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Od Redaktora:
Pierwsza lokalna gazetka, której 
publikacja powstała z inspiracji 
Burmistrza Szczuczyna względem 
koniecznych potrzeb społecznych, 
jest już wpięta w segregato-
ry.  Kolejne wydania periodyku 
„Szczuczyńskie wieści” powinny 

wypełniać lukę w śladach historii Ziemi Szczuczyńskiej, 
donosić o zamierzeniach i aktualnym rozwoju miasta, 
i gminy. Mają też aktywizować społeczność do działania 
na rzecz mikroregionu i zachęcać do archiwizowania 
papierowych wydań dla następnych pokoleń.  A warto 
to robić, bowiem gazetka ma upowszechniać: twórczość 
mieszkańców, dzieje rodów, biogra¥e ciekawych postaci, 
wspomnienia zasłużonych i wybitnych mieszkańców, 
ważniejsze wydarzenia z różnych dziedzin, wywiady, 
fotogramy a nawet listy czytelników do redakcji.

Duże znaczenie mogą mieć edycje prawdziwej 
historii, w których nasi Autorzy postarają się o niezna-
ną emisję dokumentów, analizę wydarzeń i procesów 
dziejowych miasta, gminy i powiatu szczuczyńskiego. 

Czasopismo nasze, to spojrzenie w przyszłość przez 
prymat przeszłości, a drogę do tego celu wytyczać mają 
teksty, fotogra¥e, skany przedstawiane przez Autorów 
i Czytelników. Na łamach pisma, można poszukiwać 
dróg wyjścia z kryzysu, jaki sprowadzał na Polskę ciąg 
wydarzeń: zabory, wojny, komunizm, fałszywa formuła 
jego społecznej transformacji, etc. Wykładnia periodyku 
odsłaniać będzie obraz postępu w gminie przez wcie-
lanie pozytywnych uwarunkowań, budowanie więzi 
społecznej oraz przydatne artykuły zawierające aspekty 
prawa polskiego. 

Mimo ogromu materiałów oczekujących na emisję, 
pismo ukazuje się w miarę pozyskania wartościowych 
publikacji, ale nie rzadziej jak raz na kwartał.

Redaktorów „Szczuczyńskich wieści” obowiązuje 
Prawo Prasowe oraz etyka dziennikarska.

Wszystkim Autorom, Współpracownikom i Czy-
telnikom życzę spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz 
dużo zdrowia i radości dla ich rodzin. Zapraszam do 
lektury najnowszego wydania.  

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

Wydawca: Urząd Miejski w Szczuczynie, 
19-230 Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23.    

Od Wydawcy:
Z wielką przyjemnością oddaję 
do Państwa rąk kolejne wydanie 
Szczuczyńskich wieści. Bardzo 
pozytywne sygnały, które do-
darły do redakcji po ukazaniu się 
pierwszego numeru, utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że lokalne 

wydawnictwo to dobry i potrzebny pomysł. 
W mijającym właśnie I kwartale 2014 roku wy-

darzyło się wiele pozytywnych rzeczy, na kilka z nich 
społeczność oczekiwała od kilkudziesięciu czasem lat. 
Rozpoczęliśmy budowę nawierzchni na osiedlu Pa-
wełki, końca dobiega budowa kanalizacji deszczowej, 
zaczynamy montować instalacje solarne, jednak wśród 
wielu ważnych na dziś inwestycji, jedna wysuwa się na 
pierwszy plan, myślę tu o Terenach inwestycyjnych.

O wszystkim, czym mam nadzieję żyje i tętni 
Szczuczyn, przeczytacie Państwo na łamach naszej 
gazety. Szczególnej uwadze polecam zapis mojej co-
rocznej rozmowy z panem Stanisławem Orłowskim. 
Odsłoni ona przed Państwem wiele aspektów mojej 
codziennej pracy i planów na przyszłość. Pozdrawiam 
życząc przyjemnej lektury

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna
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Wywiad z burmistrzem Szczuczyna 

Strategia działań burmistrza Szczuczyna

Panie Arturze poprzednia nasza rozmowa, odbywała się w styczniu 2013 
roku na półmetku pańskiej pierwszej kadencji na stanowisku Burmistrza 
Szczuczyna, rozmawialiśmy o tym, co dobrego i znaczącego dokonało się 
w minionym roku, a co nas jeszcze czeka. Minęło kolejne 365 dni i nasi 
czytelnicy są zapewnie ciekawi podsumowania kolejnego okresu pańskich  
dokonań. Zatem już schematycznie pytać będę o stopień realizacji podjętych 
działań na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy w roku 2013 i najważniej-
szych planów na rok 2014.  

— Stanisław Orłowski: Minął rok 2013, który 
przez wielu był oceniany jako trudny, a jakie jest 
Pana zdanie?

— Artur Kuczyński: No cóż, łatwy to on rzeczywiście 
nie był, ale do trudnych lat chyba wypada nam się 
już w samorządach przyzwyczajać. Jak zwykle dużo 
potrzeb, mało środków i odwieczna konieczność 
wybierania, co zrobimy dziś, a co musi jeszcze na 
realizację poczekać.

— To rzeczywiście nie łatwe wybory, a jaki jest 
klucz który decyduje o tym co najpierw a co później?

— Odpowiedź nie jest prosta. W pierwszym etapie 
ilość potrzeb w naszej gminie trochę mnie przytłoczyła. 
Rzeczywiście nasze opóźnienie w rozwoju, dostępie 
do dobrych dróg, infrastruktury i wielu innych spraw 
było i pewnie jeszcze wciąż jest dość znaczne. Jednak 
bardzo szybko podzieliłem nasze potrzeby na trzy 
główne kategorie, o których już nieraz wspominałem: 
ludzie, sprawność organizacji i jednostek oraz inwestycje. 
Oczywiście najwięcej środków pochłania ta ostatnia 
kategoria. Klucz jest jeden, robimy w pierwszej ko-
lejności te inwestycje, które jeszcze dziś mają szansę 
na pozyskanie do¥nansowania, inne muszą czekać. 
W 2020 roku wsparcie środków z Unii Europejskiej nie 
będzie już tak znaczące, wrócimy na ziemię z naszymi 
możliwościami i byłoby dobrze żeby wykonane dziś 
inwestycje pracowały na nas w przyszłości.

— Czy rzeczywiście jest taka szansa? Jak czytelnicy 
mają rozumieć to „pracowanie inwestycji”?

— Weźmy dla przykładu wybudowanie odcinka 
nowej drogi. Rocznie można z budżetu zrobić kilometr 

nowej drogi. Ona poprawi warunki życia, jednak nie 
przerodzi się w bezpośredni np. rozwój gospodarczy. 
Dlatego trzeba wykonać tylko pół kilometra drogi, tak, 
aby tego tematu nie zaprzepaścić w ogóle, a pozostałe 
pieniądze spożytkować w inny sposób. Znakomitym 
tego przykładem są tereny inwestycyjne. Wydajemy 
pieniądze teraz, a one w kolejnych latach będą do 
nas wracały w sposób wielowymiarowy. 

— Dużo w końcówce 2013 roku słyszeliśmy o te-
renach inwestycyjnych, w tym roku jest już o tym 
głośno. Proszę powiedzieć ile to nas kosztuje, no 
i właśnie, jak te środki będą do nas powracać?

— Rachunek jest dość prosty, całe zadanie to 
kwota około 10 milionów złotych. Z tego 1,5 mln. 
To nasze pieniążki a reszta pochodzi z budżetu UE. 
Gdy uzbroimy tereny i sprzedamy potencjalnym 
inwestorom działki, to wydane pieniądze wrócą do 
nas z odpowiednim zyskiem i to jest najbardziej 
oczywista korzyść dla budżetu gminy. Kolejna, to 
powstałe na tych gruntach miejsca pracy, dadzą 
po pewnym czasie, wpływy z podatków od nie-
ruchomości. Jednak największą korzyścią będą 
nowoutworzone miejsca PRACY, na tym zależy 
mi najbardziej.

— Wróćmy jednak do podsumowania minionego 
roku. Które z Pana decyzji i zamierzeń zostały zre-
alizowane i które z nich stanowią dumę w priorytecie 
rozwoju Gminy Szczuczyn?

— Cieszy mnie to, że praktycznie każda nasza inwe-
stycja wykonywana jest z wykorzystaniem środków po-
zyskanych z zewnątrz, a ich ilość idzie już w miliony. To 
znaczne wsparcie naszego budżetu. Jestem zadowolony 
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z oddania do użytku nowoczesnej targowicy miejskiej. 
Teraz wtorkowe rynki odbywają się w zupełnie innych 
warunkach. Przyjemniej jest nie tylko sprzedawać, ale 
i kupować, i o to właśnie chodziło. Targowica dziś, to 
również wymierne wpływy do budżetu. Ta inwestycja 
zarabia na siebie. Wykonanie kanalizacji deszczowej 
na os. Pawełki otwiera możliwości realizacji kolejnych 
zadań, a remont nawierzchni dróg i chodników w cen-
trum miasta – mówi sam za siebie. Odnowiliśmy ciąg 
ulic: Majewskiego, Wąsoska, Pl. 1000-lecia, Krzywa, to 
duży wysiłek, ale opłacał się, bo poprawa jest znaczna. 
Ukończony budynek Urzędu Miejskiego myślę, że 
również stanie się powodem do zadowolenia i dumy 
naszych mieszkańców. 

— Gmina wykupiła 15 ha gruntów pod planowaną 
działalność gospodarczą, które trzeba uzbroić w wy-
maganą infrastrukturę: wodociągową, kanalizacyjną, 
deszczową, sieć elektryczną, drogi dojazdowe. 
Pracbędą prowadzone już w 2014 r., dzięki którym 
zwiększy się zatrudnienie i spadnie bezrobocie. Czy 
można uważać, że atrakcyjność szczuczyńskiego 
rejonu skłoni inwestorów do przyjścia tu? 

— Panie Stanisławie, życie niestety nauczyło mnie 
jednej zasady, nie wierzę w prezenty, ale jak najbar-
dziej wierzę w uczciwą i sumienną pracę. Nawet 100 
milionów nie rozwinie naszego pięknego miasta, 
jeśli my będziemy w swoim postępowaniu – krót-
kowzroczni. Nie możemy myśleć wyłącznie, ja, 
moje, mnie się należy, tu i teraz i zawsze! Musimy 
cały czas uczyć się myślenia całościowego i przy-
szłościowego. Tereny dla inwestorów otwierają 
drzwi, ale to my sami będziemy musieli nimi przejść 
i wykonać olbrzymią pracę. Co do inwestorów, to 
oczywiście, że tu przyjdą. Mają w ofercie świetnie 
uzbrojony i niedrogi grunt o znakomitej lokalizacji. 
Otrzymają świetną drogę w postaci Via Balticy, 
która już wiemy, że powstanie na odcinku Ostrów 
Mazowiecka – granica Polski do końca 2020 roku. 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna „dorzuci” 
dodatkowo system ulg i zwolnień podatkowych, 
że już o naszej potrzebie pracy, nowych miejsc nie 
wspomnę. Tylko ślepy inwestor nie dostrzeże takiego 
potencjału.

— A może już są chętni? Czy można przypusz-
czać, że zainteresowanie Szczuczynem wzrośnie 
na tyle, że nastąpi przypływ ludności, rozbudowa 
oraz śmiałe lokowanie tu swojego kapitału? 

— Zainteresowanie szczuczyńską podstrefą wzrasta. 
Mamy już kilku przedsiębiorców, którzy z uwagą śledzą 
nasze działania i wszelkie informacje na ten temat. Czy 
wzrost zainteresowania Szczuczynem przerodzi się 
w przypływ mieszkańców? Mam nadzieję, a właściwie 
pewność, że jak najbardziej tak. Jeżeli będzie praca, to 
nie będzie powodu żeby stąd wyjeżdżać i wytworzą 
się powody, aby tu inwestować, kupować, czy też 
budować nowe domy. Dziś mamy zaawansowaną 
stagnację, a rozwój gospodarczy w naturalny sposób 
pociąga za sobą rozwój społeczny.

— Wiem, że wysoko ceni Pan owocną współpracę 
i dobre relacje z ludźmi, dzięki czemu wszyscy na 
tym korzystają. Ostatnio uchodzimy prawie za 
lokalnego „lidera” w pozyskiwaniu pieniędzy z UE. 
Co w ramach tych zabiegów i środków mieszkańcy 
otrzymali bezpłatnie?

— Ludzie w mojej pracy są najważniejsi. Niczego nie 
opłaca się robić dla rzeczy. Szczuczyn równa się – lider? 
Miło słyszeć. Przyznam się szczerze, że takie stawianie 
sprawy zdarza się coraz częściej i dobrze, to poprawia na-
szą wiarygodność i zainteresowanie naszą gminą. Jednym 
słowem działa wyłącznie na plus. Jestem burmistrzem 
tylko trzy lata, jeśli zestawić to z liczbą zrealizowanych 
zadań to czasem ja nie wierzę… (śmiech) – to tylko trzy 
lata, a jeśli odniesiemy je do pozyskanych środków, że 
udało się ich zdobyć tak dużo w tak krótkim czasie – to 
prawdziwy sukces. Można było wcześniej i można było 
więcej, jednak żeby nie narzekać, na słowach – można 
było – poprzestanę. Dzięki tym środkom realizujemy 
szereg inwestycji, ale również dzięki nim 70 szczuczyń-
skich rodzin otrzymało zupełnie bezpłatne zestawy 
komputerowe wraz z opłaconym na dwa lata dostępem 
do internetu. Wszystkie szkoły, Biblioteka, MDK, świe-
tlice wiejskie zostały doposażone również w komputery 
przenośne. W Szkole Podstawowej w Szczuczynie oraz 
w Niedźwiadnej, dzięki tym właśnie środkom, wykona-
liśmy bezprzewodowe sieci komputerowe z dostępem 
do internetu. Rozpoczynamy właśnie montaż prawie 
130 instalacji kolektorów słonecznych, gdzie udział 
mieszkańców to tylko 35% wartości markowej instalacji 
do podgrzewania wody użytkowej.

— Przyjęta strategia rozwojowa gminy przyciąga 
coraz większą liczbę widzów na imprezy. Orga-
nizowane ostatnio uroczystości obsługują nawet 
niektóre media ogólnopolskie i ważniejsze lokal-
ne. Jakie uroczystości planowane są na rok 2014, 
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 a nawet 2015, bowiem tego, czego Szczuczynowi 
zazdroszczą, to jest to, że kultura u nas „nie śpi” 
(myślę o pracowitym MDK)?

— Tak, to prawda. Jednak ten rozmach i ilość nie 
byłby możliwy, gdyby nie praca w ramach przy-
gotowywania projektów wielu osób. Pozyskane od 
70 do 80% wsparcia kosztów pozwala na śmielsze 
realizowanie naszych pomysłów. W 2014 roku czeka 
nasz festyn 5 lipca na otwarcie wakacji, a w ostatnich 
dniach sierpnia na ich zakończenie. Z pewnością nie 
zabraknie gwiazd i atrakcji, dlatego zapraszam serdecz-
nie. Nieznane jest jeszcze ich miejsce. Uczestnikom 
przypadło do gustu centrum miasta, jednak w tym 
roku najprawdopodobniej będziemy w tym czasie 
prowadzili prace nad budową kanalizacji miejskiej, 
dlatego imprezy przeniosą się na Stadion Miejski.

— A jak ocenia Pan prace i udział w tych wyda-
rzeniach kulturalnych Miejskiego Domu Kultury 
i Biblioteki?

— Powiem najprościej jak się da, ci ludzie i ich od-
danie jest bezcenne. Można, by rzec, że już niebawem 
w nagrodę spełni się ich wieloletnie marzenie o nowej 
siedzibie z prawdziwego zdarzenia. W „straszącym” 
dziś budynku przy ul. Łomżyńskiej, dzięki pozy-
skanym środkom, wybudujemy siedzibę dla MDK, 
Biblioteki Publicznej i Przedszkola Miejskiego. Pan 
nie uwierzy, ale prace ruszą jeszcze w tym roku.

— Może coś z ciężkich pytań. Przyjęty jest bu-
dżet na rok 2014. Ile procent wydatków stanowić 
będą szczuczyńskie inwestycje? Jaka jest aktualna 
kondycja nansowa gminy? Jakie jest zadłużenie 
gminy, a jeśli jest to, jakie są tego przyczyny? Czy 
jest to tendencja wzrostowa, czy spadkowa? 

— Panie Stanisławie, mocne pytanie. Procentowa 
ilość pieniędzy inwestycyjnych nie pokaże ich skali 
i siły. Jeśli natomiast powiemy, że budżet Gminy 
Szczuczyn „obdarty” z inwestycji to kwota około 16 
milionów złotych, a razem z pozyskanymi środkami 
i zadaniami do zrealizowania w 2014 roku około 25 
milionów złotych. To już mówi to więcej – prawda?

— Rzeczywiście, to mocne liczby, ale co z naszym 
zadłużeniem i kondycją nansową gminy?

