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Od Redaktora:                    
    W imieniu Kolegium Redakcyjnego ser-
decznie zapraszam Mieszkańców do lektury 
bieżącego numeru „Szczuczyńskich Wieści”. 
Gazeta lokalna jest bezpłatnym kwartalnikiem 
wydawanym jako Informator Miasta i Gminy 
Szczuczyn. Periodyk jest gazetką inicjującą 

i wspierającą działania gminy pod względem jej rozwoju, gospo-
darności, kultury i rekreacji. W znacznym stopniu przyczynia się 
do promocji istotnych osiągnieć gminy, których jest coraz więcej. 
Przypominam, że „SW” ukazują się w trybie non-stop, dzięki zasłudze 
burmistrza i władz samorządowych miasta, tworząc między nimi 
demokratyczną relację obywatelską. Niby to mała, lokalna gazetka, ale 
poziomem merytorycznym artykułów, różnorodnością tematyczną, 
bogactwem informacji i form nie ustępuje gazetom lokalnym, które 
zatrudniają na pełnych etatach zespoły redakcyjne. Przy czym nasza 
Redakcja działa na zasadzie pełnego wolontariatu. Gazetka nie 
jest dla nas źródłem dochodów ani intratnym interesem. Redakcja 
powstała z woli osób, które nie odmawiają kosztownych wyrzeczeń 
w kolejnych rolach aktywności społecznej na rzecz – mieszkańców. 
Staramy się przybliżać społeczeństwu możliwość zapoznania się 
z celami i efektami pracy samorządu. W ten sposób pogłębia się tzw. 
lokalna – żywa socjologia – wsłuchana w codzienny rytm naszego 
życia. Naszym zadaniem jest publikowanie artykułów transparentnych, 
cennych poznawczo i wiarygodnych historycznie, merytorycznie 
i literacko. W imieniu Kolegium Redakcyjnego dziękuję za duże 
zainteresowanie się tekstami gazetki. 
 Przed nami rok wyborczy i podsumowujący okres całokształtu 
pracy samorządu. Ci, którzy czytają „SW” i Ci, którzy przemieszczają 
się po obszarach miasta i gminy, zupełnie obiektywnie stwierdzają, 
że nie był to okres stracony. Samorząd dokonał tak wiele, na ile pod 
względem obiektywnym było go stać, choć jego intelektualna wola 
skłonna była dokonać wielokrotnie więcej.
 Póki co, idzie wiosna, a z nią pasja wielkiego przeżywania. 
Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa będzie dla wszyst-
kich zapłatą za każdy trud wniesiony w relacjach społecznych, 
radościach rodzinnych i zadowoleniu z Samorządu pracującego 
na nasze lepsze, bardziej godne i dostatnie życie. 
 Dziękuję współredaktorom oraz wszystkim osobom współ-
pracującym i wspierającym naszą gazetkę.

Stanisław Orłowski – redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy,
    kolejny raz spotykamy 
się na łamach Szczuczyń-
skich Wieści, które starają 
się przybliżać Państwu to, 
czym żyje miasto i  gmina 
Szczuczyn. 
    Lato już za nami, a więc 
i zasadniczy zakres przewi-

dzianych na ten rok inwestycji został zrealizowany. 
Nowe odcinki dróg w Niedźwiedzkich, Niećkowie 
i os. Pawełki w Szczuczynie są już faktem. Obec-
nie czekamy jeszcze na zakończenie rewitalizacji 
placu przy zbiegu ul. Sobieskiego i Wąsoskiej.
 Miniony okres, co warto zaznaczyć, to również 
czas niepowtarzalnych wydarzeń kulturalnych. 
Takiej oferty zajęć wakacyjnych dla najmłodszych 
jeszcze nie mieliśmy. Nasza Biblioteka Centrum 
Kultury działa coraz lepiej, a to cieszy i napawa 
optymizmem na przyszłość.
 W tym wydaniu znajdą również Państwo 
relację z naszych „małych sukcesów”, otwarcia 
świetlicy w Brzeźniu, czy też boiska rekreacyjnego 
w Bzurach. Wszędzie tam działamy z mieszkań-
cami i dla mieszkańców.
 Pewnie moment, w którym otrzymacie Pań-
stwo nasze wydawnictwo do ręki, będzie już 
czasem powyborczym. Pozostaje mi tylko mieć 
nadzieję, że frekwencja tegorocznych wyborów 
samorządowych będzie wyrazem Waszego za-
angażowania i zrozumienia potrzeb Szczuczyna.
Pozdrawiam serdecznie

Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna 
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Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych
 Pod koniec czerwca 2018 r. na boisku Orlik 
w Szczuczynie odbyła się po raz pierwszy Olimpiada 
Sportowa Osób Niepełnosprawnych Szczuczyn 2018. 
Impreza została zorganizowana przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Grajewie i w Szczuczynie dzięki uzy-
skanemu wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego 
w Grajewie oraz sponsorów. Olimpiada zgromadziła 
zawodników i opiekunów z takich miast jak: Olec-
ko, Sejny, Kolno, Mońki, Grajewo, Szczuczyn oraz 
wielu wolontariuszy, którzy pomagali w sprawnym 
przebiegu wszystkich konkurencji. Celem imprezy 
była integracja i rywalizacja osób niepełnosprawnych, 
popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz budzenie 
wiary we własne siły i możliwości wszystkich za-
wodników. Olimpiada rozpoczęła się od przywitania 
uczestników, opiekunów oraz gości, wśród których 
znaleźli się  m.in. p. Grażyna Bogdańska Dyrektor 
Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, 
p. Jolanta Budzińska – Sekretarz UM w Szczuczy-
nie, p. Anna Świderska – Kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, p. Anna 
Jagusz – Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie, p. 
Janusz Marcinkiewicz – Członek Zarządu Powiatu 
Grajewskiego, p. Janusz Siemion – Dyrektor BCK 
w Szczuczynie, p. Krzysztof Wysocki – Prezes WPK 
TBS w Szczuczynie. 
 Następnie wszyscy uczestnicy i goście wzięli 
udział w przemarszu z pochodnią wokół stadionu. 
Zwieńczeniem przemarszu było odpalenie znicza 
Olimpijskiego przez p. Martę Gutowską – Kierownik 
WTZ w Szczuczynie i w Grajewie oraz p. Wiesława 
Ruszczyk – Prezesa Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych. Po symbolicznym otwarciu Olimpiady 

wszyscy sportowcy, dzięki pięknej pogodzie mogli 
bez przeszkód rozpocząć sportową rywalizację.
 Zawodnicy i zawodniczki startowali w klasycz-
nych konkurencjach lekkoatletycznych: biegach na 
200 metrów, biegu na 400 metrów, sztafecie 4×100 
metrów oraz wielu innych, dostosowanych do stop-
nia i rodzaju niepełnosprawności. Konkurencjom 
olimpijskim towarzyszyły, także inne atrakcje: dmu-
chańce, paintball, foto-ramka. Olimpiadę uświetniał 
Dj Szymi, który przez cały czas gorąco zachęcał do 
zabawy. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali 
medale, najlepsi dostali, także puchary oraz nagrody 
ufundowane przez sponsorów. 
 Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych 
Szczuczyn 2018 nie była tylko rywalizacją sportową, 
była radością, zabawą oraz formą poznania nowych 
osób. Olimpiada w Szczuczynie, chodź organizowana 
po raz pierwszy, spotkała się z wielkim zaintereso-
waniem osób niepełnosprawnych, co bardzo cieszy, 
gdyż wysiłki organizatorów zostały należycie docenione 
przez osoby najważniejsze w tym dniu. 
 Dziękujemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia za 
rok! :)

Artur Muczyński 
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VII Piknik Sołecki
 Za nami kolejna, VII już edycja Pikniku Sołec-
kiego. Jak co roku sołtysi wraz ze swoimi drużynami 
spotkali się, by wziąć udział w zawodach sporto-
wych. Przystąpiło do nich 10 zespołów, w tym po 
raz pierwszy Bank Spółdzielczy w Szczuczynie. Do 
konkurencji zgłosiły się następujące wsie: Bzury, 
Brzeźnio, Dołęgi, Danowo – Lipnik, Chojnowo, 
Niedźwiadna, Skaje, Świdry – Awissa oraz Urząd 
Miejski i Bank Spółdzielczy. 
 Po raz kolejny zawody odbyły się na boisku Or-
lik, a przygotowania trwały od wczesnych godzin 
rannych. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy 
rozstawiali swoje namioty oraz przygotowywali się do 
przeprowadzenia konkurencji. Pogoda choć wietrzna i 
momentami pochmurna, na czas zawodów pozwoliła 
przedostać się blaskom promieni słonecznych i tym 
samym umilić zmagania sportowe.
 Konkurencje zaproponowane drużynom na VII 
Pikniku Sołeckim różniły się od przeprowadzanych 
w poprzednich edycjach. Organizatorom zależało 
na odświeżeniu oraz innowacyjności sportowych 
zmagań, celem których jest przede wszystkim za-
bawa uczestników. I tak wśród wyzwań stawianych 
sołectwom znalazły się: rzut ziemniakiem do celu, 
rzut gumiakiem, przetaczanie beli czy skakanka. Nie 
zabrakło również ponadczasowego dojenia krasuli czy 
przejażdżki sołtysa na taczce. 
 W tym roku uczestnicy nastawili się przede 
wszystkim na dobrą zabawę. Nie zabrakło dopingu 
widowni oraz pozytywnej energii, która przełożyła się 
na wyniki konkurencji. Również najmłodsze grono 
uczestników Pikniku miało zapewnione atrakcje w 

postaci dmuchanych zjeżdżalni czy waty cukrowej. 
Gośćmi specjalnymi byli: Wojciech Grochowski, 
przedstawiciel SM Mlekpol oraz Michał Zarzecki, 
prezes FML. Panowie czynnie brali udział w pro-
wadzeniu konkurencji oraz dopingowaniu drużyn. 
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 W dziewięciu konkurencjach można było zdobyć 
max. 108 punktów. Liderzy wychodzący na prowa-
dzenie zmieniali się przy każdym zmaganiu, a koń-
cowego wyniku nie dało się przewidzieć. Ostatecznie 
punktacja wyłoniła zwycięzców głównej nagrody oraz 
uplasowała uczestników na podanych miejscach:
I miejsce: Dołęgi 
II miejsce: Bzury 
III miejsce: po raz pierwszy zdobyły dwie drużyny: 
Chojnowo oraz Skaje
IV miejsce: Brzeźno
V miejsce: Niedźwiadna
VI miejsce: Bank Spółdzielczy
VII miejsce: Danowo – Lipnik
VIII miejsce: Świdry – Awissa
IX miejsce: Urząd Miejski 

Muzyczna Kawiarenka na Kościelnej
 15 sierpnia mieszkańcy Szczuczyna mogli wziąć 
udział w „Spotkaniu na Kościelnej”. Zorganizowana 
na placu przy Kościele kawiarenka, oferowała każdemu 
wiele atrakcji. Po każdej mszy czy w innym dowolnym 
dla każdego momencie, mieszkańcy mogli zatrzymać 
się na kawę i ciasto. Słodkie wypieki przygotowały 
niezastąpione gospodynie z okolicznych wsi. Droż-
dżówki, pączki, serniki oraz szarlotki cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Nie zabrakło również 
przepięknej oprawy muzycznej oraz niespodzianek, 
które zorganizowali pracownicy Urzędu Miejskiego 
wspólnie ze Związkiem Piłsudczyków. Naszą Para°ę 
odwiedzili również rowerzyści z Poznania, którzy 

pokonując tysiące kilometrów przypadkiem zatrzymali 
się na mszę świętą w naszej świątyni. Zainteresowali 
się zorganizowanym spotkaniem i spędzili czas z naszą 
społecznością.
 Muzyczna kawiarenka zorganizowana była w celu 
zbiórki pieniędzy na remont budynków poklasztor-
nych oraz świątyni. Deszczowe chmury, jak również 
uczestnicy spotkania sprawili, że o godz. 14 wydany 
został ostatni kawałek ciasta, a to oznaczyło koniec 
projektu. Dzięki zainteresowaniu mieszkańców udało 
się zebrać 5048, 83 zł i 6 €. Zebrane pieniądze zostały 
przekazane ks. Proboszczowi. 

Ewa Podbielska

 Wszystkim drużynom dziękujemy za uczestnictwo 
i wspólną zabawę! 
Do zobaczenia za rok! 

Ewa Podbielska
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Dożynki
 12 września w Para°i Szczuczyn odbyły się gmin-
ne Dożynki, staropolskie święto plonów i rolników 
kończących prace żniwne. W tym roku gospoda-
rzami Dożynek byli rolnicy ze Szczuczyna, których 
reprezentowali starosta i starościna dożynek – Paweł 
Sokołowski i Weronika Szczech.
 Rozpoczęcie mszy odbyło się poprzez uroczyste 
powitanie rolników oraz wniesienie wieńców dożyn-
kowych do świątyni. Starości dożynek skierowali kilka 
słów do zebranych: „Jest w życiu każdego człowieka czas 
na pracę, modlitwę, odpoczynek, zabawę i świętowanie. 
Dzisiaj jest dzień szczególny dla rolników z Para�i 
Szczuczyn. Świętujemy zbiór plonów, jakie zebraliśmy 
w bieżącym roku. Bogu i rolnikom dziękujemy za chleb”. 
Inauguracją mszy było przekazanie ks. Robertowi 
Zielińskiemu chleba, który symbolizuje o°arę skła-
daną Bogu. Ks. Robert również poprzez wygłoszone 
kazanie, przybliżył znaczenie dożynek oraz rolników, 
dzięki którym możemy cieszyć się każdego dnia do-
statkiem chleba powszechnego. Na mszy głos zabrali 
także Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński oraz 
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan 
Krajewski. 
 Delegacje okolicznych sołectw Urząd Miejski oraz 
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie złożyli również na 
ręce ks. Roberta dary. 
 Jak co roku, dekoracja Kościoła oddawała charakter 
celebrowanej mszy. Rolnicy postarali się, by ozdoby 
symbolizowały rolnictwo, a także odnosiły się do 

codziennej pracy na wsi. Na koniec mszy zgromadzeni 
otrzymali poświęcone bochenki chleba, które zabrali 
do domów. 
 „Oddaje hołd spracowany, rękom polskiego rolnika. 
Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały 
chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe 
tej ziemi strzec i bronić” – Jan Paweł II. Tymi słowami 
zakończono uroczystości dożynkowe w Kościele. 

