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Chcesz sprzedać 
lub kupić nieruchomość?

ARH NIERUCHOMOŚCI
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Oszczędnościowo-Kredytowa

- zapoznaj się z ofertą Twojej Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

w Choroszczy, szczegóły na stronie 5.

www.twojaskok.pl

Gminne stypendia 
Licealista z III LO Tomasz Baszeń i gimnazjalista 
z ZS w Choroszczy Krystian Kosakowski 
otrzymali w środę 20 listopada z rąk Burmistrza 
Choroszczy Jerzego Ułanowicza zaświadczenie 
o przyznaniu stypendium za szczególne 
o s i ą g n i ę c i a  n a u ko we  n a  ro k  sz ko l ny 
2013/2014. 
Burmistrz gratulował uczniom i ich rodzicom 
oraz życzył dalszych sukcesów. Stypendium jest 
realizacją Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
przyjętego przez Radę Miejską. Jego wysokość 
t o  2 0 0  z ł  m i e s i ę c z n i e .  G r a t u l u j e m y 
stypendystom i życzymy uczniom z terenu gminy 
dalszych sukcesów naukowych i sportowych.

red.

W czwartek 21 listopada 2013 na wysokości Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy 
nastąpiło uroczyste oddanie wyremontowanej alei Niepodległości. W wydarzeniu wzięli 
udział samorządowcy reprezentujący inwestorów. Powiat białostocki reprezentowali 
m.in. Starosta Wiesław Pusz, Wicestarosta Jolanta Den oraz radni z gminnego okręgu. 
Gminę Choroszcz reprezentował m.in. Burmistrz Jerzy Ułanowicz, Zastępca Burmistrza 
Mirosław Zalewski, licznie zgromadzeni choroszczańscy radni na czele z Piotrem Pawłem 
Dojlidą Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz delegacja magistratu. Na wydarzenie 
przybyli także m.in. poseł na Sejm RP Damian Raczkowski, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „Trzy Dęby” Henryk Smilewicz, radny Jacek Dąbrowski z okręgu przy alei, 
delegacja firmy wykonującej remont i mieszkańcy Choroszczy. Aleję poświęcił ks. Tomasz 
Oświeciński.

Tomasz Kraśnicki radny jednego z pobliskich okręgów wraz ze Zbigniewem 
Andruszkiewiczem przewodniczącym zarządu osiedla na zakończenie wydarzenia 
podziękowali Staroście i Burmistrzowi a na dowód wdzięczności za sprawne zrealizowanie 
przedsięwzięcia wręczyli kwiaty. Inwestycja warta blisko 2,7 mln zł – zrealizowana została 
przez powiat białostocki (wkład 0,8 mln zł) przy równym udziale gminy Choroszcz (0,8 mln 
zł) oraz dofinansowaniu w wysokości 1,1 mln zł w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Warto przypomnieć, że w trudnym momencie, gdy przed rokiem okazało się, że remont 
alei znalazł się na liście rezerwowej programu tzw. „schetynówek”, radni miejscy 
zapobiegliwie zdecydowali się na udział gminy aż do 50% wartości inwestycji, co z kolei 
zmobilizowało stronę powiatową i zapobiegło zaniechaniu inwestycyjnemu. To kolejna już 
- obok węzłów na S8, tras lokalnych, szosy kruszewskiej i trasy na Sienkiewicze - droga 
wybudowana w ostatnich latach i łącząca Choroszcz z „resztą świata”.

