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Od wydawcy:
Uﬀf…  Zamieszanie wyborcze już za nami. Nowa
Rada zaprzysiężona, ja również złożyłem ślubowanie,
wracamy do pracy. Rzeczywistość przyzwyczaiła nas do
tego, że życie nie znosi pustki.
Dzisiaj coś się zaczyna, by jutro skończyć się i tak
codziennie. Zaczęła się nowa kadencja, kończy się
powoli 2018 rok, a w jego ostatnie dni jak zwykle
wprowadzą nas święta Bożego Narodzenia.
Korzystając z okazji chciałbym Wszystkim
Czytelnikom Szczuczyńskich Wieści złożyć jak
najserdeczniejsze życzenia świąteczne, by te kilka
magicznych i wyjątkowych dni było rodzinnym,
spokojnym i ciepłym czasem odpoczynku, rozmów
przy świątecznym stole z daleka od codziennego
zgiełku i kłopotów.
Najnowsze wydanie naszej gazety jak zwykle
ma przybliżyć Czytelnikom to, czym żyło nasze
miasto na co dzień w ostatnich miesiącach i czym
żyły działające tu instytucje. Jestem przekonany, że
każdy znajdzie w nim coś ciekawego. Jednocześnie
zachęcam do lektury tekstu mojego autorstwa,
w którym postaram się przybliżyć kilka moim
zdaniem najważniejszych działań, czekających
nas w rozpoczynającej się właśnie kadencji.
Jeszcze raz serdecznie i świątecznie Wszystkich
pozdrawiam, zalecam kubeczek gorącej, aromatycznej
herbaty i życzę miłej lektury Szczuczyńskich Wieści
Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna

W NUMERZE:

Od redaktora:

„Szczuczyńskie Wieści” z nr 1/2013 po
raz pierwszy ukazały się na Boże Narodzenie
2013 r. Dzisiejszy kwartalnik „SW”, również
na okres Bożego Narodzenia, z nr 4/2018 i
jest już 20. numerem gazety 32 stronicowej,
od chwili pierwszej edycji, pod naszą redakcją.
Kolorowy periodyk „Szczuczyńskie Wieści” to
kolejne, poważne pismo lokalne. Podczas I Zlotu Przyjaciół Szczuczyna pozytywnie ocenił gazetę oraz osiągnięcia gminy i program
rozwojowy burmistrza A. Kuczyńskiego nasz rodak i autorytatywny
znawca przedmiotu – Henryk Świderski mieszkający w Legionowie.
Pierwszy, kserowany i czarno-biały miesięcznik w formacie A4
„Z grodu Szczuków” ukazał się pod nr 1 w listopadzie 1992 r. W
cenie 2 zł wydawany był przez Miejski Dom Kultury w Szczuczynie.
Nr 20 ukazał się w maju 1995 r. w cenie 0.70 zł (po denominacji zł 1.01.1995 r.) za 12 stron.
Dziennikarskim talentem błyszczeli redakcyjni pionierzy z
siedzibą przy ul. Kościelnej 1: Janusz Marcinkiewicz, Barbara
Paszkowska, Andrzej Szabelski, Iwona Mikucka i grafik Jan
Zamojski. Gazetkę ceniło środowisko, a profesjonalna „Gazeta
Współczesna” reklamowała ją w nr 229 z dnia 25.11.1992 r.
Nieomylność Henryka Świderskiego potwierdzają tegoroczne
wybory samorządowe, w których wyborcy niepodważalnym zaufaniem i silnym wsparciem powierzyli mandat burmistrza trzeciej
kadencji dla Artura Kuczyńskiego. Na wyniki wyborów środowisko
zareagowało radośnie. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem przez
szereg autorytetów uważany jest za geniusza gospodarczo-kulturalno-politycznego, któremu dobro miasta i gminy leży na sercu.
Świąteczna gazeta zawiera dużo tematów, dla których warto
przeznaczyć czas na refleksje, które w konsekwencji uaktywnić
mogą nadzieję i wprowadzić zadowolenie wzbogacone Świętami
Bożego Narodzenia. Życzmy sobie i dla innych, żeby kolejny cień
konfliktów na Ukrainie nie zepsuł nam atmosfery tegorocznych
Świąt. Donieck jest daleko, ale Ukraina jest styczna z naszą
granicą i gdyby doszło tam do zbrojnej konfrontacji, to również
nasz region znajdzie się w stanie zagrożenia.
W wyjątkowe Święta spokojnie zjedzmy wieczerzę z rodziną,
odbierzmy oczekiwane prezenty, a w podzięce zaśpiewajmy kolędy
z nadzieją miłości obdarzonej Narodzeniem Zbawiciela Świata.
Stanisław Orłowski – redaktor naczelny
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W stepach Kazachstanu (12)

Postawa żydów wobec Polaków
Po nieudanej wizycie w łomżyńskim więzieniu,
żona Antoniego Brzeskiego zebrała bardzo dużo
podpisów w Szczuczynie, Grajewie, Przechodach,
Czarnówku i wszędzie tam, gdzie mąż pracował
i był w środowisku szanowany. Z plikiem arkuszy
zapełnionych nazwiskami i podpisami poszła do
Żyda, ściśle współpracującego z komisarzem NKWD
w Szczuczynie. Żyd niechętnie wziął do ręki listy z
podpisami, prześwidrował je wzrokiem, spojrzał odrażająco na zapłakaną żonę uwięzionego komendanta
policji Brzeskiego i z uśmiechem powiedział:
– te podpisy nie mają żadnej wartości i nie upoważniają nikogo z nas do uwolnienia pani męża.
Posiadamy niezbite dowody, świadczące o tym, że
pani mąż brał udział w wojnie z bolszewikami w 1919
i w 1920 roku oraz konsekwentnie ścigał szpiegów
i niepokoił członków partii komunistycznych. Pani
wie, że teraz wróciła tu i rządzi władza sowiecka? To
dlatego, taki człowiek nie może być na wolności! Nie
tylko pani męża, ale wszystkich wrogów komunizmu,
władza sowiecka szybko zlikwiduje!
Przed wizytą u Żyda mamusia poszła do jego żony
z prośbą o wstawienie się u swego męża, jako że był
on dla Rosjan bardzo wartościowym pracownikiem,
bo nieutajnionym konfidentem – żali się córka Lidia.
– Błagam, niech pani pomoże uwolnić mojego
męża A. Brzeskiego, a łzy ciekły z jej oczu, jak woda z
rynny po burzy. Z czworgiem małych dzieci znalazłam
się w bardzo trudnej sytuacji. Błagam o pomoc! Żona
żydowskiego denuncjatora w mgnieniu oka wymyśliła
dramatyczną dla Polki odpowiedź.
– Ja nic wam nie pomogę. Nic! – odpowiedziała z
ironią Żydówka.
– Zbytecznie tu pani przychodzi i czegoś szuka! Tu, na mojej dłoni prędzej włosy wyrosną nim
Brzeski będzie ponownie świat oglądał! Skończyło
się wasze państwo, wasza Policja i polska władza!
Radzę cicho siedzieć, bo i pani pójdzie śladami pięknego komendanta. Towarzysze Rosjanie mają swoje
prawo. Oni was sądzić będą, choć nawet sądzić – nie
muszą. Proszę wyjść ode mnie! Wyjdź! – zamknęła
drzwi. Apolonia wracała od Żydówki jak uwolniona
z pętli wisielca. Szła we łzach nie widząc dołków
na żwirowym chodniku ani kocich łbów na jezdni,
tylko cuchnący, czarny dym z kominów wciskał się w

ubrania, do płuc i zaglądał jak koszmarny belzebub do
mokrych oczu. Mieszkają w obcym dla nich, w polskim
mieście, a zamiast życzliwości są naszymi wrogami!
Czując sytuację bez wyjścia, krzyczała do siebie. A
choć Żydzi mawiają: „Jak ma się urodzić głupi Żyd,
to powinna urodzić się koza.”, to na przekór temu,
w Szczuczynie zamiast pożytecznej kozy urodził się
Grinberg. On jako obcy, decydując o losie Polaków,
upajał się dramatycznymi epizodami pogardy we
wspólnej historii Polaków i Żydów.
Intrygi komisarza NKWD
W piątek, 15 stycznia 1940 roku Apolonia Brzeska,
tym razem dla bezpieczeństwa, wybrała się z wujkiem
Aleksandrem do więzionego męża w Łomży. Ze sobą
wzięła tylko to, co można było przekazać więźniowi.
Wśród pokarmów i bielizny był ręcznik bawełniany i
nowy ręcznik biały, który później stanie się symbolem
ważnej informacji.
Do wizyty znów nie doszło, ale za bieliznę czystą,
otrzymała brudną do prania.
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W sobotę, 31 stycznia pod dom przy ul. Kilińskiego 26 w Szczuczynie, podjechał miejscowy
komisarz NKWD. Pewny siebie, jak kangur wskoczył
do mieszkania i zapytał wystraszone dzieci.
– Где твоя мамочка? (Gdzie wasza mamusia?
– Pojechała do Grajewa – chórem odpowiedziały
dzieciaki.
Tymczasem Apolonia, która wcześniej zobaczyła
wychodzącego z samochodu NKWD-zistę, skryła się
u sąsiadów. Zapewne komisarz nie uwierzył dzieciom
i po chwili podjął decyzję, mówiąc:
– Ну, я подожду! (No, to ja poczekam!)
Nonszalancko rozpiął płaszcz, usiadł na krzesło,
rozłożył na stole kilka rosyjskich czasopism i próbował wpajać w dzieci sowiecką ideologię. Był późny
wieczór, kiedy zaczął się niecierpliwić.
Najstarszy z rodzeństwa Rysiu powiedział NKWD-ziście, że mama wychodząc z domu powiedziała, że
w Grajewie może nocować, bo stamtąd ze znajomą
pojadą do więzienia w Łomży.
Przez chwilę nie wiedział, co robić, wyjść, czy jeszcze
poczekać. Nie wierząc dzieciom, wahał się. Ponadto
przyniósł stos gazet! W jakim celu, jeśli chciał tylko
zaproponować Apolonii wyjazd z nim do więzienia?
Miał rosyjską nadzieję na spotkanie w polskiej „willi
rozkoszy”? Teraz siedział kat z pokutującymi dziećmi
do pierwszej po północy. Potem wstał z krzesła, a
głosem zawiedzionego uwodziciela powiedział:
– Pебятa, скажите матери, что завтра я отведу
ее в Ломзу. (dzieci powiedzcie swojej mamie, że
jutro rano zabieram ją do Łomży.)
Do pokoju weszła ciocia. Był zaskoczony tym,
że dzieci nie były bez opieki.
– Вам, простите, что так поздно. Спокойной
ночи! (wybaczcie, że tak późno. Spokojnej nocy!) –
powiedział wstając od stołu i wybiegł z mieszkania.
Po chwili, do mieszkania wbiegła Apolonia, a kiedy
zobaczyła pozostawione na stole rosyjskie czasopisma,
krzyknęła z wrażenia:
– To drań! Uwięził dzieciom ojca, a teraz przyszedł je rusyfikować. Jak mógł siedzieć aż tyle godzin
i męczyć usypiające dzieci?
Syn Rysiu natychmiast powiedział mamie, że
Rosjanin przyjedzie rano pod mieszkanie, a mamusia
ma być gotowa do wyjazdu z nim do Łomży. Paraliżująca wiadomość wywołała rozpacz matki.
Dla uniknięcia spotkania z nachalnym komisarzem,
Brzeska wyszła z domu już o godzinie piątej.
Rano, tyran z NKWD podjechał z radością pod
mieszkanie. Wbiegł na piętro i zapytał dzieci o ich

