne, które miały wpływ na życie każdego z nas. 
Jak zmieniała się Gmina Szczuczyn w tym czasie?

25 lat samorządu terytorialnego, 
czyli jak się zmieniał Szczuczyn… 

 Szczuczyn na przestrzeni dwudziestu pięciu 
ostatnich lat przeszedł swoistą metamorfozę. Z 
miasteczka, którego głównym ośrodkiem było kilka 
przedsiębiorstw państwowych, brakowało infrastruktury 
technicznej i drogowej, stał się miejscem bezpiecznym 
i przyjaznym swoim mieszkańcom oraz gościom. 
 Początki były trudne, każdy kolejny rok oznaczał 
zmagania z pozostałościami „starego systemu” i wyma-
gał w dużej mierze zmiany światopoglądowej samych 
mieszkańców. Z biegiem lat regulacji uległ system i 
struktura oświaty. Dzień dzisiejszy to dwie Szkoły 
Podstawowe, których uczniowie odnoszą sukcesy 
na różnorodnych arenach naukowych i sportowych. 
Powstałe w związku z reformą systemu kształcenia 
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie w roku 2011 
przyjęło patrona w postaci założyciela miasta Stani-
sława Antoniego Szczuki. Nieodzownym elementem 
szczuczyńskiej rzeczywistości obok szkół, są wpisane 
już na stałe do naszej lokalnej tradycji dwa kluby 
sportowe: Miejski Ludowy Klub Sportowy Wissa – 
który prowadzi obecnie zróżnicowane wiekowo grupy 
piłki nożnej dziewcząt i chłopców, a główna drużyna 
gości w III lidze piłkarskiej, oraz Klub Sportowy 
Gwiazda, który wytrenował już wiele zapaśniczych 
pokoleń, w tym również na poziomie mistrzostw 
Polski. 
 Funkcjonujące w Szczuczynie: Miejski Dom 
Kultury i Biblioteka Miejska to jednostki, które sta-
nowią o bogactwie wydarzeń kulturalnych w mieście 
i na terenie gminy. Przeglądy artystyczne, wystawy, 
wycieczki, zajęcia komputerowe skierowane do naj-
młodszych i tych również starszych rówieśników 
sprawiają, że mieszkaniec Szczuczyna ma dostęp do 
niezwykle bogatej oferty.
 Od początku lat dziewięćdziesiątych kolejni lokalni 
włodarze podejmowali starania o nieustanny rozwój, 
dzięki współdziałaniu w realizacji tego celu z różny-
mi podmiotami nieustannie coś przebudowywano i 
rozbudowywano. Powstawały kolejno: nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków komunalnych, infrastruktura 

wodno – kanalizacyjna. Istniejące szkoły wzbogaciły się 
o nowoczesne sale gimnastyczne, a na terenach Zespołu 
Szkół im. Józefa Piłsudskiego powstał w 2010 roku 
kompleks boisk ze sztuczna nawierzchnią „Orlik”. 
 Istotna rolę w kształtowaniu charakteru miasta 
odgrywają dwie szkoły ponadgimnazjalne. Pierwsza 
z nich to wspomniany wcześniej Zespół Szkół w 
Szczuczynie, który kształci uczniów na poziomie 
liceum ogólnokształcącego oraz technikum w zawo-
dach technik mechanik i technik logistyk. Drugą jest 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Niećkowie, którego oferta jest odpowiedzią na 
dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy. 
W Niećkowie kształcą się informatycy, żywieniowcy, 
specjaliści bhp oraz rolnicy i hodowcy koni.
 Właściwie od początku swego istnienia Szczu-
czyn był znany z odbywających się tu regularnie, co 
wtorek targów. W ostatnim czasie miasto wzbogaciło 
się o nowoczesną Targowicę miejską, która swoim 
wyposażeniem i kształtem odpowiada najwyższym 
współczesnym standardom.
 Szczuczyn nie zmarnował również atutów wy-
nikających ze swojej wyjątkowej lokalizacji na styku 
dróg krajowych 61 (Warszawa – Ostrów Mazowiecka 
– Suwałki) oraz 58 (Pisz – Olsztyn). Tu właśnie po-
wstała Strefa aktywności gospodarczej. Dzięki środkom 
finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego przygotowano miejsce 
idealne do rozwoju działalności produkcyjnej lub 
przemysłowej.
 Na powierzchni 15 hektarów podzielonych na 
cztery kompleksy, powstały drogi, chodniki, infra-
struktura kanalizacyjna. Jednym słowem planistycznie 
i fizycznie przygotowano teren, na którym baz barier 
można inwestować w rozwój własnej firmy. Szczu-
czyn rozpoczął również działania w porozumieniu 
z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną o objęcie 
jej zasięgiem, a tym samym pakietem korzyści dla 
przedsiębiorców, właśnie tych gruntów. Za pewnik 
można więc przyjąć powstanie już w najbliższym 
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czasie Podstrefy Szczuczyn SSSE. Dla inwestorów 
to niebywała szansa na dostęp do wszelkich ulg i 
zalet, które niosą za sobą strefy ekonomiczne.
 Szczuczyn dziś, a miasto to sprzed dwudziestu 
pięciu lat? Zmian zaszło wiele, rozwój budownic-
twa jednorodzinnego sprawił, że rozrosło się ono 
na nowych terenach, istniejące budynki odmieniają 
kolejno swoje oblicze przechodząc prace termomo-
dernizacyjne. Dzięki trosce i aktywności kolejnych 
gospodarzy również nasz największy zabytek, jakim 
jest kompleks popijarski, w którego skład wchodzi 
przepiękna barokowa świątynia oraz zespół budynków 
poklasztornych, został odrestaurowany i cieszy dziś 
oko zwiedzających go gości. 
 Widoczne zaangażowanie samorządu w rozwój 
miasta pokazuje chociażby fakt uzyskania trzeciego 
miejsca w Polsce w 2013 roku pod względem ilości 
pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
 Należy jednak pamiętać, że Szczuczyn to nie 

tylko miasto, to również współistniejące z nim na 
samorządowej mapie 29 sołectw, które nadają gminie 
rolniczy charakter. Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Szczuczynie rolnicy uzyskali dostęp no nowocze-
snych projektów, np. możliwości instalacji zestawów 
solarnych, czy też budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Historia lokalnej samorządności splotła się z 
olbrzymim poziomem przeobrażeń na polskiej wsi. 
Dodatkowym wsparciem ma być realizowany właśnie 
w mieście i całej gminie program „Asfaltowa gmina”, 
którego efektem końcowym będzie powstanie prawie 
20 kilometrów nowych dróg asfaltowych.
 Założyciel naszego miasta Stanisław Antoni 
Szczuka nie bez przyczyny nadał mu nazwę Szczu-
czyn. Zachował w niej cząstkę swojego nazwiska, ale 
również wskazał drogę kolejnym pokoleniom. Zada-
niem samorządu jest dbałość o dobro mieszkańców, 
za których bezpieczeństwo i warunki do rozwoju on 
odpowiada. Szczuczyński „-czyn” nie jest przypadkiem 
i najlepiej oddaje starania kolejnych pokoleń.

Władze Miasta i Gminy Szczuczyn:

1990-1994
Burmistrz: Jan Niebrzydowski
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jan Kin
Zarząd:

Kazimierz Galiński
 Jan Łempicki
 Feliks Witkowski
 Helena Zadrożna
 Aleksander Zalewski

1994-1998
Burmistrz: Jan Liberacki (07.1994)
Burmistrz: Stanisław Wądołowski (08.1994-1998)
Przewodniczący Rady Miejskiej: Helena Zadrożna
Zarząd:
 Kazimierz Galiński
 Kazimierz Łynka
 Zygmunt Molski
 Jan Łempicki
 Stanisław Wądołowski

1998-2002
Burmistrz: Stanisław Wądołowski
Przewodniczący Rady Miejskiej: Ryszard Witkowski

Zarząd:
 Kazimierz Łepkowski
 Witold Grunwald
 Zygmunt Kamiński
 Helena Tyszka
 Adam Jóźwik
 Waldemar Roszkowski

2002-2006
Burmistrz: Waldemar Szczesny
Przewodniczący Rady Miejskiej: Mirosław Rainko

2006-2010
Burmistrz: Waldemar Szczesny
Przewodniczący Rady Miejskiej: Jerzy Szymanowski

2010-2014
Burmistrz: Artur Kuczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej: Witold Grunwald

2014-2018
Burmistrz: Artur Kuczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej: Tomasz Mioduszewski
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 Samorządowe jutro Szczuczyna to działania 
zmierzające do rozwiązania tematów i problemów 
numer jeden, czyli niewystarczającej oferty rynku 
pracy i zatrzymanie pogłębiającego się w związku 
z tym faktem niżu demograficznego. Stąd właśnie 
realizacja zadania wykraczającego daleko poza teraź-
niejszość gminy, a polegającego na budowie terenów 
inwestycyjnych, próba pozyskania inwestorów stra-
tegicznych i wiele inicjatyw uchwałodawczych od 

pomocy de minimis po pomoc regionalną w postaci 
ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych. 
 Marzeniem samorządu Szczuczyna jest budowa 
Inkubatora przedsiębiorczości, wykonanie terenów 
rekreacyjnych w postaci zbiornika wodnego przy rzece 
Wissie oraz budowa kolejnych bloków komunalnych, 
które zapewnią niedrogie mieszkania o wysokim 
standardzie dla mieszkańców Szczuczyna.

Zapraszamy także do zwiedzania Szczuczyna wraz z aplikacją 
„Wirtualny Spacer po Szczuczynie” dostępną na stronie internetowej Urzędu: 

www.um.szczuczyn.pl

UM w Szczuczynie
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SZCZUCZYN KIEDYŚ I DZIŚ
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— J.S. Księże Lucjanie, proszę nam powiedzieć 
kilka słów o sobie, bo wszyscy w Szczuczynie znają 
i szanują księdza, ale myślę, że szczególnie młode 
pokolenie nie wie, kiedy się ksiądz urodził, gdzie się 
uczył, gdzie mieszkał jak ksiądz był młody. Ksiądz 
urodził się w Szczuczynie, prawda?
— L.Ś. Tak w Szczuczynie i tutaj się uczyłem 
we wszystkich szkołach. Dopiero do seminarium 
poszedłem w Warszawie.
— J.S. Księże Lucjanie, w którym roku ksiądz się 
urodził?
— L.Ś. W 1932 roku. Mam osiemdziesiąt trzy lata.
— J.S. I jeszcze przed wojną zaczął ksiądz chodzić 
do szkoły powszechnej w Szczuczynie?
— L.Ś. Tak, tak..
— J.S. A gdzie wtedy była szkoła?
— L.Ś. Szkoła była przy kościele, w celach.
— J.S. A gdzie mieszkaliście w Szczuczynie? 
— L.Ś. Tutaj, na Wąsoskiej bo ojciec tu pracował. 
— J.S. A czym się tata zajmował?
— L.Ś. Był stolarzem.
— J.S. A mama?
— L.Ś. Mama nic, tylko gotowała.
— J.S. To z dziada pradziada, bo dziadkowie też 
mieszkali w Szczuczynie?
— L.Ś. Tak, tak.. Dziadkowie, wszyscy, cała rodzina, 
zawsze w Szczuczynie mieszkali. Ja potem poszedłem 
do seminarium.
— J.S. Jako kilkuletni chłopiec, jak ksiądz pamięta 
ten Szczuczyn przed wojną?

Rozmowy o Szczuczynie

 Ksiądz kanonik Lucjan Świderski urodził się 15 
września 1932 r. w Szczuczynie jako syn Jakuba i Anny 
z Huszczów. Rodzina mieszkała przy ul. Wąsoskiej 2. 
Po ukończeniu seminarium duchownego w Warszawie, 
otrzymał w 1961 r. święcenia kapłańskie. Pracował 
potem w kilku parafiach, m.in. w Brochowie i Falenicy, 
a ostatnie kilkadziesiąt lat swą kapłańska posługę spra-
wował jako proboszcz w Mszczonowie na Mazowszu, 
skąd przeszedł na emeryturę i wrócił do Szczuczyna.
 22 czerwca 2012 r. Rada Miejska nadała księdzu 
Lucjanowi Świderskiemu tytuł „Honorowy Obywatel 
Gminy Szczuczyn”.
 Wspomnień księdza Lucjana Świderskiego wysłuchali 
Renata Markiewicz (R.M.) i Janusz Siemion ( J.S.).