WJC

Uroczyste otwarcie wyremontowanej 
alei Niepodległości

Szóstka na szóstkę!
W szóstej edycji w gronie 230 stypendystów 
Województwa Podlaskiego znalazło się aż 
sześcioro gimnazjalistów i absolwentów z 
Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego. W gronie wyróżnionych za 
sukcesy w zakresie nauk preferowanych: 
matematyczno – przyrodniczych i zawodowo-
technicznych oraz mieszkających na obszarach 
wiejskich zostali wyróżnieni: Paulina Wrona, 
Ewelina Pogorzelska, Justyna Grodzka, 
Mateusz Sikorski, Tomasz Baszeń i Magdalena 
Malinowska.
Pod uwagę komisja stypendialna brała także 
sytuację materialną. Kwota każdego ze 
stypendiów wynosi 400 zł na okres 10 miesięcy, 
będzie wypłacana w jednej transzy. Stypendia 
f i n a n s o w a n e  s ą  w  8 5 %  z e  ś r o d k ó w 
Europejskiego Funduszu Społecznego (w 
ramach realizacji kolejnej edycji projektu 
„Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych 
uczniów 2013-2014ʺ Poddziałanie 9.1.3 PO KL), 
w 12,6% z budżetu państwa a w 2,4% z budżetu 
województwa podlask iego.  Decyz ję  o 
przyznaniu  stypendiów podją ł  Zarząd 
Województwa Podlaskiego 15 października 
2013 roku, a 4 grudnia na oficjalnej gali 
s typendystów uhonorował  Marsza łek 
Województwa Podlaskiego.
Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy 
dalszych sukcesów!                red.

KORZYSTAJ Z OBNIŻONYCH OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW
 - ZŁÓŻ W DNIACH 2 - 15 STYCZNIA NOWĄ DEKLARACJĘ

Uwaga, od 2 stycznia 2014 roku rusza akcja składania nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w gminie Choroszcz. Ponowne składanie deklaracji jest spowodowane obniżeniem stawek opłat. Do Urzędu 
Miejskiego do 15 stycznia 2014 r. wypełnione nowe deklaracje powinni złożyć ci, którzy składali je dotychczas, czyli wszyscy 
właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, współużytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni, najemcy, dzierżawcy i 
zarządcy zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Choroszcz. Deklaracji nie wypełniają osoby zamieszkałe w zabudowie 
wielorodzinnej (spółdzielcy i mieszkańcy wspólnot) – zrobi to za nich zarządca nieruchomości.
Deklaracje i ulotki informacyjne dołączone są do bieżącego numeru „Gazety w Choroszczy” dystrybuowanego na terenach zabudowy 
jednorodzinnej, są do pobrania w Urzędzie Miejskim i u sołtysów oraz na stronie www.CHOROSZCZ.pl w zakładce GOSPODARKA 
ODPADAMI. Na tej stronie można znaleźć także harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I kwartale 2014 roku. Informację 
można uzyskać pod numerem telefonu 85-713-22-09 (w dni powszednie w godz. 8-15).

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO w CHOROSZCZY

Oddajesz krew - ratujesz życie!
Choroszczański Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi - 

prowadzący przy ul. H. Sienkiewicza 29 na I piętrze Klub 
Krwiodawców - zaprasza wszystkich, którzy mogą podzielić się 
bezcennym darem, do honorowego oddawania krwi podczas 

klubowego dyżuru w niedziele:  
5 stycznia i 2 lutego
w godzinach od 9:00 do 13:00.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego, radosnego Nowego 2014 Roku!!!

Życzę wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy Choroszcz Świąt Bożego 
Narodzenia obfitych w radość, zdrowie i rodzinne ciepło 

oraz Nowego 2014 Roku pełnego sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym!

Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy

Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego i Świętej Bożej 
Rodzicielki rozpoczynającej Nowy Rok, w którym przeżywać będziemy 

jubileusz 555 -lecia parafii. 
W imieniu wszystkich kapłanów posługujących w choroszczańskiej 
wspólnocie parafialnej, składam serdeczne życzenia: obfitych łask 

Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny,
 zdrowia, potrzebnych sił fizycznych i duchowych 

oraz lepszego 2014 roku
- z pamięcią w modlitwie ks. prob. Leszek Struk

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Niech przyjście na świat Chrystusa przyniesie radość, pokój, nadzieję 
i miłość przez cały Nowy 2014 Rok. Wszystkim Czytelnikom „Gazety 

w Choroszczy”: życzą
Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Stajemy przed niepojętą tajemnicą przyjścia na świat Syna Bożego.
Z tej okazji pragnę złożyć najszczersze życzenia:

Kapłanom, Panu Burmistrzowi, Krwiodawcom i ich rodzinom, naszym 
sponsorom, sympatykom, instytucjom z którymi współpracujemy i 

wszystkim znajomym: Radosnych, pięknych, rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia pełnych pokoju, nadziei i miłości oraz wszelkiego 

błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdą chwilę życia
składa Barbara Wiszowata prezes Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi

Pogody ducha, siły, nadziei, radości i miłości na każdą z 24 godzin 
każdej doby 2014 roku życzy

Zarząd Klubu Abstynenta Wolność

Wszystkim Czytelnikom „Gazety w Choroszczy”, licznym Wolontariuszom, Uczestnikom zajęć, Sponsorom, Wystawcom, instytucjom 
i organizacjom współpracujących z Centrum Kultury życzymy Świąt bożego Narodzenia pełnych radości, rodzinnej atmosfery i kolęd.

A Nowy 2014 Rok niech będzie Wam bogaty w pozytywne doznania kulturalne, taniec, śpiew i dobrą lekturę!
Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej wraz z Filiami i Redakcja „Gazety w Choroszczy”

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. Niech
będą one okazją do zadumy, ale i
radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od

codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej!

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzą: Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Choroszczy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać Wszystkim 
życzenia Bożego błogosławieństwa, spokoju i pomyślności, 

a Nowy Rok niech będzie pełen szczęścia i radości. 
Ks. prot. Andrzej Bołbot

Zdrowych, radosnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie,

a także zawodowej satysfakcji i pomyślności w realizacji planów
w nadchodzącym Nowym Roku 2014

życzy Robert Wardziński
Członek Zarządu Rady Powiatu Białostockiego

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obnarowuje pomyślnością i szczęściem
Życzy Koło Emerytów i Rencistów nr 15

Z okazji Świat Bożego narodzenia najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, 
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku 