matkę. Potem jak strzała, przeskakując co trzeci
schodek, wybiegł przed dom, wskoczył do auta i odjechał. Był mężczyzną wysokim, dobrze zbudowanym
i zwinnym – wyjaśnia jej córka Lidia.
W połowie drogi, między Stawiskami a Łomżą,
dopędził adorowaną kobietę. Pisk opon i zgrzyt hamulców potwierdzał podobny do amanta jego stan
emocjonalny. Zatrzymał auto i wysiadł.
– Вы почему пошли пешком? Это много
километров? Я прошу к автомобилю. (Dlaczego
poszliście pieszo? To dużo kilometrów? Proszę do
samochodu.)
Po chwili wahania, umęczona i niemająca innego
wyjścia w polu, w milczeniu wsiadła do samochodu.
– Ваши ребята лгут. Вы не были в Граеве.
(Wasze dzieci kłamią. Wy nie byliście w Grajewie.)
Brzeska nie odpowiedziała podłemu NKWD-ziście.
Siedząc, drżała i podskakiwała razem z autem.
Po chwili zdecydowała się wspomnieć o mężu. Była
to ostatnia prośba, która nie rokowała żadnych nadziei.
Tym razem rosyjski komisarz odbiegał od zadawanych
przez nią pytań i skakał jak kozak za kierownicą.
– гражданине комиссаре пожалуйста освободите
моего мужа, ребятам отца, они плачут. (Obywatelu
komisarzu, proszę uwolnijcie mojego męża, dzieciom
ojca, one płaczą).
– Ваш муж враг Советского Союза! (Twój mąż
jest wrogiem Związku Radzieckiego!)
– To nie jest tak jak myślicie – dodała po polsku.
– у вас тоже жена и ребята? (wy też macie żonę i dzieci?) – zapytała licząc na jego litość, zrozumienie czyjejś
niedoli i przypomnienie o posiadaniu własnej rodziny.
– да, имею. (tak, mam) – odpowiedział z figlarnym
uśmiechem.
Mimo sugestywnych pytań, on pospiesznie wypowiadał własne, pochlebne słówka. A kiedy wyciągnął
rękę do objęcia, atakowana otworzyła drzwi auta i w
czasie jazdy wyskoczyła na wypatrzony przy drodze
kopiec żwiru. Zwichnęła nogę i stłukła obojczyk.
Komisarz natychmiast zatrzymał samochód, podbiegł
do desperatki i powiedział:
– Вы беспокоили себя? (poobijałaś się?)
Prosił, a raczej uporczywie nalegał, żeby ponownie
wsiadła do auta. Ona jednak nie wsiadła. Zgubiła
nadzieję na pomoc komisarza w uwolnieniu męża.
Wściekły Rosjanin drapał się, kręcił i odjechał samotnie.
Apolonia, bez widzenia z Tośkiem, przekazała przez
wartownika czystą bieliznę – wspomina córka Lidia.
(dcn.)
Copyright by © Stanisław Orłowski
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Gdy latem 2017 roku zorganizowałem spotkanie pod hasłem Szczuczyn 325 lat i co
dalej, na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego poza osobami bezpośrednio z nim
związanymi pojawiło się dosłownie kilka
osób. Przyznam się, że była to chwila sporego zwątpienia w sens mojej pracy. Skoro
prawie nikt nie zainteresował się rozmową
o przyszłości, to czy warto? Wierzę jednak,
że przełomowość chwili, w której działamy
warta jest podjęcia wyzwania. Zachęcam
do przeczytania tego artykułu, poruszam
w nim rzeczy moim zdaniem ważne dla
Szczuczyna, mam nadzieję, że podzielicie
mój sposób myślenia.
Miałem okazję ostatnio spotkać się z dawno
niewidzianym kolegą, który wyjechał ze Szczuczyna
kilkanaście lat temu. Pamiętał swoje miasteczko z
roku 2005. Krótki spacer współczesnym Szczuczynem
spowodował, że pojawiły się liczne pytania i ciekawość
wprowadzanych przez nas zmian. Opowiadałem mu o
tym, co zmieniło się w ostatnich latach i przechodząc
do tego, co czeka nas w przyszłości zacząłem myśleć
o napisaniu niniejszego materiału. Liczę na to, że
znajdą się chętni do lektury tekstu zawierającego
moje rozważania na temat kolejnych działań, planów
i możliwych wariantów rozwoju naszego miasta.
Przeczytana kiedyś przypadkowa wiadomość głosiła, iż żywot zmiany (nowości) wynosi średnio dwa,
trzy lata. Po tym czasie zmianę zaczynamy postrzegać
jako coś normalnego, znanego i typowego. W sumie
to dobrze, nie można się przecież dziwić na widok

Zlot Motocyklowy

danego miejsca przez całe życie… 1 grudnia 2018
roku minęło osiem lat od objęcia przeze mnie funkcji
Burmistrza Szczuczyna. Jestem przekonany, że ten
czas nie był stracony, a olbrzymi podjęty przez wiele
osób wysiłek sprawił, że dzisiaj jesteśmy w zupełnie
innym miejscu. Poza dawnym przebiegiem drogi
krajowej nr 61 (Łomżyńska, Kilińskiego) i kilkoma
mniejszymi uliczkami większość ulic zyskała nowe
nawierzchnie. Stale remontujemy i dobudowujemy
nowe odcinki wodociągów i kanalizacji. Wyremontowaliśmy budynek Gimnazjum, obecnie remontujemy
ten Szkoły Podstawowej. Na dachach pojawiły się
instalacje solarne, a w ostatnich dniach fotowoltaiczne.
Wybudowaliśmy Targowisko, nową siedzibę Biblioteki
Centrum Kultury, przebudowaliśmy budynek Ratusza Miejskiego. Od dwóch lat odtwarzamy wnętrza
klasztoru popijarskiego. Budujemy Centrum Produktu
Lokalnego. Wydarzenia kulturalne: Piknik Sołecki,


Biblioteka Centrum Kultury

Festiwal Kolorów
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Remont klasztou popijarskiego

kolejne festyny w centrum miasta, Zlot Przyjaciół
Szczuczyna, uroczystości patriotyczne oraz dziesiątki
mniejszych i większych rzeczy odmieniają naszą
rzeczywistość. Przyglądający się temu wszystkiemu
Szczuka widzi zmiany, dostrzegamy je my, dyskutują
o nich nasi sąsiedzi. Największe nadzieje wszyscy
łączymy z budową Terenów Inwestycyjnych i rozpoczynającymi się na nich budowami kolejnych firm
produkcyjnych, które mają przynieść miejsca pracy.
Tyle działań w jednym miejscu brzmi trochę jak
ulotka wyborcza, ale jest już po wyborach, więc po
co to? Ano po to, żeby stworzyć odpowiednie tło,
niezbędne do moich dalszych rozważań.
Szczuczyn A.D. 1692
Większość z naszych mieszkańców chce, aby
Szczuczyn był miastem nie tylko z racji nadanych mu
326 lat temu praw miejskich. Musimy jednak pamiętać,
iż transformacja systemowa po roku 1989 obeszła się
z naszym miastem dyplomatycznie mówiąc „mało
delikatnie”. Zlikwidowane firmy państwowe na dobrą
sprawę nie zostały zastąpione niczym konkretnym,
a przynajmniej patrząc z perspektywy ćwierćwiecza
niczym trwałym. Jeszcze kilka lat i pozostalibyśmy
niestety mikro miasteczkiem, z urzędem, kościołem,
lekarzem i kasą do wpłat. Dla wszystkich, którzy

Szczuczyn kiedyś i dziś
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Parking przy Kościele

szukaliby kontrargumentów mówiąc, że taka piękna
historia, że byliśmy powiatem, że Szczuka i koszary
były, mam jedno słowo klucz do negatywnych zmian
zachodzących w ośrodkach takich jak nasz: DEMOGRAFIA. Nie chodzi mi wyłącznie o to, że rodzi
się nas coraz mniej. Problemem jest również to, że
utraciliśmy przed laty jakąkolwiek atrakcyjność, która
mogłaby tkwić w ofercie dla młodych ludzi. Skoro
jest tak źle, to co My tu robimy?
Dyscyplina finansów publicznych…
Co zrobić, gdy stale ma się za mało pieniędzy?
Generalnie to żadna niespodzianka, zawsze było,
jest i będzie ich za mało. Jak jednak sobie z tym brakiem poradzić? Wyznaczyć cele, uporządkować je
według ważności i zadbać o to, by pieniądze nie były
marnowane. Zlikwidować zbędne dodatki, obniżyć
koszty funkcjonowania, pozyskać dotacje z zewnątrz.
Oszczędzać! Zastanawiać się nad wydaniem złotówki,
by w myśl zasady „ziarnko do ziarnka” uzbierały się
większe kwoty. Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz,
sprawić by ludzie uwierzyli i zaufali, że taka dyscyplina
jest elementem podstawowym i niezbędnym. Osiem lat
takiego zdyscyplinowania nie jest rzeczą łatwą i wielu
ma już dosyć, wielu chciałoby odetchnąć i uznać, że
już wystarczy. Jednak ci, którzy nie chcą żeby nasze
działanie było incydentalne nie mogą zrezygnować.
Zdyscyplinowanie finansów publicznych sprawia, że
budżet staje się bezpieczny, a kolejne inwestycje możliwe
do zrealizowania. Cóż jednak po inwestycjach skoro
jest nas coraz mniej? Dla kogo ten wysiłek? Brnąc w
niezdrowy patetyzm napisałbym, że dla potomnych,
jednak to nie załatwia sprawy. Fachowcy mówią od
lat, że myśląc o potomnych powinniśmy zadbać o
ekologię i co? Ano niewiele. Politycy spotykają się,
radzą i ustalają, a klimat wciąż się zmienia i nikt chyba
już nie ma wątpliwości, że globalne ocieplenie nie jest
bajką. (Dla wątpiących radzę wyjrzeć za okno).
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 Co nam da droga?

brzmi „apetycznie”? Zadziałało na inwestorów, zadziała
Jeśli nie przemawia do nas, a na ogół nie przemawia, na ludzi młodych!
los przyszłych pokoleń w Szczuczynie, to pomyślmy o
teraźniejszości i niepowtarzalności okazji, która przed Dlaczego mamy budować „nowe miasto”?
nami. Co dała naszym sąsiadom z Grajewa lokalizacja
Zadanie kupna działki budowlanej w Ełku nie
linii kolejowej w tym mieście? Dzisiaj można powie- jest łatwym wyzwaniem. Raz, że zrobiło się tam dość
dzieć, że wszystko. Firmy, rozwój, nowych mieszkańców, ciasno, dwa to cena? 60 – 80 tysięcy złotych za kilka
instytucje i w końcu lokalizację powiatu. Co może arów nie jest niczym nadzwyczajnym. Oczywiście nie
sprawić, że my otrzymamy swoje 5 minut? Tu sprawa chciałbym, aby powstało jakiekolwiek przekonanie, że
jest prosta i oczywista, a co
chcemy rozwijać się kosztem
najciekawsze owe pięć minut
innych. Jestem przekonajuż trwa, zegar szans zaczął
ny, że każdy może znaleźć
odliczać i teraz wszystko
jakiś obszar aktywności
zależy od nas. Wraz z ostadla siebie. Mnie wystarczy
teczną decyzją o przebiegu
jeśli młodzi ludzie rozpadrogi krajowej S61 z łączącej
trując drogę na swoje życie
nas z Łomżą i bezpośrednią
wśród wielu dostępnych
z Ełkiem otrzymaliśmy nieopcji znajdą Szczuczyn.
powtarzalną szansę. Kolej
Żeby to osiągnąć musimy
jest już przeszłością. (Chosię wyróżniać, jednak nie
ciaż życzę jej jak najlepiej).
przez ilość wypowiadanych
Inspiracje - zabudowa domów jednorodzinnych
Obecnie podstawa rozwoju
słów, a konkretnych atutów,
gospodarczego to transport
które podniosą naszą konkołowy. A jak transport to i
kurencyjność. Jednym z nich
drogi. Praktycznie każdy z
mają być nowe tereny pod
naszych nowych inwestozabudowę mieszkaniową
rów podkreśla atut tej trasy,
jedno i wielorodzinną. Cóż
a jeden z nich jako warunek
genialnego w zamianie pola
postawił sobie pozyskanie
na działkę budowlaną? W
gruntu bezpośrednio przy
sumie to niewiele, nie tu
niej. Ważne jest również
bowiem tkwić ma nasza
to, że na S61 sprawa się nie
siła. Atutem Szczuczyna ma
kończy, myślmy i nasłuchujstać się ingerencja lokalnego
Inspiracje - Skate Park
my wszelkich informacji o
samorządu w rynek obrotu
planach budowy drogi S16 łączącej Olsztyn z tzw. Via gruntami. Umożliwiają to ustawy, chcemy więc przygoCarpatią, czyli drogą S19. Jest poważna szansa, że arteria tować i zaoferować działki budowlane za symboliczną
wschód zachód będzie się krzyżowała z S61 właśnie w złotówkę i robimy to!
Szczuczynie. Co się dzieje w miejscach skrzyżowania
Przygotowane dzięki sowitej dotacji z UE tereny
dwóch tak istotnych tras? Sprawa jest prosta: inwesty- inwestycyjne wymagały w swoim czasie niezwykle
cje, inwestycje, inwestycje. (Jak ja lubię to słowo). Jeśli trudnej decyzji Rady Miejskiej. Przeznaczamy milion
ktokolwiek spróbowałby nierozsądnie łączyć nowe drogi własnych środków budżetowych na wykup gruntów.
wyłącznie z rozwojem gospodarczym, co jest oczywiście Moglibyśmy za te pieniądze zaspokoić kilka potrzeb
jednym z filarów nowoczesnego miasta, to mimo rangi bardziej codziennych. Wybudować kawałek drogi,
tegoż samego, będzie to spojrzenie bardzo zawężone. chodnika czy też innego placu… Tu jednak wraca
Połączenie Szczuczyna z Ełkiem to również szansa przywołana wcześniej dyscyplina finansów publiczdemograficzna. Oczywiście przekonanie, że połowa nych i odpowiedzialność za publiczne środki. Skoro
ełczan przeprowadzi się do Szczuczyna jest utopią, ale 5, nie chcemy być tylko na chwilę, to nie bawmy się.
może 7% brzmi już rozsądniej? Szczuczyn z miejscami Inwestujmy! I opłacało się. Dzisiaj z zakupionych 15
pracy na różnych stanowiskach. Szczuczyn z dobrą ko- hekarów pozostało na sprzedaż już tylko 1,3 hektara.
munikacją drogową. Szczuczyn estetyczny, nowoczesny,
Teraz czas na inwestycje w działki budowlane,
infrastrukturalnie i instytucjonalnie przygotowany, to mieszkaniowe. Planujemy ingerencję polegająca
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na zakupie i uzbrojeniu między 8 a 10 hektarów
gruntu. Podzieleniu tego terenu na działki i ogłoszenie kilku konkursów, których celem będą nabory
zainteresowanych inwestycjami mieszkaniowymi w
Szczuczynie. Aby ten cel zrealizować potrzeba szeregu zmian prawno-administracyjnych, nad którymi
obecnie pracujemy. Mój życiowy optymizm pozwala
mi stwierdzić, iż pierwszy folder konkursowy działek
mieszkaniowych opublikujemy na przełomie 2019 i
2020 roku. To będzie coś!
Czy inwestorzy są, będą, co to zmieni?
Każdy z pozyskanych do naszej Strefy inwestorów
musiał zadeklarować konkretny poziom planowanych
inwestycji oraz minimalną ilość planowanych miejsc pracy.
I właśnie na tym ostatnim elemencie chciałbym się na
chwile zatrzymać. Łącznie nowych miejsc pracy w latach
2018 – 2021 powinno powstać ponad 500. To dla naszego
miasteczka duża liczba. Obecnie dwie inwestycje są na
ukończeniu, a już wiosną ruszą minimum dwie kolejne
budowy. Specjaliści szacują, że jedno miejsce w produkcji
tworzy dwa, a nawet trzy w usługach. My przyjmijmy
jednak proporcję skrajnie pesymistyczną jeden do jednego.
Czyli do 500 miejsc pracy w inwestycjach produkcyjnych
rynek powinien wygenerować drugie tyle miejsc w szeroko
rozumianych usługach. Ile z nich znajdzie swoje miejsce w
Szczuczynie, zależy przede wszystkim od naszej aktywności.