„Zawsze chciałem być księdzem” – rozmowa z księdzem kanonikiem Lucjanem

— L.Ś. No to było takie małe miasteczko, człowiek 
się tym nie zajmował, miał się gdzie bawić, chodził 
ulicą, bo to nie było takiego ruchu, jak teraz. To się 
bawiło i chodziło..
— R.M. A w co się bawiło?
— L.Ś. No tak sobie pobiegać z kółkiem, takie się 
robiło z wiadra, te dolne kółko… jak się oderwało i 
tak się biegało z tym kółkiem na kulasie.
— J.S. Z obręczą to się chyba nazywało?
— L.Ś. Tak, tak…
— J.S. A przyjaciół, kolegów miał ksiądz?
— L.Ś. Tak, to wszystko byli koledzy ze szkoły. 
Razem żeśmy się bawili, rozmawiali, ganiali, grali w 
piłkę w stodołach. Młodzi byliśmy, jak to się mówi 
grało się w piłkę po swojemu, ale tak klasycznie grać 
to nie.
— J.S. A czy coś utkwiło księdzu w pamięci z 
tego okresu, z dzieciństwa przed wojną? Coś takiego 
szczególnego, czy wesołego, a może drastycznego?
— L.Ś. Nie. Ja to raczej miałem życie spokojne, bo 
tak to rodzice byli oddani, kochali nas, bo nas tylko 
troje dzieci było… brat był starszy, siostra młodsza, 
ja byłem średni. Ja byłem najbardziej rozrabiający.
— J.S. Łobuz?
— L.Ś. Najwięcej lania dostawałem, oni nic, matka 
mnie nieraz ćwiczyła ale to już…
— J.S. Mówiliśmy już o okresie przedwojennym, 
o tym dorastaniu, sielskim życiu księdza. A wojna? 
Okupacja? Jak ksiądz zapamiętał wojnę?
— L.Ś. Tego tak dobrze nie pamiętam, bo ja byłem 
młody chłopak. W domu miałem dobrze wszystko, 
ojciec był, matka była, brat był. 
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— J.S. Czy to było odczuwalne dla księdza, że jest 
wojna?
— L.Ś. Nie, nie…ja tam się nie interesowałem, co 
się na świecie dzieje. W domu było dobrze, opieka 
była dobra. Taką miałem młodość. 
— J.S. No ale, niemieckie wojsko było w Szczuczynie, 
było ich widać?
— L.Ś. No tak, ale wtedy to się jeszcze nic nie działo.
— J.S. Nie odzywali się do was, do dzieci?
— L.Ś. Nie. To znaczy tak do dzieci się nie odzywali, 
rodzice nie puszczali nas na ulicę. „Siedź w domu”. 
Ojciec wiedział, co to jest, on był w wojsku przed 
wojną i na wojnie, to on wiedział co to jest. Kazał 
siedzieć w domu i koniec. A jak byłeś smarkacz, 
musiałeś się słuchać rodziców i chodzić do szkoły.
— J.S. W czasie okupacji nic nie było związanego 
z nauką?
— L.Ś. Nie, nie.. Niemcy nie dali.
— J.S. To jak Rosjanie z początku weszli, to chyba 
jakaś szkoła była?
— L.Ś. Tak. Oni zaraz swoją szkołę założyli no i 
swoją ideologię zaczęli nam tu wprowadzać. 
— J.S. I ksiądz chodził do tej sowieckiej szkoły?
— L.Ś. Tak, no trzeba było, zawsze można było się 
czegoś nauczyć.
— J.S. I czego oni tam uczyli? Pamięta ksiądz? 
— L.Ś. Marnie tam było… 
— J.S. Tylko po rosyjsku?
— L.Ś. Nie. Po polsku uczyli. Matematyki i innych 
przedmiotów, tylko że mieli na to wpływ.
— J.S. I te zajęcia odbywały się też w celach?

– wojną szkoła powszechna, a po wojnie podstawówkę 
tam zrobili.
— R.M. Skończyła się wojna, i co dalej?
— L.Ś. Po wojnie skończyłem podstawówkę, 
a potem poszedłem do szkoły średniej. No i tam 
mnie do paki wsadzili.
— J.S. Do paki, za co?
— L.Ś. Bo skrzyknąłem kolegów ze swojej szkoły 
średniej mówiąc: „Słuchajcie, chodźcie, założymy 
organizację przeciwko tej komunie” i razem założy-
liśmy taką tajną organizację przeciwko temu ZMP 
(Związek Młodzieży Polskiej). Miałem 17 lat jak 
mnie aresztowali i dostałem wyrok przez sąd na rok 
czasu.
— R.M. A gdzie ksiądz odsiadywał ten wyrok?
— L.Ś. Siedziałem w tych carskich celach w fortach 
koło Łomży
— J.S. A co się z księdzem działo po wyjściu z 
więzienia?
— L.Ś. Musiałem skończyć szkołę i zdać maturę, 
ale szkoły w Szczuczynie już nie było, więc maturę 
zrobiłem u Ojców Salezjanów w Różanymstoku. 
Chciałem iść na studia, ale jako politycznie podej-
rzanego mnie nie przyjęli.
— J.S. Słyszałem, że ksiądz służył w wojsku?
— L.Ś. Tak, całe dwa lata i nawet mi się podo-
bało; ten rygor, ta dyscyplina – tak po wojskowemu 
Służyłem w I Dywizji Piechoty tego… jak mu tam, 
a Tadeusza Kościuszki. Po wojsku do seminarium mnie 
nie przyjęli więc musiałem iść do swojej pierwszej 
pracy. Uczyłem w Technikum Rolniczym w Białej 

 Tuż po wojnie. Uczniowie IV klasy Szkoły Powszechnej w Szczuczynie z ostatnim rzędzie stoi szósty od lewej 
uczeń Lucjan Świderski. Źródło: foto ze zbiorów CALT. Zdjęcie podarował sędzia Andrzej Konopka
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 Piskiej. Tam młodzież mnie lubiła. Byłem nawet 
kierownikiem internatu, a dyrektor to chciał mnie 
nawet ze swoją siostrzenicą ożenić. Ale wiecie, ja to 
mu mówiłem, że nie mam wykształcenia, a też coraz 
bardziej chciałem być księdzem.
— J.S. No bo przecież i ministrantem ksiądz był?
— L.Ś. Byłem, byłem jak proboszczem był Załuska. 
On tu pracował długie lata i tu umarł i pochowany 
jest na cmentarzu.
— J.S. No bo Henryk Świderski opowiadał nam, że 
teraz jest tylko dwóch, trzech ministrantów a jak był mały, 
to u księdza Załuski był ze czterdziestu. To prawda?
— L.S. No dużo było, tak. On tak przyciągał do 
siebie. Lubił to. Każdy chciał dzwonić i do mszy przy 
ołtarzu służyć. To było wyróżnienie dla rodziców i 
dla nas jako dzieci.
— J.S. Powołanie i decyzja o wyborze drogi życiowej 
jako kapłan, to odpokutowanie tego, że ksiądz za 
młodu był łobuzem?
— L.Ś. Nie. Wcale nie byłem złośliwy, tylko jak mi 
ktoś podskoczył, to i dostał lanie, bo pięść miałem dobrą.
— J.S. A co spowodowało, że wybrał ksiądz akurat 
taką drogę? Coś istotnego, szczególnego?
— L.Ś. Już jak byłem małym chłopakiem, to chyba 
powołanie się zrodziło, bo w domu taki ołtarzyk ro-
biłem i msze odprawiałem. Tak sobie ćwiczyłem. Jak 
podrosłem złożyłem papiery do seminarium do Łomży, 
ale przyjąć mnie nie chcieli, bo przecież siedziałem.
— J.S. A jak rodzice na to zareagowali? Ucieszyli się?
— L.Ś. No tak, jak powiedziałem, że będę księdzem, 
to się ucieszyli. Kto by się nie cieszył?
— J.S. To gdzie ksiądz w końcu skończył seminarium?
— L.Ś. Uparty byłem, i jak Łomża mnie nie chciała, 
to spróbowałem w Warszawie i kardynał Wyszyński był 
tam arcybiskupem. Widzicie, to Pan Bóg wysterował, bo 
kardynał Wyszyński mówi do mnie: „Ja więcej Łomży-
niaków mam w Warszawie w seminarium niż w Łomży”.
— J.S. Został ksiądz wyświęcony i do pracy. Dokąd?
— L.Ś. W wielu parafiach pracowałem. Długo 
by o tym opowiadać. Ja długo nie byłem w jednym 
miejscu. Muszę się trochę pochwalić, bo ludzie mnie 
lubili. Mówili: „Taki czarnulek, kolorowy, żywy”.
— R.M. A jakieś przygody, ciekawe zdarzenia z 
tych parafii ksiądz pamięta?
— L.Ś. Powiem o kolędzie. U mnie to najpierw 
panie z kółka różańcowego chodziły pytać, czy lu-
dzie księdza przyjmą, wszystko przygotowały, czy ja 
mogę wejść, czy nie mogę wejść, czy przyjmą, czy nie 
przyjmą. Już miałem wszystko gotowe.
— R.M. To ksiądz miał taką listę?

— L.Ś. No tak, miałem listę, ale było nieraz tak, 
że drzwi były zamknięte. Więc przychodzę i patrzę, 
gdzie mam iść, a tu drzwi otwiera sekretarz partii i 
mówi: „Ksiądz omija” i zaprasza mnie do środka, 
twierdząc, że był on może trochę i przeciwny, ale 
jak zobaczył, że taka jest rozróba i ludzie zamiast 
podpalić kościół, spalili dom partii to pomyślał, że 
coś tu nie gna.
— R.M. No i przyjął kolędę?
— L.Ś. Przyjął. A potem to ten ubek się otworzył 
i prawie wcale się nawrócił.
— J.S. Po wielu latach pracy przeszedł ksiądz na 
emeryturę. W którym roku?
— L.Ś. Zaskakujące pytanie! Nie czuję się jak na 
emeryturze. Msze z proboszczem odprawiam, spo-
wiadam, a wczoraj to nawet miałem telefon z jednej 
z moich pierwszych placówek, że taka kobieta umarła 
i rodzina mnie prosiła: „Niech ksiądz się pomodli, bo 
ona zawsze księdza wspominała”.
— J.S. Powrócił ksiądz do Szczuczyna i jak ksiądz 
spostrzega to nasze miasto?
— L.Ś. W mieście dużo się dzieje. Robią ulice, domy. 
I przy kościele zaczęli. Miasto pięknieje i człowiek 
się cieszy. Tak wiecie, trzeba robić. Gospodarz jest 
po to, żeby gospodarzyć.
— J.S. Dziękujemy ślicznie za rozmowę i życzymy 
dużo zdrowia.

Ks. Lucjan Świderski. Źródło: skan ze zbiorów CATL. 
Zdjęcie udostępnił ks. L. Świderski
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„Szukaj przyjaciół, tam gdzie śpiewają.
Źli ludzie pieśni nie znają .”