— Od samego początku wszyscy moi współpracow-
nicy i kierownicy poszczególnych jednostek wiedzą, 
że moje słowo „klucz” to dyscyplina budżetowa. Budzi 

to czasem wiele kontrowersji, czego przykładem 
był sprzeciw przy likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Bzurach, ale czasami po prostu nie ma innego 
wyjścia. Złotówka publiczna jest podobna do tej 
z naszych budżetów domowych, trzeba ją szanować 
inaczej – może się zmarnować. W drugiej połowie 
ubiegłego roku mieliśmy trwająca ponad trzy miesiące 
gruntowną kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która wykazała, że dobrze gospodarujemy środkami 
publicznymi i dzięki temu kondycja naszego budżetu 
jest na dobrym poziomie. Inne samorządy czasami 
nam zazdroszczą. Co do kredytów, to pojawiają się one 
wyłącznie przy zadaniach, na których realizację dziś 
można jeszcze pozyskać do¥nansowanie ze środków 
unijnych, choć już za chwilę nie będzie to możliwe. 
Przypomnę tylko, że maksymalny wskaźnik zadłużenia 
Gminy wynosi 60% jej dochodów. To, co zastałem, 
obejmując stanowisko Burmistrza, zaplanowano na 
około 43%, dzięki zdyscyplinowaniu budżetu na koniec 
2014 roku zadłużenie nie powinno przekroczyć 38%. 
Nie jest więc tak źle, ale nie znaczy to, że nie może 
być lepiej i nad tym cały czas będziemy pracować.

— Czy uważa Pan, że istnieje w gminie wystarcza-
jąca dbałość o osoby samotne, najbiedniejsze, chore 
i znajdujące się w trudnej, a niezawinionej sytuacji?

— Myślę, że mamy w tym temacie jeszcze sporo 
do nadrobienia i zrobienia. Jestem przekonany, że 
rozbudowana aktywność Miejskiego Domu Kultury 
i Biblioteki w nowej siedzibie pozwolą na przedsta-
wienie lepszej i bardziej atrakcyjnej oferty właśnie dla 
ludzi starszych, którzy maja jeszcze wiele oczekiwań 
i mogą podzielić się z nami bogatą wiedzą i niezwy-
kłymi doświadczeniami. Pewną odczuwalną formą 
pomocy osobom samotnym i starszym było podję-
cie przez Radę Miejską, na mój wniosek, uchwały 
o dopłatach do opłaty śmieciowej w wysokości 50% 
jej wysokości. Już kilkadziesiąt osób skorzystało z tej 
formy pomocy. 

— Mimo, że budynek Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szczuczynie posiada 18 sal lekcyjnych 
i objęty jest należytą troską, to jednak liczba uczniów 
i przedszkolaków jest na tyle duża, że pod względem 
ilości pomieszczeń jest odczuwalny dyskomfort. Czy 
planowana jest dobudowa sal lekcyjnych w kierunku 
południowym obiektu? 

— Nie, żadnej dobudowy czy też przebudowy nie 
planuję. Byłby to niepotrzebny wydatek. Niestety, niż 
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robi swoje. Już dziś, pojawiają się tylko dwie klasy 
w danym roczniku, a za pięć lat będzie tylko jedna. 
Liczba sal jest więc – wystarczająca. Gdy tworzono 
Gimnazjum uczyło się tam osiemnaście klas, dziś jest 
osiem i ich liczba spada. Już, są tam niewykorzystane 
sale lekcyjne. Droga do wykorzystania przez Szkołę 
Podstawową otwarta. Zaplanowana inwestycja z za-
kresu opieki i wychowania, to budowa Przedszkola 
Publicznego na ul. Łomżyńskiej i tam jego powrót.

— W 2014 roku wchodzimy w nową perspektywę 
pozyskiwania środków unijnych. Wielokrotnie 
podkreślał Pan, że jest dumny z tego, że posiada 
pracowników doświadczonych w pisaniu projektów, 
znających dobrze procedury i przepisy realizacji 
i rozliczania projektów. Czy ta profesjonalna kadra 
podoła nowym problemom?

— Nowy budżet ze środków UE będzie już zupełnie 
inny niż ten z lat 2007-2013. Niestety te działania, 
które wcześnie były objęte wsparciem, teraz zostały 
już pominięte. Czego więc nie udało się pozyskać, 
trzeba będzie zrobić wyłącznie za swoje, stąd tak bardzo 
szkoda mi okresu przez 2011 rokiem, kiedy można 
było po prostu zrobić dużo więcej i łatwiej. No cóż; 
było, minęło, trudno – ale szkoda. Większość środków 
z nowych programów będzie skierowana bezpośrednio 
do przedsiębiorców, więc nasze zadanie to pozyskać 
ich i wspomagać. Co do mojego zespołu d/s. realizacji 
inwestycji, to jest grupa ludzi odpowiedzialnych i rze-
czywiście odpowiednio przeszkolonych, są otwarci na 
kolejne wyzwania i to jest najważniejsze.

— Panie Burmistrzu, czy jest Pan zadowolony 
z osobistych doznań wynikających z wyrzeczeń 
przy nadmiarze obowiązków – podczas pracy na 
rzecz gminy i jej mieszkańców? 

— Pyta Pan, czy rachunek czasu plus efekty wychodzi 
na plus? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest w rę-
kach mieszkańców i wkrótce będą mieli sposobność by 
się na ten temat wypowiedzieć. A moje odczucia? No 
cóż, podejmując decyzję o ubieganiu się o stanowisko 
Burmistrza Szczuczyna wiedziałem, że nie będzie to 
łatwe zadanie. Muszę jednak podkreślić, że ilość spraw, 
dotkniętych tu tematów, różnorodność rzeczy, ludzi 
i zjawisk, wszystko to jest dla mnie nieprzecenionym 
źródłem wiedzy, doświadczeń i przeżyć. Każde 
zrealizowane zadanie cieszy i pobudza do tego by 
z zapałem wziąć się za następne i tak dzieje się każdego 
dnia. Kiedy przyjaciele pytają mnie jak długo jeszcze 

wystarczy mi zapału i energii? Ja odpowiadam – na 
razie zmęczenie materiału mi nie zagraża. 

— Czy istnieją inne, wykonane zadania w 2013 
roku, ważne działania, o które nie zapytałem? 
Proszę o uzupełnienie. 

— Było ich całe mnóstwo. Poza tymi najważniej-
szymi: Targowica Miejska, kanalizacja deszczowa na 
os. Pawełki, nowe drogi i chodniki w centrum miasta, 
i siedziba Urzędu Miejskiego. Jak również: plac zabaw 
na os. Pawełki i ul. Sienkiewicza, skwerek w parku 
na Placu Tysiąclecia, świetlica w Skajach, remonty 
w strażnicy OSP w Szczuczynie, nowa równiarka do 
dróg lokalnych, asfalt w Obrytkach, kolejne zadania 
w ramach Funduszy Sołeckich.

— Czy w 2014 roku czeka nas coś ciekawego?

— Oczywiście! To będzie pracowity rok, ruszyliśmy 
mocno już od samego początku. Mamy wykonawcę 
na pierwszy etap dróg na os. Pawełki. Na początku 
kwietnia poznamy wykonawcę drugiego etapu. Za 
chwilę zaczniemy uzbrajać tereny inwestycyjne, ruszy 
remont i przebudowa budynku na ul. Łomżyńskiej, 
remont budynku po Szkole Podstawowej w Niećkowie 
no i potężna inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej, 
i nowych nawierzchni dróg na ulicach: Sobieskiego, 
Szpitalnej, Kościelnej, Gumiennej, Strażackiej i Pl. 
1000-lecia. Będzie się działo…!

— Pierwsza, ambitna kadencja upływa Panu 
w środowisku pod względem – kreatywności, troski, 
zaradności i pracowitości. Biorąc pod uwagę, że 
część kadencji przypadła na okres kryzysu mam 
chęć zapytać, czy przy końcu każdego dnia, patrząc 
w oczy wszystkim pracownikom urzędu czuje się 
Pan spełniony albo zadowolony – jak Sobieski pod 
Wiedniem (lekko żartuję)? 

— Są takie chwile i to mnie cieszy, kiedy czuje się 
dumny z kolejnych osiągnięć Szczuczyna, bo moja 
praca to nie kwestia zadowolenia Artura Kuczyńskiego, 
to przede wszystkim wiara w to, że Szczuczyn ma 
szansę na rozwój i ja jej nie zaprzepaszczę! 

— Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi za miłą 
rozmowę i wyczerpujące odpowiedzi. Życzę dal-
szej pomyślności w myśleniu i działaniu dla dobra 
wszystkich mieszkańców gminy. 

Rozmowę przeprowadził: Stanisław Orłowski
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Większość z nas ma świadomość tego, że praw-
dziwy rozwój gminy nie może istnieć bez inwestycji 
infrastrukturalnych. Zatem podjęliśmy działania mające 
na celu budowę chodników, dróg, wodociągów, insta-
lacji sanitarnych, elektrycznych, obiektów użyteczności 
publicznej etc. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż wykonane 
dotąd prace przyczyniają się do poprawy warunków 
życia mieszkańców gminy. Rozpoczęte działania 
należy kontynuować pamiętając jednocześnie o celu 
priorytetowym inwestycji: powstawaniu miejsc pracy 
oraz aktywizacji rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. 
Cel ten z całą pewnością pozwolą osiągnąć specjalnie 
przygotowywane tereny inwestycyjne. 

23 grudnia 2013 roku została podpisana umo-
wa na do¥nansowanie projektu pn. Zwiększenie 
atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności 
gospodarczej w Szczuczynie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; 
Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.2 Region 
atrakcyjny inwestycjom; Poddziałanie 1.2.1 Tereny 
inwestycyjne.

TERENY INWESTYCYJNE 
 – bo Szczuczyn jest dla nas ważny!

W tym szczególnym dla Szczuczyna dniu, który 
można już skojarzyć z Bożym Narodzeniem i pre-
zentami czekającymi pod choinką, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego – Pan Jacek Piorunek 
zamiast worka prezentów przywiózł umowę na do¥-
nansowanie budowy terenów inwestycyjnych. Jednak 
takiego „Mikołaja” jeszcze Szczuczyn nie miał, który 
do¥nansowałby 90% kosztów kwali¥kowalnych in-
westycji o wartości blisko 10 mln zł. 

„Tereny inwestycyjne to konkretny krok w kierunku rozwoju Szczu-
czyna. Cieszy mnie to, że mogłem udzielić mu wsparcia” – mówi 

Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przeznaczonego pod inwestycje
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W dniu 7 marca 2014 r. zostało rozstrzygnięte 
postępowanie przetargowe, w wyniku którego wy-
łoniony został wykonawca ww. inwestycji. Przetarg 
wygrało konsorcjum ¥rm: Przedsiębiorstwo Insta-
lacyjne „PRIM” S.A. z Ełku (lider) wraz z ELMO 
S.A. z Siedlec (partner). Wyłoniona ¥rma w terminie 
do 30.01.2015 r. dokona uzbrojenia terenu w nastę-
pujące elementy:

— drogi dojazdowe o dł. 950 m,
— sieć wodociągowa o dł. 1941 m,
— sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 2669 m,
— sieć kanalizacji deszczowej o dł. 1621,32 m,
— sieć elektryczna.

Realizacja ww. inwestycji zapewni kompleksowe 
uzbrojenie terenów o powierzchni blisko 14 ha. 

26.03.2014 r. – Podpisanie umowy na realizację terenów inwestycyjnych

7 marca 2014 r. odbyła się również specjalna 
sesja Rady Miejskiej poświęcona właśnie rozwojowi 
inwestycyjnemu gminy Szczuczyn. W uroczystych 
obradach uczestniczyły osoby, dla których jak się 
okazało Szczuczyn jest ważny. Na zaproszenie Bur-
mistrza Szczuczyna odpowiedzieli: Wicewojewoda 
Podlaski – Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego – Mieczysław K. Baszko, 
Członek Zarządu Woj. Podlaskiego – Jacek Pio-
runek, Starosta Powiatu Grajewskiego – Jarosław 
Augustowski, Zastępca Dyrektora POR ARMiR – 
Krzysztof Zalewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy – Bożenna Zakrzewska, Prezes SSSE – Robert 
Żyliński, przedstawiciele gminnych samorządów 
z powiatu grajewskiego, burmistrzowie Szczuczyna 

Konferencja poświęcona rozwojowi przedsiębiorczości w gminie Szczuczyn

minionych kadencji: J. Niebrzydowski, J. Liberacki, 
S. Wądołowski, przedsiębiorcy.

Główną tematyką uroczystości była debata na 
temat poprawy atrakcyjności gospodarczej gminy 
Szczuczyn, zmniejszenia bezrobocia oraz stworzenia 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania 
nowych innowacyjnych ¥rm a także podnoszenia 
konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

W sesji aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście, 
zabierając głos, przedstawiając sytuację na rynku pracy 
czy też wskazując kierunki i możliwości rozwoju. Nie 
zabrakło też podziękowań dla Burmistrza Szczu-
czyna – Artura Kuczyńskiego za jego determinację 
w działaniu i dotychczas włożoną pracę na rzecz 
promocji i rozwoju Gminy Szczuczyn.

UM w Szczuczynie
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Robert Paweł Żyliński: Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Doktorantem Uniwer-
sytetu w Białymstoku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. 
W 2008 r. ukończył Europejskie Studium Menedżerów Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej o specjalności Zarządzanie Nieruchomościa-
mi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od września 2007 r. do maja 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, 
a następnie dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Białymstoku.
Od maja 2011 r. prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczuczyn na drodze do SSSE
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna to nowoczesne dzielnice przemysłowe przygoto-
wane do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej na preferencyjnych warun-
kach, przeznaczone dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Strefa swoją działalność roz-
poczęła w 1996 r. na trzech wydzielonych obszarach: w Suwałkach, Ełku i Gołdapi. Obecnie 
zasięg działania strefy poszerzony jest o Grajewo, Małkinię Górną i Białystok. 
W najbliższym czasie planowane jest utworzenie podstrefy SSSE na terenach w Szczuczynie. 

— Anna Romaniuk: Panie Prezesie, miesz-
kańcy Szczuczyna z dużą nadzieją i ciekawością 
wypatrują kierunku terenów, które maja przy-
nieść rozwój Szczuczyna. Burmistrz – Artur 
Kuczyński mówi, że droga do sukcesu prowadzi 
przez współpracę z Panem. Czy mógłby Pan 
w kilku słowach przybliżyć naszym czytelnikom 
zasady funkcjonowania SSSE?
— Robert Żyliński: Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna jest moim zdaniem jednym z najle-
piej przygotowanych infrastrukturalnie i najszyb-
ciej rozwijających się obszarów gospodarczych 
w Polsce. Świetna lokalizacja – w bezpośrednim 
sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europej-
skiej, bliskość granic Rosji, Litwy i Białorusi – jest 
ogromnym atutem Strefy. Oferuje bogatą ofer-
tę inwestycyjną, kompleksową obsługę procesu 
inwestycyjnego, a także możliwość skorzystania 
z najwyższych w kraju ulg podatkowych.
— Ile �rm funkcjonuje dziś w Suwalskiej 
Specjalnej Stre�e Ekonomicznej?
— W siedmiu podstrefach w: Białymstoku, 
Suwałkach, Ełku, Gołdapi, Grajewie, Małkini 
Górnej oraz Łomży działają 74 ¥rmy, które za-
trudniają 6,5 tys. osób. 

Rozmowa z Robertem Żylińskim – Prezesem SSSE
Rozmowę przeprowadziła Anna Romaniuk – pracownik referatu Rozwoju i Inwestycji UM w Szczuczynie

 Tylko w zeszłym roku przedsiębiorcy zo-
bowiązali się zainwestować na terenach SSSE 
ćwierć miliarda złotych i stworzyć 355 nowych 
miejsc, utrzymując jednocześnie tysiąc dotych-
czasowych etatów.
— Co wyróżnia SSSE na tle innych specjalnych 
stref działających w Polsce?
— Region, który z jednej strony ma mocno 
wykwali¥kowane zaplecze (ale z drugiej sto-
sunkowo tańsze choćby w stosunku do centrum 
Polski) kadry pracownicze. A ponadto bliskość 
rynków wschodnich.
 Wielkie nadzieje wiążę z nowymi wytycz-
nymi Komisji Europejskiej w zakresie pomocy 
na lata 2014-2020. Od lipca zmienia się bowiem 
poziomy maksymalnej intensywności pomo-
cy publicznej. Dla większości regionów Polski 
będą one niższe niż dotychczas o średnio 15 
punktów procentowych. Jednak dla wschodniej 
Polski, także dla terenów inwestycyjnych SSSE, 
pozostaną one na niezmienionym poziomie, 
czyli ulgi podatkowe w wysokości 50-70 proc. 
Przedsiębiorca sam będzie musiał ocenić czy 
nadal opłaca się mu zainwestować w zachodniej 
części kraju, czy może warto, żeby swój biznes 
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uruchomił w naszej suwalskiej stre¥e, bo tu bę-
dzie mógł liczyć na większe ulgi.
 — Jakie �rmy zdecydowały się ostatnio zain-
westować w stre�e? 
— Największą inwestycją jest bez wątpie-
nia przedsięwzięcie ¥rmy Padma 3.0. Spółka 
zajmująca się produkcją m.in. elementów de-
koracyjnych dla IKEA, chce za ponad 53 mln 
zł wybudować nowy zakład na 17-hektarowej 
działce w podstre¥e Suwałki. Warto też wspo-
mnieć o inwestycjach w białostockiej podstre¥e. 
Tu rozwijać się chcą ¥rmy zajmujące się prze-
twórstwem tworzyw sztucznych: Bianor i Rosti 
Polska. W każdej z tych ¥rm zostaną utworzone 
nowe miejsca pracy.
 Ale strefa ekonomiczna to nie tylko duże 
przedsięwzięcia. Zachęcamy do zainwestowa-
nia u nas także i mniejsze ¥rmy. Zabrzmi to 
jak reklama, ale ze współpracy z nami napraw-
dę płyną jedynie same korzyści. Nie narzucamy 
przedsiębiorcom żadnych rozwiązań i w żaden 
sposób nie ograniczamy ich. Możemy jedynie 
negocjować niektóre zobowiązania np. rozsądną 
liczbę nowych miejsc pracy. 
— Co Pana zdaniem stanowi, poza systemem 
ulg przynoszonych przez SSSE, zachętę do inwe-
stowania w Polsce północno – wschodniej?
— Mamy najlepsze tereny inwestycyjne w Polsce 
Wschodniej. Profesjonalnie przygotowane grun-
ty, z planami zagospodarowania przestrzennego 
i pełną infrastrukturą techniczną. Bezpośrednie 
sąsiedztwo z Rosją, Litwą i Białorusią, umożliwiają 
przedsiębiorcom ekspansję na bardzo chłonne rynki 
wschodnie. Firmy, które chcą produkować na tam-
tejsze rynki, a są świadome korzyści jakie daje bycie 
w stre¥e, w końcu tra¥ają do nas. 