Inkubator przedsiębiorczości

Stąd właśnie pomysł, aby wreszcie zagospodarować teren
po Państwowym Ośrodku Maszynowym. Planujemy
wyburzenie „straszących tam” pozostałości dawnych czasów
i budowę nowoczesnego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Mamy już sporządzony Program Funkcjonalnie Użytkowy
i przystępujemy właśnie do próby pozyskania dotacji na
realizację tego pomysłu. Co da nam Inkubator? Uzupełni
nasze braki infrastrukturalne w zakresie pomieszczeń, hal
produkcyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej. Nie każdego stać od razu na milionowe
inwestycje. Często dobre pomysły „leżą” w szufladach,
bo ich właściciele nie uzyskali właściwej formy pomocy

(przysłowiowej wędki), by swoje plany wcielić w życie. Ja
chcę stworzyć warunki, w których młody przedsiębiorca
będzie mógł w swoistej osłonce działać przez okres około
pięciu lat. Niższe podatki, opłaty lokalne, pomoc prawna,
księgowa, logistyczna i technologiczna. To się musi udać!
Czego, więc potrzeba?
Przede wszystkim wytrwałości. Podejmowany przez
nas wysiłek jest olbrzymi. Podlegli mi pracownicy w
Urzędzie Miejskim pracują bardzo często pod dużą
presją. Reprezentanci różnych grup społecznych i
zawodowych mają często dosyć mojego zrzędzenia
o ciągłej potrzebie zdyscyplinowania i oszczędzania.
Każdy chce więcej… To naturalne, jednak nie możemy tracić sprzed oczu celu nadrzędnego, którym
jest przyszłość Szczuczyna.
Nie jest tak, że zapatrzeni w inwestycje przyszłości
zapominamy o codzienności. Za chwilę ruszymy z
niezbędną przebudową ujęcia wody pitnej dla miasta,
modernizacją oczyszczalni ścieków, budową brakujących odcinków kanalizacji, budową stadionu, zbiornika
wodnego i wielu innych inwestycji. Już wiosną 2019
roku uruchomimy zupełnie nową ofertę przedszkolną.
Znowu się chwalę? Mam nadzieję, że nie uraziłem
tymi wyliczankami nikogo.
Chciałbym, aby mieszkańcy Szczuczyna dorzucili
do wytrwałości jeszcze dwie cechy: wiarę w możliwość sukcesu oraz aktywny udział w zachodzących
zmianach. Podejmując kolejne wyzwania chciałbym,
aby udział społeczeństwa był jak największy i to na
każdym z etapów. Od planowania, poprzez wykonanie,
a na samym użytkowaniu kończąc.
Zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych, profili w mediach społecznościowych oraz
informacji i ogłoszeń przekazywanych przez inne
formy kontaktu (tablice ogłoszeniowe, system powiadamiania SMS).
Artur Kuczyński
Burmistrz Szczuczyna
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Dotacja dla OSP
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy
Szczuczyn są niezwykle ważne. Jednostki te wykonują wiele zadań związanych z walką z żywiołami,
ratowaniem życia czy chociażby pomocą techniczną.
Posiadają dlatego specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę strażaków chroniących mieszkańców
oraz ich mienie. Sprzęt jednak potrzeba udoskonalać,
wymieniać na bezpieczniejszy i nowocześniejszy.
Otrzymywane dotacje pozwalają na ciągły rozwój
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Szczuczyn. Wpływa to przede wszystkim na wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców, a także szybką i profesjonalną pomoc w sytuacji zagrożenia
Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie
Szczuczyn dotacji w wysokości 9 000 zł na zakup
sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie
Gminy Szczuczyn.
Otrzymana dotacja jest już kolejnym wsparciem
dla OSP pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. W latach ubiegłych zakupiono m.in. przetwornicę, sprzęt medyczny (deskę
ortopedyczną, nosze podbierakowe, butlę tlenową),
jak i sprzęt gaśniczy (węże, prądownice, motopompę,
specjalistyczne ubrania strażackie, hełmy).
Tym razem środki finansowe przeznaczone zostały
na podstawowe potrzeby strażaków. Mianowicie
zakupiono koszarowe zestawy strażackie: bluzy, kamizelki, spodnie i czapki, a także nowoczesne ochronne

ubrania typu Fire Gouard. Dodatkowo w najbliższym
czasie przekazane zostaną buty strażackie, szelki
bezpieczeństwa oraz rękawice techniczne.
Urząd Miejski w Szczuczynie dzięki otrzymanym dofinansowaniom z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. podlaskiego
zakupił jednostce OSP KSRG w Szczuczynie również 12 kpl. ubrań ochronnych wraz z niezbędnym
wyposażeniem (rękawice, kominiarka, hełm) oraz 2
prądownice wodne. Całkowity koszt zadania wyniósł
43 660,26 zł. w tym dofinansowanie z:
— WFOŚiGW w Białymstoku – 20 000,00 zł.
— OW ZOSP RP – 7 200,00 zł.
Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński przekazał
zakupiony sprzęt na ręce Roberta Łepkowskiego –
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie.
Anna Piwko
Ewa Podbielska

Pamiątkowa tablica w Bęćkowie
Mieszkańcy Gminy Szczuczyn
coraz częściej wychodzą z inicjatywami, które pozytywnie wpływają
na społeczność lokalną. Tym razem
sołtys wsi Bęćkowo, Karol Zyskowski oraz Paweł Mikucki zainicjowali
upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W tworzenie tablicy pamiątkowej
„Nieustannie dla Ciebie Polsko” zaangażowało się wiele
osób, szczególnie mieszkańców Bęćkowa. Mieli oni wizję,
którą zrealizowali 25 listopada.
Uroczystości zapoczątkowała msza święta odprawiona
w intencji mieszkańców Bęćkowa. Po czym nastąpiło

oficjalne odsłonięcie i poświęcenie
tablicy. Mroźna, jesienna pogoda nie
przeszkodziła mieszkańcom oraz
zaproszonym gościom w prowadzeniu uroczystości. Odśpiewano
wspólnie hymn, złożono kwiaty, zapalono znicze. Nie zabrakło również
sztandaru, a swój udział podkreśliły
także dzieci ze wsi Bęćkowo, które
ochoczo zaangażowały się w powierzone im zadania.
Po uroczystościach mieszkańcy wsi oraz zaproszeni
goście spotkali się na poczęstunku w świetlicy wiejskiej
w Bęćkowie.
Ewa Podbielska
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Bieg dla niepodległej
Bieg dla Niepodległej już za nami! 100 km,
100 uczestników biegu, 100 rocznica odzyskania
niepodległości.
Inicjator biegu – Krzysztof Jaworski, wyszedł z
propozycją zorganizowania biegu w celu upamiętnienia
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Pomysł spodobał się współorganizatorom, a przede
wszystkim biegaczom – uczniom szczuczyńskich szkół.
14 listopad okazał się dniem deszczowym. Mimo
złej pogody miłośników sportu nie zabrakło. Młodzież
choć lekko zawiedziona pogodą, z uśmiechem pokonała
łącznie stu kilometrowy dystans. Przed startem odśpiewany
został również hymn narodowy, a Plac 1000-lecia przybrał
biało-czerwone barwy. Okrzyków radości nie było końca,
kibice do ostatnich metrów dopingowali uczestników.
Na mecie na każdego biegacza czekała słodka
niespodzianka
Szczególnie dziękujemy klasie mundurowej Zespołu Szkół w Niećkowie, która kierowała ruchem
drogowym oraz czuwała nad bezpieczeństwem uczestników biegu.
Ewa Podbielska

Umiem pływać
Gmina Szczuczyn po raz kolejny przystąpiła do
projektu Umiem Pływać. Projekt adresowany jest
do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu
całej Polski. Są to dodatkowe zajęcia pozaszkolne, w ramach których dzieci uczą się pływania od
podstaw. Celem programu jest przede wszystkim
upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci,
popularyzacja sportu, ale również profilaktyka wad
postaw i skrzywień kręgosłupa.

Tak jak w poprzedniej edycji do programu zakwalifikowano 30 uczniów Szkół Podstawowych z
Niedźwiadnej i Szczuczyna. Zajęcia trwały od września
do listopada i obejmowały 20 godzin nauki pływania.
W tym czasie dzieci mogły przyswoić podstawowe
umiejętności z zakresu technik pływania: zanurzenie
głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, ćwiczenia
wypornościowe czy chociażby opanowanie wydechu
pod wodą. Indywidualnie dzieci przeszły również
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 kontrole umiejętności, które weryfikowały postępy

w trakcie realizacji zajęć. IV stopniowy sprawdzian
(rybka, foka, nurek, delfin) pozwalał uczniom zaprezentować swoje zdolności z zakresu chociażby skoku
do wody czy przepłynięcia odcinka 25 m kraulem
bez przyrządów wypornościowych.
23 listopada, na ostatnich zajęciach dzieci wzięły
udział w wewnętrznym konkursie, który odbył się w
atmosferze dobrej zabawy. Uczniowie otrzymali pu-

chary oraz medale za zdobyte umiejętności pływackie
oraz uczestnictwo w programie.
Instruktorami kursu byli Krzysztof Jaworowski
oraz Jacek Jaworowski, opiekunami grupy: Paweł
Modzelewski i Wojtek Łapiński. Dziękujemy za
współpracę, a przede wszystkim za upowszechnianie
sportu wśród dzieci!
Ewa Podbielska

Ja w internecie
Uczestnicy programu
zbliżają się do zakończenia
bezpłatnych zajęć nauki
korzystania z Internetu.
W trakcie trwania kursu
mieszkańcy gminy mogli
zapoznać się z istotnymi
dla nich pojęciami. Szczególnie skupiono się na elektronicznej bankowości
oraz wypełnianiu wniosków rolniczych. To właśnie
ta tematyka zaciekawiła uczestników najbardziej.
Zgodnie z założeniem projektu, uczestnicy podnoszą
swoje kompetencje cyfrowe. Uczą się, jak korzystać
z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
wykorzystywać je w życiu prywatnym i zawodowym.
Przystosowana sala komputerowa pozwala na prowadzenie wykładów – części teoretycznej, która wyświetlana jest na nowoczesnej tablicy multimedialnej
oraz ćwiczeń praktycznych odbywanych przy pomocy
laptopów.

