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Od Wydawcy:
Kolejny kwartał za nami…
Czas płynie niepostrzeżenie, jeszcze
chwilę temu witaliśmy wiosnę, a już
mamy lato na dobre, przynajmniej
sądząc po temperaturach. Razem z
nadejściem dobrej i co ważne, przewidywalnej pogody ruszyły zaplanowane na ten rok prace i zadania.
W kwietniu roboty budowlane na
budowanych blokach wkroczyły w fazę decydującą, rozpoczął
się żmudny proces prac wykończeniowych. Wykonaliśmy
nową drogę, która połączyła budynek z ulicą Łąkową. Maj
upłynął pod znakiem niezwykle ważnych i doniosłych
uroczystości. 3 maja swoje święto obchodzili strażacy, ze
szczególną uwagą na tych z Bęćkowa. Wręczony sztandar
i nowoczesny samochód były miłym akcentem obchodzonego święta. W połowie miesiąca swój sztandar święcili
Piłsudczycy z oddziału w Szczuczynie. Wiele pięknych
chwil, wzruszeń i serdecznych życzeń.
Przepracowana nad dokumentacją solidnie zima
przynosi rezultaty. Przygotowany w Urzędzie projekty na
remont i przebudowę naszych dróg przyniósł 3 miliony
dotacji unijnej. Również budynki Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej w Niedźwiadnej i hali sportowej na ul. Grunwaldzkiej zostaną wyremontowane i objęte kompleksową
termomodernizacją dzięki dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Rusztowania
na szczuczyńskiej świątyni świadczą tylko o jednym, to
znak, że ruszyły prace konserwatorsko – remontowe na
elewacji. Ich rozpoczęcie było możliwe dzięki pozyskanym
środkom z Ministerstwa Kultury i wpłat mieszkańców
miasta i gminy Szczuczyn.
Czerwiec przyniósł kolejne miłe niespodzianki. Zakończony przetarg i pozyskana prawie milionowa dotacja
pozwoliły na rozpoczęcie prac nad przebudową nawierzchni
na ul. Nadstawnej i drodze gminnej Niećkowo – Wąsosz.
Dzieję się! Oczywiście nie jest tak, że wszystko przychodzi łatwo i cały czas towarzyszą nam same sukcesy, ale
o tym co złe i ciężkie staramy się zapomnieć, by wzmocnić
się tym co miłe i dobre dla mieszkańców.
W numerze Czytelnicy znajdą również wywiad z
człowiekiem, który odgrywa ważną rolę w kształtowaniu rozwoju naszej małej ojczyzny, myśl tu o Członku
Zarządu Woj. Podlaskiego Stefanie Krajewskim. Warto
poznać młodego człowieka, który za wyznacznik swojej
pracy zawodowej wybrał właśnie dostrzeżenie potrzeb i
możliwości tkwiących w naszym regionie.
Na zakończenie wspomnę jeszcze uroczystość oddania
do użytku budynku Biblioteki Centrum Kultury, z której
relację znajdziecie Państwo również w tym numerze.
Życząc miłej lektury kolejnego wydania Szczuczyńskich
wieści, chciałbym życzyć również Wszystkim Czytelnikom
udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.
Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna

Od Redaktora:
Stałym Czytelnikom „Szczuczyńskich Wieści” nie trzeba definiować
tego czasopisma. Wiedzą, że nie jest
ono tylko wirtualnym, ale papierowym, wiarygodnym źródłem informacji bieżących i historycznych.
Przekazując to wydanie, mamy
nadzieję, że każdy znajdzie w nim
to, czego oczekuje. Zapraszam w głąb barwnej gazety, aż do
jej końcowej okładki! Jest tam o tym jak „Młodzież zapobiega
pożarom”, o motopompie, ale i o nowych drogach. Podsumowujemy „1 Motozlot w Szczuczynie”, który był pierwszym
i udanym. Warto zajrzeć do Niedźwiadnej i poczytać o
termomodernizacji budynków szkolnych. Szczuczyńskie
szkoły: podstawowa, gimnazjum, muzyczna i zespół mają dużo
do powiedzenia i utrwalają w tym numerze swoje emocje.
Nim zakończy się budowa i zasiedlanie mieszkań w
Szczuczynie, burmistrz konkretyzuje już rozpoczęcie budownictwa w systemie „TBS”. Towarzystwo Budownictwa
Społecznego nie sprzedaje, tylko wynajmuje mieszkania
dla osób, które nie chcą albo nie są w stanie ich kupić.
Jest to alternatywa dla ludzi, którzy chcą mieszkać i pracować w swoim mieście. Profesjonalnie zaprojektowany i
pięknie wydany folder Szczuczyna, budzi zainteresowanie,
wiarygodność i zaufanie przedsiębiorców do Terenów Inwestycyjnych. Na swoich stronach również szczuczyńska
„Wissa” i „Gwiazda” opisuje kolejne sukcesy. Już 10 lipca,
Szczuczyn urządza fantastyczny „Piknik Sołecki”! Czuję,
że nikt z Czytelników z tej okazji nie zrezygnuje, bo nawet
nie wypada oprzeć się – takiej rozrywce.
Bezpośrednim wydarzeniem inspirującym edycję tego
wydania jest lato. Przed nami wymarzone urlopy i upragniony
okres wolny od naukofobii i dzwonkofobii – wakacje! Uczniowie a szczególnie tegoroczni maturzyści zasłużyli na głęboki
relaks ciała i umysłu. Wypoczywajcie i obiecujcie rodzicom
i szkole, że czas spędzicie roztropnie, a z wakacji wrócicie
wszyscy zdrowi, opaleni i uśmiechnięci. Dziękuję autorom
tekstów tego periodyku a także tym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczyniają się do jego realizacji i sukcesu.
Stanisław Orłowski – redaktor naczelny
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XXXIX Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”
27 kwietnia w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. Niniejszy konkurs od lat cieszy
się ogromną popularnością - zorganizowany został
już po raz 39.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), to konkurs
mający na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W
szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej,
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego.
Do udziału w tegorocznych eliminacjach wojewódzkich, zgłosiło się aż 77 uczestników z terenu
całego województwa podlaskiego. Reprezentanci poszczególnych powiatów, podzieleni zostali na
odpowiednie grupy wiekowe. Uczestnicy konkursu
rozpoczęli rywalizację od części pisemnej, po której
do następnego etapu – ustnego, wyłoniono po 3 najlepsze osoby z każdej grupy. Rywalizacja w turnieju
była duża. Tego dnia walczono o udział w finale
ogólnopolskim. Zwycięzcami XXXIX Eliminacji
Wojewódzkich zostali:

Ułani w Szczuczynie
Uczestnicy V Rajdu Szlakiem 10. Pułku Ułanów
Litewskich przemaszerowali 01.05.2016 r. przez
Szczuczyn. Przy Urzędzie Miejskim powitali ich w
imieniu Burmistrza Artura Kuczyńskiego szefowie
szczuczyńskich instytucji kultury Janusz Siemion
i Janusz Marcinkiewicz. To patriotyczne i barwne
przedsięwzięcie organizowane jest po raz piąty przez
Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im 10. Pułku

— Weronika Grochowska – Szkoła Podstawowa w
Bargłowie Kościelnym
— Jakub Kłoczko – Gimnazjum w Suchowoli
— Dawid Kozioł – Zespół Szkół w Sokółce
Podczas przerwy w turnieju, uczestnicy mieli
okazję zwiedzić szczuczyński zabytkowy kościół
oraz Muzeum Pożarnictwa. Ponadto, uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie przygotowali
przepiękną część artystyczną, promującą szkołę oraz
talenty uczniów.
Tegoroczny XXXIX Turniej Wiedzy Pożarniczej
zorganizowany został przy wsparciu i zaangażowaniu
Burmistrza Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego, dyrekcji i kadrze Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz
Komend Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej.
UM w Szczuczynie
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Ułanów Litewskich w Grabowie, Gminny Ośrodek
Kultury w Grabowie, Zespół Szkół w Grabowie,
Zespół Szkół Niećkowie. W tym roku pod hasłem
„Ocalić od zapomnienia”. Jego uczestnicy konno i
na bryczkach wyruszyli z Niećkowa aby m.in. przez
Szczuczyn, Jambrzyki, Dołęgi i Surały dotrzeć do
Grabowa. Tam przez trzy dni (01.05.-03.05.2016
r.) odbywały się główne uroczystości, m.in. 1 maja
- ognisko w Grabowie, przy którym wspominano
poprzednie rajdy, 2 maja - złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy przed obeliskiem upamiętniającym poległych we
wrześniu 1939 r., 3 maja - Msza Święta w kościele w
Grabowie, po Mszy przed kościołem odbył się pokaz
motocyklistów a następnie Zawody Kawaleryjskie dla
uczestników rajdu. Wspólne ognisko przy którym
wręczono nagrody i dyplomy zakończyło rajd.
Tekst: Janusz Siemion
Foto: Joanna Siemion

Nadanie sztandaru Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bęćkowie
Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka
były doskonałą okazją do zwieńczenia starań druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie o nadanie
sztandaru ich jednostce. Strażacy już od dawna myśleli o własnym sztandarze, który byłby symbolem
ich ponad pięćdziesięcioletniej tradycji. W 2015 r.
udało im się zebrać grupę ludzi, którym bliska była
ta idea. W dniu 04.09.2015 r. utworzono Społeczny
Komitet Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bęćkowie.
Staraniem komitetu
oraz wielu innych osób i instytucji zgromadzono
środki na sztandar oraz uroczystości związane z jego
poświęceniem i wręczeniem. Uroczystości rozpoczęły
się 03.05.2016 r. w remizie strażackiej w Bęćkowie
od odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej
to ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie. Aktu
odsłonięcia tablicy dokonali Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński wraz z Prezesem OSP w Bęćkowie
Ryszardem Witkowskim w asyście młodziutkiego
mieszkańca wsi – Filipa Borensztajna. Tablicę poświęcił ksiądz proboszcz Parafii p.w. Imienia NMP
w Szczuczynie Robert Zieliński. W tym ważnym
wydarzeniu uczestniczyli także druhowie miejscowej jednostki z naczelnikiem druhem Waldemarem

Orłowskim, mieszkańcy wsi oraz prezes OSP w
Szczuczynie druh Robert Łepkowski, przewodniczący
Społecznego Komitetu druh Mirosław Rainko oraz
przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie druh
Tomasz Mioduszewski.
Główne uroczystości poświęcenia i przekazania
sztandaru odbyły się podczas mszy św., o której
odprawienie w intencji strażaków z terenu Miasta i
Gminy poprosił Prezes Zarządu Miejsko Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie druh
Mirosław Rainko. Odczytanie przez druha Antoniego
Milewskiego, Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa
Podlaskiego aktu nadania sztandaru rozpoczęło część
uroczystości związanej z poświeceniem i przekazania
sztandaru. Akt jego ufundowania odczytał przewodniczący komitetu fundacyjnego druh Mirosław Rain-
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 ko. Następnie rozpoczęło się symbolicznie wbijanie

pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, które
zaświadczyć mają o zaangażowaniu osób i instytucji
w jego nadanie.
Po ceremoniale wbicia gwoździ dokonano uroczystego
aktu poświęcenia, przekazania i prezentacji sztandaru.
Poświęcenia dokonał proboszcz Robert Zieliński, a prezesowi OSP w Bęćkowie Ryszardowi Witkowskiemu
przekazał go Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego
Mirosław Rainko. Od prezesa OSP w Bęćkowie przejął
sztandar i dokonał jego prezentacji poczet sztandarowy w
składzie: Michał Mściwujewski, Marcin Orzechowski i
Władysław Górski. Po czym druhowie z Bęćkowa złożyli
ślubowanie na swój nowy sztandar.
Po mszy uroczystości
przeniosły się do centrum
naszego miasta pod pomnik jego założyciela i
właściciela – Stanisława Antoniego Szczuki,
gdzie kontynuowany był
gminny Dzień Strażaka
zgodnie z ceremoniałem takich obchodów.
W czasie uroczystości
zostały wręczone medale i odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się
druh Artur Kuczyński, któremu nadano odznakę
honorową „Podlaski Krzyż Floriański”. Z OSP w
Bęćkowie srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie Wojciech
Zyskowski, Marcin Jakacki, Waldemar Orłowski i
Mirosław Bielecki; brązowym medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie Jacek
Święćkowski i Andrzej Chyliński.
Następnym etapem uroczystości było przekazanie
jednostce OSP w Bęćkowie nowoczesnego wozu
ratowniczo-gaśniczego marki Peugot Boxer, który
poświęcił ks. Robert Zieliński.

Dowódcą uroczystości był prezes OSP w Szczuczynie druh Robert Łepkowski. Natomiast uroczystości
w kościele prowadził kierownik Biblioteki Miejskiej
Janusz Siemion, a pod pomnikiem asystowała mu
druhna Ewa Muczyńska.