 Ogromną zachętą w naszym regionie – i to 
również nas wyróżnia, jest atrakcyjność ceny 
nieruchomości oraz oferta rynku. Ale to zale-
dwie część miłych niespodzianek, jakich przed-
siębiorca może spodziewać się po Suwalskiej 
Specjalnej Stre¥e Ekonomicznej.
— Czy Pana zdaniem Szczuczyn wpisuje się 
w typ działań podejmowanych w stre�e?
— Nasze podstrefy tworzymy i rozwijamy 
w miejscach, które są lub będą interesujące 
z punktu widzenia przedsiębiorcy. Ale niezwy-
kle istotne jest również uzbrojenie terenu oraz 
przychylność i elastyczność władz. Szczuczyn 
jest idealnym miejscem do utworzenia tu pod-
strefy, a pan burmistrz aktywnym gospodarzem. 
Cieszę się, że mogę współpracować z gminą 
Szczuczyn.
— Jak wygląda proces tworzenia podstrefy 
i kiedy doczeka się jej Szczuczyn?
— Wniosek o objęcie terenów Szczuczyna 
strefą ekonomiczną będzie gotowy w połowie 
tego roku. W tym samym dokumencie wystą-
pimy do rządu z propozycją utworzenia no-
wych podstref m.in. w: Michałowie, Grajewie, 
Siemiatyczach, Hajnówce i Narewce. Nie wiem 
kiedy zapadnie decyzja. Przypomnę tylko, że 
nasz ostatni wniosek w kolejce czekał przeszło 
rok. Jednak teraz, w związku ze zmianą uwa-
runkowań rządowych oraz biorąc pod uwagę 
zapewnienia wicepremiera Janusza Piechociń-
skiego odnośnie promowania powoływanych 
nowych podstref w woj. podlaskim, jestem prze-
konany że ¥nał będzie znacznie wcześniej.
— Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów zawodowych.

Siedziba oraz tereny SSSE                                                         Przedstawiciele SSSE
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Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą świecką budowlą na dawnym Starym Rynku, dziś Placu 
Tysiąclecia, jest obiekt Urzędu Miasta w Szczuczynie. Zbudowany w końcu XIX wieku, jako zwykły 
budynek usługowo-mieszkalny, w roku 2014 awansował do rangi „ratusza”. Od wielu lat decydowano 
w nim o biegu spraw miejskich i wydawano decyzje. Dziś w całkowicie nowej szacie dodatkowo budzi 
zainteresowanie architektoniczne. 

Awans budynku do rangi ratusza

Wstęgę przecinają: wojewoda, marszałkowie, starosta, burmistrz…

 Od godziny 11-tej, siódmego marca 2014 roku, 
zwolennicy pozytywnej wizji Szczuczyna mogli współ-
uczestniczyć w o¥cjalnym przekazaniu do eksploatacji 
biurowca UM, po jego generalnej przebudowie. 
 Przed wejściem do budynku Urzędu Miasta 
trzymano białoczerwoną wstęgę. Jej symbolicznego 
przecięcia dokonał burmistrz miasta oraz przed-
stawiciele władz wojewódzkich, samorządowych 
i wykonawców. 
Podczas zwiedzania pomieszczeń, goście byli pełni 
zachwytu, po czym zebrali się w dużej sali konfe-
rencyjnej.
 Uroczystość była połączona z 43-cią wyjątkową 
Sesją Rady Miejskiej, której tematem było wdraża-
nie podjętych działań inwestycyjnych gminy. Sesję 
rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej – Witold 
Grunwald, który po chwili przekazał głos Burmistrzowi 
Szczuczyna Arturowi Kuczyńskiemu. 
 Na oczekiwaną chwilę, od rozpoczętego remontu 
w 2012 roku do zakończenia w lutym 2014 roku, 
władze miejskie zaprosiły dostojnych gości z Bia-
łegostoku, Suwałk, Łomży, Grajewa, burmistrzów 
i wójtów gmin ościennych, właścicieli ¥rm, przed-
stawicieli instytucji, sołtysów, współuczestniczących 
w procesach przemian, jako tych, którzy uważają, że 
Szczuczyn jest dla nich ważny. Ubolewano, że na tę 
radosną uroczystość, jak i podobne, nie można zaprosić 
wszystkich mieszkańców. 

 Burmistrz bardzo serdecznie powitał przybyłych 
na uroczystość gości, którymi byli:
— Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Pod-

laski, 
— Mieczysław K. Baszko – Wicemarszałek Woje-

wództwa Podlaskiego,
— Walenty Korycki – Wicemarszałek Województwa 

Podlaskiego,
— Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa 

Podlaskiego,
— Robert Żyliński – Prezes Suwalskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, 
— Lech Magrel – Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Białymstoku,
— Jarosław Augustowski – Starosta Powiatu Gra-

jewskiego,
— Czajkowski Andrzej – Prezes Agencji Promocji 

Inwestycji 
— Bożena Zakrzewska – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Grajewie,
— Komendant Powiatowy PSP w Grajewie – bryg. 

Andrzej Jabłoński, 
— Komendant Powiatowy Policji w Grajewie – insp. 

Marek Przybyszewski,
— Komendant Wojewódzki PSP – Andrzej Sobo-

lewski, 
— księża Dekanatu Szczuczyn: Robert Zieliński – 

Szczuczyn, Roman Łempicki – Niedźwiada,
— dyrektorzy szkół: A. Jagusz, D. Koniecko, M. 

Karwowska, E. Grunwald, E. Kudrawiec,
— burmistrzowie i wójtowie gmin ościennych: 

S. Szleter, C. Karpiński, R. Ziemkiewicz, C. 
Ołdakowski,

— burmistrzowie Szczuczyna ubiegłych kadencji: 
J. Niebrzydowski, J. Liberacki i S. Wądołowski,

— Krzysztof Jabłoński – Inspektor Nadzoru (d/s. 
remontu budynku UM),

— Piotr Lipski – Mag-Bud Grajewo wykonawca 
remontu i przebudowy budynku UM,

 oraz wielu innych przedstawicieli instytucji, ¥rm 
i sołtysi. 
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 Podczas sesji głos zabrali: Robert Żyliński, Ja-
cek Piorunek, Wojciech Dzierzgowski, Mieczysław 
K. Baszko, Jarosław Augustowski, Dariusz Koniecko, 
Bożena Zakrzewska i inni. 
  – Mówcy wnikliwie omawiali potrzeby Gminy 
i możliwości serwowania pomocy w jej rozwoju. Po-
nadto Wojewoda i Marszałkowie nie kryli zasłużonych, 
szczerych i otwartych słów pochwalnych dla Burmi-
strza Szczuczyna. Można uznać, że były to wyrazy 
podziwu za aktywność, kreatywność, koleżeńskość, 
uprzejmość, wnikliwość, myślenie perspektywiczne 
o mieście i gminie, czyli myślenie o wszystkich miesz-
kańcach tego rejonu. Biorąc pod uwagę, że potra¥my 
odrzucać to, co mniej ważne i niewłaściwe na bok, to 
zasługi winne pozostać na wierzchu i śmiało docierać 
do tych, którzy na taką pochwałę zasługują. Dlatego 
nie trzeba zazdrościć, ale wspierać Burmistrza, abyście 
wszyscy mogli iść do przodu. Jest na to czas, póki 
On chce i potra¥ rządzić tak, jak to czyni na naszych 
oczach, czego zbyt często doświadczamy. 
 Bardzo przyjemna i przyjazna atmosfera podczas 
całego zgromadzenia przedłużała jej trwanie. Obecni 
byli burmistrzowie minionych kadencji, którzy jak po-
wiedział Artur Kuczyński – mieli trudniejsze warunki 
do sprawowania swoich funkcji wobec społeczeństwa, 
ale nieubłagany czas musi pędzić dalej. 
 W przemówieniu burmistrza, które porwało 
słuchaczy pod względem formy i treści, przejawiała 
się troska o przyszłość mieszkańców. Teraz m. in. 
bardzo ważne jest to, żeby zainwestowane pieniądze 
w prawie 15 ha gruntów, które wkrótce będą uzbro-
jone kosztem ok. 10 mln zł. pod przyszłą działalność 
gospodarczą, zadziałały jak najszybciej. Przychodzące 
do Szczuczyna ¥rmy, objęte będą Suwalską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, zwolnieniem od podatków 
i opłat lokalnych przez okres pięciu lat. Czekamy na 

Burmistrzowi Arturowi Kuczyńskiemu godło RP przekazuje 
Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski

Gmach UM w Szczuczynie po przebudowie

inwestorów, których wspierając, chcemy jednocześnie 
przyjąć gościnnie i z otwartymi ramionami. – uzupełnił 
Artur Kuczyński. 
  Dyrektor PUP w Grajewie Bożena Zakrzewska 
bardzo szczegółowo omówiła problemy zatrudnienia 
w powiecie i Szczuczynie. 
   Tematem luźnej wypowiedzi wśród uczestni-
ków uroczystości była m. in. przebudowa budynku 
i porządku w całej gminie. 
  – Nie można czekać, aż oni i ich dobytek sam się 
wykończy i dom się zawali. – mówiła Barbara Sienicka, 
sołtys wsi Zacieczki. Zabrałam głos i powiedziałam, 
co mnie boli, bo chciałabym, żeby miasto i wszystkie 
wsie; tam gdzie występuje niedostatek, gdzie ludzie nie 
potra¥ą sobie radzić, mogli liczyć na pomoc w postaci 
ukierunkowania ich działania. Jestem zachwycona 
budynkiem zarówno jego wyglądem zewnętrznym, 
jak i wnętrzem. – dodała z uśmiechem. 
  – Tak mogło być już wcześniej, bo taka jest 
konieczność. Teraz jest przyjemnie nie tylko tam 
pracować, ale i pójść do Urzędu. – z dużym zado-
woleniem powiedziała Wiesława Wróblewska, sołtys 
wsi Brzeźnio. 

  Remont był konieczny – wyjaśnił Waldemar Filip-
kowski, kierownik referatu Rozwoju i Inwestycji UM w 
Szczuczynie – teraz komfort dla pracowników i petentów 
jest nieporównywalny. Obiekt jest nowoczesny, dosto-
sowany do osób niepełnosprawnych. Odbiór końcowy 
obiektu odbył się 06.02.2014 roku. Kosz samych robót 
budowlanych zamknął się sumą 1mln 490 tys. PLN, 
dodatkowe koszty to nadzór budowlany i dokumentacja, 
czyli w kosztach ogólnych zamykamy się w sumie 1mln 
500 tys. PLN. Obiekt wyposażono w nowe urządzenia, 
jak szafy, biurka, krzesła, co zmieściło się w kosztach 
100 tys. zł. Projektantem była ¥rma „GRAF” z Bia-
łegostoku, architekt Piotr Kuczyński (ze wsi Miecze). 
Dobrym wykonawcą okazał się Piotr Lipski, ¥rma 
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FHU „Mag-Bud” z Grajewa, Inspektorami nadzoru 
byli: Krzysztof Jabłoński – zakres budowlany, Aleksander 
Wierzbicki – zakres konstrukcji dachowej i Stanisław 
Jemiołkowski – zakres sanitarny. Szczuczyński Urząd, jako 
najpiękniejszy w mieście współczesny budynek posiada: 
salę konferencyjną pełniącą jednocześnie rolę sali USC, 
archiwum, system wentylacji, serwerownię, nowoczesne 
pomieszczenie dla węzła sieciowego, itp. Jednym słowem 
warunki są wspaniałe. – dodał dumnie Pan Filipkowski. 
  Przebudowany obiekt UM w Szczuczynie, 
oprócz najciekawszych rozwiązaniach współczesnej 
architektury o funkcjonalnych układach przestrzen-
nych wnętrza, nawiązuje lekko do barokowej bryły 
zewnętrznej i wkomponowany jest w podstawowe 
założenia budowlane miasta. 
 Budynek siedziby władz miejskich, choć nie 
był w przeszłości zbudowany specjalnie do takiego 
przeznaczenia, nie stoi w środku czworoboku, to 
spełnia tę samą rolę, stojąc w centrum miasta, na 
zachodnim krańcu północnej pierzei dawnego rynku, 
dziś Placu Tysiąclecia 23. Za zgodą konserwatora 
zabytków uzyskał reprezentatywną wieżę z zegarem, 
co predysponuje go do grupy budowli ratuszowej. 
Odtwarzany z wieży hejnał jest opracowany muzycznie 
przez kierownika Szkoły Muzycznej w Szczuczynie 
mgr Elżbietę Jerulank przy instrumentalnym nagraniu 
członków Orkiestry Strażackiej w Szczuczynie. 
  Od końca XIX wieku stały w tym miejscu dwa 
zwykłe, handlowe budynki, teraz mimo wymaganej 
i zachowanej odrębności stanowią one całość. Wzro-
sła ranga gmachu, choć lepiej brzmi ratusza, który 
wyposażony jest w aktualne rozwiązania instalacyj-
no-budowlane, sanitarne i urządzenia techniczne 
konieczne do wykonywania czynności służbowych, 
które nie urągają charakterowi pracy. 
 W wyniku całkowitych zmian warunków ogól-
nych, można oczekiwać przekształcenia zjawisk 
kulturowych, wzrostu możliwości i efektywności 
poziomu cywilizacyjnego na rzecz mieszkańców 
gminy i rejonów współpracujących. 
 Ostatni remont wykonany ponad 20 lat temu, 
nie spełniał oczekiwań. W biurowcu było zimno, 
ciemno, zagrzybiało od fundamentu po dach, „sypało” 
się, a su¥ty groziły zawaleniem.
 Po przebudowie generalnej obiektu, zagospo-
darowano jego poddasze, przez co pozyskano więcej 
pomieszczeń biurowych. Ze względu na doskonałe 
usytuowanie powierzchni dachu w kierunku połu-
dniowym, budynek będzie wyposażony w instalację 
solarną dla taniego podgrzewania wody. 

  Dla udogodnienia mieszkańcom gminy korzy-
stania z właściwych biur, w wewnętrznej komunikacji 
poczyniono ogromne zmiany. Te referaty, do których 
petenci przychodzą najczęściej umieszczono na par-
terze, mniej odwiedzane są na pierwszym piętrze, 
odwiedzane sporadycznie usytuowano na poddaszu. 
Nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych, które 
po rampie o właściwym kącie pochylenia wjadą wóz-
kami do wnętrza. Natomiast zagubieni w przestrzeni 
biurowca, uzyskają podstawowe porady w punkcie 
informacyjnym na parterze, tuż za kasą. 

 Dzięki przebudowie obiektu, skorzystała również 
mieszcząca się tu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Filia Szczuczyn. 
Wspomniana wyżej kierowniczka i autorka hejnału 
mgr Elżbieta Jerulank bardzo pozytywnie wyraża 
się o nowych warunkach pracy. Snuje też nadzieję na 
zwiększenie klas z myślą o instrumentach dętych, jako 
narybku dla sławnej, szczuczyńskiej orkiestry. 
 Od pierwszych dni pracownicy UM są zachwyceni, 
a petenci oczarowani nowymi warunkami pracy. Burmistrz 
Artur Kuczyński mówi – no nie! – w tym Urzędzie to 
nie urzędnicy i nie ja, ale Mieszkańcy są najważniejsi. 
I choć dewiza ta przyświecała mi od 2010 roku z chwilą 
złożenia ślubowania i objęcia funkcji, to w roku 2014 
jeszcze raz ją potwierdzam. Szczuczyński ratusz winien 
być przyjazny dla interesanta i trwać w symbiozie na tyle, 
żeby sprawy załatwiane były miło, kompetentnie, szybko 
i bezproblemowo. Nadszedł czas na zerwanie ze stereo-
typami Urzędu, jako instytucji gburnej, niedostosowanej 
do współczesnej rzeczywistości w zarządzaniu, która jest 
niczym innym, jak pracą dla dobra ludzi. Stan świadomości 
społecznej daje silnie do zrozumienia, że władza to nie 
tylko czynnik przymuszający, ale jednocześnie przedmiot 
społecznego zobowiązania. 
 Urząd nasz powinien stanowić profesjonalne 
centrum obsługi mieszkańca gminy i każdego pe-
tenta. – dodał pełen powagi i stanowczości. 

 Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski

Mgr Elżbieta Jerulank z uczennicą Łepkowską





15numer 1/2014

Gmina przekazała  
 komputery

INWESTYCJE

W obecnych czasach większość z nas nie wyobraża 
sobie funkcjonowania w codziennym życiu bez komputera 
i Internetu. Rola współczesnych technologii informa-
tycznych jest przeogromna. Jednakże, jak się okazuje, nie 
każdy ma do nich dostęp. Dlatego też, Gmina Szczuczyn 
podjęła działania mające na celu umożliwienie swym 
mieszkańcom korzystania z dobrodziejstw cywilizacji. 
Jeszcze w ubiegłym roku, w odpowiedzi na ogłoszony 
nabór na do¥nansowanie działań w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Burmistrz 
Szczuczyna – Artur Kuczyński złożył stosowny wnio-
sek, który został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu 
Gmina Szczuczyn uzyskała wsparcie ¥nansowe w wy-
sokości 100% kosztów kwali¥kowanych, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z publicznych środków krajowych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Projektem mogły zostać objęte rodziny speł-
niające kryterium dochodowe upoważniające do 
wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń 
rodzinnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym 
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 
dzieci i młodzieży ucząca się, uprawniona do uzyskania 
stypendiów socjalnych. Skorzystać mogły również 
osoby w wieku 50+, a także samotni rodzice, którzy 
spełniają kryterium dochodowe upoważniające do 
korzystania ze świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Założenia projektowe:
Głównym celem realizowanego projektu jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wy-
równanie szans zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
mieszkańców Gminy Szczuczyn, poprzez realizację 
następujących działań: 
— zapewnienie dostępu do Internetu bene¥cjentom 

oraz placówkom objętym projektem,
— zakup sprzętu komputerowego z systemem ope-

racyjnym i pakietem biurowym oraz podłączenie 
Internetu,

— szkolenia bene¥cjentów z zakresu obsługi sprzętu 
komputerowego, aplikacji biurowych i Internetu.

 W ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans 
mieszkańców Gminy Szczuczyn”, wsparciem ob-
jęte zostały: gospodarstwa domowe z terenu gminy 
(70 rodzin), Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, Szkoła 
Podstawowa w Niedźwiadnej, Publiczne Gimnazjum 
w Szczuczynie, Miejski Dom Kultury, Biblioteka 
Miejska oraz 4 świetlice wiejskie. Łącznie w ramach 
projektu zakupione zostały 134 zestawy kompu-
terowe. Z niniejszego programu ¥nansowany jest 
również dostęp do Internetu przez okres 24 miesięcy 
(od I 2014 do XII 2015) oraz szkolenia.

UM w Szczuczynie

Dotacje na Innowacje, Inwestujemy w Waszą Przyszłość
Projekt współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka
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Solary raz jeszcze…
 Właśnie rozpoczęły się prace związane z montażem 
instalacji solarnych w naszej gminie. Przypominamy, 
iż Gmina Szczuczyn pozyskała na ten cel 65% do¥-
nansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ra-
mach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury 
ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)”. 
Pozostałe 35% kosztów to wkład własny mieszkańców.
 Postępowanie przetargowe wygrała ¥rma Ho-
ven Inwestycje Sp. z o.o z Krakowa, która zgodnie 
z zawartą umową wykona zadanie w terminie do 
20 czerwca 2014 r. 
 Jeśli ktoś z Państwa zainteresowany jest jeszcze 
montażem kolektorów słonecznych w swoim go-

spodarstwie domowym – zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami referatu Rozwoju i Inwestycji, którzy 
udzielą niezbędnych informacji – tel. 86 273 50 80 
wew. 216

UM w Szczuczynie

Marzenia bywają realne
 Okazuje się, że mieszkańcy Osiedla Pawełki w Szczu-
czynie w końcu doczekają się utwardzonej nawierzchni 
dróg oraz długo wyczekiwanych chodników. W dniu 25 
lutego 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg na realiza-
cję zadania pn: „Przebudowa nawierzchni drogowych 
„Osiedla Pawełki” – etap I”, mającego na celu wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Ks. Pijarów 
oraz fragmencie ulicy K. Marysieńki. Do przetargu 
przystąpiło aż siedem ¥rm, z których najkorzystniejszą 
ofertę (kwota: 363 173,31 zł brutto) złożyła ¥rma 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe „POLBET” 
Elżbieta Mieczkowska z m. Szczechy Wielkie. Umowa 
na realizację niniejszego przedsięwzięcia podpisana 
została 12 marca br. Zatem należy spodziewać się, iż 
niebawem ¥rma rozpocznie prace drogowe. Niniejsze 
spowoduje zapewne trudności komunikacyjne, jednakże 
te będą krótkotrwałe, gdyż czas na wykonanie zadania 
wyznaczono do dnia 16 czerwca 2014 r.
 28 marca 2014 r. Gmina ogłosiła przetarg na 
asfaltowanie kolejnych dróg, tj. ul. K.K. Jagiellonki 
oraz ul. K. Marysieńki. Zakłada się, iż drogi te zostaną 
wyasfaltowane do dnia 11 sierpnia 2014 r.
 Ku końcowi dobiegają też prace związane z reali-
zacją zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
tłoczno – grawitacyjnej Osiedle Pawełki w mieście 
Szczuczyn”, na które Gmina Szczuczyn otrzymała 
75% do¥nansowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

UM w Szczuczynie

Kolejna zbiórka azbestu
 Gmina Szczuczyn już po raz trzeci otrzyma-
ła do¥nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bia-
łymstoku na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest. Tym razem kwota otrzymanej dotacji 
wynosi 67 483,74 zł. 
 Ubiegłoroczne akcje zbierania eternitu cieszyły 
się wśród mieszkańców gminy ogromnym zaintere-
sowaniem. Dzięki dotychczas uzyskanemu wsparciu 
udało się zutylizować już ponad 288 ton azbestu.
 Szacuje się, iż w bieżącym roku z terenu gminy 
zostanie odebranych ok. 160 ton wyrobów zawierających 
azbest. W pierwszej kolejności eternit będzie odbierany 
od mieszkańców, którzy zgłosili taką potrzebę, złożyli 
dokumenty oraz spełnili wymagane warunki.
 Planowany termin rozpoczęcia zbiórki 
– maj 2014 r. 

UM w Szczuczynie
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Plac apelowy zostanie wyremontowany

Uzyskaliśmy do�nansowanie na budowę   
 kanalizacji sanitarnej w centrum Szczuczyna
 W dniu 30.10.2013 r. Burmistrz Szczuczyna, Artur Kuczyński, działający w imieniu Gminy Szczuczyn 
złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o do¥nansowanie realizacji projektu 
„Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn”.
 Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 25 marca 2014r. uchwałą nr 224/3148/2014 przyjął 
listę operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.  Wniosek złożony przez Gminę Szczuczyn został oceniony 
wysoko. Dzięki uzyskanemu do¥nansowaniu (75%) jeszcze w 2014 roku wykonana zostanie kanalizacja 
sanitarna w ścisłym centrum miasta, tj. obejmująca ulice: Szpitalną, Sobieskiego, Gumienną, Strażacką 
oraz Plac 1000-lecia. Wraz z kanalizacją odnowiona zostanie również nawierzchnia asfaltowa na ww. 
ulicach.

 Już niedługo w Szkole Podstawowej w Szczu-
czynie wyremontowany zostanie tzw. plac apelowy 
mieszczący się na zewnątrz budynku, pomiędzy 

jego poszczególnymi skrzydłami. Stara, zniszczona 
nawierzchnia zastąpiona zostanie nową. Przewidy-
wane jest utwardzenie powierzchni 730 m2 kostką 
betonową w dwóch kolorach, a także montaż 6 ławek 
oraz masztu ¼agowego. Prace wykona ¥rma: Przed-
siębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo 
– Transportowe „SAM-POL” s.c. z Grajewa.
 Mamy nadzieję, że jeśli tylko pogoda na to 
pozwoli – zakończenie roku szkolnego 2013/14 
odbędzie się już na nowo wyremontowanym placu.

UM w Szczuczynie

UM w Szczuczynie

Na liście rankingowej wniosek Gminy Szczuczyn zajął wysoką – 4 pozycję
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

W Szkole Podstawowej w Szczuczynie od dwóch lat jest 
realizowany program z zakresu promocji zdrowia. W tym 
roku szkolnym placówka otrzymała certy¥kat i włączono ją 
w sieć szkół promujących zdrowie. W związku z tym  20 lutego 
w naszej szkole odbyła się I Szkolna Olimpiada Sportowa pod 
hasłem „Sport, Zdrowie, Przyjaźń”. Miała ona na celu, między 
innymi, integracje dzieci, rodziców i nauczycieli oraz zachęcenie 
do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.
    Wzorując się na światowych olimpiadach, spotkanie nasze rozpo-
częło się odśpiewaniem  hymnu olimpiady, złożeniem przysięgi oraz 
uroczystym otwarciu, w którym to pęk balonów poszybował w górę.   
   W zmaganiach sportowych uczestniczyły drużyny z klas 
I-III składające się z  rodziców i uczniów. Każdy zespół  z wiel-
ką determinacją i poświęceniem wykonywał zadania sportowe 
w kolejnych konkurencjach. Miały one charakter zabawowy, 
jednak wymagały od uczestników kondycji,  sprytu  i woli walki. 
Emocje były niesamowite udzielały się wszystkim zebranym na 
sali. Sportowcom kibicowały również oddziały przedszkolne.  
    Po sportowej rywalizacji, sędziowie podsumowali  punkty 
i ogłosili wyniki. Uczestnicy zostali udekorowani medalami, 
rodzice wyróżnieni dyplomami, a zwycięzcom zabrzmiało „We 
Are the Champions” zespołu Queen.

SP w Szczuczynie

„Góra grosza” radość daje 
 „Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej 
pomocy potrzebują”. 
 Pod takim hasłem  Szkoła Podstawowa w Szczuczynie bie-
rze  udział w  ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej 
przez Towarzystwo Nasz Dom. Patronat nad nią objęło Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie funduszy  na 

pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i do¥nansowanie rodzinnych 
domów dziecka. Jak do tej pory udało się zebrać 9 240 monet i 2 banknoty, o łącznej wartości 596,10zł.
 Najwięcej pieniędzy uzbierała kl. I a, której wychowawcą jest P. Małgorzata Łepkowska (klasa 
w ubiegłym roku też zajęła I miejsce).W tej klasie na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń Mateusz 
Szmyglewski , który zorganizował i nadzorował zbiórkę pieniędzy.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji dziękujemy. Możecie  być pewni, że zebrane pieniądze zostaną 
wykorzystane w dobrym celu. Organizatorem Góry Grosza była świetlica szkolna.

SP w Szczuczynie

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

I Szkolna Olimpiada   
 Sportowa
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Podążamy za Patronem
 „Jeśli my zapomnimy o  nich, 
to niech Bóg zapomni o nas” – 
taka myśl towarzyszyła wszelkim 
działaniom związanym z nadaniem 
imienia Zesłańców Sybiru Szkole 
Podstawowej w Niedźwiadnej.
 Pomysł takiego Patrona poja-
wił się w roku  2005 i został zaak-
ceptowany przez całą społeczność 
szkolną – Grono Pedagogiczne, 
Uczniów oraz Rodziców. Wybór 
imienia jest naturalną konse-
kwencją faktu, że szkoła swoim 
¥zycznym położeniem jest zwią-
zana z tym  fragmentem lokalnej 
historii, jaką były masowe depor-
tacje mieszkańców z  wybranych 
miejscowości gminy Szczuczyn, 
np. Szczuczyna, Kurek,  Załusk, 
Kownacinka i  Czarnowa na Sy-
berię w kwietniu 1940 r. i czerwcu 
1941r. Do Szkoły Podstawowej 
w Niedźwiadnej uczęszczają dzieci, 
których rodziny przeżyły tragiczne 
doświadczenia zesłania.
 Zanim nadanie imienia Sy-
biraków stanie się faktem spo-
łeczność szkolna podjęła wiele 
przedsięwzięć służących realizacji  
tego projektu.    
 26 czerwca 2005 roku  odbył się w szkole Zjazd 
Sybiraków. W uroczystości brali udział Sybiracy  nie 
tylko z  miejscowości należących do obwodu szkolnego, 
ale również z terenu gminy Szczuczyn i Ci rozproszeni 
po całej Polsce. Owocem Zjazdu jest Kronika, w której 
dokumentowane są  wszystkie zadania zmierzają-
ce do nadania szkole imienia. Ponadto utworzono 
Szkolną Izbę Pamięci, w której znajduje się wiele 
wartościowych dokumentów związanych z o¥arami 
Sybiru, np. autentyczne listy słane przez Zesłańców 
do bliskich, przedmioty, które były świadkami tra-
gedii Polaków (walizki, kufry), opracowany przez 
pana Mariana Jonkajtysa wykaz deportowanych na 
Sybir, liczną (czasami anonimową) poezję sybiracką. 
W ostatnich dniach zbiory Izby Pamięci wzbogaciły 

się o cenne materiały przekazane 
przez Pana Augustyna Konopka, 
Panią Lidię Brzeską oraz Pana 
Jana Truszkowskiego.
 20 lutego 2014 r. w Szkole odbyło 
się spotkanie, którego mottem są 
słowa: Musimy wiedzieć, Musi-
my mówić, Musimy pamiętać.  
W spotkaniu uczestniczyło wie-
lu szacownych gości: Burmistrz 
Szczuczyna – Pan Artur Kuczyński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Pan Witold Grunwald, Ksiądz 
Proboszcz Roman Łempicki, dy-
rektorzy szczuczyńskich szkół – Pa-
nie Małgorzata Karwowska, Edyta 
Kudrawiec, Anna Jagusz oraz Irena 
Markowska , dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie – Pan 
Janusz Siemion i przede wszystkim  
Sybiracy – Lidia Brzeska, Augustyn 
Konopka, Marian Jonkajtys oraz 
Jan Truszkowski.  Przedstawiony 
przez uczniów wzruszający program 
słowno – muzyczny jest dowo-
dem na to, że pamięć o Polakach 
zesłanych na Sybir – począwszy 
od caratu, poprzez bolszewicką 
nawałnicę po totalitarny system 
komunistyczny – trwa. 

 Uroczystość nadania  imienia została zaplano-
wana na 4 czerwca 2014r. – jest to dzień, w którym 
Polacy obchodzą Narodowe Święto Wolności. Dla  
społeczności szkolnej jest to nie lada wyzwanie. 
Chcemy ufundować sztandar jako szczególny znak 
łączący kolejne pokolenia, zobowiązujący do szacunku 
i godnego reprezentowania Patrona.
 W związku z powyższym w imieniu Rady Rodzi-
ców i Uczniów Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej 
zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w ufun-
dowaniu sztandaru. Wpłaty należy dokonywać na 
konto Rady Rodziców z dopiskiem Nadanie imienia 
i sztandaru: BS Szczuczyn 71 8768 0003 0000 0707 
2000 0010.Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli naszą 
prośbę potwierdzą Państwo pełną aprobatą serca.
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie
Realizowane projekty w PG 

 Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie z dużą dbałością 
o właściwe postrzeganie naszej szkoły w środowisku lokalnym 
oraz potrzeby podnoszenia jakości pracy tej szkoły realizowało 
szereg programów edukacyjnych. Zaangażowanie nauczycieli 
w pracę z uczniem i podejmowanie działań mających na 
celu efektywną współpracę z rodzicami stworzyło naszej 
społeczności sprzyjającą atmosferę pracy. Praca na lekcji 
i realizowanie zadań wynikających z podstawy programowej 
nauczanych w gimnazjum przedmiotów to tylko mała część 
pracy szkoły, która dba o wszechstronny rozwój ucznia. 
Aby w pełni edukować młode pokolenie wykorzystujemy 
zajęcia pozalekcyjne oraz realizujemy programy, służące 
poprawie jakości kształcenia. Nasza szkoła została wy-
brana spośród wielu szkół polskich chcących uczestniczyć 
w projekcie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice 
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Celem pro-
jektu, nad którym patronat objęło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest 
wzmocnienie współpracy między nauczycielami, rodzicami 
i uczniami. Realizując założenia projektu, powołany został 
zespół zadaniowy, do którego należy p.o. dyrektor szkoły, 
nauczyciel, dwóch rodziców i dwie uczennice. Zespół ten 
zobligowany jest do udziału w konferencjach, warsztatach 
i szkoleniach prowadzonych przez trenerów. Konsekwencją 
podjętych działań ma być opracowanie programu dobrej 
współpracy i wdrożeniem takich działań, które staną się 
tradycją szkoły. Jednym z etapów jest prowadzenie debat, 
dzięki którym uściśli się potrzeby i oczekiwania uczniów 
i rodziców. Finałem udziału w projekcie jest wyjazd studyjny 
do Londynu. Projekt realizowany będzie przez 1.5 roku.              
      Innym ważnym działaniem, które podjęto w szkole 
było przygotowanie projektu edukacyjnego „Inspirująca 
edukacja” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Aktyw-
nego Wspierania Gospodarki. Mamy nadzieję, że nasz 

projekt zostanie wyłoniony w drodze konkursu do 
realizacji i dzięki niemu będziemy w stanie uatrak-
cyjnić zajęcia uczniom. Ponadto szkoła uczestniczy 
w kampanii społecznej „Wyloguj się do życia”. To 
innowacyjna akcja, której celem jest uświadomienie 
rosnącego zagrożenia uzależnieniem od komputera 
i Internetu oraz propagowaniem szukania emocji, 
relacji doświadczeń w realnym świecie.
 Pani Elżbieta Koniecko realizuje w ramach Programu 
Rozwoju Polski Wschodniej tzw. lekcje o funduszach 
europejskich. Pedagog szkolny i p. Beata Baranowska 

Finał konkursu w ramach akcji – Bezpieczna szkoła...

