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Od Redaktora: 
 Ramówka gazety obejmuje artykuły o pracy 
samorządu i konstruktywne wypowiedzi 
władz. Są tu: artykuły, zdjęcia, reportaże, 
relacje z życia instytucji, szkól, Centrum 
Kultury, aktualne wydarzenia z życia gminy, 
cykl artykułów z historii miasta, rubryka 

„Vademecum Lekarza”, etc. Jest co czytać, rozważać i odkładać 
do archiwizacji, aby dla nowych pokoleń zachować dowody 
rozwoju miasta i gminy.
 Któregoś dnia, na czarnej reklamówce, dostrzegłem ośmioramienną 
gwiazdę Szczuczyna otoczoną ozdobnym kartuszem. Do tego widoku 
przyzwyczaiłem się, ale szczególne wrażenie wywarł na mnie aforyzm 
określający zobowiązania ujęte w słowach nadziei: „Lepsze jutro w 
gminie Szczuczyn…” Inspirujące słowa, których istotą jest sens życia 
mieszkańców, ktoś w trybie non stop musi realizować. Po 73 latach 
doświadczyliśmy, że im lepsza administracja tym lepsze jest jutro! To 
jutro, budowane jest dziś, dzięki świadomości celów, talentom i wy-
trzymałości pracowników Urzędu oraz jednostek samorządowych. A 
gdyby tak dla Szczuczyna zacytować katolickie credo „Wierzę…”, albo 
michałowe credo „nic to!”, trzeba by uwierzyć, że miasto wyprzedza 
ustawioną poprzeczkę rozwoju, choć dla przeciwników „nic to” nie 
znaczy, bo nie mają w tym osobistego zadowolenia.
 Jesteśmy świadomi, że jakość usług publicznych świadczonych 
przez samorząd terytorialny, jest w Polsce wspomagana od 2004 
roku przez UE. Gmina Szczuczyn miała możliwość wzmacniać się 
tymi środkami. Kreatywność administracji, chęć potrzeb i żądań 
połączonych z maksymalnym wykorzystaniem środków, zrealizo-
wano po 2010 roku. Dlatego przyglądając się najmłodszej historii 
Szczuczyna, objętego dużą ilością inwestycji, warto podsumować ich 
efekty. Wystarczy wgłębić się w nasze artykuły redakcyjne, wsłuchać 
się w mądre i utrzymane w znakomitej sekwencji przemówienia 
Burmistrza, gdzie w silnym akcencie merytorycznym − wszystko 
staje się jasne!
 Redakcja, życzy wakacyjnym gościom i turystom, żeby podczas 
spacerów po mieście dostrzegli, że nie jest to miasto sprzed laty. 
Szczuczyn zalewa świt cywilizacji, czy jak kto woli okres renesansu. W 
gminie nasiliły się tendencje humanistyczne, nastawione ku człowiekowi 
– jego życiu i przyszłości. Uczniom wszystkich szkół, nauczycielom, 
współredaktorom i Czytelnikom SW życzę miłych wakacji. 

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

 Drodzy Czytelnicy,
 Mam okazję nad tym numerem Szczuczyńskich 
Wieści pochylić się w wyjątkowym miejscu, ponieważ 
kreślę do Was kilka słów podczas podróży motocy-
klowej po Skandynawii. Końcówka pierwszej połowy 
2018 r. upłynęła jak zwykle bardzo aktywnie, o czym 
będziecie mogli przekonać się czytając zamieszczo-
ne w naszej publikacji materiały. Warto wspomnieć 
krótko o kilku najważniejszych wydarzeniach, które 
zadziały się ostatnio, chociażby pozyskanie kolejnego 
inwestora i sprzedaż ponad 3,5 ha działki na Tere-
nach Inwestycyjnych, pozyskanie kolejnych dotacji 
oraz kontynuacja już rozpoczętych inwestycji, trzecie 
już otwarcie sezonu motocyklowego w Szczuczynie, 
wizyta Andrzeja Suprona i nawiązanie współpracy  
w zakresie rozwoju sportu w Szczuczynie. 
 Jednocześnie serdecznie pozdrawiam uczestników 
II Zlotu Przyjaciół Szczuczyna, dla których ten numer 
ma być upominkiem. Bardzo jestem zadowolony  
z tego, że na kolejne już spotkanie przybędzie tak 
wiele oddanych nam sercem osób. 
 Ostatnio dużo wydarzeń ze szczuczyńskiej rze-
czywistości dzieje się pod hasłem „Szczuczyn 2030”, 
to ważne, że myślimy o przyszłości i staramy się, by 
znalazło się w niej miejsce dla nas i dla Szczuczyna. 
Będąc na wspomnianym z początku wyjeździe, mam 
okazję wiele rzeczy przemyśleć i przeanalizować.  
Z perspektywy tego miejsca widzę, jak wielki podej-
mujemy wysiłek. Warto jednak wierzyć w Szczuczyn, 
dlatego zachęcam do uważnej lektury SW, a w szcze-
gólny sposób do zapoznania się z moimi odpowiedziami 
na pytania przesłane do mnie drogą internetową. 
Czytelnikom i mieszkańcom Szczuczyna oraz okolic 
życzę udanych, słonecznych i spokojnych wakacji.

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna
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Gminne obchody DNIA STRAŻAKA
 3 maja 2018 roku w Szczuczynie przy pomniku 
Stanisława Antoniego Szczuki odbyły się uroczystości 
związane z Gminnym Dniem Strażaka. W uroczystości 
wzięli udział druhowie OSP z terenu miasta i gminy 
Szczuczyn, poczty sztandarowe i przedstawiciele 
szkół, Policyjna Klasa Mundurowa z ZS w Niećko-
wie, Piłsudczycy, zaproszeni goście i mieszkańcy. 
Dowódca uroczystości dh Robert Łepkowski zło-
żył meldunek o rozpoczęciu uroczystości przeło-
żonemu dh Arturowi Kuczyńskiemu Prezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP Grajewie. Przy dźwiękach orkiestry odbył się 
ceremoniał podniesienia flagi i odegranie Hym-
nu Polskiego. Następnie obyło się uroczyste wrę-
czanie odznaczeń i wyróżnień organizacyjnych. 
Uchwałą Prezydium ZP ZOSP RP w Grajewie 
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał: – druh 
Artur Muczyński.
 Uchwałą Prezydium ZM-G ZOSP RP w Szczu-
czynie uhonorowano druhów Odznaką ,,Za Wysługę 
Lat”: 
— 60 lat służby: Ryszarda Witkowskiego,
— 55 lat służby: Karola Zyskowskiego i Bolesława 
Kozłowskiego,
— 50 lat służby: Antoniego Kupieckiego,
— 45 lat służby: Adama Jóźwik i Jadwigę Teresę 
Dylewską;
— 40 lat służby: Tadeusza Dembińskiego, Miro-
sława Bieleckiego, Grzegorza Konopka i Andrzeja 
Sobolewskiego, 
— 35 lat służby: Czesława Wójcickiego i Sławo-
mira Kojro, 
— 25 lat służby: Karola Łoś. 

  Ponadto wyróżniono strażaków za 20 lat służby, 
10 oraz 5. Uchwałą Prezydium ZM-G ZOSP RP 
w Szczuczynie – Odznaką Srebną „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza odznaczeni zostali druhowie: 
Emilia Bagińska, Daniel Chmielewski, Joanna Krysz-
czyńska, Martin Wesołowski, Dawid Wierzbicki i 
Mateusz Wszeborowski. Odznaką brązową druhowie: 
Justyna Bagińska, Magdalena Bagińska, Renata Gu-
towska i Mateusz Gutowski.
 Za współpracę oraz zaangażowanie w działalność 
OSP na terenie miasta i gminy Szczuczyn Prezes ZP 
ZOSP RP w Grajewie – Burmistrz Szczuczyna – dh 
Artur Kuczyński wręczył okolicznościowe statuetki: 
Przewodniczącemu RM dh Tomaszowi Miodu-
szewskiemu, Prezesowi ZMG OSP dh Mirosławowi 
Rainko, dh Jerzemu Jaworskiemu z OSP Szczuczyn, 
dh Hubertowi Walendzik z OSP Bury, dh Jackowi 
Święćkowskiemu z OSP Bęćkowo, dh Marcinowi 
Wróblewskiemu z OSP Brzeźnio, dh Czesławowi 
Wójcickiemu z OSP Niećkowo, dh Arturowi Skib-
niewskiemu z OSP Niedźwiadna, dh Tomaszowi Ła-
guna z OSP Danowo.
 Delegacja ochotniczych straży pożarnych złożyła 
wiązankę kwiatów pod pomnikiem Podkanclerzego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisława Antoniego 
Szczuki – założyciela i właściciela Szczuczyna. 
 Na zakończenie uroczystości odegrano hymn 
Związku OSP oraz dowódca uroczystości złożył 
meldunek o zakończeniu obchodów Gminnego Dnia 
Strażaka w Szczuczynie. Następnie w kolumnie mar-
szowej udano się na Mszę Świętą w intencji Ojczy-
zny i Strażaków.
 Tekst i zdjęcia: Andrzej Szabelski
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Majówka z Konstytucją
 Po kilkunastoletniej przerwie uroczyście obchodzono 
w Szczuczynie „Święto Konstytucji 3 Maja”. Uroczystość 
odbyła się w ramach organizowanych w naszym mieście 
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
 Głównym punktem obchodów była uroczy-
sta Msza Święta odprawiona w intencji Ojczyzny 
i Strażaków w związku z 227 rocznicą Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, przypadającą w tym roku 100 
rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz Gminnym 
Dniem Strażaka. W nabożeństwie celebrowanym przez 
dziekana dekanatu szczuczyńskiego ks. kan. Jacka 
Majkowskiego licznie uczestniczyła lokalna społecz-
ność, strażacy z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn, 
poczty sztandarowe, Orkiestra OSP w Szczuczynie, 
przedstawiciele szkół, Policyjna Klasa Mundurowa z 
Zespołu Szkół w Niećkowie, Piłsudczycy, członkowie 
organizacji społecznych i stowarzyszeń m. in. „Jazda 
Historyczna” z Grajewa w strojach husarii polskiej 
oraz wyjątkowi goście – uczniowie Polskiej Szkoły 
Społecznej w Grodnie z opiekunami. 
 Mszę Świętą i obchodzone w naszym mieście uro-
czystości uświetnił swym występem zespół wokalny 
„Akwarele” działający przy Polskiej Szkole Społecznej 
Związku Polaków w Grodnie. Grupa młodzieży wraz 
z opiekunami, kierownikiem zespołu Natalią Łojko i 
Wiceprezesem Związku Polaków na Białorusi Renatą 
Dziemiańczuk została zaproszona specjalnie na te uroczy-
stości przez Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego, 
ks. proboszcza Jacka Majkowskiego, Dyrektora Biblioteki 
– Centrum Kultury w Szczuczynie Janusza Siemiona i 
Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” Annę Wojsław. 
Po nabożeństwie zespół wykonał program artystyczny 
składających się wierszy i pieśni patriotycznych. Występ 
polskiego zespołu z Białorusi był doskonałą okazją do 
zaakcentowania przypadającego na dzień 2 maja święta: 
„Dzień Polonii i Polaków za Granicą”. 
 Ogromną atrakcją szczuczyńskiej majówki z 
konstytucją były pokazy umiejętności jeźdźców i 
sprawności władania bronią białą w wykonaniu człon-
ków stowarzyszenia „Jazda Historyczna” z Grajewa. 
 Tego dnia odbyła się również zorganizowana 
przez Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” kwesta na 
rzecz remontu barokowego klasztoru pijarskiego w 
Szczuczynie. Na kiermaszu można było nabyć domowe 
wypieki oraz wyroby rękodzielnicze. Dzięki hojności 
mieszkańców wolontariusze zebrali 2.734,32 zł.

Janusz Siemion



6 numer 2/2018

  Dyrekcja, nauczyciele i Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej im. W. Broniewskiego w Szczuczynie, przy 
współudziale gości, dokonali otwarcia szkolnej „Sali Wspo-
mnień”.
 Uroczyste otwarcie, na okoliczność czujności patriotycznej, 
odbyło się w pomieszczeniu szkolnym przy ul. Kilińskiego 42 
w piątek 20.04.2018 roku o godz. 14.00.
wwwe-grajewo.pl/wiadomosc,Sala_Wspomnien___,35011.html

Sala historycznych wspomnień 

W kontekście Jubileuszu Niepodległości RP 
 Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia od-
zyskania Niepodległości przez Polskę. W tym roku 
czczone jest również Powstanie Wielkopolskie, Kon-
federacja Barska i prawa kobiet.
 Po 123 latach zaborów, cierpień Narodu pol-
skiego w niewoli, dzień 11 listopada 1918 r. stał się 
Narodowym Świętem Niepodległości. Dla Polaków 
dzień ten mieści się w grupie najważniejszych świąt 
państwowych. 
 To m.in. dlatego w jubileuszowym roku w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie podjęto 
decyzję o zorganizowaniu, otwarciu i kultywowaniu 
historycznej pamięci o znamiennej nazwie – Sala 
Wspomnień. Gromadzone przedmioty, teksty histo-
ryczne, dokumentowane są w kontekście 100. rocznicy 
suwerenności dla wzmacniania pamięci o bohaterstwie 
i miłości narodu polskiego do swojej Ojczyzny. 
 Po wczesnych walkach i zniszczeniach kraju, 
potem przez wojny północne, I wojnę światową, 
wojnę polsko-bolszewicką i innych wydarzeniach 
tamtego okresu, aż po rok 1921, potem II w. św., a po 
specyficznej niewoli aż do roku 1989, wywalczyliśmy 
suwerenność. 
 Nastał nowy czas na kolejne rozliczanie i pisanie 
prawdziwej historii, tworzenie warunków rozwoju 
ekonomicznego, modernizację zniszczonej gospodarki, 

budowę uczciwych struktur państwa i cywilizację w 
polskiej kulturze i religii jako fundamentu. 
 W długiej tradycji katolickiej, w klęskach i sławie 
Polski wiążą się symptomy porządku społeczno-ziem-
skiego i religii, jako porządku społeczno-boskiego. 
Odwieczna walka z tymi zjawiskami sprowadza do 
uznania prymatu dla jednej z nich. Jednak naród pol-
ski ukształtowany w prymacie porządku duchowego 
nad doczesnością odzyskał oczekiwaną wolność do 
samodzielnego bytu w umiejętności współistnienia 
w hierarchii ducha i współczesności. 
 

Zarys przebiegu uroczystości 
 W kameralnym gronie, przy towarzyskim po-
częstunku odbyło się wyśmienite spotkanie seniorów 
oświaty z ich młodymi i godnymi następcami. 
 Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Karwowska w 
sposób bardzo przyjazny a jednocześnie metodyczny i 
kurtuazyjny powitała gości i przedstawiła cel spotkania.
Na spotkanie dające wrażenie spokoju, obecnością 
zaszczycili: najstarsza z emerytowanych nauczycieli 
– Janina Zofia Grochulska (ur. 1921), emerytowany 
kierownik potem dyrektor SP i Gminnej Szkoły 
Zbiorczej – Czesław Nikliński (ur. 1932), była pe-
dagog potem dyrektor SP – Krystyna Zdańkowska, 
emerytowana nauczycielka – Helena Zadrożna oraz 
dyrektor WPK jako przewodniczący Rady Rodzi-
ców – Krzysztof Wysocki, burmistrz Szczuczyna 
(niedawny uczeń) – Artur Kuczyński, dyrektor SP 
w Niedźwiadnej – Krzysztof Grunwald i dyrektor 
BCK – Janusz Siemion. Obecni byli przedstawiciele 
młodej generacji, aktualnej kadry pedagogicznej jako 
kontynuatorki zadań SP, w tym: wicedyrektor – Irena 
Markowska, pedagog szkolny – Ewa Dobrzycka, 
Barbara Milewska, Jan Jacek Kowalewski, Beata 
Kuczyńska, Maria Jaworowska i inni. Obsługę me-
dialną dla portalu e-Grajewo.pl sprawował publicysta 
– Stanisław Orłowski. 
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 Eksponaty prezentowane w piwnicznym pomiesz-
czeniu gromadzone były od 2008 roku. Zebrano ich 
dużą ilość, która zaskakuje wyobraźnię najmłodszych 
pod względem unikatowych sensacji. A zdawałoby 
się, że pod względem określonego celu w zbierac-
twie pasjonata w latach 1960-1980, okolice gminy 
Szczuczyn były dokładnie spenetrowane, a zabytki 
sprzedane. Mimo to, organizatorzy zebrali: zbroję 
białą, żelazka na „duszę”, tary do prania, moździe-
rze, samowary, piły, menażki, hełmy polskie, hełmy 
niemieckie, trąbki, zegary kominkowe, kołowrotki, 
maszyny liczące, maszyny do pisania, uprząż dla 
koni, wagi sklepowe, łyżwy, telewizory, monitory PC, 
ubranka koronkowe, stroje ludowe, tkaniny ludowe, 
artykuły historyczne, zdjęcia, etc. 
 Najstarszym eksponatem jest becik dziecięcy z 
1915 roku (w tym czasie w Szczuczynie stacjonowali 
Niemcy). W szkolnej „Sali Wspomnień” mieszają się 
różnorodne kurioza – wojna, gospodarka, technika, 
etc. Sąsiadując na półkach, spoglądają na siebie zło-
wrogo pod względem historii wojen, czasu, korozji, 
patyny lub sławy orła białego aż do upadku polskiego 
oręża albo przerostu myśli technicznej nad czasem 
minionym – „zacofaniem”.
 Dla gości związanych ze Szkołą Podstawową była 
to chwila osobistych przeżyć. Ożyły wielokierunkowe 
wspomnienia. Dla jednych mury szkolne, dla drugich 
twarde tak jak życie − ławki, dyktanda, problemy 
młodości i radość z otrzymania promocji do kolejnej 
klasy, potem „nowej” i pięknej wychowawczyni – po-
wiedział z uśmiechem uczestnik. 

 Szkoła wciąż 
udowadnia, że jest 
ona niezastąpioną 
w każdym miejscu 
i czasie, i jest tym 
jedynym miejscem, 
o którym pamięta 
się przez całe życie. 
Krzywa zapomi-
nania częściowo 
usuwa z naszej 
pamięci nieprak-
tykowaną, szkolną 
wiedzę i wychowa-
nie. Zapominamy 
niektóre nazwiska 
nawet uwielbia-
nych nauczycieli, 
kolegów, jednak to 

do jakich szkół uczęszczaliśmy – nie można wytrzeć 
z pamięci. 
 – Moi nauczyciele, koleżanki i koledzy, których 
wielce szanuję za kreatywność, nie pracują tu, oni tu, 
w szkole – harują! To godne szacunku słowa dyrektora 
szkoły Małgorzaty Karwowskiej. 
 Mądrzy i obiektywni, znający się w temacie wiedzą, 
że taka jest niepodważalna i jedyna prawda. 
 Na stanowiskach są ludzie, którym powierzyło się 
odpowiedzialność za kształtowanie „nowych ludzi”, 
za umiejętność współpracy, rozumienia, pomocy i 
przyjaźni z różnie uwarunkowanymi osobowościami. 
W tym kontekście słowa dyrektor Małgorzaty Kar-
wowskiej wyciskały łzy radości. Są bowiem pośród 
nas ludzie fenomenalni, uczuciowi i uczciwi, którym 
warto ufać, z którymi warto pracować i żyć. 
 Różni nauczyciele przez dziesięć lat uczciwie 
dokonywali zbiorów staroci i jego selekcji, ale naj-
bardziej dla „Sali Wspomnień” zasłużyła się Barbara 
Milewska i Jacek Kowalewski. 
 Na zakończenie patriotyczno-wychowawczej 
uroczystości, ponownie spotkano się w świetlicy przy 
herbatce i ciasteczku. W podziękowaniu wokalno-
-muzycznym na scenie wystąpili: z gitarami – Olga 
Koniecko i Julita Żebrowska. Śpiewem imponowały: 
Aleksandra Dejneka i Oliwia Żurawska. Szkolne 
artystki muzyczne wykonały utwór „Dziewczyna z 
granatem” i piosenkę harcerską. 