 Ta maksyma stała się iskierką do powołania w 
1980 roku Zespołu Ludowego „KŁOSEK” w Ze-
spole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nie-
ćkowie i wiernie przyświeca jego działalności do dnia 
dzisiejszego. Zespół „Kłosek” powstał w 1980 roku 
z inicjatywy Pani Marii Ostrowskiej, która wów-
czas pracowała jako nauczyciel bibliotekarz 
w Zespole Szkół w Niećkowie. Celem działalności Zespołu 
było i jest po dzień dzisiejszy kształtowanie osobowości 
młodego, jak łany zbóż (stąd nazwa zespołu „KŁOSEK”), 
pokolenia Polaków, poprzez muzykę śpiew i taniec.
 Młodzież, kształcąca się w szkole w Niećkowie, 
pochodzi z różnych kultur etnograficznych: Mazowsza, 
Kurpi i Podlasia. Inicjatywa powołania zespołu po-
zwoliła zintegrować młodzież, a dodatkowo stała się 
czynnikiem rozwoju wokalnych i tanecznych talentów 
uczniów szkoły. Przez 35 lat swojej działalności Zespół 
uświetniał muzyką, śpiewem i tańcem uroczystości gmin-
ne, środowiskowe, powiatowe i wojewódzkie. Niektóre z 
jego występów emitowane były w programach ośrodków 
regionalnych TVP w programie 2 TVP i Polskim Ra-
diu. Zespół wielokrotnie uczestniczył w Wojewódzkim 
Przeglądzie Dorobku Artystycznego, odnosząc mniej-
sze lub większe sukcesy (w swoim dorobku posiada 
6 pucharów zdobytych w przeglądzie). W latach 90-tych 
Zespół niejednokrotnie prezentował swój repertuar na 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym. Promował bogaty dorobek kulturowy nasze-
go regionu również poza granicami kraju wyjeżdżając 
z gościnnymi występami do Czech, Niemiec. „KŁOSEK” 
wyjeżdżał również na Litwę w ramach współpracy ze 
Wspólnotą Polską.
  W 2012 roku „Kłosek” uczestniczył w Jarmarku 
Jagiellońskim w Bielsku Podlaskim. W 2013 roku 
w Białymstoku oraz w 2014 roku w Łomży Zespół 
uczestniczył w paradzie województwa podlaskiego, 

podczas której jego występ stanowił jeden z punktów 
programu. „KŁOSEK” występował charytatywnie 
w Warszawie w Teatrze Roma (scena św. Barbary) 
na rzecz dzieci z Afryki. W 2014 roku w ramach re-
gionalnej wymiany młodzieży, „KŁOSEK” występował 
na „Baligrodzkim Festiwalu Kultur” Bieszczady 2014.
 Z pewnością przez 35 lat działalności „KŁO-
SKA” – jak potocznie mówią o nim uczniowie z 
Niećkowa – zmieniła się rzeczywistość wokół nas. 
Jednak Zespół funkcjonuje prężnie nadal i jak wynika 
z powyższego opisu ciągle jest zapraszany na różne 
uroczystości. Najbliższe estradowe plany Zespołu to 
udział w dniu 24 maja 2015 roku w Wojewódzkim 
Święcie Ludowym w Sokółce.

 „KŁOSEK” nie istniałby bez młodzieży. Po-
wodem do dumy i nieskrywanej radości jest fakt, że 
rokrocznie wśród uczniów szkoły znajdują się osoby 
chętne, które poprzez taniec i śpiew uczestniczą w 
bogatej działalności Zespołu. 
 Pani Maria Ostrowska – jak o sobie samej mówi 
MATKA RODZICIELKA Zespołu – obecnie jest 
już emerytowanym nauczycielem Zespołu Szkół w 
Niećkowie. Zapoczątkowane przez nią dzieło znalazło 
kontynuatorów w osobie pani Ewy Hanc – nauczyciela 
wychowania fizycznego, która obecnie zajmuje się 
Zespołem przy wsparciu pani Elżbiety Ptak – wy-
chowawcy w Internacie Zespołu Szkół w Niećkowie.
 Zespół „KŁOSEK” jest swego rodzaju perełką szkoły, 
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 ponieważ rzadko zdarza się tak, by taki Zespól funkcjono-
wał przy szkole, o wiele częściej miłośnicy muzyki mogą 
słyszeć o działalności podobnych zespołów działających 
przy miejskich lub gminnych domach kultury.
 Ta niećkowska perełka została w bieżącym roku 
dostrzeżona przez kapitułę Stowarzyszenia Świętego 
Izydora Oracza. W dniu 9 maja 2015 roku w Zespole 
Szkół w Niećkowie odbyła się uroczystość XI edy-
cji wręczenia Medalu Świętego Izydora Oracza za 
Szczególne Zasługi w Rolnictwie. Podczas uroczy-
stości opisanym wyżej medalem odznaczony został 
funkcjonujący przy szkole Zespół Ludowy „Kłosek”. 
 Na uroczystość wręczenia medalu zaproszeni zostali 
absolwenci, nauczyciele oraz osoby związane przez lata z 
zespołem, które w sposób istotny przez zaangażowanie 
się w pracę zespołu, taniec i śpiew przyczyniły się do 
osiągnięcia sukcesu. Uroczystości odbyły się w dniu 9 
maja 2015 roku o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz władze 
kościelne. W tak podniosłej dla zespołu Kłosek chwili 
Dyrektor Szkoły Dariusz Koniecko przekazał pamiątkowe 
grawertony dziękując za wkład pracy na rzecz Zespołu 
dla inicjatorki jego powstania pani Marii Ostrowskiej 
oraz kierującej obecnie pracami Zespołu pani Ewy Hanc. 
 HONOROWY PATRONAT NAD UROCZY-
STOŚCIĄ objęli: Marszałek Województwa Pod-
laskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, J.E. 
Ks. Arcybiskup Metropolita Białostocki, Wojewoda 
Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku
 W niedzielę 10 maja 2015 roku Zespół Ludowy 
„KŁOSEK” wyjechał do Białegostoku, gdzie podczas 
mszy świętej odprawionej o godzinie 14.30 w Kościele 
pod wezwaniem Św. Ducha swoim śpiewem uświetniał 
dalszy przebieg obchodów Św. Izydora Oracza.

Bożena Sokołowska

Gminny Dzień Strażaka 
 W niedzielę, 17 maja 2015 roku, Mszą Świętą w 
kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie rozpoczęto 
uroczystość obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Tego 
dnia spotkali się strażacy wszystkich, gminnych jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni 
goście, aby wspólnie obchodzić to strażackie święto.

 Poczty sztandarowe straży pożarnych oraz szkół 
podkreślały powagę święta, a jak zwykle szczuczyńska 
orkiestra OSP była głównym spoiwem łączącym 
wszystkie elementy uroczystości.
 Wśród zaproszonych gości był wieloletni dzia-
łacz samorządowy, były Wojewoda Łomżyński, a 
dziś wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego – Mieczysław Bagiński oraz Starosta 
Grajewski – Jarosław Augustowski, Burmistrz Szczu-
czyna – Artur Kuczyński i inni.
 Druga część uroczystości miała miejsce przed 
pomnikiem Stanisława Antoniego Szczuki na Placu 
Tysiąclecia w Szczuczynie. Po złożeniu meldunku przez 
Naczelnika OSP, został odegrany hymn państwowy, a 
później hymn strażacki przez Orkiestrę Dętą w Szczu-
czynie pod batutą dyrygenta Roberta Świderskiego.
 Po powitaniu niektórych uczestników i okoliczno-
ściowym przemówieniu prezesa ZG OSP Mirosława 
Rainko, wręczono medale i odznaczenia zasłużonym 
strażakom. Szczególnym wyróżnieniem uhonorowano 
druha Mieczysława Bagińskiego.

 W przemówieniach gości akcentowana była 
ważna rola współczesnego, o szerokim zakresie działań 
strażaka oraz zależności społeczeństwa od kwalifikacji 
druhów w ich arcytrudnej profesji.
 „Dawniej – jak twierdzili mówcy – praca straża-
ków polegała niemal wyłącznie na gaszeniu pożarów. 
Dziś nowoczesne, strażackie wozy bojowe wyjeżdżają 
nie tylko do likwidowania pożarów, ale także do 
wypadków drogowych, pomocy medycznej, powodzi 
i katastrof różnego typu. Druhowie są wszędzie tam, 
gdzie zagrożone jest życie i mienie.
 Strażackie oddanie na rzecz środowiska, w tym 
społeczeństwa, ratowanie życia, zdrowia i mienia 
ludzkiego oraz gotowość niesienia pomocy w każdej 
chwili tym, którzy jej nagle potrzebują, to działania 
wpisane w całodobową strażacką służbę i są zgodne 
z mottem” Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Stanisław Orłowski, źródło: e-grajewo.pl
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Wybory prezydenckie w Gminie Szczuczyn

 Wybory prezydenckie 2015 już za nami. Andrzej 
Duda został nowym prezydentem Polski. Wygrał 
zarówno pierwszą, jak i drugą turę wyborów. Kan-
dydat Prawa i Sprawiedliwości w ostatecznym starciu 
pokonał ubiegającego się o reelekcję Bronisława 
Komorowskiego z wynikiem 51,55 proc. poparcia, 
podczas gdy Komorowski zdobył 48,45 proc. głosów. 
Frekwencja w drugiej turze wyniosła 55,34 proc.
 Wybory Prezydenta odbywają się co 5 lat, chyba 
że z jakiegoś powodu (głównie z powodu śmierci lub 
rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja prezydenta 
zakończy się szybciej. Ta sama osoba może sprawować 
urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje.
 Prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzyma 
ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. 
Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wy-

borów (trzeba dodać, iż w Polsce podczas wyborów 
prezydenckich jest ona najwyższa). W przypadku, 
gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej 
liczby głosów, dwa tygodnie później odbywa się II 
tura głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci 
z największą liczbą głosów z I tury. Dla zwycięstwa w 
II turze wystarczy otrzymać więcej głosów niż inny 
kandydat (co jednak też znaczy ponad połowę ważnie 
oddanych głosów, ponieważ głos jest ważny tylko gdy 
oddany na któregoś z tych dwóch kandydatów).
 W III RP wybory prezydenckie przypadały 
jesienią, dopóki to nie zmieniło się z powodu śmierci 
Lecha Kaczyńskiego. Po raz piaty w historii III 
Rzeczypospolitej Polskiej wybieraliśmy Prezydenta.
 Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła 
się 10 maja. Statystyka I tury w Gminie Szczuczyn 
przedstawia się następująco:
Liczba uprawnionych do głosowania 5173
Liczba kart ważnych 2031
Liczba głosów ważnych 2014
Liczba głosów nieważnych 17
Frekwencja wyniosła 39,26%:
 Poszczególni kandydaci otrzymali następującą 
ilość głosów:

Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Braun Grzegorz Michał 14 0,70
2 Duda Andrzej Sebastian 975 48,41
3 Jarubas Adam Sebastian 52 2,58
4 Komorowski Bronisław Maria 484 24,03
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 52 2,58
6 Kowalski Marian Janusz 26 1,29
7 Kukiz Paweł Piotr 359 17,83
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 36 1,79
9 Palikot Janusz Marian 7 0,35

10 Tanajno Paweł Jan 2 0,10
11 Wilk Jacek 7 0,35

 Do drugiej tury wyborów prezydenckich 2015 
przeszli kandydat PiS – Andrzej Duda oraz popierany 
przez PO Bronisław Komorowski. II tura odbyła się 
24 maja. Statystyka II tury na terenie naszej Gminy 
przedstawia się następująco:

Liczba uprawnionych do głosowania 5155
Liczba kart ważnych 2378
Liczba głosów ważnych 2353
Liczba głosów nieważnych 25
 Wyniki II tury w naszej Gminie wyglądają 
następująco:
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 Lp Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1 Duda Andrzej Sebastian 1631 69,32
2 Komorowski Bronisław Maria 722 30,68

 Prezydent elekt obejmie urząd prezydenta do-
piero po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem 
Narodowym, w dniu, w którym upływa obecna pię-
cioletnia kadencja, czyli 6 sierpnia. – Zwyczajem jest, 
że Prezydent po złożeniu przysięgi przed Zgroma-
dzeniem Narodowym wygłasza przemówienie. Robił 
to Prezydent Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, 
Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. Następnie 
urzędujący prezydent przejmuje zwierzchnictwo nad 
Siłami Zbrojnymi oraz przewodnictwo kapitułom 
orderów najwyższej klasy przyznawanych w Polsce.
 Gratulujemy Prezydentowi-elektowi Andrzejowi 
Dudzie wygranej.