Ewa Podbielska

Budżet Obywatelski
 Budżet Obywatelski jest to forma współpracy 
mieszkańców z władzami miasta. Mogą oni zagospo-
darować wydzieloną część budżetu miasta. Liczy się 
przede wszystkim ciekawy pomysł oraz chęć rozwoju 
swojej miejscowości. Należy pamiętać, że wnioski 
mogli składać wyłącznie mieszkańcy Szczuczyna. W 
tegorocznych propozycjach do Budżetu Obywatelskiego 
wpłynęły różnorodne pomysły, mające na celu rozwój 
miasta z zakresu kultury, sportu czy infrastruktury. 
Każde z nich wpłynąć miało również na pozytywne 
postrzeganie Szczuczyna, zwłaszcza od strony wizualnej. 
 Termin składania wniosków minął 17 sierpnia, a do 
głosowania przeszło 4 duże projekty oraz jeden mały. 

Wniosek do°nansowania do kwoty 15 tyś. złożyła 
Ochotnicza Straż Pożarna, która otrzymaną kwotę 
przeznaczy na poprawę warunków funkcjonowania 
jednostki ochrony przeciw pożarniczej – OSP KSRG 
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Szczuczyn. Jako, iż był to jedyny „mały” wniosek, nie 
podlegał on głosowaniu i automatycznie przeszedł 
pozytywną wery°kacje. 
 W grupie dużych projektów znalazły się pro-
pozycje na realizację 4 zadań:
1)   „Pole do „MINI GOLFA” przy Hali Sportowej” 
– 35 000,00 zł;
2)  „Powstanie tablicy upamiętniającej wszystkich, 
którzy przyczynili się do odzyskania niepodległej – 
zaadaptowanie placu przy ul. Kościelnej do organi-
zowania uroczystości państwowych i patriotycznych” 
– 35 000,00 zł;
3)  „Budowa placu zabaw przy ulicy Łąkowej” – 
34 100,00 zł;
4)  „Zakup i montaż koszy na śmieci na ulicach 
Szczuczyna” – 33 600,00 zł. 
 Na głosowanie mieszkańcy Szczuczyna mieli 
aż 5 dni, od 10 do 14 września. Pracownicy Urzę-
du Miejskiego pełnili zmiany od 7.30 aż do 18.00. 
Dzięki temu każdy mieszkaniec mógł zagłosować na 
wybrane przez niego działanie. W głosowaniu mogła 
brać również młodzież, która ukończyła 12 rok życia. 
 Posiedzenie Komisji oceniającej poprawność 
wypełnianych kart oraz zliczającej głosy, odbyło się 
17 września. Jak się okazało frekwencja dopisała, 
wypełnionych kart do głosowania Komisja zaliczy-
ła aż 246. Wybór mieszkańców Szczuczyna choć 
niejednogłośny, pozwolił wyłonić najlepszy projekt. 
Oto wyniki głosowania:
I  Powstanie tablicy upamiętniającej – 83 głosy
II  Mini golf – 81 głosów

III  Zakup koszy na śmieci na ulicach Szczuczyna – 
45 głosów
IV  Budowa placu zabaw przy ulicy Łąkowej – 
37 głosów
 Największą ilość głosów otrzymał projekt „Powstanie 
tablicy upamiętniającej wszystkich, którzy przyczynili się 
do odzyskania niepodległej – zaadaptowanie placu przy ul. 
Kościelnej do organizowania uroczystości państwowych i 
patriotycznych”. Uzasadnienie potrzeby stworzenia takiego 
miejsca w Szczuczynie inicjatorzy opisali w następujący 
sposób: Projekt zakłada zagospodarowanie skwerku 
przy ul. Kościelnej w miejsce, w którym będzie można 
organizować uroczystości państwowe i patriotyczne. 
Celem zadania jest m.in. oddanie hołdu nie tylko naszym 
rodakom, którzy przyczynili się do odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności, a także zadbanie 
o znajdujący się na skwerku zabytkowy krzyż. 
 Główne działania, które zostaną wykonane 
w ramach zadania:
— zamówienie tablicy, odlanej w mosiądzu platy-

nowym na brąz z orłem w koronie, 
— przygotowanie kamienia, jego obróbka i montaż 

tablicy,
— przygotowanie postumentu oraz obłożenie go 

granitowymi płytami, 
— odrestaurowanie zabytkowego cokołu z krzyżem,
— ułożenie polbruku, zamontowanie ławek, stojaków 

na ¶agi i znicze oraz masztu
— zagospodarowanie przestrzeni całego skwerku – posianie 

trawy, posadzenie krzewów i ozdobnych kwiatów. 
Ewa Podbielska

Ja w Internecie
 W październiku rozpoczął się cykl 
bezpłatnych szkoleń związanych z nauką 
bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Uczestnikami są osoby powyżej 25 roku 
życia, które dzięki szkoleniu pozyskają 
wiedzę z zakresu możliwości jakie oferuje Internet. 
Prowadzący szkolenia przekazują wiadomości z zakresu 
posługiwania się stronami internetowymi czy prowadze-
niem własnego biznesu w sieci. Co więcej mieszkańcy 
Gminy Szczuczyn mają możliwość przygotować się do 
korzystania z usług publicznych – internetowe prze-
lewy, składanie wniosków czy sprawdzanie istotnych 
dla nich informacji. Tematyka szkoleń do wyboru to: 

Rodzice w Internecie, Mój biznes w sieci, 
Moje °nanse i transakcje w sieci, Działania 
w sieciach społecznościowych, Tworzę własną 
stronę Internetową (blog), Rolnik w sieci 
oraz Kultura w sieci.

 Osoby rozpoczynające pracę z komputerem również 
mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony prowadzą-
cego – Krzysztofa Gutowskiego, który indywidualnie 
koordynuje przebieg szkoleń i dostosowuje do poziomu 
zaawansowania uczestników. 
 Szkolenie odbywa się dwa razy w miesiącu, pla-
nowany koniec zajęć to styczeń 2019 r. 

Ewa Podbielska
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Brzeźno – Zawody sportowo-pożarnicze 
 23 września w miejscowości Brzeźno spotkali się 
strażacy z jednostek Ochotnych Straży Pożarnej z 
terenu Miasta i Gminy Szczuczyn, aby wziąć udział 
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Do 
rywalizacji przystąpiło 7 drużyn: OSP Bęćkowo, OSP 
Brzeźno, OSP Bzury, OSP Danowo, OSP Niećkowo, 
OSP Niedźwiadna oraz OSP Szczuczyn. Zawody 
obserwowali również Burmistrz Szczuczyna Artur 
Kuczyński oraz amerykańscy żołnierze z kontyngentu 
NATO stacjonujących w Bemowie Piskim, którzy 
odwiedzili Brzeźno. 
 Zawody poprzedził pokaz dziewcząt z Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej w Szczuczynie pod 
opieką Pawła Modzelewskiego i Izabeli Budzińskiej. 
Po zaprezentowanym pokazie przyszedł czas na 
zaplanowane konkurencje. Pierwszą była sztafeta po-
żarnicza 7 x 50 m, gdzie każdy z 7 zawodników miał 
do pokonania wyznaczoną  przeszkodę. Najlepszymi 
drużynami w tej konkurencji okazały się jednostki:
I miejsce OSP Bzury z wynikiem 68,36 pkt.
II miejsce OSP Danowo z wynikiem 69,11 pkt.
III miejsce Brzeźno z wynikiem 70,23 pkt. 
 Drugą i zarazem ostatnią konkurencją było ćwi-
czenie bojowe, sprawdzające sprawność °zyczną 
strażaków. Mimo drobnej awarii jaka pojawiła się 
w trakcie przeprowadzanej konkurencji, drużyny 
ukończyły zawody z sukcesem. Czołowe miejsca po 
ostatniej konkurencji zajęły: 
I miejsce OSP Bzury z wynikiem 56,95 pkt.
II miejsce OSP Szczuczyn z wynikiem 57,80 pkt.
III miejsce OPS Danowo z wynikiem 61,83 pkt. 
Klasy°kacja końcowa zarówno po sztafecie pożarniczej 
i ćwiczeniu bojowym przedstawiała się następująco:
I miejsce – Bzury 125,31 pkt. 

II miejsce – Danowo 130,94 pkt
III miejsce – Szczuczyn 135,84 pkt.  
IV miejsce – Brzeźno 149,02 pkt.
V miejsce – Niedźwiadna 161,99 pkt.
VI miejsce – Niećkowo 182,21 pkt.
VII miejsce – Bęćkowo 71,91 pkt.
 Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała 
komisja sędziowska powołana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w Grajewie, gdzie sędzią głównym 
był st. kpt. Arkadiusz Lichota.
 Po zakończonej części sportowej wszystkim dru-
żynom zostały wręczone dyplomy oraz puchary. Tego 
dnia towarzyszyła nam wietrzna pogoda, dlatego też 
na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek w 
Świetlicy Wiejskiej w Brzeźniu.
 Gratulacje należą się wszystkim jednostkom 
biorących udział w tegorocznych zawodach sportowo-
-pożarniczych, sędziom i wszystkim kibicom.  

Emilia Zielińska
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Małe wielkie 
sukcesy 
 Tegoroczne wakacje ob°towały nie tylko 
w atrakcje przygotowane dzieciom i młodzieży 
z naszej Gminy. To również czas °nalizacji kilku 
projektów. Słoneczna pogoda pozwoliła w tym 
roku na przeprowadzenie wielu prac zarówno 
budowlanych, sportowych jak i kulturalnych. 
Cieszymy się jednak, że wszystkie działania 
podejmowane przez Szczuczyn są doceniane 
również poza granicami naszego województwa.
 Jednym z sukcesów było otwarcie Świetlicy 
Wiejskiej i Remizy Straży Pożarnej w Brzeźniu. 
24 sierpnia 2018 odbyło się uroczyste przecięcie 
wstęgi oraz poświecenie nowo wybudowanego 
obiektu. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: marszałek Stefan Krajewski, poseł na sejm 
RP Kazimierz Gwiazdowski, członek rady 
naczelnej PSL Wojciech Grochowski oraz 
Michał Zarzecki, prezes FML. Nie zabrakło 
również radnych i sołtysów z okolicznych wsi. 
Mieszkańcy Brzeźnia, reprezentowani byli przez 
sołtys Wiesławę Wróblewską, która zabrała 
głos i rozpoczęła o°cjalną część spotkania. 
Przemówień i ciepłych słów nie było końca. 
Najważniejszy był jednak uśmiech mieszkań-
ców Brzeźnia, którzy teraz mogą cieszyć się 
z wybudowanej świetlicy. 
 15 sierpnia został otwarty kolejny obiekt 
sportowy na mapie Gminy Szczuczyn. Tym 
razem Bzury doczekały się nowego boiska. 
Spotkanie nie mogło odbyć się bez przeprowa-
dzenia zmagań piłkarskich. W boju zmierzyły 
się drużyny ze Szczuczyna, na czele dorosłych 
stanął Burmistrz oraz drużyny Bzur, której 
kapitanem był Sołtys. Emocje udzielały się 
zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Pierwsze 
towarzyskie mecze rozegrała młodzież, która 
najczęściej będzie korzystała z boiska. Najwięcej 
emocji dostarczył jednak mecz dorosłych drużyn. 
Nasi Panowie dzielnie walczyli, lepszą okazała 
się drużyna gospodarzy Bzur. Wygrali oni 5:2 
z zespołem Szczuczyna. 
 Mieszkańcy Szczuczyna mogą być dumni! 
Nasze miasto w rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wykorzystanie 
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Stawek z fontanną  
Personi�kując mały, dotychczas martwy stawek w Szczuczynie, mimo woli zauważamy, że zwraca on na 
siebie uwagę, dramatyzuje hałasem, a czasem usiłuje barwnie reklamować samego siebie. To nic innego 
jak wprowadzone ożywienie przez kolejną, tym razem unoszącą się swobodnie na wodzie fontannę, która 
to – napowietrza, zdobi a nawet żywi �orę i faunę.

 Fontanna przez całą dobę unosi się na powierzchni. 
W dzień przeciętnie co dwie minuty, nocą dużo dłużej, 
wysoko wyrzuca szeroki wachlarz wodny na lustro 
stawku przy ul. Kilińskiego 19, vis a vis dawnego 
kościółka ewangelicko-augsburskiego. Uparcie przy-
ciąga uwagę, niezależnie od dnia i nocy, podczas gdy 
tworzy wysoki rozproszony pióropusz lub zanikający 
i bulgoczący strumień tuż nad dyszami. W upalne 
dni woda z fontanny i cień otaczających, sędziwych 
drzew zachęca do przebywania na kilku ławeczkach 
nawet do północy.         

 Dzięki cyrkulacji wody, wprowadzonej w ruch 
przez zanurzone pompy elektryczne, jej rozproszo-
ne cząsteczki unoszą się w powietrzu, które ulega 
oczyszczaniu i nawilżaniu. A choć jest to efekt 
chwilowy, to jednak w takim środowisku upały 
w lepszej kondycji znosi człowiek, rośliny i wod-
ne żyjątka. W otoczeniu fontanny, w jej szumie i 
charakterystycznych dźwiękach opadającej wody, 
możemy znaleźć ukojenie po ciężkim dniu i choć 
na chwilę wyciszyć się i zapomnieć o problemach 
nie zawsze miłej codzienności.      

jak wprowadzone ożywienie przez kolejną, tym razem unoszącą się swobodnie na wodzie fontannę, która 

 środków unijnych”, zajęło wysokie VII 
miejsce w kategorii Małe Miasta. Jest 
to ogromny sukces oraz wyróżnienie 
na tle całej Polski. Pamiętajmy, że za 
tym wyróżnieniem kryje się przede 
wszystkim ciężka praca, która pozwa-
la na zauważenie małego miasteczka 
Szczuczyn na mapie naszego kraju. 
Blask Szczuczyna przyciąga wielkie 
idee, które właśnie teraz są doceniane 
przez coraz szersze grono nie tylko 
mieszkańców ale i inwestorów.
 2 października 2018 roku podczas 
Gali Inwestorów Samorządowych w 
Katowicach, Burmistrz Artur Ku-
czyński miał przyjemność osobiście 
odebrać nagrodę oraz przekazać kil-
ka słów podziękowania za tak duże 
wyróżnienie. Również Województwo 
Podlaskie może pochwalić się nie lada 
sukcesem. Zajęło I miejsce jako wo-
jewództwo najbardziej inwestycyjne. 
Podwójna okazja do radości, a zarazem 
dostrzeżenie pozytywnych zmian jakie 
zachodzą w naszym regionie. Jest to 
ogromna motywacja do podejmowania 
dalszych działań i przede wszystkim 
promocji naszego pięknego miasteczka. 