wszystkim Zawodnikom, Trenerom, Działaczom, Sympatykom i Kibicom 
życzy 

Zarząd KS Narew Choroszcz
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Wieści z sesji Rady Miejskiej
W piątek 29 listopada na XXI sesji Rady Miejskiej bieżącej 
kadencji radni przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz 
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Przyjęte 
zostały także stawki podatku od nieruchomości i od środków 
transportowych, jakie będą obowiązywały w 2014 r.
Stawki podatku od nieruchomości wyniosą:
od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 0,71 zł od 1 m2 powierzchni (wzrost o 2 gr),
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni (wzrost o 9 
gr),
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 0,27 zł od 1 m2 powierzchni (bez zmian),
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost 
o grosz),
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 20,15 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej (wzrost o 49 gr),
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,61 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 26 gr),
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 4,03 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej (wzrost o 10 gr),
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 5,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
(wzrost o 12 gr),
3. od budowli
1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian)
2) 0,35 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 
urządzeń zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, ciepło 
oraz odprowadzania ścieków sanitarnych. (bez zmian).
W równie niewielkim stopniu zmieniły się stawki podatku od 
środków transportowych. Radni przyjęli także uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 
nieokreślony budynku przychodni przy ul. A. Mickiewicza w 
Choroszczy obecnym najemcom. Dotychczas umowy były na 
czas określony. Burmistrz Choroszczy zapewnił radnych, że 
umowa będzie obwarowana klauzulami, które mają chronić 
interesy gminy i jej mieszkańców. Radni bez sporów przyjęli też 
uchwałę ws. lokalizacji przystanków w Złotorii i uchwałę ws. w 
sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, dodajmy, że 
planowana pula środków, jakimi będzie dysponował program 
to 30 000 zł.
Jest już dostępny projekt budżetu na przyszły rok (zob. BIP UM 
w Choroszczy)  oraz są dane GUS dotyczące średniej ceny żyta, 
będącej podstawą podatku rolnego. Radny Ireneusz Jabłoński 
apelował o obniżenie wysokości tego podatku na 2014 rok – 
czy tak się stanie zdecydują radni na budżetowej sesji pod 
koniec grudnia, jeżeli postulat trafi do porządku obrad.
Na sesji kontynuowana była debata o powołaniu nowej linii 
komunikacji miejskiej przebiegającej przez Krupniki i 
Barszczewo do Choroszczy. Przypomnijmy, że te rozwiązanie 
zaproponowali radni Beata Jeżerys i Piotr Siemieniuk. Pomysł 
chyba nie był początkowo zbyt dobrze przedstawiony, bo 
pojawiły się kontrowersje – zwłaszcza wywołane nazwą „103 
bis”. Radny Tomasz Kraśnicki w obawie, że zmiany mogą 
dotyczyć przebiegu i częstotliwości cieszącej się dużą 
popularnością linii będącej jedynym systemem komunikacji 
zbiorowej między centrum Choroszczy a Białymstokiem, złożył 
pisemną interpelację o niewprowadzanie zmian, które mogą 
utrudnić dostęp mieszkańców Choroszczy do korzystania z linii 
103.
Krytyczny głos wobec wprowadzenia nowego przewoźnika na 
szosę kruszewską zabrał sołtys Kruszewa. Adam Radłowski 
apelował, by radni brali pod uwagę, że Kruszewo, Śliwno, 
Izbiszcze, Konowały i Pańki mogą zostać pozbawione w efekcie 
zmian i rezygnacji PKS-u bezpośredniego dojazdu do 
Białegostoku. Dodajmy, że w sondzie dotyczącej korzystania z 
planowanej nowej linii komunikacji na stronie internetowej 
gazeta.choroszcz.pl blisko połowa z ponad dwustu oddanych 
głosów padła na odpowiedź „korzystałbym/korzystałabym 
bardzo często”. Na sesji nie padły informacje od BKM-u 
dotyczące wyboru kierunków podróży przez „klikających” 
pasażerów 103, co mogłoby pomóc w budowaniu strategii 
komunikacyjnej. Były za to wnioski, żeby podjąć rozmowy z 
PKS-em w celu dostosowania godzin kursów do rzeczywistego 
zapotrzebowania. Szczególnie ważna jest godzina porannego 
autobusu, który od poniedziałku do soboty dojeżdża do 
Białegostoku o 7:29 (godzina wg rozkładu), co – zdaniem wielu 
pasażerów – utrudnia dotarcie na czas do szkół i zakładów 
pracy.
Burmistrz w podsumowaniu dyskusji zaznaczył, że temat 
komunikacji wymaga rozwagi i nie należy działać pochopnie, 
ale poddać rzecz publicznej dyskusji. Nadmienił, że wstępnie 
były poruszane trzy warianty zmian:
- przeniesienie trasy 103 z ul. A. Mickiewicza na al. 
Niepodległości,
- uruchomienie dodatkowej linii komunikacji miejskiej przez 