Autor tekstu i zdjęć:  
Stanisław Orłowski
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Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Szczuczynie 
 Słoneczna niedziela 13.05.2018 r. przyciągnęła do Szczu-
czyna naprawdę dużą rzeszę miłośników jednośladów. To 
już III otwarcie sezonu motocyklowego w Szczuczynie. Na 
uczestników wydarzenia czekała nie tylko piękna pogoda, ale 
również świetna atmosfera i wiele atrakcji przygotowanych 
przez szczuczyński klub motocyklowy MotoStars. 
 Uroczystość jak co roku rozpoczęła się mszą świętą. Była 
to nietypowa, bo plenerowa msza święta celebrowana w 
centrum miasta, przed Urzędem Miejskim w Szczuczynie, 
przy udziale ludzi, których łączy wspólna pasja – motocykl, 
adrenalina i podróże… Piękne, mniejsze i większe moto-
cykle, turystyczne, ścigacze, motocykle z wózkiem, skutery, 
quady a nawet gokarty zawitały do naszego miasteczka z 
różnych stron Polski. Centrum Szczuczyna przeistoczyło 
się w niezwykle urocze miejsce, gdzie słychać było specy-
ficzny ryk silników, a motocykliści paradnie ustawiali swoje 
pojazdy w oczekiwaniu na rozpoczęcie mszy. Nabożeństwu 
w intencji motocyklistów przewodniczył proboszcz Parafii 
pw. Imienia NMP w Szczuczynie – ks. Jacek Majkowski 
w asyście wikariusza ks. Marcina Ołtarzewskiego oraz 
ks. Mariana Niemyjskiego, którzy na zakończenie liturgii 
poświęcili motocykle oraz ich właścicieli. 
 Następnie odbyła się niezwykle widowiskowa parada 
motocyklowa. Ulicami Szczuczyna przemknęło ponad 400 
pojazdów, które przebywszy ul. Łomżyńską, Szpitalną, 
Sobieskiego, Majewskiego, Sportową, Szczuki, Kilińskiego, 
Krzywą, Plac Tysiąclecia skierowały się na targowicę miej-
ską, gdzie na uczestników zlotu czekał ciepły posiłek oraz 
kolejne atrakcje: rzut oponą na jak najdłuższą odległość, 
slalom motocyklem z łyżką i piłeczką w ustach, konkurs 
na „najgłośniejszy” oraz na „najpiękniejszy” motocykl 
podczas zlotu. Wszystkie zmagania odbywały się pod 
czujnym okiem jurorów z MotoStars oraz prowadzącego 
zmagania Burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego. 
Na zwycięzców czekały także nagrody. Ilość ryczących 
maszyn podczas III Otwarcia Sezonu Motocyklowego w 
Szczuczynie zrobiła piorunujące wrażenie na wszystkich 
uczestnikach zlotu. Mamy nadzieję w przyszłym roku 
będzie Nas jeszcze więcej. 
 Organizatorem trzeciego już zlotu motocykli w 
Szczuczynie był klub motocyklowy MotoStars, Urząd 
Miasta w Szczuczynie oraz Biblioteka-Centrum Kultury. 
W pomoc włączyła się także Policyjna Klasa Mundurowa 
z Zespołu Szkół w Niećkowie. 
 Wszystkim licznie zgromadzonym fanom szybkich 
pojazdów „DZIĘKUJEMY” za przybycie i „DO ZO-
BACZENIA” za rok!. 
   Emilia Zielińska
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„FAcebOOK pyta” burmistrza…
 Na przełomie maja i czerwca zwróciłem się do 
użytkowników społecznościowego portalu Facebook 
z propozycją stworzenia listy pytań do mnie. Nie 
ograniczałem zakresu tematycznego ani czasowego. 
Oto wynik tego „pomysłu”:

 Władek G.: Panie Burmistrzu, jak się potoczą losy 
drogi Szczuczyn – Bęćkowo? Pozdrawiam.
 Artur Kuczyński: Panie Władysławie droga Szczu-
czyn – Bęćkowo jest własnością Starostwa Powia-
towego w Grajewie, a jej właściwym utrzymaniem 
zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie. 
Mimo, iż bezpośrednio nie mam wpływu na jej los, 
to podjąłem współpracę, by doprowadzić do jej wy-
asfaltowania. Kompleksowa dokumentacja została już 
wykonana, a wniosek o uzyskanie dofinansowania na 
zaprojektowany zakres prac dwukrotnie nie uzyskał 
pozytywnej oceny Wojewody Podlaskiego. Koszt 
wykonania nawierzchni asfaltowej to wydatek ponad 
3 milionów złotych. Po ¼ tej kwoty zabezpieczyli-
śmy w swoich budżetach jako Gmina Szczuczyn i 
Starostwo, reszta czyli 50% musi zostać pozyskana 
z funduszy zewnętrznych. Kolejna próba pewnie już 
we wrześniu tego roku. Proszę trzymać kciuki za 
powodzenia naszych starań.

 Ala K.: A ja mam pytanie o nowe osiedle za ulicą 
Sportową. Czy to prawda, że powstanie i jeśli tak to 
kiedy?
 A.K.: Jak mawia klasyk „to najprawdziwsza praw-
da…” Pani Alu, wszyscy marzymy o tym, żeby nasze 
miasto się rozwijało. W ostatnich latach sporo za-
inwestowaliśmy w tak zwaną infrastrukturę (drogi, 
kanalizację, budynki, instytucje). Udało nam się również 
pozyskać inwestorów, którzy w perspektywie kolejnych 
dwóch lat odmienią rynek pracy w Szczuczynie. Te-
raz czas na naszą społeczność. Chciałbym stworzyć 
kompleksowe warunki do tego, by w ciągu kolejnych 
pięciu, maksymalnie dziesięciu lat, liczba mieszkańców 
zwiększyła się o około 20%. Stąd program Szczuczyn 
2030, którego ważną częścią jest działanie „Działka 
za 1%”. Obecnie na terenach, które mnie interesują 
prowadzimy zmiany Studium – to dokument niezbęd-
ny, by działki rolne stały się budowlanymi. Gdy one 
będą dobiegały końca rozpoczniemy wykup i podziały 
gruntów na działki. Chciałbym, aby ich powierzchnia 
wynosiła od 5 do 8 tysięcy metrów kwadratowych. 

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pierwsze działki 
trafią do nowych właścicieli na przełomie 2019 i 
2020 roku. Bardzo mi na tym zależy, stąd ogromna 
wiara i priorytet tego działania w mojej aktywności 
zawodowej. Stąd również wiara w sukces.

 Dorota Ł. B.: Witam. Moje pytanie dotyczy moc-
nego oświetlenia ulic. Czy dałoby się tak zrobić, aby 
latarnie świeciły przez całą noc w np. w święta, czy też 
w sylwestra. Nie ukrywam, że z punktu widzenia nas 
mieszkańców wsi brak oświetlenia jest uciążliwy.
 A.K.: Pani Doroto, dzięki oszczędnościom, które 
powstały w wyniku takiego drobiazgowego gospoda-
rowania czasem świecenia ulicznych latarni, udało się 
nam wykonać szereg prac naprawczych i konserwacyj-
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 nych. Jedną z nich była wymiana wszystkich elementów 
sterujących całym systemem oświetlenia, dzięki temu 
mamy możliwość wprowadzania potrzebnych zmian 
w znacznie łatwiejszy a przede wszystkim szybszy 
sposób. Dlatego postaram się zwrócić uwagę na to, 
by we wspomnianych przez panią okresach dokonać 
stosownych regulacji.
 Chciałbym również wspomnieć o ponad 
milionowym dofinansowaniu, które ostatnio 
pozyskaliśmy, a które pozwoli na wymianę wszyst-
kich lamp oświetlenia ulicznego w Szczuczynie na 
nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LEDowe. 
To duża zmiana na lepsze. Niestety dofinansowaniem 
nie można było objąć naszych wsi, ale mam nadzieję, 
że jeszcze coś uda nam się w tej sprawie zadziałać i 
nocnych wyłączeń oświetlenia będziemy mogli uniknąć 
na stałe.

 Wioletta M.:A ja mam pytanie, czy Pan burmistrz 
zrobi sobie wakacje, bo wszyscy tylko o jednym a rzadko 
kto myśli o drugim człowieku. Pozdrawiam.
 A.K.: Dziękuję za troskę. Przyznam się szczerze, 
że z tymi wakacjami to bywa różnie. Wtedy, gdy 
jest najcieplej, tu w Urzędzie mamy najwięcej pracy, 
ale nigdy nie jest tak, żeby nie dało się „wyrwać” 
na chwilę, żeby podładować baterie. Dwudzieste-
go piątego czerwca miałem rozpocząć wymarzoną 
wyprawę motocyklem przez Litwę, Łotwę, Estonię, 
Finlandię do Norwegii. No cóż, dwudziesty piąty 
już za mną a ja wciąż w pracy. Obowiązki zmusiły 
mnie do przesunięcia tego terminu na później, ale 
już niebawem…

 Norek W.: Czy Szczuczyn jako miasto wraz z gminą 
mógłby stworzyć Lokalną Grupę Działania, ale tylko 
taką w obrębie naszej gminy, która miałaby w swojej 
działalności np. 3 zadania: pomoc finansową w formie 
pożyczki na środki trwale jako dofinansowanie np. w 
kwocie 50% ale nie wyższej niż 50 000 zł. Drugie 
zadanie to szkolenia np. na dzisiaj RODO myślę, że 
mało który z przedsiębiorców orientuje się w tym temacie 
(…). Trzeci aspekt to innowacyjność w działalności 
gospodarczej, tutaj to jest pole do popisu. (…)
 A.K.: No cóż zasadniczo pańskie pytanie muszę 
podzielić na dwie części. Pierwsza dotycząca pomysłu 
na założenie „własnej” Lokalnej Grupy Działania 
niestety nie ma szans na powodzenie. Funkcjonowanie 
tzw. LGDów regulują specjalne przepisy, które określają 
w sposób jednoznaczny minimalną liczbę mieszkańców 
i zasięg terytorialny takiej instytucji. Szczuczyn jest od 

2011 roku członkiem LGD Biebrzański Dar Natury 
i zapewniam pana, że zajmujemy się tam również o 
wiele poważniejszymi tematami i działaniami niż 
festyny.
 Druga część pańskiego pytania jest według mnie 
ważniejsza, ponieważ dotyka ona potrzeby funkcjono-
wania w naszym mieście instytucji, która działałaby w 
obszarze wsparcia małych i średnich firm. Instytucje 
tego typu określa się mianem IOB (Instytucje Otoczenia 
Biznesu). Pracę nad szczuczyńskim IOB-em prowadzę 
od prawie dwóch lat. Obecnie koordynacją działań, 
kontaktami z inwestorami i wieloma innymi rzeczami 
zajmują się pracownicy Urzędu Miejskiego, jednak taka 
sytuacja jest delikatnie mówiąc niewystarczająca. IOB 
w Szczuczynie powstanie i pomoc o której pan pisze 
będzie w nim również udzielana. Proszę zapamiętać 
ten skrót i „wyglądać” informacji o postępach naszych 
prac nad jego utworzeniem.

 Stanisław P.: Witam, fajnie widzieć rowerzystów na 
naszych drogach, jest ich coraz więcej. Sam lubię wskoczyć 
na rower, wiem że były zakusy, by powstała droga rowe-
rowa. Może połączyć Niedźwiedzkie z Niećkowem na 
całym odcinku? Mieszkańcy by się cieszyli, a my okoliczni 
mielibyśmy fajny kawałek drogi. Pozdrawiam.
 A.K.: Pomysł ciekawy, ale kosztowny w realizacji. 
Co do ścieżki, czy tez bardziej szlaku rowerowego, to 
dzięki aktywności Biblioteki Centrum Kultury oraz 
wsparciu Urzędu Miejskiego w Szczuczynie została 
ona właśnie wyznaczona. W chwili obecnej przygo-
towujemy jej oznakowanie i specjalne ulotki, które 
będą zawierały odpowiednią mapkę. Mam nadzieję, 
że jej przebieg spodoba się naszym mieszkańcom i 
szlak będzie cieszył się powodzeniem.
 Natomiast w temacie asfaltowania drogi Niedź-
wiedzkie – Niećkowo mamy już kompleksową do-
kumentację projektową, mamy wszelkie niezbędne 
pozwolenia. Obecnie podejmujemy działania, by 
pozyskać środki finansowe na realizację. To ponad 
trzy kilometry drogi i znaczny koszt, który wyłącznie 
z budżetu Szczuczyna nie byłby możliwy do ponie-
sienia. Jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie, 
asfalt powstanie szybciej niż się spodziewamy.

 Dariusz G.: Witam mam propozycję, czy można by 
było wybudować w starym parku park linowy jest tam 
sporo wysokich drzew, przyciągnęłoby to sporo dzie-
ciaków nie tylko ze Szczuczyna. Wiem, że potrzebni 
byli by wyszkoleni instruktorzy, a tych nie problem jest 
przeszkolić. Pozdrawiam.
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 A.K.: Sam pomysł jest dość ciekawy pod wzglę-
dem atrakcyjności parku linowego. Niestety nie do 
zrealizowania w „Starym Parku” ze względu na dwie 
kwestie. Drzewa w nim rosnące to pomniki przyrody 
objęte ochroną konserwatorską, a po drugie ich stan 
nie pozwoliłby na takie obciążenie. Praktycznie każdy 
większy podmuch wiatru sprawia, że pękają gałęzie, 
łamią się całe konary. Mieliśmy również w ostatnich 
latach sporo wyrwanych drzew razem z korzeniami. 
Co do samej potrzeby posiadania atrakcji takiej jak 
park linowy, to myślę, że jest to znakomite pole do 
działania dla pomysłowych i przedsiębiorczych miesz-
kańców. Skoro jest zapotrzebowanie, to jest również 
miejsce do tego, by zrobić mały biznes.

 Jolanta D.: A o CZARNOWIE to pan zapomniał? 
PRZYKRO.
 A.K.: Kochana pani Jolanto, przykro to jest mi, 
że pani nawet przez chwilę tak pomyślała… Jak ja 
mógłbym zapomnieć o miejscowości, w której urodzili 
się moi przodkowie ze strony mamy? (Oczywiście 
droczę się trochę z panią Jolantą, ponieważ moje 
rodzinne powiązania nic nie wnoszą do tego, czy 
pamiętam o danej miejscowości, czy też nie).
 Skoro pojawiło się owo „zapomnienie” to chyba 
trzeba przypomnieć o wykonanej drodze asfaltowej 
łączącej Czarnowo z Mazewem, o wyasfaltowaniu 
drogi przejazdowej wzdłuż całej wsi, o zakupionym 
budynku po zamkniętej przed laty zlewni mleka, o 
wykonanym tam gruntownym remoncie (dociepleniu 
ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu 
łazienki, ogrzewania). Również w tym roku planujemy 
szereg prac w Czarnowie. Właśnie dlatego złożyłem 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 
o dofinansowanie do zakończenia prac w świetlicy. Już 
mamy sygnały, że ocena poszła dobrze. Niebawem prace 
ruszą i mam nadzieję, że spotkamy się w tym roku na 
otwarciu świetlicy z placem zabaw w Czarnowie. Ja nie 
pamiętam o Czarnowie! Pani Jolanto… 

 Dariusz G.: Panie Burmistrzu mam jeszcze jedną, 
a w zasadzie dwie propozycje: chodzi o rondo na ul. 
Szczuki, można by było zrobić wizytówkę Szczuczyna 
czyli wyciąć te tuje, a na nim zrobić napis „Szczuczyn 
Wita” z kwiatów z herbem miasta w tle od strony ul 
Szczuki, a druga to ustawić w centrum tablicę z mapą 
Szczuczyna i nazwami ulic.
 A.K.: Panie Dariuszu dosłownie czyta mi pan w 
myślach. Wprawdzie po wybudowaniu obwodnicy i 
drogi ekspresowej S61 główny wjazd do Szczuczyna 

będzie od strony ul. Granicznej, ale rondo to rondo 
i pomyślę o tym, jak je właściwie zagospodarować. 
Napis, kwiaty i herb to dobre pomysły. Dziękuję.
Co do tablicy z planem Szczuczyna i nazwami ulic to 
na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Kilińskiego oraz 
Majewskiego i Sportowej ustawiliśmy drogowskazy 
informacyjne. Rozważymy również pomysł jednej 
tablicy informacyjnej.

 Aneta D: Czy i kiedy zacznie się coś dziać w Gu-
tach (chodzi o obiecywaną przez lata świetlicę), czy na 
ogrodzeniu ze stadionu pozostaniemy? Pozdrawiam.
 A.K. Pani Aneto zapewniam panią, że na wy-
konanym w ubiegłym roku ogrodzeniu placu nie 
pozostaniemy. Za chwilę zostanie tam zamontowana 
jeszcze brama oraz furtka… A tak już całkiem na 
poważnie, to wykonany przez nas projekt budowy 
świetlicy wiejskiej w Gutach uzyskał akceptację 
Urzędu Marszałkowskiego. W ubiegłym tygodniu tj. 
18 czerwca została podpisana stosowna umowa na 
dofinansowanie tego zadania. Obecnie poszukujemy 
wykonawcy, który wybuduje nam upragniony budynek. 
Obiecałem budowę w 2018 roku i budowa będzie. 
Proszę o jeszcze chwilę cierpliwości i wyrozumiałości.

 Ewa P.: W Załuskach przydałoby się lustro, bo ciężko 
wyjechać. Czasami lubi samochód wyjechać bardzo szybko 
z za górki i wtedy jest naprawdę niebezpiecznie.
 A.K. Tu odpowiedź będzie bardzo krótka: Robi 
się! Mam nadzieję, że do czasu, gdy przeczyta pani 
tę odpowiedź, lustro będzie już zamontowane. Po-
zdrawiam serdecznie.

 Krzysztof G.: 1. Dlaczego segregacja śmieci odbywa 
się na zasadach ustalonych przez UM w Szczuczynie 
(zgodnie z rozporządzeniami jak się domyślam), a 
mimo to śmieci odbierane są (ze wszystkich pojemników) 
wszystkie razem na jeden samochód?
 2. Dlaczego na pytanie nr. 1 zadane bezpośrednio 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczuczyn odpowiedział 
Pan – „... Wy macie segregować, to co dalej to niech Was 
nie interesuje ...”?
 A.K.: Panie Krzysztofie zaczynając od końca 
analizować pańskie zapytania, to mam przekonanie, iż 
zaszło pewne nieporozumienie. Segregacja odpadów z 
naszych domów nie odbywa się na zasadach ustalonych 
przez Urząd Miejski ani przez Burmistrza. Zbiórka 
i zagospodarowanie odpadów odbywa się wyłącznie 
na zasadach ujętych bardzo precyzyjnie w ustawie. 
Wskazywane przeze mnie poziomy selektywnej zbiórki, 
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 które już niebawem będą musiały wynosić 50% nie są 
moim wymysłem. To obowiązek, któremu wspólnie 
będziemy musieli sprostać. Mówiąc o tym, iż zadaniem 
mieszkańca jest segregowanie odpadów w domu, 
miałem na myśli to, iż selekcja na tym podstawowym, 
pierwszym poziomie jest najważniejsza i najbardziej 
wydajna. Od momentu odebrania odpadów przez tzw. 
operatora odpady są zmartwieniem burmistrza. My je 
gromadzimy, staramy się dosegregować i przekazujemy 
do Zakładu Gospodarki Odpadami w Miastkowie, 
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpada-
mi. Wszystkie zebrane przez mieszkańców selektywnie 
odpady, są w sposób selektywny przekazywane dalej 
– to bardzo ważny, bo podstawowy warunek. Niestety 
poziom selektywnej zbiórki wśród naszych mieszkańców 
jest wciąż za niski. Dlatego należy spodziewać się, że w 
najbliższym czasie odpady zmieszane zdrożeją. Nato-
miast ci, którzy segregują odpady w sposób właściwy, 
żadnej podwyżki cen nie muszą się obawiać. Dlatego 
zachęcam do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów – to zdrowiej, lepiej i taniej, więc warto.

 Grażyna S.: A ja czekam z niecierpliwością o zajęcie się 
budynkiem na głównej ulicy porostu koszmar widok okropny
 A.K.: Pani Grażyno, stan budynku i zakres nie-
zbędnych tam prac jest bardzo poważną sprawą. 
Dziękuję za przypomnienie mi o tych potrzebach. 
Zobowiązuję się do organizacji specjalnego spotkania 
z mieszkańcami bloku, na którym ustalimy co, kiedy i 
w jaki sposób powinniśmy wykonać. Spotkanie takie 
odbędzie się jeszcze w lipcu.