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Szczuczynie
na rok szkolny 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące
Rozszerzenia przedmiotów: język an-
gielski i dwa przedmioty do wyboru 
z grupy: matematyka, język polski,  

geogra�a, wos, historia, biologia, chemia, �zyka.
(Od kwietnia 2014 r. rozpoczynamy realizację projektu 
unijnego dla uczniów LO, we współpracy z WSAP Bia-
łystok, w ramach którego młodzież będzie korzystać 
z bezpłatnych wyjazdów edukacyjnych, specjalistycz-

nych zajęć w wyższych uczelniach itp.)

Technikum
Technik logistyk

Technik turystyki wiejskiej 
Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Mechanik pojazdów samochodowych

Ślusarz
Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Operator obrabiarek skrawających
Dekarz

Szkoła Policealna
Technik turystyki wiejskiej 

Technik pojazdów samochodowych

w w w. zsszczucz yn.pl
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w ramach pro¥laktyki zdrowotnej dla dziewcząt realizują 
założenia „Akademii dojrzewania”. Ta inicjatywa eduka-
cyjna skierowana do nastolatków ma za zadanie pomóc 
sobie w radzeniu z problemami okresu dojrzewania. 
 Dużym przedsięwzięciem jest realizowany w gim-
nazjum projekt, którego koordynatorem jest p. Joanna 
Sikorska „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Dzięki 
temu projektowi gimnazjaliści zostali przeszkoleni przez 
strażaków i policjantów. Zorganizowano im spotkanie 
z prawnikiem oraz pracownikiem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie i panią psycholog.
 Dbając o to, aby szkoła była jednocześnie miejscem 
rozrywki dla uczniów p. Marek Hanc przygotował 
lodowisko i przez całe ferie sprawował opiekę nad 
uczniami, dla których łyżwy zakupiła szkoła.
 Po raz drugi Samorząd Uczniowski z opiekunem p. 
Krystyną Koniecko zorganizował „Szkolny sleep over”. 
Jest to impreza, która wyjątkowo cieszy uczniów. To 
dobra forma integracji nauczycieli z uczniami.  Ponadto 
w szkole dość często są organizowane dyskoteki oraz 
wyjazdy dla uczniów.

Życie po gimnazjum, 
 czyli…
 Kim chciałbym zostać? 
 Pytanie takie zadają sobie już małe dzieci, inspirowane 
do tego przez dorosłych. Mali chłopcy deklarują często, że 
chcieliby zostać strażakiem, kierowcą rajdowym, dziew-
czynki – że piosenkarką, modelką, prezenterką telewizyjną 
albo po rozgłosie będącym echem niedawno zakończonej 
olimpiady – Justyną Kowalczyk. Jednak lata beztroskiego 
dzieciństwa szybko mijają i przysłowiowe schody zaczynają 
się gdzieś na poziomie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 
Czy iść do „ogólniaka”, czy do „zawodówki”? Może do 
technikum? W tych dwu ostatnich przypadkach trzeba już 
podjąć decyzję: jakiego zawodu chcę się uczyć i dlaczego? 
Tak naprawdę, to w pewnym stopniu, decyzję muszą podjąć 
także i ci, którzy wybrali liceum. Za takim wyborem stoi 
uświadomiona już wizja swojej zawodowej przyszłości: pragnę 
być prawnikiem, lekarzem, ekonomistą albo... brakuje mi 
koncepcji na przyszłe życie i wybór szkoły ogólnokształcącej 
pozwala odsunąć tę decyzję o następne trzy lata.
 Drugi kwartał 2014 roku to czas wyboru szkoły średniej, 
którego dokonać musi również spora grupa gimnazjalistów 

z gminy Szczuczyn. Wzmożone dyskusje toczone są pomię-
dzy rodzicami a ich latoroślami na temat tego, jaką szkołę 
wybrać, by potem tego nie żałować i jak najlepiej „ustawić 
się” przed dalszą nauką oraz jak zdobyć pożądany na rynku 
pracy zawód. W dobie epoki bezrobocia profesja, której 
wyuczy się młody człowiek w szkole ponadgimnazjalnej, 
musi być zgodna z jego zainteresowaniami, predyspozycjami, 
ale ponad wszystko powinna być gwarantem zdobycia pracy 
w przyszłości, a nie zasilenia szeregu osób bezrobotnych. 
Z tego względu problem wyboru własnej ścieżki kariery jest 
nie tylko problemem młodego człowieka czy jego rodziny, 
ale ma również konsekwencje społeczne. 
 Oferta szkół średnich powiatu grajewskiego, które nęcą 
gimnazjalistów i ich rodziców różnymi atutami (dodatkowe 
zajęcia, pracownie, osiągnięcia) jest bardzo bogata. Jak w tym 
gąszczu informacji znaleźć tę najlepszą dla siebie szkołę?
 Tego typu dylematom młodego pokolenia już od wielu 
lat wychodzi naprzeciw poradnictwo zawodowe realizowane 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećko-
wie. Jednym z bardzo ważnych, a jednocześnie dostrzegalnym, 
w środowisku lokalnym, elementem realizacji wspomnianego 
poradnictwa jest cykliczna organizacja w tej placówce eduka-
cyjnej, tak zwanych „Gimnazjad Zawodowych”, które odbywają 
się na przełomie marca i kwietnia każdego roku. Adresatami 
tego przedsięwzięcia są uczniowie klas trzecich okolicznych 
gimnazjów, którzy podczas pobytu w gościnnych murach szkoły, 
położonej z dala od wielkomiejskiego zgiełku, po raz pierwszy 
w sposób praktyczny zmagają się z zadaniami wykonywanymi 
w konkretnym zawodzie, łącząc zabawę z przygodą zawodową 
testując swoje predyspozycje do wykonywania danego zawodu 
w przyszłości. Poradnictwo zawodowe, realizowane w formie 
„Gimnazjad Zawodowych”, umożliwia młodemu człowiekowi 
empiryczne przetestowanie swoich predyspozycji do wykony-
wania upatrzonego przez siebie zawodu pod profesjonalnym 
okiem nauczycieli. Zdobyte podczas gimnazjady pierwsze „szlify 
zawodowe” będą dla młodego człowieka cennym drogowskazem 
przy wyborze konkretnej szkoły średniej, w której przez kolejne 
lata będzie się uczył wymarzonego zawodu. W gimnazjadach 
corocznie bierze udział ok. 300 uczniów klas trzecich gimnazjów.

Bożena Sokołowska

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Niećkowie 
na rok szkolny 2014/2015

— Technikum (4 lata nauki) technik informatyk, 
technik ekonomista, technik hodowca koni, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, 
technik mechanizacji rolnictwa, technik przetwórstwa 
mleczarskiego, technik pszczelarz
— Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata nauki): 
mechanik - operator maszyn i urządzeń rolniczych, 
sprzedawca
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Muzykalni są wśród nas
 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Filia 
w Szczuczynie powstała1 września w 1988 roku. 
Jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności 
i zainteresowania muzyczne uczniów, przygotowującą 
ich do świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym. 
Absolwenci naszej szkoły mogą kontynuować naukę 
w Szkole Muzycznej II stopnia lub Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej.
 W obecnym roku szkolnym kształci się u nas 26 
uczniów w następujących klasach: skrzypce, fortepian, 
akordeon. 
 Wszyscy uczniowie zdobywają wiedzę z przed-
miotów teoretycznych jak: kształcenie słuchu, audycje 
muzyczne, rytmika, zespół wokalny. 
 Ucząc się w naszej szkole, dziecko rozwija nie 
tylko swoje zdolności muzyczne ale również spostrze-
gawczość, pamięć, wyobraźnię, wrażliwość, umiejętność 
koncentracji czy też sprawność manualną. Ponadto 
zamiłowanie do muzyki wpływa na wykształcenie 
u dziecka takich cech jak: systematyczność, dokład-
ność, dobra organizacja czasu, opanowanie tremy.
 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych 
koncertach organizowanych przez szkołę, m. in: ślu-
bowanie uczniów klasy pierwszej, Narodowe Święto 
Niepodległości, Koncert kolęd w kościele (cieszy się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczuczyna)
Dołączanie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Uczestniczenie w Dniu Matki w kościele, Koncert 
Doroczny Szkoły.

 Wykwali¥kowaną kadrę pedagogiczną stanowią:
Elżbieta Jerulank – Kierownik Filii i nauczyciel klasy 
skrzypiec, Aurelia Borak – nauczyciel klasy fortepianu, 
Aleksandra Kłos – nauczyciel przedmiotów teore-
tycznych i zespołu wokalnego, Damian Krawczewski 
– nauczyciel klasy akordeonu. 

 W ostatnim czasie nasi uczniowie i absolwenci 
koncertowali w kościele wykonując piękne polskie 
kolędy. W koncercie, który cieszył się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców Szczuczyna brali udział 
uczniowie: Konstancja Białous, Klaudia Borawska, 
Martyna Bieńkowska, Julia Gąsiewska, Wiktoria 
Końska, Jakub i Wiktoria Kuczyńscy, Karolina Łep-
kowska, Konrad Mierzejewski, Aleksandra Milanow-
ska, Konrad Łagodziński, Szymon Rózio, Dawid 
Locman, Katarzyna Wysocka i absolwenci naszej 
szkoły: Maria Orzechowska i Cezary Karwowski, 
który obecnie jest uczniem klasy III Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej w B-stoku w klasie fortepianu.
 Dołączyliśmy (jak co roku) do grania w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
 W roku szkolnym 2013/14 obchodzimy Jubileusz 
25-lecia powstania Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Filia 
w Szczuczynie. Z tej okazji planujemy koncert w kościele 
po Mszy Św. w miesiącu czerwcu. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy mieszkańców gminy, rodziców i uczniów 
na Jubileuszowe obchody PSM w Szczuczynie.
 Dzięki aktywnej działalności w środowisku szkoła 
zyskała wielu sympatyków w osobach: Burmistrza Szczu-
czyna –  Artura Kuczyńskiego, Dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury – Janusza Marcinkiewicza, Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego –Małgorzatę Karwow-
ską, Wicedyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
– Irenę Markowską, Księdza Proboszcza – Roberta 
Zielińskiego, Dyrektora Wielobranżowego Przed-
siębiorstwa Komunalnego – Krzysztofa Wysockiego, 
Prezesa Banku Spółdzielczego – Mirosława Rainko, 
Pana Adama Jóźwika, Panią Barbarę Fiedorczuk.

Elżbieta Jerulank
Kierownik Filii Państwowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Szczuczynie
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      Po zakończeniu II wojny światowej, praca pierw-
szego burmistrza Szczuczyna nie należała do łatwej. 
Zanim mieszkańcy uzyskali podstawowe warunki do 
egzystencji, trzeba było długo czekać, żeby symbo-
liczny Feniks powstając z popiołów, odrodził wojenne 
zniszczenia Szczuczyna, zaleczył cierpienia moralne 
i rany serc po utracie mężów, synów i całych rodzin.  

Zarys chronologiczego rozwoju Szczuczyna 
po 1945 roku  

      Dzięki dużemu zaangażowaniu miejskich władz 
i mieszkańców, Szczuczyn po II w. św. rozwijał się 
sukcesywnie. Powstawały nowe lub były reaktywowane, 
zdewastowane lub zburzone zakłady pracy, ośrodki 
kulturalne. Priorytetem objęto: szpital pw. św. Stani-
sława powstały w 1839 r., jako najstarszy i największy 
w rejonie. Inne źródła sugerują, że powstał on w 1858 
r., co nie ma uzasadnienia, bowiem był pierwszym 
przed szpitalem w Łomży i Suwałkach, a podczas 
pożaru w 1858 r. był już dobrze wyposażony. Kolejno 
do życia budzi się: apteka przy Placu Tysiąclecia 23, 
której powstanie zauważamy już w 1905 r. (W miej-
scu dzisiejszego, nowego budynku apteki przy Placu 
Tysiąclecia 19, dawniej ul. Rynek 19, w roku 1897 
w powiatowym mieście Szczuczynie była Kancelaria 
Hipoteczna Szczuczyńskiego Sądu Pokoju notariusza 
Franciszka Andrzejewicza Zalewskiego.)   Jednocześnie 
odradza się jedna z wielu masarnia i jedna z trzech 
piekarnia oraz orkiestra. 
 Ochotnicza Straż Pożarna aktywna od 1882 r. 
otrzymała nowy budynek w 1959 r przy ul. Strażackiej 
11. W 1945 r. działalność rozpoczęła Gminna Spół-
dzielnia ”S.Ch”, mleczarnia u Piotra Malinowskiego 

Szczuczyńskie re�eksje (2 z 3)

i elektrownia przy ul. Senatorskiej, a w budynku 
Bolesława Makuszewskiego radiowęzeł prowadzony 
przez p. Balickiego. W czerwcu 1945 r. powstał Klub 
Sportowy „Awissa”, którego założycielem byli Andrzej 
Bryła ze wsi Świdry Awissa i nauczyciel – Józef 
Pawlukiewicz. Pierwszym, powojennym prezesem 
został burmistrz Szczuczyna Bolesław Goliczewski, 
przyjaciel Maksyma Jonkajtysa, którego po wojnie 
planowano na starostę pow. grajewskiego.  
      Gimnazjum Ogólnokształcące z dyrektorem 
Józefem Pawlukiewiczem rozpoczęło działalność 
dopiero 01.09.1946 roku. Natomiast w 1948 r. pod 
kierownictwem Telesfora Kurzyńskiego uaktywnił 
się Gminny Ośrodek Maszynowy. Funkcjonowała 
Lecznica dla Zwierząt przy ul. Pawełki 9.
 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, której 
założycielem i dyrektorem był Wincenty Lewkowicz, 
drzwi do wiedzy otworzyła 15.09.1948 roku. Dużą 
pomoc w organizacji tej szkoły wniósł nauczyciel – 
Arkadiusz Zimnicki.   
      Czytelnia w klubie towarzyskim, tzw. resursie, dzia-
łała od 1875 r., a jej organizacyjne początki sięgały 1905 
roku, aż do zatwierdzonej działalności w roku 1912. 
Miejska Biblioteka Publiczna na oświatę otworzyła się 
po II w. św., dopiero w r. 1949, a w 1971r. otrzymała 
nowe pomieszczenie przy ul. Senatorskiej 12. Miasto 
utraciło bogaty księgozbiór, zamkniętego przez Rząd 
Pruski w 1805 r., chlubnego Kolegium Pijarskiego, 
a potem woluminy gromadzone do roku 1939. Biblio-
tekę powojenną z wieloma własnymi książkami założył 
wszechstronnie utalentowany nauczyciel – Bolesław 
Walter. Przybył do Szczuczyna z kresów wschodnich 
z powiatowego miasta Sarny na Wołyniu.      
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      W Szczuczynie powstawały wciąż nowe zakłady: 
Spółdzielnia Inwalidów im. K. Świerczewskiego 
w 1952 r., Państwowe Przedszkole przy ul. Łom-
żyńskiej 9, Państwowe Zakłady Zbożowe przy ul. 
Grunwaldzkiej 3 od 1953 r., Państwowy Ośrodek 
Maszynowy przy ul. Sienkiewicza od 15.04.1953 r. 
i asfaltowano szczuczyńskie ulice. 
 Zadbano o Wiejski Dom Towarowy przy Placu 
Tysiąclecia 20, który zaczął służebność od 1960 roku.   
Liceum Ekonomiczne funkcjonowało przy Placu 
Tysiąclecia oraz Szkoła Podstawowa nr 1, przy ko-
ściele. W nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 
2, tzw.1000-latki, edukację rozpoczęto w 1963 roku, 
a kształceniem dla wsi zajęła się Szkoła Przysposo-
bienia Rolniczego. 
      Od roku 1970, dzięki zatrudnieniu 50 osób, 
w Wojewódzkim Zakładzie Usług Remontowych 
i Budowlanych, Szczuczyn zwiększył liczbę mieszkań-
ców.  Powstałe w roku 1971 Liceum dla Pracujących, 
umożliwiało zdobycie matury dla tych, którzy ze 
względu na sytuacje rodzinne, wcześniej na naukę 
nie mieli czasu. 
 Powstała w roku 1974 Spółdzielnia Kółek Rolni-
czych zatrudniała ok. 100 osób.  Był też duży zakład 
szewski przy ul. Gumiennej 14, zakłady fryzjerskie, 
restauracja „Biesiadna” przy ul. Pawełki 2A, Wy-
twórnia Wód Gazowanych, sklepy oraz inne zakłady 
i instytucje z wieloma miejscami pracy. Pamiętano też 
o utwardzaniu dróg wiejskich. 
 Życie kulturalne i oświatowe uparcie pięło się 
w górę. W 1981 powstało Ognisko Muzyczne, aby 
w 1989 r. ustąpić miejsca Szkole Muzycznej. Miasto 
rozwijało się i dlatego w roku 1982 powstała Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. 
 Od 1985 r. oświatę wspomagała księgarnia prze-
niesiona z Placu Tysiąclecia na ul. Kościelną 1. Jak 
grzyby po ciepłym deszczu powstawały: Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury, Zakład Wyrobów ze 
Styropianu i Wikliny oraz torebkarstwo. Dla potrzeb 
Banku Spółdzielczego, którego historia zaczyna się 
od 1899 r, rozpoczęto w 1963 r. budowę prawej 
części, nowej siedziby przy Placu Tysiąclecia 27. Stoi 
on na ruinach prywatnego budynku powstałych po 
dokonanej masakrze przez Rosjan we wtorek 12.01 
1945 roku. Do budowy tego obiektu przyczynił się 
społecznik, a zarazem Przewodniczący Miejskiej Rady 
Kazimierz Zdańkowski przy współpracy dyr. banku 
Jerzego Sulewskiego. Budynek oddano do użytku 
w roku 1968, a w roku 2003 dokonano jego drobnej 
przebudowy. Po jego modernizacji i oddaniu do użytku 