Ewa Podbielska
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 Atrakcyjny element ustawiony na stawie, wytwarza 
miłe tło akustyczne i zmienia oblicze zbiornika wod-
nego. Takie mini dzieło sztuki wodnej   przedstawia 
odpoczywającym, realistyczne formy obserwowane w 
naturze w postaci gra°cznej   kompozycji linii, kropel, 
mgieł, szumu, plusku, barwnych plam, brył wodnych, 
etc. Efekty te tworzy teraz (przez lata martwa) woda, 
która dzieli się na mnóstwo strumieni, unosi w górę 
i opada miliardami kropel z hałasem na dół. Jednak 
szczególnie °nezyjnie wyglądają formy wodne po-
łączone nocą ze światłem własnym fontanny.      
 Wyrzucany w przestrzeń wodny pióropusz, pod-
świetlają dwa re¶ektorki białej wiązki światła. 
 Oprócz efektów widowiskowych, wymuszony 
ruch wody jak i jej opadanie na powierzchnię, wpływa 
dodatnio na stan cieczy w zbiorniku, który jest martwy 
przez dłuższy okres roku. Fontanna jako „ożywiony” 
komponent architektury szczuczyńskiego krajobrazu, 
dekoruje, a ponadto:  
— poprawia jakość stałej cieczy przez wzbogacenie 

wody tlenem, 
— wymusza ruch wody, przyspiesza rozkład mate-

riałów organicznych,  
— pośrednio hamuje rozwój alg i wpływa na zmniej-

szenie ilości kąśliwych komarów,
— pełni funkcję chociażby minimalnego ruchu 

wodnego i powietrznego.  
 Niezależnie od tego, czy zbiornik w centrum 
Szczuczyna ma przeznaczenie rekreacyjne, czy prze-
ciwpożarowe, to oczyszczanie jego wody ma na celu 
wyhamowanie procesu powolnego zarastania. W na-
turze takie zarastanie jest pozytywnym użyźnianiem, 
jednak staje się problemem, w mieście, gdy postępuje 
ono szybko lub zbyt gwałtownie.  
 Intensywny wzrost, nie tylko glonów, powoduje 
kwitnienie wody, co prowadzi do zmiany jej koloru i 
wydzielania nieprzyjemnego zapachu. Obumierająca 
biomasa i obniżanie zawartości tlenu w wodzie, do-
prowadza do ciągłego i coraz większego zamulania 
zbiornika, nieposiadającego ciągłego przepływu wody 
bieżącej. Jego walory estetyczne zanikają, przez co staje 
się nieprzydatny, a nawet niebezpieczny. Zmusza to 
do corocznego kosztownego czyszczenia, którego efekt 
jest krótkotrwały. Ponadto, od zawsze, turyści nasi i 
zagraniczni „kręcili nosem” dziwiąc się takim stanem 
miejskiego zbiornika, który powinien być albo nie być.   
   Ten nieco zabawny klimat tryskającej wody z 
fontanny przyciąga społeczność, aby w jego monoto-
nicznym szumie pomedytować, pomarzyć i odpocząć 
od tego, czego w innym otoczeniu jest nadmiar. 

Ponadto atmosfera, którą tworzy pracująca fontanna 
skupia ludzi, którzy podejmują rozmowy, wymieniają 
spostrzeżenia, poznają się wzajemnie lub nawiązują 
stałe kontakty. 
 Odnieść można wrażenie, że osoby, które źle czują 
się w sytuacjach, kiedy w pracy znajdują się w centrum 
uwagi, tu doznają odprężenia, bo uwaga skoncentrowana 
jest na wymienianym już: szumie, trzasku, plusku, 
sapaniu pomp, światłach a podczas przerwy nocą, na 
pozorowanych, świecących oczach – jak u kota. Ludzie 
nie dramatyzują, lecz w sposób przyjazny wyrażają 
swoje myśli, są podatni na sugestie i spontaniczność 
wywołaną emocjami chwili. Wokół istnieje ogrodzenie, 
które nie pozwala na moczenie nóg i rąk. To dobrze, 
bowiem zbiornik jest naturalnym poidłem dla ptaków, 

psów, gadów, jak również środowiskiem, w którym 
żyją i rozwijają się liczne mikroorganizmy, a w tym 
na pewno formy chorobotwórcze.   
 Dostarczane wrażenia estetyczne, są jednocześnie 
znaczącym elementem w promocji Szczuczyna, choć 
jest to tylko mały szczegół w stosunku do ogólnej i 
poważnej stabilizacji w rozwoju miasta. Każda bo-
wiem ciekawa przestrzeń publiczna bawi, uzupełnia 
to, czego nam brak, ale i poprawia a nawet wymusza 
estetykę krajobrazu.
 Oczko wodne znane pod nazwą – stawek – na 
Nowym Mieście lub „Kilimce”, których na terenie 
Szczuczyna było co najmniej siedem, jest środowiskiem 
fauny i ¶ory, czyli życia zwierząt i roślin wodnych. 
Zbiornik strażacki, który dawniej miał być zasypany 
dla usytuowania tam przystanku PKS, powinien 
wyglądać nie tylko estetycznie, ale i bezpiecznie dla 
wszystkich środowisk. Dlatego chętnie przyjmujemy 
jego restrukturyzację.
         Stanisław Orłowski  
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W stepach Kazachstanu (11)

Ostatnie chwile z rodziną  
 Antoni Brzeski czuł, że są to jego ostatnie spoj-
rzenia, zapach i dotyk najukochańszych osób. Nie 
przypuszczał jednak, że pozbawienie wolności w 
Szczuczynie stanie się ostatnim splotem słów, myśli, 
gestów i pocałunków, że już nic i nigdy nie powtórzy 
się między nimi i nikim. Tymczasem tulił mocno w 
ramionach i całował kochanego syna Rysia.      
 Obok stał duży stół, przy którym siedzieli rozparci 
na łokciach „bojcy”. Po chwili wszedł komisarz. Do 
niego zwróciła się żona Antoniego z prośbą o uwol-
nienie męża. Błagalną prośbę starała się motywować 
tym, że ma czworo małych dzieci, a że nastały trudne 
czasy wojenne, ona nie da rady ich wychować. 
 – Нет, мы не освободим! Это враг Советского 
Союза. Ваш муж прикроется в длинные лета (Nie, 
nie uwolnimy! To wróg Związku Radzieckiego. Wasz 
mąż zostanie zamknięty na długie lata) – komisarz 
odburknął z groźną miną.   
 Zrozpaczona żona podbiegła do męża:  
 – powiedz, co ja mam robić, żeby cię uwolniono, 
powiedz!? No powiedz coś, najdroższy!
 – kochana, mnie już nie wypuszczą. Musicie sobie 
radzić. A ty syneczku nie pozwól mamusi płakać i 
pomóż jej wychować twoje młodsze rodzeństwo, 
twoje – siostrzyczki. Od dziś jesteś moim następcą.    
 Rysiu, który w maju 1939 r. ukończył zaledwie 
jedenaście lat, otrzymał od ojca poważne obowiązki. 
Później okazało się, że jak na tak młody wiek, a był 
dzieckiem bardzo poważnym, zarządzał wszystkim i 
całą rodziną jak dorosły mężczyzna. O scedowanych 
obowiązkach przez ojca pamiętał w każdej sytuacji. 
 Teraz jednak, u rosyjskiego wroga, na komisa-
riacie przy ul. Kilińskiego 40, wtulił się w ramiona 
ojca i bardzo płakał, mimo że był to nasz kraj i jego 
ukochana Polska.                   
 Po chwili komisarz, udając dobrego, kazał Apo-
lonii Brzeskiej przyprowadzić pozostałe dzieci na 
pożegnanie z ojcem, o godzinie piętnastej. Kiedy za 
kilka godzin cała rodzina przyszła do komisariatu, 
jeden z Kozaków Dońskich, stojących na warcie przy 
cementowych schodach, powiedział:        
 – Уже нет Брестского Антона. Его вывезли! 
( Już nie ma Antoniego Brzeskiego. Jego wywieźli!)  
 Dokąd wywieźli aresztowanego, tego nie powie-
dział. Komisarz również nie chciał powiedzieć, gdzie 

wywieźli Brzeskiego. Mieszkańcy z przeciwnej strony 
ulicy Kilińskiego widzieli, jak dużo wcześniej, bo już o 
godzinie trzynastej prowadzili wielu aresztowanych do 
wojskowego samochodu z plandeką i odjechali. Kiedy 
usłyszeliśmy słowo „wywieźli”, wszyscy rozpaczaliśmy 
na ulicy – wspomina do dziś cierpiąca córka Lidia 
Brzeska. Wróg wszedł do naszego kraju i bez obawy 
robił z polskim narodem to, co chciał. Nie mogli 
niczemu zaradzić, a łzy były daremne. Sprawdziło 
się znane powiedzenie: „москва не верит слезам”. 
(„Moskwa nie wierzy łzom”).       
 Zrozpaczona rodzina wracając do domu odnosiła 
wrażenie, jakby słońce nad nią wygasło, a wulkan 
otworzył kratery. W murach domu, jak na rykowisku, 
powstał lament matki z dziećmi. To były modlitwy łez 
płynących urwistą rzeką. Mamusia wyjęła z szu¶ady 
ślubne zdjęcia – wspomina córka Lidia. Tuląc je do 
piersi zaczęła jeszcze bardziej płakać, a raczej wyć jak 
głodny wilk, a my tuliliśmy się do niej, jak sieroty. 
Wreszcie zmęczył ją płacz, zaczęła nas uspokajać i 
udawała, że ona nie płacze. Tuliła nas tak mocno do 
siebie, jak nigdy dotąd, tak jak ojciec Rysia. W jej 
piersi w zmiennym rytmie łomotało serce.   
 Od początku października wrogowie, przebywa-
jący na polskiej ziemi, wyszukiwali tzw. „szkodliwy 
element polski dla radzieckiego ustroju”. Mieli wie-
lu kon°dentów żydowskich, którzy po ucieczce z 
Polski przed Niemcami, teraz powracali z Rosji na 
ich czołgach do Szczuczyna.  Młodzież żydowska 
z kwiatami i opaskami na rękawach, witała Rosjan 
bardzo radośnie, a sołdaci czuli się jak u siebie.    
 W tym czasie, w drugiej dekadzie październi-
ka i w listopadzie 1939 roku zdruzgotana rodzina 
Brzeskich wiedziała, że okoliczne więzienia były 
zapełnione Polakami. Długo czasu upłynęło zanim 
żona pozostawiona w żałobie, jak na cmentarzu 
życia, odnalazła więzienny obiekt swojego męża. Na 
początku informowano ją, żeby poszła do Grajewa, 
do Białegostoku, potem do Suwałk. Idąc wszędzie 
pieszo, marzła, bo zima w 1939 roku była wczesna i 
mroźna. Wszędzie, gdzie bezsilna i głodna dotarła, 
odpowiadano:    
 – в нашей тюрьме нет Брестского Антона 
(W naszym więzieniu nie ma Brzeskiego Antoniego).  
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 Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1939 
roku, wybrała się pieszo do odległej od Szczuczyna, 
o czterdzieści sześć kilometrów Łomży. Po drodze 
przejeżdżające rosyjskie wojsko (sołdaty) ochoczo 
zapraszało ją do swoich samochodów. Nagle jeden z 
nich zatrzymał pojazd przed podróżną i powiedział: 
– садитесь, красоты. Почему пешком? (Siadajcie, 
piękna. Dlaczego pieszo?).
 Mimo zmęczenia i zakrwawionych stóp – nie 
wsiadła. Rosjanie skłonni byli do nachalności. Apo-
lonia Brzeska rzeczywiście była wspaniałą, pełną 
gracji kobietą, choć ochoczym sołdatom brzydota 
była pięknem. 

Przed łomżyńskim więzieniem  
 Zrozpaczonej matce i żonie, śniło się z czerwonej 
cegły łomżyńskie więzienie (z 1892 r.) w którym, w 
okresie międzywojennym prócz zwykłych skazańców, 
odbywali kary więźniowie polityczni. W czasie okupacji 
w latach 1939-1941 obiekty więzienne wykorzystywali 
Sowieci. Później kolejny, niemiecki wróg osadzał w 
nich polskich patriotów i innych przeciwników, w 
latach 1941-1944.   
 Teraz przed łomżyńskim więzieniem stał tłum 
udręczonych i oczekiwał strażnika. Wreszcie kaczym 
chodem przywlókł się NKWD-zista i pospiesznie 
czytał z listy nazwiska według kolejności alfabetycznej. 
Kiedy przeszedł do litery „C”, Brzeska spontanicznie 
zawołała.  
  – Brzeski Antoni!? – a jej głos drżał, jak liść osiki.       
– Pominął go? Czy on tu jest? – pytała siebie, wpa-
trzona w żołdaka cedzącego słowa półgębkiem. 
 – Да, да! По нашему Брестский Антон. (Tak, 
tak! Po naszemu Brestkij Anton).
 W tym czasie, do oczekującej na wizytę Piotrow-
skiej – żony policjanta z Grajewa, mąż wymachiwał 
chusteczką przez małe okienko. Na widzenie jednak 

nie pozwalano, bo tylko pierwszego i piętnastego dnia 
miesiąca można było przekazywać herbatę, cukier, 
machorkę i wymieniać bieliznę brudną na czystą.      
 Zgodnie z gra°kiem, pierwsze odwiedziny wypadły 
w Nowy Rok 1940. Poprzedzały je smutne Święta 
Bożego Narodzenia, święta wypełnione rozpaczą i 
pretensją do losu. Myśli, pozostającej w bólu i trosce 
rodziny, kierowane były do więzienia, do kochanego 
ojca i męża. Wyobrażali sobie co on myśli, co je, jak 
się czuje, czy jest katowany, czy znęcają się nad nim…, 
etc. Brzeski był pewien, o czym mówił w szczuczyń-
skim areszcie, że dla niego droga do wolności jest 
zamknięta, że już nigdy nie zobaczy swojej rodziny. Jest 

zrozpaczony, że jego honor i 
ambicje są podeptane przez 
wroga. A tak bardzo kochał 
swoją Ojczyznę, dla której 
przez lata i wszędzie gdzie 
pracował, poświęcał się bar-
dziej niż dla własnej rodziny.     
 Oczekujący przed więzie-
niem opowiadali, że Rosjanie 
na przesłuchaniach wymuszali 
na osadzonych przyznania się 
do tego, czego oni nie wiedzą, 
żeby uzyskać słowa potrzebne 
do motywacji rosyjskiej zbrodni 

– podpisem. Cel osiągali, przypalając papierosem usta, 
kark, uderzając w nos, w dolną szczękę, itp.    
 Tylko w okresie czterech miesięcy rosyjskiej 
nienawiści i prześladowań w Polsce, w rodzinach 
nastąpiły ogromne zmiany. Ludzie zmieniali się ze 
strachu, potem przyzwyczajali się do wroga i z nim 
kolaborowali.      
 Każdego roku na Boże Narodzenie ojciec ubierał 
żywą choinkę, przy tym dźwięcznym głosem śpie-
wał kolędy a dzieci podawały mu zabawki. Potem 
było szukanie gwiazdki na niebie, wigilia, dwanaście 
pysznych potraw, pod choinką paczki, szopka, król 
Herod i znów religijne pieśni. Teraz, po zbrodniczej, 
rosyjskiej sielance, rodzina była pogrążona w smutku 
i zalana łzami. Przypuszczali, że może już nigdy nie 
wrócą spokojne czasy, dom rodzinny i miłość ojca. W 
smutnej chacie, okradzionej z wolności, wzdychali i 
w milczeniu dzielili się opłatkiem. Pragnęli pominąć 
nawet ważne święta, przeskoczyć do Nowego Roku, 
do dnia odwiedzin, dających cień nadziei zobaczenia w 
więzieniu drogiego męża i ojca – mówi Lidia Brzeska.    