 Iwona T.: Kto mi powie, gdzie dzieci będące w parkach 
mają skorzystać z szaletu bo nie było i nie ma. Ani na 
dworcu dla przyjezdnych, ani w żadnym parku, a chodzą 
dzieci w krzaki za swoją potrzeba, inne dzieci gdy piłka 
wpada im w te krzaki, to wychodzą tak upaprani, że 
wstyd dzieciaka do domu prowadzić bo smród. Więc po 
raz kolejny pytam się kiedy będą jakieś szalety? Czasami 
mam wrażenie, że jest to nierealne, żeby powstały dwa 
szalety w Szczuczynie.
  A.K.: Pani Iwono, potrzeba skorzystania z szaletu 
jest podstawowa i bezdyskusyjna, jednak w zestawieniu 
z wieloma innymi potrzebami o charakterze publicznym 
i społecznym znajduje się ona na dalszym miejscu. Je-
steśmy stosunkowo niewielkim miasteczkiem i istnieje 
możliwość takiego zaplanowania wyjścia z dzieckiem, 
by podołać „wszelkim” niespodziankom. Robiliśmy roze-
znanie jaki byłby koszt wykonania szaletu publicznego, 
bezobsługowego i niestety to wydatek kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Może kiedyś, gdy na więcej będzie nas 
stać, takie miejsca powstaną w naszym miasteczku.
 W odniesieniu do poruszonego przez panią wyglądu 
przystanku i parkingu przy restauracji Biesiadna oraz 
sklepie Biedronka, to mam dobre wieści. Udało się nam 
pozyskać środki finansowe i właśnie ogłosiliśmy przetarg 
na wyłonienie wykonawcy kompleksowej przebudowy 
tego miejsca. Mam nadzieję, że za kilka tygodni będzie 
to kolejna, prawdziwa wizytówka Szczuczyna.

 Beata W.: Czy Przedszkole w Szczuczynie zostanie 
przeniesione do placówki Szkoły Podstawowej na ul. 
Kilińskiego? Jeżeli tak, to kiedy to nastąpi?

    A.K.: Tak, to 
prawda. Przedszkole 
zostanie przenie-
sione do budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Szczuczynie. Na 
taką decyzję złożyło 
się kilka czynników. 
Pierwszy z nich to li-
kwidacja Gimnazjów 
i związane z tym fak-
tem przenosiny klas 
IV-VIII do budynku 
przy Placu Tysiąc-
lecia. Utrzymanie 
kompleksu przy ul. 
Kilińskiego wyłącznie 
dla klas I-III byłoby 
ekonomicznie całko-
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wicie nieuzasadnione, stąd planowane przenosiny. W 
jednym budynku znajdzie się miejsce dla wszystkich 
najmłodszych uczniów w Szczuczynie.
Bardzo ważne jest to, iż udało się nam pozyskać ponad 
milion złotych na gruntowny remont klas, łazienek i 
korytarzy oraz zakup wyposażenia dla przedszkola w 
nowym miejscu. Wreszcie wykonamy również przy-
szkolny parking z prawdziwego zdarzenia. Prace ruszą 
jeszcze w lipcu, a ich ukończenie planowane jest na 
październik tego roku. To ten fakt wyznaczy termin 
wspomnianej w pytaniu przeprowadzki. 

 Ala K.: Mam jeszcze jedno pytanie: Czy w związku 
z pogarszającą się jakością powietrza – dużym zapyleniem 
(pyły PM 2,5 i pyły PM 10) potocznie zwanym smogiem, 
będzie możliwość uzyskania dofinansowania na zmianę 
systemu ogrzewania na olejowe lub gazowe? Szczuczyn 
jest wyjątkowo niekorzystnie położony – w dolinie, z tego 
powodu to zapylenie jest bardzo duże i bardzo przekłada 
się na zdrowie mieszkańców. Inną sprawą jest, że można 
przeprowadzić badania spirometryczne (całkowicie bez-
inwazyjne) mieszkańców miasta i powtarzać je każdego 
roku w celu obserwacji stanu zdrowia – to są badania 
prospektywne. takie badania mogą wykonywać lekarze 
podczas rutynowych wizyt.
 A.K.: To rzeczywiście ważny temat. Nie chciałbym 
go bagatelizować, jednak musze przyznać, iż jakość 
powietrza w Szczuczynie nie jest najgorsza. Chociaż 
bez trudu znaleźlibyśmy kilku zimowych „szkodni-
ków”, którzy do pieców wrzucają niekoniecznie to, 
co powinni.
 Musze również przyznać, iż od dawna poszukuję 
dobrego programu, który mógłby odpowiednim 
dofinansowaniem pomóc naszym mieszkańcom w 
poprawie tego stanu, np. przez wymianę kotła na no-
wocześniejszy lub zasilany innym paliwem. Na chwilę 

obecną takiego programu jednak dla naszego miasta 
nie ma. Co ważne podjąłem również rozmowy doty-
czące budowy stacji zasilania dla Szczuczyna gazem 
ziemnym. Dużym atutem w tej sprawie jest rozwijająca 
się Podstrefa Szczuczyn, która zgłasza również swoje 
zapotrzebowanie na gaz ziemny. Jest naprawdę duża 
szansa, by nasi mieszkańcy mogli korzystać z kotłów 
gazowych. Jakie będą postępy prowadzonych przeze 
mnie prac i rozmów poinformuję, gdy tylko pojawią 
się konkretne ustalenia.

 Ala K.: Kolejne pytanie dotyczy funkcjonowania 
świadczeniodawców usług medycznych. Czy możliwe 
jest aby w Szczuczynie można było wykonywać badania 
laboratoryjne częściej nic raz w tygodniu. Niestety w 
niektórych przypadkach nie można czekać tydzień, a 
schorowany pacjent nie jest w stanie dojechać do Grajewa. 
Gdyby jeszcze chociaż raz w tygodniu mogli przyjeż-
dżać specjaliści na konsultacje... Wydaje się, że kolejnym 
potrzebnym rozwiązaniem są akcje typu „Biała Nie-
dziela”, czyli organizowanie w plenerze miejsca, gdzie 
mieszkańcy mogą dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego, 
poziomu cukru, cholesterolu, otrzymać porady dietetyczne 
i informacje o składzie ciała. Urząd Miejski doskonale 
radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy... czy jest możliwe, 
żeby pozyskać jakieś pieniądze na promocję zdrowia?
 A.K.: Pani Alu wśród zadań własnych samorządów 
gminnych bardzo niewiele jest tych z zakresu służby 
zdrowia. Ten obowiązek realizują powiaty i woje-
wódzkie urzędy marszałkowskie. W ustawie nie ma 
zadań, więc nie ma i dochodów, które pozwoliłyby na 
podejmowanie działań w tym zakresie. Współpracu-
jemy oczywiście głównie z Powiatem Grajewskim, by 
oferta służby zdrowia była jak najlepiej dopasowana do 
potrzeb naszych mieszkańców. Nie lubię zasłaniać się 
pieniędzmi, a już szczególnie ich brakiem, ale wszyscy 
widzimy, że szczególnie w służbie zdrowia pieniędzy 
brakuje chyba najbardziej. To duży problem, obawiam 
się, że za duży na nasze skromne możliwości. Staramy 
się jednak wspomagać pewnymi kwotami Szpital 
w Grajewie oraz Zakład Opiekuńczo Leczniczy w 
Szczuczynie. Każdorocznie jest to kwota między 20 
a 50 tysięcy złotych. Jak więc widać staramy się być w 
tym obszarze aktywni, mimo braku prawnych regulacji.
 Chciałbym jeszcze wspomnieć, iż dotarły do 
mnie informacje o planowanej zmianie oferty usług 
medycznych w Szczuczynie. Prawdopodobnie możemy 
spodziewać się prywatnej działalności z możliwością 
świadczenia usług finansowanych w ramach zadań 
NFZ. Jak i co to będzie? Czas pokaże.
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  Emilia S.: Czy przystanek PKS będzie wreszcie 
wyglądał normalnie? A rozkłady jazdy – po prostu ich 
nie ma. W całej rozciągłości ul. Kilińskiego jest tylko 
jeden kosz na śmieci i to na przeciwko sklepu Gama.
 A.K.: Przystanek będzie wyglądał normalnie, a może 
nawet lepiej. Częściową odpowiedź na to pytanie znajdzie 
pani we wcześniejszych pytaniach. Jednak korzystając 
z okazji napisze jeszcze kilka słów o planowanych 
pracach. Podstawą będzie wykonanie całkowicie nowej 
nawierzchni asfaltowej na całym tym terenie. Powstanie 
również nowa zajezdnia dla autobusów, dostosowana do 
obecnych potrzeb. Po wykonaniu tych prac wymalujemy 
nowe pola parkingowe, całość oświetlimy i obejmiemy 
monitoringiem. Dodamy elementy małej architektury 
(ławeczki, zieleń, słupki wygradzające, tablice informa-
cyjne) i będzie naprawdę ładnie. 
 Co do rozkładów to ich zawieszanie jest obo-
wiązkiem przewoźnika i świadczy o jego dbałości 
o pasażerów. Zwrócimy na to zadanie baczniejszą 
uwagę. Co do zakupu koszy na odpady, to rzeczywiście 
ich uzupełnienie jest niezbędne. Dziękuję za 
przypomnienie. Działamy!

 Grażyna S. K.: A ja mam jedynie tylko prośbę, 
nie wycinajcie bezmyślnie drzew... a już na pewno z 
powodu, że na nich ptaszki mieszkają...
 A.K.: Pani Grażyno zapewniam panią, iż nie wy-
cinamy bezmyślnie żadnych drzew. Wręcz przeciwnie 
obejmujemy je coroczną pielęgnacją.

 Mariola J.: Czy rodziny mieszkające na ul Szczuki 
doczekają się normalnej drogi i chociaż jednej latarni, 
która oświetliłaby im ciemne wieczory zwłaszcza zimą, 
kiedy ciemno robi się już o 16. Chodzi mi oczywiście o 
boczna uliczkę pierwszą jadąc z Grajewa, która wygląda 
tragicznie, a korzysta z niej sporo osób w tym dzieci i 
młodzież.
 A.K.: Pani Mariolu temat jest mi doskonale znany. 
Sam próbowałem go kilkukrotnie rozwiązać. Jak pani 
zapewne wie, uliczka ta nie jest drogą publiczną po-
nieważ gmina Szczuczyn nie jest jej właścicielem. To 
droga prywatna, która powstała po wydzieleniu z działek 
położonych wzdłuż niej. Zgłaszałem wielokrotnie chęć 
jej przejęcia i unormowania stanu jej nawierzchni i 
braku oświetlenia, jednak bez efektu. Właścicielka 
oczekuje, iż Urząd Miejski zapłaci za tę działkę, a my 
nie mamy takiej możliwości. Ktoś stworzył drogę, by 
sprzedać działki, a teraz dodatkowo chce zarobić na 
jej sprzedaży. Moim zdaniem działka powinna zostać 
przekazana nieodpłatnie gminie, która chce w tej 

sprawie wesprzeć mieszkańców. Wszystko jednak w 
ich rękach. Jestem gotowy na udzielenie stosownego 
wsparcia, zapraszam do osobistego kontaktu ze mną.
 Beata W.: Zgłaszam podobny problem jak Pani Mariola 
i pytam czy możliwe jest wylanie asfaltu lub wyłożenie 
jakiejkolwiek kostki lecz na ul. Sienkiewicza przy budynku 
nr.1 i 3? Wiele osób korzysta z tego wjazdu ponieważ 
znajdują się tam również garaże i boksy tzw. chlewy.
 A.K.: Przyznam się szczerze, że nie analizowałem 
nigdy takiego rozwiązania. W chwili obecnej przy-
gotowujemy przetarg na przebudowę najstarszych 
odcinków kanalizacji miejskiej. Wiem, że przez wspo-
mniane przez panią miejsce przebiega jeden z takich 
odcinków. Gdy wykonamy planowane prace będzie 
można pomyśleć o zmianie nawierzchni. Dziękuję 
za zgłoszoną potrzebę i obiecuję, iż w najbliższym 
czasie dokładnie się sprawie przyjrzę i ocenię jakie 
mamy tam możliwości zadziałania. 

 Karolina S: Kiedy zostanie zamontowana latarnia 
na drodze bocznej w Chojnowie, którą obiecali nam w 
tamtym roku?
 A.K.: Wykonując dokumentację niezbędną do 
realizacji tego zadania napotkaliśmy trochę nieprze-
widzianych problemów. Udało się je jednak pokonać i 
w najbliższym czasie oświetlenie zostanie wykonane.

 Iwona T.: Panie burmistrzu czy to nie za dużo na 
Pana jednego tyle odpowiedzi? Uważam, że do takich 
propozycji powinno być więcej ludzi, nie pan jeden. 
Miłego wieczoru.
 A.K.: Pani Iwono jeszcze jakoś daję radę… Wiem, 
że jeden człowiek nie jest w stanie zdziałać tyle ile cały 
zespół. Na pytania odpowiadam rzecz jasne samodzielnie. 
Staram się znać, wiedzieć i rozumieć zarządzane 
przeze mnie miasto i gminę. Żyję tymi sprawami i 
traktuje je bardzo poważnie. Natomiast przechodząc 
do działania korzystam z zarządzanego przeze mnie 
zespołu pracowników Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
Niezwykle cenię sobie tą współpracę i wiem, że mój 
sukces jest sukcesem całego zespołu oraz Szczuczyna.
 Pozdrawiam panią serdecznie.

 Kasia / Andrzej G.: Kiedy zostanie wylany asfalt 
z Niećkowa do Milewa
 A.K.: Przepraszam, że odpowiedź będzie prosta 
i krótka. W chwili obecnej pracujemy nad pozy-
skaniem środków finansowych na wyasfaltowanie 
drogi Niedźwiedzkie – Niećkowo oraz kończymy 
dokumentację na przebudowę drogi Szczuczyn – 
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Bzury. Po wykonaniu tych prac przyjdzie czas na ten 
odcinek.
 Dariusz G.: Panie Burmistrzu mam jeszcze jedna 
propozycje otóż chodzi o fitness. Mamy już na ul Grun-
waldzkiej jest w starym parku będzie za gimnazjum. 
Mamy w szkole podstawowej, czy nie można by było 
zrobić czegoś takiego na os. Pawełki?
 A.K.: Jak pan zapewne wie, każde z tych działań 
było i będzie realizowane z pozyskanych dofinanso-
wań. Jestem przekonany, że stosunkowo niewielkie 
odległości tych stref aktywności od os. Pawełki nie 
są poważnym problemem w skorzystaniu z zainsta-
lowanych tam urządzeń przez mieszkańców. Krótki 
spacer np. do Starego Parku można potraktować jako 
swoistą rozgrzewkę przed bardziej zaawansowanymi 
ćwiczeniami. 
 A pisząc już całkiem poważnie, to pomyślę co 
w tym temacie można zrobić i może uda się nam 
pozyskać jakieś dofinansowanie, żeby kilka trenażerów 
stanęło na os. Pawełki. 

 Grażyna R.: Czy jest możliwość zrobienia chodnika 
od ul. Sportowej do ul. Szczuki do tzw „Posejdonu”, gdyż 
dalej chodnik jest?
 A.K.: Pani Grażyno w czasie, gdy droga ta była 
krajową, takie rozwiązanie na swój sposób blokowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Obecnie po wybudowaniu obwodnicy Szczuczyna 
droga ta była najpierw wojewódzka, a obecnie jest 
we władaniu Starostwa Powiatowego w Grajewie. W 
2019 roku w ul. Szczuki oraz Sportowej będziemy 
prowadzili bardzo poważne prace budowlane, które 
pozwolą na wybudowanie kanalizacji sanitarnej na 
tych ulicach. Po ich zakończeniu będzie możliwość 

powrotu do tematu wspomnianego przez panią chod-
nika. Miejmy nadzieję, ze tym razem on powstanie.

 Dziękuję za przekazane mi drogą internetową 
pytania, uwagi i pomysły. Moje odpowiedzi, może nie 
zawsze będą satysfakcjonujące, jednak są one szczere i 
wynikają z mojego doświadczenia oraz prowadzonych 
albo planowanych prac. Państwa pytania świadczą nie 
tylko o istnieniu wielu potrzeb, ale z ich treści wyczytuję 
spore zainteresowanie autorów sprawami miasta i gminy 
Szczuczyn. Gratuluję znajomości bieżącej problematyki 
i pozdrawiam serdecznie. 

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna

W stepach Kazachstanu (10)

Zdrada i aresztowanie 
 Apolonia, żona policjanta Antoniego Brzeskiego, 
po przeprowadzonej rozmowie z byłym burmi-
strzem Szczuczyna Stefanem Majewskim wracała  
z ul. Szczuki 3 do domu Adamków. W jej zbolałej 
głowie, pochylonej ku zdeptanym przez wroga chod-
nikom, wirowały czarne myśli i troska o męża i ojca 
czworga dzieci. Żywiła nadzieję, że w tym problemie 
operatywny burmistrz Majewski pomoże. 

 Przed domem spostrzegła panią Adamkową 
niezwykle przygnębioną i z pobladłą twarzą.
 − Co się stało? – zapytała ją półszeptem. 



16 numer 2/2018



wroga – Rosjan – był wcześniej najbliższym współ-
pracownikiem byłego komisarza NKWD. 
 Wcześniej, wywrotowy Polak pan Osiecki był 
z NKWD w domu Brzeskich. Zażądał klucza do 
stodoły pana Filipkowskiego, przy ul. Kilińskiego 26, 
gdzie krótko mieszkała rodzina Brzeskich i przecho-
wywała tam meble przywiezione ze wsi Przechody. 
Działający na luzie p. Osiecki zapytał gospodarza 
Filipkowskiego: 
 – Czyje to są meble?
 – Sąsiadki. O tej! Pani Brzeskiej. – odparł pan 
Filipkowski.
 – Wszystkie? – zapytał ze zdziwieniem gracz 
polityczny.
 – Tak, panie! – odpowiedział nerwowo gospodarz.
Wówczas pan Osiecki opisał wygląd mebli i zanotował 
przeliczone sztuki.
 – Trzeba ich połowę oddać! Po co pani tyle mebli? 
Skończyły się wasze czasy, Pani...! – wrzeszczał.
 Na słowa pogardy p. Osieckiego właścicielka 
zareagowała nerwowo, a płacząc wykrzykiwała jego 
zasługi: 
 – Idź precz, szatanie, nikczemny psie! Polski 
donosicielu! Jak śmiesz oprowadzać i sprzedawać 
Polskę diabłu? Wszyscy cię znają! Przyjdzie czas na 
rozliczenie konfidentów! Harujesz draniu przeciwko 
nam, a mężczyzn podły szpiclu wydajesz dla wrogów! 
Draniu, szujo! Nie jesteś – Polakiem! Precz! 
 Kiedy ochłonęła ze wzburzenia, czuła, że nie-
potrzebnie mówi takie słowa, które mogą pogorszyć 
sytuację.
 W tym czasie wszyscy kolaboranci, zdrajcy, kanalie 
i pachołki uważali, że to już koniec Polski! Wiernie, 
razem z Żydami, służyli wpierw Niemcom, a po 
zmianie okupanta mizdrzyli się do Rosjan.
 Nie tyko oni. Byli też i inni podejrzani, choć 
pośród nich ci dwaj byli głównymi hersztami. Pani 