W celach promocyjnych uczestnicy otrzymali
materiały szkoleniowe oznaczone logiem projektowym.
Notesy, długopisy, pendrive i smycze wykorzystywane
są przez uczestników podczas zajęć, gdzie zapisują
wszystkie uwagi i wskazówki instruktora, Krzysztofa
Gutowskiego.
Przed nami ostatnie dwa spotkania, tym samym
zbliżamy się do zakończenia programu oraz wręczenia
uczestnikom certyfikatów.
Ewa Podbielska
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akademia przedszkolaka
Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej.

Zarówno Ci, którzy posiadają dzieci, jak i Ci
którzy ich nie mają, wiedzą jak ważna jest edukacja
już od najmłodszych lat. Dzieci uczęszczające do
przedszkola mają możliwość poznawania świata w
ciekawy sposób, często dostosowany do indywidualnych potrzeb grupy. Wielu pedagogów powtarza, iż
opieka przedszkolna pozytywnie wpływa na rozwój
dziecka.
Mając na myśli dobro najmłodszych wychowanków,
Urząd Miejski w Szczuczynie przystąpił do projektu „Akademia Przedszkolaka”, który ma
na celu zapewnienie
równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
poprzez zwiększenie
liczby miejsc wychowania przedszkolnego
oraz przystosowanie
jednostki do rozszerzenia oferty zajęć.
Przeprowadzona analiza pozwoliła sprecyzować
potrzeby edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
Szczuczyn. Zwiększająca się z roku na rok liczba
dzieci w wieku 3-4 lata, zobowiązuje do stworzenia
dodatkowych miejsc w ośrodku przedszkolnym i
przystosowania go do pełnienia funkcji edukacyjnych
i wychowawczych.
Przewidziane zadania w ramach projektu:
— utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
— przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej
w Szczuczynie do zakwaterowania 75 osobowej grupy
przedszkolaków;
— doposażenie miejsc wychowania przedszkolnego
w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne,
a także placu zabaw;
— rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia (zajęcia

logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne) oraz organizowanie kółek zainteresowań (taneczne, teatralne,
plastyczne, wycieczki edukacyjne);
— podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności nauczycieli OWP: szkolenia, studia podyplomowe;
Dzięki projektowi kolejnych trzydzieścioro dzieci z
terenu Gminy Szczuczyn zyska dostęp do edukacji przedszkolnej, a tym samym szanse na rozwój i
usamodzielnienie. Nowoczesne i przystosowane do
każdego dziecka pomieszczenia wraz z multimedialnym
sprzętem wpłyną pozytywnie na postawy
maluchów, które będą
powodem odnoszenia
sukcesów w dorosłym
życiu.
Wartość inwestycji w ramach
działania 3.1.1, mającej na celu podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej wynosi
ponad 350 tyś zł, z czego ponad 300 tysięcy stanowi
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
Projekt pn. Akademia Przedszkolaka” jest prowadzony równolegle z projektem w ramach działania 8.2
Infrastruktura Przedszkolna, kształcenia zawodowego
i ustawicznego, który zakłada adaptację pomieszczeń
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie na potrzeby
utworzenia oddziałów przedszkolnych dla 75 dzieci,
w wieku 3-4 l.
Obecnie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym trwa
gruntowny remont. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego w sierpniu br. wykonawcą
robót budowlanych dotyczących zadania pn. Adaptacja
pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na
potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budo-
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 wą parkingu i doposażeniem placu zabaw zostało

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL.
Przekazanie placu terenu nastąpiło 17.09.2018 r. zaś
cały zakres robót zgodnie z podpisaną umową zostanie
zakończony najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
— dostosowanie układu pomieszczeń parteru –
przebudowa ścian działowych,
— remont posadzek, ścian i sufitów,
— wymianę drzwi wewnętrznych,
— nowa aranżacja zajęć, szatni,
— budowa placu utwardzonego,
— budowa parkingu,
— wyposażenie placu zabaw.
Celem operacji jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Szczuczyn poprzez
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej. W ramach projektu mają powstać 4
oddziały przedszkola, które będą mogły przyjąć 75

dzieci w wieku 3-4 lat. W przedszkolu znajdować się
mają cztery sale do zajęć edukacyjnych. Wszystkie sale
zostaną wyposażone w kolorowe mebelki (różnego
rodzaju regały, szafki, stoliki, biurka, krzesełka, pufki,
foteliki), zróżnicowane kąciki zabaw tematycznych
(kuchenny, samochodowy, biblioteczny) oraz kolorowe
dywany i materace służące do zabawy, nauki i relaksu.
W każdej sali znajdować się będzie telewizor oraz
radioodtwarzacz. Przy salach projektuje się szatnię,
umeblowaną w ławeczki i szafki na ubrania oraz buty.
Aneks kuchenny wyposażony będzie w kredens na
kółkach, stoły i krzesełka.
Wartość inwestycji budowlano – remontowej
to kwota blisko 780 tys. zł, w tym około 660 tys. zł
stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
Ewa Podbielska
Referat Rozwoju i Inwestycji

kolejne instalacje Oze na terenie gminy
Pod koniec listopada br. zostały zakończone prace
nad zadaniem pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”. W ramach projektu zamontowano
71 instalacji kolektorów słonecznych produkujących
ciepło do podgrzewania centralnej wody użytkowej
oraz 45 instalacji fotowoltaicznych produkujących
energię elektryczną, w tym 33 instalacje hybrydowe
Oznacza to, że dla jednego budynku wykonano
zarówno instalację solarną, jak i fotowoltaiczną.
Łącznie wybudowano 116 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 84 gospodarstw
indywidualnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn.
Zamontowane zestawy solarne składają się z próżniowych rurowych kolektorów słonecznych w ilości
odpowiadającej stojącym zbiornikom do podgrzewania cwu o pojemnościach: 250l; 350l; 400l; wraz
z niezbędną armaturą i sterowaniem. Natomiast
w skład zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy
nie przekraczającej 5kW (zgodnie z założeniami

projektu), w podziale na zakres mocy: 1,5kW; 2kW;
2,5kW; 3kW; 3,7kW; 4,5kW wchodzi inwerter wraz
z niezbędną instalacją.
Dzięki realizacji projektu poprawiła się efektywność
energetyczna gminy Szczuczyn poprzez zmniejszenie
emisji CO2, zmniejszenie opłat za energię elektryczną,
ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł
konwencjonalnych, zwiększenie udziału energii z
odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy oraz podniesienie świadomości mieszkańców w
zakresie oszczędności gospodarowania energią.
Zadanie pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie
Szczuczyn” realizowane było w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach energii. Całkowity koszt
zadania wyniósł 2 079 696,42 zł, zaś wartość dofinansowania to blisko 1 225 000,00 zł, co stanowi 65
% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
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rewitalizacja PkS
W listopadzie br. Wykonawca robót budowlanych
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp.
z o.o., wyłonionym w przetargu nieograniczonym,
zakończył prace budowlane nad modernizacją przystanku komunikacji samochodowej oraz parkingu
przy ulicy Sobieskiego.
W ramach zadania wykonano następujący zakres
robót:
— rozbiórka istniejących elementów dróg,
— budowa dwóch studzienek kanalizacji deszczowej,
— ustawienie trzech latarń przystankowych,
— wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
— wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
— ułożenie dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego,
— ułożenie chodnika z kostki brukowej grafitowej,
— wykonanie peronu na przystanku autobusowym
z kostki brukowej,

— montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
— montaż wiaty przystankowej wraz z elementami
małej architektury.
Całkowita wartość inwestycji pn. „Remont przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie” wynosi 364 127,54 zł, w tym
201 659,23 zł stanowi dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dzięki dofinansowaniu jakie udało się pozyskać
poprawiła się jakość przestrzeni publicznej Gminy
Szczuczyn przez odpowiednie przystosowanie infrastruktury przystanku komunikacji samochodowej
oraz parkingu.
Referat Rozwoju i Inwestycji

Dlaczego segregacja odpadów jest ważna?
Odpady są nieodzownym aspektem naszego życia.
Ich selekcja i zbiórka stała się wspólnym problemem,
a zasady selektywnej zbiórki odpadów ściśle określone
są przez prawo. Zobowiązania Gminy wobec norm
unijnych oraz przepisów krajowych wymagają od nas
do 2020 r. osiągnięcia odzysku i recyklingu surowców
wtórnych z odpadów w wysokości 50%. Dziś wynik
ten osiągany jest zaledwie w połowie.
Przygotowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zakłada wprowadzenie
obowiązkowej selektywnej zbiórki przez wszystkich
właścicieli nieruchomości. Ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje, że proponowana zmiana
ma na celu zobowiązanie właścicieli nieruchomości
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
„u źródła”, co pozwoli na pozyskanie większej ilości
surowca nadającego się do recyklingu.
Pamiętajmy, że proponowana zmiana oznacza, iż
wyłącznie selektywna zbiórka odpadów będzie postępowaniem zgodnym z ustawą. Nieprawidłowości w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów stanowić będą
naruszenie ustawy i zastosowanie czterokrotności

stawki obowiązującej na odpady zbierane w sposób
selektywny.
Warto zastanowić się nad budową przydomowego
kompostownia na odpady zielone i ulegające biodegradacji oraz spożytkować je na naturalny kompost,
który jest cennym nawozem. Ministerstwo Środowiska
planuje wprowadzenie możliwości zwolnienia z części
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli posiadających przydomowe kompostowniki.
Zapowiadana podwyżka cen kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w Regionalnych
Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych
skutkować będzie korektą opłat za zagospodarowanie
odpadów dla mieszkańców naszej gminy. Różnica
kosztów zagospodarowania odpadów zabranych selektywnie do zmieszanych wynosi 1:300, co obrazuje
jakie koszty ponosi gmina, jeśli segregacja nie jest
prowadzona w wymaganym przepisami stopniu.
Pamiętajmy, że segregacja odpadów to nie tylko
ochrona środowiska naturalnego, ale także sposób na
oszczędność w domowym budżecie.
Karol Kozikowski
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Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej

asystent rodziny

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. Ważne jest, aby
funkcjonowała właściwie. Zdarza się, że w rodzinie
występują problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z którymi rodzina nie jest w
stanie sama sobie poradzić. W związku z tym uzyskuje
wsparcie w formie pracy asystenta rodziny.
Funkcję asystenta rodziny wprowadza ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Asystent rodziny prowadzi działania skierowane do
rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej.
W przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad
środowiskowy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy
sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający
wywiad środowiskowy wnioskuje do Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielenie rodzinie
asystenta rodziny.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
— opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną
we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;
— opracowanie, we współpracy z członkami rodziny
i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu
pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem
pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
— udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich
sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
— udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych z dziećmi;
— wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;
— udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu
i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

— motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;
— udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności
poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
— podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i
rodzin;
— prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
— prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z
rodziną;
— dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
nie rzadziej niż co pół roku;
— monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
— sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie
i jej członkach;
— współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
— współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub
grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (...) lub innymi podmiotami, których pomoc
przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku
czasowego umieszczenia dziecka poza jego rodziną
własną.
Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar
działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu
funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet
w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia
rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” .
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Według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szczuczynie w latach 2015-2017 w gminie Szczuczyn
wsparciem asystenta rodziny zostało objętych:
— 15 rodzin w tym 38 dzieci (2015 r.),
— 9 rodzin w tym 22 dzieci (2016 r.),
— 9 rodzin w tym 25 dzieci (2017 r.).
Rodziny wspierające
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: W
celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta
rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
— opiece i wychowaniu dziecka,
— prowadzeniu gospodarstwa domowego,
— kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról
społecznych (art.29).
Rodzina wpierająca to rodzina zaprzyjaźniona,
może być z kręgu otoczenia dziecka, które pomaga
rodzinie potrzebującej pomocy w funkcjonowaniu.
Pokazuje jak spędzać czas z dziećmi, jak. radzić sobie
z problemami dnia codziennego, pomaga w opiece

nad dzieckiem i jego wychowaniu, w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, pokazuje w jaki sposób
rozmawiać bez krzyku, przemocy i trudu. Jednym
słowem „wspiera rodzinę”.
Stąd też Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami
wspierającymi.
Burmistrz, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na
podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu
środowiskowego ustanawia ze względu na miejsce
zamieszkania rodzinę wspierającą.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość
zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.
Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny
chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.
Informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczuczynie od poniedziałku
do piątku w godzinach: poniedziałek – wtorek: 7:3015:30, środa: 9:00-17:00, czwartek – piątek: 7:30-15:30
lub po nr telefonu 86/ 273-50-80.
Dorota Cecylia Łaguna
Małgorzata Orłowska

z życia SzkóŁ
Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Śniadanie daje moc
W czwartek 8 listopada 2018 r. uczniowie klas
0-III naszej szkoły przygotowali specjalny występ
muzyczny poświęcony zdrowemu odżywianiu. Wytypowani reprezentanci każdej z klas wzięli udział w
quizie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Impreza
została zorganizowana w ramach akcji „Śniadanie Daje
Moc”, której celem jest propagowanie codziennego
spożywania zdrowych i wartościowych posiłków, a w
szczególności śniadań. Imprezę przygotowały Panie:
Brygida Kurzątkowska, Hanna Dzięgielewska, Jolanta
Nerkowska i Katarzyna Grabowska-Wizner.
Jak uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej
uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania

przez Polskę Niepodległości. Uczniowie klas V-VIII
przygotowali program artystyczny pod kierunkiem
Pani Ewy Grunwald i Pani Alicji Szleszyńskiej.
Po uroczystym apelu odbył się koncert patriotyczny.
Uczniowie zostali przygotowani do koncertu przez
Panie: Hannę Dzięgielewską, Brygidę Kurzątkowską
i Stanisławę Piwko.
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igrzyska dzieci w unihokeju
W niedzielę 11 listopada obchodziliśmy 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę. Tego dnia
chłopcy z naszej szkoły wzięli udział w igrzyskach
powiatu grajewskiego w unihokeju, które odbyły się
w hali MOSiR w Grajewie. Po bardzo pasjonujących
meczach nasi zawodnicy zajęli ostatecznie 3 miejsce.
Zawody zakończyliśmy akcentem z barwami narodowymi dla uczczenia tego bardzo ważnego wydarzenia
dla wszystkich Polaków.

igrzyska Powiatu Grajewskiego
w unihokeju
Dnia 12.11.2018 roku w hali MOSiR w Grajewie
odbyły się Igrzyska Powiatu Grajewskiego w Unihokeju dziewcząt. W turnieju wzięła udział drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w
Niedźwiadnej. Rozgrywki odbywały się systemem
“każdy z każdym”. Nasze dziewczęta zajęły pierwsze
miejsce. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
etapach rozgrywek.

andrzejki
Dnia 28. 11. 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole
wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych połączony z
dyskoteką. Muzykę, konkursy i wróżby zorganizował
Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klasy VIII pod
opieką p. K. Kurzątkowskiej.

Finał Grupy zachodniej
W środę 28 listopada w hali MOSiR w Grajewie odbył się finał Grupy Zachodniej w unihokeju
dziewcząt i chłopców. Zawody rozegrane były z
udziałem drużyn ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej. Zarówno drużyna
dziewcząt jak i chłopców rozegrała trudne mecze.
Ostatecznie dziewczęta uplasowały się na trzecim
miejscu, chłopcy natomiast zajęli miejsce czwarte.
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

akademia z okazji Święta niepodległości
9 listopada uczniowie, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Szczuczynie oraz Publicznego
Gimnazjum w Szczuczynie uczestniczyli w uroczystej akademii poświęconej 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wraz z nami świętowali:
J. E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, Burmistrz Szczuczyna P. Artur Kuczyński i Przewodniczący Rady
Rodziców P. Krzysztof Wysocki.
Punktualnie o 11:11 zaśpiewaliśmy 4 zwrotki
hymnu narodowego, włączając się w akcję „Rekord
dla Niepodległej”.
Świętowanie niepodległości trwa!

25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia
26 listopada po raz kolejny obchodzimy w naszej
szkole Święto Misia. Tematem przewodnim „Mój
przyjaciel – miś”. Każdy uczeń w tym dniu mógł
przynieść do szkoły swojego ulubionego misia. Misie
towarzyszyły dzieciom w czasie zajęć i przerw oraz
podczas wspólnej zabawy na sali gimnastycznej.
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością
i wiedzą na temat misiów. Chętnie brali udział
w konkursach i zabawach ruchowych. Nagroda dla
uczestników było „małe co nieco”. Święto Misia to
co roku bardzo radosny dzień w naszej szkole.
Dziękujemy nauczycielom za współpracę,
a uczniom za uczestnictwo w zabawie.
Organizatorzy i prowadząca: B. Januszewska,
M. Łepkowska, P. Czaplicka i K. Kleszczewska

„Programowanie z eduMatriX”
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP w Szczuczynie uczestniczyli w szkoleniu nt. EduMATRIX
– liczymy, czytamy, programujemy swoją przyszłość.
W kursie uczestniczyli nauczyciele z zaprzyjaźnionych
szkół podstawowych: Niedźwiadnej, Wąsosza oraz
Klimaszewnicy.
Po szkoleniu klasy zostały obdarowane tablicami
Edu Matrix. Uczniowie będą “Programować swoją
przyszłość”. Serdecznie dziękujemy sponsorom.
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Międzynarodowy Dzień Osób niepełnosprawnych i wolontariuszy
Dnia 17.11.2018 roku uczennice należące do Szkolnego Koła Caritas wzięły udział w spotkaniu z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
i Wolontariuszy w Łomży. Obchody rozpoczęły się
uroczystą Mszą Świętą w Katedrze Łomżyńskiej.
Po mszy wszyscy udali się na spotkanie do Centrum
Kultury przy Szkole Katolickiej, gdzie podsumowano
pracę Parafialnych i Szkolnych Kół Caritas. Tego dnia
odbył się również konkurs muzyczny pt. „Śpiewaj
Paradiso na urodziny Św. Filipa Neri”. W konkursie
uczennice naszej szkoły zajęły pierwsze miejsce.
Otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
Dziewczęta do konkursu przygotowały panie Edyta
Skrodzka i Stanisława Piwko.

wycieczka do warszawy
Sześcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem
p. Ewą Dobrzycką wzięło udział w wycieczce do Warszawy w ramach projektu „Śladami historii wycieczki
patriotyczno – edukacyjne”. Odwiedziliśmy Centrum
Nauki Kopernik, gdzie oglądaliśmy i doświadczaliśmy
różnych zjawisk fizycznych związanych z działaniem
powietrza, światła, pola magnetycznego, grawitacji, itp.

,,Piotruś Pan i piraci”
W dniu 20 listopada 2018 r. dzieci z grup 05B,
0A i uczniowie klas: I B i III A z wychowawcami oraz
pani A. Szymanowska, pani P. Czaplicka wybrały
się do Grajewskiego Centrum Kultury na spektakl
teatralny ,,Piotruś Pan i piraci ” w wykonaniu aktorów
Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Wspaniała
gra aktorów teatru wprowadziły małych widzów w
baśniowy świat. Głównym bohaterem spektaklu był
tytułowy Piotruś Pan, który swoje dzieciństwo spędzał
na wyspie Nibylandii. Mali widzowie z uwagą śledziły
jego przygody i zmagania z kapitanem Hakiem.
Ciekawe akcje oraz humor sytuacyjny dostarczyły
młodym widzom wiele entuzjazmu.

Dzień życzliwości

W planetarium wyruszyliśmy w wirtualną podróż w
kosmos, obserwowaliśmy Układ Słoneczny, planety,
lądowaliśmy na Marsie i szukaliśmy innych form życia.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju
Obszarów Podlasie w Radziłowie, finansowany ze
środków Fundacji PZU. Do współpracy przystąpiło
6 szkół podstawowych z Białaszewa, Klimaszewnicy,
Radziłowa, Kramarzewa, Słucza, Szczuczyna oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie.
W dniu 21 listopad klasa IIIa również uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Uczniowie odwiedzili stadion PGE Narodowy oraz Centrum Nauki
Kopernik.

21.11.2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie
z klasy VI b przyszli do szkoły ubrani na żółto. Już
od rana witali przychodzących do szkoły uczniów i
pracowników rozdając im serca z mottem: „Im bardziej
jesteśmy życzliwi, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi.”
Pod opieką wychowawcy pana Artura Dobrzyckiego uczestniczyli w warsztatach z p. pedagog Ewą
Dobrzycką. Po ożywionej rozmowie na temat „Co to
znaczy być życzliwym?” wykonali plakaty, które mają
przypominać wszystkim o życzliwości na co dzień.
Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Barbarą Milewską przeszli
ulicami miasta rozdając przechodniom serduszka z
mottem i uśmiechnięte buźki. Odwiedzili również
miejscowe instytucje pozdrawiając pracowników i
wręczając balony z uśmiechem i serca.
Organizatorzy: Ewa Dobrzycka (pedagog i opiekun SU), Barbara Milewska (opiekun SU).
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Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

Popularyzacja kształcenia zawodowego
W bieżącym roku szkolnym gimnazjum kontynuuje realizację projektu „Dobry zawód – fajne
życie”. Głównym celem projektu jest popularyzacja
kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży
szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji
swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą
osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację
prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w
określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.
Projekt jest wdrażany w Partnerstwie: Białostocka
Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto
Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości
w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe,
Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Dosko-

nalenia Nauczycieli. Szczuczyńscy gimnazjaliści i ich
rodzice skorzystali z szeroko zakrojonych działań
upowszechniających szkolnictwo zawodowe, głównie
takich jak:
— uczestnictwo w tematycznych seminariach,
— wyjazd na targi edukacyjno-zawodowe,
— doradztwo edukacyjno-zawodowe,
— wizyty studyjne gimnazjalistów w przedsiębiorstwach,
— konkursy dedykowane rożnym zawodom skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych,
Honorowy Patronat nad Projektem objął Podlaski
Kurator Oświaty. Jest to obecnie największy projekt
w woj. podlaskim, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierający rozwój efektywnego i
wydajnego szkolnictwa zawodowego.

100-lecie odzyskania niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. 11
listopada 2018 roku wyznaczył szczególną – setną –
rocznicę tego święta. Społeczność gimnazjum aktywnie uczestniczyła w uczczeniu pamięci tych, którym
zawdzięczamy wolną Ojczyznę. Nasi nauczyciele
i uczniowie byli współorganizatorami uroczystego
koncertu „Z pieśnią żołnierską przez dzieje Polski”.
Na tej wyjątkowo wzruszającej, pięknej uroczystości

gościliśmy wiele wspaniałych ludzi, między którymi byli
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski
oraz Burmistrz Szczuczyna Pan Artur Kuczyński.
Bardzo liczna grupa trzecioklasistów zapaliła światło pamięci Niezwyciężonym, zadbaliśmy również o
uporządkowanie grobu Sybiraka na szczuczyńskim
cmentarzu. Tradycyjnie, wzorem ubiegłych lat, młodzież
przygotowała biało – czerwone kotyliony, którymi
dekorowała uczestników gminnych obchodów święta.

Sport w szkole
Bieżący rok szkolny zapisuje się sukcesami sportowymi naszych uczniów.
16 listopada dziewczęta zajęły pierwsze miejsce
w Igrzyskach Młodzieży Powiatu Grajewskiego w
Koszykówce i awansowały do Igrzysk Grupy Zachodniej. Drugie miejsce w tej dyscyplinie zajęła drużyna
chłopców.18 listopada w Nowogrodzie odbyły się
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Grupy Zachodniej w
drużynowym badmintonie. Nasze dziewczęta zajęły
pierwsze miejsce, tym samym zakwalifikowały się
do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Finał
dyscypliny miał miejsce 28 listopada w Białymstoku.