Barszczewo,
- przedłużenie 103 do Żółtek.
Dodał również, że planowane przez Białystok zbudowanie 
pętli autobusowej na granicy miasta mogłoby także wpłynąć 
na możliwości komunikacyjne i obniżyć wielusettysięczne 
koszty, które w ostatnich latach wzrosły. W tym roku gmina 
dopłaca też do funkcjonowania linii 107 dojeżdżającej do 
Klepacz. BKM zakwalifikował kurs do II strefy, co wiąże się też 
z wyższymi kosztami dla pasażerów.
Radni zmienili miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego w Turczynie, Lyskach i Choroszczy. Tu także 
pojawiły się spory, ponieważ część zmian dotyczyła terenów 
na Zastawiu, które zmieniały przeznaczenie na przemysłowe. 
Na sesji wypowiadali się przeciwnicy i zwolennicy 
przekształcenia tego terenu. Po długotrwałej dyskusji radni 
niejednomyślnie dali zielone światło inwestycji.
Wiele uwagi  radni  poświęci l i  kwesti i  wykonania 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Radny Ireneusz 
Jabłoński zgłaszał liczne zastrzeżenia dotyczące inwestycji i 
jej funkcjonalności. Tomasz Kraśnicki odczytał wyniki kontroli 
dokonanej przez Komisję Rewizyjną a dotyczącej  inwestycji 
pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych”. Wśród wniosków 
znalazł się m.in. o niezależną ekspertyzę, do którego 
przychylił się Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, 
zaznaczając, ze należy sprecyzować pytania, na które ma 
odpowiedzieć ekspert. Przypomnijmy, że w ramach 
inwestyc j i  za  ok .  mi l ion  z łotych zbudowano 68 
przydomowych oczyszczalni na wsiach na działkach 
zagrodowych. Czas gwarancji to 3 lata.
Rada Miejska odrzuciła skargę mieszkańca Oliszek na 
Burmistrza Choroszczy. Skarżący zarzucał bezczynność 
wobec faktu załatwiania w Oliszkach przez krowy potrzeb 
fizjologicznych na gminnych drogach, ponadto kością 
niezgody był rozrzucany na polu obornik i wylewana 
gnojowica. Magistrat zbadał sprawę i nie znalazł 
uzasadnienia dla skargi. Ponadto rolnik – posiadacz krów 
otrzymał zalecenia pokontrolne od Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Warto dodać, że chociaż 
chów niskościółkowy od lat budzi kontrowersje, nic nie 
zapowiada odejścia państwa od jego promowania. Dlatego 
zamieszkiwanie na terenach wiejskich nierozerwalnie wiąże 
się z występowaniem od czasu do czasu wątpliwej jakości 
zapachów i wędrujących tu i ówdzie stad. Z pewnego źródła 
nasza redakcja dowiedziała się, że wzmiankowany rolnik 
odbył z krowami rozmowę, w której postulował, aby 
zachowały większą kulturę na spacerach. Niestety na 
odpowiedź krów będzie musiał poczekać do wigilii – wtedy 
okaże się, czy z mlekodajnych czworonogów pozostanie 
nadal takie bydło.
Na sesji zostały także przedstawione wyniki realizacji zadań 
oświatowych i informacja przedstawicielki Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W. o możliwościach wykorzystania funduszy 
unijnych przez rolników i osoby mieszkające na obszarach 
wiejskich.
Radni zgłaszali liczne wnioski infrastrukturalne, w tym 
dotyczące uzupełnienia oświetlenia przy ulicach Wojska 
Polskiego i Batalionów Chłopskich (zgłosił Jacek Dąbrowski), 
odnowy rowów melioracyjnych przy drodze powiatowej 
Rogówek – Majątek Rogowo i odkrzaczenia poboczy 
p o w i ato w yc h  t ra któ w  ( w n i o s ko wa ł  A l e ks a n d e r 
Werpachowski). O naprawę drogi Złotoria – Pawule 
wnioskował Ireneusz Jabłoński, a o wycinkę krzaków przy 
drodze Konowały – Izbiszcze apelował Ryszard Sokół.
Była też debata o zakończonym wojewódzkim konkursie 
dotacyjnym budowy dróg lokalnych (tzw. schetynówek). 
Przypomnijmy, że choroski samorząd zgłosił bez powodzenia 
na konkurs projekt budowy drogi gminnej w Żółtkach. 
Wcześniejszym priorytetem była droga powiatowa Porosły – 
Krupniki, ale ten projekt nie uzyskał poparcia powiatu. Nie 
wywołał entuzjazmu głos przedstawiciela powiatowej rady 
stwierdzający, że nie należy być pazernym, bo gmina 
Choroszcz jest i tak na drugim miejscu pod względem 
środków przeznaczonych przez starostwo na remont i 
budowę dróg. Poruszane były także inne sprawy, niekiedy też 
dość błahe, co wywołało apel radnego Grzegorza Gereluka o 
zwracanie się z drobnymi interwencjami bezpośrednio do 
magistratu.
Na sesji Burmistrz przedstawił podziękowania, jakie 
wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z samorządowym 
wsparciem dla stacji paliw w Złotorii, która obroniła przed 
GDDKiA wyjazd na Ósemkę. Były też podziękowania 
mieszkańców za budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie 
I , a Piotr Tymiński dziękował za uporządkowanie pobocza 
przy ul. Piaskowej opodal cmentarza.
Radni i przewodniczący zarządów osiedla wnioskowali też, by 
mieszkańcy Choroszczy mogli skorzystać z funduszu 
obywatelskiego. Wstępnie środki, jakie mogłyby trafić na ten 
cel oszacowano na 20 000 zł. Fundusz byłby formą zbliżoną 
do funduszy sołeckich i zasilałby podobne niewielkie a 
pożądane przedsięwzięcia.
Jak potoczą się dalsze losy tej inicjatywy i pozostałych 
przytoczonych w tekście przedsięwzięć – o tym wszystkim 
przeczytacie na stronie internetowej gayeta.choroszcz.pl i w 
następnych wydaniach papierowych. Zapraszamy do 
lektury!