Dodatkowym wyróżnieniem i uhonorowaniem
mieszkańców Bęćkowa i wywodzącej się z nich strażackiej braci jest wydana staraniem Burmistrza Szczuczyna
Artura Kuczyńskiego, a napisana przez wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysława Bagińskiego i kierownika Biblioteki Miejskiej
w Szczuczynie Janusza Siemiona okolicznościowa
publikacja pt. „Nadanie sztandaru Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bęćkowie”, która oprócz historii straży
pożarnej w Bęćkowie zawiera krótki rys historyczny
tej miejscowości. Publikacja ta była dostępna w czasie
uroczystości i można ją jeszcze otrzymać w nowej
siedzibie biblioteki przy ul. Łomżyńskiej 11.
Renata Markiewicz i Janusz Siemion
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Imieniny założyciela Szczuczyna
Z okazji imienin założyciela i właściciela naszego miasta, Patrona Publicznego Gimnazjum w
Szczuczynie, Podkanclerzego Stanisława Antoniego
Szczuki odbył się w dniu 06.05.2016r. w centrum
miasta, przy jego pomniku happening. To wydarzenie
zorganizowane przez Bibliotekę Miejską i Publiczne
Gimnazjum w Szczuczynie objął patronatem Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński. Oficjalnego
otwarcia happeningu dokonali Dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. St. A. Szczuki pani Ewa Grunwald
oraz Kierownik Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie
pan Janusz Siemion, a w imieniu Burmistrza głos
zabrał jego zastępca pan Krzysztof Zalewski.
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji m.in.
quiz „Dookoła Szczuczyna” z dodatkowymi zadaniami dla wszystkich uczestników happeningu
(Puzzle XXL, Fotobudka, Miniatury Szczuczyna,
Wyścig uliczny, Chronologia Szczuczyna), wystawę
zdjęć uczestników projektu realizowanego przez
Bibliotekę Miejską w Szczuczynie pt. ”Pocztówki z
mego miasta – warsztaty” oraz wspólny integracyjny
taniec. Zmagania uczniów urozmaicił swym występem
gimnazjalny zespół taneczny „Perełki”, który w strojach z czasów St. A. Szczuki zaprezentował poloneza
oraz wiązankę pieśni i tańców regionu podlaskiego.
Zespół prowadzi pan Marek Hanc, który wraz z
uczniami państwowej szkoły muzycznej w Szczuczynie
akompaniował wykonawcom na akordeonie. Dużą
popularnością i powodzeniem cieszył się kiermasz
słodyczy przygotowany przez uczniów gimnazjum,
w który zaangażowali się też ich rodzice.
To ważne i duże wydarzenie dla naszego miasta
zaszczycili także swą obecnością m.in.: Sekretarz
Gminy pani Jadwiga Jolanta Budzińska, Skarbnik
Gminy pani Małgorzata Jarmutowska, Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Szczuczynie pani Małgorzata
Karwowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie
pan Dariusz Koniecko, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadnej pan Krzysztof Grunwald, Dyrektor
MDK w Szczuczynie pan Janusz Marcinkiewicz,
nauczyciele i uczniowie szkół z terenu gminy, rodzice
oraz mieszkańcy Szczuczyna.
Nie tylko słoneczna pogoda, ale też urozmaicony
i ciekawy program imprezy przyciągnął do „nowego
parku” wiele osób. Zmagania drużyn i atrakcje obserwowały z dużym zainteresowaniem m.in. przedszkolaki, delegacje szkół podstawowych oraz podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Nad przebiegiem quizu czuwała pani Izabela
Gwiazdowska, która pomogła młodzieży w jego
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 przygotowaniu. Za dokładne i prawidłowe liczenie

punktów odpowiadała pani Renata Markiewicz
wolontariusz biblioteki. Rywalizację wygrała drużyna B, czyli klasa I b, klasa II b i klasa III b. Cała
drużyna została w nagrodę zwolniona z odpytywania
w poniedziałek.
Projekt „Pocztówki z
mego miasta – warsztaty” realizowany jest w
Bibliotece Miejskiej w
Szczuczynie przez gimnazjalistów: Aleksandra
Biedrzycka, Magdalena
Chodnicka, Michalina
Konopka, Julia Krystofczyk, Kamila Maciorowska, Maciej Mroczkowski,
Wiktoria Smoła, Zuzanna
Zamojska oraz uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława
Podedwornego w Niećkowie: Iwona Witkowska i Piotr
Sadowski. Jest to kolejne przedsięwzięcie wymyślone
i zaplanowane przez pracowników biblioteki, którzy
na jego przeprowadzenie uzyskali dofinansowanie
w wysokości 8 500 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży. Dotacja została przyznana ze środków
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnego programu „Równać Szanse 2015”.
Koordynatorem projektu z ramienia biblioteki jest
pani Anna Akus – Szklarzewska – bibliotekarka
Wypożyczalni dla Dorosłych. W projekt jak zawsze
zaangażowani są niezawodni wolontariusze biblioteki
oraz specjalistka od kreatywności pani Izabela Gwiazdowska prowadząca Studio Działań Kreatywnych
„Gwiazda”, a także artysta fotografik z Białegostoku,
pan Bogusław Florian Skok, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP. Nad
całością czuwa Kierownik Biblioteki Miejskiej w
Szczuczynie pan Janusz Siemion. Finalnym efektem
tego zadania będzie wydanie zbioru pocztówek oraz
wystawa najciekawszych zdjęć uczestników projektu.
Ambicją organizatorów jest powrót do tradycji
z okresu międzywojennego, czyli obchodów imienin
St. A. Szczuki jako święta miasta w formie majówki
– festynu rodzinnego.
W tym dniu można też było oddać honorowo
krew w krwiobusie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, który tym
razem stanął na parkingu przy Urzędzie Miejskim
w Szczuczynie. Akcje krwiodawstwa koordynuje od
2012 r. Biblioteka Miejska w Szczuczynie. Są one

prowadzone nie tylko w naszym mieście, ale też w
Zespole Szkół w Niećkowie. Tym razem bezcennym
darem życia podzieliło się 20 osób oddając bezinteresownie 9 litrów krwi.
Organizatorzy
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I MOTOZLOT w Szczuczynie
W niedzielę 8 maja 2016 r. Szczuczyn gościł pasjonatów motocykli. Tego dnia miało miejsce rozpoczęcie
Sezonu Motocyklowego w Szczuczynie, zorganizowane
przez klub Moto Stars Szczuczyn. Spotkanie rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji bezpiecznego
sezonu motocyklowego, połączona z poświęceniem
motocykli i ich użytkowników. Następnie odbyła
się parada ponad 200 motocykli i przejazd ulicami
miasta: Kościelną - Pl. 1000-lecia - Wąsoską - Majewskiego, trasą Szczuczyn - Wąsosz - Szczuczyn,
Szczuki - Kilińskiego - Łomżyńską. Ta motocyklowa
defilada zakończyła się postojem i odpoczynkiem na
placu przed Centrum Kultury w Szczuczynie, gdzie
można było obejrzeć poszczególne jednoślady, zrobić
zdjęcia i porozmawiać z motocyklistami.
Radość z I Zlotu Motocyklowego w Szczuczynie
była ogromna, ponieważ organizatorzy nie spodziewali
się aż tak licznego odzewu. Przybyli reprezentanci z
wielu powiatów: grajewskiego, augustowskiego, monieckiego, ełckiego, kolneńskiego, białostockiego, piskiego,
olsztyńskiego. Niemałą atrakcją tego dnia, były popisy
13 – letniego Piotra Zalewskiego z Olsztyna, który dał
pokaz akrobacji motocyklowych. Młody stunter swoją
przygodę z motocyklem rozpoczął mając zaledwie 3
lata. Zaczął od zwykłej motorynki, po czym od razu
przesiadł się na quada, ale jednak coś mu nie pasowało i od początku ciągnęło go do jazdy na dwóch
kółkach. „W motocrossie jest magia – mówi Piotrek. Jest
to piękny i wymagający sport, a zawodnicy muszą dbać
o formę fizyczną, dlatego dbam o siebie i jak mam tylko
czas to trenuje. Staram się cyklicznie ćwiczyć na siłowni
a także biegać, ponieważ dobra forma pomaga mi unikać
kontuzji a w tym sporcie te zdarzają się nader często.
Trzeba mieć dużo odwagi, ale także i umiejętności, których
nabywa się z każdą godziną treningu. (…)To ciężki i
wymagający sport, ale ja jestem uparty w dążeniu do celu
i mam zamiar zrealizować swoje marzenie. Pozdrawiam
wszystkich serdecznie i życzę, żeby każdy znalazł swój
cel w życiu i go zrealizował w 100 %.”
Po zakończeniu pokazu, Burmistrz Szczuczyna
zaprosił wszystkich uczestników motozlotu na wspólny,
ciepły posiłek.
Już dziś zapraszamy na szczuczyński zlot motocyklowy w przyszłym roku. Znów postaramy się
Was zaskoczyć.
Moto Stars Szczuczyn
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Nadanie Sztandaru dla Oddziału Związku
Piłsudczyków RP w Szczuczynie
Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej w Szczuczynie działający przy Zespole Szkół
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
rozpoczął działalność pod koniec 2012 roku. Powstał
z inicjatywy śp. Lecha Bożydara Zycha (Prezesa
Okręgu Podlaskiego Związku Piłsudczyków RP),
który gościł na Dniu Patrona Szkoły w czerwcu 2012
r. Założycielami byli: Anna i Adam Jagusz.
Początki były trudne, ale chętnych do związku
nie brakowało. Podjęliśmy inicjatywę umundurowania
członków związku i ustalenia planu naszej działalności. Szukaliśmy finansów potrzebnych do zakupu
umundurowania. Zbieraliśmy makulaturę, złom,
ustaliliśmy składki członkowskie i poszukiwaliśmy
sponsorów, którzy wspomogliby naszą działalność.
Wysiłki nie poszły na marne. Dzisiaj jesteśmy trzydziestoosobową grupą umundurowaną, widoczną nie
tylko w środowisku lokalnym. Zrzeszamy w swoich
szeregach uczniów, absolwentów i pracowników
Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Szczuczynie, przedstawicieli uczniów: Zespołu
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Grajewie,
Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego
Szczuki w Szczuczynie, Gimnazjum im. Ks. Stanisława
Konarskiego w Wąsoszu, Zespołu Szkół im. Bolesława
Podedwornego w Niećkowie oraz sympatyków szkoły.
Głównym celem związku jest popularyzacja myśli
i postawy Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego
Państwa Polskiego, jako wzorca patriotycznego.
Podczas uroczystości nadania Sztandaru, oddział
nasz odnowił ślubowanie złożone na Sztandar:

„Jako członek Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję Bogu Wszechmogącemu, Ojczyźnie
mojej, Związkowi oraz przełożonym:
• w każdym miejscu i czasie, dbać o godność i dumę
narodową,
• popularyzować postawę i myśli Józefa Piłsudskiego,
twórcy niepodległego państwa polskiego,
• propagować idee patriotyczne,
• godnie reprezentować Związek, realizując jego
cele statutowe,
• okazywać szacunek mundurowi i przełożonym,
• żyć, pracować i służyć tak, by wartości takie jak
Bóg, Honor i Ojczyzna, były najwyższym nakazem.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Cieszy nas, iż Związek Piłsudczyków ze Szczuczyna ma tylu przyjaciół, którzy przybyli na uroczystość,
by tego dnia świętować razem z nami. Szczególne
podziękowania za pomoc w organizacji tego jakże ważnego dla nas święta, a przede wszystkim
za wsparcie finansowe inicjatywy ufundowania
sztandaru pragniemy złożyć dla Pana
Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego i jego żony Beaty, dla ks. Proboszcza
Roberta Zielińskiego, Członka Zarządu
Województwa Podlaskiego – Stefana Krajewskiego, dla strażaków z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
sponsorów oraz Piłsudczyków z oddziałów
z całego kraju.
Uroczystość z dnia 22 maja 2016 r.
opisał nasz kolega, Stanisław Olszewski –
płk. Związku Piłsudczyków RP z oddziału
Kraśnik.
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„PIŁSUDCZYKOWSKIE ŚWIĘTO W SZCZUCZYNIE”
Dziś na uroczej Ziemi Wiskiej – podlaskiej krainie
W gościnnym nad rzeką Wissą Szczuczynie
Moc pięknego dla związku i miasta się działo
Do Szczuczyna z różnych stron kraju wielu gości się zjechało
Piłsudczycy z Gdańska, Gdyni, Kraśnika, Rewy, Ciechanowa
Z Białej Piskiej, Sejn, Wyszkowa, Kosakowa, Nałęczowa…
Przedstawiciele Ligii Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa
Liczni goście z Białegostoku, Grajewa i gmin z okolicy
A także z odległej ojczystej stolicy
By wspólnie ze Szczuczyńskim Piłsudczyków Oddziałem
I aktywnym przybyłych dostojnych gości udziałem
Uczcić i uświetnić wręczenie i poświęcenie związkowego sztandaru
Nie było końca lawinie życzeń, podziękowań i wzajemnym wręczaniu
darów
Odznaczenia, awanse na kolejne stopnie związkowe
Drzeworyty, popiersia, ozdobne ryngrafy nowe
Gratulacyjne listy, okolicznościowe pamiątki
I poruszane w listach ciekawe i miłe historyczne wątki
Z radością przyglądał się temu Stanisław Antoni Szczuka w sercu miasta z wysokiego cokołu
Zdawało się, że mocno się cieszył, że tak ludnie, miło i pięknie jest wkoło
I zapewne wirtualnie odbierał należny od ludu hołd i wdzięczności długi
Za wielkie historyczne dla Ojczyzny i za założenie miasta zasługi
Podczas uroczystej Mszy Św. wśród blasku promieni i kwiatów w Kościele pw. Imienia Najświętszej Maryji
Panny w Szczuczynie
Po poświęceniu przez Księdza Dziekana Roberta Zielińskiego wręczono sztandar piłsudczykowskiej rodzinie
Wręczył go z radością i gracją Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał związku Stanisław
Śliwa
Po chwili było już widać, jak w rękach Ojca Chrzestnego cudownie powiewa
Ten wielki i honorowy zaszczyt przyjęli Burmistrz Szczuczyna z Małżonką
O którym, jak powiadają miejscowi, dorównać Stanisławowi Antoniemu Szczuce ma możliwość
Pani Prezes Oddziału Anna Jagusz sztandar na kolanach ucałowała
I Pocztowi Sztandarowemu do opieki i prezentacji przekazała
Wszyscy podziwiali, jak przy dźwiękach Marsza Generalskiego pięknie się prezentuje
I od dziś Szczuczyński Oddział Związku Piłsudczyków RP reprezentuje
W orszakowym przemarszu do parku dumnym i sprężystym krokiem z kościoła
By stanąć na skwerku przy pomniku założyciela i właściciela miasta dokoła
Ramię w ramię ze sztandarami wspólnie defilowali Strażacy i Piłsudczycy
Umundurowani uczniowie, orkiestra, mieszkańcy miasta i zaproszeni dostojnicy
By pod pomnikiem historycznej chwały męża stanu sprzed ponad trzystu lat
Głęboko pokłonić się, oddać honory i złożyć symboliczny kwiat
Główne meldunki przyjmował Prezes Zarządu Krajowego, generał związku Stanisław Śliwa
A Pani pułkownik związku Anna Jagusz witała gości i czyniła honory domu szczęśliwa
Całość uroczystości sprawnie prowadził i dzielnie dowodził ppłk związku Adam Jagusz
Był to dla Szczuczyna ważny dzień – godny pamięci i wielu pęków biało czerwonych róż
A niezwykłą perełką uroczystości była Kamilcia, w sprawy Związku mocno zaangażowana
Choć jeszcze bardzo maleńka, odważna, z maciejówką na głowie i w pełni umundurowana
Parkowe drzewa dawały miły cień i kwitły kasztany, a z nieba radośnie przyświecało słońce
Od rana aura świetnie sprzyjała gospodarzom i gościom – było słonecznie, ale nie za gorąco.
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INWESTYCJE

Ruszają inwestycje drogowe
Gmina Szczuczyn rozstrzygnęła
przetarg i wyłoniła wykonawcę inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Szczuczyn”,
mającej na celu przebudowę oraz wykonanie nawierzchni ulicy Nadstawnej
w Szczuczynie oraz drogi Niećkowo
– Wąsosz. Pieniądze na realizację zadania Gmina pozyskała z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 aplikując o wsparcie
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”. Najlepszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe w Piszu, która zgodnie z zawartą
umową zadanie wykona do października br.
Ponadto, niebawem ruszą też prace drogowe
związane z projektem mającym na celu wyasfaltowanie
ok. 10 km dróg gminnych. Zadanie zrealizowane
zostanie w przeciągu 3 lat. Zakresem swym obejmie
remont nawierzchni w następujących miejscowościach:

Brzeźnio, Chojnowo, Czarnówek – Niedźwiadna,
Czarnowo, Czarnowo – Mazewo, Skaje, Danowo,
Jambrzyki, Milewo, Sokoły, Załuski, Zofijówka –
Bzury, Szczuczyn (ul. Wagi, J. Pioli, Wołodyjowskiego,
Oś. Pawełki). Na realizację inwestycji Gmina Szczuczyn pozyskała dofinansowanie (63,63% kosztów
kwalifikowalnych) z PROW na lata 2014-2020, w
ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich.”
UM w Szczuczynie

Budynki zostaną ocieplone
Niebawem Gmina Szczuczyn rozpocznie realizację dużej inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej: Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej
wraz z mieszkaniami komunalnymi, Publicznego
Gimnazjum w Szczuczynie oraz Hali Sportowej
przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Szczuczynie. Pieniądze
na realizację niniejszego zadania (85 % kosztów
kwalifikowalnych) Gmina pozyskała z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020 w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i
budynkach użyteczności publicznej.