(dcn.)                                               
Copyright by © Stanisław Orłowski
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INWESTYCJE

Oświetlenie LED  w Gminie Szczuczyn
 W ramach gospodarki niskoemisyjnej w sposób 
efektywny zużywa się/lub wytwarza energię i mate-
riały, a także usuwa bądź odzyskuje odpady metodami 
minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych. Z 
perspektywy gminnej przejście do gospodarki nisko-
emisyjnej jest wielkim wyzwaniem, które wymaga 
starannego planowania w celu wykorzystania dostęp-
nych rozwiązań. W związku z tym 8 czerwca 2018r. 
Gmina Szczuczyn podpisała umowę na do°nansowanie 
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i 
kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez 
wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu 
pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, 
który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji 
oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez 
wyminę opraw oświetleniowych na energooszczędne 
oprawy LED-owe.
 Całkowity koszt zadania wynosi 1 006 067,98 zł, 
zaś wartość do°nansowania 683 228,46 zł. W ramach 
projektu planuje się wymianę 463 nieefektywnych 
energetycznie opraw sodowych wraz z osprzętem na 

energooszczędne oprawy LED oraz budowę stacji 
pomiaru zanieczyszczeń, która będzie mierzyć poziom 
stężenia szkodliwych pyłów. Stacja będzie wyposażona 
w system informowania mieszkańców o poziomie 
zanieczyszczenia powietrza dzięki przejrzystemu 
monitorowi zewnętrznemu zainstalowanemu na 
budynku Urzędu Miejskiego.
 Modernizacja oświetlenia spowoduje zmniejszenie 
zużycia energii, a co za tym idzie obniżenie opłat za 
energię elektryczną jakie ponosi Gmina Szczuczyn, a także 
to co najważniejsze obniżenie emisji CO2 do atmosfery, 
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców na drodze zarówno 
pieszych, jak i kierowców oraz wzmocnienie atrakcyjności 
wizerunkowej samej Gminy. Realizacja przedsięwzięcia 
wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza, co 
przekłada się na jakość życia i zdrowie ludzi.
 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieogra-
niczonego na w/w zadanie wyłoniono Wykonawcę 
– ESCO PROJEKT Roman Dębowski z Marek, z 
którym 24.09.2018r. Gmina Szczuczyn podpisała 
umowę. Zakończenie prac związanych z modernizacją 
oświetlenia przewidziane jest na marzec 2019 r. 

Referat Rozwoju i Inwestycji

Ruiny Szczuków
 W dniu 25 lipca 2018 roku Gmina Szczuczyn 
podpisała umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. 
Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków 
z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn  w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, gdzie kwota pozyskanych środków wynosi 
137 761 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 
216 503,53 zł.
 Inwestycja polega na zabezpieczeniu i odsłonięciu 
ruin fundamentów Pałacu Szczuków, twórców i właści-
cieli Szczuczyna oraz udostępnieniu ich mieszkańcom 
miasta, a w szczególności zwiedzającym turystom.

 W ramach projektu zostaną wykonane następujące 
roboty budowlane:
•  rozbiórka istniejącego ogrodzenia, które wyko-

nane jest od strony działek 963/1 i 971/4 z płyt 
ażurowych o wysokości  160-170 cm. Pozostałe 
ogrodzenie wykonane jest z przęseł stalowych 
osadzonych na słupkach stalowych, kilka przęseł 
o wysokości 180 cm, pozostałe od 140-150 cm 
z podmurówką o wysokości około 20 cm.

•  odsłonięciu ruin fundamentów pałacu poprzez 
usunięcie ziemi i zabezpieczenie ruin (ze wzglę-
du na zabytkowe ruiny fundamentów wszelkie 
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prace będą wykonywane ręcznie w związku z 
istniejącym niebezpieczeństwem naruszenia i 
zniszczenia zabytku),

•  wykonanie ogrodzenia od strony drogi (działka 
nr 971/4) w postaci ogrodzenia gabionowego, w 
pozostałej części  ogrodzenie panelowe z siatki 
na słupkach metalowych,

•  wykonanie chodników wokół zabytku dla zwie-
dzających,

•  wykonanie utwardzenia dla komunikacji kołowej,
•  formowanie zieleni (zasiew trawników ,obsadzenie 

krzewami ozdobnymi).
 Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz nadanie nowych funkcji eduka-
cyjno-turystycznych zabytkowemu obiektowi bu-
dowlanemu o którym wielu z nas już zapomniało, 
poprzez odsłonięcie ruin pałacu założycieli miasta. 
Ma to również na celu utworzenie nowej atrakcji 
turystycznej regionu, która zostanie oznaczona na 
regionalnych szlakach turystycznych jako jedna z 
ważniejszych. 

 W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa 
z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczo-
nym, a mianowicie Wielobranżowym Przedsiębior-
stwem Komunalnym – Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. Planowane do wykonania 
prace będą odbywały się w miesiącach październik 
2018 r. – kwiecień 2019 roku.

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. Operacja typu „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” pn. Zagospodarowanie 
zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII 
wieku w mieście Szczuczyn współ�nansowana jest 
ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi  na obszarach 
wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 
na lata 2014-2020.

Referat Rozwoju i Inwestycji

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej

Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie 
– podstawowe informacje dotyczące przemocy
 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zada-
niem własnym gminy, które realizuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie. 
 Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających 
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
opracowany został Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony O°ar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Szczuczyn na lata 2018-2023 
przyjęty Uchwałą NR 278/XXXIX/17 Rady Miejskiej 
w Szczuczynie z dnia 30 listopada 2017 roku. 
 Celem strategicznym programu jest przeciw-
działanie przemocy w rodzinie, ochrona o°ar w 
rodzinie oraz zwiększanie dostępności i skuteczności 
profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe 
zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój 
systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy 
międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności 
pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy 

domowej, kształtowanie świadomości społecznej 
w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.
 Przemoc bez wątpienia należy zaklasy°kować do 
kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości 
społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich 
istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono 
niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego 
zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. 
 Podstawowym dokumentem regulującym działania 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, która pojęcie przemocy de°niuje 
jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania 
naruszające prawo lub dobra osobiste osób najbliższych, 
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia, naruszające jej godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu °zycznym lub psychicznym.
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 Przemoc postrzegana jest w czterech perspek-
tywach i charakteryzuje ją:
•  Intencjonalność – jest zamierzonym działaniem 
ukierunkowanym na o°arę i ma na celu kontrolowa-
nie jej i podporządkowanie; zmierza do osiągnięcia 
jakiegoś celu, 
•  Dysproporcja sił – brak równowagi sił w rodzinie 
– jedna osoba jest zdecydowanie silniejsza od pozo-
stałych osób i mając tego świadomość wykorzystuje 
swoją przewagę; 
•  Naruszanie godności i praw – osoba stosująca 
przemoc narusza godność innych osób, poprzez np. 
poniżanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, 
•  Powodowanie cierpienia i szkód – sprawca naraża 
zdrowie i życie o°ary na poważne szkody doświad-
czenie bólu i cierpienia sprawia, że o°ara ma mniejszą 
zdolność do samoobrony. 
 Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy: 
•  Przemoc �zyczna – każde agresywne zachowanie 
skierowane przeciwko ciału o°ary, mogące prowadzić 
do bólu oraz °zycznych obrażeń (m.in. popychanie, 
obezwładnienia, szarpanie, policzkowanie, uderzanie 
pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, 
użycie brani). 
•  Przemoc psychiczna – agresywne zachowania, 
które mają na ogół charakter poniżający lub budzący 
poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból i 
cierpienie (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, 
groźby, kontrolowanie i ograniczenie kontaktu z 
innymi osobami). 
•  Przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu 
do rodzinnych dostępów °nansowych, okradanie, 
zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania po-
życzek wbrew woli współmałżonka (m. in. odbieranie 
zarabianych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych 
potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy). 
•  Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksu-
alnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk 
seksualnych. Przemoc seksualna jest często przez o°ary 
molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu 
utrudnia im udzielanie pomocy. 
•  Zaniedbania – ciągłe niezaspokajanie podstawo-
wych potrzeb °zycznych i emocjonalnych. 
  W związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy 
w rodzinie uruchamiana jest procedura Niebieskie 
Karty. 
 Uprawnienia do uruchomienia procedury „Nie-
bieskie Karty” mają przedstawiciele następujących 
służb:
— Policji

— Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej 
(np. pracownik socjalny)

— Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Oświaty (np. nauczyciel, pedagog lub psycholog 

szkolny, dyrektor szkoły)
— Ochrony Zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, 

ratownik medyczny)
 Procedura Niebieskie Karty to szereg działań 
podejmowanych w gminie przez służby pomoco-
we w celu zatrzymania przemocy w rodzinie i za-
pewnienia bezpieczeństwa osobom jej doznającym. 
Procedurę rozpoczyna się od wypełnienia formularza 
Niebieska Karta – A, który zawiera dane „ osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie „i„ osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie”. Jednak 
na tym etapie procedury nic nie jest przesądzone, a 
informacje podawane w formularzu będą wery°kowane 
podczas realizacji procedury. 
 Formularz „Niebieska Karta-A” przekazywany 
jest w ciągu 7 dni do przewodniczącego zespołu 
interdyscyplinarnego w gminie, w której mieszka 
rodzina dotknięta przemocą. Realizacją procedury 
zajmują się w gminach zespoły interdyscyplinarne, a 
do bezpośredniej pracy z rodziną najczęściej powoły-
wane są grupy robocze. Na terenie gminy Szczuczyn 
również funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie w skład którego 
wchodzą przedstawiciele poszczególnych instytucji: 
• Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie,
• Posterunku Policji w Szczuczynie
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,
• Szkoły Podstawowej w Szczuczynie
• Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie
• Przychodni Rejonowej w Szczuczynie,
• Stowarzyszenia Nasz Szczuczyn,
• Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Re-

jonowego w Grajewie
 Skład powoływanych grup roboczych nie różni 
się znacząco od składu zespołu interdyscyplinarnego, 
aczkolwiek jest indywidualnie dostosowany do kon-
kretnego przypadku a osoby wchodzące w skład grup 
roboczych współpracując ze sobą opracowując plan 
pomocy dostosowany do potrzeb rodziny i udzielają 
rodzinie wszechstronnego wsparcia w jego realizacji.
Z danych będących w posiadaniu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczuczynie wynika, że w 2017 r. do 
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Szczuczyn 
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wpłynęło 48 formularzy Niebieska Karta – A. 
W roku bieżącym do 30 września do Przewodniczą-
cego ZI wpłynęło 27 formularzy Niebieska Karta – A. 

Liczba Niebieskich Kart przekazanych 
do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego
2014 2015 2016 2017

39 54 55 48

 Analiza dynamiki zjawiska przemocy w rodzi-
nie na przestrzeni ostatnich czterech lat realizacji 
procedur „Niebieskie Karty”, wskazuje na zbliżo-
ną liczbę prowadzonych postępowań w skali roku. 
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym 
przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na 
bicie, krzywdzenie, nękanie – nic nie usprawiedliwia 
sprawcy przemocy. Dlatego jeśli zauważasz, że w Two-
im otoczeniu dochodzi do przemocy w rodzinie, na 
przykład często słyszysz awantury w rodzinie, widzisz 
że osoba nosi ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną 
troskę o osoby starsze, niepełnosprawne – zareaguj! 
Gdzie szukać pomocy ?
 W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia powiadom 
Policję telefon – 997, 112 lub prokuraturę. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 
ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

tel. 86 273 50 80 w. 223, 222 
fax. 86 273 50 81 w. 230

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn
ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

 tel. 86 262 10 36, 86 273 50 80

Punkt Konsultacyjny 
ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn 

 tel. 86 262 10 36

 W ramach Punktu Konsultacyjnego uzyskać można 
również bezpłatną pomoc oraz wsparcie psychologa. 
Psycholog pełni dyżur w każdy wtorek w godz. od 17.00 
do 19.00 w budynku Biblioteki Centrum Kultury ul. 
Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie 

ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo
tel. 86 273 87 09 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla O°ar Prze-
mocy w Rodzinie w Kolnie 

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno 
tel. 86 278 13 34

 Ogólnopolskie Pogotowie dla O�ar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc 
osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy 
oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawi-
ska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
poprzez: – infolinię 800 120 002 (czynna całą dobę). 
 NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIE-
DZIEC PRZEMOCY: NIE!