 − Byli tu z NKWD i zabrali Pani męża, bo nie 
jest zameldowany. Proszę się nie martwić! – dodała.
 – Dokąd poszli? Jak dawno? – drżącym głosem 
Apolonia zalewała pytaniami półprzytomną kobietę.
– Około piętnaście minut temu – odpowiedziała pani 
Adamkowa, jak wybudzona z letargu.
 To oni, tak to oni, prowadzili Antosia! Widziałam 
ich po drugiej stronie ulicy Kilińskiego 31, przy Sądzie 
Grodzkim. Pod słabym światłem latarni rozpoznałam 
tylko cywila Osieckiego i szczuczyńskiego Żyda – A. 
Grinberga, odważnego denuncjatora z czerwoną 
opaską. Obok niego szedł ktoś skuty kajdankami 
i żołnierze z lufami karabinów skierowanych do 
przodu i tyłu. Nie przyszło mi do głowy, że tam, z 
przeciwnej strony jezdni, faryzeusze prowadzą męża, 
byłego – policjanta i żołnierza w kajdankach!
  – Dlaczego bohater był inwigilowany i tak szybko 
zdradzony? – płacząc, wyciągała ręce w górę.
 Obydwie panie opadły z wrażenia na ławkę i 
płakały. Rozważały obcą przemoc i własnych kon-
fidentów.
 Na początku II w. św. Niemcy wysłali ze Szczu-
czyna około 350 żydowskich sąsiadów na przymuso-
we roboty do Niemiec. Później Niemcy opóźniając 
wycofanie się ze Szczuczyna 21.09.1939 r. spalili 
piękną synagogę przy poczcie i trzy domy modlitw. 
Dożywieni polskimi wieprzkami, ze zbytnią pewnością 
siebie i nawet nie wyręczając się jak zwykle Polakami, 
na pożegnanie bili i rabowali Żydów. Może dlatego 
we wrześniu 1939 roku jedni młodzi Żydzi witali w 
Szczuczynie kwiatami Czerwoną Armię, a drudzy po 
ucieczce przed Niemcami, powracali do Szczuczyna 
na czołgach czerwonego napastnika. Znali miasto, jak 
własną kieszeń. Ewenementem jednak jest późniejszy 
fakt, że od stycznia 1941 do 21.06.1941 r. komisarzem 
NKWD w Szczuczynie był zasłużony dla sowietów 
wspomniany już Żyd, teraz jako kapitan A. Grin-
berg. Miał biuro przy ul. Granicznej 17, a mieszkał 
przy ul. Kilińskiego. Władcze stanowisko nie było 
przymusowe ani zaskakujące. Według świadomości 
rosyjskich władz w NKWD miało działać aż 84% 
Żydów, a tylko 16 % Rosjan.
 – To on, żydowski szpicel, żądny władzy i do-
minacji, sąsiad szczuczyńskich rodaków, donosił na 
znanych i wytypowanych Polaków do NKWD. Z 
okupantami chodził po wiejskich, chlewach, spisywali 
to, czego według nich gospodarze mieli za dużo – z 
wiarygodnością i żalem mówiła pani Adamkowa. 
 Wszystkim było wiadome, że zacietrzewiony 
Żyd już od początku przybycia drugiego, polskiego 
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Adamkowa podejrzewała przedwojennego, polskiego 
policjanta Czepelewskiego (z ksywą – Cipel), który z 
Antonim Brzeskim służył na tym samym Posterunku 
Policji Państwowej w Szczuczynie.
 Były policjant zaskarbił sobie u okupantów mia-
no zaufanego konfidenta. Mieszkał w tym samym 
budynku, co przyjaciele A.A. Brzeskich pp. Adam-
kowie. Tego dnia, kiedy Antoni Brzeski wchodził 
do państwa Adamków spotkał się tam ze swoim 
podwładnym Czepelewskim. Koledzy przywitali się, 
ściskając prawice. 
 – Wróciłem z wojny, cieszmy się – powiedział 
A. Brzeski do byłego podwładnego i kolegi. 
 Po krótkiej, niby przyjacielskiej, lecz oziębłej 
rozmowie kolega wyszedł. Były to godziny popo-
łudniowe. Wkrótce ściemniło się, a do mieszkania 
weszli wybrudzeni NKWD-ziści.
 Przed wojną pan Czepelewski znany był w 
środowisku policyjnym jako człowiek konfliktowy 
i zawistny. Nie był szanowany przez najbliższe 
otoczenie. W czasie okupacji niemieckiej, a później 
sowieckiej, ujawnił swoje prawdziwe oblicze. Był 
skłonny do obcych usług, zarówno dla gestapo, 
jak i dla NKWD. Za okupacji niemieckiej byłego 
stróża prawa, policjanta Czepelewskiego nazywano 

– szucman – (niem. Schultzmann, pol. strażnik). Po 
wojnie szucman nie mógł pozostać w Szczuczynie, 
bo nie zasłużył na chwałę. Wcześniej jednak, jego 
żonę Czepelewską z pięciorgiem dzieci, mimo że 
jej mąż był zasłużonym denuncjatorem, 13 kwietnia 
1940 roku, Rosjanie deportowali do Kazachstanu. 
Mężowi los wymierzył sprawiedliwość, a żona z 
dziećmi dla dziejowego paradoksu, była wieziona 
przez Rosjan razem z pięcioosobową rodziną państwa 
Brzeskich. Od nich to, rodzina państwa Czepelewskich 
otrzymywała pokarm i ogólną opiekę w podróży.
 Przyczyny aresztowania Antoniego Brzeskiego 
były jasne: – niepodważalny patriota, komendant 
Policji Państwowej w Szczuczynie, Grajewie, Prze-
chodach, żołnierz 63. Pułku Piechoty odznaczony 
19.02.1921 r. Kawalerskim Krzyżem Srebrnego Orderu 
Wojennego „Virtuti Militari” za bohaterską walkę z 
bolszewikami. Odznaczony medalem „Walecznych”, 
medalem „Dziesięciolecia Niepodległości Polski”, 
medalem „Polska Swemu Obrońcy”, etc., etc. Teraz na 
polskim boisku, do historycznych walk, stanęli chętni 
do zapłaty Polsce za rok 1920, za wielką przegraną, 
poniżenie Rosji i Stalina. 
 W piątek, 20 października 1939 r., w dniu aresz-
towania bohatera Antoniego Brzeskiego, jego żona 
Apolonia poszła do Komisariatu NKWD. To znane 
miejsce w Szczuczynie „przymusowego przyznawania 
się do…(?) do wszystkiego”. Widzenia jednak nie 
było. Kazano przyjść następnego dnia o godzinie 
dziewiątej rano. Razem z synkiem Rysiem, Apolonia 
znów poszła do ojca i męża osadzonego w piwnicach 
aresztu przy ul. Kilińskiego 40 (drewniany budynek 
z piwnicami stał pięć metrów od chodnika. Po rozbiórce 
od 1999 roku jest tam plac Szkoły Podstawowej z 
rondem.) 
 Apolonia wzięła ze sobą ciepłą bieliznę, skórzany 
bezrękawnik i jabłka. Jabłek nie pozwolono przekazać. 
 Aresztowanego zastali na parterze. W jasnym 
pokoju przy stoliku, pochylony nad kartką, coś pisał. 
 – Kochany, co piszesz? – zapytała podbiegając 
do wymęczonego męża. 
 – Życiorys. Wszystko co było, wszystko co muszę, 
ale i to co chcę koniecznie napisać przed…!
– „przed” …? Jakim przed? Tosiek! Kochany, naj-
droższy! Co to za przed…?
 Ojciec tulący syna w ramionach, szeptał przez 
łzy – najdroższa, prawdę piszę. Prawdę, bo tylko ją 
znam.

(dcn.) 
Copyright by © Stanisław Orłowski
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Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej
 Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej 
Rady Miejskiej jest zwiększenie zainteresowania i 
zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi 
na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest in-
stytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych 
z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dorośli radni, 
urzędnicy, często potrzebują możliwości konsulto-
wania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju 
problemów z adresatami projektowanych działań. 
Ukonstytuowanie młodzieżowej Rady pozwala na 
dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady 
Miasta, burmistrzem, urzędnikami co przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.
 Celem przybliżenia młodzieży zasad ustawodaw-
stwa w Polsce, we współpracy z Członkiem Zarządu 
Województwa Podlaskiego Stefanem Krajewskim oraz 
na zaproszenie posła Stefana Niesiołowskiego, w dniu 
13 maja 2018 r. zorganizowana została wycieczka do 
Sejmu. Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Szczuczynie, uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Szczuczynie, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej 
oraz Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie wraz 

z opiekunami, mieli jedyną w swoim rodzaju okazję, 
aby zobaczyć jak wygląda wnętrze Sejmu. Wcześniej 
jednak zaplanowano zwiedzanie Zamku Królewskiego 
oraz spacer po Starym Mieście. Oczywiście nie obyło 
się bez pamiątkowego zdjęcia pod Pałacem Prezy-
denckim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po 
spacerze wycieczka udała się na obiad, a następnie 
na ulicę Wiejską, gdzie znajduję się Sejm i Senat.
 Po przejściu rutynowej kontroli, której każdy 
uczestnik musiał się poddać rozpoczęło się zwiedzanie. 
Przewodnik przedstawił uczestnikom historię pol-
skiego parlamentu oraz zaprowadził w miejsce obrad. 
Podczas wizyty była okazja spotkania i rozmowy z 
Posłami Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego – Unii Europejskich Demokratów Ste-
fanem Niesiołowskim oraz Krzysztofem Paszykiem. 
 Podczas tej wizyty najmłodsi przedstawiciele 
Gminy Szczuczyn dowiedzieli się mi.in, że polskie 
tradycje parlamentarne należą do najstarszych w Euro-
pie, a podstawowym zadaniem Sejmu jest uchwalanie 
ustaw. Materią ustawową są w szczególności prawa, 
wolności i obowiązki obywateli, organizacja i zasady 
działania naczelnych organów państwa, określenie 
trybu postępowania i kontroli legalności ich działania. 
Ustawą o szczególnym znaczeniu jest ustawa budże-
towa. W drodze ustawy Sejm upoważnia Prezydenta 
do ratyfikowania i wypowiadania niektórych umów 
międzynarodowych. Sejm podejmuje niektóre decyzje 
w drodze uchwały, np. zarządza referendum, uchwala 
wotum nieufności Radzie Ministrów.
 Po zwiedzeniu gmachu Sejmu i Senatu przygoda 
w Warszawie dobiegła końca. W drodze powrotnej nie 
obyło się oczywiście bez przystanku w McDonald’s. 
Dziękujemy Panu Stefanowi Krajewskiemu oraz 
jego współpracownikom za pomoc w organizacji tak 
ciekawego wyjazdu.
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Młodzi dla najmłodszych
 Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Szczuczynie w dniu 3 czerwca 2018 r. postanowili 
wesprzeć Panią Sołtys Wiesławę Wróblewską w 

organizacji dnia dziecka w Brzeźniu. Już kilka dni 
wcześniej opracowali koncepcję gier i zabaw dla naj-
młodszych. Dzięki pożyczonemu z BCK sprzętowi 
sportowemu udało się w sposób bardzo atrakcyjny 
przeprowadzić wiele konkurencji. W zabawie udział 
wzięły całe rodziny. Tego dnia, na placu zabaw w 
Brzeźniu najczęściej słychać było śmiech dzieci. 

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. dmu-
chaniec ufundowany przez Burmistrza Szczuczyna, 
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ma-
lowanie buziek, przygotowane przez Młodzieżową 
Rade Miejską konkurencje (tor przeszkód, kręgle), 
puszczanie baniek, kolorowy tunel, trampoliny czy 
gokarty. Pani Sołtys oraz mieszkańcy wsi zadbali 

również o to, aby nikt nie był głodny. Słoneczny 
dzień wpłynął pozytywnie na doskonały humor 
zarówno tych najmłodszych, jak i troszkę starszych 
uczestników zabawy. Tego dnia na twarzy każdego 
dziecka gościł uśmiech, który na długo zapadnie w 
pamięci organizatorów. 

Piana Party na zakończenie roku szkolnego
 Co by tradycji stało się zadość, członkowie Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej postanowili w niecodzienny 
sposób uczcić odebranie świadectw i zakończenie 
roku szkolnego. W ubiegłym roku zorganizowali 
bardzo spektakularny i niesamowicie widowiskowy 
Festiwal Kolorów. Na kilku spotkaniach „zachodzili 
w głowę” w jaki sposób powitać tegoroczne wakacje. 
Przewodniczący MRM – Arek Sienicki zapropo-

nował organizację Piana Party! Pomysł się przyjął. 
Impreza odbyła się 22 czerwca 2018 r. w „Starym 
Parku” w Szczuczynie i cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Dzieci i młodzież z MRM przy 
niewielkim wsparciu Urzędu Miejskiego, od początku 
do końca zajęły się organizacją wydarzenia. Była 
świetna muzyka, były lody, a przede wszystkim były 
tańce i super zabawa w pianie! Już dziś myślą co by 
tu zorganizować na kolejne rozpoczęcie wakacji!

Emilia Zielińska i Anna Romaniuk
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PROJeKTY, DOTAcJe, INWeSTYcJe …

Gmina Szczuczyn 
w ramach Priorytetu 
3 „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czy-

telnictwa” złożyła wniosek o udzielenie wsparcia 
finansowego na zakup książek do dwóch bibliotek 
szkolnych z terenu gminy. Wniosek został oceniony 
pozytywnie. W ten sposób pozyskano dotację w wy-
sokości 16 000 zł, (co stanowi 80 % kosztów realizacji 
zadania) na zakup książek niebędących podręcznikami.
 Dzięki pozyskanemu wsparciu, Szkoła Podstawowa 
im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej w wyposaży 
swoją bibliotekę szkolną w nowości wydawnicze za 
kwotę 5000 zł, natomiast Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Broniewskiego za kwotę 15 000 zł.
 Celem niniejszego programu jest nie tylko zakup 
książek ale również wzmocnienie zainteresowań 
i aktywności czytelniczej uczniów przez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Kolejnym projektem, na który 
Gmina Szczuczyn uzyskała 
dofinansowanie jest projekt 
mający na celu naukę pływania 
uczniów szkół podstawowych z 
terenu gminy. W ramach mini-
sterialnego programu „Umiem 

pływać”, uczniowie klas III szkół podstawowych od 
września rozpoczną dwudziestogodzinny kurs pływania. 
 Gmina Szczuczyn już po raz czwarty uzyskała 
dotację z Ministerstwem Sportu i Turystyki na orga-
nizację dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów, 
którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza 
obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. 
 Upowszechnianie aktywności fizycznej, popularyzacja 
sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu 
edukacji i wychowania młodego pokolenia. Wychowanie 
fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć 
szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb 
ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych 
sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form 
wzbogacających zakres aktywności i umiejętności rucho-
wych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. 
Pozyskane wsparcie cieszy tym bardziej, że dzieci chętnie 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez 
względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

  Gmina Szczuczyn pozyskała 28 000 zł na za-
kup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną 
infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno 
– komunikacyjnych (TIK). Dzięki uczestnictwu w 
programie rządowym „Aktywna tablica” do Szkoły 
Podstawowej w Szczuczynie zakupione zostaną 3 
interaktywne monitory dotykowych, natomiast Szkoła 
Podstawowa w Niedźwiadnej wyposażona zostanie 
w 2 nowoczesne tablice interaktywne. Od września 
zajęcia w tych szkołach będą jeszcze ciekawsze!

Anna Romaniuk
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Partnerstwo Polska – Litwa

 Gmina Szczuczyn nawiązała współpracę z sa-
morządami litewskimi, celem ubiegania się o środki 
unijne w ramach Programu współpracy Interreg V-A 
Litwa-Polska. Burmistrz Szczuczyna zainteresowany 
jest pozyskaniem dofinansowania z osi priorytetowej 
2, celu szczegółowego 2.1 – Promowanie tworze-
nia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez 
usprawnienie usług wsparcia biznesu. 
 28 czerwca 2018 r. został złożony wniosek w part-
nerstwie: Litwa (Jurbarkas – Vilkaviškis – Marijampolė) 
– Polska (Szczuczyn – Sejny). W ramach niniejszego 
projektu, przy uzyskaniu 85% dofinansowania, Gmina 
Szczuczyn zamierza wybudować budynek – Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym prowadzone 
będą różnego rodzaju aktywności mające na celu m.in. 
wspieranie osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Szczuczyn.

Anna Romaniuk

Przetargi i dotacje
 Od początku roku 2018 Referat Rozwoju i In-
westycji ogłosił już osiem przetargów na roboty bu-
dowlane, z czego dla pięciu z nich podpisane zostały 
umowy z Wykonawcami, a przy czterech rozpoczęte 
zostały prace. 
 Zadania które weszły już w fazę realizacji:
1. Budowa targowiska miejskiego z handlem pro-
duktem lokalnym w Szczuczynie.

2. Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, 
Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz 
drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzkie gm. 
Szczuczyn.
3. Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych 
poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Świdry Awissa, gm. Szczuczyn.
4. Nadbudowa budynku OSP w Szczuczynie.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nie-
ćkowo na odcinku II w km 0.000÷0,222 na działkach 
890/1, 895.
6. Budowa transgranicznego Centrum Dialogu 
Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 
564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowej.
7. Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn 
– projekt obejmuje dostawę i montaż instalacji solarnych  
i fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.
8. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje, obejmujący 
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wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją 
budynku.
 Wartość całkowita tych zadań to blisko 13 mln 
zł, czego dotacje z funduszy UE to ponad 8 mln.
 W dniu 8 czerwca br. Burmistrz Szczuczyna 
podpisał kolejne dwie umowy o przyznanie pomocy 
na następujące zadania:
1. Poprawa efektywności energetycznej i kontrola 
stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wy-
mianę opraw oświetleniowych, oraz montaż stacji 
pomiaru zanieczyszczeń – projekt polega na wymianie 
opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy LED.
2. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje – w 
trakcie trwającej procedury przetargowej. 
 Ponadto w trakcie trwania oceny są wnioski o 
przyznanie dofinansowania, złożone na realizację 
następujących zadań, przewidzianych do rozpoczęcia 
jeszcze w tym roku:
1. Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły 
Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego 
wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw.
2. Rewitalizacja przystanku komunikacji samocho-
dowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie.
3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez 
rekultywację składowiska odpadów komunalnych w 
Szczuczynie.
4. Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnowo, gm. 
Szczuczyn wraz z wykonaniem ogrodzenia działki.
5. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wod-
no-ściekowej aglomeracji Szczuczyn poprzez bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci 
wodociągowej oraz odbudowę nawierzchni dróg i 
chodników zniszczonych w trakcie prowadzonych 
prac w ulicach: Łomżyńskiej, Kilińskiego, Szczuki, 
Granicznej, Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Sobieskiego, 
Sportowej, Krzywej i Przelotowej, oraz przebudowę 
stacji uzdatniania wody w Szczuczynie. 
6. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczy-
nie – wariant podstawowy przy obiekcie hali sportowej 
ul. Nadstawna w Szczuczynie – w dniu 06.06.2018r. 

ogłoszono listę rankingową, z której wynika, iż nasza 
gmina otrzymała dofinansowanie.
7. Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu 
Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn. 
 Termin realizacji tych zadań uzależniony jest od 
terminu zawarcia umów z instytucjami współfinan-
sującymi. 
 Wartość całkowita wszystkich wspomnianych 
zadań opiewa na blisko 17 mln zł, gdzie udział wnio-
skowanych środków zewnętrznych to kwota ponad 
10 mln zł.
 Nad całością inwestycji tj. od napisania i złożenia 
wniosku o uzyskanie dofinansowania po wykonanie 
rzeczowe zadania oraz całkowite rozliczenie otrzy-
manych dotacji czuwa trzyosobowy Referat Rozwoju 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
 W kolejnych numerach kwartalnika będziecie 
Państwo informowani o postępach w realizacji pro-
jektów realizowanych przez Gminę Szczuczyn.

Waldemar Filipkowski
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Nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczuczynie
 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetar-
gowego w marcu 2018 r. Wykonawcą robót budowlanych 
na budynku OSP w Szczuczynie, zostało Wielobran-
żowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie. 
 Od maja trwają prace budowlane polegające na 
podwyższeniu budynku, dzięki czemu obiekt uzyska 
wielofunkcyjne poddasze użytkowe. Roboty budowlane 
polegają na wykonaniu klatki schodowej prowadzącej 
na poddasze zgodnie z przepisami p.poż., wykonaniu 
nowej więźby dachowej wraz z pokryciem budynku 
blachodachówką, zaś po zakończeniu wskazanych prac 
budowlanych firma przystąpi do prac remontowych 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ze względu na 
wszechstronną i ciągle rozwijającą się działalność 
członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Szczuczynie zasadność wygospodarowania dodatko-
wego pomieszczenia na poddaszu było jak najbardziej 
uzasadnione, a wręcz jego powstanie z roku na rok 
stawało się coraz to bardziej niezbędne.
 Wartość całego zadania to kwota blisko 170 tyś. 
zł, w większości kwota ta to środki własne Gminy 
Szczuczyn. 
 Przewidywany termin zakończenia robót przypada 
na koniec września 2018 roku.

Waldemar Filipkowski

Przebudowa ulic: Spokojna, Stodolna, Wiśniowa 
oraz drogi w m. Niedźwiedzkie
 W kwietniu br. Wykonawca robót budowlanych 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z 
o.o. rozpoczął prace budowlane nad trzema odcinka-
mi dróg na terenie miasta Szczuczyn, a mianowicie 
ul. Stodolnej, ul. Wiśniowej i ul. Spokojnej. Wszystkie 
te ulice będą ostatecznie posiadały nawierzchnię z 
kostki betonowej. Udało się już wykonać korytowanie 
nawierzchni, ustawienie krawężników i wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego. Trwają prace nad 
układaniem nawierzchni z kostki. 
 W ogólnym zakresie prac ujęty został również 
odcinek drogi w miejscowości Niedźwiedzkie o na-

wierzchni bitumicznej, którego wykonanie przewiduje 
się w okresie sierpień-wrzesień br.
 Cały zakres robót zgodnie z podpisaną umową 
zostanie zakończony najpóźniej do dnia 10 września.
 Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa dróg 
gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście 
Szczuczyn oraz drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzkie 
gm. Szczuczyn” wynosi 577 568,46 zł, w tym 303 492,00 zł 
stanowi dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 Dzięki dofinansowaniu jakie udało się pozyskać 
poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pie-
szych a kolejni mieszkańcy miasta i Gminy Szczuczyn 
uzyskają poprawę dostępności komunikacyjnej do 
swoich posesji i instytucji. 