Ostatecznie nasze dziewczęta zajęły piąte miejsce
w województwie.
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Grajewskie spotkania z poezją

Vii GraJewSka BieSiaDa Literacka
W piątek, 21 września 2018 roku, w cyklu Grajewskich
Biesiad Literackich, w sali konferencyjnej CTM-Muzeum Mleka odbyło się spotkanie z dwoma lokalnymi
twórcami poezji, Panem Stanisławem Bałdygą i Panem
Stanisławem Orłowskim. Spotkanie prowadziła prezes
Stowarzyszenia Kultura Niezależna p. Monika Soroko.
Miłośnicy poezji, czy też fani twórczości rodzimych
poetów, w ramach twórczości Kultury Niezależnej oraz
Centrum Kultury w Grajewie wysłuchali publicznej i
wnikliwej analizy literackiej przeprowadzonej przez Pana
Grzegorza Curyło, polonisty, który od 2010 roku jest
dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie. Powierzone
bardzo odpowiedzialne zadanie, Pan G. Curyło wykonał o
wiele więcej niż znakomicie. W owej znakomitości realizowana analiza wartości literackiej przed audytorium ponad
stu fanów poezji, nie sprawiała Dyrektorowi najmniejszych
kłopotów. Była w niej zauważalna zarówno merytoryczna
jak i obiektywna ocena na tle subiektywnej wartości.
Biesiada Literacka, to bardzo miłe i pożyteczne
spotkanie poetów powiatu grajewskiego z zaproszonymi
Gośćmi. W programie, poza biesiadą złożoną z literackich
potraw, były dyskusje towarzyskie z twórcami i ogólne.
Wspaniałymi wariacjami na saksofonie powitała i jako
instrumentalne przerywniki stosowała młoda i piękna,
utalentowana polska saksofonistka – Wiktoria Górska.
Pedagog i wytrawna gwiazda sztuki muzycznej – Ewa
Chomicz, udzieliła akompaniamentu na instrumencie
klawiszowym. A gościnnie jako wokalistka i instrumentalistka, wystąpiła – Martyna Bałdyga, wnuczka
p. Stanisława. Poza degustacją literacko-muzyczną, non
stop odbywała się dyskusja przy kawie i ciastku.
Poeta – Stanisław Bałdyga przedstawił w zarysie
wiersze ze swojego najnowszego tomiku poezji „Antologia wierszy”, w której, jak pisze m. in. w słowie
wstępnym Antoni Dudziński – zawiera jedynie 137 z
pośród tysiąca wierszy autora.” Stanisław Bałdyga jest
poetą dojrzałym – pisze dalej wydawca A. Dudziński,
autor słowa wstępnego – jest wrażliwym i doskonałym
obserwatorem świata i zachodzących w nim zdarzeń.”
I rzeczywiście, jest to poezja nośna, z częstochowskim rymem, płynąca wprost z emocji i serca poety,
traktująca o konkretnym życiu człowieka, zjawiskach
i pozbawiona metafor. To wiersze wybrane lub zebrane do wazonu poezji jako najpiękniejsze kwiaty
z poetyckiej łąki.

Pan Stanisław Orłowski, po świnoujskim almanachu zaprezentował kolejny tomik ze 126 utworami
z ponad dwóch tys. wierszy zapisanych na twardym
dysku. Najnowszy tomik osnuty łagodną uczuciowością
ukazał się pod ciepłym tytułem „Otuleni miłością”.
W liryce Stanisława Orłowskiego treścią są czasem
osobiste uczucia miłosne i refleksje otwierające własny
świat wewnętrzny lub własną filozofię miłości. Poza
liryką bezpośrednią autor stosuje lirykę inwokacyjną, z
którą zwraca się do wybranego adresata. Manewrując
słowem w kręgu społecznym i patriotycznym skłania
się czasem do Boga. W poezji prezentowanego tomiku dominuje szacunek i miłość do: matki, dzieci,
kobiety, Ojczyzny i wszystkich ludzi. Niewiele jest
w nim frazeologii patriotycznej jednak wypływa
ona sama z analizy słów, myśli i lekkich metafor
stosowanych przez autora. W jego twórczości przejawia się działalność nowatorskiej myśli skłaniającej
do eksperymentu awangardyzmu i nie jest spójny z
konwencją obowiązującą w utartej twórczości. Zatem
w umiarkowanym stopniu twórca poszukuje nowego
kanonu, jakby z celowym pomijaniem budowy tradycyjnej.
Kolejne spotkanie z kulturą słowa pisanego i
mówionego wypadło doskonale, ale nie mogłoby nic
zaistnieć, żeby nie grajewska działalność animatorów
owej kultury. W tej działalności szczerze zaangażowanych jest sporo osób, również w sposób kulturalny
zazębiających się ze sobą.
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Są nimi: Kultura niezależna, Grajewskie Centrum
Kultury, gdzie dyrektorem jest Tomasz Dudziński, a w
dziale programowym kier. Monika Soroko oraz Grajewska Izba Historyczna. Dzięki, niezwyczajnej pracy, ale
silnemu zaangażowaniu prospołecznemu, te jednostki
urzeczywistniają w konkretnych wydarzeniach i świetnie
przygotowanych uroczystościach— świat wartości kreowanych dla spragnionej publiczności. Spotkania z literaturą
animowane przez mgr. inż. Antoniego Dudzińskiego w
prezentowanej twórczości „Kultury Niezależnej” pozwalają
publiczności na przeżywanie stanów emocjonalnych, osobiste poznanie pisarzy oraz ich interpretacji prezentowanych
utworów poetyckich. Poeci w stosunku do publiczności
są jak aktorzy. Czytelnik kupujący książkę w księgarni
czyta ją indywidualnie bez praktycznego odniesienia do
osoby piszącej. Znajduje się w tym część martwego pola
przy zgłębianiu słów zawartych w wersach.
Domowa lektura nie zastąpi teatru żywego słowa
słyszanego od profesjonalnego krytyka literackiego lub
autora, których do ogrodu literackiego wpuszcza coraz
częściej Pan Antoni Dudziński razem z pozostałymi
pracownikami. Interpretacyjne spotkania z autorami
stanowią w Grajewie atrakcję kulturalną dla elitarnej
publiczności literackiej. Animacja kultury to wielkie, ale
nie komercyjne zadanie. Składa się z ogromu działań
organizacyjnych, odbywanych w konkretnym miejscu,
czasie i nakierowanych na określonego odbiorcę. Impreza
kulturalna wymaga pomysłu na jej realizację, organizację,
spójność planów, logistykę w tym wysłania zaproszeń do
wielu osób, zaproszenia muzyków, krytyków, mediów, etc.
Wcześniej jednak na wydrukowanie utworów poetyckich
czy prozaicznych potrzebne są duże pieniądze, bo nic za
darmo i samodzielnie w drapieżnym świecie się nie dzieje.
Animacja kultury oraz powstawanie z archiwów
i krypt lokalnej historii, która w pewnym czasie
zaczęła konsekwentnie kwitnąć w rejonie powiatu
grajewskiego, zaczęła się od zdecydowanej i kreatywnej
postawy rodziny pp. Dudzińskich. Im to w dużej
mierze zawdzięczamy dynamiczny rozwój kulturalny
powiatu, choć nie tylko.
Każda Grajewska Biesiada Literacka jest organizowana przez Stowarzyszenie Kultura Niezależna. Jej pracowity
zespół osobowy, a przede wszystkim pomysłodawca
Antoni Dudziński, jest odważnym wydawcą tomików
poezji i promocji poetyckich talentów, nie tylko z powiatu
grajewskiego. Animator kultury działa tu na zasadzie nie
tylko pracy i zarobków, ale przede wszystkim wyczucia
potrzeby kulturalno-patriotycznej i służenia innym, często
– altruistycznie. Zatem grajewski zespół ludzi niosących
środowisku prawdziwą kulturę, to emisariusze sztuki i

etycy wychowujący przez literaturę i historię. Kultura
słowa mieści się tu obok kultury czynu. W elitarnym
środowisku słuchaczy, licznie przychodzących na spotkania
literackie z autorami, są to przedsięwzięcia integracyjne
i kulturowo-wychowawcze. Podczas biesiady szczodry
sponsor – EKO-DOM i EKO-DRUK w tym Maria
Młynarska i Antoni Dudziński obdarowali uczestników
prezentami książkowymi. Oni też mają ogromny wkład
w każdej organizacji spotkań poetyckich.
Podczas spotkania upajano się wyjątkową muzyką,
wrażliwością i szacunkiem do słowa, ale i zdolnością
interpretacyjną Pana Grzegorza Curyło, który wzbudził
zainteresowanie wśród melomanów.
W czasie, kiedy autorzy dedykowali swoje książki
dla przemiłej Publiczności, zaprzyjaźniony poeta,
eseista, autor wielu tomików poetyckich tłumaczonych
na wiele języków obcych – Józef Budziński, wręczył
mi książkę obejmującą cytaty z ca łego świata, zatytułowaną „Przyjaźń”.
Miłą niespodzianką była wyjątkowa chwila ze
względu na otrzymaną przepiękną dedykację, kwiaty
i album autorstwa Karola Szymanowskiego „Powiat
grajewski z lotu ptaka”, od pełniących w tym czasie
funkcje: Starosty Powiatu Grajewskiego – Zygmunta
Kruszyńskiego, Wicestarosty Powiatu Grajewskiego
–Alicji Rutkowskiej i Przewodniczącego Rady Powiatu
Grajewskiego – Stanisława Kossakowskiego.
Biesiady Literackie wyzwalają wolę dalszego rysowania obrazem i tekstem grajewskiego środowiska
(choć nie tylko) – dla dnia dzisiejszego i historii.
Tekst: Stanisław Orłowski
Zdjęcia: Ewa Dobrzycka
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Działalność Biblioteki – Centrum Kultury

Muzyczne zaduszki
Koncert „Muzyczne Zaduszki 2018”, który odbył się w pierwszą sobotę listopada, zgromadził w
sali konferencyjnej Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie blisko 100 osób. Dyrektor BCK
w Szczuczynie Janusz Siemion powitał zgromadzonych gości i oddał głos „Małym Szczuczyniakom”
w składzie: Paulina Żebrowska, Julia Kruszyńska, Julita Dutkiewicz, Julita Żebrowska, Nikola
Szwalgin. Młodzi artyści przygotowani przez Andrzeja Szabelskiego (starszego instruktora BCK
w Szczuczynie), zaprezentowali utwory poetyckie
przeplatane występami muzycznymi, które wprowadziły
zebranych w nostalgiczny nastrój.

Po występach najmłodszych na scenę wkroczył
zespół „Chłopcy z bandu”, który zagrał utwory zmarłych
artystów, a którzy tak naprawdę poprzez swoją twórczość
są wciąż obecni. Można było zatem usłyszeć utwory polskich i zagranicznych wykonawców. Wybrzmieli m.in.:
Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki, Agnieszka

Osiecka, Edward Stachura, Jeremi Przybora i Jerzy
Wasowski, Leonard Cohen, Charles Aznavour, Jacek
Kaczmarski, Krzysztof Klenczon, Krzysztof Komeda.
Bardzo dobry kontakt artystów z publicznością oraz
doskonała muzyka, tworzyły niepowtarzalny klimat.
Zespół „Chłopcy z bandu”, w którym grają Łukasz Kraujutowicz (lider zespołu/wokal), Sebastian
Sak (gitara basowa) i Tomasz Swajda (perkusja)
– doskonale czuł się w Szczuczynie grając, jak to
określił lider zespołu, tak naprawdę „u siebie”. Zespół
tworzy trzech młodych, utalentowanych muzyków.
Gra różnorodną muzykę – jazz, pop, utwory z kręgu
piosenki literackiej. W swoim dorobku ma realizację
takich programów jak: „Malowane słowem – piosenki
Jacka Kaczmarskiego”, „Mater Dolorosa – misterium
pasyjne”, „Piosenki Agnieszki Osieckiej”, „O, radosna
Niepodległości!”, „Szukamy stajenki – kolędy Jacka
Kaczmarskiego”, „Msza wędrującego” (Stachura).
Dziękujemy za niesamowite doznania muzyczne
i mamy nadzieję, że nie jest to ostatni taki koncert
w Szczuczynie. Zespołowi życzymy pomyślności
w dalszej pracy, dużo sukcesów i niesłabnącej wiary
w swoje umiejętności.
Andrzej Kosmowski