14 maja 2010 r., obiekt ten przyciąga estetycznym 
wyglądem.  Idąc dalej śladami architektury Szczu-
czyna spostrzegamy trzy bloki przy ul. Kilińskiego 
5, 7 i 9.  Kazimierz Zdańkowski zabudował je na 
placu po sześciu budynkach spalonych strzałami 
nacierających wojsk niemieckich.  W tym miejscu, 
przez krótki okres, był rynek.  Północna ściana Placu 
Tysiąclecia 19 i 20, zburzona przez Rosjan, odzyskała 
część nowych budynków, są nimi wspomniana apteka 
(19) i Wiejski Dom Towarowy w 1960 r. [dziś sklep 
Agd-Rtv, PKO (20)]. 
      Rozbudowa, w różnym stopniu, trwała w każdym 
okresie w zależności od kreatywności zarządzających 
i możliwości ¥nansowych. W grudniu 2004 roku 
GDDKiA oddała do użytku szczuczyńskie rondo. 
Jednak miejscowi włodarze myśląc o całej gminie, 
zmieniali jej oblicze. W piramidalnej hierarchii po-
trzeb, burmistrz Waldemar Szczesny, zrealizował wiele 
poważnych inwestycji i prac doraźnych.  

 Tuż za Publicznym Gimnazjum przekazał do 
użytku 27.11. 2010 r. halę sportowo-widowiskową 
o pow. użytkowej 1.489,07 m². W tym okresie od 
08.11.2010 roku starostwo przekazało też wielo-
funkcyjne boisko „Orlik” przy Zespole Szkół.  

 Były burmistrz Szczesny, po wcześniejszych mo-
dernizacjach burmistrza Stanisława Wądołowskiego, 
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wprowadził zmiany w parku centralnym, a w parku 
miejskim (starym) po jego rewitalizacji dodatkowo 
wkomponował światła i plac zabaw.  Wykonano 
też remont Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, 
rozbudowano hydrofornię w Wólce, Niedźwiadnej, 
doprowadzono wodę i przebudowano drogę do Ko-
nieck Małych, i wielu innych miejscowości, etc. 
     W architekturze zabytkowej Szczuczyna, budynek 
z czerwonej cegły przy ul. Kilińskiego 31, otrzymał 
w 1978 r. niezaleconą przez konserwatora zabytków 
elewację. Po opuszczeniu tego obiektu przez Zespół 
Szkół w dniu 01.09.1990 r., został sprzedany 20.06.2001 
r. dla L. Jagusza. Po kapitalnym remoncie powstał 
w nim sklep spożywczy, później w motelu „Darmex” 
serwowano noclegi. Kto by przypuszczał, że budynek, 
który kolejno gościł: Sąd Grodzki, w roku 1926 słynną 
Państwową Preparandę Nauczycielską (absolwenci: 
Władysława Szczemirska – matematyk,  Janina Duda 
– polonista i inni), potem stanowił prywatną własność, 
a w latach 1952-1990 Szkołę Zawodową – przejdzie 
tak znaczącą transformację? Pod nr 28, po przeciwnej 
stronie ul. Kilińskiego, skazany na niszczenie budynek 
nie wpływa na estetykę miasta. Kolejno była w nim: 
Szkoła Podstawowa (elitarna, żydowska do 1939), po 
1945roku Dom Dziecka, od r. 1979 Internat ZSZ 
z Izbą Pamięci patrona J. Kropiwnickiego, a od r. 2002, 
jako niezagospodarowane mienie prywatne.  
      Niektóre pustostany dużo nas kosztowały, inne 
niosły radość trwającemu tam życiu. Dziś budynki 
świecą pustkami przy ulicach głównych, jak: ul. 
Łomżyńska 5 (były pawilon handlowy), ul. Łom-
żyńska 9 (byłe przedszkole), ul. Łomżyńska 13, ul. 
Kościelna 15, ul. Strażacka 21, Plac Tysiąclecia 11, 
Krzywa 1, Nowa 4, Kilińskiego 51A, 59 i inne. Brak 
zagospodarowania tylu miejsc, świadczy nie tylko 
o pauperyzacji środowiska, ale i braku zainteresowania 
w zasiedlaniu miasta, pozbawionego podstaw do 
egzystencji – miejsc pracy.  
    Na szczyt ironii zasługują drewniane budki, za-
gródki, szopki z zaimprowizowanymi pozorami 
przydatności.  W roku 2013 ogrodzono je ładnym 
parkanem, co nie zamieniło ich szpetności w ar-
cydzieło architektonicznej ekspresji.  Dalej ocalałe 
zabytki średniowiecznej wsi symbolizują stan zacofania 
i lekceważenia mieszkańców przez właściciela, a ich 
rażący widok na tle budynku, któremu uniemożliwia 
otynkowanie, prosi o rozsądek. Budy prezentowane 
przy trasie odwiedzanego przez gości zabytkowe-
go kościoła, przedstawiają skansen tradycyjnego 
niechlujstwa w centrum miasta przy chodniku ul. 

Kościelnej. Tu do roku 1939 była obok piekarnia 
p. Jurczyńskiego, budynek z cegły i zadbane, drewniane 
konstrukcje do sprzedaży mięsa.     
 

Myślenie perspektywiczne o rozwoju miasta   
      Nie tylko w Szczuczynie, ale w całym kraju 
i świecie utrzymuje się zbliżona świadomość społeczna, 
która jednocześnie celebruje dobro i zło, ale w przy-
padku bezrobocia (Szczuczyn 13,9% na 28.02.2014) 
– zagraża rozwojowi miasta i tworzy algorytmiczny 
ciąg patologii młodzieży. Nie jest to zjawisko nowe. 
W Polsce po transformacji 1989, utrzymywanie się 
z wyprzedaży byłego majątku państwowego, ani 
z pomocy unijnej, czy zadłużania się w bankach, nie 
stworzymy życiowych perspektyw. Z braku elementów 
industrializacji sytuacja demogra¥czna staje się też 
zagrożona. Brak przemysłu tworzy bezrobocie, a ko-
nieczna emigracja doprowadza do ogólnej patologii.    
      Nie wdając się w dyskusje społeczno-polityczne, 
czy w to, że zanikło nam to, co już posiadaliśmy i czy 
jest to zjawisko pozytywne czy negatywne, odpo-
wiedź obiektywna brzmi – w tym miejscu powstała 
potężna luka do wypełnienia. Owa luka wypełniana 
jest perspektywicznym planem, którego realizację 
dyktują warunki własne i zewnętrzne. Przed takim 
problemem, w dobie kryzysu, stoją zarządzający dziś 
miastem i gminą. 
      Nie można myśleć tylko krytycznie i katastro¥cz-
nie, a rozwiązania upatrywać jedynie w bliskości Wissy 
i nizinnego położenia Szczuczyna. W razie potrzeby 
jego obszar samoistnie uczyni się błyszczącym lustrem 
zbiornika retencyjnego. I po problemach ludności. 
Nie! Ale … to już domena badań hydrobiologów 
i socjologów.  Nam trzeba myśleć tak, żeby trwać, 
rozwijać się i słać drogę do szczęścia nowych pokoleń. 
      Przeciwko utrwalaniu stagnacji gminy, Rada 
Miejska z burmistrzem Arturem Kuczyńskim, już 
od końca 2010 roku ustawicznie pracuje na rzecz 
poprawy. W międzyczasie są wykonywane takie 
prace, które w bezwarunkowej kolejności wykonać 
potrzeba. Od lat, usilnie zabieganą i realną inwestycją, 
która radykalnie zmienić może społeczną pozycję 
Szczuczyna i jej mieszkańców są tereny pod strate-
giczną działalność gospodarczą. A to wszystko, przy 
współpracy z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
zarysować może wizję – nowych czasów.   
      Choć Szczuczyn – nie Kraków, to jednak w tym 
mieście głęboko tkwić mają nasze uczucia, marzenia 
i słowa. 

             Tekst i foto: Stanisław Orłowski  
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DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka to nie tylko książki...
 Biblioteka Miejska w Szczuczynie poza swoją 

podstawową działalnością statutową, czyli groma-
dzeniem, opracowywaniem  i udostępnieniem  ma-
teriałów bibliotecznych nie tylko lokalnemu społe-
czeństwu, zajmuje się zbieraniem  i zabezpieczeniem 
świadectw przeszłości. Pomaga nam w tym m.in. 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokal-
nej (CALT), które powstało dzięki 
pomocy Fundacji Ośrodka KARTA. 
W archiwum tym gromadzimy stare 
fotogra¥e, zdjęcia, relacje i dokumen-
ty świadczące o naszej tożsamości 
i tradycji, o dziejach miasta i regionu 
oraz losach ludzi z nim związanych. 
Od początku powstania archiwum 
ściśle współpracują z nami m. in. 
pan Marian Mikołaj Jonkajtys, pani 
Janina Grochulska, pani Halina Ci-
chocka, pan Piotr Witkowski, pani 
Daniela Zarzecka, ks. Robert Zie-
liński, Ochotnicza Straż Pożarna w  
Szczuczynie, Miejski Dom Kultury, 
Urząd Miejski i wielu innych ludzi 
dobrej woli. 

Dzięki naszemu archiwum zgłosiło się do nas 
wielu ludzi z całej Polski, którzy mają powiązania 
rodzinne i emocjonalne z naszym miastem i podzielili 
się swoimi pamiątkami. Materiały udostępnili nam 
m. in. pani Irena Lisak z Wrocławia, panowie Henryk 
Świderski z Legionowa, Tadeusz Karaś z Bydgoszczy, 

Wieści z biblioteki

Przemysław Wierzbicki z Krakowa. Współpraca ta 
wzbogaciła zbiory archiwum oraz rozszerzyła wiedzę 
o przeszłości naszego miasta i regionu. 

Pragniemy podkreślić, że archiwum funkcjonuje 
dzięki pracy wolontariuszy i biblioteka nie ponosi 
żadnych kosztów związanych z jego działalnością.

Obecnie na naszej stronie 
www.szczuczyn.archiwa.org znaj-
duje się około 250 opisów, jednak 
w zbiorach posiadamy blisko tysiąc 
fotogra¥i, dokumentów i nagrań 
dźwiękowych, które sukcesywnie 
opracowujemy i zamieszczamy na 
stronie naszego archiwum.

 Informujemy, że właśnie ukazał 
się wydany przez Fundację Ośrodka 
KARTA przewodnik pt.: „Cyfrowe 
Archiwa Tradycji Lokalnej w Pol-
sce”. Zamieszczone  w nim zostały 
informacje na temat 112 działających 
archiwów, m. in.  w Szczuczynie. 
Publikacja dostępna jest w Bibliotece 
Miejskiej w Szczuczynie oraz Filii 
Bibliotecznej w Niećkowie.

Zwracamy się z prośbą: Jeżeli chcesz ocalić od 
zapomnienia i podzielić się swoją historią zapraszamy 
do nas. Przynieś swoje stare fotogra¥e, dokumen-
ty, pamiątki dotyczące rodziny oraz naszej „małej 
ojczyzny”. Podaruj je bibliotece lub udostępnij do 
zeskanowania.

Świadectwo szkolne ojca T. Karasia (1941 r.)
Skan foto ze zbiorów CATL

Rada Miasta Szczuczyna po obradach przy wspólnym obiedzie 
(18.XI.1937 r.). Skan foto ze zbiorów CATL, zdjęcie udostępnił 

M.M. Jonkajtys.

Okres międzywojenny.
Foto ze zbiorów CATL. Zdjęcie podarował S. Konopko.
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Biblioteka realizuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 
projekt pt. „Ciekawostki z przeszłości – wspomnienia 
i pamiątki naszych dziadków” z pozyskanego przez 
nas do¥nansowania w wysokości 7000 zł przyznanego 
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Dotacja 
została przyznana ze środków Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności w ramach wspól-
nie prowadzonego programu „Równać 
szanse”. Projekt ten skierowany jest do 
młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
Jego celem jest wyrównanie szans na 
dobry start w dorosłe życie młodzieży 
w wieku gimnazjalnym i ponadgimna-
zjalnym (13 – 19 lat) z małych miej-

scowości poprzez podnoszenia ich kompetencji 
i rozwój umiejętności społecznych. Zakładamy, że 
udział w tym przedsięwzięciu nauczy młodych ludzi 
podejmowania decyzji, współpracy, odpowiedzialności 
oraz planowania swoich działań. Praca przy projekcie 
rozwinie umiejętność nawiązywania kontaktów, 
pozwoli nabrać większej odwagi i otwartości, oraz 

umożliwi młodzieży integrację ze społeczeństwem. 
Uczestnicy projektu nabędą wiedzy na temat digita-
lizacji i zabezpieczania zgromadzonych przez siebie 
materiałów oraz obsługi sprzętu (dyktafon, skaner). 

Młodzież będzie miała  możliwość poznania 
technicznej strony obrabiania zdjęć i relacji dźwięko-
wych oraz procesu powstawania książki. Młodzi ludzie 
rozszerzą także swoją wiedzę na temat historii i tra-
dycji swoich bliskich i naszego regionu. W projekcie 
uczestniczą trzyosobowe zespoły uczniów z Publicz-
nego Gimnazjum im. St. A. Szczuki w Szczuczynie, 
Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Szczuczynie pod opieką pani Zdzisławy Augu-
stowskiej i z Zespołu Szkół w Niećkowie pod opieką 
pani Moniki Wiśniewskiej.

 Z ramienia biblioteki koordynatorem projektu 
jest pani Anna Akus. Wiodącym tematem przedsię-
wzięcia jest rozszerzenie wiedzy na temat lokalnych 
zwyczajów, zebranie wspomnień, legend, przekazów 
rodzinnych, nieznanych faktów o ludziach i wyda-
rzeniach z naszego regionu świadczących o naszej 
tożsamości. Pragniemy uchronić przed zapomnieniem 
dziedzictwo kulturowe naszej „małej ojczyzny” oraz 
zachęcić do integracji pokoleń. Mamy nadzieję, że 
to działanie przyczyni się także do rozwoju regionu. 
Biblioteka pozyskała dzięki temu projektowi aparat 
fotogra¥czny dobrej jakości, który jest niezbędny 
przy realizacji tego typu zadań. Końcowym efektem 
projektu, który wg umowy ma trwać do 31 lipca 2014 
r. będzie wystawa zebranych przez młodzież materia-
łów (zdjęcia, fotogra¥e, dokumenty, pamiątki) oraz 
publikacja zawierająca najciekawsze i najcenniejsze 
wspomnienia.

Janusz Siemion – kierownik BM

Majówka nad Wissą (koniec XIX w.)
Foto ze zbiorów CATL. Zdjęcie podarowała I. Lisak

Młodzi ludzie odwiedzili p. J.Z. Grochulską
Foto: Biblioteka Miejska w Szczuczynie.

Młodzież uczestnicząca w naszym projekcie.
Foto: Biblioteka Miejska w Szczuczynie.
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Pozyskano do�nansowanie 
 – kolejna książka zostanie wydana

Przypominamy, 
że w siedzibie 
Stowarzyszenia 
„Nasz Szczuczyn” 
– ul. Senatorska 12
(lokal Biblioteki 
Miejskiej) dostępna jest 
książka (przewodnik – 
monograªa)  autorstwa 
Janusza Siemiona 
pt. „Dzieje miasta 
i gminy Szczuczyn”.