Waldemar Filipkowski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie 
 W niniejszym artykule w skrócie chcielibyśmy 
przybliżyć charakterystykę pracy i zadań Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczuczynie oraz przekazać 
najważniejsze terminy składania wniosków w celu 
ubiegania się o poszczególne wsparcia oferowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.
 Do podstawowych zadań Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej należy realizacja zadań dotyczących pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
którego działalność ma na celu umożliwienie oso-
bom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możli-
wości. 
 Ośrodek wspierając osoby i rodziny w trudnych 
sytuacjach życiowych z jednej strony dąży do za-
pewnienia bezpieczeństwa socjalnego, zaś z drugiej 
strony stara się stosować zasadę pomocniczości na-
kierowaną na wykorzystanie zasobów osoby/ rodziny, 
jej potencjału i aktywności w celu poprawy sytuacji 
życiowej. W swoich założeniach pomoc społeczna 
powinna bowiem, w miarę możliwości, doprowadzić 
osoby z niej korzystające do działań mających na celu 
usamodzielnienie się oraz integrację ze środowiskiem. 
Osiągnięciu wyznaczonych celów służy udzielanie 
pomocy: finansowej, rzeczowej, usługowej, porad-
nictwa, pracy socjalnej. Pomocy społecznej udziela 
się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzi-
nie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, sieroctwa, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku 
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narko-
manii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 
żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń 
przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane 
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych 
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, 
przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej 
z ww. okoliczności. Kryterium dochodowe obecnie 

uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej 
dla osoby samotnie gospodarującej wnosi 634,00 zł., 
natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514,00 zł. 
 Wśród świadczeń pomocy społecznej wyróżnia 
się dwa podstawowe rodzaje świadczeń: świadczenia 
pieniężne i niepieniężne.
 Do świadczeń pieniężnych zaliczają się:
 zasiłek stały,
 zasiłek okresowy,
 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznane przez sąd.
 Do katalogu świadczeń niepieniężnych należą:
 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, 
 sprawienie pogrzebu,
 schronienie,
 niezbędne ubranie,
 posiłek,
 usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z za-
burzeniami psychicznymi 
 kierowanie oraz ponoszenie opłat za pobyt osób 
w domach pomocy społecznej,
 praca socjalna,
 poradnictwo
 Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy 
społecznej Ośrodek realizuje również zadania związane 
z kompleksowym wsparciem rodziny, takimi jak : 
świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia 
wychowawcze, świadczenie „Za życiem”., „Dobry 
start 300 +, zadania określone ustawą o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie realizuje ponadto również 
takie zadania jak: pomoc materialna o charakterze 
socjalnym dla uczniów, zadania o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, przemoc w rodzinie, 
działania wspierające dla rodzin wielodzietnych 
m.in. Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe 
i energetyczne. 
 W związku ze zbliżającym się, nowym okresem 
zasiłkowym 2018/2019, poniżej w formie tabelarycznej 
chcielibyśmy przybliżyć rodzaje świadczeń, terminy 
składnia wniosków, okres przyznania oraz kryteria 
dochodowe uprawniające do skorzystania z tychże 
świadczeń. 
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Rodzaj świadczenia Wysokość  
świadczenia Termin złożenia Okres  

przyznania
Kryterium  

dochodowe [zł]

Zasiłki rodzinne na dziec-
ko w wieku:
 – do 5 lat
 – 5-18 lat
-18-24 lat
Dodatki:
 – urodzenie dziecka
 – urlop wychowawczy
 – samotne wychowanie 
dziecka
 – wielodzietność
 – kształcenie i rehabili-
tacja
 – rozpoczęcie roku szkol-
nego
 – zamieszkanie w bursie/
internacie
 – dojazd do szkoły

 – 95,00 zł
 – 124,00 zł
 – 135,00 zł

 – 1000,00 zł
 – 400,00 zł
 – 193,00 zł

 – 95,00 zł
 – 90,00/110,00 
zł
 – 100,00 zł

 – 113,00 zł

 – 69,00 zł

od 01.08.2018 r.,  
a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektro-
niczną od 01.07.2018 r. do 
30.11.2018 r.

Od 1.11.2018 r. do 
31.10.2019 r. 

674,00 /764,00

Specjalny zasiłek  
opiekuńczy

520,00 zł od 01.08.2018 r.,  
a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektro-
niczną od 01.07.2018 r. do 
30.11.2018 r.

Od 1.11.2018 r. do 
31.10.2019 r.

764,00

Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 3 miesiące od daty wydania 
orzeczenia

Na czas wydania 
orzeczenia o niepeł-
nosprawności lub o 
stopniu niepełno-

sprawności

-

Świadczenie pielęgnacyjne 1477,00 zł 3 miesiące od daty wydania 
orzeczenia

Na czas wydania 
orzeczenia o niepeł-
nosprawności lub o 
stopniu niepełno-

sprawności

-

Zasiłek dla opiekuna 520,00 zł - Na czas wydania 
orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności

-

Jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka

1000,00 zł 12 miesięcy od dnia naro-
dzin dziecka.

jednorazowo 1922,00

Świadczenie rodzicielskie 1000,00 zł 3 miesiące od narodzin 
dziecka

52/65/67/69/71 
tygodni – w zależno-

ści odo ilości uro-
dzonych dzieci przy 

jednym porodzie

-

Fundusz alimentacyjny W zależności od 
zasądzonych ali-

mentów nie więcej 
niż 500,00 zł

od 01.08.2018 r., a w przy-
padku wniosków składanych 

drogą elektroniczną od 
01.07.2018 r. do 31.10.2018 r.

Od 1.10.2018 r. do 
30.09.2019 r.

725,00

Świadczenie 
wychowawcze 500+

500,00 zł od 01.08.2018 r., a w 
przypadku wniosków 

składanych drogą elektro-
niczną od 01.07.2018 r. do 

31.10.2018r.

Od 1.10.2018 r. do 
30.09.2019 r.

800,00/1200,00
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Rodzaj świadczenia Wysokość  

świadczenia Termin złożenia Okres  
przyznania

Kryterium  
dochodowe [zł]

Dobry start 300+ 300,00 zł od 1.08.2018 r., a w przy-
padku wniosków składa-

nych drogą elektroniczną od 
1.07.2018 r. do 30.11.2018 r.

Jednorazowo -

Świadczenie
„Za życiem”

4000,00 zł w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka

Jednorazowo -

Stypendium szkolne Od 1.09.2018 r. do 
15.09.2018 r.

Rok szkolny 
2018/2019

514,00

Zasiłek szkolny 2 miesięcy od wystąpienia 
zdarzenia losowego

jednorazowo -

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych, funduszu alimentacyjnego, 500+, 300+ można 
składać osobiście, listownie oraz drogą elektroniczną 
Wnioski o ww. świadczenia są dostępne w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 
23 w pokoju nr 5, w dni robocze w godzinach:
— poniedziałek – wtorek: 7 30 – 15 30
— środa: 9 00 – 17 00
— czwartek – piątek: 7 30 – 15 30
 UWAGA !!! w przypadku świadczeń uzależnio-
nych od kryterium dochodowego jeśli rodzina/osoba 
uzyska dochód (podjęcie zatrudnienia, uzyskanie 
zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, uzyskanie: świadczenia 
rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego z KRUS, 
emerytury, renty, itp.) musi niezwłocznie zgłosić ten 
fakt do tut. Ośrodka. 

 Jak już wyżej wspomniano Ośrodek realizuje 
również rządowy program dla rodzin wielodzietnych 
– Karta Dużej Rodziny” w związku z tym infor-
mujemy, iż od 1stycznia 2018 r. istnieje możliwość 
posiadania Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej 
(plastikowej) lub/i w formie elektronicznej, która ma 
formę aplikacji na smartfony. Aby otrzymać dostęp 

do aplikacji KDR wymagane jest złożenie wniosku w 
którym należy podać numer telefonu i adres poczty 
elektronicznej, dane te są niezbędne do założenia 
konta i aktywacji Karty na urządzeniu mobilnym. 
Aplikacja posiada kilka funkcji:
— rodzic może posiadać ma swoim smartfonie Karty 
swoich dzieci oraz małżonka;
— aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów 
KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy; 
— funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie 
partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania 
użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji będzie 
mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”; 
– aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji 
członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych 
zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności 
złożenia wniosku przed upływem terminu ważno-
ści karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. W 
przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. 
złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie 
karty elektronicznej będzie bezpłatne. W przypadku 
gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy 
Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 
2019 r. również będzie bezpłatne. Po upływie tego 
czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 
2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej 
formie, a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o 
dodatkową formę Karty, będzie ona płatna w kwocie 
9,21 zł. Wnioski można składać drogą elektroniczną 
za lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Szczuczynie, pokój nr 4 od poniedziałku do piątku 
w godzinach: poniedziałek – wtorek: 7 30 – 15 30, 
środa: 9 00 – 17 00, czwartek – piątek: 7 30 – 15 30.

Ewa Muczyńska
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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY

Wyjątkowy koncert
 Na zaproszenie Biblioteki – Centrum Kultury w 
Szczuczynie przybył do naszego miasta 19 maja tego 
roku Koncertowy Chór Chłopięco – Młodzieżowej 
Szkoły Chóralnej miasta Konakowa w regionie Twer-
skim (Rosja). Istniejący przy działającej od lat 90. XX 
wieku Szkole Chóralnej chór występował w miejscach 
tak prestiżowych jak Wielka Sala Konserwatorium Mo-
skiewskiego, czy Moskiewskiej Sali im. Czajkowskiego. 
W czasie swej blisko 25 – letniej działalności chór 
koncertował również w wielu miastach europejskich 
zdobywając prestiżowe nagrody na organizowanych 
tam konkursach. Założycielem szkoły, jej dyrektorem, 
nauczycielem i dyrygentem jest profesjonalny muzyk 
ks. Vadim Machnowski. Wspiera go jego żona Natalia 
– pianistka, kompozytor i dyrygent. W chórze, który 
przyjechał do naszego miasta śpiewa 24 chłopców w 
wieku od 13 do 19 lat. 
 Nasi goście spędzili w Szczuczynie praktycznie 
cały dzień. Na początku wizyty odwiedzili Bibliotekę 
– Centrum Kultury, gdzie mogli odpocząć po podróży 
i przygotować się do próby oraz występu. Członkowie 
chóru wraz z opiekunami zachwyceni byli siedzibą 
Biblioteki – Centrum Kultury, jej przestronnością i 
funkcjonalnością; obejrzeli wyeksponowane w Centrum 
wystawy: „Konstytucja 3 maja” oraz „Mój przyjaciel 
słoń”. W towarzystwie pracowników BCK wybrali 

się na spacer po mieście, zrobili pamiątkowe zdjęcia 
przy pomniku założyciela Szczuczyna – podkancle-
rzego Stanisława Antoniego Szczuki, gdzie Główny 
Instruktor BCK – Pani Barbara Paszkowska przybli-
żyła im jego sylwetkę oraz historię naszego miasta. 
O 15:00 odbyła się w naszym pięknym, barokowym 
Kościele p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny 
próba zespołu, a o 18:00 uroczysty koncert. Licznie 
przybyli mieszkańcy Szczuczyna i okolic mieli okazję 
wysłuchać koncertu, w którego pierwszej części chór 
wykonał utwory „muzyki cerkiewnej”, a w drugiej 
„pieśni narodowe”. Chór prowadzili wspólnie Natalia 
i Vadim Machnowscy. 
 Małżeństwo Machnowskich wspierała podczas 
wizyty w naszym mieście z-ca dyrektora szkoły Vera 
Dołgaszewa, a opiekunką chóru ze strony polskiej 
była Anna Kokocka.
 Ten wyjątkowy koncert mógł odbyć się w Szczu-
czynie dzięki zaangażowaniu Burmistrza Artura 
Kuczyńskiego oraz Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
Dziękujemy ks. proboszczowi Jackowi Majkowskiemu 
za możliwość zorganizowania koncertu w naszym 
kościele oraz Pani Dyrektor Publicznego Gimna-
zjum w Szczuczynie Ewie Grunwald za pomoc przy 
organizacji pobytu chóru.

Janusz Siemion
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Jubileusz
 Przed 15 laty dwanaścioro dzieci w wieku 9-11 lat 
ubranych w stroje ludowe zaśpiewało na scenie stadio-
nu miejskiego podczas Palinocki. Było to spełnienie 
marzenia starszego instruktora Andrzeja Szabelskiego 
z Miejskiego Domu Kultury o dziecięcym zespole 
ludowym. Tegoroczny koncert jubileuszowy był 99 
w historii zespołu. Na przestrzeni lat brało udział 
84 dzieci: dziewczęta i nieliczni chłopcy. Karolina 
Kadłubowska z pierwszego składu zespołu, obecnie 
studentka Uniwersytetu Białostockiego a jednocześnie 
Podlaskiego Centrum Wokalnego w Białymstoku 
święci triumfy na scenie. Przez 6 lat w zespole (od 
2005 roku) śpiewała Elżbieta Nagel, obecnie studentka 
Akademii Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 
Ela ma na swoim koncie występy w telewizyjnych 
programach „Bitwa na głosy” i „Voice of Poland”. 
Otrzymała I nagrodę reprezentując w b.r. swoją uczel-
nię w XIII Międzynarodowym Festiwalu „Singing 
Mask” w Petersburgu i pokonując 200 uczestników.
 Z „Małymi Szczuczyniakami” związane było 
rodzeństwo Eli: Adam i Emilia – aktualnie obecna w 
czołówce młodzieżowych wykonawców. Najmłodsza 
Natalia debiutowała w zespole jako przedszkolak, 
śpiewa od 8 lat. To ona zachęciła swoja przyjaciółkę 
Weronikę Karpińską do śpiewu. Drugą część koncertu 
jubileuszowego dzieci poświeciły swoim mamom. 
Madzia Sokołek piosenką „Bądź jak ptak” i Michasia 
Brzostowska „To dzięki wam” wzruszyły swoje mamy 
do łez. Bardzo emocjonalnie przeżywały koncert 

Julka Kruszyńska i Ola Piotrowicz. Po raz pierwszy 
wystąpiły przed publicznością debiutantki: Patry-
cja Chmielewska, Asia Skrodzka, Nikola Szwalgin, 
Wiktoria Solińska. Marysia Rydzewska śpiewająca 
od 2 lat, na scenie jest zawsze pogodna, z uśmiechem 
.Julka Zalewska i Julka Gnys śpiewają od roku, o ile 
pierwsza stara się wykonać jak najpiękniej utwór, o 
tyle druga przykłada większą uwagę do prezentacji 
wizualnej. Martyna Kowalewska powróciła do ze-
społu po dłuższej przerwie. Natalka Kozikowska 
i Julka Gąsiewska mają przygotowanie muzyczne 
i są zdobywczyniami wielu nagród w konkursach. 
Natalia jest od wielu lat w zespole, jej mama po raz 
kolejny do sponsorowała zespół kwiatami z własnej 
kwiaciarni. Koncert prowadziła najstarsza uczestnicz-
ka – Julita Żebrowska; jej młodsza siostra Paulina 
przyszła na koncert z mamą i… gorączką. Choroba 
nie była w stanie odwieść jej od występu. Każda z 
dziewczynek wręczyła kwiaty swojej mamie. Nie 
zapomniały też o podziękowaniu kwiatami Marzenie 
Wojno Orańskiej i Mariannie Szabelskiej za uszycie 
i wyszycie pięknych serdaczków ludowych. Micha-
sia Brzostowska piosenką „W moim ogródeczku” z 
charakterystycznym ludowym zaśpiewem rozbawiła 
publiczność zbierając brawa po każdym refrenie. 
 Doceniając osiągniecia zespołu – Burmistrz Miasta, 
Sekretarz Gminy, Dyrektor BCK i Kierownik MDKiS 
wręczyli pamiątkowe grawertony: imienny dla zało-
życiela i kierownika zespołu – Andrzeja Szabelskiego 
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oraz dla zespołu. Dzieci otrzymały wielki tort oraz 
upominki ufundowane przez BCK. Były śpiewane 
życzenia i ogromny bukiet kwiatów od przyjaciół z 
zespołu „Szczuczyniacy” w którym śpiewa Andrzej. A 
później, podział tortu, pieczenie kiełbasek, mini kon-
cert „Szczuczyniaków” i zabawy przy ognisku. 
Następny jubileusz… za 5 lat.   
 Szczuczyniacy – zespół śpiewaczo-teatralny z 25 
letnim stażem scenicznym, założony przez głównego 
instruktora Barbarę Paszkowską, działający przy Miej-
skim Domu Kultury – obecnie Bibliotece Centrum 
Kultury w Szczuczynie ma w swoim repertuarze 
widowiska tradycyjne i obrzędowe: Wielką Sobotę, 
Oczepiny, Pieczenie chleba, Andrzejki, Urodziny, 
Rajki. Przedstawia też widowiska oparte na tekstach 
literackich i według własnych tekstów: „Dziady” 
część II Adama Mickiewicza i „Sąd nad Jezusem” 
wg. Lloyda Douglasa, „Jak królewna grała w zgady-
wanki aż przegrała własną rękę” wg. Jana Drdy, „Na 
Świętego Jana” wg. Jędrzeja Cierniaka, „Misterium 
Męki Pańskiej”, „Piekielne wędrówki Króla Heroda”. 
Jest laureatem teatralnych i śpiewaczych przeglądów 
wojewódzkich, występował 3 krotnie na Litwie. 12 – 
krotnie reprezentował województwo podlaskie podczas 
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku 
Łukowskim. W 1995 roku był reprezentantem na 
imprezie ogólnopolskiej – XII Sejmiku Teatrów Wsi 
Polskiej w Tarnogrodzie. Brał udział w Przeglądzie 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą. Jubileuszowy koncert podczas tegorocznej 
Palinocki będzie 184 w karierze zespołu.   

Dzień Dziecka
 W czwartek 1 czerwca zgodnie z tradycją obcho-
dzono w Bibliotece-Centrum Kultury w Szczuczynie 
Dzień Dziecka. W programie przygotowanym przez 
Marlenę Stocką i Annę Cymkowską znalazło się wiele 
atrakcji. Dzieci miały możliwość rozwijania talentów 
twórczych i artystycznych. Z zapałem malowały 
gipsowe figurki – słonie, miśki, dinozaury, motylki 
itp. przygotowane przez Andrzeja Skrodzkiego – 
wspomagane przez obecne mamy. Figurki miały 
wręcz barwy tęczowe. Następnie bawiły się w akto-
rów, reżyserów, charakteryzatorów tworząc filmowe 
adaptacje znanych bajek: „Aladyn”, „Kraina lodu”  
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i „Alicja w krainie czarów” co przy słonecznej aurze 
było iście wymagające poświęcenia przez twórców. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie 
poświęcone słoniom o których opowiadała i pre-
zentowała zdjęcia z własnych doświadczeń z tymi 
zwierzętami Barbara Paszkowska, dzieci mogły także 
obejrzeć wystawę „Mój przyjaciel słoń” ze zbiorów 
Jadwigi Dylewskiej ze Szczuczyna. W ramach zajęć 
edukacyjnych odbyło się rozwiazywanie kalamburów 
co sprawiło niemałą trudność a zarazem wiele domy-
słów w ich rozwiazywaniu. Na zakończenie odbyła 
się bitwa na balony wodne, które rozbryzgiwane 
dawały ochłodzenie i ulgę w ten słoneczny dzień 
przygotowany przez Bibliotekę-Centrum Kultury w 
Szczuczynie z okazji „DNIA DZIECKA”. 