Dorota Cecylia Łaguna i Ewa Muczyńska

Nie bądźmy obojętni wobec osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczu-
czynie zwraca się z prośbą o współpracę w zakresie 
niesienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, 
które są narażone na niekorzystne skutki zimy.  
 Rodziny, a szczególnie osoby samotne, które nie 
są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawia-
jących się w okresie zimy utrudnień i problemów 
prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczuczynie : tel. 86 273 50 80 w. 223. Jednocze-
śnie informuję, że adresy najbliższych schronisk i 
noclegowni znajdujących się na terenie województwa 
podlaskiego, dostępne są na stronie Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdom-
nosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-
osobom-bezdomnym/wojewodztwo-podlaskie .
 Liczę na współpracę i jestem przekonana, że sko-
ordynowane działania wszystkich służb oraz pomocy 
międzysąsiedzkie, pozwolą uniknąć tragicznych w 
skutkach następstw zimy.
 Wspólne działania w znacznym stopniu mogą 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i ograni-
czenia negatywnych skutków, jakie wywołuje zima. 

Dorota Cecylia Łaguna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie 
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Działalność Biblioteki – Centrum Kultury

Wakacje z BCK w Szczuczynie
 Przez cały okres wakacji (lipiec – sierpień) 
dzieci i młodzież korzystały z różnorodnych zajęć 
i wyjazdów organizowanych przez Bibliotekę – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie. Tegoroczna oferta 
wakacyjna Centrum Kultury w Szczuczynie dzięki 
współpracy z Urzędem Miejskim w Szczuczynie 
i Stowarzyszeniem „Nasz Szczuczyn” była bardzo 
atrakcyjna czego dowodem była duża liczba dzieci 
i młodzieży biorących udział w zajęciach wakacyjnych.
 Dzięki porozumieniu UM w Szczuczynie i BCK 
w Szczuczynie wakacyjna oferta objęła swym zasię-
giem także świetlice wiejskie na terenie całej gminy 
Szczuczyn. Przy pomocy i przy wsparciu pracowników 
BCK w Szczuczynie zajęcia w świetlicach wiejskich 
prowadzili: Martyna Downar, Paulina Modzelewska, 
Diana Zielińska, Magdalena Czarnecka, Anna Ka-
czyńska, Piotr Pieńczykowski i Marcin Sobolewski. 
Osoby te wspierały szczuczyńskie Centrum Kultury 
podczas organizowanych zajęć wakacyjnych m.in. w 
wyjazdach czy wycieczkach.

 A wszystko zaczęło się dnia 9 lipca 2018 r. w Sta-
rym Parku w Szczuczynie, gdzie odbyła się uroczysta 
inauguracja sezonu wakacyjnego podczas której Janusz 
Siemion – dyrektor Centrum Kultury w Szczuczynie i 
Anna Wojsław – prezes Stowarzyszenia „Nasz Szczu-
czyn” przedstawili ofertę zajęć, warsztatów i wyjazdów 
skierowaną do dzieci i młodzieży z gminy Szczuczyn 
i nie tylko… Studenci – animatorzy i pracownicy 
BCK w Szczuczynie stworzyli kilka punktów gier 
i zabaw, które przyciągnęły liczne grono najmłodszych 
wraz z rodzicami. Były bańki mydlane, przeciąganie 
liny, twister, malowanie twarzy, wyścigi gokartów, piłka 
nożna, badminton, rysowanie kredą, gry karciane, kur-
tyna wodna, warcaby i zabawy z tunelem animacyjnym. 

Tego dnia odbył się  też pokaz ratownictwa medycznego 
w wykonaniu Roberta Łepkowskiego – prezesa OSP 
w Szczuczynie. Pierwsze dni wakacji to też spotkania 
z Grażyną Ostrowską z Państwowej Inspekcji Pracy 
w Suwałkach, która odwiedziła Szczuczyn i świetlice 
wiejskie m.in. w Skajach, Bzurach i Bęćkowie, gdzie 
rozmawiała z dziećmi na temat zachowania w sytuacjach 
zagrożenia życia lub zdrowia. Kolejne dni wakacji 
to zajęcia na hali sportowej, wyjazdy na kąpielisko 
Knieja k. Rajgrodu, do Parku Trampolin w Łomży, 
do „Planet Cinema” w Ełku, Piknik Ekologiczny 
w Szczuczynie zorganizowany we współpracy z Lokalną 
Grupą Działania Biebrzański Park Natury, wizyty m.in. 
w „UniNET” Joanny Mioduszewskiej w Szczuczynie, 
w restauracji „Biesiadna” Adama Jóźwika w Szczuczy-
nie, w zakładzie produkcyjnym Spółdzielni Inwalidów 
w Szczuczynie, w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie.
 Nie zabrakło zajęć plastycznych o różnorodnej 
tematyce m.in. warsztaty rzeźbiarskie, które przepro-
wadził Andrzej Borusiewicz (utalentowany artystyczne 
miejscowy malarz i rzeźbiarz), zajęć komputerowych, 
zajęć karate kyokushin, zajęć cyrkowych, zajęć spor-
towych a także gier i zabaw integracyjnych. 
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 Podczas tegorocznych wakacji nie zabra-
kło wyjazdów rowerowych, które za każdym 
razem gromadziły liczne grono miłośników 
dwóch kółek. Pracownicy Centrum Kultury
w Szczuczynie wraz ze studentami animatorami i 
liczną grupą dzieci i młodzieży wspólnie na rowe-
rach odwiedzali okoliczne świetlice wiejskie oraz 
przybliżali uczestnikom wyjazdów miejsca warte 
pokazania. Dziesiątki wspólnie przejechanych kilo-
metrów i niesamowita atmosfera panująca w czasie 
ich pokonywania to najlepszy sygnał dla nas, że 
taka forma spędzania czasu to strzał w dziesiątkę! 
Warto tu wspomnieć o wyjazdach chociażby do wsi 
Brzeźno czy wsi Kurki tym samym odpowiadając 
na zaproszenie Wiesławy Wróblewskiej i Dariusza 
Chmielewskiego, którzy w gronie znajomych  czekali 
już na nas z poczęstunkiem.
 Na półmetku wakacji zaprosiliśmy dzieci i mło-
dzież na „III Biwak z BCK” w °lii bibliotecznej 

w Niećkowie. Dnia 10.08.2018 r. punktualnie o go-
dzinie 19.00 o°cjalnie powitaliśmy i zaprosiliśmy wszyst-
kich do wspólnej zabawy. W ramach policyjnej akcji 
„Bezpieczne wakacje” dzieci powitały st. asp. Marka 
Gładkowskiego, który porozmawiał z najmłodszymi 
na temat bezpiecznych zachowań w okresie wakacji i 
zaprosił ich do obejrzenia radiowozu prezentując jego 
wyposażenie.  Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Niećkowie Karol Łoś zaprezentował dzieciom 
bojowy wóz strażacki. Wszyscy też mogli skorzystać 
z przejażdżki sportowym autem. Następnie udaliśmy 
się na tereny Zespołu Szkół w Niećkowie gdzie na 
Orliku fani piłki nożnej rozegrali mecz o Biwakowy 
Puchar a inni oddali się beztroskim zabawom przy-
gotowanych przez studentów animatorów i pracow-
ników Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. 
Po wspólnych grach i zabawach biwakowaliśmy przy 
ognisku zbierając siły na kolejne atrakcje. Następnym 

punktem w planie biwaku były podchody w terenie 
gdzie dzieci miały za zadanie wyśledzić fantastyczne 
zwierzęta zaskakujące swym wyglądem i zachowa-
niem. Wspólnie szukaliśmy czterech zwierząt, które 
uciekając przed nami zostawiały ślady i różne sygnały. 
Niejednokrotnie byliśmy wystraszeni bardzo głośnymi 
odgłosami, które wydawały próbując nas przestraszyć. 
Dzięki zaangażowaniu i zdecydowanym działaniom 
poszukiwaczy – zwierzęta zostały odnalezione a zadania, 
które zleciły swym odkrywcom w celu odwrócenia ich 
uwagi i próby ucieczki wykonane. Trzeba przyznać, 
że zadania wymagały grupowego działania. Jednak 
biwakowicze spisali się na medal.  Po wyczerpującej 
wyprawie w teren udaliśmy się do świetlicy wiejskiej. 
A tu zabawom, rozmowom i posiłkom nie było końca. 
Dopiero nad ranem ucichły ostatnie rozmowy… 
 Dnia 24.08.2018 r. Biblioteka – Centrum Kultury 
w Szczuczynie i Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 
zaprosili dzieci i młodzież do Starego Parku gdzie 
wspólnie bawiliśmy się i graliśmy w różne gry integra-
cyjne, korzystaliśmy z kurtyny wodnej i „animacyjnego 
placu budowy” Izabeli Gwiazdowskiej, malowaliśmy 
twarze, ćwiczyliśmy karate kyokushin, rozgrywaliśmy 
turniej piłki nożnej, graliśmy w megaszachy i biesia-
dowaliśmy przy ognisku. Tak wyglądał ostatni dzień 
wakacji w Szczuczynie.

Marlena Stocka / Andrzej Kosmowski
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Rajdowa_12 i �nał projektu „Odjazdowa Gmina”
 W dniu 21.08.2018 r. w Starym Parku w Szczu-
czynie odbył się °nał projektu „ODJAZDOWA GMI-
NA” grupy projektowej Rajdowa_12 działającej przy 
Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie podczas 
którego o°cjalnie otwarto pierwszą szczuczyńską trasę 
rowerową. Rozpoczęliśmy punktualnie o 16:00 przed-

stawiając zebranym najważniejsze elementy projektu 
„Odjazdowa gmina – zorganizowanie trasy rowerowej” i 
dziękując licznym osobom i instytucjom, które wspierały 
nas w działaniach: – Arturowi Kuczyńskiemu – bur-
mistrzowi Szczuczyna i zespołowi Urzędu Miejskiego, 
Dariuszowi Koniecko – dyrektorowi Zespołu Szkół w 
Niećkowie, Ewie Grunwald – dyrektor Publicznego 
Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w 
Szczuczynie, Annie Jagusz – dyrektor Zespołu Szkół im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, załodze 
i wolontariuszom BCK w Szczuczynie – dyrektorowi 
Januszowi Siemion, Jolancie Doliwie, Annie Wojsław, 
Annie Akus – Szklarzewskiej, Joannie Siemion, Renacie 
Markiewicz. 

Mała książka – wielki człowiek – projekt BCK 
 Biblioteka – Centrum Kul-
tury w Szczuczynie zawarła w 
dniu 06.07.2018 porozumienie o 
współpracy z Instytutem Książki 
na realizację projektu „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. Kampania 
„Mała książka – wielki człowiek” 
to kolejna akcja wpisująca się w 
Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa i °nansowana jest 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Głównym celem kampanii jest pro-
mowanie wspólnego, rodzinnego czytania już od 
pierwszych chwil życia dziecka. Odpowiednio dobrane 
książki rozwijają umysł malucha i jego emocje oraz 
rozbudzają ciekawość świata. Projekt skierowany 
jest do dzieci w wieku 3 lat, które zostaną zapisane 
do Oddziału dla Dzieci w okresie trwania projektu, 
czyli do 31.12.2018 r. 
 Akcja ta ma zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy 
trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w 
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainte-

resowania. Bibliotekarze postarają 
się, by wręczanie dyplomów było 
dla dzieci wydarzeniem miłym i 
ważnym równocześnie. Podkre-
ślającym wagę czytania i korzyści 
płynące z nawyków czytelniczych 
nabywanych od najmłodszych lat. 
Rodzice trzylatków otrzymają 
broszurę informacyjną „Książką 
połączeni, czyli o roli czytania w 

życiu dziecka”,  przypominającą o korzyściach wynika-
jących z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd 
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki tej akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.   
 Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w 
wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, 
który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, 
ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie 
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym 
samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w 
przyszłości.
 Szczegóły projektu na stronie internetowej wielki-
-czlowiek.pl. Zapraszamy do odwiedzin Oddziału dla 
Dzieci Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie 
i założenia karty czytelnika!

 Anna Wojsław
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 Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński i Karolina 
Łepkowska – przedstawicielka Rajdowej_12 przecięli 
wstęgę i tym samym dokonali otwarcia trasy rowerowej 
– pierwszej w gminie Szczuczyn! Zaprosiliśmy wszyst-
kich do wspólnego przejazdu częścią trasy rowerowej 
a mianowicie odcinek Szczuczyn – Skaje – Wólka 

– Zacieczki – Bęćkowo – Szczuczyn w sumie blisko 
15 kilometrów. Słychać było śmiechy, żarty i deklara-
cje „Dam radę!”. W międzyczasie w Starym Parku w 
Szczuczynie dzieci korzystały z atrakcyjnej strefy animacji 
prowadzonej przez Izabelę Gwiazdowską (Studio Dzia-
łań Kreatywnych „Gwiazda) i pracowników Centrum 
Kultury w Szczuczynie. Były występy wokalne (Emilia 
Nagel i Marysia Józwik), bańki mydlane, strefa piłki 
nożnej, stoisko z gadżetami Rajdowej_12, animacyjny 
plac budowy, malowanie kredą i moc innych zabaw.
 Około godziny 18:00 powitano pierwszych uczest-
ników przejazdu – zmęczonych ale tryskających 
dobrym samopoczuciem! Z każdą minutą wracało 
coraz więcej osób na których czekała już smakowita 
grochówka – tradycyjnie przygotowana przez Zespół 
Szkół w Niećkowie.

 Podczas °nału „ODJAZDOWA GMINA” roz-
strzygnięto konkurs „Rowerowe Sel°e”. W konkursie 
fotogra°cznym Rajdowej_12 pierwsze miejsce zajęła 
Monika Marcinkiewicz zdobywając główną nagrodę 
– rower. Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno Emilia 
Trojanowska i Magdalena Józwik, które otrzymały 
nagrody niespodzianki. W tym miejscu serdecz-
nie gratulujemy laureatkom konkursu, a wszystkim 
uczestnikom za udział! 
 Rajdowa_12 zaprezentowała też folder promujący 
trasę rowerową, który udostępniony jest w wersji elek-
tronicznej (portale e-szczuczyn.pl, e-grajewo.pl) tak by 
każdy miłośnik rowerów mógł z niego skorzystać. Mamy 
nadzieję, że będzie dla Was swoistym drogowskazem 
podczas rowerowych wypraw. Serdecznie dziękujemy, 
że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. 
Dziękujemy za niesamowitą atmosferę wydarzenia! 
Dziękujemy za wspólny przejazd częścią trasy rowerowej. 
Wspólnie udowodniliśmy  i przekonaliśmy się, że w 
naszej gminie są miejsca warte pokazania. Dlaczego 
by tego nie wykorzystywać? Prawda? 
 Projekt „Odjazdowa gmina – wyznaczenie trasy 
rowerowej” był realizowany w ramach programu Re-
gionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 
2017” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży w Warszawie.