z przebiegu obrad wieści wybrał i opracował
Wojciech Cymbalisty

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy um-
choroszcz.pbip.pl.

A

Głos sołtysa: problemy dzisiejszej Polski
Polska po roku 1989, znalazła się na drodze przemian gospodarczych, czyli inaczej mówiąc, 
przejścia z ustroju socjalistycznego do gospodarki kapitalistycznej. Ale według mnie, nastąpił 
tylko podział władzy pomiędzy postkomuną, a postsolidarnością. W konsekwencji został 
podzielony również majątek narodowy. Co znaczy, że podstawowe działy gospodarki trafiły do 
tych właśnie ludzi, czyli niby do przegranych po pierwszych demokratycznych wyborach. 
Straciło na tym niestety całe polskie społeczeństwo.
Oczywiście, że nierentowne zakłady musiały upaść, ale był i jest to wynik niekontrolowanego 
importu z krajów UE. W konsekwencji powstała nieuczciwa konkurencja. W wyniku czego mamy 
dzisiaj potężne bezrobocie. Zamiast wpływających podatków do budżetu państwa jest rzesza 
bezrobotnych którym trzeba wypłacać zasiłki. Społeczeństwo coraz bardziej ubożeje. Brakuje 
perspektyw zwłaszcza dla młodego pokolenia Polaków,  które po ukończeniu szkół nie ma 
żadnych perspektyw na przyszłość i niestety musi szukać szczęścia poza granicami kraju, i taką 
sytuację wręcz nazwać wegetacją.
Coraz więcej młodych osób żyje samotnie, nie szuka swojej przyszłości w związku małżeńskim. 
Głównym powodem jest sytuacja finansowa. I tu jest następny niepokojący czynnik, a 
mianowicie niż demograficzny. Upada zdecydowanie taka wartość, jak rodzina. Następny 
problem związany z bezrobociem jest wzrost przestępczości. Polacy nie czują się bezpieczni w 
swoim kraju.
Na te wszystkie poruszone tematy nasuwa się dość ciekawa refleksja. Wszystkie te bolączki są 
rozwiązywane przy każdych zbliżających się wyborach. Nagle wszystkie ugrupowania polityczne 
na powyższe problemy mają szybkie rozwiązania. W ekspresowym wręcz tempie znajduje się 
złoty środek, są rozwiązywane bolączki kraju, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po 
wygrany wyborach wszystko ucicha i wraca do starego porządku.
Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo przejrzy kiedyś na oczy i wreszcie zaczniemy odróżniać , 
co jest białe a co jest czarne. Należy nadmienić, że całą nieciekawą sytuację gospodarczą można 
by rozwiązać, ale naszym kraje muszą zarządzać fachowcy, a nie amatorzy. Za wzór można podać 
gospodarkę naszego kraju w okresie międzywojennym. Kiedy dosłownie z niczego. Przecież kraj 
był po rozbiorach, dało się uczynić bardzo dużo i gdyby nie II wojna światowa, obecnie 
mielibyśmy wysoki standard życia. Nasi obecni politycy powinni brać z tego okresu przykład. Na 
pewno trzeba więcej troski o losy kraju, mniej prywaty.