Teksty i zdjęcia:  
Barbara Paszkowska, Marlena Stocka, Andrzej Szabelski

O Matko!
 Od stycznia 2018 roku w Bibliotece Centrum – 
Kultury ruszył nowy projekt O matko! Ideą projektu są 
warsztaty dla młodych mam z różnymi specjalistami. 
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych raz 
w miesiącu w siedzibie BCK. Dotychczas uczestniczki 
mogły wziąć udział w cyklu zajęć „Piękną być na co 
dzień” z kosmetolog Anną Zyskowską – absolwentką 
Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w 
Białymstoku, właścicielką gabinetu kosmetycznego 
“Exclusive” w Szczuczynie. Mamy miały również 
okazję uczestniczyć w spotkaniu z dietetyczką Urszulą 
Jaczewską absolwentką Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Spotkanie obejmowało wykład oraz 
dyskusję na temat faktów i mitów dotyczących zdrowego 
odżywiania oraz wykonanie analizy składu ciała. 
 Coraz więcej osób ma świadomość, jak ważna jest 
szybka reakcja w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

naszych pociech dlatego kolejne warsztaty dotyczyły 
zasad udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i nie-
mowląt. Zajęcia przeprowadzili strażacy – ratownicy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie: Robert 
Łepkowski i Michał Kaliszewski. Uczestnicy poznali 
zasady reagowania sytuacji zagrożenia, a także udzie-
lania pierwszej pomocy dzieciom oraz dorosłym.
 Dzieciaki, które przychodzą na spotkania z ma-
mami mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
przez animatorkę – Izabelę Gwiazdowską. Wszystkie 
wymienione wyżej spotkania odbyły się bezpłatnie. 
Mile widziane będą propozycje i sugestie dotyczące 
tematyki kolejnych spotkań, które można zgłaszać 
do pracowników BCK.
 Serdecznie dziękujemy za spotkania zarówno 
uczestniczącym jak i prowadzącym.

Anna Akus – Szklarzewska
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Młody poeta  
ze Szczuczyna
 Dziś prezen-
tujemy trzeciego z 
młodych twórców 
– gości „Zaduszek 
literackich” zorga-
nizowanych w 2017 
r. przez Bibliotekę – 
Centrum Kultury w 
Szczuczynie.
 W dwóch po-
przednich numerach 
„Szczuczyńskich wie-
ści” przedstawiliśmy 
Państwu sylwetki Marii Orzechowskiej, skrzypaczki 
i poetki oraz poetki Anny Okulewicz.
 W tym numerze prezentujemy Pawła Borusie-
wicza, młodego lokalnego poetę.
P aweł Borusiewicz urodził się w Zambrowie, 
jednak od dziecka mieszkał w Szczuczynie. Tu też 
ukończył szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum 
ogólnokształcące. Właśnie w liceum zrodziła się jego 
miłość do poezji. Pierwszą recenzentką jego wierszy 
była jego polonistka, Pani Małgorzata Karwowska. 
To dzięki niej wydał wspólnie z Anią Okulewicz 
tomik poezji, który ukazał się w ich liceum. 
 W domu Pawła od zawsze czytało się książki, 
malowało obrazy i słuchało dobrej muzyki. Rodzice 
zarazili go miłością do słowa pisanego i mówionego. 
Dzięki Nim poznawał otaczający świat, ucząc się go 
wszystkimi zmysłami, za co jest Im wdzięczny do 
dziś. O swoich sukcesach literackich mówi krótko: 
„Wygrywałem konkursy poetyckie z mniejszymi, bądź 
większymi osiągnięciami”. Obecnie jest nauczycielem 
– terapeutą. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, 
głównie z dziećmi autystycznymi. W wolnej chwili 
lubi czytać, czasami wraca też do malowania. Kocha 
przyrodę i zwierzęta, którym pomaga wspólnie ze 
znajomymi.
 Poniżej zamieszczamy kilka wierszy wybranych 
przez Pawła, czyli „ułamek” jego „skromnej twórczości”, 
jak sam to określił.

Renata Markiewicz

 

Tylko czasami wracam w myślach do 
miejsc dziecięcych,
miejsc mojej młodości.
Pachnących zielonym groszkiem i słodkim 
zapachem cukrowej waty.
Do miejsc mojego nieba,
modlitwy tak cichej jak oddech dziecka 
w upalny dzień,
jak szept Chrystusa konającego na krzyżu.
Czuję w ustach jeszcze smak pieczonego 
chleba i słodkich jabłek z pobliskiego sadu.
Czuję dłoń mamo, dłoń która kreśli 
znak mojej wiary, znak cierpienia,
znak miłości, znak krzyża.

Widzę odlatujące ptaki
na mej dłoni
niczym pożółkłe liście 
zbyt wczesnej jesieni
Za szybko odleciały bociany
gruszki od dawna
kąpią się w złotym syropie
Z okolicznej wioski
pójdę po skarby kobiety
Do pobliskiego lasu
A potem będą 
rozdawać
rozdawać je
przypadkowym przechodniom

On umiera, nie czeka na nikogo.
Odszedł cierpiąc za grzechy ludzkości.
A teraz czeka na każdego z nas, to cud?
Nie płacz, On powróci gdy wybije Twoja godzina.
Zgasi Twoją świecę, nie umrzesz – 
Zapadniesz w sen.
Prowadząc Cię za rękę do krainy życia.
Teraz patrzy z góry, czuwając nad Twoim życiem.
Odszedłem, abyś mogła zrozumieć,
nikt nie jest winny.
Trzyma mnie Pan na swoich kolanach,
tu jest mój dom, tu jest moje prawdziwe życie. 

Kącik literacki
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Rajdowa_12 – happening, prace i plany na 
przyszłość!
 Celem Rajdowej jest stworzenie trasy 
rowerowej w gminie Szczuczyn. Dlaczego 
by nie? Cyklistów u nas nie brakuje a 
dzięki naszemu projektowi na pewno 
ich przybędzie jednak by nasz pomysł 
wcielić w życie nieodzowna będzie pomoc 
zarówno finansowa jak i administracyjna. 
Piszemy do Burmistrza Artura Kuczyń-
skiego, mamy sygnał, że z miłą chęcią 
z nami się spotka. Szybka zbiórka. Udajemy się do 
Urzędu Miejskiego. Burmistrz poznaje założenia 
projektowe dotyczące trasy. Przedstawia swój punkt 
widzenia. Dyskutujemy o propozycjach przebiegu 
wspomnianej trasy, jej oznaczeniu i infrastrukturze z 
nią związanej. Dziękujemy za spotkanie, rady i wska-
zówki! Ucieszeni deklaracją Burmistrza o wsparciu nas 
w naszych działaniach, po spotkaniu rozmawiamy o 
planach przed i poświątecznych związanych z trasą. 
Pora odkurzyć rowery i ruszyć w teren. Wyznaczenie 
trasy to nie wędrówka ołówkiem po mapie. Trzeba 
jechać, zobaczyć, opisać, zbadać i nagrać. 
 W międzyczasie trwały intensywne prace nad 
organizacją happeningu z okazji imienin Podkanc-
lerzego Stanisława Antoniego Szczuki – założyciela 
i właściciela Szczuczyna oraz Patrona Publicznego 
Gimnazjum w Szczuczynie. Odbył się on w dniu 
08.05.2018 r. w Nowym Parku w Szczuczynie. Głów-
nymi organizatorami tego wydarzenia byli: Biblioteka 
– Centrum Kultury w Szczuczynie, Publiczne Gim-
nazjum w Szczuczynie i Zespół Szkół w Niećkowie. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie Ewa 
Grunwald i Dyrektor BCK w Szczuczynie Janusz 
Siemion otworzyli imieninowy happening, witając 
zebranych gości: sekretarz gminy Szczuczyn Jadwigę 
Jolantę Budzińską, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego w Szczuczynie Małgo-
rzatę Karwowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej Krzysztofa 
Grunwalda, Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie 
Dariusza Koniecko, proboszcza szczuczyńskiej parafii 
księdza proboszcza Jacka Majkowskiego, nauczycieli, 
uczniów szkół z terenu gminy Szczuczyn, rodziców 
oraz mieszkańców Szczuczyna. Na początku hap-
peningu wręczono statuetkę „Przyjaciela Biblioteki” 
Jadwidze Jolancie Budzińskiej za nieustającą życzliwość 
i pomoc w działalności szczuczyńskiego Centrum Kul-
tury. Happening tradycyjnie już otworzył polonezem 
gimnazjalny zespół „Perełki” prowadzony przez Marka 
Hanca. Miłą niespodzianką był też występ taneczny 
klasy 0 „a” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Broniewskiego w Szczuczynie. Dzieci do występu 
przygotowała wychowawczyni Małgorzata Łepkow-
ska. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji m.in. 
konkurs „Pimp my Bike” gdzie rywalizowało sześć 
trzyosobowych drużyn. Uczestnicy konkursu musieli 
wykazać się szybkością i kreatywnością odkręcając koła 
rowerowe by toczyć je na czas a następnie dokonując 
wizualnego tuningu przygotowanych dla nich wcześniej 
rowerów wykorzystując spreje, błyskotki, kolorowe 
taśmy i inne gadżety. Decyzją komisji konkursowej: 
Izabeli Budzińskiej, Anny Romaniuk i Emilii Nagel 
zwyciężyła drużyna KWADRATY w składzie: Michał 
Sobolewski, Rafał Drobiński, Jakub Sikorski. Następnie 
odbyły się wyścigi na czas na rowerzykach dziecięcych, 
gdzie zwycięstwo spośród sześciu startujących odniósł 
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Rafał Drobiński. W międzyczasie wręczono nagrody 
zwycięzcom konkursu „Portret Szczuki”. Komisja 
konkursowa w składzie: Izabela Budzińska, Anna 
Romaniuk, Elżbieta Wysocka przyznała pierwsze 
miejsca Natalii Nagel (kategoria dzieci/ SP Szczu-
czyn) i Natalii Szmyglewskiej (kategoria młodzież 
/ ZS Szczuczyn) oraz wyróżnienia Ewie Jarząbek 
(SP Niedźwiadna) i Mateuszowi Łoszewskiemu (ZS 
Niećkowo). Finaliści otrzymali pamiątkowe puchary 
a także upominki w postaci kubków i koszulek dzięki 
uprzejmości Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. 
Podczas happeningu odbył się także Wielki Test 
Rowerowy skierowany do wszystkich uczestników 
imprezy gdzie za każdą prawidłową odpowiedź prze-
widziano nagrody niespodzianki, a także talony na 
lody w parkowej kawiarence. Tomasz Borusiewicz 
zaprezentował jakie cuda można wykonywać na 
rowerze demonstrując różne triki. 

 Dużą atrakcją cieszyły się strefy przygotowa-
ne dla uczestników happeningu: animacji i sportu. 
Wielką popularnością cieszyła się strefa paintballu 
przygotowana i prowadzona przez uczniów Policyjnej 
Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół w Niećkowie 
w składzie: starszy kadet Grzegorz Rogalski, starszy 
kadet Kamil Cimochowski, młodszy kadet Arek 
Siennicki, starszy kadet Kuba Kurzątkowski. Nad 
całością czuwał Wojciech Czerkas. 
 W prace nad organizacją happeningu aktywnie 
włączyła się młodzież Rajdowej_12, realizująca tego-
roczny projekt „Odjazdowa gmina – zorganizowanie 
trasy rowerowej”, na który to BCK w Szczuczynie 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 8500 zł z 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Dotacja została 

przyznana ze środków Polsko – Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności w ramach programu „RKG Równać 
Szanse 2017”. W projekcie uczestniczą uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, Zespołu 
Szkół w Niećkowie i Zespołu Szkół w Szczuczynie: 
Marcin Jaczyński, Michał Jaczyński, Szymon Rózio, 
Sebastian Rydzewski, Emilia Nagel, Karolina Łep-
kowska, Karolina Kraujutowicz, Patrycja Trojanow-
ska, Marysia Józwik, Arkadiusz Alicki, Angelika 
Jaczyńska, Zuzanna Zamojska, Katarzyna Krystow-
czyk, Julia Witkowska, Diana Chodnicka.   
  Po happeningu grupa projektowa intensywnie 
eksplorowała przyszłą trasę rowerową. Malownicze 
widoki niby wszystkim znane, odkrywane były na 
nowo. Mnóstwo zieleni i ogrom przestrzeni dostarczał 
niesamowitych wrażeń. Na dzień dzisiejszy jesteśmy 
coraz bardziej przekonani, że dokonaliśmy trafnego 
wyboru co do przebiegu trasy. Szczuczyńska trasa 
rowerowa ma swoje tajemnice w postaci budowli, 
kapliczek czy krzyży. Historie ich powstania często 
są zapomniane i tylko czekają na odkrycie. 
 Prace grupy projektowej ciągle trwają. Na szczegóły 
dotyczące samej trasy jeszcze za wcześnie ale już dziś 
możemy zdradzić że potrzeba ok. 2h by pokonać ten 
szlak łącznie z przerwami na odpoczynek.
  Z niecierpliwością czekamy na moment by za-
prezentować efekt naszej pracy. Przedstawić Wam 
trasę rowerową, jej dokładny przebieg i miejsca, które 
warto zobaczyć kiedy już nią będziecie jechać.  
 W międzyczasie Rajdowa_12 pracuje nad folderem, 
który otrzyma każdy rowerzysta w naszej gminie.
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Młodzieżowy Lider w Szczuczynie
 Biblioteka – Centrum Kultury 
w Szczuczynie zgłosiła kandydaturę 
Szymona Rózio w prowadzonym na-
borze na szkolenie Młodzieżowych 
Liderów Programu Równać Szanse.  
 Komisja Ekspertów spośród zgło-
szonych 65 osób z całej Polski wybrała 
24 osoby, w tym osobę Szymona Rózio, 
który będzie reprezentował Bibliotekę – 
Centrum Kultury w Szczuczynie i sam 
Szczuczyn w Warszawie, które wezmą 
udział w 7-dniowym szkoleniu Młodzie-
żowych Liderów Programu Równać Szanse. Szkolenie 
odbędzie się w Warszawie w dniach 08-14.07.2018 r. 
Osoby, które wyraziły chęć by wystartować w naborze 
Młodzieżowych Liderów miały za zadanie przedstawić 
w formie krótkiej prezentacji audiowizualnej (filmiku) 
swoją kandydaturę. Szymon Rózio swoją prezentacją 
przyciągnął uwagę Komisji Ekspertów, która rozpa-
trzyła jego kandydaturę pozytywnie. Kim jest Szymon? 
Co o nim wiemy? Oto garść informacji na jego temat. 
Uczeń Zespołu Szkół w Niećkowie, kadet Policyjnej 
Klasy Mundurowej przy Zespole Szkół w Niećkowie, 
wielokrotny finalista prestiżowego międzynarodowego 
konkursu solistów – akordeonistów, który odbywa się 

w Naujene na Łotwie, miłośnik siat-
kówki i piłki nożnej, zapalony moto-
cyklista, współtwórca pierwszego filmu 
o Szczuczynie realizowanego w Biblio-
tece – Centrum Kultury w Szczuczynie 
„Szczuczyn okiem młodego filmowca” 
w ramach programu „Równać Szanse 
2016”, aktualny członek grupy projek-
towej Rajdowa_12 działającej w BCK 
w Szczuczynie, która wyznacza pierwszą 
trasę rowerową w gminie Szczuczyn, 
uczestnik projektu/konkursu „Policjanci 

w służbie historii”. Celem szkolenia będzie rozwijanie 
wśród uczestników szkolenia kompetencji liderskich 
oraz umiejętności tworzenia i skutecznej realizacji 
lokalnych działań na rzecz młodzieży. W programie 
szkolenia zostały zaplanowane m.in. zajęcia dotyczące 
metod pracy w grupie, wizyty studyjne w organizacjach 
pozarządowych np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, spotkania z ekspertami oraz inne atrakcje. 
Szkolenie będzie dla uczestników szansą na zdobycie 
nowych umiejętności oraz na nawiązanie kontaktów 
z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w 
ramach Programu „Równać Szanse”.

Karolina Łepkowska, Julia Witkowska, Emilia Nagel

„czas na relaks” – projekt Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”
 Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zawarło w dniu 
26.02.2018 umowę z Gminą Szczuczyn, reprezen-
towaną przez Artura Kuczyńskiego – Burmistrza 
Szczuczyna na realizację zadania publicznego w 
zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na okres 
od 01.03.2018 do 31.08.2017. Zadanie to będziemy 
realizować od 01.07.2017 do 31.08.2018. Jego celem 
jest rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży, in-
tegracja społeczności wokół świetlic wiejskich i nie 
tylko, wyrównanie dostępu do kultury fizycznej oraz 
poznawanie regionu. 
 Projekt „Czas na relaks” to cykl zajęć o szerokim 
programie rekreacyjno-sportowym skierowanym do 
dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szczuczyn. 
Planujemy przeprowadzenie turnieju szachowego i mini 
ligi piłki nożnej oraz cyklu warsztatów rekreacyjno – 
sportowych przeprowadzonych przez specjalistów, tj. 
zajęcia cyrkowe i sztuki walki. 

 Z przyznanej nam dotacji w wysokości 10 000,00 zł 
zakupiliśmy sprzęt sportowy, opłacimy instruktora karate 
kyokushin oraz specjalistę od kreatywności. Zakupimy 
materiały biurowe oraz nagrody, tj. medale, dyplomy, 
puchary. Zabezpieczymy też pewną kwotę na zakup 
artykułów spożywczych. 
 Cykl zajęć o różnorodnym programie rekreacyjno 
– sportowym odbędzie się przy świetlicach wiejskich 
w Bęćkowie (16.07 – 21.07.2018 ), Bzurach (30.07 – 
04.08.2018 ) i Brzeźniu (13.08 – 18.08.2018).   
 Zakończenie projektu „Czas na relaks” odbędzie 
się w ostatnich dniach wakacji (24.08.2018 – piątek) w 
szczuczyńskim starym parku, gdzie rozegrany zostanie 
finał małej ligi piłki nożnej i szachów, a uczestnicy 
warsztatów zaprezentują swoje umiejętności. Festyn 
zakończy wspólne ognisko.
 Renata Markiewicz i Anna Wojsław



35numer 2/2018

Jak wychować niestatycznego Polaka?  
– O rozwijaniu zainteresowań książkami 
w grupie przedszkolaków 0a
  Czytanie książek bardzo pozytywnie wpływa na 
rozwój dziecka. Dzieciaki, które obcują ze światem 
literatury, mają lepsze kompetencje językowe i bogat-
szą wyobraźnię niż ich rówieśnicy, którzy nie sięgają 
po książki. Nie sposób wymienić wszystkich zalet 

czytania książek, ale musimy pamiętać, że dziecko 
lubi obserwować i naśladować dorosłych. Zadbajmy 
więc o to, aby dziecko zauważyło książki w rękach 
osób przebywających w jego otoczeniu. W myśl tej 
zasady słuchaliśmy tekstów literackich czytanych 
przez zaproszonych rodziców.

 M. Łepkowska

XI Gminny Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych
  27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w 
Szczuczynie odbył się XI Gminny Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych „Przystanek BAJKA”.
 Można było obejrzeć następujące spektakle:
 – „Skąd się Wisła wzięła” – wystąpili uczniowie 
klasy IIa i IIIb pod kierunkiem p. Beaty Nagel i p. 
Marianny Tarnackiej;
  – „Przyjaciele” – wystąpili uczniowie klasy Ia pod 
kierunkiem p. Teresy Galińskiej;
  – „Kap, kap” – wystąpiły dzieci z oddziału przedszkol-
nego 0a pod kierunkiem p. Małgorzaty Łepkowskiej;

Z ŻYcIA SZKół
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

  – „Kopciuszek” – wystąpili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej pod kie-
runkiem p. Hanny Dzięgielewskiej i p. Brygidy  
Kurzątkowskiej; 
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  – „Bajkowy teatrzyk” – wystąpili uczniowie klasy 
IIIc pod kierunkiem p. Marii Ramotowskiej.
  Na scenie wystąpiły również uczennice z klasy 
VIb, które zaśpiewały piosenkę „Zabawa w teatr” 
i piosenkę „Kolorowy wiatr” oraz uczennice z klasy 
VIIc w utworach na flażolet. Zaprezentowały się 
również dwie grupy taneczne dziewcząt z klasy IVc 
oraz z klasy VIIa. Uczniów do występu przygotowała 
p. Stanisława Piwko.
  Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu 
przeglądu, a w szczególności uczniom, którzy przez 
swoje talenty i pasje aktywnie włączają się w życie 
kulturalne szkoły.