 Stowarzyszenie 
„Nasz Szczuczyn” za-
warło dnia 16 grud-
nia 2013 r. umowę 
partnerską z Towa-
rzystwem Przyjaciół 
9 Pułku Strzelców 
Konnych w Graje-
wie w celu realizacji 
projektu pn. „Księga 
Złota ParaÁi Szczu-
czyńskiej”. Partnerzy 
złożyli wniosek do 
konkursu ofert na re-

alizację zadania „Publikacje wydawnicze populary-
zujące wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków 
historii i kultury regionu” ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski woj. Podlaskiego. W styczniu 2014 r. 
Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego przyznał do-
tację w wysokości 3000 zł na realizację tego projektu. 
„Księga Złota ParaÁi Szczuczyńskiej” jest rękopisem 
zawierającym m.in. opis bitwy pod Wiedniem, hi-
storię Szczuczyna od jego założenia do roku 1914 
oraz kronikę kościoła szczuczyńskiego, którą mieli 
prowadzić kolejni proboszczowie. Dr hab. Jerzy 
Urwanowicz, profesor Instytutu Historii i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku po prze-
czytaniu rękopisu w swojej opinii do wydania naszego 
źródła stwierdził m.in. „Uważam, że wartość źródłowa 
kodeksu rękopiśmiennego jest wysoka i należy wydać 

go drukiem. Źródło to będzie bowiem przydatne 
zarówno dla profesjonalnych historyków, jak też 
dla miłośników historii zainteresowanych dziejami 
regionalnymi czy lokalnymi.” Partnerzy przewidują, 
iż opracowanie i przygotowanie do druku publikacji 
książkowej z materiałem źródłowym potrwa około 
pół roku, a wydanie źródła planujemy na wrzesień 
2014 r. Będzie to jak zakładamy pierwszy tom z serii 
wydawniczej, w której mają być prezentowane ma-
teriały źródłowe dotyczące przeszłości i dziedzictwa 
historyczno – kulturowego naszego regionu. Mamy 
nadzieję, że książka ta pogłębi zainteresowanie 
dziejami naszej „małej ojczyzny” oraz przyczyni się 
do promocji i rozwoju  miasta i regionu.

Janusz Siemion 
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”

Sukces artystyczny reprezentantów powiatu 
 Trzy zespoły wyłonione podczas XI Powiato-
wego Przeglądu Widowisk Kolędniczych w Szczu-
czynie reprezentowały powiat grajewski podczas 
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 
Województwa Podlaskiego w Łomży, w dniach 
21 – 22 lutego 2014 roku.
 Wszystkie zespoły prezentowały wysoki po-
ziom artystyczny, co znalazło odbicie w werdykcie 
jury.
    Zespół „Król Herod” pod kierunkiem naszego 
niezawodnego, głównego instruktora – mgr Barbary 
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Paszkowskiej z Miejskiego Domu Kultury w Szczu-
czynie zajął zdecydowanie I miejsce w kategorii grup 
dorosłych teatrów tradycyjnych. 
     Również Zespół „Jutrzenka”, ze Szkoły Podsta-
wowej w Szczuczynie, działający pod kierunkiem 
nauczycieli: Cecylia Poreda, Teresa Pieńczykowska, 
Lucyna Bogdan i Małgorzata Makuszewska zajął 
I miejsce w kategorii grup prezentujących współczesne 
formy teatrów nawiązujących do tradycji.
 Natomiast III miejsce, w tej samej kategorii, 
przyznano Teatrowi Zespołu Szkół w Niećkowie 
pod kierunkiem Małgorzaty Dawidowskiej.

MDK w Szczuczynie

Wniosek złożony 
 – para�a stara się o do�nansowanie

W dniu 5 lutego 
2014 roku proboszcz 
Para¥i Rzymskoka-
tolickiej pw. Imienia 
Najświętszej Maryi 
Panny w Szczuczynie, 
ks. Robert Zieliński, 
w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony 
przez Marszałka 
Województwa Podla-
skiego na prace kon-
serwatorskie, restaura-
torskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru 
zabytków znajdującym się na terenie województwa 
podlaskiego, złożył wniosek o do¥nansowanie prac 
zaplanowanych przy szczuczyńskim kościele i kom-
pleksie poklasztornym. Niniejszy wniosek dotyczył 
aplikowania o środki ¥nansowe na wykonanie pełnej, 
kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
odwodnienia obiektów kościoła pw. Imienia NMP 
w Szczuczynie i klasztoru oraz zagospodarowania 
terenu przyległego.
 Głównym zamierzeniem księdza proboszcza 
jest uzyskanie do¥nansowania na zaprojektowanie 
odwodnienia kościoła oraz kompleksu poklasztornego, 
a także na zagospodarowanie i uporządkowanie tere-

nu wokół, utworzenie 
parkingów, ciągów 
komunikacyjnych 
pieszo – jezdnych, 
przystosowanie do 
potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, etc. 
Niniejsza dokumen-
tacja jest niezbędna 
do przeprowadzenia 
prac remontowych 
i zapobiegających 
degradacji i niszcze-
niu zabytku. Opraco-
wanie dokumentacji 
projektowej umożliwi 

realizację szeregu prac, które w efekcie wpłyną na 
polepszenie stanu zabytkowego kościoła i klasztoru. 
 Paraa ma szansę uzyskania 50% donanso-
wania kosztów zadania. Ksiądz proboszcz pozyskał 
partnerów (Bank Spółdzielczy w Szczuczynie oraz 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczu-
czynie), którzy zaoferowali wsparcie ¥nansowe przy 
realizacji zadania. Wszyscy, którzy pragną wspomóc 
prace remontowe, mogą wnieść dobrowolną opłatę 
na konto bankowe Para¥i: 

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
63 8768 0003 0000 1414 2000 0020

UM w Szczuczynie



30 numer 1/2014

Badania szczuczyńskich krypt trwają
 W ostatnim tygodniu stycznia br. kontynuowano 
w porozumieniu z łomżyńską delegaturą Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków rozpoczęte 
w 2012 r. badania krypt szczuczyńskiego kościoła. 
Głównym celem prowadzonych pod kierunkiem dr 
hab. Małgorzaty Grupy z UMK w Toruniu badań 
było dokończenie prowadzonych w poprzednich latach 
prac porządkowo-inwentaryzacyjnych w kryptach 
pod prezbiterium. Dodatkowo postanowiono spraw-
dzić informacje o innych kryptach zlokalizowanych 
w szczuczyńskim kościele. Podstawą do wstępnej ich 
lokalizacji było umiejscowienie istniejących otworów 
wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych kościoła oraz 
informacje w zachowanych materiałach źródłowych 
i doniesienia niektórych mieszkańców Szczuczyna. 
W wyniku analizy ww. informacji udało się odnaleźć 
zakryte ławkami, wejście do nowej krypty, zlokalizo-
wanej pod zachodnią nawą kościoła. 
 Tradycyjnie już okazało się, że wychodzący na 
zewnątrz otwór wentylacyjny służył przez szereg lat, 
jako dogodny i podręczny zsyp na śmieci. W związku 
z czym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, 
niezbędnym było uprzątniecie współczesnych śmieci. 
Samych butelek i puszek uzbierało się ponad trzy 120 
litrowe worki. Dopiero wówczas możliwe było dokona-
nie wstępnych oględzin krypty. W krypcie tej panowały 
odmienne warunki mikroklimatyczne w porównaniu 
z badanymi wcześniej kryptami pod prezbiterium, 
w wyniku czego w przypadku zlokalizowanych tu 
pochówków nie wystąpił efekt ich zmumi¥kowania, 
zaś nastąpiło całkowite ich zeszkieletowanie Do-
datkowo zapewne w wyniku działania ludzi, którzy 
penetrowali te krypty w przeszłości, panował w niej 
znaczny bałagan: wiele trumien uległo całkowitemu 
zniszczeniu, zaś szczątki ludzkie zostały porozrzucane 
po całej powierzchni krypty. W bieżącym roku udało 
się uporządkować jedynie ok. 1/3 powierzchni krypty, 
w której to części zinwentaryzowano 18 kompletnych 
trumien i szczątki z ponad 150 pochówków. Najwięk-
szym zaskoczeniem było odkrycie ceglanej posadzki, 
która prawdopodobnie pokrywa całą powierzchnię 
krypt. 
 Wizytę w nowoodkrytej krypcie w trakcie pro-
wadzonych prac złożyli m.in. przedstawiciele łom-
żyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków oraz ks. biskup Janusz Stepnowski, któ-
rzy z zainteresowaniem i uznaniem odnieśli się do 

wszystkich prowadzonych w obrębie kościoła prac 
porządkowych i konserwacyjnych.
 Musimy pamiętać o tym, że prowadzenie tych prac 
nie byłoby jednak możliwe bez otwartości ks. proboszcza 
Roberta Zielińskiego, wsparcia władz samorządowych 
i instytucji różnego szczebla oraz zaangażowania ekipy 
badawczej z Torunia. Równie ważne jest wsparcie udzie-
lane przez licznych darczyńców i sponsorów – głównym 
z nich w bieżącym roku był SPOŁEM PSS w Grajewie 
Sp. z o.o. Wszystkim wymienionym powyżej serdecznie 
w tym miejscu dziękujemy.
 Mamy nadzieję, że w kolejnych latach możliwe 
będzie dalsze kontynuowanie rozpoczętych prac, które 
obok niewątpliwych walorów naukowych, przywracają 
szczątkom pochowanych w kryptach osób należny 
szacunek i miejsce w świadomości lokalnego społe-
czeństwa. Prowadzone przy kompleksie klasztorno-
-kościelnym prace, jak również wyniki badań mogą 
stać się także impulsem do wykorzystania lokalnego 
dziedzictwa historycznego w działaniach promocyjnych 
Szczuczyna, a w przyszłości być może zaowocują 
powstaniem lokalnego produktu turystycznego.

dr Tomasz Dudziński

Pierwotny widok wnęki północnej. (fot. M. Majorek)

Widok wnęki południowej po uporządkowaniu. (fot. M. Majorek)
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Powstaje pomnik założyciela miasta
 Ku końcowi zbliżają się prace związane z powsta-
niem i posadowieniem pomnika Stanisława Antoniego 
Szczuki – założyciela Szczuczyna. Pomnik autorstwa 
światowej sławy rzeźbiarza – Roberta Sobocińskiego 
z Poznania powstanie jeszcze przed Wielkanocą. 
Obecnie trwają prace związane z budową ponad 
3 metrowego cokołu, którego wykonania podjęła 
się szczuczyńska ¥rma: Przedsiębiorstwo Usługowo 
– Produkcyjno – Handlowe „GRANIT” Danuta 

Rogowska. 18 marca 2014 r. Burmistrz Szczuczyna 
– Artur Kuczyński wraz z pracownikami odpowie-
dzialnymi za realizację projektu, złożyli wizytę panu 
Sobocińskiemu celem dokonania ostatecznej akceptacji 
wyglądu ¥gury. „Chciałem, żeby pomnikowa �gura 
założyciela naszego miasta wyglądała godnie, żeby nie 
był to pomnik na chwilę. Niech Szczuka czuwa nad 
naszymi poczynaniami”. – mówi Artur Kuczyński, 
Burmistrz Szczuczyna.

Stanisław Antoni Szczuka:
Dwukrotnie wybierano go marszałkiem sejmu. 

Był nim w latach 1688/89 i 1699. Wybór zawdzię-
czał poparciu szlachty i części magnaterii. Stanow-
czo wypowiadał się przeciwko krępowaniu władzy 
monarszej, potępiał zrywanie sejmów, twierdząc, 
że służą zgubie Rzeczypospolitej. Opozycja wytykała 
mu niskie pochodzenie, luki w wykształceniu, in-
tryganctwo i zachłanne gromadzenie majątku. Jako 
doradca kolejnych królów polskich, mąż stanu zyskał 
w przychylnych sobie kręgach opinię człowieka dużego 
formatu. Podkreślano cechujący go rozsądek, miłość do 
ojczyzny i dążenie do zgody narodowej. Słynął z talen-
tów krasomówczych, jego mowy sejmowe, sugestywne 
w przekazie, zawierały konstruktywne, służące dobru 
ojczyzny treści. W cytowanym już wcześniej Tygodniku 
Ilustrowanym napisano „Szczuka, była to prawość 
chodząca: oddałby wszystko w potrzebie dla rzeczypo-
spolitej i dlatego powtarzał w jednej  ze swoich mów 
sejmowych  powiastkę o hetmanie Żółkiewskim, który 
mawiał do jedynaka: „Za największe przykazanie synu 
miej, byś się miał o jednej zostać wiosce, nie żałuj nic 
dla ojczyzny, bo to Ci Bóg nagrodzi”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Szczuczyn na uroczyste 
odsłonięcie pomnika, które odbędzie się 18 maja 2014 r.

 Szczuczyn to miasto o niezwykłej historii. Musimy zarówno o niej jak i o ludziach, którzy ją tworzyli 
pamiętać i chronić od zapomnienia. Niniejsza inwestycja pozwoli chociaż na chwilę powrócić do korzeni, 
pochylić się nad przeszłością, oddać hołd ludziom, dzięki którym zawdzięczamy istnienie naszego miasteczka.
Koszt budowy pomnika wyniesie 110 tyś. zł, z czego 99 899 zł Gmina Szczuczyn pozyskała ze środków 
UE. Ponadto, Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” ciągle prowadzi zbiórkę pieniędzy na ten cel. Osoby, które 
chcą wspomóc budowę pomnika St. Antoniego Szczuki – założyciela miasta, mogą dokonywać wpłat na 
rachunek bankowy Stowarzyszenia: 21 8768 0003 0000 0130 2000 0020 z dopiskiem: „Budowa pomnika 
St. A. Szczuki”. 

UM w Szczuczynie
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SPORT

Gwiazda walczy
 126 dziewcząt i chłopców z ośmiu klubów woj. 
podlaskiego zgromadziło się w dniu 15 lutego 2014 
roku w hali Gimnazjum Publicznego w Szczuczynie, 
aby wziąć udział w Mistrzostwach Województwa 
Podlaskiego w zapasach w stylu wolnym o Puchar 
Burmistrza Szczuczyna. Współorganizatorami Mi-
strzostw byli: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Podlaskie Zrzeszenie LZS, Urząd Miejski 
w Szczuczynie, MLUKS „GWIAZDA” przy Urzędzie 
Miejskim w Szczuczynie oraz Bank Spółdzielczy 
w Szczuczynie. Wkład w organizację Mistrzostw miały 
również Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, Publiczne 
Gimnazjum w Szczuczynie oraz Szkoła Podstawowa 
w Niedźwiadnej.  Ogromne podziękowania kierowane 
są do sponsorów, dzięki wsparciu których już po raz 
kolejny mogliśmy uczestniczyć w jakże niezwykłym 
wydarzeniu sportowym. Zawody zaszczycili swoją 
obecnością Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna, 
Witold Grunwald – przewodniczący Rady Miejskiej 
w Szczuczynie, Krystyna Zdańkowska – wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Szczuczynie, Władysław 
Kierdelewicz – członek Zarządu Polskiego Związku 
Zapaśniczego, Elżbieta Skalimowska – wiceprzewod-
nicząca Podlaskiego Zrzeszenia LZS, Karol Łebkow-
ski – Przewodniczący Kolegium Sędziów przy PZZ 
i sędzia główny zawodów. W pięknie przystrojonej 
hali w obecności młodych adeptów zapaśniczego 
rzemiosła gospodarze po złożeniu meldunku przez 
sędziego głównego Burmistrzowi Szczuczyna wyróżnili 
pamiątkowym dyplomem uznania oraz upominkiem 
Oskara Czyżewskiego – ubiegłorocznego brązowego 
medalistę Mistrzostw Europy Kadetów w zapasach 
w stylu klasycznym w kat. do 85kg. Upominek wrę-
czył były szczuczyński zapaśnik, a obecnie właściciel 
¥rmy „CyberSAT” – Tomasz Mioduszewski. Wy-
różniony zrewanżował się sponsorowi wręczając mu 
koszulkę z własnoręcznie sporządzonym autografem 
podkreślając, iż gdy zostanie medalistą olimpijskim, 
wartość koszulki znacznie wzrośnie. Okolicznościo-
wymi dyplomami uznania wyróżnieni zostali również 
najlepsi zawodnicy miejscowego klubu zapaśniczego 
w 2013 roku, tj. Damiana Trojanowskiego, Ewę 
Alicką, Magdalenę Drobińską, Karolinę Trzcińską, 
Julię Łochowską, Aleksandrę Drobińską, Zuzannę 

Łukowską i Cezarego Zamojskiego, a upominki 
wręczył im Wojciech Kaczyński – członek Klubu, 
biznesmen i sponsor. Podziękowania wręczono również 
obecnym na zawodach sponsorom. Zanim rozpoczęły 
się walki w części artystycznej w układach z piramidami 
zaprezentowała się  młodzież Publicznego Gimna-
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Z troską o rozwój 
 �zyczny najmłodszych…
      W dniu 3 marca 2014 r. Burmistrz Szczuczyna – Artur 
Kuczyński podpisał porozumienie z Podlaską Federacją Spor-
tu w ramach którego, uzyskał do¥nansowanie na realizację 
zadania „Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży” w ramach 
projektu „MultiSport”. Zadanie współ¥nansowane będzie ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu 
Województwa Podlaskiego.
 Dzięki zawartemu porozumieniu od marca do grudnia 
2014 r. grupa dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z te-
renu gminy będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa 
w dodatkowych zajęciach mających na celu upowszechnianie 
postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych. 
 Ponadto Gmina Szczuczyn czeka na rozpatrzenie zgło-
szenia uczestnictwa w projekcie powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”, którym objęte byłyby dzieci klas III szkół 
podstawowych. W ramach projektu dzieci uczestniczyłyby 
w zajęciach sportowych z zakresu pływania. Koszty związa-
ne z wynajmem basenu, instruktorów i opiekunów pokryje 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego. 
 Natomiast dzieci z klasy I szkoły podstawowej mogą 
liczyć na dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Mały Mistrz”. 
Zajęcia rozpoczną się od września 2014 r. i będą trwały przez 
trzy kolejne lata. 
 Główną ideą niniejszego projektu jest zachęcenie uczniów 
klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umie-
jętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności ¥zycznej, 
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłasz-
cza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie 
atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowania ¥zycznego.  
 Projekt obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów 
z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym 
bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności 
i wiadomości, za które nagradzany będzie odpowiednią odzna-
ką. W ramach realizacji projektu dzieci opanują umiejętności: 
rowerzysty, gimnastyka, tancerza, piłkarza, pływaka, lekkoatlety, 
narciarza, saneczkarza i łyżwiarza.