Pozdrawiam Adam Radłowski

Badania słuchu, wzroku i wad postawy w roku 
szkolnym 2013/2014 w gminie Choroszcz

W okresie od 16 IX do 31 X 2013r. na terenie gminy Choroszcz zostały przeprowadzone 
przesiewowe badania słuchu, wzroku, wad postawy uczniów szkół podstawowych. 
W badaniach uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych w Choroszczy, Złotorii, Kruszewie 
i filii w Rogowie. Badania były przeprowadzane w oparciu o specjalnie przygotowany do 
przesiewowych badań słuchu i wzroku multimedialny program komputerowy „Słyszę i Widzę”, 
opracowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, NZOZ Centrum Słuchu i Mowy” 
Medincus”, Instytutu  Narządów Zmysłów , oraz w oparciu o schemat badania postawy ciała 
wg Kasperczyka.
Ilość badań przeprowadzonych w poszczególnych Szkołach:
- Szkoła Podsrtawowa w Choroszczy – (przeprowadzono 64   badania słuchu i 62 badania 
wzroku);
- Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Filia w Rogowie – (przeprowadzono 4 badania słuchu i 4 
badania wzroku);
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – (przeprowadzono 9 badań słuchu i 9 badań wzroku);
- Szkoła Podstawowa w Kruszewie – (przeprowadzono 6 badań słuchu i 6  badań wzroku).
 
W badaniach uczestniczyły dzieci z klas I oraz wybrane dzieci z klasy IV, V i VI. Dzieci 
z zainteresowaniem brały udział w badaniach, gdyż ciekawa i prosta forma badania zachęcała do 
współpracy. Wychowawcy badanych dzieci zostali poinformowani o wynikach badań. Wyniki 
przeprowadzonej diagnozy przekazywali rodzicom.
Ilość badań postawy ciała:
- Szkoła Podstawowa w Kruszewie – przeprowadzono 8 badań postawy ciała;
- Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Filia w Rogowie- przeprowadzono 4 badania postawy ciała;
- Szkoła Podstawowa w Złotorii - przeprowadzono 11 badań postawy ciała;
- Szkoła Podstawowa w Choroszczy – przeprowadzono 57 badań postawy ciała.

W badaniach uczestniczyło 80 dzieci z Gminy Choroszcz (76 dzieci z klas I, 3 dzieci z klasy II oraz 1 
dziecko z klasy III). Wychowawcy badanych dzieci zostali poinformowani o wynikach badań. 
Wyniki przeprowadzonej diagnozy przekazywali rodzicom.  Z wykonanych 80 badań postawy 
ciała, 35 dzieci zostało skierowanych na pogłębioną diagnostykę do Fizjoterapeuty lub Lekarza 
Ortopedy. Ponadto w ramach konsultacji w Szkole Podstawowej w Choroszczy, w Złotorii, w 
gabinecie rehabilitacji oraz w Przedszkolu samorządowym w Barszczewie udzielono 20 porad, w 
tym przeprowadzono 10 badań profilaktyki wad postawy z udzieleniem stosownych wskazówek 
rehabilitanta, pedagoga, logopedy.
 
Badania przesiewowe słuchu, wzroku i wad postawy przeprowadziła Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna z Białegostoku. Na ten cel Urząd Miejski w Choroszczy wydał 4053 
zł.

Witold Wróblewski

Dzień Pracownika Socjalnego

W czwartek 21 listopada w całym kraju obchodzony był Dzień 
Pracownika Socjalnego. W choroszczańskim magistracie 
odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie, podczas którego 
życzenia wszelkiej pomyślności całemu gronu pań 
pracujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej złożyli Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz i 
Zastępca Burmistrza Mirosław Zalewski. 
Kierownik M-GOPS otrzymała także list z życzeniami dla 
całego zespołu pracowniczego od Wojewody Podlaskiego 
Macieja Żywno. Święto zostało ustanowiono na mocy zapisu 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 i ma 
przypominać o wadze trudnej misji pracowników socjalnych.

Red.

Podziękowanie strażakom ochotnikom

W środę 13 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się 
oficjalne podziękowanie drużynie strażaków z OSP Pańki, 
którzy zajęli III miejsce na VIII Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu białostockiego.