Szkolny Tydzień Profilaktyki – II edycja 
 W tym roku szkolnym po raz drugi pedagog 
szkolny pani Ewa Dobrzycka wraz z Samorządem 
Uczniowskim zorganizowała Szkolny Tydzień Profi-
laktyki. Podjęte działania miały m. in. na celu uświa-
domienie uczniom różnego rodzaju zagrożeń oraz 
znalezienie skutecznych sposobów ich unikania. Hasło 
przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „ZDROWO 
– BEZPIECZNIE – ODPOWIEDIZLANIE”.
  Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z pedago-
giem szkolnym: klasy czwarte nt. „Co to znaczy być 
odpowiedzialnym?”, natomiast Samorząd Uczniowski 
nt. „Przyczyny agresji i sposoby jej przeciwdziałania”. 
Uczniowie chętnie zabierali głos w dyskusji i śmiało 

wyrażali swoje zdanie. Efektem ich pracy były rysunki 
i plakaty.
  Uczniowie klas V i VI wzięli udział w warsztatach 
z psychologiem nt. „Agresja – panuję nad emocjami”.
 W szkole gościliśmy pana Michała Kaliszewskiego – 
ratownika medycznego OSP, który prowadził warsztaty 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
  W ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki 
realizowaliśmy również zagadnienia ogólnopolskiej 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pogadanki z 
uczniami przeprowadzili wychowawcy. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli plastyki przygotowali 
prace plastyczne na konkurs. Tematem w tym roku 
był „Autoportret”.
  Każdego dnia w ubiorze nauczycieli, uczniów 
i pracowników szkoły dominował wybrany kolor, 
co w sposób symboliczny łączyło nas we wspólnym 
działaniu i dążeniu do tego samego celu.

Wycieczka edukacyjna do Drozdowa
  W dniu 23.05.2018 r. dzieci przedszkolne z grupy 
0a, kl. Ia i Ib wybrały się na wycieczkę edukacyjną 
do Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zobaczyły 
wystawy: ,,Ziołowe tajemnice’’, ,,Rośliny lecznicze 
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Doliny Narwi’’, ,,Chatkę Zielarki’’, ekspozycję ,,Salon 
Dworski’’, ,,Trofea Łowieckie’’, oraz ,,Podwodny 
Świat Pięciu Kontynentów’’. Następnie udały się do 
malowniczego parku, gdzie w towarzystwie potężnych, 
starych, rozłożystych drzew podziwiały urodę tego 
niezwykłego miejsca. Nawet obecność złośliwych 
komarów nie zepsuła im wspaniałej zabawy ani wy-
śmienitego nastroju.

M. Łepkowska, T. Galińska

Przedszkole na medal!
 Ogrom braw, uśmiechu i radości towarzyszyło 
uczestnikom gali podsumowującej plebiscyt „Przed-
szkole na Medal 2018”. Finałowa gala odbyła się w 
Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Białymstoku. 
 Wśród szczęśliwców, III miejsce w plebi-
scycie „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Poran-
nego” Przedszkole na Medal i tytuł „Przedszko-
la Roku 2018 w powiecie grajewskim” otrzy-
mało Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie.  
 Kolejnym szczęśliwcem zajmująca III miejsce w 
plebiscycie „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Po-
rannego” Przedszkole na Medal i tytuł Nauczyciela 
Wychowania Przedszkolnego Roku 2018 w powiecie 
grajewskim otrzymała Aleksandra Merchelska. 
 Dodatkowo Przedszkole otrzymało voucher na 
promocje przedszkola w łamach ”Kuriera Poranne-
go” i „Gazety Współczesnej” o wartości 1000 złotych.  
 Gratulacje należą się wszystkim nominowanym 
oraz nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.  
 Organizatorem plebiscytu była „Gazeta Współczesna” i 
„Kurier Poranny”, patronami – Niepaństwowa Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna oraz Photo, a partnerem – Lech 
Garmażeria Staropolska.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej 
Czwarta rocznica nadania Szkole 
Podstawowej w Niedźwiadnej imienia 
Zesłańców Sybiru
  Dnia 6 czerwca 2018r. społeczność szkolna Szkoły 
Podstawowej w Niedźwiadnej świętowała IV rocznicę 
nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru oraz 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru 
oraz odśpiewania Hymnu Sybiraków. Następnie 
głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof Grunwald, 

który powitał przybyłych gości, rodziców, uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników obsługi. Po krótkim 
wstępie, uczniowie naszej szkoły przedstawili program 
słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani 
Hanny Dzięgielewskiej i Pani Jolanty Nerkowskiej, 
który miał na celu zapoznanie uczniów z historią 
zsyłek na Sybir, ich przyczynami i warunkami życia 
Sybiraków, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania 
przeszłością narodu, zachodzącymi w niej procesami 
i wydarzeniami, ugruntowanie poczucia tożsamości 
narodowej i umacnianie postawy patriotyzmu oraz 
uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: wolność, 
niepodległość i suwerenność. 
  Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród 
nich Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Brona-
kowski, Burmistrz Szczuczyna Pan Artur Kuczyński 
oraz pan Jan Truszkowski – Sybirak. Uroczystość 
zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez 
rodziców uczniów szkoły.
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie 

Podsumowanie obchodów Miesiąca Języka Ojczystego
 21 marca miał miejsce finał obchodów Miesią-
ca Języka Ojczystego. Tego dnia przyznano tytuły 
„Szczuczyński Mistrz Ortografii”.
 Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego 
„Mieszkam w mieście i gminie Szczuczyn”. Ponadto 
odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Dar 
Niepodległości”. 
 W ramach MJO przeprowadzono konkurs po-
etycki promujący miasto i gminę Szczuczyn. Powstała 
swoista antologia wierszy o naszym mieście autorstwa 
uczniów klasy III B. Poniżej prezentujemy nagrodzone 
i wyróżnione utwory.

„Moje miasto rodzinne” (autor Agnieszka Dzięgie-
lewska, I miejsce )

Szczuczyn to miasto kolorowe,
Nad rzeką Wissą położone.
Dużo się tutaj dzieje,
A Stanisław Szczuka na pomniku widnieje.
Tutaj nie będziesz się nudzić
I poznasz wspaniałych ludzi.
Stąd pochodzi idol młodzieży,
Co do reprezentacji piłkarskiej należy.
Zabytki mamy wspaniałe,
Co odnowione są całe.
Często parkiem się przechadzamy
I wyremontowanym ratuszem się zachwycamy.
Zawsze wiemy, która godzina,
Bo zegar na wieży nam ją przypomina.
Do biblioteki chętnie zaglądamy
I ciekawe książki wypożyczamy.
Władze gminy unijne projekty wdrażają
I w ten sposób życie nam ułatwiają.
To jest moje miasto rodzinne,
Przyjazne i bardzo gościnne.

„Moje miasto” (autor Paweł Chrostowski, I miejsce)

To mój Szczuczyn piękne miasto
Tu latarnie późno gasną
Tu słowiki i wróbelki
Wyśpiewują cudne dźwięki
Rzeka Wissa z wolna płynie
W ukochanej mej mieścinie

Co godzinę biją dzwony
W cztery świata wszystkie strony
Kościół wznosi się w Szczuczynie
Sławiąc Sobieskiego imię
Szczuka w parku dumnie stoi
Doglądając swej ostoi
Dech zapiera słów brakuje
Gdy to miasto opisuje

„Szczuczyn bez k o ń c a” (autor Wiktoria Kuczyńska, 
wyróżnienie)

Mała plamka na kuli ziemskiej.
Wschody i zachody słońca.
Zieleń natury inspiratorskiej.
Domy ciągnące się bez końca.

Bogato zdobione antyki,
tradycji bogactwie dorównać nie mogą do końca.
A starodawne nawyki ciągną się bez końca.

Serce co od trzystu laty,
nadążyć nie może do końca,
bo coraz większy i lepszy jest Szczuczyn.
Szczuczyn bez k o ń c a.

„Mój Szczuczyn” (autor Mateusz Mierzejewski, 
wyróżnienie)

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle,
wpadnij do Szczuczyna – pobaw się!
Biblioteka jest otwarta,
czytelników cała salka!
A w przedszkolu pełno dzieci,
bardzo miło im czas leci!
Tutaj wszystko jest co trzeba,
Rzeka, parki no i drzewa!
Szkoły pizzerie, rynek w lecie,
Tylko kina nie ma przecie!
A jeżeli ktoś czuje się źle,
doktor szybko zajmie nim się.
Choć niewielki lecz wspaniały,
TO MÓJ SZCZUCZYN UKOCHANY!
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Sukcesy naszych uczniów

 Kuba Bogdan – Laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii.
 Martyna Makuszewska – Finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.
 Karolina Łepkowska – Finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Fizyki.
 Wiktoria Kuczyńska, Martyna Dylewska – I 
miejsce w międzyszkolnym Konkursie Języka An-
gielskiego „English Master”.
 Wiktoria Kuczyńska, Agnieszka Dzięgielew-
ska, Dominik Borawski – I miejsce w międzyszkol-
nym Konkursie Języka Angielskiego „Word Perfect”.
 „Dobry Zawód – Fajne Życie” – W ramach tego 
projektu przystąpiliśmy do konkursu filmowego „Na-
kręć się na Zawód”. Z przyjemnością informujemy, iż 
w dniu 15.05.2018r. zakończył się etap subregionalny 
konkursu. Filmy konkursowe zostały przedłożone 
komisji konkursowej przy Izbie Rzemieślniczej i 
Przedsiębiorczości w Białymstoku i poddane do 
oceny, ta zaś wytypowała 12 filmów, które zostały 
zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego. W tej 
liczbie znalazł się film „Stolarz” wyreżyserowany przez 
Emilię Nagel, Julię Witkowską, Katarzynę Krystow-
czyk, Weronikę Polińską i Julię Chrostowską. Film 

można obejrzeć pod adresem: https://www.facebook.
com/184790922045046/videos/332530000604470/?fre-
f=mentions
 Zwieńczeniem pracy nad projektem „Nasza szkoła 
w fotografii czyli wirtualny album ze zdjęciami” jest 
film pt. „Nasze gimnazjum”, który po raz pierwszy 
można było obejrzeć 8 maja podczas happeningu z 
okazji Dnia Patrona. Film jest dostępny na Facebooku 
Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego 
Szczuki w Szczuczynie.

Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Niećkowie
 Wtorek, 22 maja 2018 roku, był w Zespole Szkół 
w Niećkowie DNIEM OTWARTYM. Wiosna 
zwiastuje, że nadszedł czas, by szkoła otworzyła swoje 
podwoje dla kandydatów na przyszłych informatyków, 
ekonomistów, rolników, mechanizatorów rolnictwa, 
hodowców koni, pszczelarzy, przetwórców mleka, 
żywieniowców, a także sprzedawców czy kucharzy. Jak 
widać z liczby zawodów kształconych w szkole oferta 
edukacyjna Zespołu Szkół w Niećkowie przygotowana 
na rok szkolny 2018/2019 jest bardzo bogata i nawet 
najbardziej wymagający gimnazjalista znajdzie w niej 
dla siebie coś atrakcyjnego. 
 Program DNIA OTWARTEGO SZKOŁY 
był bardzo interesujący i obfitował w różne atrakcje. 
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Gimnazjaliści uczestniczyli w krótkich lekcjach, przy-
gotowanych przez kadrę nauczycielską naszej szkoły. 
Ponadto, z myślą o gościach, zorganizowano pokaz 
jazdy konnej. Każdy kto miał nieodparte pragnienie, 
mógł skorzystać z konnej przejażdżki. Odważni i 
żądni wrażeń młodzi ludzie strzelali z markerów, w 
ramach funkcjonującego w szkole Koła Paintballo-
wego. Mechanizatorzy rolnictwa zorganizowali pokaz 
obsługi sprzętu rolniczego, którym dysponuje szkoła. 
Jednakże największe zainteresowanie naszych gości 
wzbudził pokaz musztry paradnej zaprezentowanej 
przez Kadetów Mundurowej Klasy Policyjnej, która 
od początku bieżącego roku szkolnego funkcjonuje 
w naszej szkole. Po tak emocjonujących atrakcjach, 
trwających kilka godzin, młodzi ludzie przed odjazdem 
do domów, mogli zjeść ciepły posiłek.
 Podczas całodniowego pobytu w naszej szkole, 
troskliwą opiekę nad uczniami z gimnazjów sprawowali 

nasi uczniowie. Gimnazjaliści odjechali z Niećkowa 
z garścią nowych wrażeń i refleksjami na temat wła-
ściwego wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. 

Bożena Sokołowska

Vademecum Lekarza Rodzinnego

Uroki RODO w służbie zdrowia!
RODO (GDPR) – Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych – to 
rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Unii Europejskiej, 
dotyczące przetwarzania danych 

osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. 
RODO przewiduje kary za naruszenie prawa do 
ochrony danych.

 Nowa dyrektywa unijna o łatwej nazwie RODO 
zobowiązuje wszystkich do niełatwych działań. 
Zapewne intencje twórców ustawy były szczytne, 
ale w wielu działach naszego życia i pracy mogą się 
tworzyć sytuacje absurdalne. Oto kilka przykładów: 
− z drzwi gabinetów lekarskich powinny zniknąć 
informacje o specjalizacji lekarza tam przyjmującego, 
tak aby siedzący obok pacjenci nie mogli dedukować 
z jakim problemem medycznym przyszedł człowiek 
siedzący obok niego. 
 W zasadzie powinna tam być tylko tabliczka 
informująca – lekarz – bez nazwiska.
— nie powinno się prosić pacjenta do gabinetu po 
imieniu i nazwisku. Należy przypuszczać, że lekarz 
bez nazwiska powinien osobiście wychodzić przed 

gabinet i w tajemniczy sposób poprosić pacjenta albo sło-
wami: „Szanowny Panie Pacjencie w niebieskiej koszulce 
z błękitnymi oczami, uprzejmie proszę do gabinetu. 
— przy rejestracji pacjent nie powinien używać nazwiska 
lekarza, do którego chce się zapisać, tylko powiedzieć: „pro-
szę mnie zapisać do lekarza z gabinetu numer 5.”
— pacjent dzwoniący do przychodni po infor-
mację jaki lekarz przyjmuje po południu, po wej-
ściu problematycznej ustawy nie powinien uzyskać takiej in-
formacji.
— rejestrując inną osobę niż siebie, powinno się posiadać 
upoważnienie tej osoby, którą chcemy zarejestrować, a już ko-
lejne upoważnienie aby w imieniu kogoś odebrać recepty.
— lekarze nie będą już mogli rozkładać kartotek pacjentów na 
biurku, bo pacjent nie ma prawa wiedzieć, kto u tego lekarza 
był lub kto będzie następny. W zasadzie należałoby chować 
karty do szuflady i wyjmować tylko tę jedyną w danej chwili.
— oczywiste jest także wskazanie, że informacje o stanie 
zdrowia będą udzielane tylko tej osobie, którą pacjent upo-
ważnił odpowiednim dokumentem i właśnie to wyda-
je się być słuszne.
 Życzę wszystkim dużo zdrowia i cierpliwości 
w przyswajaniu ustawy.

Radosław Trzciński 





41numer 2/2018

Obchody Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich w bcK w Szczuczynie
 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
zorganizowała warsztaty pt. „Droga książki – od autora 
do czytelnika”. 23 kwietnia 2018 roku odwiedziła 
nas grupa uczniów klasy IIa Szkoły Podstawowej  
w Szczuczynie wraz z opiekunkami: Beatą Nagel i 
Darosławą Wojciechowską.
 Dzieci w pierwszej części spotkania dowiedziały się 
m.in. jakie są etapy powstawania książki, jakie osoby 
pracują nad książką nim trafi ona do rąk czytelnika 
oraz czym zajmuje się pisarz, wydawca, księgarz i bi-
bliotekarz. Józefa Drozdowska z Augustowa – poetka, 
regionalistka, pisarka, krytyk literacki, organizatorka 
wielu spotkań autorskich, autorka kilku książek dla 
dzieci i dorosłych – zaprezentowała dzieciom swoje 
wiersze. Opowiedziała jak zaczęła się jej przygoda z 
pisaniem. Przedstawiła skąd czerpie pomysły na pisanie 
wierszy oraz jakie tematy najchętniej porusza. Wojciech 
Cytryna – kierownik produkcji Agencji Reklamy  
i Nieruchomości Scorpion w Ełku opowiedział dzie-
ciom, czym zajmuje się firma w której pracuje, kim 
jest wydawca i jakie są etapy powstawania książki w 
wydawnictwie. Natomiast czym zajmuje się księgarz i 
jaki jest proces opracowania książki w księgarni, dzieci 
dowiedziały się od Mai Zamojskiej pracującej w szczu-
czyńskiej księgarni BookBook. Ostatnim miejscem, 
dokąd wędruje książka nim trafi ona do czytelnika, jest 
biblioteka. To właśnie biblioteka gromadzi, przechowuje 
i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje 
o materiałach bibliotecznych. Bibliotekarz Wypo-
życzalni dla Dorosłych Anna Akus – Szklarzewska 
przedstawiła uczniom sposób przygotowania książki 
przed udostępnieniem jej użytkownikom biblioteki. 

 Na zakończenie spotkania Izabela Gwiazdowska 
prowadząca Studio Działań Kreatywnych „GWIAZ-
DA” przeprowadziła warsztaty produkcji papieru. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem aktywnie uczest-
niczyły w procesie wytwarzania papieru czerpanego. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim dziecio’m  
i zaproszonym gościom za udział i zaangażowanie 
w warsztatach. 
 W ramach obchodów Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich BCK w Szczuczynie ogłosiło 
również konkurs plastyczny pt. „Okładka ulubionej 
książki”. Konkurs adresowany był do dzieci szkół 
podstawowych w gminie Szczuczyn, a jego głównymi 
celami była promocja literatury i czytelnictwa wśród 
dzieci, rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodych 
autorów oraz popularyzowanie ich twórczości. 
 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie 
nagród zwycięzcom odbyło się 5 czerwca 2018 r.  
w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie. 
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  Komisja Konkursowa w składzie:
— przewodnicząca –Stanisława Piwko
— członkowie: Darosława Wojcie-
chowska, Alicja Butkiewicz, Izabela 
Budzińska 
— oceniła przede wszystkim twórczy 
charakter pracy oraz samodzielność  
i oryginalność. 
 Komisja przyznała jedenaście miejsc 
i dziewięć wyróżnień w dwóch kate-
goriach: 
 I kategoria kl. 0-III
I miejsce: Hanna Koniecko
II miejsce: Rafał Komosiński, Bartek 
Borkowski
III miejsce: Emilia Kozłowska, Karolina 
Kaczyńska
Wyróżnienia: Oliwia Kalinowska, Michał Danowski 

 II kategoria kl. IV-VII 
I miejsce: Maria Wiśniewska, Nicola Jurczykowska
II miejsce: Martyna Sawicka oraz uczennica klasy VIa

III Otwarty Turniej Warcabowy
 W maju Biblioteka – Centrum Kultury w Szczu-
czynie zorganizowała „III Otwarty Turniej War-
cabowy” z okazji imienin założyciela i właściciela 
Szczuczyna Podkanclerzego Stanisława Antoniego 
Szczuki. Turniej otworzył kierownik Miejskiego Domu 
Kultury i Sportu Janusz Marcinkiewicz. Zwycięzcy 
turnieju w poszczególnych kategoriach:
 Kategoria dzieci: 
I miejsce – Michał Karwowski (Szczuczyn)  
II miejsce – Tomasz Rydzewski (Skaje) 
III miejsce – Weronika Karpińska (Szczuczyn) 
 Kategoria młodzież: 
I miejsce – Sebastian Rydzewski (Skaje) 
II miejsce Arkadiusz Alicki (Szczuczyn) 
III miejsce – Karolina Łepkowska (Szczuczyn) 
 Kategoria dorośli:
I miejsce – Jerzy Karwowski (Szczuczyn) 
II miejsce – Mirosław Drągowski (Szczuczyn) 
III miejsce – Mirosław Karwowski (Szczuczyn)
 Pamiątkowe puchary finalistom turnieju wręczy-
ła Jadwiga Jolanta Budzińska – Sekretarz Gminy 
Szczuczyn.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
turnieju.

Andrzej Kosmowski 

III miejsce: Anna Orłowska, Adrian Dutkiewicz
Wyróżnienia: Kamila Skrodzka, Piotr Laszczkowski, 
Klaudia Waszkiewicz, Oskar Dobrzycki, Julia Saniew-
ska, Wiktor Walendzik, Weronika Akus.
 Gratulujemy zwycięzcom!