UM w Szczuczynie

Kanalizacja sanitarna i nowe nawierzchnie 
w centrum miasta

INWESTYCJE

 Zakończyły się już prace związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej w centrum miasta. 
Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy również nowe 
nawierzchnie ulic. Pracami objęte zostały ulice 
w ścisłym centrum Szczuczyna tj. ul. Szpitalna, 
Sobieskiego, Gumienna, Strażacka oraz Plac 
1000-lecia. Realizacja niniejszego zadania pozwoli 
na usprawnienie funkcjonowania gospodarki 
ściekowej w kolejnym rejonie miasta.  
 Na powyższe zadanie gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwa-
lifikowanych z PROW na lata 2007-2013 w 
ramach działania „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej”. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 1 762 312,51 zł, natomiast kwota 
pozyskanego dofinansowania ze środków UE 
wynosi 1 076 856,00 zł.

UM w Szczuczynie
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Inwestycje nam po drodze…
 Dobra droga to podstawa, by starać się o nowe inwestycje – powtarzano chórem podczas łódzkiej konferencji 
„S8 – inwestycje nam po drodze”. – Podlasie musi jeszcze trochę poczekać, tu też te nowoczesne drogi się pojawią 
– przekonywała Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki… Spotkanie zorganizowane przez Łódzką, 
Wałbrzyską, Warmińsko-Mazurską i Suwalską SSE odbyło się 14 maja 2015 r. w Łodzi.

 Do Łodzi, do hali Expo, w której odbywała się 
konferencja przyjechało blisko 150 samorządowców 
i przedsiębiorców z naszego regionu. Gminę Szczu-
czyn reprezentowali: Burmistrz Szczuczyna – Artur 
Kuczyński, radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu 
oraz przedstawiciele lokalnych firm. Choć tematem 
przewodnim spotkania była S8 i szanse jakie niesie ze 
sobą, oni chcieli przypomnieć sprawy obiecanych S19 
(Via Carpatia) i S61 (Via Baltica). Wicemarszałek 
Bogdan Dyjuk przypomniał też o S16, która może 
połączyć kraje bałtyckie przez Suwałki z polskimi 
portami.

 

– Swoją firmę zbudowałem w Suwałkach blisko 
20 lat temu, bo już wtedy w gazetach pisano, że 
lada moment zbudowana będzie „ósemka”. To był z 
resztą jeden z argumentów, który przekonał mojego 
francuskiego partnera. Obecnie jest rok 2015 r., ja 
buduję już czwarty zakład w Suwałkach, a drogi 
dalej nie ma. Zaczynam się zastanawiać czy dożyję 
momentu jej budowy – żartował z estrady Henryk 
Owsiejew, właściciel Malow Suwałki, europejski lider 
w produkcji mebli metalowych. Większość produkcji 
z suwalskich zakładów trafia na eksport do Niemiec 
czy Skandynawii.
 Pani wiceminister tonowała jednak emocje: – 
Na razie te drogi powstają w centralnej i zachodniej 
Polsce, a i tak ledwie od kilku lat. Nie ma wyjścia, 
trzeba jeszcze poczekać, aż podlaskie odcinki dołączą 
do już gotowej sieci w innych częściach kraju.
 Jak już wspomniano, organizatorami konferencji 
były specjalne strefy ekonomiczne zlokalizowane 
wzdłuż „ósemki” – Suwalska, Warmińsko-Mazur-
ska, Łódzka i Wałbrzyska. Zwłaszcza dwie ostatnie 
czerpią ogromne profity właśnie z dobrej siatki dróg 
ekspresowych w swoich regionach. To właśnie w nich 
jest największe natężenie inwestycji.
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  – Droga S8 jest pewnym symbolem, bo w regionie 
potrzeby w tym zakresie mamy ogromne. Jednak nie 
ma co narzekać, trzeba pracować. Drogi lada moment 
powstaną, a my musimy być gotowi i zawczasu przy-
gotować tereny inwestycyjne – tłumaczył zebranym 
Robert Żyliński, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Ta niedługo powiększy się niemal 
dwukrotnie. 
 – Tak patrzę na mapę inwestycji i widzę wielkie 
ich zagęszczenie w centralnej i południowo-zachodniej 
Polsce. Zapraszam więc do nas, u nas jest i luźniej i 
mamy dobry klimat inwestycyjny – powiedział Artur 
Kuczyński, burmistrz Szczuczyna.
 – Już teraz w ministerstwie mamy coraz więcej py-
tań od przedsiębiorców o tereny północno-wschodniej 
Polski, a to dlatego że tam mogą liczyć na największe 
preferencje sięgające do 70 proc. wartości inwestycji. 
W zachodniej części kraju takie wartości są nieosią-
galne – dodaje minister Ilona Antoniszyn-Klik.
 Podczas konferencji „S8-Inwestycje nam po 
drodze”, na przykładzie drogi ekspresowej pięciu 
województw i czterech specjalnych stref ekono-
micznych, zaprezentowano jakie dobre praktyki 
zostały już wdrożone przez samorządowców i jaki 
potencjał gospodarczy niesie za sobą sąsiedztwo 
trasy Wrocław-Białystok. S1, S3, S6, S7, S8, S69 to 
drogi, przy których Specjalne Strefy Ekonomiczne 
będą oferowały grunty pod inwestycję dla sektora 
MŚP. Przed władzami samorządowymi oraz spe-
cjalnymi strefami ekonomicznymi ulokowanymi 
wzdłuż tras szybkiego ruchu stoi ważne zadanie. 
Muszą one podjąć spójne działania komunikacyjno-

-promocyjne oraz inwestycyjne, dzięki którym uda 
się pozyskać nowe projekty inwestycyjne, a co za 
tym idzie, stworzyć nowe miejsca pracy. Ponadto 
cztery Strefy Suwalska, Wałbrzyska, Łódzka oraz 
Warmińsko-Mazurska podpisały list intencyjny, w 
którym zobowiązały się do podejmowania wspólnych 
działań ukierunkowanych na wsparcie inwestycyjne 
dla MŚP chcących ulokować swój kapitał wzdłuż 
trasy S8.
 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce od kil-
kunastu lat z powodzeniem przyciągają inwestorów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Łączna 
wartość zrealizowanych projektów w 14 SSE prze-
kroczyła już 100 mld zł, a przedsiębiorcy utworzyli w 
nich ponad 300 tysięcy miejsc pracy. O atrakcyjności 
danego obszaru decydują już nie tylko zachęty inwe-
stycyjne, dostępność kadr, przygotowanie mediów i 
terenu inwestycyjnego. Ogromne znaczenie ma rów-
nież położenie i dostępne połączenia komunikacyjne, 
które często stanowią kluczowy czynnik przy wyborze 
odpowiedniej lokalizacji przez przedsiębiorców. To, 
zaś stanowi duży atut dróg ekspresowych.
 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna to obec-
nie 375,6 h w siedmiu podstrefach: Suwałki, Grajewo, 
Białystok i Łomża w woj. podlaskim, Ełk i Gołdap 
(woj. warmińsko-mazurskie) oraz Małkinia Górna w 
woj. mazowieckim. W strefie działa obecnie 81 firm, 
które zatrudniają prawie 6,5 tys. osób. Zainwestowały 
ponad 2 mld zł. Firmy, które dostały zezwolenia w 
2014 r. mają łącznie zainwestować ok. 602 mln zł, 
zatrudnić 220 nowych pracowników oraz utrzymać 
ok. 2 tys. miejsc pracy. Suwalska strefa czeka na po-

większenie o 207,4 ha. 
Wniosek został złożo-
ny w połowie listopada 
2014 r. Strefa miałaby 
się powiększyć o nowe 
tereny dla inwestorów 
objętych ulgą w istnie-
jących podstrefach w 
Białymstoku, Grajewie 
i Suwałkach, a zupełnie 
nowe podstrefy miały-
by powstać w Bielsku 
Podlaskim, Szczuczynie, 
Siemiatyczach, Czyże-
wie, Hajnówce, Narewce, 
Nowogrodzie i Sejnach. 
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Szczuczyn jest już przygotowany na inwestorów
 Szczuczyn stał się atrakcyjnym miejscem do pro-
wadzenia działalności produkcyjnej i przemysłowej. A 
to dzięki powstaniu Strefy aktywności gospodarczej. 
Wkrótce pobliskie tereny swoim zasięgiem obejmie 
także strefa ekonomiczna. 
 Działania Szczuczyna doskonale wpisują się w 
strategię Podlasia, które stawia na rozwój przedsię-
biorczości. Miasto przygotowało idealne warunki 
do prowadzenia firmy. Na styku dróg krajowych 61 
(Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Suwałki) oraz 58 
(Pisz – Olsztyn) powstała Strefa aktywności gospo-
darczej. Na powierzchni 15 hektarów wybudowano 
drogi, chodniki oraz infrastrukturę kanalizacyjną.
  Atutem Szczuczyna jest doskonała lokalizacja przy 
projektowanej międzynarodowej trasie Via Baltica. 
Do 2020 r. stanie się ona największą arterią komu-
nikacyjną łączącą ten region Polski nie tylko z resztą 
kraju, ale również sąsiednimi państwami. – Szczuczyn 
to znakomite miejsce do inwestowania nie tylko dla 
firm logistycznych, ale również firm produkcyjnych 
– podkreśla Robert Żyliński, prezes Suwalskiej SSE 
S.A. – Cały region jest dobrze rozwinięty. Wsparty 
kadrami z pobliskich większych miast (Grajewo, 
Ełk) może dać szanse produkcji w każdej branży, 
przy zachowaniu konkurencyjnych cen wytworzenia 
produktu – dodaje Żyliński.
 Władze Szczuczyna zapewniają, że każda z dzia-
łek jest w pełni przygotowana do potrzeb inwestorów. 
Mogą oni liczyć na dobre drogi dojazdowe, bliskość 
węzła wjazdowego na obwodnicę Szczuczyna, wodo-
ciąg, kanalizację sanitarną i deszczową, doprowadzenie 

prądu. Tutejsi urzędnicy faktycznie, a nie tylko w 
teorii służą wsparciem i pomocą przedsiębiorcom, 
którym oferowane będą zwolnienia z podatków i 
opłat lokalnych. Ulgi te uzależnione będą od pozio-
mu inwestycyjnego oraz liczby zatrudnionych osób. 
Fakty te potwierdza Robert Żyliński: – Inwestując 
w Szczuczynie można liczyć na dobrą kooperacje z ist-
niejącymi �rmami w dużym kompleksie przemysłowym 
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Ełku. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt bardzo 
przyjaznych władz samorządowych. Możemy tu liczyć 
nie tylko na kompleksową obsługę inwestycyjną, ale 
również na zachęty �nansowe w ramach pomocy de 
minimis. 
 Pierwsze przetargi na sprzedaż działek w Podstre-
fie Szczuczyn mają ruszyć jesienią tego roku. Władze 
samorządowe postarały się, aby wśród udogodnień dla 

inwestora znalazła się również 
atrakcyjna cena proponowanych 
na sprzedaż gruntów. Reasumu-
jąc: przedsiębiorcy inwestujący 
w Szczuczynie mogą uzyskać 
przewagę konkurencyjną dzięki 
tańszym kosztom pracy, niskim 
cenom kupna gruntu, ale przede 
wszystkim należy pamiętać o 
możliwości skorzystania z po-
mocy publicznej w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. To zwrot do 70 proc. kosz-
tów inwestycji.