Celem projektu jest poprawa efektywności
energetycznej budynków poprzez redukcję kosztów
ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie
kosztów funkcjonowania ww. instytucji publicznych.
Obecnie budynki objęte projektem nie posiadają
dostatecznej izolacji termicznej, co skutkuje dużymi
stratami ciepła. W ramach projektu zaplanowano
realizację następujących zadań:
1. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie przy Placu 1000-lecia 14. W budynku przewiduje się następujące działania: wymiana
drzwi nadziemia, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
wymiana drzwi piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych
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nadziemia, montaż instalacji solarnej wraz z modernizacją c.w.u, docieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem, modernizacja instalacji c.o.

3. Kompleksowa termomodernizacja budynków
szkoły podstawowej w Niedźwiadnej oraz przyległych
mieszkań komunalnych. W budynku przewiduje
się następujące działania: docieplenie stropodachu
nad szkołą, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
wymiana drzwi nadziemia, wymiana naświetli w
szkolnej części nadziemnej budynku, docieplenie
ścian zewnętrznych nadziemia, wymiana drzwi piwnic, wymiana okien piwnic, docieplenie dachu nad
salą gimnastyczną, wymiana okien w szkolnej części
nadziemnej budynku, wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej, wymiana okien w sali gimnastycznej,
wykonanie instalacji solarnej i c.w.u, wykonanie nowej

2. Termomodernizacja hali sportowej w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 2. W budynku przewiduje
się następujące działania: wymiana drzwi wejściowych,
wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych
nadziemia, docieplenie dachu nad budynkiem, wykonanie instalacji solarnej i c.w.u, wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej, wykonanie nowej instalacji
c.o. wraz z wymianą źródła ciepła.
instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła na pompę
ciepła.
10 czerwca 2016 r. odbyło się otwarcie kopert
oferentów zainteresowanych wykonaniem ww. zadania.
Do przetargu stanęło 7 firm. W wyniku procedury
przetargowej wyłoniono wykonawcę, który realizację
inwestycji rozpocznie niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Zgodnie z harmonogramem prace powinny
być zakończone jesienią przyszłego roku.
UM w Szczuczynie

Gmina Szczuczyn pozyskała dotację na OSP
Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił
Gminie Szczuczyn dotacji w wysokości 3 000 zł na
zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Tegoroczna dotacja
przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu
motopompy pływającej.

Otrzymana dotacja jest już kolejnym wsparciem
dla OSP pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. W latach ubiegłych z
otrzymanych środków zakupiono m.in. przetwornicę,
sprzęt medyczny, węże, prądownice, specjalistyczne
ubrania strażackie, hełmy.
UM w Szczuczynie
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Dołęgi mają świetlicę!
3 czerwca 2016 roku to data szczególna dla mieszkańców wsi Dołęgi. Tego dnia dokonano uroczystego
otwarcia nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej, która
powstała dzięki wkładowi finansowemu z budżetu
Gminy Szczuczyn, ze środków z funduszu sołeckiego
na lata 2014-2016 oraz wkładu własnego mieszkańców
wsi. Świetlica zbudowana została przez pracowników
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Szczuczynie na gruncie należącym do Gminy Szczuczyn. Koszt jej budowy wyniósł 80 tys. zł.
Tego dnia Dołęgi gościły wielu znamienitych
gości. Oprócz mieszkańców, z myślą o których ten
budynek właśnie powstał, na uroczystość przybyli:
Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński wraz ze
swym zastępcą – Krzysztofem Zalewskim, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Radni, Prezes
WPK-TBS Sp. z o.o – Krzysztof Wysocki, księża oraz
przyjaciele Wsi Dołęgi, którzy chcieli uczestniczyć
w tym jakże ważnym lokalnie wydarzeniu.
Uroczystość rozpoczęła Pani Sołtys, która w swym
przemówieniu przywitała zebranych oraz podziękowała
za ponad 2-letnie zmagania przy budowie świetlicy.
Szczególne słowa uznania skierowała do Burmistrza
Szczuczyna – Artura Kuczyńskiego, który zainicjował
to przedsięwzięcie. Następnie poprzez symboliczne
przecięcie wstęgi dokonano oficjalnego otwarcia świetlicy,
którego dokonali najmłodsi mieszkańcy Wsi w asyście:
ks. Roberta Zielińskiego, Elżbiety Kryszczyńskiej,
Krzysztofa Wysockiego, Jacka Wesołowskiego oraz
Tomasza Mioduszewskiego. Dopełnieniem ceremonii
było poświęcenie budynku przez ks. Roberta Zielińskiego - proboszcza parafii Szczuczyn.

Następnie zebrani mogli obejrzeć bardzo ciekawy
mecz rozegrany przez drużynę mieszkańców wsi
Dołęgi i drużynę złożoną z urzędników i radnych.
Zwycięstwo odnieśli reprezentanci Dołęg.
Inwestycja polegająca na wybudowaniu świetlicy
wiejskiej w Dołęgach, która w znacznej mierze finansowana była z funduszu sołeckiego, może być przykładem
tego, że wspólnymi siłami można osiągnąć wiele.
Na tegorocznym spotkaniu dotyczącym inwestycji,
które mają być zrealizowane z funduszu sołeckiego,
okazało się, że 11 sołectw z terenu Gminy Szczuczyn,
planuje pójść w ślady Dołęg i za przysługujące wsi
pieniądze kupić materiały niezbędne do remontu czy
budowy świetlicy.
UM w Szczuczynie

Zbiórka AZBESTU
Już po raz kolejny, na terenie Gminy Szczuczyn
odbyła się akcja odbierania eternitu od mieszkańców,
którzy zgłosili taką potrzebę, złożyli dokumenty oraz
spełnili wymagane warunki. W tym roku zebrano
ponad 116 ton azbestu z 32 posesji z obszaru miasta
i gminy Szczuczyn. Zbiórką eternitu zajęła się profesjonalna firma, która wyłoniona została w drodze
zapytań ofertowych. Wszystkie odpady azbestowo-cementowe zostały przewiezione na składowisko

odpadów niebezpiecznych, a tam poddane utylizacji.
Realizacja niniejszego zadania była możliwa dzięki
pozyskaniu dotacji w wysokości z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku.
Nadmienia się, iż planowana jest coroczna
zbiórka wyrobów azbestowych, pod warunkiem
uzyskania funduszy pozabudżetowych na ten cel.
UM w Szczuczynie
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Nowa funkcja, nowe obowiązki, nowe wyzwania
– rozmowa o rozwoju województwa podlaskiego
Z Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefanem Krajewskim rozmawia Anna Romaniuk, pracownik
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.
Stefan Krajewski – urodził się w Zambrowie w 1981
roku. Wychowywał się w Krajewie Białym w rodzinie
rolniczej. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Konarskiego w Zambrowie. Ukończył Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie
Warszawskim, kierunek nauki polityczne, specjalizacja
studia europejskie oraz studia podyplomowe „Wspólna
Polityka Rolna Unii Europejskiej” na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim. W dotychczasowej pracy
zawodowej był związany głównie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2004
r. z Zambrowskim Biurem Powiatowym, gdzie od
2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję kierownika biura. W
latach 2011 2015 r. zajmował stanowisko dyrektora
Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Dnia
9 listopada 2015 roku Stefan Krajewski został wybrany przez Radnych Sejmiku na Członka Zarządu
Województwa Podlaskiego.
— Panie Marszałku, Członek Zarządu to nowe
wyzwanie, nowe obowiązki, zupełnie inna praca
niż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Jest dużo trudniej?
— Jest po prostu inaczej. Samorząd Województwa ma zupełnie inne zadania niż agencja rządowa.
Sejmik to nasz regionalny parlament, który kreuje
regionalną politykę, Zarząd Województwa ma tę
politykę realizować i co najtrudniejsze, zapewnić na
tę realizację środki finansowe. To ogromne wyzwanie dla tak biednego województwa jak nasze. Ale ja
lubię wyzwania. Praca na tym stanowisku to nowe
doświadczenie zmuszające do ogromnej aktywności,
do pogłębiania swojej wiedzy, do szukania najlepszych
rozwiązań, a często, dążenia do osiągnięcia kompromisu w sprawach, których nie da się zinterpretować
jako czarne, albo białe. Jednym słowem to ogromna
odpowiedzialność. Nie zastanawiam się czy jest trudno.
Społeczeństwo oczekuje, że będę podejmował trafne
decyzje, a ja dokładam wszelkich starań aby tak było.
— Ma Pan przydzielone konkretne zadania. Jakie?
— Sprawuję nadzór nad zadaniami z zakresu rolnictwa, łowiectwa, rybactwa, melioracji, geodezji,

gospodarowania mieniem województwa oraz realizacji
Wspólnej Polityki Rolnej, gdzie Urząd Marszałkowski
jest dystrybutorem środków dla części działań PROW
2014-2020.
— Skupmy się więc na Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ARiMR również odpowiadał
Pan za jego realizację?
— Głównym odbiorcą pomocy udzielanej przez
ARiMR są rolnicy, Urząd Marszałkowski wdraża
działania dedykowane samorządom lokalnym i Lokalnym Grupom Działania. Realizujemy tu budowę
dróg lokalnych, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, budowę targowisk, wspieramy realizację scaleń
oraz ściśle współpracujemy z Lokalnymi Grupami
Działania w zakresie wdrażania RLKS.
— To zacznijmy od dróg. Pierwszy konkurs już
mamy za sobą. Było duże zainteresowanie?
— Ogromne. Wpłynęło 280 wniosków na prawie
260 mln zł. To daje nam obraz potrzeb inwestycyjnych w naszym województwie. Obecnie jesteśmy na
etapie weryfikacji tych wniosków, ale już wiemy, że
nie wszyscy oczekiwaną pomoc otrzymają. Pieniędzy
jest po prostu za mało. Województwo w ramach
podziału środków otrzymało ok. 105 mln zł. Jak
widać to kropla w morzu. Program jest programem
krajowym i o podziale całości kwoty na poszczególne
województwa decyduje Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Wystąpiliśmy już o zwiększenie, ale wiemy, że
wszystkie województwa mają ten sam problem i
wolnych środków nie ma. Szukamy innych rozwiązań
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 i mam nadzieję, że uda nam się ogłosić jeszcze jeden

konkurs, być może jeszcze pod koniec tego roku.
— Skąd te środki mogą się pojawić?
— Przedstawiliśmy Ministrowi problem i zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, ale jest za wcześnie
aby o nich mówić. Proces zmiany Programu nie jest
łatwy. To nie jest tylko i wyłącznie decyzja Ministra,
ale konsensus wypracowany najpierw na szczeblu
krajowym, a później zatwierdzony przez Komisję
Europejską.
— Pomówmy więc o teraźniejszości. Kto dostanie
dotację na budowę dróg?
— Gminy i powiaty, bo one mogły się ubiegać o
przyznanie pomocy. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy
szczegółowo określa zasady ustalania kolejności na
liście rankingowej. Na uprzywilejowanej pozycji są
gminy najbiedniejsze, zlokalizowane w powiecie o
wysokiej stopie bezrobocia. Punktów można było
uzyskać maksymalnie 18. Z naszych szacunków
wynika, że aby uzyskać wsparcie, trzeba ich zdobyć
min. 16. To bardzo dużo. Wyniki oceny poznamy w
drugiej połowie czerwca.
— A inne działania. Trwają jakieś konkursy?
— 26 kwietnia dokonaliśmy wyboru Lokalnych
Grup Działania. Z satysfakcją stwierdzam, że Lokalne
Strategie Rozwoju były przygotowane bardzo dobrze
i wszystkie uzyskały ocenę punktową pozwalającą na
ich wybranie do realizacji. Muszę dodać, że ocena
nie była łatwa, gdyż nasze województwo, jako jedno
z dwóch w Polsce, podjęło decyzję o realizacji wielofunduszowego RLKS.
— RLKS – my samorządowcy wiemy, że to inicjatywy wynikające z potrzeb gmin należących
do poszczególnych LGD-ów. Proszę przybliżyć
naszym czytelnikom co to takiego RLKS?
— RLKS - Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność. To pojawiający się w tej perspektywie
finansowej mechanizm, umożliwiający realizację
Lokalnych Strategii Rozwoju z kilku funduszy. Podlaskie zdecydowało się na dystrybucję części środków
Regionalnego Programu Operacyjnego właśnie przez
Lokalne Grupy Działania. W konkursie wpłynęło 13
Lokalnych Strategii Rozwoju, z których 11 zakładało finansowanie z PROW i RPO, 1 z Funduszu
Rybackiego i 1 wyłącznie z RPO. W sumie Lokalne
Grupy Działania będą dysponowały kwotą ok. 75
mln euro.
— Ale tak naprawdę na co te pieniądze będą
przeznaczone?