„Szczuczyn dla niepodległej” – Dowód Pamięci
Naród, który nie szanuje swojej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski

11 listopada 2018 r. podczas uroczystych obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w
naszym mieście, została odsłonięta tablica o treści
„TYM KTÓRZY POŚWIĘCILI SWOJE ŻYCIE
I ZDROWIE DLA WOLNEJ, NIEPODLEGŁEJ

ORAZ SUWERENNEJ RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI HOŁD SKŁADAJĄ MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SZCZUCZYN.
SZCZUCZYN 11.11.2018 r.”
Aktu przecięcia wstęgi dokonali: Paulina Żebrowska i
Patryk Danowski – harcerka i zuch z 9 wielopoziomowej
drużyny harcerskiej „Złoty Lwy” Związku Harcerstwa
Polskiego, działającej przy Szkole Podstawowej im.
Władysława Broniewskiego w Szczuczynie wraz z
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emerytowanym pedagogiem harcmistrzynią ZHP,
Heleną Zadrożną. Przy upamiętniającej tablicy wieńce
złożyli i zapalili symboliczne znicze zaproszeni goście
oraz delegacje: urzędu, służb, instytucji oraz stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy
Szczuczyn. Odsłonięcie tablicy w tym wyjątkowym dla
naszego narodu dniu, to nawiązanie do historii naszej
małej ojczyzny, można by rzec, odtwarzanie jej przeszłości i przywracanie tożsamości. Blisko 100 lat temu
w centrum Szczuczyna na rynku (dziś „nowy park”) w
dniu szczególnie ważnym w dziejach, nie tylko naszej
ojczyzny – 3 maja 1920 r., miał miejsce fakt historyczny,
który został utrwalony w kronice szczuczyńskiej szkoły
powszechnej nr 2. W źródle przeczytamy „W ogródku
na rynku postawiono kamień pamiątkowy ze słowami

„Żyj i kwitnij Polsko cała”. Obok kamienia zasadzono
dąb wolności”. Dęby ale dwa – jako symbol łączności
i trwałości pokoleń zasadzono także obecnie (o czym
w dalszej części tekstu).
Inicjatorem wystawienia pamiątkowej tablicy jest
Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” do którego członków,
zgłaszało się bardzo wielu ludzi sygnalizując potrzebę
stworzenia godnego miejsca pamięci – miejsca, gdzie
można oddać hołd i wyrazić wdzięczność tym wszystkim naszym rodakom nieobecnym i bezimiennym,
których prochy rozsiane są po całym świecie. Pomysł
szybko zmienił się w projekt, który Joanna Siemion
– członek Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” złożyła
w imieniu mieszkańców Szczuczyna do Budżetu
Obywatelskiego 2019. Zyskał on uznanie i został
pozytywnie oceniony przez mieszkańców Szczuczyna. Decyzją Burmistrza Artura Kuczyńskiego,
która zasługuje na ogromną pochwałę tablica została
wykonana w tym roku.
Według projektu, oprócz tablicy – symbolu pamięci,
która usytuowana została nie przez przypadek na
skwerku przy zbiegu ulic Szpitalnej i Kościelnej, gdyż
to właśnie tam – przy krzyżu odbywały się w okresie
międzywojennym m.in. ważne uroczystości państwowe,
lokalne i kościelne. Zagospodarowany zostanie cały
skwerek. Na postumencie – trzystopniowej betonowej
podstawie umieszczono centralnie zabytkowy krzyż,
a obok tablicę pamiątkową. Na pewno większość z
czytelników wie o tym, ale przypominamy, że jak
wskazuje wykuta na jego granitowym cokole data, krzyż
został wzniesiony w 1892 r. na pamiątkę utworzenia
w 1889 r. parafii w Szczuczynie.
Tablica odlana w platynowanym na brąz mosiądzu
zaprojektowana i wykonana została przez artystę
plastyka i rzeźbiarza pana Jerzego Stankiewicza z
Kętrzyna. Przygotowaniem kamiennej podstawy pod
tablice i jej montażem zajął się pan Adam Gutow-
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 ski prowadzący zakład kamieniarski. Wykonaniem

betonowej podstawy – postumentu pod całość oraz
przeniesieniem krzyża wraz z cokołem zajęła się
Spółka TBS – WPK w Szczuczynie. Prezesowi i
pracownikom ogromnie dziękujemy za sprawne i
profesjonalne wywiązanie się z powierzonego zadania.
Wiosną 2019 r. pracę będą kontynuowane: konserwatorzy przywrócą zabytkowemu krzyżowi i cokołowi
jego pierwotny wygląd; postument zostanie obłożony
granitowymi płytami; powstaną alejki z polbruku;
zamontowane zostaną ławki i maszt. Nie zabraknie
też zieleni i kwiatów.
Dzięki tej cennej i wręcz niezbędnej inicjatywie
Szczuczyn zyskał, co już potwierdziła obchodzona
w tym roku 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, idealne do tego typu uroczystości
miejsce, gdzie wszyscy będą mogli czcić pamięć nie
tylko naszych rodaków, których często jedyną winą
był, patriotyzm i ukochanie Ojczyzny.
Po części oficjalnej uroczystości, wszyscy zgromadzeni mieli okazję „przenieść się” do roku 1920 kiedy to w
naszym mieście, jak już pisaliśmy wyżej, odsłonięto „kamień pamiątkowy” i posadzono dąb wolności. W klimat
rekonstruowanych wydarzeń wprowadził uczestników
uroczystości bogaty komentarz historyczny dyrektora
Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, a aktorzy
– amatorzy z zespołu „Szczuczyniacy” działającego w
szczuczyńskim centrum kultury, przebrani w stroje z
początku XX w., z zaangażowaniem odegrali swoje
role. W rekonstrukcji wystąpiły historycznie postacie
związane z ówczesnym Szczuczynem: burmistrza Teodora Błońskiego (Ryszard Rybak), księdza proboszcza
Józefa Nowosadko (Andrzej Szabelski), Naczelnika
Straży Pożarnej Kazimierza Olszewskiego (Witold

Dylewski), kierownika szkoły powszechnej nr 2 Wolfa
Bergsteina (Andrzej Kosmowski) oraz osoby, których
nazwisk nie przechowała historia: członka Polskiej
Organizacji Wojskowej (Adam Jagusz ze Związku
Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie), nadleśniczego – Władysław Szymanowski, uczennicy – Julita
Żebrowska, harcerki – Julia Kruszyńska. Ponadto w
odtwarzanej scence udział wzięły: Jadwiga Sielawa,
Helena Grabowska, Jadwiga Dylewska, Krystyna
Rosłoniewska, Helena Nagórska, Barbara Jankowska,
Marianna Domiziak, Ewa Zamojska, Ewa Borawska
oraz Barbara Paszkowska, która przygotowała całą
inscenizację.
Dąb „Anno Domini” 2018 zasadzili: Prezes
Zarządu Związku Piłsudczyków RP Oddział w
Szczuczynie – Anna Jagusz, zuch – Ksawery Galiński i
harcerka – Natalia Kaliszewska z drużyny „Złote Lwy”
oraz Mateusz Laszczkowski z Orkiestry Dętej OSP.
Piękne sadzonki dębów otrzymane z Nadleśnictwa
Rajgród posadzono według instrukcji szkółkowego
Wojciecha Rutkowskiego.
Na zakończenie całej uroczystości wystąpiły laureatki
IV Konkursu Pieśni Patriotycznej organizowanego
przez BCK w Szczuczynie: Nikola Kondratowicz z
Grajewa oraz Julita Dutkiewicz, Zuzanna Gnys, Weronika Polińska, Natalia i Emila Nagel ze Szczuczyna.
Nie zabrakło również, jak zwykle, pysznej, gorącej
grochówki przygotowanej przez Zespół Szkół im.
Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy mimo przenikliwego chłodu uczestniczyli w tym historycznym dla
Szczuczyna święcie i lekcji historii łączącej pokolenia.
Barbara Paszkowska
Janusz Siemion
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Praca popłaca! – Biblioteka na piątkę
Biblioteka – Centrum Kultury w
Szczuczynie po raz kolejny wzięła udział w
wojewódzkim konkursie zorganizowanym
przez Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku i białostocki
oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich.
Tegoroczna edycja konkursu w związku
z przypadającą w tym roku setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości nosiła nazwę

żowała się cała załoga – które były dla nas
ważne i jednocześnie reprezentatywne. W
kategorii wydarzeń dla dzieci i młodzieży
zgłosiliśmy cykl zajęć „dla niepodległej” m.
in. „Noc bibliotek”, patriotyczne warsztaty
rękodzielnicze, „Rajd dla niepodległej”,
akcja „Mirabelka”, konkurs „Moje miasto
Szczuczyn – Koszulka dla Niepodległej”.
W kategorii dla dorosłych „Happening
z okazji 99. Rocznicy przejazdu Marszałka Józefa
Piłsudskiego przez Szczuczyn”. Do obu propozycji
dołączony został materiał dokumentujący te wydarzenia.
Wyniki konkursu ogłoszono na IX Konferencji
Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego
pt. „Niepodległa w mojej bibliotece”, która odbyła
się 14.11.2018 r. w siedzibie Książnicy Podlaskiej.
Przybyli na coroczne spotkanie bibliotekarze mieli
okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z Panią
Katarzyną Drogą oraz warsztatach edukacyjnych
pt. „O nich wiedzieć warto – poznajemy sylwetki
sławnych Polaków”. Na zakończenie konferencji
laureaci pochwalili się swoimi przedsięwzięciami.
Janusz Siemion

„Niepodległa w mojej bibliotece”. Celem konkursu
było m.in.: upowszechnianie i promowanie wiedzy
na temat odzyskania niepodległości przez Polskę
poprzez akcje kulturalne, edukacyjne i społeczne
skierowane do użytkowników biblioteki; popularyzacja
wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem
niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym;
rozwijanie samodzielności, kreatywności i umiejętności
twórczych pracowników biblioteki.
Konkurs, jak co roku, skierowany był do bibliotek
publicznych województwa podlaskiego z gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miejskich do 50 tysięcy
mieszkańców oraz filii bibliotecznych Książnicy
Podlaskiej. Do rywalizacji zgłosiło się 9 bibliotek.
Niezależne jury powołane przez organizatorów konkursu przyznało Bibliotece – Centrum Kultury w
Szczuczynie II miejsce. Ze względu na dużą aktywność
i różnorodność działań przygotowanych przez naszą
instytucję w związku z jubileuszem stulecia niepodległości oraz ograniczeniami regulaminowymi trudno
nam było zdecydować się, co zgłosić do konkursu.
Postanowiliśmy, iż będą to działania, w które anga-
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„aktywni” w bibliotece
Od wrześnie br. rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć
„Zawsze Aktywni” skierowany do osób dorosłych.
Warsztaty mają różnorodny wachlarz tematów
(zdrowie; aktywność fizyczna – również w praktyce,
rękodzieło, lokalna historia, gimnastyka umysłu i
wiele innych). Na każde spotkanie zapraszani są inni
specjaliści. Pierwsze zajęcia „Aktywnych” odbyły się
26 września i dotyczyły profilaktyki w bólach kręgosłupa, które poprowadziła absolwentka Wyższej
Szkoły Medycznej w Białymstoku fizjoterapeutka
Edyta Orłowska. Uczestniczki poznały ogólną budowę
kręgosłupa, dowiedziały się gdzie czyhają niebezpieczeństwa i jak o niego zadbać. Zainteresowane
tematem było tak duże, że wspólnie postanowiliśmy go
kontynuować i tak 24 października odbyły się kolejne
zajęcia. Tym razem tytuł był bardzo adekwatny do
zajęć, ponieważ nasze panie były imponująco aktywne
i wspólnie z fizjoterapeutką Edytą Orłowską wykonywały ćwiczenia, które zapobiegają bólom kręgosłupa.
Myślę, że po zajęciach uczestniczki stosują się do
zaleceń pani Edyty, a ich kręgosłupy są w doskonałej
formie. Koleje spotkanie w ramach cyklu „Zawsze
Aktywni” jakie zorganizowaliśmy dotyczyło domowych
sposobów na dobre zdrowie. 28 listopada Pani Beata
Klonowska opowiedziała o tajnikach mocy ziół, jak
się z nimi obchodzić, kiedy mogą nam szkodzić, a
także podała receptury zielarskie na wybrane choroby.
Było mnóstwo pytań i wiele cennych ciekawostek oraz
wskazówek na temat ziół. Kolejne zajęcia zaplanowane
są na połowę grudnia, gdzie głównym tematem będą
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Mam na-