UM w Szczuczynie
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Nowe drogi w gminie – czyli budujemy 
kolejne „schetynówki”…
 Rozpoczęły się już prace mające na celu przebu-
dowę oraz położenie nawierzchni asfaltowej dróg na 
Osiedlu Pawełki w Szczuczynie (ulice: K. Marysieńki, 
J. Falkowskiego) oraz w miejscowościach gminnych: 
Swidry Awissa i Bęćkowo. Na realizację niniejszego 
zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 Przetarg na realizację zadania wygrała firma 
STRABAG Sp z o.o, która zgodnie z umową do 
końca sierpnia br. wybuduje ok. 3 km dróg. Zgodnie 
z dokumentacją oprócz utwardzenia nawierzchni, wy-
konane zostaną chodniki, zieleńce, zjazdy na posesje, 
oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowane 
będą progi spowalniające. 
 Tegoroczna inwestycja jest niezwykle ważna za-
równo dla mieszkańców jak i Burmistrza Szczuczyna. 
Ze złą nawierzchnią lub też jej brakiem mieszkańcy 
gminy borykali się już od wielu lat. Problem był 
szczególnie odczuwalny w sezonach wiosennych i 
jesiennych, kiedy to błoto utrudniało dotarcie na 
posesje zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym.
 Od dawna wiadomo, że inwestycje drogowe 
należą do inwestycji o znaczeniu priorytetowym. 

Jednakże, pomimo starań Burmistrza Szczuczyna 
i jego współpracowników, pomimo tego, że dzięki 
pozyskiwanym dotacjom udaje się odnowić coraz to 
więcej dróg i ulic – to jednak dobrych nawierzchni 
wciąż jest za mało. Dlatego też, opracowany został 
specjalny program „Asfaltowa Gmina” uwzględniający 
wszystkie drogi gminne kwalifikujące się do remontu 
czy przebudowy. Koszt dróg w latach 2015-2018 
wyniesie prawie 5 mln zł, w tym ponad 80% stanowić 
mają środki z pozyskanych dofinansowań.

UM w Szczuczynie

Nowoczesna hydrofornia w Niedźwiadnej
 Zakończyliśmy już prace związane z remontem 
hydrofornii w Niedźwiadnej. Pomimo tego, że hydro-
fornia w Niedźwiadnej działa dopiero od 2006 r., to 
jednak technologia zastosowana podczas jej budowy 
okazała się nie wystarczająca do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców aż 14 wsi z ternu gminy Szczuczyn. 
Inwestycja ta pozwoliła na jakże potrzebną zmianę 
technologii uzdatniania wody. Hydrofornia w Niedź-
wiadnej zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 
Niedźwiadna, Mazewo, Czarnówek, Jambrzyki, Ko-
niecki Rostroszewo, Brzeźnio, Czarnowo, Chojnowo, 
Sokoły, Obrytki, Kurki, Załuski, Dołęgi i Koniecki 
Małe. Dotychczasowa technologia nie była wystar-
czająca na tak dużą hydrofornię. Dzięki pozyskanym 
środkom dokonano kompleksowej wymiany zużytych 

filtrów żwirowych, aeratora, zestawów hydroforowych 
oraz pompowego. Wszystkie urządzenia zamontowane 
na stacji wykonane zostały ze stali kwasoodpornej. 
Dodatkowo dokonano rozruchu i podłączenia ko-
lejnej studni głębinowej, dzięki czemu zwiększyła 
się dwukrotnie wydajność ujęcia. Ponadto w ramach 
zadania Gmina wybudowała siedem przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz zakupiła ciągnik oraz 
beczkę do zbiórki ścieków. To wszystko zrealizowano 
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu (75% kosztów 
kwalifikowalnych) w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej – PROW na lata 
2007-2013.

UM w Szczuczynie
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Szczuczyn przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu
 W gminie Szczuczyn już od ponad roku realizowa-
ny jest projekt mający na celu przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu mieszkańców, poprzez zapewnienie 
im m.in. bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego 
Internetu oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy. Do 
tej pory z projektu skorzystało 70 rodzin zagrożonych 
wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeń-
stwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację 
materialną lub niepełnosprawność. Ponadto, placówki 
podległe Gminie (Miejski Dom Kultury, Biblioteka, 
szkoły i świetlice wiejskie) wyposażone zostały w 
komputery przenośne oraz darmowy dostęp do In-

ternetu. Od ponad roku pracownicy referatu Rozwoju 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie czynili 
starania aby uzyskać zgodę Instytucji Zarządzającej na 
wykorzystanie oszczędności poprzetargowych i zakup 
dodatkowych komputerów dla rodzin potrzebujących 
takiego wsparcia. W końcu do prośby ustosunkowano 
się przychylnie, dzięki czemu w czerwcu br. kolejne 
18 rodzin otrzymało zestawy komputerowe i dar-
mowy dostęp do Internetu. Ponadto w ramach pro-
jektu w laptopy wyposażona została świetlica wiejska 
w Niedźwiadnej.UM w Szczuczynie

Wykluczenie cyfrowe – dodatkowe komputery rozdane

Para�a pozyskała pieniądze – ruszyły 
prace przy zabytku
 Rozpoczęły się prace mające na celu odwodnienie 
kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w 
Szczuczynie oraz kompleksu poklasztornego. Pro-
boszcz tutejszej parafii, ks. Robert Zieliński, dzięki 
wielu staraniom oraz współpracy z Burmistrzem 
Szczuczyna i pracownikami referatu Rozwoju i In-
westycji pozyskał wysokie wsparcie na ten cel. Już w 
2014 roku złożone zostały wnioski do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o 
wsparcie i dofinansowanie zaplanowanego działania. 
Okazało się, iż parafia miała szczęście. Wnioski zostały 
wysoko ocenione, tym samym z Ministerstwa Kultury 
pozyskano dofinansowanie w wysokości 300 tyś. zł, 
a z Urzędu Marszałkowskiego 25 tyś. zł. Obecnie 
trwające prace stanowią pierwszy etap inwestycji 
obejmującej swym zakresem odwodnienie murów 
zabytkowego kompleksu oraz wykonanie instalacji 
kanalizacji deszczowej zbierającej wody spadowe i 

gruntowe. Już teraz ksiądz proboszcz myśli o dalszym 
etapie prac i ubieganiu się o pozyskaniu środków 
finansowych na odnowienie elewacji oraz wymianę 
okien i drzwi w całym obiekcie. 

 Wszyscy, którzy pragną wspomóc prace remon-
towe, mogą wnieść dobrowolną opłatę na konto 
bankowe Parafii:

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
63 8768 0003 0000 1414 2000 0020

UM w Szczuczynie
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Nowa Usługa: SMS-City.News
 Urząd Miejski wSzczuczynie od 
maja uruchomił usługę, dzięki której 
każdy mieszkaniec Gminy, który wyraził 
chęć wypełniając odpowiednią dekla-
rację, otrzymywać będzie bezpłatnie 
wiadomości sms z ważnymi informa-
cjami dotyczącymi Gminy Szczuczyn.
  Za pośrednictwem sms wysyłane 
będą m.in. informacje o terminach 
planowanych wyłączeń prądu lub wody, czasie usu-
nięcia awarii, zagrożeniach pogodowych, upływa-
jących terminach opłat, terminach kolejnych prac i 
np. wynikających z tego np. utrudnień drogowych. 
Mieszkańcy będą również informowani o wydarzeniach 

kulturalnych, czy też nowych projektach 
i możliwościach finansowego wsparcia.
 Aby móc skorzystać z usługi nale-
ży zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie 
poprzez wypełnienie odpowiedniego 
formularza. Zgłoszenie (druk dostęp-
ny na stronie internetowej Urzędu) 
wystarczy przesłać pocztą mailową na 
adres: SMS.CITY.NEWS@szczuczyn.
pl lub wypełnić formularz w punkcie 

informacyjnym Urzędu. 
 Usługa jest całkowicie bezpłatna – nie czekaj, 
zgłoś się już dziś!

UM w Szczuczynie

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Certy�kat Szkoły Promującej Zdrowie 
  W kwietniu 2015 r. roku Szkoła Pod-
stawowa w Szczuczynie otrzymała Woje-
wódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdro-
wie. Wręczono go podczas wojewódzkiej 
konferencji szkół upowszechniających zdro-
wy styl życia. O certyfikat ubiegaliśmy się w 
Podlaskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
  Szkoła popularyzująca zdrowy tryb życia 
to szkoła bezpieczna i przyjazna. Dba o 
prawidłowy rozwój uczniów. Nad skutecz-
nym planowaniem, diagnozą i przebiegiem 
realizowanych w niej działań czuwa koor-
dynator p. Teresa Galińska wraz z zespołem 
d.s. promocji zdrowia w składzie: p. Sylwia 
Sulewska, p. Teresa Pieńczykowska, p. Beata 
Kuczyńska, p. Beata Nagel i p. Agnieszka Kaliszewska. 
Przy urzeczywistnianiu zadań pomocą służą: pani 
dyrektor Małgorzata Karwowska i pani wicedyrektor 
Irena Markowska, a także Rada Pedagogiczna i rodzice 
uczniów.

Zdjęcie wykonano we wsi Bzury. 
Fot. Maciek Mroczkowski

 Serdecznie dziękujemy paniom: Teresie Owsianko, 
Lucynie Bogdan, Elżbiecie Bogdan, Ewie Wiszowatej 
i Agacie Dembińskiej za zdrowe oraz smaczne napoje 
i wypieki, które zaprezentowano na stoisku reklamu-
jącym naszą szkołę podczas konferencji.
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Igrzyska powiatowe w czwórboju 
lekkoatletycznym

  W kwietniu 2015 r. roku Szkoła Pod-
stawowa w Szczuczynie otrzymała Woje-
wódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdro-
wie. Wręczono go podczas wojewódzkiej 
konferencji szkół upowszechniających zdro-
wy styl życia. O certyfikat ubiegaliśmy się w 
Podlaskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
  Szkoła popularyzująca zdrowy tryb życia 
to szkoła bezpieczna i przyjazna. Dba o 
prawidłowy rozwój uczniów. Nad skutecz-
nym planowaniem, diagnozą i przebiegiem 
realizowanych w niej działań czuwa koor-
dynator p. Teresa Galińska wraz z zespołem 
d.s. promocji zdrowia w składzie: p. Sylwia 
Sulewska, p. Teresa Pieńczykowska, p. Beata 
Kuczyńska, p. Beata Nagel i p. Agnieszka Kaliszewska. 
Przy urzeczywistnianiu zadań pomocą służą: pani 
dyrektor Małgorzata Karwowska i pani wicedyrektor 
Irena Markowska, a także Rada Pedagogiczna i rodzice 
uczniów.

Zdjęcie wykonano we wsi Bzury. 
Fot. Maciek Mroczkowski

 W dniu 26 kwietnia 2015 r. na obiektach 
„Orlika” w Grajewie odbyły się Igrzyska powiatowe 
w czwórboju lekkoatletycznym. W klasyfikacji 
drużynowej, drużyna chłopców ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczuczynie zajęła I miejsce i awansowała 
do finału grupy zachodniej.
  Skład drużyny: Marcin i Michał Jaczyńscy, 
Krystian Pawłowski, Patryk Chludziński (uczniowie 
klasy VI a), Rafał Skibniewski (uczeń klasy VI b), 
Wiktor Bobrowski i Filip Korbut (uczniowie klasy 

Mamo Tato Kocham Was
 27 maja 2015 r. w oddziale przedszkolnym 0c 
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie odbyła się uro-
czystość przygotowana z okazji Dnia Matki i Ojca, 
pt. „Mamo Tato Kocham Was”. 
 Dzieci bardzo chętnie prezentowały swoje umie-
jętności aktorskie, recytatorskie i wokalne przed swoimi 
rodzicami. Na twarzach zebranych rodziców można 
było dostrzec dumę i łzy wzruszenia. Po zakończeniu 
części artystycznej dzieci złożyły swoim rodzicom 
życzenia i wręczyły podarunki. 
 Nad przebiegiem uroczystości czuwała wycho-
wawczyni grupy Pani M. Ramotowska. 