Na to co zakładały Strategie. To jest główny dokument, który powstawał przy aktywności społeczności
lokalnej, z jej udziałem, który uwzględnia najpilniejsze
potrzeby danego obszaru i wskazuje na sposób ich
rozwiązania. Będą tam projekty z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji
społecznej mieszkańców, wsparcia osób wykluczonych.
Możliwe są również projekty inwestycyjne, ale po
szczegóły odsyłam do poszczególnych Lokalnych Grup
Działania. To na nich spoczywa odpowiedzialność
za właściwą realizację tych strategii. Zakładamy, że
pierwsze konkursy LGD-y zorganizują już w czerwcu.
— Gdzie tych grup szukać?
— Nie ma w naszym województwie gminy, która
nie byłaby objęta jakąś Lokalną Strategią Rozwoju.
Informacji należy szukać w gminie lub na naszej
stronie internetowej www.prow.wrotapodlasia.pl. Tam
można znaleźć dane adresowe wszystkich LGD.

— Z jakimi problemami borykają się podlaskie
gminy? Na jaki cel chcą pozyskać pieniądze?
— Sporym problemem podlaskich gmin jest nadal
gospodarka wodno-ściekowa. Na te projekty 12,5
mln euro, a zapotrzebowanie na inwestycje związane
z koniecznością przebudowy ujęć wody, stacji uzdatniania i zbiorczych oczyszczalni ścieków przekracza
43 mln euro. Trwają obecnie konsultacje projektu
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i wypłaty pomocy w tym zakresie, do
którego wnieśliśmy zastrzeżenia, zwracając uwagę
na konieczność modernizacji przestarzałych obiektów, które zaopatrują wieś w wodę. Problemem jest
przestarzała technologia uzdatniania wody, która nie
pozwala na spełnienie coraz bardziej zaostrzanych
norm jakościowych, niewydajne ujęcia, które w okresie
suszy nie zapewniają wody dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Zagrożeniem dla środowiska są przestarzałe,
niewydajne technologie oczyszczania ścieków, które
uniemożliwiają podłączanie kolejnych mieszkańców
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do sieci. Na szczęście obszary ujęte w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych są
objęte wsparciem w ramach naszego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Tam tych środków jest
więcej.
— To wsparcie jest również dla gmin, czy o pomoc
mogą ubiegać się zwykli mieszkańcy?
— Naszym głównym beneficjentem są jednostki
samorządu terytorialnego. To właśnie do gmin mieszkańcy powinni zgłaszać swoje potrzeby, a gminy w
miarę swoich możliwości będą te problemy rozwiązywały. Muszę tu jednak zaznaczyć, że gmina może
inwestować tylko w mienie będące jej własnością.
Przyłącze wodociągowe lub przykanalik, mieszkaniec
musi wybudować na własny koszt. Ważne jest, aby
miał się do czego podłączyć. Jeśli gmina nie wybuduje
wodociągu lub sieci kanalizacyjnej, musimy budować
własną studnię i oczyszczalnię, a to zdecydowanie
większy koszt.
— A jak się współpracuje z podlaskimi gminami?
— Muszę przyznać, że przed pierwszym spotkaniem
z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego miałem ogromną tremę. Oni,
doświadczeni samorządowcy, a ja z niewielkim bagażem
doświadczeń w pracy w Zarządzie. Patrzyłem na nich
bardziej z pozycji ucznia, analizowałem wypowiedzi,
starałem się zrozumieć gdzie tkwi sedno problemów.
Dziś już tej tremy nie mam. Wiem, że nie wszystko
da się od ręki załatwić, ale jeśli się postaramy wszyscy
razem, sukces jest w zasięgu ręki. Wydaje mi się, że
wspólnie z gminami i powiatami stanowimy zespół,
który ze sobą nie rywalizuje, a próbuje wszelkimi
sposobami doprowadzić do rozwoju naszego Województwa. Dziękuję wszystkim samorządowcom za
cenne wskazówki, za życzliwość i współpracę przy,
tak naprawdę, niełatwej pracy.
— W takim razie jak się współpracuje z Gminą
Szczuczyn?

— To dobra współpraca. Efektywne działanie na
rzecz Szczuczyna zależy w dużej mierze od otwartości i chęci współdziałania ze strony Samorządu
Województwa i władz lokalnych – a ta otwartość i
przyjazne nastawienie są po obydwu stronach. Jeśli
chodzi o mnie to jako członek zarządu województwa staram się być dostępny dla wszystkich – dla
mieszkańców Szczuczyna, burmistrza, radnych czy
urzędników. Nikomu nie odmawiam spotkania i
rozmowy. Często też odwiedzam Gminę Szczuczyn.
Staram się uważnie wsłuchiwać w ich głos i jeśli
istnieją problemy to szukamy rozwiązania. I wiem, że
tego rodzaju postawę wykazują też władze Szczuczyna, za co jestem wdzięczny. W budowaniu rozwoju
najmniejszej nawet gminy partnerska współpraca na
różnych szczeblach jest po prostu bezcenna.
— Pana największe marzenie jako Członka Zarządu WP?
— Najzwyczajniej w świecie chciałbym żeby nasza
praca jako zarządu przyniosła pozytywne efekty. Aby na
koniec kadencji mieć przekonanie, że zrobiliśmy wszystko
aby mieszkańcom naszego regionu żyło się lepiej i żeby
takie przekonanie podzielali sami mieszkańcy.
— Dziękuję za rozmowę i życzę jak najlepszych
efektów Pańskiej działalności na rzecz województwa
podlaskiego, no i oczywiście Gminy Szczuczyn.
Anna Romaniuk
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W stepach Kazachstanu (4)

Dla Polaków – Polesie jest znane
Polesie, to kraina geograficzna aktualnie położona
na terenach Białorusi, Ukrainy i Polski, w dorzeczach
Prypeci, Dniepru i Bugu.
Do I rozbioru Rzeczypospolitej Białoruś nie stanowiła odrębnego terytorium państwowego, wchodziła
w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Umownie
można przyjąć, że omawiany tu klasztor kapucynów w
Lubieszowie, wzniesiony w 1756 roku, znajdował się
na terytorium Białorusi, jednak w okresie wcześniej
opisywanym, Lubieszów leżał na skraju Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
Na terenach polskich Zakon OO. Kapucynów występował od 1761 r. w charakterze misyjnym, ze względu na
zamieszkałych w tym rejonie Ukraińców i Białorusinów.
Klasztor w Lubieszowie należał
początkowo do Prowincji Polskiej,
a od 1796 r. do Prowincji Ruskiej.
Ostatecznie w roku 1832 władze
carskie skasowały klasztor. Po odzyskaniu obiektu, od roku 1926
Polacy rozpoczęli jego długotrwały
remont, aby w roku 1933 klasztor
mógł rozpocząć dalszą, polską misję.
Celem ewakuowania Polaków
w 1939 roku na wschód, było zapewnienie im schronienia przed
Niemcami w lubieszewskim klasztorze, uważanym przez Rząd Polski
za miejsce bezpieczne. Polska się
jednak zawiodła.
Do klasztornych murów w Lubieszowie dotarli
Rosjanie i Niemcy. Podczas II w. św. mieściła się w
klasztorze niemiecka forteca, magazyn zbożowy,
zakład energetyczny, sąd, prokuratura i sala sportowa.
W latach 1941-1945 klasztor był świadkiem
bratobójczej wojny. W roku 1943 ziemia ta, nasączyła
się polską krwią podczas okrutnych zbrodni przeciwko
naszym obywatelom.
Gmina Lubieszów do roku 1939 leżała w należącym do Polski woj. poleskim, a po wojnie jej obszar
wszedł w struktury ZSRR. Ostatecznie, władza
radziecka w 1960 r. budynek klasztorny rozebrała.
Współcześnie Lubieszów, mający ok. 6 tys. mieszkańców, leży na terytorium Ukrainy w obwodzie
wołyńskim przy granicy z Białorusią.

Wrzesień 1939
Pozostawione przez ewakuowanych na placu
klasztornym w Lubieszowie bagaże były ciężkie,
ale przy pomocy mężczyzn z polskiego transportu,
bez trudu zostały wniesione do piwnic świątyni. Do
otrzymanych walizeczek Lidia Brzeska zaglądała
kilka razy dziennie. Przekładała, czyściła ozdoby i
zakładała na siebie. Jej dziesięcioletni umysł wiązał
ze „skarbem” nieokreślone nadzieje. Bardzo pragnęła,
żeby dziecięce skarby zobaczył jej ojciec – Antoni.
Radość, która rzadko wypełniała klimat trudnych
dni i tym razem nie dała się potwierdzić. Poleszucy,
którzy wciąż nazywali ewakuowanych Polaków „panoczkami” wyraźnie oziębili swoją przyjaźń. Coraz
mniej żywności na sprzedaż przynosili pod bramę. A od trzech dni w
ogóle nikt pod bramę nie przyszedł.
Przy spotkaniach coś utajniali, byli
zgryźliwi albo nadto zuchwali. W
ich oczach czytano nienawiść, a
wygląd napiętych mięśni twarzy
upodabniał niedawnych przyjaciół
do zwierząt przyczajonych do ataku.
– Jesteście jacyś inni…, co tu się
dzieje? –Apolonia Brzeska zapytała
Olgę sprzedającą w sklepie.
– Nasi, lada dzień, spodziewają się
przybycia tu Sowietów! – odpowiedziała szorstkim głosem.
– To wy z nimi przystajecie!? Za
nimi pójdziecie…!? – Apolonia zasypywała Olgę
pytaniami.
– Czerwona Armia to, nasza wyzwolicielka! –
krzyknął zza lady zadowolony jej mąż, Artiom.
– Powitamy ją kwiatami, a nasi będą całować ich
czołgi! To nasze szczęście! – dodał z entuzjazmem.
W Lubieszowie, bez obawy wypowiadano nienawistne groźby pod adresem Polaków. Wykrzykiwano, że
po wkroczeniu bolszewików, oni wszystkich „panoczków”
wymordują własnymi rękami albo tępym nożem.
Przerażona Nadzieja Popławska z Grajewa, której
mąż Józef był posterunkowym w Przechodach, ukryła
w ramionach dziewięcioletnią córeczkę Wandę. Strach
obleciał rodzinę Adamków: Helenę (z m. Łaguna), Marię
(z m. Sakowska), Tadeusza, Czesława i Kazimierza.
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Po dziesięciu dniach pobytu w klasztorze OO.
Kapucynów w Lubieszowie, zdecydowaliśmy się na
szybki powrót do Szczuczyna. A jeśli nie tam, to
gdziekolwiek, aby na Polesiu nie oczekiwać planowanej rzezi przez Poleszuków i mordu przez Rosjan
mylnie uważanych za przyjaciół związanych z Polską
umową.
W klasztorze, mimo naszych próśb, pozostał
chory pan Makarewicz, policjant z Grajewa. Pozostali
uciekali przeróżnym transportem.
Wynajęty gospodarz, na nędznym koniku, zawiózł
pięcioosobową rodzinę Brzeskich z dużymi bagażami na dworzec wąskotorówki odległej o 1,5 km od
Lubieszowa. Stamtąd pociągiem dotarli do odległego
o 45 km Kamienia Koszyrskiego. Dalej, w kierunku
Białegostoku, nie można było odjechać ze względu
na zerwane przez Niemców tory. Dworzec szybko
opuścili tylko ci, którzy jechali w kierunku Warszawy.
Próba wejścia do środka małego dworca nie powiodła
się. Zapełniony był matkami z dziećmi. Panował tłok,
krzyk, pisk i odór. Co chwila rozlegało się daremne
wołanie o pomoc. Ale – niby skąd miała ona nadejść?
Na dworze jak na ironię, deszcz szalejąc z wiatrem,
lał bezpłatną wodę jak z cebra.
Wokół stacji obozowała duża ilość Polskiego
Wojska wyjeżdżającego wg rozkazu na Węgry i
Rumunię. Jesienna szaruga, witająca zimnem i świstem wiatru, połączyła los zawiedzionego, polskiego
żołnierza i cywilnego tułacza. Karmili nas konserwami, chlebem, kawą i cukrem w kostkach. Do snu
pod płotem okrywali cywilów kocami i płaszczami
z plamami zaschłej krwi. Uparty deszcz padał przez
cztery dni. My w żywiole rozszalałej natury pod gołym
niebem, dodatkowo byliśmy narażeni na artyleryjską
kanonadę ukraińskich band. Ostrzał kierowany do
naszych wojsk był jednak z dużej odległości.
Wieczorem, dym i ogromna łuna, od podpalonych
przez Wojsko Polskie swoich koszar, anektowała

przestrzeń nad nami. Wymuszała w nas pośpiech
do ucieczki.
– Apolonia Brzeska, to nie tylko nazwa własna,
ale i nazwisko, które obliguje do działania…
Jak w gorączce, z trwogą i zadowoleniem, szeptała
do siebie trzydziesto-jedno letnia Apolonia.
– Rządu Polska już nie ma. Jesteśmy sami…, to
i sami chociaż sobie musimy dać radę.
– Chodźcie ze mną! – zwróciła się do kilku
kobiet z prośbą, która bardziej była formą rozkazu.
Wzięła cztery kobiety, zabrała dokumenty, dzieci
nakryła męża peleryną policyjną i poszli do sztabu.
– Dzień dobry! – powiedziała Apolonia do
oficera. Spojrzała na wiszącą za nim biało-czerwoną
flagę, której ciepło karmazynu wzmagało jej działanie.
Energicznie opisała smutną sytuację Polaków. Przystojny i zamyślony oficer jakby budził się z letargu,
słyszał prośbę, na którą wzruszył ramionami…
– Czy to, ma jeszcze jakąś wartość? – dodała te
słowa, podając męża legitymację Virtuti Militari.
Oficer stuknął głośno obcasami, zadrgały na
nim medale, a salutując wyprężył się jak struna.
– Jestem major Wit. Do usług Wielmożnej Pani.
– Nie! Nie możecie zginąć! – i posypały się
pytania: „Ile jest wszystkich rodzin? Ile furmanek i
koni potrzebujecie? Czy osiemnaście koni i trzynaście
furmanek wystarczy?”
– Więc załatwione! My, jutro opuszczamy
Kamień Koszyrski. Przez kilka godzin będziecie
jechać z nami. Dalej jedziecie sami. Dla waszego
bezpieczeństwa przydzielę kilu zdemobilizowanych
żołnierzy powracających do swoich domów.
– Dziękujemy. Niech Bóg, ocalając Wam życie,
wynagrodzi Panu majorze tę pomoc i przyniesie
Polsce rychłe zwycięstwo.
– Wam drogie panie, życzę bezpiecznego powrotu
do domów. Zasalutował!
Copyright by © Stanisław Orłowski
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20-lecie posługi kapłańskiej ks. Roberta
Zielińskiego
W poniedziałek, 23 maja 2016 roku, obchodziliśmy w naszej wspólnocie parafialnej 20-lecie święceń
kapłańskich księdza kanonika Roberta Zielińskiego
– proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia
Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. Z tej
okazji została odprawiona Msza Święta, na której
licznie zgromadzili się przyjaciele, znajomi, koledzy
oraz parafianie. Tę niecodzienną Mszę celebrował ks.
proboszcz w asyście swych kolegów z seminarium.
Ksiądz Robert poprosił zgromadzonych o wspólną
modlitwę chcąc podziękować Bogu za ٢٠ lat posługi
kapłańskiej i prosić o błogosławieństwo na kolejne
lata. Oprócz ciepłych słów, życzeń, kwiatów i upominków – w prezencie dla księży zaśpiewali i zagrali
na gitarach Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński oraz Adam Jagusz. Uroczystość zakończyła się
przepięknym koncertem muzycznym w wykonaniu
Szczuczyńskiej Ochotniczej Orkiestry Straży Pożarnej
pod batutą kapelmistrza Roberta Świderskiego.
Ksiądz Robert Zieliński jest proboszczem
szczuczyńskiej parafii oraz dziekanem dekanatu
szczuczyńskiego od 20 sierpnia 2011 roku. Urodził
się w 1971 r. w Kolnie. Święcenia kapłańskie przyjął
25.05.1996 roku i od tej pory służy Bogu i ludziom
głosząc ewangelię.
Ksiądz Robert Zieliński to osoba pełna zapału
do pracy i wiary w ludzi. Już od pierwszych dni swej
posługi w naszej parafii, nawiązał współpracę z Urzę-