dzieję, że uczestnicy warsztatów podzielą się z nami
świątecznymi wspomnieniami ze swojego dzieciństwa, przepisami na niezapomniane smaki świąt, a
w aurze wspominek wykonamy przepiękne kartki
Bożonarodzeniowe. Natomiast pod koniec stycznia
zaplanowane są już zajęcia na temat bezpieczeństwa
w sieci, oszustw na tzw. „wnuczka”, „policjanta” itp.,
które poprowadzi Pani Grażyna Rodzeń z Komendy
Powiatowej Policji w Grajewie.
Cały czas odbywają się również zajęcia z cyklu „O
Matko!”. Są one skierowane do młodych mam, które
na co dzień borykają się z trudami macierzyństwa.
Chcemy, aby te zajęcia pozwoliły, choć na chwile
złapać oddech, którego brakuje podczas codziennych
obowiązków. Uczestniczkom proponujemy różne
tematy, a w tym czasie ich pociechy pozostają pod
fachową opieką animatora. Dotychczas przeprowadzone zostały już warsztaty z kosmetyczką Anną
Zyskowską, dietetyczką Urszulą Jaczewską, trenerem
personalnym Justyną Zamojską, a także szkolenie z
pierwszej pomocy ze strażakami OSP w Szczuczynie
Robertem Łepkowskim i Michałem Kaliszewskim.
Podczas cyklu „O matko!” odbywały się również
zajęcia integracyjne, czyli wspólna zabawa rodziców
z dziećmi, które przeprowadziła Izabela Gwiazdowska.
I choć w pierwszym zamyśle spotkania były kierowane
tylko do mam, to mimo wszystko zaczęli pojawiać się
tatusiowie, co nas niezwykle cieszy i mamy nadzieję
na więcej. Już dziś zapraszam na kolejne zajęcia.
Podarujmy sobie ten wspólny czas.
Anna Akus-Szklarzewsak
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Spotkanie autorskie z Pawłem wakułą
18 października 2018 r. w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie gościliśmy Pawła Wakułę, znanego autora książek dla dzieci, a także ilustratora i rysownika prasowego.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy III Szkoły
Podstawowej w Szczuczynie wraz z wychowawczynią
Beatą Nagel i bibliotekarką Darosławą Wojciechowską
oraz klasy VII Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej
wraz z nauczycielką Anną Kozikowską. Spotkanie
autorskie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Dzieci, który funkcjonuje w Bibliotece –
Centrum Kultury w Szczuczynie od 2 lutego 2018 r.
Paweł Wakuła jest absolwentem malarstwa i
pedagogiki artystycznej. W 2007 r. za swoją debiutancką publikację „Co w trawie piszczy”, został wyróżniony w konkursie literackim im. Astrid
Lindgren. W 2011 został nominowany do Nagrody
Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za „Kajtka
i Yetika”. Autor i współautor książek historycznych,
np. „Jagiełło pod prysznicem”, „Husarskie skrzydła”,
„Od morza do morza”. W prasie publikował rysunki
satyryczne. Początkowo związany był z „Przeglądem
Sportowym” i „Wędkarzem Polskim”. Do dziś jego
rysunki można podziwiać w „Tygodniku Angora” oraz
w dziecięcym dodatku „Angorka”. Od 20 lat uprawia
zawód rysownika-humorysty i pisze felietony.
Podczas spotkania autor w bardzo ciekawy i niezwykle humorystyczny sposób opowiadał o swojej twórczości
i o bohaterach swoich książek. Rozmowę wzbogacał
rysunkami, które szybko i sprawnie wychodziły spod
jego ręki, wzbudzając ogólny entuzjazm. Chętnie
odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników
spotkania. Pisarz przybliżył dzieciom postacie, które
są obecnie mało znane np. dziwożony, płanetniki,
żabony, bagienniki, chochliki, leśne licha i inne postaci

rodem z zapomnianych polskich klechd i legend. W
bardzo interesujący sposób opowiadał o książkach, w
których podejmuje zagadnienia historyczne związane z
dziejami Polski, np. „Piastowskie Orły – 10 opowiadań
z czasów Piastów” oraz od „Od morza do morza – 10
opowiadań z czasów Jagiellonów”. W książce „Jagiełło
pod prysznicem, czyli poczet władców polskich”, w
humorystyczny sposób przedstawił władców Polski i
najważniejsze dzieje naszego kraju.
Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów ozdobionych rysunkami, po które ustawiła się
długa kolejka obecnych i mamy nadzieję przyszłych
czytelników.
Anna Wojsław
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zachowaj trzeźwy umysł
W 2018 roku kampanijnym konkursom oraz podejmowanym w gminach i szkołach przedsięwzięciom, w
ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł, towarzyszyło hasło
„Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! –
czyli o budowaniu poczucia własnej wartości”. Patronat
honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.
Dnia 28.11.2018 r. w Bibliotece – Centrum Kultury
w Szczuczynie podczas posiedzenia Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Szczuczynie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród uczestnikom konkursu plastyczno – literackiego
„AUTOPORTRET”, skierowanego do uczniów 7 klasy
szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
W gminie Szczuczyn wyróżniono:
— Natalię Kozikowską, Kacpra Świderskiego, Oliwię
Kaliszewską, Lenę Galińską (SP Szczuczyn)

— Pawła Chrostowskiego, Paulinę Tyszka, Tomasza
Sulewskiego, Marcina Jaczyńskiego, Darię Zielińską
(PG Szczuczyn)
W konkursie „Autoportret” zadaniem uczestników
ZTU 2018 było narysowanie swojego autoportretu lub
opisanie swojej osoby. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania.
Janusz Marcinkiewicz

Szczuczyńska Gwiazda – Stacja animacja
Biblioteka – Centrum Kultury w
Szczuczynie po raz pierwszy aplikowała do programu „Równać Szanse
2017 – Konkurs Młodzieżowych Liderów” prowadzonego przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży, a finansowanego przez Polsko – Amerykańską
Fundację Wolności. Decyzją Komisji
Ekspertów dofinansowanie otrzymało
6 projektów spośród 13 złożonych w
konkursie, w tym jako jedyna w regionie północno-wschodniej Polski Biblioteka – Centrum Kultury
w Szczuczynie reprezentowana przez Szymona Rózio
– ucznia z Zespołu Szkół w Niećkowie.
W ramach wspomnianego wyżej programu młodzież
działająca przy BCK w Szczuczynie zrealizowała projekt
„Młodzieżowa Maskotka. Stacja Animacja”, który zakładał zaprojektowanie stroju maskotki reprezentującej
Bibliotekę jak i sam Szczuczyn. Spotkania i dyskusje
na temat maskotki trwały kilka tygodni. W czasie prac
projektowych gościliśmy w BCK w Szczuczynie Artura Łęgę – koordynatora programu Równać Szanse z
Warszawy. Młodzież zyskała kilka cennych wskazówek
i rad. Prace nabrały jeszcze większego rozpędu… Pomysłów na samą maskotkę było kilka, dyskusjom nie

było końca, zdarzały się też sytuacje
„kryzysowe”, a nawet kłótnie… Jednak
osiągnięto kompromis! Po zakończeniu
prac związanych z projektem maskotki
przyjął nas z wizytą Artur Kuczyński,
Burmistrz Szczuczyna. Młodzież przedstawiła założenia projektu związanego z
Młodzieżową Maskotką, zaprezentowała
efekt swoich prac i na koniec wysłuchała ciekawych pomysłów związanych
z promocją maskotki.
Gwiazda pojawiła się na ulicach Szczuczyna,
odwiedziła szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, sklepy.
A to nie koniec! Szczuczyńska Gwiazda towarzyszyć
będzie wydarzeniom kulturalnym i sportowym w naszej
gminie!
Chciałbym podziękować za współpracę Szymonowi
Rózio – koordynatorowi projektu, Karolinie Kraujutowicz,
Patrycji Trojanowskiej, Karolinie Łepkowskiej, Marysi
Józwik, a szczególnie Emilii Nagel, Julii Witkowskiej,
Katarzynie Krystowczyk, Julii Bartosiewicz, Weronice
Karpińskiej, Sebastianowi Rydzewskiemu i Arkadiuszowi
Alickiemu za niebywałe zaangażowanie i aktywność
w działaniach promocyjnych Gwiazdy.
Andrzej Kosmowski
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Jesień nie tylko na matach
Jesienią w Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim
Klubie Sportowym „GWIAZDA” funkcjonującego
przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, działo się
wiele. Przede wszystkim dzięki
wspólnym wysiłkom wielu osób
i instytucji, a między innymi:
Bożeny Wysockiej – właścicielki Biura Rachunkowego w
Szczuczynie, Artura Kuczyńskiego - Burmistrza Szczuczyna, Radosława Trzcińskiego - Prezesa Zarządu MLUKS
„GWIAZDA” przy Urzędzie
Miejskim w Szczuczynie, Mirosława Rainko - Prezesa Banku
Spółdzielczego w Szczuczynie,
Krzysztofa Wysockiego - Prezesa
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Szczuczynie oraz
Akademii Sportu Andrzeja Suprona z siedzibą w Warszawie i
instytucji z nimi współpracujących, udało się pozyskać nową
matę zapaśniczą o wym. 8m x
8m wraz z pokrowcem. Podczas realizacji Programu „KLUB
2018” przyznanego klubowi
przez Ministerstwa Sportu i
Turystyki w Warszawie uzupełniono częściowo braki sprzętowe (obuwie specjalistyczne i
kostiumy zapaśnicze) trenujących dzieci i młodzieży
za kwotę ponad 5000,00 zł, z czego 4000,00 zł na
zakup tego sprzętu sportowego pochodziło ze środków
finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Sportu
dla Wszystkich.
Nie zabrakło nas również podczas obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w
Szczuczynie w dniu 11.11.2018 r., a między innymi:
zawodnik Patryk Danowski brał bezpośredni udział
w odsłonięciu pomnika, Piotr Danowski, Martin i

Arkadiusz Wesołowscy podczas uroczystości wchodzili
w skład pocztów sztandarowych szkół lub stowarzyszeń, Andrzej Skrodzki i Grzegorz Zańko wspólnie
z przedstawicielami innych
stowarzyszeń uczestniczyli w
składaniu wieńca pod tablicą
upamiętniającą to wydarzenie.
Poza działalnością na rzecz naszej małej ojczyzny trwał również proces szkolenia dzieci i
młodzieży oraz rywalizacja na
zapaśniczych matach. Zaznaczyliśmy nasz udział w XXX
Międzynarodowym Memoriale
im. Dąbrowskich w zapasach
stylu klasycznym oraz kobiet,
który odbył się w dniach 1920.10.2018 r. w Białymstoku.
W turnieju wzięło udział 19
ekip, w tym 8 zagranicznych z
Czech, Białorusi, Litwy i Łotwy. Turniej zaszczycili również
swoją obecnością potomkowie
rodu Dąbrowskich: Maciej, Andrzej i Jacek, a także ludzie, którzy
współtworzyli historię podlaskich
zapasów – Ryszard Grzegorzewski, Ryszard Zdzitowiecki, Robert
Kwasiborski, Mariusz Krzesiewicz, Krzysztof Gościk i inni.
Znamienitym gościom przekazano pamiątkowe egzemplarze
książki pt. „Historia Zapaśnictwa
Podlaskiego 1926-2016” autorstwa Grzegorza Zańko.
Na turnieju tym brązowe medale wywalczyły nasze
dziewczęta: Martyna Dylewska w kat. do 49 kg i Łucja
Ostaszewska w kat. do 53 kg. Błysnęły również pojedyncze
„gwiazdy” podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodziczek i Młodzików Regionu „D” rozgrywanych
w Siedlcach. Medal koloru brązowego na tej imprezie
zdobyła Wioletta Wesołowska w kat. Do 66kg, a srebro
w kat. do 85 kg wywalczył Jakub Żebrowski. Taka była
ta jesień...
Grzegorz Zańko
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Świąteczna krzyżówka
1
2
3
4
5
6
7
1. Dostają je dzieci od Mikołaja?
2. Łamiesz się nim z bliskimi przed Wigilią?
3. Dzień przed Bożym Narodzeniem?
4. Śpiewamy je podczas świąt?

5. Czerwony z uszkami?
6. Z kapustą i grzybami?
7. Kochany święty, co przynosi nam prezenty?

Policz ile gwiazdek i bombek jest na choince. Liczbę wpisz w kółeczko