Anna Wojsław 
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SPORT

Pracowita i owocna wiosna
 Pracowitą i owocną okazała się dla Zarządu 
szczuczyńskiej „GWIAZDY” wiosna 2018 roku. 
Wiązało się to przede wszystkim z obchodami 10-le-
cia funkcjonowania Klubu oraz realizacją szkolenia 
i uczestnictwem w imprezach sportowych zgod-
nie z kalendarzem imprez. Życie pokazało, że jako 
stowarzyszenie stanęliśmy na wysokości zadania. 
Obchody 10-lecia klubu odbyły się w Szczuczynie w 
dniu 14 kwietnia 2018 roku, a imprezą główną były 
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Kadetek, 
Kadetów, Młodziczek, Młodzików oraz dzieci w 
zapasach w stylu wolnym. Podczas tej imprezy wy-
różniono wiele osób związanych z rozwojem zapasów 
w Szczuczynie na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak 
również wcześniejszych. Brązową honorową odznaką 
LZS wyróżnieni zostali: Niebrzydowska Paulina, 
Piktel Anna (zd. Malinowska), Gryczan Monika, 
Czyżyńska Anna, Tyszka Angelika, Tyszka Adrian-
na, Aktar Paulina, Podbielski Mateusz, Wróblewski 
Marcin, Jakimowicz Magdalena (zd. Szczech), Zańko 
Adrianna, Szczech Weronika, Zamojska Karolina, 
Trojanowski Mateusz, Pawłowska Ewa, Sielawa 
Natalia, Trzcińska Karolina, Purzyczko Katarzyna, 
Godlewski Adrian, Kurzątkowska Milena, Sulimowicz 
Weronika, Drobińska Aleksandra, Tyszka Paulina, 
Zielińska Kinga, Wojsław Mateusz, Bagińska Emilia, 
Bagińska Magdalena, Dzięgielewska Agnieszka, 
Łukowska Zuzanna, Łochowska Julia, Bobrowski 

Wiktor, Wesołowski Martin, Chrostowski Paweł, 
Pawłowski Krystian, Danowski Paweł, Ostaszew-
ska Łucja, Gutowska Renata, Ostaszewska Oliwia, 
Wróblewska Oliwia, Gąsiewska Ewelina, Sobolewska 
Monika ( zd. Cudakiewicz), Nerkowska Ewelina, 
Marcinkiewicz Monika (zd. Czaplicka), Gąsiewska 
Magdalena, Dembiński Daniel i Końska Katarzyna.
 Srebrną honorową odznaką LZS wyróżnieni 
zostali: Szlejter Monika, Drobińska Magdalena, 
Drobińska Karolina, Trojanowski Damian, Szczech 
Bogdan oraz Malinowski Ryszard.
  Złotą honorową odznaką LZS wyróżnieni zostali: 
Kozikowski Arkadiusz, Mikulski Andrzej, Romaniuk 
Anna, Sulewska Agnieszka (zd. Milewska), Welc Bar-
bara (zd. Jarząbek), Marcinkiewicz Barbara, Wysocka 
Bożena, Alicka Ewa, Milewska Ewa (zd. Jarząbek), 
Czaplicka Irena, Malejko Jacek, Dauksz Katarzyna 
(zd. Zalewska), Grunwald Krzysztof, Kurzątkowski 
Piotr, Czaplicki Ryszard, Milewski Tomasz, Brzo-
zowski Waldemar oraz Kaczyński Wojciech.
  Odznaką „Zasłużony Działacz LZS” wyróżnieni 
zostali: Skrodzki Andrzej, Zańko Iwona, Sobolewski 
Karol oraz Trzciński Radosław. 
 „Złotą honorową odznaką Z LZS” wyróżnieni 
zostali: Kuczyński Artur, Mioduszewski Tomasz oraz 
Grzegorz Zańko. 
 Ponadto na wniosek Zarządu MLUKS „GWIAZ-
DA” przy UM w Szczuczynie, popartym opinią 
Zarządu Podlaskiego Związku Zapaśniczego – Prezy-
dium Polskiego Związku Zapaśniczego w Warszawie 
wyróżniło:
— Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Spor-

towy „GWIAZDA” przy Urzędzie Miejskim w 
Szczuczynie okolicznościowym grawertonem z 
okazji 10 lecia funkcjonowania klubu oraz za 
wkład w rozwój sportu zapaśniczego w kraju.

— Mirosława Rainko – brązowym medalem Polskiego 
Związku Zapaśniczego
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 — Grzegorza Zańko – srebrnym medalem Polskiego 
Związku Zapaśniczego

 Okolicznościowymi statuetkami Zarząd Klubu 
„Gwiazda” został wyróżniony również przez Podlaski 
Związek Zapaśniczy w Białymstoku oraz MLUKS 
MOSIR Grajewo, a „aniołkami” ludzi związanych z 
rozwojem zapasów w Szczuczynie wyróżnił Andrzej 
Skrodzki. W rywalizacji sportowej turnieju wśród 
chłopców drużynowo zwyciężył: UAKS „PODLASIE” 
Białystok, przed MLUKS MOSIR Grajewo oraz 
MLUKS „GWIAZDĄ” Szczuczyn, a wśród dziewcząt 
wygrał MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn przed UAKS 
„PODLASIE” Białystok i LMUKS „OLIMPIK” 
Suwałki. Nad całością od strony medialnej pieczę 
sprawował Stanisław Orłowski i wykonał to zadanie 
znakomicie, a efekt jego prac można było podziwiać 
w lokalnych mediach. Wiosną na innych arenach 
sportowych przedstawiciele „GWIAZDY” również 
odnosili większe lub mniejsze sukcesy, a między innymi: 
Ewa Alicka zajęła 5 miejsce w kat. do 68 kg podczas 
Mistrzostw Polski Seniorek w zapasach rozgrywa-
nych w dniach 6-7.04.2018 roku w Koronowie. Łucja 
Ostaszewska, Martyna Dylewska, Ewelina Gąsiewska, 
Emilia Bagińska oraz Paweł Chrostowski wywalczyli 
awans do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w zapasach, podczas których Emilia Bagińska 
na turnieju finałowym rozgrywanym w Krotoszynie 

zdobyła srebrny medal w kat. do 69 kg dołączając tym 
samym do elity medalistów Mistrzostw Polski. Młodsi 
również starali się rozsławiać Szczuczyn na zapaśni-
czych matach w kraju. Wioletta Wesołowska zdobyła 
brązowy medal w kat. do 66 kg Międzynarodowego 
Turnieju Zapaśniczego Młodziczek o Puchar Warmii 
i Mazur w Olsztynie oraz piąte miejsca w tej samej 
kategorii wagowej podczas Ogólnopolskich Turniejów 
Zapaśniczych Młodziczek w Janowie Lubelskim i 
Siedlcach. Jakub Żebrowski wywalczył złoty medal w 
kat. do 85kg podczas Ogólnopolskiego Turnieju Zapa-
śniczego Młodzików w stylu klasycznym w Siedlcach 
oraz srebrny medal w stylu wolnym w kat do 85kg 
podczas Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego 
Młodzików o Puchar Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Była to pracowita i owocna wiosna. 

Andrzej Supron w Szczuczynie
 Zadbaliśmy również o najmłodszych. Otóż po 
25 latach ponownie do Szczuczyna zawitał Andrzej 
Supron – legenda polskich zapasów w stylu klasycz-
nym, srebrny medalista olimpijski z Moskwy, 6-krotny 
medalista Mistrzostw Świata Seniorów, 7-krotny 
medalista Mistrzostw Europy Seniorów, złoty meda-
lista Młodzieżowych Mistrzostw Europy, 14-krotny 
medalista Mistrzostw Polski Seniorów – obecnie Prezes 
Polskiego Związku Zapaśniczego. Spotkanie to zostało 
zainicjowane przez Bożenę Wysocką, a do jego reali-

zacji w dniu 21 maja 2018 roku doszło dzięki współpracy Burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego, 
Małgorzaty Karwowskiej i Krzysztofa Jaworowskiego z SP w Szczuczynie, Krzysztofa Grunwald z SP w 
Niedźwiadnej, Anny Romaniuk, Janusza Marcinkiewicza oraz Zarządu Klubu „GWIAZDA”. Wspólne 
zajęcia przeprowadzone przez Andrzeja Suprona i Annę Słomińską przy wykorzystaniu wychowanków 
„GWIAZDY”: Ewy Alickiej, Krystiana Pawłowskiego, Wiktora Bobrowskiego, Adriana Pawłowskiego, 
Zuzanny Gnys i Jakuba Barwikowskiego przybliżyły najmłodszym zapasy jako piękną dyscyplinę sportową. 
W zabawach sprawnościowych bardzo chętnie uczestniczyło wiele młodych dziewcząt i chłopców, a swoim 
zaangażowaniem zarazili również obecnych podczas zajęć: Stefana Krajewskiego – członka Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego i Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna. 
           Grzegorz Zańko
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biegi papieskie
 W dniu 18 maja 2018 roku (piątek) Biblioteka 
– Centrum Kultury w Szczuczynie, Urząd Miejski 
i Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczuczynie po raz 
dziesiąty byli organizatorami Biegu Papieskiego dla 
uczczenia 98 rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła 
II przypadającej 18 maja. W biegu uczestniczyły dzieci 
i młodzież ze szkół w Szczuczynie, Niedźwiadnej i 
Niećkowa. W bieżącym roku odbył się też po raz 
piąty Otwarty Bieg Świętego Jana Pawła II o Puchar 
Proboszcza Parafii Szczuczyn. Imprezę otworzyli 
sekretarz gminy Szczuczyn – Jadwiga Jolanta Budziń-
ska, kierownik Miejskiego Domu Kultury i Sportu 
w Szczuczynie Janusz Marcinkiewicz oraz proboszcz 
parafii pw. INMP w Szczuczynie ksiądz dziekan Jacek 
Majkowski. Bieg odbywał się dookoła Starego Parku 
w Szczuczynie, a dystans był ustalony adekwatnie do 
wieku uczestników. Najlepszymi okazali się:
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Szczuczynie i Grajewie: 
1.  Mariusz Kozłowski 
2.  Zbigniew Potęga 
3.  Tomasz Sielawa
Szkoły Podstawowe:
Klasy 0 – I: 
1.  Amelia Łapińska (SP SZCZUCZYN) 
2.  Karolina Kaczyńska (SP SZCZUCZYN)  
3.  Natalia Mioduszewska (SP NIEDŹWIADNA)
1.  Bartłomiej Borkowski (SP SZCZUCZYN) 
2.  Mikołaj Kowalewski (SP SZCZUCZYN) 
3.  Oskar Gnys (SP SZCZUCZYN)
Klasy II – III:
1.  Klaudia Mikołajczyk (SP SZCZUCZYN)  
2.  Paulina Sobolewska (SP SZCZUCZYN) 
3.  Agata Niebrzydowska (SP SZCZUCZYN)
1.  Patryk Wiśniewski (SP SZCZUCZYN) 
2.  Dawid Brozio (SP SZCZUCZYN) 

3.  Bartosz Gutowski (SP SZCZUCZYN)
Klasy IV: 
1.  Natalia Kaliszewska (SP SZCZUCZYN) 
2.  Aleksandra Siedlecka (SP SZCZUCZYN) 
3.  Julia Wiśniewska (SP SZCZUCZYN) 
1.  Artur Konopka (SP SZCZUCZYN) 
2.  Kamil Duchnowski (SP SZCZUCZYN) 
3.  Dawid Zaborowski (SP SZCZUCZYN)
Klasy V:
1.  Oliwia Kaliszewska (SP SZCZUCZYN)  
2.  Martyna Sawicka (SP SZCZUCZYN) 
3.  Julia Wróblewska (SP NIEDŹWIADNA)
1.  Hubert Orzechowski (SP SZCZUCZYN) 
2.  Jakub Barwikowski (SP NIEDŹWIADNA) 
3.  Bartłomiej Szczech (SP NIEDŹWIADNA)
Klasy VI: 
1.  Małgorzata Chludzińska (SP SZCZUCZYN) 
2.  Weronika Końska (SP SZCZUCZYN) 
3.  Karolina Sobolewska (SP SZCZUCZYN)
1.  Mikołaj Zyskowski (SP SZCZUCZYN) 
2.  Piotr Purzyczko (SP SZCZUCZYN) 
3.  Piotr Karwowski (SP SZCZUCZYN)
Klasy VII: 
1.  Oliwia Wróblewska (SP NIEDŹWIADNA) 
2.  Olga Sobolewska (SP SZCZUCZYN) 
3.  Wiktoria Malinowska (SP SZCZUCZYN) 
1.  Szymon Chmielewski (SP NIEDŹWIADNA) 
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2.  Łukasz Kiełczewski (SP NIEDŹWIADNA) 
3.  Jakub Chojnowski (SP SZCZUCZYN)
Gimnazjum:
1.  Klaudia Konopka 
2.  Łucja Ostaszewska 
3.  Weronika Polińska
1.  Arkadiusz Alicki 
2.  Szymon Górski 
3.  Krystian Pawłowski
Szkoły średnie:
1.  Estera Krajewska (ZS NIEĆKOWO) 
2.  Joanna Grzymkowska (ZS SZCZUCZYN) 
3.  Marta Syłakowska (ZS NIEĆKOWO) 
1.  Jakub Kurzątkowski (ZS NIEĆKOWO) 
2.  Mariusz Brzostowski (ZS NIEĆKOWO) 
3.  Tomasz Borusiewicz (ZS NIEĆKOWO)
 W V Otwartym Biegu Świętego Jana Pawła II 
najlepszym biegaczom wręczył puchary ich fundator 
– Ksiądz Proboszcz Jacek Majkowski:
1.  Patryk Sulewski – ZS NIEĆKOWO 

WISSA wygrywa derby powiatu grajewskiego

2.  Patryk Gardocki – ZS NIEĆKOWO 
3.  Kamil Cimochowski – ZS NIEĆKOWO. 
 Zwycięzcy biegu otwartego otrzymali puchary 
ufundowane przez proboszcza parafii Szczuczyn 
pozostali zaś medale ufundowane przez BCK w 
Szczuczynie. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom biegu!  
 Biegi Papieskie były też okazją do zapoznania się 
z materiałami Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na temat 
pomocy humanitarnej na świecie. W ramach Między-
narodowego Dnia Muzeów szczuczyńska Ochotnicza 
Straż Pożarna prezentowała wóz strażacki. Dzieci 
miały możliwość obejrzeć bojowy wóz strażacki od 
środka. Dziękujemy prezesowi OSP SZCZUCZYN 
Robertowi Łepkowskiemu i strażakowi Michałowi 
Janiszewskiemu za pomoc.

Andrzej Kosmowski i Janusz Marcinkiewicz

 W sobotnie popołudnie, 16 czerwca 2018 r., na 
stadionie w Szczuczynie na poziomie IV ligi odbyły 
się derby powiatu grajewskiego. Gospodarze pokonali 
grajewską Warmię 3 : 2 i to oni do jesieni królują w 
powiecie. Mecz miał sporo atrakcji, bo nie brakowało 
bramek, żółtych i czerwonych kartek, usunięty trener 
na trybuny, dużo fauli czy przerwany przez środki 
pirotechniczne na kilka minut mecz. To było też 
ostatnie przed remontem stadionu spotkanie. Za dwa 
lata Wissa grać będzie na nowoczesnym obiekcie.
 Od początku oba zespoły grały uważnie, bo pa-
raliżowała ich stawka meczu. Przez pierwsze minuty 
mecz toczył się w środku pola i było bardzo mało 
sytuacji podbramkowych. Pierwsi zaatakowali go-

spodarze. W 20 minucie Przemysław Marcinkiewicz 
popędził na pole karne Warmii, ale piłkę spod nóg 
zabrał mu Krzysztof Gieniusz. Po chwili kolejny 
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atak, ale po wrzutce piłki w pole karne pewnie wybił 
ją Edison. W 31 minucie Korotkiewicz zagrał piłę 
w pole karne, a tam nie pilnowany przez nikogo 
Dariusz Korytkowski strzelił pewnie głową do siatki 
i wielka radość zapanowała w obozie miejscowych. 
W 35 minucie kibice Warmii odpalili race i rzucali 
petardy. Sędzia przerwał na kilka minut spotkanie. 
W pierwszej połowie wyraźną przewagę mieli gospo-
darze. Warmia pierwszą groźną sytuację miała w 38 
minucie. Po szybkiej kontrze Tomasz Dzierzgowski 
strzelił nad poprzeczką i był to w pierwszej połowie 
jedyny strzał gości w kierunku bramki. Ciągle ataku-
jąca Wissa, bezlitośnie wykorzystała słabość gości. W 
ostatniej minucie pierwszej połowy, po kardynalnym 
błędzie gości – piłkę przejął Grzegorz Makal i po 40 
metrowym rajdzie zdobył drugą bramkę.

 Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Wissa trochę 
uśpiona chciała utrzymać wynik, a Warmia nie mogła 
przeprowadzić skutecznej akcji. Po pewnym czasie 
Edison głową zdobył kontaktową bramkę. Od tego 
momentu znów zaostrzyła się gra i piłkarze często 
po faulach leżeli na murawie. Tuż po wznowieniu gry 
ponownie Sypytkowski zagrał do Dzierzgowskiego, 
ale ten strzelił obok słupka. W 61 minucie Dawid 
Kondratowicz przedarł się przez linie obrony Wissy. 
Jednak źle zagrał i piłka została stracona. Siedem minut 
po tym remis. Rafał Kozikowski prostopadle zagrał 
do Dzierzgowskiego, ten minął dwóch obrońców i 
strzelił obok bramkarza. Euforia zapanowała wśród 
gości. W 70 minucie Dzierzgowski fauluje obrońcę 
gospodarzy i sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. 
Za chwilę odesłał na trybuny trenera Warmii Leszka 
Zawadzkiego. W 75 minucie Gieniusz skutecznie 
obronił strzał Mateusza Zambrowskiego. Kilka mi-
nut później goście strzelili trzecią bramkę. Jednak 
sędzia uznał, że Marcin Mikucki był na spalonym. 
Po tym znów petardy z sektora kibiców Warmii. W 
89 minucie trzecia bramka dla gospodarzy. Ładnym 
strzałem sprzed linii pola karnego popisał się Mar-

cin Waszkiewicz i ustalił wynik meczu. Tuż przed 
końcem Gieniusz uratował Warmię przed utratą 
bramki faulem przed polem karnym i dostał czerwoną 
kartkę. Warmia mimo osłabienia chciała wyrównać, 
ale zabrakło czasu.
 Tym samym derby zakończyły się zwycięstwem 
Wissy. W tym meczu została przerwana seria 20 
spotkań bez porażki Warmii. Teraz już ostatnia runda 
i koniec sezonu.
 Robert Speichler, grający trener Wissy, nie krył 
zadowolenia. – Zwycięstwo w derbach ma swoją wy-
mowę. Nasze zwycięstwo, jest jak najbardziej zasłużone. 
Byliśmy od Warmii, o klasę lepsi. Szkoda straconych po 
błędach bramek, ale liczy się zwycięstwo. Kończę pracę 
w Wissie – dziękuję wszystkim za życzliwość, to był 
dobry okres w mojej karierze – powiedział Speichler.
 WISSA SZCZUCZYN – WARMIA GRAJE-
WO 3 : 2 (2:0). Bramki: 1 : 0 – Dariusz Korytkowski 
31, 2 : 0 – Grzegorz Makal 45. 2 : 1 – Edison 56, 
2 : 2 – Tomasz Dzierzgowski 68, 3 : 2 – Marcin 
Waszkiewicz 89.
 WISSA: Jabłoński – Korotkiewiczm, Betko, 
Guzowski, Włoch, Zmierczak, Makal, Waszkiewicz, 
Korytkowski, Marcinkiewicz (80 Sowa), Łapiński (31 
Zambrowski). Trener: Robert Speichler.
 WARMIA: Gieniusz – Arciszewski, Randzio, 
Krupa (90 Sobolewski), Domurat (63 Kozikowski), 
Edison, Cybulski (55 P. Zarzecki), Mikucki, Sypyt-
kowski, Chyliński (46 Kondratowicz), Dzierzgowski. 
Trener: Leszek Zawadzki.
Żółte kartki: Jabłoński, Korotkiewicz, Betko, 
Waszkiewicz (Wissa) – Gieniusz, Randzio, Domu-
rat, Sypytkowski (Warmia).
Czerwone kartki: Tomasz Dzierzgowski 70 za faul, 
Krzysztof Gieniusz 90 za faul.
Sędziowali: Mariusz Chrzanowski jako główny oraz 
Kamil Niewiński i Marcin Jakubowski (Kolegium 
Sędziów Podlaskiego ZPN).
 Widzów: 250.

Janusz Marcinkiewicz

MECZE SPARINGOWE WISSY  
W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM  

DO SEZONU 2018/2019
17.07.2018 r. – Pierwszy trening 
21.07.2018 r. – Wissa – Sokół Sokółka
25.07.2018 r. – Wissa – MKS Ełk
28.07.2018 r. – Wissa – ŁKS Łomża
04.08.2018 r. – Wissa – MOSP Białystok