dem Miejskim w Szczuczynie oraz organizacjami i
szkołami działającymi na terenie Gminy Szczuczyn.
Dzięki temu udało się zrealizować wiele zamierzeń,
począwszy od organizacji konferencji naukowych,
pomocy w wydaniu publikacji obrazujących historię
kościoła oraz przedstawiających sylwetki ludzi z
nim związanych, promocji zabytkowego kompleksu
popijarskiego, a w końcu wykonaniu wielu prac remontowych. Dzięki dobrej współpracy proboszcza
z Burmistrzem Szczuczyna oraz zaangażowaniu
pracowników referatu Rozwoju i Inwestycji udało
się pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na szereg prac
zapobiegających dewastacji barokowego kompleksu
klasztornego, najcenniejszego obiektu Szczuczyna.
Do tej pory udało się opracować szereg dokumentacji
projektowych, bez których niemożliwa jest realizacja
żadnego przedsięwzięcia związanego z remontem
kościoła czy klasztoru. W ubiegłym roku
dokonano prac mających na celu odwodnienie i osuszenie zabytkowego kompleksu oraz wykonano instalację deszczową
zbierającą wody spadowe i gruntowe. W
roku bieżącym wykonana zostanie elewacja
zewnętrzna kościoła wraz z wymianą okien
oraz prace związane z instalacją systemu
przeciwpożarowego na obiekcie kościoła,.
Wszyscy, którzy pragną wspomóc
prace remontowe, mogą wnieść dobrowolną opłatę na konto bankowe Parafii:
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie 63 8768
0003 0000 1414 2000 0020.
UM w Szczuczynie
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

IX Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
18 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbył się IX Gminny Przegląd Teatrzyków
Dziecięcych ,,Z bajką za pan brat”. W przeglądzie
wzięło udział 6 zespołów teatrzyków klasowych z klas
0 – III, w tym jeden zespół ze Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadnej.
Na scenie kolejno prezentowali się:
1. Uczniowie kl.Ia i kl.Ib ze Szkoły Podstawowej
w Szczuczynie ze spektaklem ,,Pociąg po Europie” –
opiekunowie: p. Teresa Lidner i p. Marianna Tarnacka
2. Dzieci z oddziału 0a Szkoły Podstawowej w
Szczuczynie ze spektaklem ,,Kolorowe kredki” opiekun:
p. Beata Nagel
3. Dzieci z oddziału 0b Szkoły Podstawowej w
Szczuczynie ze spektaklem ,,Pracowite krasnoludki”opiekun: p.Teresa Galińska
4. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej ze spektaklem ,,Śnieżka i siedmiu krasnoludków”- opiekunowie: p. Hanna Dzięgielewska, p.
Brygida Kurzątkowska p. Jolanta Nerkowska,
5. Uczniowie kl. IIc ze Szkoły Podstawowej w
Szczuczynie ze spektaklem ,,Przyjaciele Ziemi”
opiekun – p. Teresa Laskowska
6. Uczniowie kl. IIa i IIb ze Szkoły Podstawowej
w Szczuczynie ze spektaklem ,,Powitanie wiosny”
opiekunowie – p. Grażyna Kalinowska i p. Bogusława
Januszewska
Przegląd uświetnił występ uczennic kl.IVa i IVb
w tańcu ze wstęgami, aerobik w wykonaniu uczennic
kl. VIb pod kierunkiem p. Krzysztofa Jaworowskiego,

występ uczniów kl. Va pod kierunkiem p. Marty
Kozickiej i p. Lucyny Bogdan, występy uczniów kl.
IIIa i Ib pod kierunkiem p. Małgorzaty Łepkowskiej
i Marianny Tarnackiej w tańcu ,,Trojak”.
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Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie edukacyjnym
„Planeta Energii”
Uczniowie kl. II „c” Szkoły Podstawowej w
Szczuczynie pod kierunkiem wychowawczyni pani Teresy Laskowskiej wywalczyli wyróżnienie
(ponieważ przyznano tylko pierwsze miejsca) w
Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Planeta
Energii ’’. Głównym celem konkursu była edukacja
najmłodszych na temat energii elektrycznej, jej roli
w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw jakie
niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń
elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu
obiektów energetycznych.
W nagrodę dzieci z wyróżnionej klasy otrzymają
edukacyjne upominki i dyplomy. Mają także zapewnioną wizytę i bezpłatny transport do Mobilnego

Centrum Nauki „Planety Energii” w Suwałkach,
gdzie zobaczą kosmiczny Energobus – laboratorium
na kółkach, fascynujące eksperymenty i doświadczenia, film 3D oraz wezmą udział w multimedialnych
zabawach i quizach z nagrodami.
Honorowy patronat nad programem „Planeta
Energii” sprawują Minister Edukacji Narodowej
oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronem merytorycznym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Warto
podkreślić, że przewodniczącym jury konkursu
był ambasador „Planety Energii” fizyk i dziennikarz
Tomasz Rożek, który od marca br. jest gospodarzem
nowego programu telewizyjnego SONDA 2.

Szkolna Olimpiada Sportowa klas I-III
Dnia 3 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w
Szczuczynie odbyła się III Olimpiada Sportowa dla
uczniów z klas I – III. Hasło przewodnie brzmiało
„Sport, Zdrowie, Przyjaźń”. Zawody zorganizował
Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej, a
prowadziła Ewa Witanowska. Sponsorem była firma
„Birawit”. Zaangażowanie dzieci i rodziców było
ogromne, wyniki trudne do przewidzenia.
Po zakończeniu rozgrywek sportowych odbyło
się uroczyste nagrodzenie zwycięzców. Uczniowie i
rodzice otrzymali pamiątkowe dyplomy.
III Olimpiada Sportowa była radosnym wydarzeniem, pełnym sportowych emocji. W zdrowej
rywalizacji dzieci i rodzice aktywnie spędziły czas.
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Spektakl Wróżka Malwina i jej przygód o pomocy kilka
Dnia 29.04.2016 r. Szkołę Podstawową im.
Zesłańców Sybiru odwiedził Teatr Profilaktyczny
Edukacja i Animacja ,,Magik” z Białegostoku, który
zaprezentował nam spektakl pt. ,,Wróżka Malwina i
jej przygód o pomocy kilka”. Przedstawienie bardzo
podobało się wszystkim uczniom - szczególnie tym
najmłodszym. Aktorzy ukazali nam czym jest pomoc
i dlaczego warto pomagać innym. Zrozumieliśmy,
że dobro wraca do nas czterokrotnie i dzięki niemu
możemy znaleźć prawdziwego przyjaciela.

Święto Konstytucji 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. było
niezwykle ważnym wydarzeniem w historii Polski.
Dla upamiętnienia tej ważnej daty w Szkole Pod-

Dzień Matki
16 maja w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej uczniowie klas 0-III wystąpili w tym
roku z serdecznymi życzeniami dla swoich
mam. Najmłodsi śpiewali piosenki i recytowali
wierszyki. Na koniec uroczystości wręczyli w
tym wyjątkowym dniu swoim rodzicielkom
pięknie wykonane laurki. Oprawę artystyczną
przygotowały: Pani Krystyna Niedźwiedzka,
Pani Brygida Kurzątkowaska, Pani Hanna
Dzięgielewska oraz Pani Jolanta Nerkowska.

stawowej w Niedźwiadnej 29 kwietnia 2016 roku
odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV-VI pod
kierunkiem p. Alicji Szleszyńskiej przygotowali
wspólną lekcję historii o patriotycznej wymowie.
Zaprezentowali w partiach narratorskich oraz utworach lirycznych ważny dla Polaków moment, przybliżyli okoliczności uchwalenia drugiej na świecie i
pierwszej w Europie ustawy rządowej – Konstytucji
3 Maja. Przypomnieli również o wartościach, jakie
wprowadzała. Swój występ wzbogacili pięknymi
pieśniami patriotycznymi, przypominającymi o
ojczyźnie, poświęceniu, ofierze żołnierzy i prostych
ludzi złożonej dla ratowania kraju.
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Wycieczka do Warszawy
24 maja 2016 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej udali się na wycieczkę
do Warszawy. Uczniom towarzyszyli opiekunowie - nauczyciele. Pierwszym punktem
programu było zwiedzanie
Starego Miasta Warszawy.
Następnie udali się do
Telewizji Polskiej. Po przyjeździe pod budynek udali
się, wraz z przewodnikiem,
do środka. Poznali szczegóły
pracy ludzi przedstawiających
nam codziennie na ekranach telewizorów różne
programy nagrywane na żywo. Zobaczyli to wszystko
czego nie widać podczas transmisji telewizyjnej, ile
urządzeń i ludzi je obsługujących potrzeba do nagrania kilkuminutowego programu. Następnie przeszli
do studia, gdzie codziennie kręcony jest popularny
program rozrywkowy „Jaka to melodia”, ,,Świat się
kręci” i ,, Pytanie na śniadanie”. Mogli podejrzeć
pracę na planie „od kuchni”. Ostatnim punktem było
muzeum telewizji gdzie zgromadzone były przeróżne
sprzęty, rekwizyty używane dawniej do nagrywania
programów oraz dużo zdjęć z emitowanych dawniej
programów i filmów.

Kolejną atrakcją była wizyta w Centrum Nauki
Kopernik, gdzie wszyscy uczniowie mogli brać udział
w wybranych przez siebie doświadczeniach. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z zajęć w laboratorium.
Następnie mieli trzy godziny wolnego czasu, mogli
samodzielnie zwiedzać bardzo interesującą wystawę
oraz eksponaty.
Punktem kulminacyjnym wycieczki było zwiedzanie Stadiony Narodowego. Jest wśród nas wielu
kibiców piłki nożnej i wizyta na tym stadionie była
spełnieniem naszych marzeń. Gdy weszli na trybuny i
wspięli się na sam ich szczyt, z góry podziwiali ogrom
tego obiektu.

Druga rocznica nadania
Turniej z podwórka na
stadion o puchar Tymbarku imienia szkole
Na stadionie miejskim w Sokólce odbył się finał
wojewódzki XVI edycji Turnieju z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku. Udział w tej wielkiej
imprezie piłkarskiej wzięła również reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej.

Dnia 7 czerwca 2016r. społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej świętowała II
rocznicę nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru.
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru
oraz odśpiewania Hymnu Sybiraków.
Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof
Grunwald, który powitał przybyłych gości, rodziców
uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi.
Po krótkim wstępie, uczniowie naszej szkoły
przedstawili program słowno-muzyczny pod kierunkiem Pani Hanny Dzięgielewskiej i Pani Jolanty
Nerkowskiej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek
przygotowany przez rodziców uczniów szkoły.
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują czytają
tylko jedną stronę”(św. Augustyn)
Stara mądrość mówi, że
podróże kształcą, czyli poznawanie nowych ciekawych
miejsc i ludzi czyni człowieka
mądrzejszym i dojrzalszym.
W myśl tej maksymy gimnazjum w Szczuczynie zorganizowało kilka ciekawych
wycieczek.
8 maja odwiedziliśmy
Operę i Filharmonię Podlaską- Europejskie Centrum
Sztuki w Białymstoku.. Obejrzeliśmy jeden z najsłynniejszych musicali „Skrzypek na
dachu”. Wszyscy byliśmy
pod wrażeniem niezwykłej ,
pełnej efektownych rozwiązań
scenografii, mistrzowskich scen
zbiorowych oraz przepięknej
muzyki w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii
Podlaskiej. Z podziwem słuchaliśmy pięknych i
wzruszających pieśni, wśród których znajduje się
sztandarowy utwór spektaklu- „Gdybym był bogaczem”- jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek
na całym świecie.
20 maja odbyła się wycieczka do Warszawy.
Niezwykle ciekawy i pouczający spektakl
o miejscu Ziemi w Kosmosie uczniowie
obejrzeli w planetarium Niebo Kopernika przy Centrum Nauki Kopernik.
Następnie zwiedzający udali się do
Ogrodu Botanicznego w Powsinie,
gdzie podziwiali egzotyczne gatunki
roślin.
25 maja udaliśmy się na Litwę.
Najpierw odwiedziliśmy Wilno. Przez
Ostrą Bramę, w której znajduje się
kaplica z obrazem Matki Boskiej Miłosierdzia , dotarliśmy do przepięknej
starówki. Tu zobaczyliśmy bogactwo
zbytków sakralnych. Wilno to również
miasto wielkich artystów. Zwiedziliśmy

muzeum naszego wieszcza
Adama Mickiewicza mieszczące w jego byłym mieszkaniu w Zaułku Bernardyńskim,
widzieliśmy Celę Konradamiejsce, w którym toczy się
akcja jednej ze scen III części
„Dziadów”. Wilno to także
Polska historia- nie można
zapomnieć o tych rodakach,
którzy w tym mieście żyli,
tworzyli i walczyli w jego
obronie. Oddaliśmy im hołd
przybywając na Cmentarz na
Rossie, na którym, znajdują
się pomniki artystów, profesorów, żołnierzy polskich,
akowców z najsłynniejszym
pomnikiem-mauzoleum Matka i Serce Syna, w którym to
złożono serce Józefa Piłsudskiego u stóp trumny
kryjącej szczątki matki Marszałka.
Nie byłoby Wilna gdyby nie odległe opodal Troki.
Tam udaliśmy się jadąc na południowy zachód od
Wilna. Zwiedziliśmy pięknie położony na jeziorze
Galwe zamek wzniesiony przez wielkiego księcia
litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda.