Andrzej Kosmowski
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„Czas na relaks” – projekt Stowarzyszenia 
„Nasz Szczuczyn”

 Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 
zawarło w tym roku po raz kolejny umo-
wę z Gminą Szczuczyn, reprezentowaną 
przez Artura Kuczyńskiego – Burmistrza 
Szczuczyna na realizację zadania publicz-

nego w zakresie promocji kultury °zycznej i sportu na 
okres od 01.03.2018 do 31.08.2018. Zrealizowaliśmy 
to zadanie w czasie od 16.07.2018 do 24.08.2018. 
Jego celem jest rozwój °zyczny dzieci i młodzieży, 
popularyzacja różnych dyscyplin sportu i rozwój ducha 
zdrowej rywalizacji, a także oderwanie młodych ludzi 
od wirtualnego świata oraz ożywienie świetlic wiejskich. 
 Nasz projekt „Czas na relaks” obejmował swym 
zasięgiem cała gminę, dlatego podzieliliśmy jej teren 
na okręgi:
1) Bęćkowo (Bęćkowo, Lipnik, Tarachy, Stare Gutki, 

Gutki, Skaje, Wólka, Rakowo, Zacieczki),
2) Bzury (Niećkowo, Danowo, Bzury, Niedźwiedzkie, 

Świdry Awissa),
3) Brzeźno (Dołęgi, Jambrzyki, Chojnowo, Czar-

nówek, Załuski, Czarnowo, Mazewo, Brzeźno, 
Niedźwiadna, Kurki, Sokoły, Koniecki Małe, 
Koniecki Rostroszewo, Obrytki).

4) Finał w Szczuczynie
 Zajęcia z Brzeźna byliśmy zmuszeni przenieść 
do Niećkowa z powodu przedłużającej się budowy 
świetlicy  w tej wsi.
 Przygotowaliśmy bogaty program zajęć rekre-
acyjno – sportowych: turniej szachowy i mini ligi 
piłki nożnej, zajęcia cyrkowe pod kierunkiem pani 
Izabeli Gwiazdowskiej, prowadzącej Studio Działań 
Kreatywnych „Gwiazda”, treningi karate prowadzone 
przez instruktora karate kyokushin, pana Grzegorza 
Fabryckiego oraz gry i zabawy. 
 W każdej z wytypowanych świetlic zajęcia odbywały 
się przez cały tydzień po trzy godziny dziennie: w Bęć-
kowie od 16.07. do 20.07.2018, w Bzurach od 30.07. do 
03.08.2018 oraz w Niećkowie od 13.08. do 17.08.2018.
 Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy w 
dniu 24.08.2018 wielki °nał we współpracy z BCK, 
które jednocześnie kończyło swą akcję „Wakacje 
BCK”. W czasie festynu dzieci mogły bawić się w 
stre°e zabawy zorganizowanej przez panią Izabelę 
Gwiazdowską, która prowadziła różne gry i zabawy, 

przygotowała „stanowisko budowlane”, na którym 
dzieci mogły wykazać się kreatywnością, budując 
z różnorodnych elementów ciekawe konstrukcje. 
Silny wiatr uniemożliwił wykonanie pełnego pokazu 
baniek, ale bańki i tak stanowiły atrakcje dla dzieci. 
Pan Grzegorz Fabrycki, przeprowadził trening karate 
dla dzieci z pokazem technik sztuk walki. Na mega 
szachownicy odbył się też turniej szachowy, a w wy-
dzielonej części parku miały miejsce rozgrywki mini 
ligi piłki nożnej, w której udział wzięło 5 drużyn.
 Rozgrywki sportowe zakończyły się rozdaniem 
nagród (medale, dyplomy, pamiątki), a festyn wspólnym 
ogniskiem  z pieczeniem kiełbasek.
 Nasz projekt zrealizowaliśmy we współpracy z 
Biblioteką – Centrum Kultury w Szczuczynie oraz 
jednostką OSP w Szczuczynie. Strażacy zapewnili 
opiekę medyczną w czasie festynu i zorganizowali 
„kurtynę wodną”. 

Renata Markiewicz, Anna Wojsław
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Podsumowanie działalności Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Dzieci
 Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt 
Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, w tym 
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Bia-
łymstoku. Adresowany jest do osób, które lubią czytać 
i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów 
i gatunki literackie. Celem Klubów jest ożywienie 
środowisk skupionych wokół bibliotek, propagowa-
nie czytelnictwa, przybliżenie sylwetek pisarzy oraz 
poszerzenie horyzontów literackich.
 W Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie 
od 2 lutego 2018 r. funkcjonuje Dyskusyjny Klub 
Książki dla Dzieci. Do Dyskusyjnego Klubu należą 
czytelnicy, których łączy pasja czytania i poznawania 
nowych książek. Klubowicze spotykają się raz w 
miesiącu na wspólnym czytaniu, dyskusji o wybranej 
książce, ale nie tylko... 
 Pierwsze spotkanie z lekturą odbyło się
2.02.2018 r. w BCK w Szczuczynie. Podczas tego spo-
tkania dzieci zetknęły się z książką Joanny Krzyżanek 
pt. „Cecylka Knedelek i ulica Naleśnikowa”. Pozycja ta 
wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci, zwłaszcza, 
że prezentacja książki połączona była z warsztatami 
kulinarnymi. Pomysłom na tytułowe naleśniki nie było 
końca. Uczestnicy spotkania wykazali się niezwykłą 
wyobraźnią i talentami kulinarnymi.
 Kolejne spotkanie w ramach DKK w Szczuczynie 
oparte było na książce pt.: „Szalony robot profesora 
Bzika”. Uczestnicy warsztatów poznali historię pro-
fesora Bzika, który tworząc swojego wszechstronnie 
uzdolnionego robota AK 2.0 popełnił błąd. Robot 
zamiast pomagać i naprawiać, wszystko demolował 
i partaczył. Przygody zbzikowanego robota rozśmie-
szyły wszystkich, a na zakończenie warsztatów, dzieci 
budowały swoje roboty – niekoniecznie zbzikowane 
  W dniu 06 kwietnia 2018r. odbyło się trzecie 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci 
poświęcone książce Liliany Bardijewskiej pt. „Bajka 
o kapciuszku, czyli jak to z wdzięcznością było”. Mi-
łośnicy książek poznali tym razem historię pewnego 
kapciuszka, który nie miał pary. Pasował jak ulał do 
nóżki królewny, ale był bardzo smutny, ponieważ 
był sam jeden. Kapciuszek wyruszył więc w długą 
drogę, aż w końcu odnalazł swoja parę. Jako, że ty-

tułowy kapciuszek wykonany był z włóczki, wszyscy 
uczestnicy spotkania zrobili swój pompon z włóczki, 
niekoniecznie służący do dekoracji szalika czy czapki.
 Kolejne, a zarazem czwarte już spotkaniem człon-
ków Dyskusyjnego Klubu Książki miało miejsce 
12 maja 2018 r. – tematem rozmów była powieść 
Richarda A. Antoniusa „Miki Mol i zaczarowany 
kuferek czasu”. Tytułowy bohater, Miki to zabawny 
mol książkowy mieszkający wraz z przyjaciółmi w 
krainie miłośników książek. Miki wraz z przyjaciółmi 
odbywają podróże w czasie za pomocą zaczarowanego 
kuferka. Młodzi czytelnicy z entuzjazmem wysłuchali 
przygód Mikiego, a następnie wykonali swój własny 
kuferek czasu – kapsułę czasu. Kuferek wykonany 
przez uczestników spotkania przenosił ich w różne 
kraje świata. Na zakończenie spotkania uczestnicy 
przygotowali prace plastyczne przedstawiające własne 
marzenia i zamknęli je w kapsule czasu.  
 08.06.2018 r. dzieci wyruszyły wraz z Tap-
pim na wyprawę w Wielkie Nieznane.  Książka Mar-
cina Mortki pt. „Ekspedycja Tappiego w Wielkie 
Nieznane” przedstawiła przygodę wikinga Tappiego 
i renifera Chichotka, którzy chcą uwolnić magiczne 
stworzenia z rąk złego doktora. Przyjaciele muszą 
odnaleźć zaginionych mieszkańców i pomóc im 
wrócić do swych domów. Razem wyruszają w dalekie 
podróże do bardzo niezwykłych miejsc. Klubowicze 
podczas podróży z Tappim również odwiedzali różne 
magiczne miejsca. Punktem kulminacyjnym warsz-
tatów była gra zespołowa  w podchody na terenie 
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, w 
której to dzieci poprzez zabawę, poznały niezwykłe 
miejsca, nie tylko związane z omawiana książką.  

Anna Wojsław 
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Podlaska Oktawa Kultur w Szczuczynie
 W tym roku już po raz jedenasty Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zorga-
nizował Międzynarodowy Festiwal Muzyki Tańca 
i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur. W tegorocznej 
edycji festiwalu wzięło udział dwadzieścia osiem 
zespołów z czternastu krajów, prezentujących róż-
norodny folklor, mieszankę tekstów i oryginalnej 
muzyki, porywających tańców oraz barwnych strojów. 
Niewątpliwym atutem Podlaskiej Oktawy Kultur jest 
fakt, iż obejmuje ona swym zasięgiem całe Podlasie. 
W ciągu pięciu dni zespoły uczestniczące w festiwalu 
występują nie tylko na głównej scenie, którą usytu-
owano na białostockim Rynku Kościuszki, ale też w 
ponad dwudziestu miejscowościach w regionie. Jedną 
z nich było nasze miasto. Już po raz drugi gościliśmy 
w naszej małej ojczyźnie zespoły uczestniczące w tym 
wyjątkowym międzynarodowym wydarzeniu. 

 W dniach 27 i 28 lipca w naszej pięknej barokowej 
świątyni – kościele pw. Imienia Najświętszej Maryi 
Panny odbyły się koncerty w ramach Podlaskiej 
Oktawy Kultury 2018. W piątek wystąpili goście 
z Gruzji – kwintet Urmuli, w sobotę urodzona na 
Ukrainie Susanna Jara z zespołem. Kwintet Urmuli 
to gruziński zespół ratujący od zapomnienia trady-
cje muzyczne swej kultury. Grupa założona została 
w 1993 roku w Tbilisi przez Nugzara Kavtaradze. 
Członkowie zespołu są muzykami uniwersalnymi: 
śpiewakami i multiinstrumentalistami, grającymi 
po mistrzowsku na wielu instrumentach charakte-
rystycznych dla całego regionu Gruzji – typowych 
dla wschodniej części: panduri, salamuri, duduki, oraz 
czonguri, chuniri, chiboni występujących w zachodniej 
części kraju. Granie na niektórych z nich ma ponad 
1500-letnią tradycję. Zespół z Tbilisi znany jest w 
naszym kraju z projektu zrealizowanego wspólnie 
z zespołem Trebunie-Tutki pt. „Duch Gór”. Kwin-
tetowi towarzyszyła opiekunka i tłumaczka Marta 

Szałkiewicz – pracownik WOAK w Białymstoku.
 Susanna Jara urodziła się w Poczajowie na Ukra-
inie, dorastała w Sanoku, a obecnie mieszka w Kra-
kowie. Z wykształcenia °lolog ukraiński, ale całe jej 
życie to muzyka. Susanna koncertuje i tworzy od 
dziecka. Była członkiem blisko trzydziestu różnych 
zespołów i chórów, uczestniczyła również z wielu 
projektach. Jej repertuar jest bogaty i różnorodny: 
od surowych ludowych pieśni, poprzez piosenkę 
estradową, improwizację, jazz, aż po skomplikowane 
koloraturowe pieśni Karola Szymanowskiego.
 W dwóch różnych wspaniałych koncertach udział 
wzięła licznie zgromadzona publiczność z miasta i te-
renu całej gminy oraz powiatu. Widzowie mieli okazję 
posłuchać tradycyjnej muzyki i pieśni wywodzących 
się z kultury gruzińskiej i łemkowskiej. Wykonawcy z 
Gruzji wystąpili w ludowych strojach, grając na orygi-
nalnych charakterystycznych dla tego kraju tradycyjnych 
instrumentach, zachwycili wszystkich swym śpiewem, 
a owację wzbudził wykonany przez artystów taniec. 
Susanna z zespołem wykonała m.in. nostalgiczne pieśni 
łemkowskie w nowej rytmicznej aranżacji. Wokalistka 
zaimponowała wszystkim siłą i barwą głosu.
 Nasi goście podczas wizyty w Szczuczynie obejrzeli 
z zaciekawieniem budynek Biblioteki – Centrum 
Kultury i wyeksponowane w nim wystawy na temat 
historii Szczuczyna. Wielkie wrażenie wywarł na nich 
nasz barokowy kompleks i jego ciekawe a czasem 
burzliwe dzieje. Zachwyceni byli monumentalnością 
i wystrojem kościoła oraz jego cudowną akustyką.
   Szczuczyńskie koncerty w ramach Podlaskiej 
Oktawy Kultur 2018  (występy tak wyjątkowych 
artystów w naszym mieście) to zasługa Biblioteki 
– Centrum Kultury w Szczuczynie i jej Dyrekcji, 
Burmistrza Artura Kuczyńskiego, Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i gościn-
ności księdza proboszcza Jacka Majkowskiego. 