Laureat V Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego z KRUS 

 
 Dnia 22.04.2015 w Białymstoku został rozstrzygnięty V Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny z KRUS ph. Bezpiecznie na wsi – "Zwierzaki to nie 
pluszaki" – etap wojewódzki. Zostało zgłoszonych 2878 prac plastycznych z 
156 szkół z całego województwa. Uczeń Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 
Rafał Drobiński (kl.VI c) został laureatem i otrzymał wyróżnienie w postaci 
nagrody rzeczowej, dyplomów i gadżetów. Wszyscy laureaci wzięli czynny 
udział w zabawach i pracach plastycznych dotyczących ulubionych zwierzątek. 
Opiekun – mgr Stanisława Piwko (nauczyciel plastyki).
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Dni Przyjaciół Lasu
 Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej wzięła 
udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Dni Przyjaciół 
Lasu 2015”. Celem przedsięwzięcia było pogłębienie 
wiedzy uczniów o polskich lasach oraz rozwijanie 
ich postaw społecznych i proekologicznych. Dni 
Przyjaciół Lasu zorganizowane zostały w dniach 
20-25 kwietnia 2015 roku i zostały objęte Honoro-
wym Patronatem Pana Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. W ramach obchodów uczniowie 
wzięli udział w konkursach edukacyjnych: „Bajkowy 
Las”, „Drzewa Naszych Lasów” i „Przyjaciel Lasu”. 
Klaudia Borys, uczennica klasy trzeciej, została fina-
listką konkursu „Drzewa Naszych Lasów”. Klaudia 
odebrała dyplom oraz nagrodę za I miejsce z rąk Pana 
Mariana Stanisława Podleckiego – Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rajgród. Pan Nadleśniczy wręczył 
dyplomy pozostałym uczestnikom konkursów oraz 

zaprosił wszystkich uczniów na „lekcję o polskich 
lasach”. Panu Nadleśniczemu towarzyszył – Łoś! ! 
Koordynatorem Dni Przyjaciół Lasu w szkole była 
Pani Alicja Szleszyńska.

Dzień Matki
 Od wielu lat w naszej szkole uroczyście obcho-
dzony jest Dzień Matki. Podobnie było w tym roku. 
26 maja uczniowie klas O-III wystąpili na scenie z 
serdecznymi życzeniami. Dzieci recytowały wiersze i 
śpiewały piosenki, także w języku angielskim. Na za-
kończenie dzieci złożyły swoim mamom życzenia oraz 
wręczyły własnoręcznie wykonane laurki. Uczniowie 
zostali przygotowani do występów przez wychowaw-
czynie: Panią Katarzynę Grabowską-Wizner, Panią 

Hannę Dzięgielewską, Panią Brygidę Kurzątkowską 
i Panią Jolantę Nerkowską. Piosenki anglojęzyczne 
przygotowała z uczniami klasy „O” Pani Katarzyna 
Kurzątkowska. Po części artystycznej mamy zostały 
zaproszone na słodki poczęstunek.
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Ratujemy i uczymy ratować

 Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej przystąpiła 
do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratu-
jemy i Uczymy Ratować”. Inicjatorem programu jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zaś patronat 
honorowy sprawuje Minister Edukacji Narodowej 
RP. Program skierowany jest do uczniów klas I-III, 

Święto szkoły

a jego celem jest nauczenie dzieci podstawowych 
czynności ratujących życie. Na zajęciach zrealizowane 
zostały tematy dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w naszej szkole 
przeprowadziły: Pani Brygida Kurzątkowska, Pani 
Hanna Dzięgielewska i Pani Jolanta Nerkowska.

 Dnia 2 czerwca 2015 r. społeczność szkolna 
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej świętowała I 
rocznicę nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru. 
Był to dzień wyjątkowy nie tylko dla uczniów i 
nauczycieli, ale także dla całej społeczności wiej-
skiej. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia 
sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowe-
go. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof 
Grunwald, który ciepłymi słowami powitał przy-

byłych gości, rodziców uczniów, nauczycieli, pra-
cowników obsługi. W swym krótkim wystąpieniu 
nawiązał do uroczystości nadania imienia szkole. 
Kolejnym punktem uroczystości był program słow-
no-muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły 
pod kierunkiem Pani Hanny Dzięgielewskiej i Pani 
Jolanty Nerkowskiej. Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek 
przygotowany przez rodziców uczniów szkoły.
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Gimnazjum Publiczne w Szczuczynie

Od urodzenia dumni z pochodzenia!
 „My pamiętamy”! Pod takim hasłem 24 kwiet-
nia 2015 r. odbył się w Publicznym Gimnazjum 
im. Antoniego Szczuki montaż słowno-muzyczny 
poświęcony bohaterom narodu polskiego i Sybirakom. 
Występ przygotowała grupa projektowa z klasy II B 
pod kierunkiem Pani Zdzisławy Augustowskiej. Po 
wzruszającej części artystycznej podczas kameralnego 
spotkania przy herbacie i ciastku młodzież wsłuchi-
wała się we wspomnienia Sybiraków, a tym samym 
spotkanie przerodziło się w żywą lekcję historii.
 Dzień Patrona. Publiczne Gimnazjum w Szczu-
czynie 8 maja obchodziło „Imieniny” swojego Patrona. 
Zaszczytne imię Stanisława Antoniego Szczuki szkoła 
nosi od 2011 roku.

 Dla społeczności szkolnej była to chwila radości, 
którą dzieła się z innymi, szczególnie z władzami 
samorządowymi, przyjaciółmi gimnazjum, osobami 
wspierającymi szkołę. Uroczystość rozpoczął wspaniały 
występ upamiętniający i przybliżający postać Patrona. 
Przygotowali go uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
– Izabeli Budzińskiej, Stanisława Pieńczykowskiego i 
Marka Hanca. Następnie wręczono nagrody i wyróżnie-
nia uczniom, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy 
o Patronie oraz w konkursie plastycznym. Konkursy 
przygotowały Panie Zdzisława Augustowska, Wanda 
Szczesna i Stanisława Piwko. Uroczystość zakończyła 
się piknikiem na dziedzińcu szkolnym. Na młodzież 
czekały ciasto, grochówka i kiełbaski. 

Nasze „Perełki”
 24 maja odbyły się w Sokółce wojewódzkie ob-
chody Święta Ludowego. Uczestniczył w nich zespół 
„Perełki” z naszego gimnazjum. Dwie pary przebrane 
w kontusze uświetniły oprawę Mszy Świętej. Ponadto 
w części artystycznej zaprezentowaliśmy poloneza. 
Mogło go podziwiać wielu zaproszonych gości, wśród 
których byli Pan Janusz Piechociński – wicepremier 
i minister gospodarki.

 6 czerwca nasze „Perełki” wspólnie z zespołem 
„Kłosek” z ZS w Niećkowie wyjechały do Studzienicz-
nej, gdzie wzięły udział w uroczystościach związanych 
z XVI Ogólnopolską Pielgrzymką Leśników i Ich 
Rodzin. Ubrana w podlaskie i kurpiowskie stroje mło-
dzież wzbudziła ogromne zainteresowanie przybyłych 
do Sanktuarium Maryjnego turystów i miejscowej 
ludności. Nagrodą za udział w oprawie Mszy Świętej 
był godzinny rejs po Jeziorze Studzienicznym.



25numer 2/2015

Nauka to pokarm dla rozumu
 „Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za 
pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego 
jest  zdolny się nauczyć”. Ta mądra maksyma wypo-
wiedziana przez Alberta Einsteina jest drogowskazem 
dla wielu nauczycieli szczuczyńskiego gimnazjum. 
Przekazywaną wiedzę traktują jako narzędzie do 
samorealizacji uczniów, uczą konstruktywnego my-
ślenia, zachęcają wychowanków do rozwoju indywi-
dualnych talentów oraz wykorzystywania mocnych 
stron. Wspaniałą okazją do tego typu działań są nie 
tylko lekcje, ale różnego rodzaju imprezy naukowe 
oraz konkursy. 
 Ostatnio gimnazjaliści zmagali się w Szkolnym 
Konkursie Chemicznym. Uczniowie chwalili się 
wiedzą o życiu i pracy naukowej dwukrotnej polskiej 
noblistki Marii Skłodowskiej Curie. Zorganizowany 
przez Panią Hannę Mroczkowską konkurs wygrał 
Wojtek Foltyński. Tuż za nim uplasowały się Ola 
Chrostowska i Joasia Kryszczyńska. 
 Odbył się również Szkolny Konkurs Ekologicz-
ny, w którym uczniowie mogli się popisać wiedzą z 
geografii, biologii i chemii. Został przeprowadzony 
przez panie Hannę Mroczkowską i Hannę Szy-

manowską. Zwycięzcami zostali: Wojtek Foltyński, 
Krzysztof Czerkas i Weronika Cymkowska. 
 Pani Marta Kłos przeprowadziła Szkolny Kon-
kurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Do 
konkursu przystąpiło 20 uczniów, którzy zmierzyli 
się z pytaniami z zakresu historii, uwarunkowań 
geograficznych, kultury, polityki, sztuki kulinarnej i 
techniki krajów niemieckojęzycznych. Zwycięzcami 
zostali: Klaudia Borawska – I miejsce, Arkadiusz 
Wiśniewski – II miejsce, Klaudia Zabielska – III 
miejsce
 10 uczniów gimnazjum wzięło udział w konkursie 
EKOTEST. Jest to konkurs ogólnopolski, w którym 
wzięło udział ogółem 12865 uczniów. Z dumą infor-
mujemy, że w kategorii wiekowej GIMNAZJUM 
najlepszy wynik w szkole i bardzo wysokie 8. miejsce 
w Polsce osiągnęła Ania Wysocka. Pozostali uczestnicy 
konkursu uplasowali się w ogólnopolskim rankingu w 
sposób następujący: Joanna Kryszczyńska – 11 miejsce, 
Wiktoria Milewska – 13, Martyna Bieńkowska – 14, 
Justyna Bagińska – 16, Michalina Konopka – 16, Emi-
lia Karwowska – 17, Julia Krystowczyk – 18, Jędrzej 
Makuszewski – 23, Aleksandra Ramatowska – 24.

Lepiej jest budować mosty niż wznosić mury…
dlatego gimnazjum w Szczuczynie postanowiło 
uhonorować prawdziwych Przyjaciół i 9 czerwca 
włączyło się w obchody Dnia Przyjaciela . W 
tym roku dzień ten celebrowany był po raz 
pierwszy. Społeczność gimnazjum przyznała 
honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły” 19 osobom, 
które konsekwentnie i z dużym zaangażowaniem 
wspierają różne formy działalności szkolnej. 
Rozstrzygnięto konkurs „Cichy Przyjaciel Klasy”. 
Jego zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i odznaki. Ponadto śpiewaliśmy piosenki o przy-
jaźni, przeprowadziliśmy quiz „Znam swojego 
przyjaciela”, a pary przyjaciół uczestniczyły w 
różnych konkurencjach sportowych. To szcze-
gólne wydarzenie zakończyło się Piknikiem 
Przyjaźni. Imprezę przygotowała klasa I B wraz 
z wychowawczynią Panią Wandą Szczesną. Za 
rok kolejna edycja wydarzenia.
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 Zespół Szkół w Szczuczynie

„Szkoła Kwali�kacji” w ZS w Szczuczynie
 Nadszedł czas składania 
dokumentów do szkół ponad-
gimnazjalnych. Młodzież z 
gimnazjów, jak co roku musi 
dokonać wyboru szkoły śred-
niej. Wybór ten nie jest łatwy, 
gdyż każdy młody człowiek 
chciałby zdobyć zawód zgod-
ny z jego zainteresowaniami, 
predyspozycjami, a jednocze-
śnie dający mu możliwość 
zdobycia pracy w przyszłości 
w kraju bądź za granicą.
 Zespół Szkół im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w 
Szczuczynie na rok szkolny 
2015/2016 przygotował ofer-
tę edukacyjną dla gimnazja-
listów. W skład ZS wchodzą: 
Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum (technik logi-
styk, technik pojazdów samochodowych, technik 
mechanik i technik turystyki wiejskiej), Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa (dekarz, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, ślusarz, mechanik – monter maszyn 
i urządzeń, operator obrabiarek skrawających).
 Mając na celu podnoszenie efektywności 
nauczania oraz potrzeby edukacyjne naszych uczniów 
szkoła realizuje projekty współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
 „Szkoła Kwalifikacji” to projekt unijny dla 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizowany 
od 01.04.2014 r. do 31.05.2015 r. we współpra-
cy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej 
w Białymstoku. Głównym celem Projektu było 
podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz 
zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych 
uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć po-
zalekcyjnych między innymi z matematyki, języka 
angielskiego, biologii, chemii i geografii. Dzięki 
zajęciom z doradztwa edukacyjno-zawodowego 
czy zajęciom z prezentacji uczniowie zrozumieli 
mechanizmy rynku pracy.