25

26

numer 3/2016

Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej
24 czerwca kończymy zajęcia w bieżącym roku
szkolnym. Dzieci idą na zasłużony odpoczynek. Jednak
uczniowie Szkoły Muzycznej nie porzucają zupełnie
gry na instrumencie. Nauczyciele na wakacje zadają
utwory lekkie i przyjemne.
W tym miejscu chcę serdecznie podziękować
naszym przyjaciołom i sponsorom, którzy w ciągu roku
pomagali nam. A są to: Burmistrz Miasta Szczuczyn
- Pan Artur Kuczyński, Pan Adam Jóźwik, Prezes
Banku Spółdzielczego - Pan Mirosław Rainko, Ksiądz
proboszcz Robert Zieliński, Dyrektor Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego - Pan Krzysztof
Wysocki, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Pan
Janusz Marcinkiewicz, Dyrektor Biblioteki Miejskiej
- Pan Janusz Siemion, Pan Rafał Kowalewski.

Jeszcze raz dziękuję za szczodrość i dobre serce. Bardzo proszę nie zapominać o nas. Chcemy
aby Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Filia w
Szczuczynie brzmiała głośno i pięknie.
Elżbieta Jerulank

Zespół Szkół w Niećkowie

Nowe zawody w Zespole Szkół w Niećkowie
Zespół Szkół w Niećkowie w
odpowiedzi na preferencje młodzieży i zapotrzebowanie rynku pracy w
ofercie kształcenia na rok 2016/2017
wprowadza dwa nowe zawody: Jeździec
oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i
Agrotroniki.
Nowoczesne rolnictwo, dzisiaj, tak
jak inne dziedziny gospodarki musi
opierać się na fachowej wiedzy i wdrażać nowe technologie pozwalające na
opłacalność produkcji w gospodarstwie
z jednoczesnym spełnieniem wymogów
ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa żywności.
Nieodłącznym elementem naszego życia stała się komputeryzacja, która wkroczyła również w
dziedzinę rolnictwa, coraz więcej maszyn sterowana

jest komputerami i wykorzystuje dane
satelitarne do uprawy tworząc tzw.
rolnictwo precyzyjne.
Uczeń kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki pozna zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego, możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej
w rolnictwie, korzyści wynikające z
prowadzenia rolnictwa precyzyjnego,
urządzenia wspomagające automatyczną
pracę pojazdów, maszyn i urządzeń
stosowanych w rolnictwie, systemy
elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Ponadto nauczy się obsługi paneli komputerowych
w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych
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oraz satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i
maszyn rolniczych.
W opinii ministra właściwego dla tego zawodu
absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się
nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży
zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać
wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym
rynku pracy.
Zawód Jeździec wprowadzono na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W opinii
ministra kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie
przygotuje fundament do odbudowania polskich
sportów konnych. Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć
bazę dla rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym
ludziom, których pasjonują konie i jeździectwo, zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej otwierającej
ścieżki kariery na rynkach polskich i zagranicznych.
Pochodzące z 2009 r. szacunki przewidują, że w Polsce
w ciągu najbliższych kilkunastu lat:
— jeździectwo stanie się sportem masowym, formą
rekreacji, obejmującą 600-800 tys. osób,
— nastąpi wzrost popytu na konie wierzchowe i zaprzęgowe rzędu 150-200 tys. sztuk, które zostaną
wyhodowane w Polsce albo będą sprowadzone
z zagranicy,
— rozwój jeździectwa i hodowli może zapewnić w
naszym kraju 50-75 tys. miejsc pracy.

Na terenie Polski działa około 1 500 podmiotów gospodarczych zajmujących się sportem, rekreacją i turystyką konną (kluby i ośrodki jeździeckie, agroturystyki, prywatne ośrodki).
Od dnia 1 stycznia 2007 r. Polski Związek Jeździecki
przyjął model szkolenia jeźdźców i trenerów wraz
z systemem Odznak Jeździeckich i certyfikowania
Ośrodków Jeździeckich. System ten oprócz funkcji
szkolenia ludzi koncentruje się na właściwym przygotowaniu konia, na którym jeździec (zawodnik) ma

się przygotować do udziału w rywalizacji sportowej.
Bez profesjonalnych jeźdźców hodowla, profesjonalna
organizacja zawodów jeździeckich jak i prowadzenie
treningu nie są możliwe. Kształcenie uczniów w zawodzie Jeździec zwiększy szanse pozytywnych zmian
w sektorze jeździeckim w Polsce, a młodym ludziom
umożliwi realizowanie pasji i kariery w Polsce i na
arenie międzynarodowej.
Płatne praktyki zawodowe w Zespole Szkół
w Niećkowie
W 2016 roku szkoła przystąpiła do realizacji
dwóch projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej, w ramach których blisko 150 uczniów
zrealizuje odpłatne praktyki zawodowe. Wartość realizowanych projektów to ponad 1 000 000 zł (milion
złotych). Każdy uczeń uczestniczący w projekcie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1629,33 zł. Oprócz
gratyfikacji pieniężnej istotne jest również zdobycie tak
pożądanego obecnie na rynku pracy doświadczenia
zawodowego dzięki pracy w prestiżowych firmach
funkcjonujących w branżach, w których kształci szkoła.
Istotnym aspektem praktyk jest fakt, że młodzież dzięki ich realizacji pozyska środki finansowe nie ponosząc
równocześnie żadnych kosztów. Praktykanci bowiem
otrzymają odzież ochronną, darmowe zakwaterowanie
i wyżywienie w miejscu odbywania praktyki oraz
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania
do miejsca odbywania praktyk. W projekcie weźmie
udział również ośmiu nauczycieli, którzy opiekując
się młodzieżą odbędą jednocześnie bezpłatne szkolenia dotyczące nowinek w nauczanych przez nich
branżach wzbogacając tym samym swój warsztat
pracy. Krótko mówiąc same plusy.
Adresatami projektu będą uczniowie klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2016/2017.
Bożena Sokołowska
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Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Gminny Dzień Dziecka 2016
31 maja b.r. odbył się Gminny Festyn z okazji
Dnia Dziecka. Organizatorami festynu byli: Urząd
Miejski w Szczuczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Szczuczynie, Miejski Dom Kultury w Szczuczynie,
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury w
Wojewodzinie, Zespół Szkół w Niećkowie, Biblioteka
Miejska w Szczuczynie, Piekarnia Grabowo, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie i WPGKiM w Szczuczynie.
Otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński, Dyrektor Zespołu S-P Małgorzata
Karwowska oraz Dyrektor MDK Janusz Marcinkiewicz.
Na scenie swoje umiejętności zaprezentowały dzieci
z formacji tanecznych prowadzonych przez Centrum
Artystyczno-Edukacyjne dla Dzieci TANMUZ z Ełku.
W ramach prezentacji młodych talentów z gminy
Szczuczyn wystąpiły dzieci z klasy 0a pod opieką Beaty
Nagel z piosenką „Była sobie żabka mała” z akompaniamentem Bum-Rurek. Klasa 0b (wychowawczyni Teresa
Galińska) zaprezentowała taniec z kubeczkami metodą
Batia Strauss – Pizzicato L. Delibes oraz wspólnie
lasy 0a i 0b zatańczyły do piosenki „Wiosna, wiosna
urodziły się motyle”. Dziewczęta z klasy Va zaśpiewały
piosenkę „Buźka”. Uczniowie klasy II pod opieką wychowawczyni Teresy Laskowskiej wykonały piosenki:
„Nasza szkoła”, „Mama to skarb”, „SKO”, „Piosenka o
środowisku”, zaś Kornelia Witkowska wyrecytowała
wiersz „Rozmowa ptaków” a Klara Białous zaśpiewała
piosenkę „ Instrumenty”. Na scenie zaprezentowali się
uczniowie SP z Niedźwiadnej przygotowane przez
Hannę Dzięgielewską, Brygidę Kurzątkowską i Jolantę
Nerkowską. Ciekawy duet taneczno- piosenkarski
stworzyły Klaudia Borys i Kamila Godlewska. Po

raz pierwszy zaprezentował się na scenie działający
przy MDK dziewczęcy zespół taneczny Yust Dance
prowadzony przez Sławomira Matysiewicza. Debiut
swój miała również grupa Kyokushin Karate działająca
przy MDK, której opiekunem jest Grzegorz Fabrycki.
Uczennice SP w Szczuczynie z klasy VIb wraz z sympatycznym tygryskiem przygotowane przez Krzysztofa
Jaworowskiego wystąpiły z pokazem aerobiku.
Główną atrakcją festynu był występ zespołu
tanecznego Fair Play Crew z Białegostoku przejęty
gromkim brawami i aplauzem. W trakcie festynu
dzieci mogły korzystać z bezpłatnych atrakcji przygotowanych przez pracowników LGD Biebrzański
Dar Natury, konkursów i zabaw prowadzonych rzez
pracowników Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie.
Na stoisku Zespołu Szkół z Niećkowa można było
w towarzystwie nauczycieli i uczniów własnoręcznie
ozdobić ciastka, a następnie je skonsumować. Dzieci
licznie korzystały z popcornu i waty cukrowej oraz
napoi. Rozstawione „dmuchańce” cieszyły się wzięciem
i do zakończenia festynu były cały czas licznie oblegane przez dzieci. Jedną z atrakcji było malowanie
twarzy wykonywane przez Monikę Malinowską i
uczennice Gimnazjum Publicznego w Szczuczynie:
Karolinę Kraujutowicz, Natalię Witkowską i Zuzannę
Zamojską. Nad całością programu i nagłośnieniem
czuwał Dyrektor MDK Janusz Marcinkiewicz.
Dzień Dziecka upłynął w życzliwej i wesołej atmosferze wśród beztroskich zabaw śmiechu i radości,
choć na koniec po skwarze z nieba nastąpił majowy
deszczowy krótkotrwały prysznic.
Andrzej Szabelski
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Oficjalne otwarcie nowej siedziby Biblioteki Miejskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczuczynie
rozpoczęła swą działalność w 1949 roku i miała
za zadanie udostępniać księgozbiór mieszkańcom
Szczuczyna. Jej założycielem był Bolesław Walter,
który dysponował wtedy zbiorem ponad 200 książek.
Pierwsza siedziba Miejskiej Biblioteki znajdowała się w
budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szpitalnej 1, we
wspólnym lokalu z biblioteką szkolną. W lipcu 1951 r.
ze względu na stale rosnący księgozbiór przeniesiono
Miejską Biblioteką Publiczną do pomieszczenia przy
łaźni miejskiej ul. Senatorska 12.
Na okres remontu budynku w 1968 roku Bibliotekę przeniesiono do lokalu OSP, a następnie do lokalu
w Państwowym Ośrodku Maszynowym. 10 listopada
1971 roku biblioteka otrzymała wyremontowany lokal
składający się z trzech pomieszczeń.
Poza pozyskiwaniem i wypożyczaniem książek
biblioteka prowadziła szeroko zakrojoną działalność
kulturalno-oświatową. Organizowała m.in. spotkania
autorskie(od 1960r. do 1982r. odbyły się 42 takie
spotkania). Organizowała też w latach pięćdziesiątych
akcje głośnego czytania książek. W latach sześćdziesiątych działało ,,Koło Miłośników Telewizji’’
– wspólnie oglądano audycje, filmu i teatry, a potem
o nich dyskutowano. Organizowała też odczyty i
prelekcje Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Poza
tym organizowała też liczne konkursy czytelnicze,
przeglądy książek, wieczornice literacki, wieczory
bajek. Z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy przeprowadzała lekcje biblioteczne. Biblioteka brała też
udział w wielu konkursach(np. Złoty Kłos dla twórcy
– srebrne dla czytelników i zdobywała w nich nagrody

oraz wyróżnienia). W 1973 roku Biblioteka Miejska
w Szczuczynie otrzymała nazwę Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy. Dysponowała wtedy zbiorem 11379
tytułów, zapisanych była 2128 czytelników. Z dniem
1 stycznia 2006 r. utworzono publiczną instytucję
kultury, pod nazwą Biblioteka Miejska w Szczuczynie,
która obejmowała swoim zasięgiem Miasto i Gminę
Szczuczyn. Na koniec tego samego roku biblioteka
miała na stanie 36408 książek, zapisanych było 1042
czytelników.
W 2013 r. ukazała się możliwość pozyskania
środków finansowych na budowę siedziby biblioteki
miejskiej w ramach Programu Wieloletniego Kultura
+ Infrastruktura Bibliotek. Program ten miał na celu
przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne
centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia
społecznego. Pracownicy referatu Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie napisali
wniosek aplikujący o środki finansowe na budowę
nowej siedziby instytucji i pozyskali prawie 2 mln
zł na ten cel.
7 lipca 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą Mag – Bud Piotr Lipski z Grajewa na realizację
zadania. Zgodnie z projektem do istniejącego budynku
przy ul. Łomżyńskiej 11 w Szczuczynie dobudowano
skrzydło wschodnie. Trzykondygnacyjny budynek
został całkowicie przebudowany, wyremontowany i
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Część budynku na parterze zaadoptowana została na
potrzeby przedszkola miejskiego. Zagospodarowaniu
uległ również teren przed budynkiem. Powstała mini
scena, plac zabaw oraz parking.
W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste
otwarcie obiektu. Wśród zaproszonych gości było 
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 wielu przyjaciół książki z całego regionu.