Janusz Siemion
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Jubileusz  Szczuczyniaków
 Pamiątkowe grawertony  oraz podziękowania 
podpisane przez starostę powiatu grajewskiego Zyg-
munta Kruszyńskiego, Burmistrza Miasta – Artura 
Kuczyńskiego, Dyrektora BCK – Janusza Siemiona, 
Kierownika MDKiS Janusza Marcinkiewicza  oraz 
kierownika zespołu – Barbarę Paszkowską otrzymali 
członkowie zespołu oraz współpracujący z zespołem: 
Andrzej Skrodzki, Daniel Zamojski, Anna Marcinkie-
wicz, Grzegorz Waszkiewicz, Paweł Danowski, Bogdan 
Konopka. Wręczali je: Sekretarz Gminy – Jolanta 
Budzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz 
Mioduszewski, Dyrektor BCK i kierownik MDKiS.
 Zespół otrzymał listy gratulacyjne od Dyrek-
tora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 
Białymstoku – Cezarego Jana  Mielko, Dyrektora 
Grajewskiego Centrum Kultury – Tomasza Du-
dzińskiego oraz zespołu „Mali Szczuczyniacy” pod 
kierunkiem Andrzeja Szabelskiego. Życzenia złożyły 
również dziewczęta z młodzieżowego zespołu „Me-
dis” prowadzonego przez Mariannę Ostrowską. Były 
życzenia, kwiaty, uściski…
 Przed 25-ma laty  Barbara Paszkowska – główny 
instruktor MDK zaproponowała  9 kobietom za-
łożenie zespołu. Wybrała je słysząc jak śpiewają w 
kościele podczas mszy. 8 z nich wystąpiło w koncercie 
bożonarodzeniowym w hali sportowej. Przygotowały 
program w niecały miesiąc. Siedem z nich śpiewa do 
dzisiaj w zespole. „Szczuczyniacy” są zespołem śpiewa-
czo-teatralno-obrzędowym. Ma w swoim repertuarze 
widowiska tradycyjne i obrzędowe: Wielką Sobotę, 
Oczepiny, Pieczenie chleba, Andrzejki, „Urodziny”, 
„Rajki”. Przedstawiają  też widowiska oparte na tek-
stach literackich i według własnych tekstów: „Dziady” 
część II  Adama Mickiewicza i „Sąd nad Jezusem” wg. 
Lloyda Douglasa, „Jak królewna grała w zgadywanki 
aż przegrała własną rękę” wg. Jana Drdy, „Na Świętego 

Jana” wg. Jędrzeja Cierniaka, „Misterium Męki Pańskiej”, 
„Piekielne wędrówki Króla Heroda”. Od 2015 roku 
uczestniczy w rekonstrukcji wydarzeń historycznych  
(Ostrzał lotniczy miasta , rozbrajanie posterunku 
żandarmerii w okresie I wojny światowej). Zespół 
jest laureatem teatralnych i śpiewaczych przeglądów 
wojewódzkich, występował 3 krotnie na Litwie. 12 – 
krotnie reprezentował województwo podlaskie podczas 
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku 
Łukowskim. W 1995 roku był reprezentantem na 
imprezie ogólnopolskiej – XII Sejmiku Teatrów Wsi 
Polskiej w Tarnogrodzie. Brał udział w Przeglądzie 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 
 „Szczuczyniacy”  występują w składzie: Krystyna Ro-
słoniewska, Barbara Jankowska, Marianna Szabelska, 
Ewa Borawska, Marianna Domiziak, Helena Nagórska, 
Tomira Orłowska, Ewa Zamojska,  Jadwiga Sielawa, 
Helana Grabowska, Jadwiga Dylewska, Maja Zamojska, 
Maria Józwik,  Andrzej Szabelski, Witold Dylewski, 
Ryszard Rybak, Władysław Szymanowski, Tadeusz 
Danowski, Mateusz Laszczkowski. Zespół prowadzi 
nadal  Barbara Paszkowska, od kilkunastu lat kierow-
nictwo muzyczne należy do Marianny Ostrowskiej.
Następne ćwierćwiecze działalności zespół rozpoczął 
udziałem w Festiwalu Podlaskie Barwy Przyjaźni w 
Czerwonym, koncertem podczas Dożynek Powiato-
wych w Grajewie, rekonstrukcją „ Przyjazd Marszałka 
Piłsudskiego do Szczuczyna”. Niewątpliwym sukcesem 
jest udział solistki zespołu Szczuczyniacy  Mai Zamoj-
skiej  w  Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych 
Województwa Podlaskiego w którym to zwyciężyła w 
kategorii solistów i będzie reprezentować Województwo 
Podlaskie w  53 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 
czerwcu 2019.

 Barbara Paszkowska, Andrzej Szabelski
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Józef Piłsudski w Szczuczynie 
 W dniu 05.09.1919 roku do Szczuczyna zawitał 
naczelnik państwa, Józef Piłsudski. Fakt ten został 
udokumentowany w kronice szkoły powszechnej nr 
٢ w Szczuczynie przez jej kierownika pana Wolfa 
Bergsteina, który zapisał: „W piątek, dnia 5 wrze-
śnia o godz. 5tej popołudniu przejechał przez miasto 
Szczuczyn Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. W 
imieniu miasta przyjął Go chlebem i solą p. burmistrz 
miasta z orkiestrą straży ogniowej, a w imieniu gminy 
izraelskiej witał chlebem i solą na czele przedstawicieli 
tejże gminy kierownik szkoły powszechnej Nr 2 p. 
W. Bergstein”.
 Pragnąc uczcić tę historyczną wizytę, pracownicy 
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie posta-
nowili ją zrekonstruować. Załoga szczuczyńskiego 
Centrum mierzyła się już z powodzeniem z tego typu 
niełatwymi wyzwaniami. Odtworzyła w ubiegłym 
roku z okazji Święta Odzyskania Niepodległości scenę 
rozbrojenia żandarmów niemieckich przez członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie z 11 
listopada 1918 r.
 Do tegorocznej rekonstrukcji zaprosiliśmy Związek 
Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie, Orkiestrę 
Ochotniczej Straży Pożarnej, członków zespołu „Szczu-
czyniacy” działającego przy szczuczyńskim centrum 
oraz harcerzy. W celu podniesienia rangi wydarzenia 
oraz jego urozmaicenia zorganizowaliśmy wystawę 
pt. „Józef Piłsudski. Od zesłańca do Marszałka” wy-
pożyczoną z Muzeum Wojska w Białymstoku oraz 
wystawę pamiątek związanych z postacią Marszałka 
Józefa Piłsudskiego zgromadzonych przez Państwa 
Annę i Adama Jagusz. Wydarzeniu towarzyszył 
koncert, w którego pierwszej części wystąpili „Mali 
Szczuczyniacy”, a w drugiej nasi goście z Białego-
stoku – Chór im. Stanisława Moniuszki działający 

przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w 
Białymstoku. Dodatkową atrakcją dla zgromadzonych 
był quiz na temat rekonstruowanego wydarzenia oraz 
wojskowa grochówka, którą przygotował Zespół Szkół 
im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
 W klimat Szczuczyna sprzed stu lat wprowadził 
licznie zgromadzoną publiczność Dyrektor BCK 
w Szczuczynie Janusz Siemion. Przed budynkiem 
szczuczyńskiego centrum w zaaranżowanej scenerii 
– dekoracje, ¶agi, kwiaty, członkowie grupy rekonstruk-
cyjnej przebrani w stroje z epoki powitali przybyłego 
w „bryczce” marszałka Józefa Piłsudskiego (w tę rolę 
wcielił się Adam Jagusz) z asystą. Witał go Burmistrz 
z delegacją, przedstawiciele gminy izraelskiej, harcerze, 
kobiety z Koła Polek oraz dzieci. Oprawę muzyczną 
rekonstrukcji zapewniła orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szczuczynie pod batutą kapelmistrza Ro-
berta Świderskiego. Inscenizację wizyty przygotowała 
Pani Barbara Paszkowska – animator kultury BCK 
w Szczuczynie.
 Po rekonstrukcji wszyscy zostali zaproszeni na 
otwarcie wystaw wyeksponowanych w holu wystawien-
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niczym i Regionalnej Izbie Historii 
i Tradycji szczuczyńskiego centrum. 
Była to świetna okazja do zapoznania 
się z ważniejszymi faktami z życiorysu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
zbiorami Państwa Jagusz. Zwiedzający 
mogli wysłuchać również ciekawo-
stek na temat pasji i zainteresowań 
Piłsudskiego przytoczonych przez 
Dyrektora Centrum, który następnie 
zaprosił wszystkich do muszli koncer-
towej na występy. W pierwszej części 
koncertu wystąpili przygotowani przez 
Starszego Instruktora BCK Andrzeja 
Szabelskiego „Mali Szczuczyniacy” 
z repertuarem pieśni i wierszy pa-
triotycznych. W przerwie koncertu 
organizatorzy zaprosili zebranych do 
udziału w quizie, w którym można 
było wygrać cenne i ciekawe nagrody 
ufundowane przez Państwa Jagusz, 
Dyrektora BCK Janusza Siemiona i 
szczuczyńskie centrum. Quiz popro-
wadziła zaprzyjaźniona z BCK Izabela 
Gwiazdowska, prowadząca Studio 
Działań Kreatywnych „Gwiazda”. 
Pani Izabela zadbała też o udekoro-
wanie muszli koncertowej. W drugiej 
części koncertu wystąpili, wspomniani 
już wcześniej, goście z Białegostoku 
– Chór im. St. Moniuszki pod 
przewodnictwem Marty Szałkiewicz. 
Artyści wykonali acapella kilka 
popularnych pieśni patriotycznych, 
za co zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Doświadczonym artystom 
nie przeszkodziło nawet załamanie 
pogody – wszyscy sprawnie 
przenieśli się do sali konferencyjnej 
i uczta muzyczna trwała dalej. Na 
zakończenie występu udało się nakło-
nić dyrygentkę chóru Panią Martę do 
zaśpiewania pieśni. Niech żałują Ci, co 
nie byli, bo nie da się oddać wrażeń, 
które pozostawili po sobie zarówno 
młodsi jak i starsi artyści. Po koncercie 
wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli 
okazję skosztować wybornej, jak za-
wsze, żołnierskiej grochówki. 

Janusz Siemion

„Narodowe czytanie 2018”
 Biblioteka – Centrum 
Kultury w Szczuczynie po 
raz piaty wzięła udział w 
ogólnopolskiej akcji „Na-
rodowe czytanie”. Akcja 
ta objęta jest patronatem 
Pary Prezydenckiej i ma na 
celu przybliżenie wartości 
i piękna literatury polskiej 
całemu narodowi. Tegoroczna edycja odbyła się 8 września i poświęcona 
była utworowi Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. W tym dniu 
zaproszeni goście oraz uczestnicy akcji zebrali się w  siedzibie Biblio-
teki – Centrum Kultury, aby wspólnie odczytać  fragmenty powieści. 
„Narodowe Czytanie” odbyło się w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji, 
wśród ekspozycji pamiątek po Wodzu Naczelnym Marszałku Józe°e 
Piłsudskim ze zbiorów państwa Anny i Adama Jagusz. Na górnym 
holu natomiast znajdowała się wystawa „Józef Piłsudski. Od zesłańca 
do Marszałka” pozyskanej w ramach współpracy z Muzeum Wojska 
Polskiego w Białymstoku. 
 Gości przywitał dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury Janusz Sie-
mion, natomiast sylwetkę i twórczość Stefana Żeromskiego przedstawiła 
bibliotekarka Oddziału dla Dzieci Anna Wojsław. Powieść Żeromskiego 
została odczytana przez zaproszonych gości, którymi byli: Jakub Żebrowski, 
Karolina Łepkowska, Andrzej Kosmowski, Maciej Mroczkowski, Krystyna 
Rosłoniewska, Julia Witkowska, Emilia Nagel, Katarzyna Krystowczyk, 
Barbara Jankowska. 
 W przerwach między czytanymi fragmentami czekała na uczestników 
miła niespodzianka – quiz, który poprowadziła bibliotekarka Wypo-
życzalni dla Dorosłych Anna Akus – Szklarzewska. Quiz ten został 
specjalnie przygotowany na tę okazję. Dotyczył on biogra°i autora, 
jak również tematyki samej powieści, a nagrodami były egzemplarze 
„Przedwiośnia” opieczętowane stemplem okolicznościowym przysłanym 
nam przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody 
ufundowane przez Centrum Kultury otrzymali: Julia Kruszyńska, Julita 
Żebrowska, Maciej Mroczkowski, Jakub Żebrowski, Darosława Woj-
ciechowska, Teresa Pieńczykowska, Małgorzata Karwowska, Barbara 
Paszkowska. 
 Nasze tegoroczne „czytanie” wzbogacił swym występem, istniejący od 
2003 roku dziecięcy zespół ludowy „Mali Szczuczyniacy”. Pod kierunkiem 
starszego instruktora BCK Andrzeja Szabelskiego „Mali Szczuczyniacy” 
w składzie Nikola Szwalgin, Patrycja Chmielewska, Natalia Nagel, Julia 
Kruszyńska, Weronika Karpińska, Julia Dutkiewicz, Julita Żebrowska, 
Paulina Żebrowska zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce patrio-
tycznej.
 Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za przybycie oraz 
wspólną lekturę, a zwycięzcom gratulujemy.

Anna Akus – Szklarzewska i Anna Wojsław
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dywizjon 303
 7 września uczniowie klas 8b i 8c wraz z gimnazja-
listami pojechali do Ełku na °lm pt. ,,Dywizjon 303. 
Prawdziwa historia’’. Ekranizacja książki Arkade’ego 
Fiedlera przedstawia historię polskich pilotów, którzy 
niegdyś wyśmiewani, stali się legendą. Utworzona 
przez nich jednostka DYWIZJON 303, stała się 
wzorem dla wielu wojennych pilotów. Ich głęboki 
patriotyzm oraz ogromne umiejętności sprawiły, że 

ich podniebne ewolucje graniczyły z szaleństwem. 
Są wzorem dla Polaków, dlatego nasi uczniowie na 
lekcjach języka polskiego będą mieli okazję zapoznać 
się z życiem polskich pilotów, w ramach opracowy-
wania lektury uzupełniającej. 
 Uczniami opiekowały się E. Koniecko, E. Ku-
drawiec i S. Piwko.

 1 września uczniowie uroczyście powitali nowy 
rok szkolny 2018/2019. W tym roku był to czas 
szczególny dla uczniów klas IV-VI, którzy po raz 
pierwszy udali się do „nowego budynku”. Emocji 
nie brakowało zarówno młodszym jak i starszym 
dzieciakom. Spotkanie koleżanek i kolegów po 2 
miesiącach wakacji było niezwykle przyjemnym 
przeżyciem. 
 Nie tylko starsi uczniowie musieli odnaleźć się 
w nowej szkole. Na klasy 0-III również czekały nie-

spodzianki. W trakcie wakacji wprowadzono wiele 
zmian, odświeżono klasy i korytarze, dokupiono sprzęt 
interaktywny oraz plansze edukacyjne. Mamy nadzieję, 
że wszystkie zmiany pozwolą szybko zaadaptować się 
w nowym otoczeniu, a funkcjonowanie w szkołach 
okaże się dużo prostsze i przyjemniejsze. 