 Licealiści wzięli udział w płatnych stażach 
(w lokalnych przedsiębiorstwach) oraz wyjazdach do 
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białym-
stoku (gdzie odbywały się zajęcia z przedsiębiorczości 
i z języka angielskiego).
 Na zakończenie Projektu w dniach 17-19 maja 
odbył się wyjazd młodzieży do Trójmiasta. Uczniowie 
II i III klasy LO zwiedzili Gdańsk, Sopot i Gdynię. 
Zobaczyli Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni 
oraz Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku. 
 Realizacja tego Projektu umożliwiła również 
zakupienie środków dydaktycznych do pracowni 
szkolnych (tablic interaktywnych, mikroskopów, sprzętu 
komputerowego, specjalistycznego oprogramowania 
oraz repetytoriów przedmiotowych). Zakupiony sprzęt 
umożliwi nauczycielom pracę z uczniem w oparciu 
o najnowocześniejsze materiały dydaktyczne.
 Licealiści biorący udział w Projekcie „Szkoła 
Kwalifikacji” mieli możliwość lepszego przygoto-
wania się do egzaminów maturalnych, a nabycie 
praktycznych umiejętności podczas prac stażowych 
ułatwi im podjęcie decyzji odnośnie przyszłej ścieżki 
zawodowej.

Katarzyna Romanowska
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KULTURA

Co słychać w bibliotece …
 Obok codziennej działalności statutowej 
Biblioteka Miejska w Szczuczynie prowadzi 
szeroko pojętą działania kulturalną – oświatową, 
mające na celu upowszechnianie książki i czy-
telnictwa. Realizowane zadania, które powstają 
we współpracy ze szkołami, przedszkolami i 
organizacjami społecznymi, kierowane są do 
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
 Na co dzień w bibliotece organizowane 
są zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnym 
wieku, są to np. gry, zabawy, konkursy, lekcje 
biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Ostatnio zorganizowaliśmy lekcje biblioteczne 
pt. „Plastusiowy Pamiętnik” i „W świecie książki” 
dla trzech klas pierwszych i trzech „zerówek” 
szkoły podstawowej w Szczuczynie. Celem tych 
lekcji jest zachęcenie dzieci do odwiedzania 
biblioteki oraz zapoznanie ich ze strukturą 
księgozbioru, z regulaminem i sposobem ko-
rzystania z wypożyczalni i czytelni. Dotychczas 
księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się o 
257 woluminów.
 Rozwijając dziecięce zainteresowania i 
talenty zorganizowaliśmy konkurs plastyczny 
pt. „Mój Plastuś” i konkurs na plakat promujący 
czytelnictwo z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich dla szkół podstawowych.
 Od września ubiegłego roku w bibliotece 
organizowane są cyklicznie zajęcia literackie dla 
dzieci i młodzieży z naszego regionu. Warsz-
taty poetyckie prowadzą nasi lokalni poeci 
Anna Jachimska i Józef Zenon Budziński. 
Do kalendarza zajęć bibliotecznych na stałe 
wpisały się warsztaty dla dzieci i młodzieży 
organizowane w ramach projektu „Tablety 
w Twojej bibliotece”, jak również spotkania 
dla seniorów pt. „Pierwszy krok w cyfrowy 
świat”. Zajęcia te zapoczątkowała akcja „Tydzień z 
Internetem”. Spotkały się one z dużym zaintereso-
waniem i odbywają się one u nas regularnie.
 Biblioteka Miejska w Szczuczynie włączyła się 
również w akcję „Noc bibliotek”i 30 maja zorgani-
zowała „Magiczną noc w bibliotece”. Dzieci biorące 

w niej udział mogły przenieść się w czarodziejski 
świat, tworząc magiczne napoje i szukając skarbu, 
czyli niespodzianki ukrytej w Muzeum Pożarnictwa. 
Niewątpliwą atrakcją była też nocna wizyta w młynie, 
za którą serdecznie dziękujemy właścicielowi.

Anna Akus, Anna Wojsław
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Finał projektu – „Powrócisz tu…”
 Materiał do tego numeru naszej 
lokalnej gazety został oddany tuż 
przed uroczystym sfinalizowaniem 
realizowanego od początku tego 
roku w Bibliotece Miejskiej w 
Szczuczynie projektu „Powrócisz 
tu… bociany w gminie Szczuczyn”. 
Jest to kolejny pomysł pracowników 

biblioteki, na który uzyskali oni dofinansowanie w 
wysokości 7500 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży. Dotacja została przyznana ze środków Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie 
prowadzonego programu „Równać Szanse 2014”. Już 
po raz drugi zostaliśmy laureatami tego konkursu.
 Ideą programu jest wyrównanie szans na 
dobry start w dorosłe życie młodzieży z szkół 
ponadpodstawowych znajdujących się w małych 
miejscowościach poprzez podnoszenie ich kompetencji 
i rozwój umiejętności społecznych, dlatego skierowany 
jest on do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat. 
 Uczestnicy projektu postawili sobie bardzo ambit-

ne zadanie zlokalizowania, 
zliczenia i udokumento-
wania gniazd bociana 
białego oraz jego popu-
lacji w mieście i gminie 
Szczuczyn. W tym celu 
jeździli po terenie gminy 
wypatrując i dokumentując 
fotograficznie położenie 
gniazd. Były to wyjazdy 
samochodowe, wycieczki 

piesze, jak i rowerowe „tropem bocianich gniazd”.
 Młodzi ludzie często spotykali się, aby podzielić 
się efektami swojej pracy, wymienić 
się doświadczeniami. Równolegle 
do ciągłej obserwacji gniazd mło-
dzież rozmawiała też z ludźmi, u 
których zimował bocian i z tymi, 
którzy zechcieli nam opowiedzieć 
historię „swoich gniazd”. W tym 
miejscu dziękujemy wszystkim 
naszym rozmówcom. 
 Uczestnicy projektu wymyślili 
też nazwę grupy i logo na koszulki 
dla swojego zespołu. Opracowa-
li również pod kierunkiem pani 

Izabeli Gwiazdowskiej regu-
lamin i przebieg gry ulicznej 
dla dwóch grup wiekowych pt. 
„Szlakiem bocianich gniazd”, 
która przeprowadzona została 
19.06.2015 r. Wyszukali cieka-
wostki, wierzenia, powiedzenia, 
przysłowia itp. o bocianach. Z 
ogromu zdjęć wybrali najcie-
kawsze zarówno do albumu 
jak i na wystawę, którą też zaaranżowali. Końcowym 
rezultatem projektu jest nie tylko album, w którym 
zamieszczonych zostało blisko ٥٠ zdjęć wykonanych w 
czasie realizacji projektu przez jego uczestników, ale i 

gra uliczna, która zaistniała w przestrzeni wirtualnej 
dzięki QR kodom oraz wystawa najciekawszych 
zdjęć. Otwarcie wystawy podczas której odbędzie też 
promocja albumy pod tym samym tytułem „Powró-
cisz tu… bociany w gminie Szczuczyn” zaplanowana 
została na 23.06.2015 r.
 W projekcie biorą udział uczniowie z Publicz-

nego Gimnazjum im. Stanisława 
Antoniego Szczuki w Szczuczynie: 
Aleksandra i Anna Biedrzyckie, 
Julia Krystowczyk, Kamila Ma-
ciorowska, Maciek Mroczkowski, 
Aneta Piotrowicz, Wiktoria Smoła 
i Zuzanna Zamojska, Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w 
Grajewie Patrycja Kołakowska, Ze-
społu Szkół im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Szczuczynie Sylwia 
Bogdan, Patrycja Sokołek, Marlena 
Świątek i Magdalena Zamojska 

Zdjęcie wykonano we wsi Bzury. 
Fot. Maciek Mroczkowski

Uczestnicy projektu

Okładka albumu
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oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego 
w Niećkowie Piotr Sadowski i Iwona Witkowska. 
Z ramienia biblioteki koordynatorem projektu jest 
bibliotekarka wypożyczalni dla dorosłych pani Anna 
Akus. W to przedsięwzięcie zaangażowali się, jak 
zawsze, wolontariusze i przyjaciele biblioteki, nasi 
lokalni partnerzy oraz współpracująca z biblioteką 
od niedawna pani Iza Gwiazdowska prowadząca 
Studium Działań Kreatywnych „Gwiazda”. Wydanie 
albumu-książki wspomogą finansowo Urząd Miejski 
w Szczuczynie oraz Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”.
 Wiodącym tematem tej inicjatywy jest przybliżenie 
młodzieży wiedzy o bocianie białym, zachęcenie jej 
do odkrywania uroków najbliższej okolicy, wzbudze-
nie zainteresowania ochroną środowiska, a poprzez 
efekty pracy tej grupy młodych ludzi szerzenie wyżej 
wymienionych wartości wśród mieszkańców gminy. 
Mamy nadzieję, że te działania wzbudzą refleksję nad 

Okolice wsi Mazewo. Fot. Joanna Siemion

wyborem swego miejsca na ziemi i przyczynią się do 
promocji „naszej małej ojczyzny”.

Anna Akus
Janusz Siemion

Razem można więcej
 Biblioteka Miejska w Szczu-
czynie już od dłuższego czasu 
realizuje część swoich pomysłów 
przy współpracy z różnymi insty-
tucjami i organizacjami z naszego 
miasta i gminy.
 Tylko w ostatnim kwartale 
były to m.in. uroczyste obchody 
75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 

na które przygotowaliśmy wystawę zdjęć i publikacji 
dotyczących Katynia. Wystawę można było oglądać 
przez kilka tygodni w naszym pięknym zabytkowym 
kościele pw. Imienia NMP dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza Roberta Zielińskiego. 
 Natomiast 19.04.2015 r. w rocznicę pierwszej 
ekshumacji zbiorowych mogił można było wysłu-
chać montażu słowno – muzycznego w wykonaniu 
młodzieży z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 
Jednym z pomysłodawców tego typu upamiętniających 
uroczystości łączących wystawę z częścią artystyczną 
jest zaprzyjaźniony z nami lokalny poeta Józef Ze-
non Budziński, który udostępnił dużą część swych 
prywatnych zbiorów na wystawę. W organizację tej 
uroczystości zaangażowały się też Stowarzyszenie 
„Nasz Szczuczyn” i Związek Piłsudczyków.