Symbolicznego otwarcia budynku dokonali najmłodsi jego użytkownicy Michał
Przyborowski oraz Michalina Kaliszewska, po czym ks. Robert Mieczkowski
dokonał poświęcenia obiektu. Następnie
licznie przybyli goście mieli okazję zwiedzić
poszczególne pomieszczenia Biblioteki,
obejrzeć wystawy oraz wysłuchać referatu
na temat “Historii czytelnictwa i bibliotek
w Szczuczynie i jego okolicach”. Ogromną
niespodzianką okazał się koncert muzyczny
wykonany przez uczniów Szkoły Muzycznej im. J.S. Bacha – filia w Szczuczynie.
Tego dnia, nie zabrakło ciepłych słów,
gratulacji i podziękowań.
Mamy nadzieję, iż nowootwarty
budynek zawsze będzie tętnił życiem, a
najważniejsze imprezy kulturalne odbywały
się będą właśnie tutaj.
UM w Szczuczynie

Nowa siedziba – nowe możliwości
Biblioteka Miejska w Szczuczynie otworzyła swe
podwoje w nowym lokalu przy ulicy Łomżyńskiej
11 w Szczuczynie 14.03.2016 r. Przez pierwsze trzy
miesiące działalności zaoferowaliśmy użytkownikom
następujące oferty:
— cykliczne zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla
najmłodszych (2x w tygodniu oraz w soboty)
tradycyjne (np. plastyczne) i z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii – tabletów, np. „Esy
floresy”, „Biblioteczna lista przebojów”, „Andersen
w tablecie” i wiele innych;
— zawiązanie się grupy pasjonatów gry w warcaby,
którzy na cyklicznych spotkaniach doskonalą swe
umiejętności oraz razem spędzają wolny czas.
Efektem tych spotkań było zorganizowanie
przez Bibliotekę I Otwartego Turnieju Warcabowego,
który na pewno wpisze się w kalendarz imprez naszej
instytucji. Turniej objął swoim patronatem burmistrz
Szczuczyna Artur Kuczyński. Do zawodów, które
odbyły się 05.05.2016r. zgłosiło się 31 uczestników,
których zgodnie z regulaminem podzielono na trzy
kategorie: dzieci do lat 13, młodzież do lat 18 i dorośli.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała
komisja sędziowska pod przewodnictwem Krzysztofa
Jaworowskiego w składzie: Maria Jaworowska, Bogdan
Drobiński, Andrzej Kosmowski. Nad całością czuwał
kierownik szczuczyńskiej biblioteki Janusz Siemion.
Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach:
Kategoria – dzieci:
I miejsce: Karolina Łepkowska
II miejsce: Artur Konopka
III miejsce: Paulina Duzik
Kategoria – młodzież:
I miejsce: Anna Kossakowska
II miejsce: Patryk Truszkowski
III miejsce: Kamila Chrostowska
Kategoria – dorośli:
I miejsce: Jan Tomasz Sielawa
II miejsce: Piotr Sadowski
III miejsce: Marzena Bijowska
Pucharami zostali wyróżnieni Patryk Koński
i Marzena Bijowska jako najmłodszy i najstarszy
uczestnik turnieju;
− Biblioteka i Urząd Miejski ogłosiły 08.04.2016
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r. konkurs z okazji Światowego Dnia Ziemi. Był on
skierowany do ogółu mieszkańców miasta i gminy
Szczuczyn. Można było zgłaszać prace wykonane w
dowolnej technice, np. plakat, instalacja, prezentacja.
Organizatorzy powołali jury w składzie: Lucyna
Bogdan, Elwira Kołaczyńska-Bogdan, Agnieszka
Gardocka, Stanisława Piwko, Alicja Szleszyńska i
Katarzyna Ziental, któremu przewodniczył Janusz
Siemion – kierownik biblioteki. 21.04.2016 r. komisja
po zapoznaniu się z pracami rozstrzygnęła konkurs
przyznając 3 główne nagrody, oraz ze względu na
dużą liczbę ciekawych prac, 4 wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w bibliotece
22.04.2016 r. w dniu Światowego Dnia Ziemi. Rozpoczął je kierownik biblioteki Janusz Siemion prelekcją
na temat świętych sosen Puszczy Knyszyńskiej. Po
wystąpieniu zebrani mogli obejrzeć fotografie skarbów
natury ziemi podlaskiej. Następnie wszyscy przeszli
na górny hol, gdzie zastępca burmistrza Krzysztof
Zalewski w imieniu burmistrza Artura Kuczyńskiego
i własnym wręczył nagrody, wyróżnienia i dyplomy
wszystkim uczestnikom konkursu.

Szymon Bogdan za zajęcie I miejsca otrzymał
rower ufundowany przez Witolda Januszewskiego
(ZOR BIRAWIT).
Alicja Walmus za zajęcie II miejsca otrzymała
tablet ufundowany przez Joannę Mioduszewską
(UniNET).Damian Trojanowski za zajęcie III miejsca
otrzymał słuchawki stereofoniczne ufundowane przez
Joannę Mioduszewską (UniNET).
Wyróżnienia otrzymali: Lena Galińska, Rafał
Chmielewski, Mikołaj Ziental, Paweł Dzięgielewski. Zebrani mogli też obejrzeć zaaranżowaną przez
pracowników biblioteki wystawę prac konkursowych.
Wyróżnienia ufundowali Urząd Miejski, Biblioteka
Miejska oraz księgarnia „Dom książki” ze Szczuczyna.
Głównymi sponsorami nagród byli: Witold Januszewski (ZOR BIRAWIT), Joanna Mioduszewska
(UniNET).
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Burmistrz Szczuczyna, Artur Kuczyński przyznał
swoja nagrodę w konkursie z okazji „Światowego
Dnia Ziemi”. Nagrodę otrzymała Wiktoria Smoła,
uczennica Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie.
— konkurs „Moja Biblioteka” – pokłosie wizyty
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Prace konkursowe wyeksponowano na wystawie, a ich autorów nagrodzono dyplomami oraz
okolicznościowymi grawertonami;
— w ramach kontynuacji cyklu „Poznajemy historię”:
z okazji 73. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim Biblioteka Miejska w Szczuczynie
wraz z Publicznym Gimnazjum im. Stanisława
Antoniego Szczuki w Szczuczynie wzięły udział
w akcji społeczno – edukacyjnej Żonkil, organizowanej już po raz czwarty przez Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. Dnia 21.04.2016 r. o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej biblioteki
grupa gimnazjalistów obejrzała premierę filmu
edukacyjnego pt: „Nie było żadnej nadziei” o przebiegu powstania w Getcie Warszawskim. Pokaz
filmu poprzedzony był wystąpieniem kierownika
Biblioteki Miejskiej – pana Janusza Siemiona,
który w krótkich słowach przybliżył uczniom
historię tego powstania;
— 18.05.2016 r. zapoczątkowaliśmy nową akcję w
związku z Międzynarodowym Dniem Muzeów, 
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zapraszając najmłodsze dzieci na dzień otwarty
Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie, którym
się opiekujemy. Gościliśmy przedszkolaków z
Przedszkola Samorządowego w Szczuczynie z
opiekunkami: panią Wandą Drobińską, panią
Aleksandrą Merchelską, panią Anną Gąsiewską
i panią Magdaleną Jagusz. Nasi mali goście z
wielkim zainteresowaniem obejrzeli eksponaty
strażackie, a następnie wzięli udział w zabawach
ruchowych w Starym Parku, które poprowadził
pan Wojciech Łapiński.
Obie grupy przedszkolne („Smerfy” i „Gwiazdeczki”) otrzymały certyfikaty uczestnictwa w Dniu
Muzeów. Następnie z wizytą do muzeum przyszli
najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej (klasa
0 a, 0 b, 0 c) wraz z wychowawczyniami: panią
Beatą Nagel, panią Teresa Galińską i panią Lucyną
Kaplą. Nasi goście mogli obejrzeć instrumenty,
kaski i elementy umundurowania strażackiego.
Każdy z obecnych mógł dotknąć i przymierzyć
zaprezentowane eksponaty, co spotkało się z
wielkim entuzjazmem ze strony zwiedzających.

—

—

—

Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu i umiejętności druhów szczuczyńskiej OSP. Ochotnicza
Straż Pożarna w Szczuczynie to partner, na którego
zawsze możemy liczyć. Po wizycie w muzeum
uczniowie wzięli udział w maratonie gier i zabaw
„Ukryty skarb”. Dzieci, by rozwiązać zagadkę
służącą do odnalezienia ukrytego skarbu, musiały
wykazać się sprytem, szybkością, skupieniem i
wytrwałością w pokonaniu przygotowanych dla
nich zadań. Rywalizacja między klasami była
bardzo zacięta. Zwycięstwo odniosła klasa 0b,
drugie miejsce zajęła klasa 0a, trzecie miejsce
klasa 0c. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i
słodkie upominki. Rywalizacja klas była jeszcze
bardziej zacięta podczas quizu „Co wiem o Straży
Pożarnej?” podczas którego uczniowie wykazali

—

się wiedzą na temat straży pożarnej i naszego
lokalnego muzeum. W tej konkurencji pierwsze
miejsce zajęła klasa 0a, drugie miejsce zajęła klasa
0b, trzecie miejsce zajęła klasa 0c. Wszystkie klasy
otrzymały dyplomy i nagrody książkowe;
zapoczątkowaliśmy cykl spotkań „Kultury świata”.
Dotychczas odbyły się dwa spotkania: Dzień Koreański „Feel Korea” i Dzień Japoński „Konichiwa”.
W czasie których przybliżono uczniom szkół
podstawowych z naszego regionu te egzotyczne
i odległe nam kulturowo kraje, prezentując ich
tradycję, kulturę, przykłady tradycyjnych potraw
oraz muzykę i zabawy dziecięce. Atrakcją były
oryginalne stroje narodowe (koreańskie hanboki
udostępniło nam Centrum Kultury Koreańskiej w
Warszawie, przekazało ono też bibliotece bezpłatne
materiały edukacyjne oraz maski do malowania).
Cykl przygotowały stażystki Olga Kowalewska i
Marlena Stocka;
w dniach 19.03– 02.04.2016 r. można było obejrzeć
wystawę kart wielkanocnych z ostatniego półwiecza podarowanych nam przez nieodżałowanego
przyjaciela biblioteki, pana Mariana Mikołaja
Jonkajtysa;
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
pracownicy naszej biblioteki wraz z zaproszonymi
gośćmi odwiedzają dzieci czytając im wybrane
fragmenty z literatury dziecięcej. Byliśmy w naszym
przedszkolu, gdzie ks. wikary Robert Mieczkowski czytał bajki oraz wyciągał z nich morał.
Najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej w
Szczuczynie czytali m.in. pani sekretarz Jolanta
Budzińska, wolontariuszki Renata i Maja Markiewicz oraz zastępca burmistrza pan Krzysztof
Zalewski. Spotkania kończyły zawsze ożywione
i ciekawe dyskusje na temat książek i literatury;
w maju ruszyła także akcja „Odjazdowy Bibliotekarz” – w dniu 28.05.2016 r. odbył się pierwszy
z serii wyjazdów w ramach akcji „Odjazdowy
Bibliotekarz”. Uczestnicy rajdu rowerowego pt.:
„Rajd z literaturą regionalną” wyruszyli spod
pomnika Stanisława Antoniego Szczuki, kierując
się do Niećkowa, gdzie znajduje się filia Biblioteki
Miejskiej w Szczuczynie.
Dzieci pod opieką Marleny Stockiej, Wojciecha
Łapińskiego i Andrzeja Kosmowskiego w rekreacyjnym tempie pokonały 4-kilometrową trasę
wycieczki.
Po dotarciu na miejsce, rowerzystów powitała
prowadząca filię w Niećkowie pani Alicja Butkie-
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wicz i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.
Wspólnie spędzony czas wypełniony był różnymi
grami i zabawami oraz ogniskiem z kiełbaskami
i innymi smakołykami, przy którym uczestnicy
wspólnie z grającymi na gitarach burmistrzem
Arturem Kuczyńskim i Adamem Jaguszem zaśpiewali kilka znanych piosenek;
— już na drugi dzień po uruchomieniu naszego nowego
budynku spotkali się w nim po raz pierwszy seniorzy
uczestniczący w zajęciach komputerowych „Pierwszy
krok w cyfrowy świat”. Zajęcia te są kontynuowane;
— działająca w ramach warsztatów poetyckich przy
bibliotece grupa „Zaklinacze słów” zorganizowała
w niedzielę 29.05.2016 r. po mszy św. o godzinie
10.30 w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie poetyckie spotkanie dla mam z okazji Dnia
Matki. Grupą od jej powstania (18.10.2014 r.)
opiekują się zaprzyjaźnieni z biblioteką lokalni
poeci Józef Zenon Budziński i Anna Jachimska.
Z możliwości jakie daje nowy budynek - siedziba Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie przy ulicy
Łomżyńskiej 11, korzystają także nasi lokalni part-

nerzy. Miejski Dom Kultury zorganizował w jednej
z sal edukacyjnych 04.04.2016 r. Turniej Wiedzy
o Pożarnictwie, a 07.04.2016 r. Otwarty Turniej
Szachowy. Od 09 do 31 maja można było obejrzeć
w holu głównym wystawę prac fotograficznych pt.:
„MIKROKOSMOS” pani Barbary Paszkowskiej –
głównego instruktora Miejskiego Domu Kultury.