UM w Szczuczynie

zjum w Szczuczynie oraz Zespołu Szkół 
im. Marszałka Piłsudskiego w Szczuczynie 
prowadzona przez mgr Marka Hanca. Wo-
kalem popisała się Emilia Nagel – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, a tańcem 
wybranki „ŻYLETY”  z MDK w Szczuczynie. 
Walki przyniosły młodym zawodniczkom 
i zawodnikom wiele emocji, a w konsekwencji 
medale. Nasi zdobyli łącznie 35 medali, w tym 
15 złotych: Sylwia Szmyglewska kat. 28kg, 
Aleksandra Dejneka kat. 46, Wiktoria Nietupska 
kat. 54kg, Paulina Tyszka kat. 46kg, Karolina 
Trzcińska kat. 70kg, Przemysław Kosykowski 
kat. 34,5kg, Adrian Dutkiewicz kat. 37,5kg, 
Paweł Danowski kat. 45,5kg, Jakub Żebrowski 
kat. 55kg, Martin Wesołowski kat. 66kg, Szymon 
Dzięgielewski kat. 85kg, Damian Trojanowski 
kat. 54kg, Cezary Zamojski kat. 59g, Marcin 
Wróblewski kat. 76kg i Mateusz Podbielski 
kat. 100kg., 9 srebrnych: Kinga Zielińska kat. 
32kg, Julia Łochowska kat. 52kg, Magdalena 
Drobińska kat. 52kg, Krystian Sulewski kat. 31kg, 
Mateusz Wojsław kat. 33kg, Artur Grzymkowski 
kat.38kg, Mariusz Załęcki kat. 100kg., Mateusz 
Trojanowski kat. 69kg i Andrzej Akacki kat. 
76kg., oraz 11 brązowych: Weronika i Wiktoria 
Malinowskie kat. 28kg, Ewelina Sypytkowska kat. 
32kg, Zuzanna Łukowska kat. 52kg, Aleksandra 
Drobińska kat. 56kg, Kacper Świderski kat. 
31kg, Jakub Komosiński i Sebastian Ciszewski 
kat. 42kg., Kamil Łaguna kat. 47kg, Cezary 
Gazowski kat. 69kg i Adrian Locman kat. 76kg. 
W klasy¥kacji drużynowej chłopców zwyciężył 
MLUKS „MOSIR” Grajewo, który wyprzedził 
MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn i UAKS 
„PODLASIE” Białystok. W klasy¥kacji dziewcząt 
zwyciężył MLUKS „GWIAZDA” Szczuczyn, 
który wyprzedził LMUKS „OLIMPIK” Suwałki 
i UAKS „PODLASIE” Białystok. Najlepszym 
zawodnikiem zawodów został Patryk Gutowski 
z UAKS „PODLASIE” Białystok, a najlepszą 
zawodniczką Anna Sacharewicz z UAKS „POD-
LASIE” Białystok. Najjaśniejszymi „Gwiazdami 
„ zostali wybrani Sylwia Szmyglewska i Marcin 
Wróblewski. Mamy nadzieję, że zdobyte medale 
oraz doświadczenie ze stoczonych walk zaowo-
cują jeszcze większym zaangażowaniem dzieci 
i młodzieży podczas treningów. 

Tekst i foto: G. Zańko

zjum w Szczuczynie oraz Zespołu Szkół 
im. Marszałka Piłsudskiego w Szczuczynie 
prowadzona przez mgr Marka Hanca. Wo-
kalem popisała się Emilia Nagel – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, a tańcem 
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Renesans szczuczyńskiej „WISSY”!
    Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„Wissa” Szczuczyn jest o wiele, wie-
le… młodszy niż jego imiennicz-
ka rzeka Wissa, jednak w swo-
jej historii, mimo okresowych 
niepowodzeń, uparcie zapisuje 
się złotymi strofami i staje się – 
sportową elitą. Zawodnicy wiedzą, 
że trzeba non stop ćwiczyć, współ-
zawodniczyć i słuchać przełożonych. 
W sportowej kolejności jest tak, że 
wpierw się morduje, potem wygry-
wa, a w końcu dominuje nad innymi. 
To ostatnie jest miłe i najlżejsze, tyle, że 
krótkotrwałe, bowiem znów wpadamy w rutynę 
ciągłej pracy nad sobą, bo żeby wygrać, trzeba grać! 
      Choć dla małych chłopców piłka jest tylko 
skórzaną kulą z wiatrem w środku i ciapkami na 
wierzchu, to dla wielu nastolatków i coraz częściej 
dziewcząt, rodzaj tego sportu jest: stylem i sensem 
życia, zabawą, pasją, współpracą i szacunkiem dla 

innych oraz przyjaźnią lub sposobem na 
życie zarobkowe, itd., itp. 
Niektórzy zawodnicy uważają, że 
przez piłkę i dla piłki mogą śpiewać 
z radością nawet na własnym weselu 
„Naprzód piłkarze, dzisiaj ambicja 
wam każe grać na całego i walczyć do 

upadłego, bramki zdobywać i wszyst-
kie mecze wygrywać! „Wissa”, my 

z wami! My za was kciuki trzymamy!”
     Jednym z zawodników, szczuczyń-

skiego, III ligowego Klubu „Wissa” jest 
siedemnastoletni pomocnik – Mateusz 

Zambrowski. Aktualnie jest uczniem III kla-
sy Technikum Mechanizacji Rolnictwa Zespołu 
Szkół w Niećkowie. Jako młodzieniec interesuje 
się samochodami, muzyką, grami komputerowymi 
i życiem towarzyskim z kolegami. Jego idolem jest 
argentyński piłkarz Lionel Messi, dlatego Mateusz 
kibicuje FC Barcelonie. 

„Wissa” stawia na najlepszych! 
 Mateusz pytany przez Prezesa „Wissy” Janusza 
Marcinkiewicza, odpowiada zdecydowanie:
— Mateuszu, na jakim zawodniku chciałbyś się 
wzorować?
— Nie mam takiego zawodnika...(?)
— Z kim najlepiej dogadujesz się z drużyny?
— Ze wszystkimi. Tworzymy fajną i zgraną ekipę. 
Mam też dobry kontakt z młodzieżowcami, szcze-
gólnie z Jakubem Waszkiewiczem.
— Jakim trenerem jest Dzidosław Żuberek?
— Jest świetnym, z dużym warsztatem treningowym, 
czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu.
— Czy rozmawiacie w szatni o swojej III lidze?
— Skupiamy się na najbliższych meczach i to jest 
nam najważniejsze.
— Twoje nastawienie, cel na rundę wiosenną?
— Być w jedenastce na każdym meczu, uzyskać 
jak najwięcej strzelonych bramek i tak pracować 
w zespole, żeby nasza drużyna bezwzględnie znalazła 
się w 10-tce po zakończeniu sezonu 2013/2014.
— A czego życzysz sobie prywatnie?

— Samych zwycięstw dla mojej drużyny...
— A tak prywatnie?!
— Piłka jest sensem mojego życia. A poza tym, 
chciałbym ukończyć szkołę i... na razie nie powiem 
by nie zapeszyć. 
— Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń.
— Bardzo dziękuję!

    Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„Wissa” Szczuczyn jest o wiele, wie-

że trzeba non stop ćwiczyć, współ-
zawodniczyć i słuchać przełożonych. 
W sportowej kolejności jest tak, że 
wpierw się morduje, potem wygry-
wa, a w końcu dominuje nad innymi. 

innych oraz przyjaźnią lub sposobem na 

z wami! My za was kciuki trzymamy!”
     Jednym z zawodników, szczuczyń-

skiego, III ligowego Klubu „Wissa” jest 
siedemnastoletni pomocnik – Mateusz 
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„Wissa” w nowym sezonie
    W ramach przygotowań do rundy wiosennej III 
ligi WISSA Szczuczyn rozegrała mecze sparingowe 
osiągając wyniki:
— ŁKS Łomża – WISSA Szczuczyn 1: 2, bramki: 
M. Zambrowski, M. Dzienis.
— WISSA – DĄB Dąbrowa Białostocka 3: 3, 
bramki: T. Kiljańczyk, M. Gałązka, R. Guzowski.
— ŁKS Łomża – WISSA 4: 1, bramka: M. Za-
mbrowski.
— H i D Ostrołęka – WISSA 0: 8, bramki: 2 – M. 
Zambrowski, 3 – T. Kiljańczyk, T. Dąbrowski, 2 – O. 
Berezovsky.
— NAREW Ostrołęka – WISSA 1:4, bramki: M. 
Dzienis, R. Gutowski, M. Nikitin, T. Dąbrowski.
 W okresie przerwy zimowej drużyna została 
wzmocniona zawodnikami: 
— GAŁĄZKA MARCIN ur. 22.05.1989 r. /173 
cm wzrostu/ kariera piłkarska: Orlik Łomża, ŁKS 
Łomża, UKS SMS Łódź, LKS Bałucz, Orzeł Kolno, 
ŁKS 1926 Łomża – pomocnik;
— RYDZEWSKI ALBERT ur. 12.05.1987 r. 
/178 cm wzrostu/ kariera piłkarska: ŁKS Łomża, 
Olimpia Zambrów, Orzeł Kolno, ŁKS 1926 Łomża 
– pomocnik;
— KOŹLIK PRZEMYSŁAW ur. 18.09.1985 r. 
/180 cm wzrostu/ kariera piłkarska: Jagiellonia II 
Białystok, Warmia Grajewo, Czarni Olecko, Ruch 
Wysokie Mazowieckie, Czarni Olecko, Cresovia 
Siemiatycze, Promień Mońki – obrońca;
— MARIUSZ DZIENIS ur. 22.02.1980 r. /177 
cm wzrostu/ występował w Jagiellonii Białystok, 
Lechii Gdańsk, Górniku Zabrze, Olimpii Zambrów, 
Sokole Sokółka, Dębie Dąbrowa Białostocka, Elanie 
Toruń i w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014  w Po-
goni Siedlce, która na półmetku rozgrywek zajmuje 
I miejsce w tabeli  II ligi wschodniej – pomocnik;  
— ADRIAN WISZOWATY ur. 15.02.1996 r. 
MOSP Jagiellonia Białystok – obrońca;
oraz grający trener DZIDOSŁAW ŻUBEREK.
 Szczuczyńską WISSĘ opuścili: Marcin Denert prze-
szedł do Znicza Biała Piska, Igor Berezowski pozostał na 
Ukrainie, Mateusz Rostek – wyjechał za granicę, Marcin 
Dworzanczyk, Mateusz Grochowski, Adrian Zalewski 
i Przemysław Orłowski – nie podjęli treningów. 
 Kalendarz meczów drużyny WISSY występu-
jącej w III lidze w rundzie wiosennej przedstawia 
się następująco:

8 marca 2014 r. godz. 14,oo Wissa – Barkas
15 marca 2014 r. godz. 14,oo ŁKS 1926 – Wissa
22 marca 2014 r. godz. 15,oo Wissa – Promień
30 marca 2014 r. godz. 15,oo Tur – Wissa
5 marca 2014 r. godz. 16,oo Wissa – LZS Narewka
12 kwietnia 2014 r. godz. 16,oo MKS Korsze – Wissa
19 kwietnia 2014 r. godz. 16,oo Wissa – Start
27 kwietnia 2014 r. godz. 13,oo Jagiellonia – Wissa
1 kwietnia 2014 r. godz. 17,oo Wissa – Sokół
4 kwietnia 2014 r. godz. 17,oo Huragan – Wissa
10 kwietnia 2014 r. godz. 17,oo Wissa – Warmia
17 maja 2014 r. godz. 13,oo Płomień – Wissa
24 maja 2014 r. godz. 17,oo Wissa – Granica
30 maja 2014 r. godz. 17,oo Dąb – Wissa
7 czerwca 2014 r. godz. 17,oo Wissa – Mrągowia

 Drużyna kobiet Wissy Szczuczyn w okresie 
zimowym uczestniczy w rozgrywkach futsalu kobiet 
I ligi północnej, w której uczestniczy 5 drużyn: MKS 
Mielnik, POGOŃ Łapy, PROMIEŃ Mońki, TUR 
MOSiR Bielsk Podlaski i WISSA Szczuczyn. W ro-
zegranych meczach I rundy drużyna osiągnęła wyniki: 
WISSA – TUR 15:6; PROMIEŃ – WISSA 3:10; 
WISSA – POGOŃ 21:2; MKS – WISSA 3:6.
 Po rozegraniu 5 kolejek tabela rozgrywek przed-
stawia się następująco:

Lp. Nazwa drużyny Mecze Pkt Bramki
1. WISSA 4 12 52-14
2. Promień 5 9 26-30
3. MKS Mielnik 5 7 23-24
4. Tur 5 4 20-20
5. Pogoń 5 3 13-39

 Kalendarz meczów drużyny WISSY występującej 
w II lidze mazowieckiej kobiet w rundzie wiosennej 
przedstawia się następująco:

X kolejka 5 kwietnia KKP Stomil Olsztyn – Wissa
XI kolejka 12 kwietnia UMKS Zgierz – Wissa
XII kolejka 26 kwietnia Wissa – Pogoń Siedlce
XIII kolejka 3 maja KU-AZS UW Warszawa – Wissa
XIV kolejka 17 maja Wissa – Zamłynie Radom
XV kolejka 24 maja TS Teresin – Wissa
XVI kolejka 31 maja Wissa – KS Raszyn
XVII kolejka 7 czerwca Wissa – pauza



ARiMR już po raz 11 przeprowadza nabór wniosków o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich. Termin składania wniosków jest niezmienny od lat i trwa od 
15 marca do 15 maja danego roku. Będzie możliwe złożenie wniosku po tym terminie 
(lecz nie później niż do 9 czerwca 2014), jednakże za każdy dzień opóźnienia będzie 
potrącany 1 % należnej płatności. Na tym samym formularzu można ubiegać się 
dodatkowo o płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych 
warunkach (ONW) i o płatność rolnośrodowiskową. 

Jako, że wchodzimy w nowy okres budżetowy UE – w systemie dopłat zaszły 
pewne zmiany. W bieżącym roku nie będzie wsparcia w postaci uzupełniającej 
płatności obszarowej (UPO) jak również płatności zwierzęcych do użytków zie-
lonych tzw. PZ. 

Druga ważna zmiana – tym razem na korzyść rolników – jest taka, że nie obo-
wiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 
2003 r., co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane 
obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w do-
brej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Nie będą też stosowane modulacje 
płatności bezpośrednich, ani też tzw. mechanizm dostosowania.

Szacowana wielkość dopłaty (płatność bezpośrednia) wyniesie ok 220 euro/
ha. A od roku 2015 ma wzrosnąć do ok. 245 euro/ha.

PROW 2007-2013 na �niszu
Prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca br. zostanie przeprowadzony 

dodatkowy nabór wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolni-
kom”. Co ważne zwiększeniu ulega wysokość przyznawanej premii i wynosić ona 
będzie 100 tys. zł (a nie 75 tyś. zł jak dotychczas). Ponadto wydłużeniu ulegnie 
okres na uzupełnienie wykształcenia (dla tych bene�cjentów, którzy posiadają 
inne wykształcenie niż rolnicze) do 3 lat i 9 miesięcy. Szacuje się, iż w ramach 
planowanego naboru przyznanych zostanie ok. 8,5 tysiąca premii w skali kraju. 

Z informacji docierających z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wynika, iż planuje się przesunięcie środków �nansowych z innych działań na 
„Modernizację gospodarstw rolnych”. Działanie to cieszyło się na Podlasiu 
ogromnym zainteresowaniem – w roku 2011 złożono ok. 3,5 tyś wniosków w 
ramach tego działania. Niestety do chwili obecnej pieniędzy starczył jedynie 
dla połowy zainteresowanych. Nie mniej jednak jest szansa, iż po planowanych 
przesunięciach kolejne osoby z listy oczekujących będą mogły podpisać umowy 
z ARiMR na �nansowanie swych inwestycji w gospodarstwach rolnych.

11 nabór wniosków o dopłaty
Wieści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacji udziela 
Krzysztof Zalewski – Zastępca Dyrektora
Podlaskiego Oddziału Regionalnego  
ARiMR w Łomży