Międzynarodowy Dzień 
Kropki
 Jest to trochę podchwytliwe święto, ponieważ 
nie chodzi o to, aby świętować powstanie znaku in-
terpunkcyjnego jakim jest kropka, ale o coś znacznie 
głębszego.
 W 2003 roku znany amerykański pisarz i ilustra-
tor książeczek dla dzieci Peter H. Reynolds wydał 
opowieść Ãe Dot. Opowiada ona o historii małej 
dziewczynki, która dzięki małej kropce i wspaniałej 
nauczycielce plastyki uwierzyła w siebie. Książka 
została wydana w ponad 20 językach i przetłuma-
czona na język Brailla, stając się światowym hitem. 
Opowieść ta stała się inspiracją dla wielu nauczycieli i 
w ten sposób w 2008 roku powstał Międzynarodowy 
Dzień Kropki. Inicjatywa ta ma pobudzać kreatyw-
ność, oraz wiarę w swoje możliwości zachęcając do 
tworzenia. Obchody tego dnia zwykle zaczynają się 
od przeczytania opowieści H. Reynoldsa, a następnie 
każdy zaczyna tworzyć coś swojego i oryginalnego za 
pomocą znaku kropki, a powstające kropkowe dzieła 
sztuki są niesamowite.
 Święto to można obchodzić nie tylko w klasie, 
ale w dowolnym miejscu i niezależnie od wieku. 
Sposobów świętowania jest mnóstwo. Wszystko 
zależy tylko od naszej wyobraźni.
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Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Spotkanie z pracownikiem Komendy Policji w Grajewie 

XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
 7 września 2018 r. uczniowie pod opieką nauczy-
cielek p. Alicji Szleszyńskiej i p. Jolanty Nerkowskiej 
wzięli udział w XVIII Międzynarodowym Marszu 
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. 
Uczestnicy szli w skupieniu spod Pomnika Katyń-
skiego w parku Zwierzynieckim pod pomnik – Grób 
Nieznanego Sybiraka przy kościele p.w. św. Ducha. 
W tym roku marszowi towarzyszy hasło „PRZEZ 
SYBIR DO NIEPODLEGŁEJ” w związku ze 
stuleciem uzyskania niepodległości Polski.

 Uczniowie nie samą nauką żyją! 18 września 
2018r. odbyła się koncertowa inauguracja nowego roku 
szkolnego przez Radościaków. Szkoła Podstawowa 
przygotowała niesamowite przedstawienie taneczne z 
udziałem  najmłodszych milusińskich. Dzieciaki wraz 
z wychowawcami spędziły wiele godzin na intensyw-
nych ćwiczeniach swoich układów tanecznych. Jak się 
okazało, praktyka czyni mistrza! Połączenie tańca z 
elementami szarf, parasoli czy tematyczne przebrania 
dodały tylko uroku małym tancerzom. Chociaż trema 
onieśmielała niektóre dzieci, to płynąca z głośników 
muzyka pozwoliła im rozluźnić się i puścić wodze 
fantazji. Było wesoło i przede wszystkim kolorowo.
Punktem programu, na który wszyscy czekali z nie-
cierpliwością, był występ kabaretowej grupy tanecznej: 
Fair Play Crew. Utalentowani tancerze i komicy 
przedstawili publiczności przezabawne historie w 
nietradycyjny sposób. W swoim uniwersalnym show 

Koncert Radościaków

śmieszą bez słów, a opowieści przekazują za pomocą 
tańca, gestów oraz gry aktorskiej. Niesamowite jest 
również to, iż sztuka jaką wykonuje Fair Play Crew 
łączy pokolenia. Historie przez nich przedstawiane 
rozbawiły dzieci, młodzież oraz nauczycieli i rodziców. 
Grupa taneczna wiele ciepła okazała dzieciom z 
naszych szkół. Po koncercie rozdawali autografy, 
robili wspólne zdjęcia oraz rozmawiali z uczniami. 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie, byliście super! 

 Dnie 13 września uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Grażynę 
Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, 
Wydziału Prewencji. Tematem spotkania była agresja 
i przemoc wśród dzieci i młodzieży w kontekście 
odpowiedzialności nieletnich wobec prawa oraz 
bezpieczna droga do szkoły.
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Podsumowanie projektu „Po doświadczenie do Włoch”
 W dniu 26 września 2018 roku konferencją °-
nałową zakończył się projekt „Po doświadczenie do 
Włoch” realizowany w Zespole Szkół w Niećkowie 
– °nansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój, którego wartość wynosiła 314 495,08 zł. 
 Celem projektu było zwiększenie szans uczniów 
na zdobycie wysokich kwali°kacji – zawodowych, 
językowych i ogólnych – popartych doświadczeniem 
zawodowym, jeszcze w trakcie nauki szkolnej przez 
realizację staży międzynarodowych.
 Po realizacji zajęć z przygotowania pedagogiczne-
go, językowego oraz kulturowego na staże w okresie 
wakacji wyjechały dwie dwudziestoosobowe grupy. 
Wszyscy uczniowie ukończyli staże, a zdobyte kwa-
li°kacje potwierdzone zostały przez unijny dokument 

Europass Mobilność, honorowany na terenie Unii 
Europejskiej.
 Podczas konferencji uczniowie zaprezentowali 
rezultaty zakończonego projektu. Staż stał się dla 
nich świetną szkołą samodzielności, przyczynił się 
do poprawy ich poczucia własnej wartości, wzmocnił 
pewność siebie, przyczynił się do rozwoju osobistego 
oraz zwiększył motywację do kontynuowania nauki.
 W czasie wolnym młodzież zwiedziła zabytki 
Rzymu i Asyżu. Prelegenci wielokrotnie podkreślali, że 
niezapomnianym przeżyciem było zobaczyć na żywo 
to, o czym do tej pory tylko słyszeli albo widzieli i 
czytali w książkach. Wspólny ciepły poczęstunek na 
świeżym powietrzu zakończył konferencję.

Bożena Sokołowska

Święto Patrona Szkoły 
19 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. 
Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej obchodziliśmy 
Dzień Patrona Szkoły. Uczniowie przygotowali apel 
pod kierunkiem Pani Jolanty Nerkowskiej  i Pani 

Hanny Dzięgielewskiej. Po części artystycznej był 
czas na chwilę wspomnień i rozmów z Sybirakami – 
Panią Marianną Milewską, Panią Apolonią Brzeską 
i Panem Janem Truszkowskim.
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Aktywne wakacje i nie tylko
Młodzież i dzieci trenujące w MLUKS „GWIAZ-

DA” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie aktywnie 
zakończyli rok szkolny 2017/2018 oraz spędzili krótkie 
wakacje. Otóż najpierw w dniu 26 czerwca 2018 roku 
wzięli udział w Igrzyskach Polonijnych Młodzieży 
Szkolnej w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych w 
Łomży. Początek wakacji nie zniechęcił do udziału w 
zawodach i stoczeniu walk z zawodnikami i zawodnicz-
kami z Łomży, Białegostoku, Grajewa oraz Białorusi: 
Adriana i Krystiana Pawłowskich, Pawła Danowskiego, 
Pawła Siedleckiego i Damia-
na Kołakowskiego. Wszyscy 
pokazali się z jak najlepszej 
strony i zdobyli: jeden złoty, 
trzy srebrne i dwa brązowe 
medale, a przede wszystkim 
kolejne doświadczenie na 
zapaśniczej macie. Krystian 
został również uznany 
za jednego z najlepszych 
technicznie zawodników 
turnieju. 
 Następnie w dniu 30 
czerwca 2018 roku nasi 
zawodnicy wzięli udział w 
Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym o Puchar 
Wójta Gminy Sorkwity, który odbył się w miejscowości 
Warpuny (gm. Sorkwity, pow. mrągowski, woj. war-
mińsko – mazurskie). Na turniej ten pojechaliśmy na 
specjalne zaproszenie organizatora – Witolda Sańko, 
który gościł wcześniej wielokrotnie na turniejach orga-
nizowanych w Szczuczynie. W turnieju rywalizowały 
dziewczęta i chłopcy z siedmiu drużyn z kraju i 
jednej z Rosji. W klasy°kacji końcowej zwyciężyła 
MLUKS „GWIAZDA” przy UM w Szczuczynie, 
przed ekipą z Rosji i LUKS „MARCINKOWO” 
Marcikowo. Indywidualnie wśród naszych medale 
zdobyli: złote – Gnys Zuzanna, Pawłowski Jakub i 
Patryk Danowski, srebrne – Barwikowska Weronika, 
Gnys Oskar, Ornowski Gabriel, Wróblewska Nikola, 
Chmielewska Julia i Mioduszewska Sylwia, brązowe – 
Dylewska Martyna, Pawłowska Agnieszka, Pawłowska 
Katarzyna, Danowski Piotr, Kalinowski Bartosz, 
Barwikowski Michał, Barwikowska Natalia oraz 

Starszewska Karolina. Dla wielu z naszych był to 
pierwszy w życiu start w zawodach zapaśniczych. 
Augustów był po raz kolejny miejscem zgrupowania 
sportowego uzdolnionej sportowo zapaśniczej 
młodzieży z woj. podlaskiego. Mieliśmy tam również 
swoich przedstawicieli i liczymy na to, że udział w nim 
wkrótce przyczyni się do poprawy ich umiejętności 
technicznych i uzyskiwanych wyników. 
 Bezpośrednio po wakacjach w dniach 07-
09.09.2018 roku wzięliśmy udział w Mistrzostwach 

Krajowego Zrzeszenia 
LZS Kadetek i Młodzi-
czek, które odbyły się w 
Piotrkowie Trybunalskich. 
Na zawodach tych medal 
koloru brązowego w kat. 
do 66 kg wywalczyła mło-
dziczka – Wioletta We-
sołowska. Medal brązowy 
w kat. do 69kg w grupie 
wiekowej kadetek wywal-
czyła również wychowanka 
szczuczyńskiej „GWIAZ-
DY” – Julia Łochowska, 
piąte miejsce zajęła Łucja 

Ostaszewska w kat. do 49 kg, Martyna Dylewska była 
7 w tej samej kategorii, a Renata Gutowska – ósma 
w kat. do 57 kg. Uzyskaliśmy również wsparcie w 
ramach programu „KLUB 2018”, dzięki któremu 
uzupełnimy w pewnym zakresie braki sprzętowe. 
Wspólnie z innymi sympatykami sportu zapaśniczego 
doprowadziliśmy do spotkania w Szkole Podstawowej 
w Szczuczynie dzieci z byłym medalistą Igrzysk 
Olimpijskich w zapasach – Andrzejem Supronem. 
 Z wspólnych zajęć powstał piękny °lm „Tropem 
Mistrza”, który został udostępniony przez Boruta 
Olimpijczyk Wrestling Team Zgierz &Radom i jest 
do obejrzenia na facebooku klubu Mluks Gwiazda 
Szczuczyn lub pod linkiem: https://www.facebook.
com/borutaolimpijczyk/videos/2137187203237578/
UzpfSTM4NjQxNzgyNDc0NzIxNjoxNzA1N-
jA4MTE5NDk0ODQw/. Warto bawić się z nami 
w zapasy, a z czasem odnosić sportowe sukcesy.

 Grzegorz Zańko

SPORT



VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. Emila Świderskiego 
pod patronatem Burmistrza Szczuczyna

 W dniu 15.08.2018 r. (niedziela) rozegrany został 
VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. Emila Świ-
derskiego pod patronatem Burmistrza Szczuczyna na 
stadionie miejskim w Szczuczynie. Turniej w kategorii 
juniorów otworzyła Jadwiga Jolanta Budzińska – 
sekretarz gminy Szczuczyn a w kategorii oldboyów 
Artur Kuczyński – burmistrz Szczuczyna. Drużyny 
w każdej kategorii rozegrały mecze systemem każ-
dy z każdym. Kolejność zajętych miejsc w turnieju 
w kategorii juniorów: I. MOSiR GRAJEWO II. 
ŁKS ŁOMŻA III. ORZEŁ KOLNO IV. WISSA 
SZCZUCZYN.
 Drużyny juniorów stoczyły zacięte mecze. Podjęto 
decyzję o wyróżnieniu i nagrodzeniu najlepszych 
zawodników z poszczególnych drużyn: Najlepszy 
strzelec: Szymon Iżbicki MOSiR GRAJEWO; 
Najlepszy bramkarz: Karol Dobrowolski ORZEŁ 
KOLNO; Najlepszy zawodnik: Mateusz Zalewski 
ŁKS ŁOMŻA
Kolejność zajętych miejsc w turnieju w kategorii 
oldboyów: 
 Pierwsze miejsce zajęła drużyna BIAŁA PISKA, 
drugie miejsce wywalczyła drużyna PRZYJACIELE 
EMILA, trzecie miejsce zajęła drużyna z GRAJE-
WA, na czwartym miejscu uplasowała się drużyna 
PROMIL SZCZUCZYN, piąte miejsce przypadło 
dla drużyny z KOLNA, szóste miejsce zajęła drużyna 
ze STAWISK. Podjęto decyzję o wyróżnieniu i na-
grodzeniu najlepszych zawodników z poszczególnych 
drużyn: 
 Najlepszy strzelec: Patryk Hałamburda BIAŁA 
PISKA; Najlepszy bramkarz: Karol Banach PRZY-
JACIELE EMILA; Najlepszy zawodnik: Jarosław 
Pęczak GRAJEWO.

 Wszystkim zawodnikom, drużynom i trenerom 
należą się serdeczne podziękowania za grę fair play 
podczas turnieju i uczestnictwo w tym jakże ważnym 
wydarzeniu dla rodziny, przyjaciół i znajomych śp. 
Emila. Nad prawidłowym przebiegiem meczów 
czuwali sędziowie: Janusz Marcinkiewicz i Paweł 
Modzelewski. Puchary zwycięskim drużynom wręczył 
Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, dyrektor BCK 
w Szczuczynie Janusz Siemion, Henryk Augustowski 
i Witold Grunwald. Serdeczne podziękowania należą 
się osobom i instytucjom, którzy wsparli organizację 
turnieju: Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Gra-
jewie, Bank Spółdzielczy w Szczuczynie, Piekarnia 
Mieńkowscy Grabowo, sklep Arhelan Burzyńscy 
Bielsk Podlaski, Adam Jóźwik, Piotr Kurzątkowski, 
Świat Alkoholi Daniel Tyc, Świat Alkoholi Mariusz 
Maciorowski, Dyskoteka METROPOLIS Edyta 
Jagusz. 
 Organizatorzy: Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„WISSA”; Starostwo Powiatowe w Grajewie; Urząd 
Miejski w Szczuczynie; Rodzina Świderskich.

Janusz Marcinkiewicz 
Andrzej Kosmowski