Tekst:
Andrzej Kosmowski, Renata Markiewicz, Janusz Siemion
Zdjęcia: Joanna Siemion

Biblioteka Miejska w Szczuczynie uhonorowana
„Dyplomem Srebrnej Róży”
Uroczyste obchody Światowego Dnia Książki oraz Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, połączone z pożegnaniem i uhonorowaniem
Dyrektora Książnicy Podlaskiej Jana Leończuka odbyły się w
piątek 13 maja 2016r. w nowej siedzibie Książnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Tego dnia spośród wszystkich podlaskich bibliotek dziewięć zostało
wyróżnionych „Dyplomem Srebrnej Róży”. Wśród nich znalazła się Biblioteka
Miejska w Szczuczynie. Kapituła Nagrody Srebrnej Róży pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Jarosława Ławskiego przyznała Januszowi Siemionowi, Kierownikowi Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie wraz z Zespołem
Pracowników Dyplom Honorowy za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania
pozabudżetowych środków finansowych na działalność biblioteki oraz liczne
inicjatywy promujące wiedzę o regionie.
Nagrodą Srebrnej Róży kapituła uhonorowała Dyrektora Jana Leończuka, a laureatką konkursu „Podlaski
Bibliotekarz Roku 2015” została Marzanna Ewa Chodakowska dyrektor biblioteki w Surażu.
Odchodzącego na zasłużony odpoczynek Dyrektora Jana Leończuka w imieniu własnym, pracowników oraz
Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego pożegnał i podziękował za współpracę, a przede wszystkim
pamięć i serdeczność jaką Pan Jan darzył szczuczyńską bibliotekę jej Kierownik Janusz Siemion.
Uroczystości zakończył koncert pt. „Arie z humorem”, w czasie którego zebrani wysłuchali znanych arii
operetkowych w wykonaniu solistki Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operetka” Lizy Wesołowskiej,
której akompaniował Antoni Czajkowski.
Janusz Siemion
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Bieg Papieski
Miejski Dom Kultury, Urząd Miejski i Parafia
Rzymsko-Katolicka w Szczuczynie po raz ósmy byli
organizatorami Biegu Papieskiego dla uczczenia ٩٦
rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II przypadającej
١٨ maja. W biegu uczestniczyły dzieci i młodzież
ze szkół w Szczuczynie, Niedźwiadnej, Radziłowie,
Wąsoszu, Niećkowie, Grajewie i Żeber. W bieżącym
roku odbył się po raz trzeci Otwarty Bieg Świętego
Jana Pawła II o Puchar Proboszcza Parafii Szczuczyn.
Imprezę otworzył Burmistrz Miasta – Artur Kuczyński
oraz proboszcz parafii pw. INMP w Szczuczynie

ksiądz Robert Zieliński. Bieg odbywał się dookoła
płyty boiska na stadionie miejskim w Szczuczynie, a
dystans był ustalony adekwatnie do wieku uczestników.
Najlepszymi okazali się:

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczuczynie i Grajewie:
1. Katarzyna Kowalewska – Wąsosz
1. Mariusz Kozłowski - Wąsosz
2. Monika Majewska – Grajewo
2. Wojciech Dubowski - Szczuczyn
3. Basia Płochocka – Żebry
3. Paweł Danowski - Szczuczyn
Kategoria krasnali – klasy O-1
1. Paulina Sobolewska – SP Szczuczyn
1. Fabian Zyskowski – SP Szczuczyn
2. Maja Janiszewska – SP Niedźwiadna
2. Patryk Wiśniewski – SP Szczuczyn
3. Klaudia Mikołajczyk – SP Szczuczyn
3. Dawid Brozio – SP Szczuczyn
Klasa II-III
1. Aleksandra Ziemkiewicz – SP Radziłów
1. Hubert Orzechowski – SP Szczuczyn
2. Julia Wiśniewska – SP Szczuczyn
2. Mateusz Berć – SP Niedźwiadna
3. Nina Mioduszewska – SP Szczuczyn
3. Bartłomiej Szczech – SP Niedźwiadna
Klasa IV
1. Małgorzata Chludzińska – SP Niedźwiadna
1. Mikołaj Zyskowski – SP Szczuczyn
2. Marlena Laszczkowska – SP Szczuczyn
2. Bartłomiej Sikorski – SP Szczuczyn
3. Karolina Sobolewska – SP Szczuczyn
3. Piotr Purzyczko – SP Szczuczyn
Klasa V
1. Sylwia Orzechowska – SP Szczuczyn
1. Mateusz Wojsław – SP Szczuczyn
2. Julia Odachowska – SP Radziłów
2. Kacper Świderski – SP Szczuczyn
3. Karolina Cimochowska – SP Szczuczyn
3. Szymon Chmielewski – SP Niedźwiadna
Klasa VI
1. Weronika Polińska – SP Szczuczyn
1. Paweł Danowski – SP Szczuczyn
2. Klaudia Konopka – SP Szczuczyn
2. Marcin Skrodzki – SP Szczuczyn
3. Łucja Ostaszewska – SP Niedźwiadna
3. Miłosz Zyskowski – SP Szczuczyn
Gimnazjum:
1. Joanna Kryszczyńska – GP Szczuczyn
1. Paweł Górski – GP Szczuczyn
2. Ewa Józwik – GP Szczuczyn
2. Mariusz Brzostowski – GP Szczuczyn
3. Kamila Maciorowska – GP Szczuczyn
3. Adrian Grzybowski – GP Szczuczyn
Szkoły średnie:
1. Magdalena Brodowska – ZS Niećkowo
1. Krystian Marczykowski – ZS Niećkowo
2. Estera Krajewska – ZS Niećkowo
2. Kamil Cimochowski – ZS Niećkowo
3. Anna Szczesik – ZS Szczuczyn
3. Michał Grzymkowski – ZS Niećkowo
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W III Otwartym Biegu Świętego Jana Pawła
II najlepszym biegaczom wręczył medale i puchary
ich fundator - Ksiądz Proboszcz Robert Zieliński:
Kobiety:
1. Ewie Alickiej - Szczuczyn
2. Joannie Kryszczyńskiej – GP Szczuczyn
Mężczyźni:
1. Patrykowi Danowskiemu z Zespołu Szkół w
Niećkowie
2. Arturowi Konopka z Zespołu Szkół w Niećkowie
3. Patrykowi Sulewskiemu z Zespołu Szkół w Niećkowie

35

Zwycięzcy biegu otwartego otrzymali puchary pozostali zaś medale i okolicznościowe dyplomy
ufundowane przez MDK w Szczuczynie a wręczali je:
Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, ksiądz Proboszcz
Robert Zieliński, Przewodniczący rady Miasta Tomasz
Mioduszewski, zastępca Burmistrza Krzysztof Zalewski,
Radny Powiatu Grajewskiego Radosław Trzciński, Dyrektor SP w Niedźwiadnej Krzysztof Grunwald oraz
nauczyciele SP w Szczuczynie Krzysztof Jaworowski i
Artur Dobrzycki. Imprezę prowadził Dyrektor MDK
w Szczuczynie Janusz Marcinkiewicz.
Andrzej Szabelski

„Gwiazda” trzecia w Polsce w młodziczkach i nie tylko
Drugi kwartał 2016 roku w sporcie zapaśniczym, to wiele imprez rangi mistrzowskiej i wiele
sprawdzianów. W imprezach tych z powodzeniem
uczestniczyli przedstawiciele MLUKS „GWIAZDA”
przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. Po zdobyciu
w marcu brązowego medalu Mistrzostw Polski Juniorek w zapasach w kat. do 63kg przez Ewę Alicką
i wspólnie z koleżankami: Adrianną Zańko, Karoliną
Zamojską i Weroniką Szczech 26 punktów we
współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży do boju
przystąpili inni. W pierwszej kolejności w bój poszedł
Damian Trojanowski, który podczas Mistrzostw
Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym, które
odbyły się w dniach 01-02.04.2016 roku w Teresinie
w kat. do 50kg zajął dobre 5 miejsce zdobywając
dla klubu i województwa kolejne 8 pkt we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży. Następnie
podczas Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego
im. Tadeusza i Zygmunta Strusa w Siedlcach, który
odbył się w dniu 16.04.2016 roku pokazali się młodsi
oraz nieliczni starsi. W turnieju oprócz ekip z woj.
lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego i mazowieckiego
brały udział drużyny z Białorusi, Litwy i Ukrainy.
Klasę potwierdziła niezawodna nasza juniorka Ewa
Alicka, która w kat. do 63kg „na luzie” wywalczyła
złoty medal. Wśród kadetów dobrze zaprezentował
się Martin Wesołowski, który w kat. do 76kg zdobył
srebrny medal. Młodziczki startując w 9 – osobowym
składzie zajęły drugie miejsce na dziewięć startujących ekip ustępując zaledwie jednym punktem 12
– osobowej ekipie WLKS SIEDLCE – IGANIE
NOWE oraz wyprzedzając o 5,5 pkt. 11 – osobową
ekipę „SOKOŁA” Lublin. Indywidualnie dziewczęta

zdobyły: Oliwia Ostaszewska – złoty medal w kat.
do 32kg, Łucja Ostaszewska – złoty medal w kat. do
37kg, Renata Gutowska – brązowy medal w kat. do
40kg, Ewelina Gąsiewska – brązowy medal w kat.
do 44kg, Kinga Zielińska – brązowy medal w kat. d
48kg, Oliwia Żebrowska – brązowy medal w kat. do
52kg, Agnieszka Dzięgielewska – złoty medal w kat.
do 67kg oraz Magdalena Bagińska – brązowy medal
w kat. do 67kg. Punkty drużynie zdobyła również
Paulina Tyszka, która w kat. do 48kg zajęła ostatecznie
5 miejsce. Po tym pierwszym sprawdzianie młodziczek przyszedł czas na poważniejszy start zarówno
dla młodziczek jak i starszych koleżanek. Otóż w
dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Chełmie odbył
się Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny młodziczek
w zapasach w stylu wolnym i młodzików w stylu klasycznym oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet
w zapasach. W „młodzieżówce” woj. podlaskie było
reprezentowane przez trzy zawodniczki – wychowanki
„GWIAZDY”: Annę Czyżyńska, Monikę Gryczan
oraz Karolinę Drobińską. Wszystkie dołożyły po 3
cegiełki do punktacji we współzawodnictwie sportu
dzieci i młodzieży zajmując odpowiednio: Monika
Gryczan 7 miejsce w kat. do 60kg, Anna Czyżyńska
8 miejsce w kat. do 69kg i Karolina Drobińska reprezentująca obecnie UAKS „PODLASIE” Białystok 8
miejsce w kat. do 48kg. Dobrze spisali się również
przedstawiciele „GWIAZDY” wśród klasyków, gdyż
zajęli 8-9 miejsce drużynowo na 29 startujących klubów. Najlepiej powalczyli Krystian Pawłowski, który
zdobył złoty medal w kat. do 66kg, medal koloru
brązowego wywalczył Paweł Chrostowski w kat. do
85kg, a Wiktor Bobrowski walcząc z kontuzją zajął



 ostatecznie 7 miejsce w kat. do 59kg. Dziewczęta

natomiast jak zwykle pokazały, że trzeba się z nimi
liczyć. Na 28 startujących ekip zajęły na tym turnieju
drugie miejsce ustępując jedynie ekipie „SUPLESU”
Wierzbica, a wyprzedzając ekipę „ZNICZA” Podzamcze. Indywidualnie dziewczęta w tym turnieju
zajęły: Agnieszka Dzięgielewska – pierwsze miejsce
w kat. do 67kg, Magdalena Bagińska – drugie miejsce
w kat. do 67kg, Emilia Bagińska – drugie miejsce w
kat. do 57kg, Łucja Ostaszewska – trzecie miejsce
w kat. do 37kg, Oliwia Ostaszewska – piąte miejsce
w kat. do 32kg, Renata Gutowska – 5 miejsce w
kat. do 37kg, Ewelina Gąsiewska – 5 miejsce w kat.
do 44kg, Oliwia Żebrowska – 5 miejsce w kat. do
52kg, Kinga Zielińska – 11 miejsce w kat. do 48kg.
Informacją dnia, było podsumowanie współzawodnictwa za 2015 rok wśród młodziczek w rywalizacji
Uczniowskich Klubów Sportowych, gdyż okazało się,
że dziewczęta wywalczyły dla Szczuczyna 3 miejsce i
trener Grzegorz Zańko z ogromną satysfakcją odebrał
Puchar Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego
w Warszawie. W międzyczasie Jan Krystian Tyszka
biorąc udział w turniejach kwalifikacyjnych wywalczył
awans do XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym, która odbyła się w
dniach 06-08.05.2016 r. w Lidzbarku Warmińskim,
na której zajął on 7 miejsce w kat. do 42kg zdobywając kolejne 4 pkt. dla klubu i województwa we
współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży. W
maju do rywalizacji przystąpiła ponownie młodsza
grupa adeptów zapaśniczego rzemiosła, która dzięki

wsparciu władz samorządowych miała możliwość
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym młodziczek w zapasach w stylu wolnym
i młodzików w stylu klasycznym, który odbył się
w dniach 20-21.05.2016r w Stoczku Łukowskim.
Dziewczęta i chłopcy udowodnili, że trzeba się z nimi
liczyć. Dziewczęta na 17 klubów biorących udział
w zawodach zajęły drugie miejsce ustępując jedynie
ekipie „SUPLESU” Wierzbica, a wyprzedzając ekipę
„SOKÓŁ” Lublin. Puchar za drużynówkę odbierał
były zapaśnik „WISSY” Szczuczyn, obecnie członek
klubu „GWIAZDA”, przyjaciel zapasów i sponsor –
Tomasz Milewski. Indywidualnie dziewczęta w tym
turnieju zajęły: Magdalena Bagińska – pierwsze w
kat. do 67kg, Oliwia Ostaszewska – drugie w kat.
do 32kg, Renata Gutowska – drugie w kat. do 37kg,
Łucja Ostaszewska – trzecie w kat. do 40kg, Kinga
Zielińska – trzecie w kat. do 52kg, Ewelina Gąsiewska
– piąte w kat. do 40kg i Oliwia Żebrowska – siódme
w kat. do 52kg. Dobrze powalczyli również chłopcy.
Srebrne medale wywalczyli: Krystian Pawłowski w
kat. do 66kg i Paweł Chrostowski w kat. do 85kg,
Mateusz Wojsław uplasował się na 13 pozycji w kat.
do 47kg. Jak widać „GWIAZDA” daje przykład, że
przy dość niskim nakładzie finansowym, ale za to
przy ogromnym zaangażowaniu dzieci, rodziców i
działaczy klubu możliwe jest uzyskiwanie wysokich
wyników sportowych, dzięki którym o Szczuczynie
w Polsce mówi się z szacunkiem.
Grzegorz Zańko

Zapasy w Suwałkach
W dniu 03 czerwca 2016 roku w Suwałkach odbył się
X Turniej Zapaśniczy Młodziczek Młodzików oraz dzieci o
Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w zapasach w stylu wolnym. W Turnieju tym rywalizowały ekipy z woj. podlaskiego
oraz zaproszone z woj. warmińsko- mazurskiego, a zwłaszcza
dzieciaki, które nie musiały poprawiać ocen przed końcem
roku szkolnego. Nasza „GWIAZDA” w okrojonym składzie
pokazała jednak, że ciągle mamy potencjał. W dziewczętach
drużynówkę wygrała bezapelacyjnie, wśród chłopców w grupie
młodzików zajęła drugie miejsce. Indywidualnie medale zdobyli:
złote- Adrian Dutkiewicz, Mateusz Wojsław, Pawłowski Krystian, Wróblewska Oliwia, Zielińska Kinga,
Bagińska Emilia, Chrostowska Jula, Bagińska Magdalena i Gutowska Renata, srebrne- Pawłowski Adrian,
Koński Patryk, Danowski Paweł, Świderski Kacper, Wróblewska Julia i Gąsiewska Ewelina, brązowe- Pawłowski Jakub, Żebrowska Oliwia i Kosykowski Przemysław. Puchar najmłodszej uczestniczki zawodów od
organizatorów otrzymała debiutantka Julia Wróblewska.
Grzegorz Zańko