 To udane spotkanie zachęciło nas do kontynu-
owania i rozszerzania współpracy. Wśród pracow-
ników naszej biblioteki i jej przyjaciół zrodził się 
pomysł uczczenia 100 rocznicy urodzin jednego z 
najwybitniejszych współczesnych poetów, ks. Jana 
Twardowskiego. 
 Do realizacji tego bardziej wymagającego przed-
sięwzięcia zaprosiliśmy zaprzyjaźnionego z księ-
dzem Janem poetę, Pana Józefa Budzińskiego, który 
udostępnił swoje prywatne zbiory zdjęć i publikacji 
dotyczących „księdza, który pisze wiersze”. 
 W to „Spotkanie z poezją” zaangażowała się też 
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna im. J. S. Bacha 
w Szczuczynie, której uczniowie zadbali o oprawę 
muzyczną wieczoru. Wystąpili Pani Dyrektor Elż-
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bieta Jerulank i jej uczniowie: Klaudia Baranowska, 
Wiktoria Kuczyńska, Konrad Łagodziński, Karolina 
Łepkowska, Szymon Rózio, Karina Siemion. 
 Wiersze księdza Jana czytali Julia Bartoszewicz, 
Piotr i Miłosz Dembińscy, Paulina Duzik, Emilia i 
Natalia Nagel oraz Hubert Niebrzydowski. Są to 
występujący po raz pierwszy publicznie uczestnicy 
warsztatów literackich „Zaklinacze słów”, które pro-
wadzone są od kilku miesięcy w Bibliotece Miejskiej 
przez lokalnych poetów Annę Jachimską i Józefa 
Budzińskiego.
 Całość zwieńczyły pieśniami Laura Kobryńska i 
Karolina Kadłubowska z zespołu wokalnego z MDK 
prowadzonego przez Mariannę Ostrowską.
 Podczas tego wieczornego spotkania zebrani 
wysłuchali też wspomnień o księdzu Twardowskim 
jako człowieku i rozmowy o istocie twórczości tego 
wspaniałego i skromnego poety prowadzonej przez 

70 Lat „WISSY” 
 W niedzielę 14 czerwca 2015 r. na stadionie 
miejskim w Szczuczynie odbywały się uroczystości z 
okazji 70-lecia istnienia Miejskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „WISSA” Szczuczyn. Uroczystość otwo-
rzyła część oficjalna w której to zasłużeni dla sportu 
oraz działalności na rzecz Szczuczyna i klubu Wissy 
zostali odznaczeni resortowymi odznaczeniami. Brązo-
wymi odznakami „Za zasługi dla sportu” Ministerstwo 
Sportu i Turystyki uhonorowało: Henryka Augu-
stowskiego, Jana Filipkowskiego, Bogdana Konopkę, 
Artura Kuczyńskiego, Mirosława Rainko i Kazimierza 

Rupińskiego. Złote Odznaki Polskiego Związku Piłki 
Nożnej otrzymali: Jarosław Augustowski, Edmund 
Borawski, Waldemar Czuba, Edward Kołek, Janusz 
Marcinkiewicz oraz Jan Tyszka. Podlaski Związek 
Piłki Nożnej przyznał także Odznaki Podlaskiego 
Związku Piłki Nożnej: – złotą odznakę otrzymali: 
Kazimierz Bagiński, Marek Dzięgelewski, Janusz 
Fiedorczuk, Kazimierz Marcinkiewicz, Kazimierz 
Muczyński, Tadeusz Muczyński, Dariusz Koniecko, 
Bogdan Kowalewski, Stanisław Kruciński, Stanisław 
Sierzputowski, Henryk Sznajder, Józef Święciński;
 – srebrną: Andrzej Kamiński, Andrzej Makuszew-
ski, Stanisław Łada, Jan Łapiński; – brązową: Józef 
Danowski, Przemysław Dobrzycki, Arkadiusz Ko-
walewski, Przemysław Orłowski, Ireneusz Piwko, 
Przemysław Piwko, Mariusz Poliński, Radosław 
Poliński, Krzysztof Świderski, Krzysztof Werner, 
Sylwester Wysocki. 
 Uhonorowano również odznaką Zasłużonego dla 
LZS, które wręczyła zastępca Przewodniczącego Podla-
skiego LZS Elżbieta Skalimowska. Odznakę otrzymali: 
Wojciech Grochowski, Witold Grunwald, Stefan Jaczun, 

Józefa Zenona Budzińskiego i Janusza Siemiona, 
którym pytania zadawała Karolina Kraujutowicz. 
Tę ucztę duchową podsumował ks. Robert Zieliń-
ski, który uhonorował też przedstawicieli instytucji 
kultury obrazem przedstawiającym zespół klasztorno 
– kościelny przed remontem. 

BM w Szczuczynie
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Zbigniew Kaliszewski, Tadeusz Kozikowski, Antoni 
Laszczkowski, Antoni Łoś, Barbara Paszkowska, An-
drzej Szabelski, Czesław Świątek, Mieczysław Turowski, 
Zdzisław Wołkowski, Maria Wykrętowicz. 
 Okolicznościową statuetkę z rąk Burmistrza 
Szczuczyna Artura Kuczyńskiego otrzymał Janusz 
Marcinkiewicz – wieloletni Prezes Klubu, a obecnie 
Dyrektor Sportowy. Przed rozpoczęciem głównej 
atrakcji obchodów czyli meczu drużyny Wissy Szczu-
czyn i Jagielloni Białystok Prezes Podlaskiego ZPN 
Witold Dawidowski wręczył Puchar zawodnikom 
drużyny seniorów z okazji 70-lecia Klubu „Wissa” 
Szczuczyn. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 
3:1. Mecz uświetnił swoją obecnością Maciej Maku-
szewski wychowanek szczuczyńskiego klubu, wystę-
pujący między innymi w Wigrach Suwałki, Jagiellonii 
Białystok, Tereku Grozny a obecnie zawodnik Lechii 
Gdańsk który wystąpił w barwach Wissy.
 W przerwie meczu z krótkim koncertem zapre-
zentowała się orkiestra dęta OSP ze Szczuczyna.W 
trakcie obchodów zaprezentowali swoje umiejętności 
młodzi piłkarze – młodzicy Wissy Szczuczyn i Sparty 
Augustów. Mecz zakończył się zwycięstwem Wissy 
2:0, a obie bramki strzelił Michał Sobolewski. 
 Oprócz zmagań piłkarskich odbywał się równole-
gle festyn sportowo-rekreacyjny, występy artystyczne i 
prezentacje szkół z terenu miasta i gminy Szczuczyn. 
Swoje talenty zaprezentowali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. „Zesłańców Sybiru” z Niedźwiadnej i 

Szkoły Podstawowej im. „Władysława Broniewskiego” 
ze Szczuczyna. Występy zostały przyjęte ciepłymi 
oklaskami. W trakcie uroczystości zaprezentował 
swoje umiejętności na murawie zespół taneczny 
„Perełki” z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie. 
Na stoisku wystawowym Zespołu Szkół z Niećkowa 
można było ozdobić samodzielnie ciastka i degustować, 
a także już w trakcie festynu posilić się tradycyjną 
grochówką przygotowaną przez adeptów kulinarnych 
szkoły. Szczególna atrakcją była możliwość przejażdżki 
konno lub bryczkami zaprzężonymi m.in. „niesforne-
go” kucyka Kapsla. Stoisko wystawowe przedstawił 
Zespół Szkół w Szczuczynie. Prezentowały się również 
Biblioteka Miejska wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz 
Szczuczyn” oraz gospodarz festynu – Wissa z gadże-
tami klubowymi do nabycia: koszulkami i szalikami. 
Dzieci uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach 
przygotowanych przez Bibliotekę Miejska. Swoje wo-
kalne umiejętności zaprezentowały zespoły działające 
przy MDK w Szczuczynie: „Mali Szczuczyniacy” i 
zespół wokalny. Ostatnim punktem programu była 
zabawa przy zespole „Cover Ton”. Dzieci licznie 
jak i dorośli korzystali z licznych atrakcji wesołego 
miasteczka i popularnych „dmuchańców”. Całość 
uzupełniały ogólnie dostępny grill oraz stoiska z 
produktami nabiałowymi sponsora klubu – Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie, z zabawkami, 
słodyczami i konsumpcją dla dorosłych. 

Andrzej Szabelski MDK

Kolejny medal Ewy Alickiej
 W dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Kraśniku nasza zawodniczka – Ewa Alicka uczestniczyła 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorek w zapasach w stylu wolnym, na których w kat. 
do 63kg wywalczyła brązowy medal. Gratulujemy.



MLUKS GWIAZDA

„Gwiazda” najlepsza w Olsztynie

Szczuczyńskie 
laureatki
 W dniu 25 marca 2015 roku w Operze i 
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się 
Gala Sportowa, na którą zaproszono laureatów 
stypendiów sportowych Marszałka Województwa 
Podlaskiego za znaczące wyniki sportowe osią-
gnięte w 2014 roku. Wśród wyróżnionych znalazły 
się trzy wychowanki MLUKS „GWIAZDA” przy 
UM w Szczuczynie, tj. Magdalena Drobińska – 
brązowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w zapasach kobiet w kat. do 46kg, 
Karolina Drobińska – brązowa medalistka Mi-
strzostw Polski Juniorek w zapasach kobiet w kat. 
do 48kg oraz Ewa Alicka – brązowa medalistka 
Mistrzostw Polski Juniorek w zapasach kobiet 
w kat. do 63kg. Z rąk Marszałka Województwa 
Podlaskiego Mieczysława Baszko certyfikaty 
osobiście odebrały siostry Drobińskie, Ewa Alicka 
w tym czasie przygotowywała się do wyjazdu 
na turniej do Rygi. Gratulujemy wyróżnionym 
i zachęcamy je i innych do dalszej owocnej pracy, 
której wyniki pozwolą im znaleźć się wśród 
laureatów w przyszłym roku.

Gwiazdy w Chełmie
 W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku w Chełmie 
odbył się Ogólnopolski Turniej UKS Młodzików w 
stylu klasycznym oraz Młodziczek w stylu wolnym, w 
którym uczestniczyły trzy ekipy z Ukrainy. Szczuczyńską 
„GWIAZDĘ” reprezentowało 8 dziewcząt i 4 chłopców. 
Na pochwałę zasłużyły sobie nasze dziewczęta, które 
drużynowo zajęły 3 miejsce na 22 ekipy biorące udział w 
zawodach ustępując jedynie ekipie z Lwowa (Ukraina) i 
ekipie AKS Piotrków Trybunalski. Indywidualnie dziew-
częta zajęły : Renata Gutowska – piąte miejsce w kat. do 
32kg, Ewelina Gąsiewska – trzecie miejsce w kat. do 34kg, 
Paulina Tyszka – piąte miejsce w kat. do 40kg, Zielińska 
Kinga – 12 miejsce w kat. do 44kg, Emilia Bagińska – 
drugie miejsce w kat. do 48kg, Zuzanna Łukowska – ósme 
miejsce w kat. do 52kg, Oliwia Żebrowska – 13 miejsce 
w kat. do 52kg i Magdalena Bagińska – drugie miejsce 
w kat. do 67kg. Medal koloru brązowego wywalczyła 
również w kat. do 57kg Julia Łochowska – wychowanka 
szczuczyńskiej „Gwiazdy” – obecnie reprezentująca Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku. Bliski medalu był 
również Martin Wesołowski w kat. do 73kg, zajął on 
jednak ostatecznie 5 miejsce. Pozostali chłopcy walczyli 
dzielnie, lecz nie sprostali wymogom stawianym przez 
rywali.

 Dwustu siedemdziesięciu dziewcząt i chłopców 
z kilkudziesięciu klubów z Polski, Białorusi, Rosji 
i Litwy zgromadził w dniach 27-28.03.2015 roku 
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Młodziczek i 
Młodzików o Pucha Warmii i Mazur w Olsztynie, w 
którym dziewczęta ze szczuczyńskiej „GWIAZDY” 
zdobyły osiem medali i pierwsze miejsce drużynowo. 
Indywidualnie medale zdobyły: srebrne – Paulina 
Tyszka w kat. do 40kg i Emilia Bagińska w kat. do 
48kg, brązowe – Renata Gutowska w kat. do 32kg, 
Ewelina Gąsiewska w kat. do 37kg, Kinga Zielińska 
w kat. do 44kg, Justyna Bagińska i Agnieszka Dzię-
gielewska w kat. do 62kg oraz Magdalena Bagińska w 
kat. do 67kg. Drużynowo dziewczęta wyprzedziły na 
podium klub 20 Łódź oraz „Budowlanych” Olsztyn. 
Statuetkę dla najlepszej drużyny odebrał osobiście 

Prezes Klubu Radosław Trzciński. Wśród chłopców 
medal koloru brązowego zdobył Martin Wesołowski 
w kat. do 73kg , pozostali walczyli dzielnie, ale zabra-
kło umiejętności. Zdjęcia z imprezy można również 
obejrzeć na stronie www.olsztyn24.com .