Ponadto drużyna po raz trzeci z rzędu stanęła w tym roku na 
najwyższym podium na gminnych zawodach. Burmistrz 
Choroszczy Jerzy Ułanowicz podziękował strażakom za ich 
wysiłek i godne reprezentowanie gminy Choroszcz. Każdy ze 
zwycięskiej drużyny otrzymał unikatową bluzę polarową z 
nadrukiem: „OSP Pańki”.

Red.

Konkurs Zdrowa Gmina: głosowanie zakończone
W związku z zakończeniem głosowania w II etapie Konkursu Zdrowa Gmina dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom i sympatykom gminy Choroszcz, którzy poświęcili swój czas i oddali 
głos. O wynikach głosowania i finałowego etapu konkursu poinformujemy po oficjalnym 
przekazaniu danych przez organizatora konkursu – Polską Unię Onkologii.

Witold Wróblewski
Więcej informacji o konkursie pod numerem telefonu 85 7132224 Urzędu Miejskiego 

w Choroszczy i w następnym numerze „Gazety w Choroszczy”
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Laureaci kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2013”

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 
Choroszczy dnia 14.11.2013r. w ramach obchodów 
Dni Szkoły zostały wręczone dyplomy laureata i 
nagrody dla czworga uczniów naszej Szkoły 
uczestniczących w konkursach ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2013”. Kampania profilaktyczna była nastawiona na 
rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i pasji, 
zachęcała do tworzenia dobrych relacji koleżeńskich 
i naukę asertywności.

Konkursy kampanii to wieloletnia tradycja, w której co 
roku uczniowie naszej szkoły biorą udział i otrzymują 
nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Wielu uczniów 
uczestniczyło w konkursie plastycznym „Na tropie 
uśmiechu” oraz konkursie ulotkowym „Mały 
odkrywca”.  Spośród wie lu  wys łanych prac 
plastycznych promujących piękno swojej okolicy, trzy 
uczennice otrzymały nagrody, a jeden uczeń zwyciężył 
w kategorii poprawnych odpowiedzi na pytania 
zawarte w ulotce. Oto tegoroczni laureaci:
Angelika Poskrobko – uczennica klasy IIIc – laureatka 
konkursu plastycznego „Na tropie uśmiechu”
Aniela Popko – uczennica klasy IIIc laureatka konkursu 
plastycznego „Na tropie uśmiechu”
Ewa Stanisławska – uczennica klasy IIIc laureatka 
konkursu plastycznego „Na tropie uśmiechu”
Rafał Ziemkiewicz – uczeń klasy Vb – laureat konkursu 
ulotkowego „Mały odkrywca”.
Pani Monika Misijuk – wicedyrektor szkoły wręczyła 
zwycięzcom dyplomy laureata i ufundowane przez 
organizatorów nagrody, gratulowała i zachęcała do 
brania udziału w konkursach w kolejnych edycjach 
kampanii. Gratulujemy naszym laureatom. Serdeczne 
słowa podziękowania za wkład i zaangażowanie 
kierujemy do p. Elżbiety Rojeckiej, pod której 
kierunkiem powstawały prace plastyczne w ramach 
realizowanej innowacji pedagogicznej.

Wieloletni udział w kampanii jest efektem współpracy 
Urzędu Miejskiego i Szkoły , któremu dziękujemy za 
dostarczenie materiałów w postaci plakatów, 
różnorodnych ulotek, towarzyszących kampanii. 
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi – Jerzemu 
Ułanowiczowi oraz Panu Witoldowi Wróblewskiemu – 
Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki – 
koordynatorowi ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” za wieloletnią i owocną współpracę z 
naszą szkołą.

Irena Kraśnicka – pedagog

W oczekiwaniu na II etap 
kanalizacji w Porosłach

Trzeciego grudnia do Marszałka Województwa 
Podlaskiego dotarła petycja z prośbą o pozytywne 
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Porosły 
(Gmina Choroszcz) II etap”. Z inicjatywą wystąpił 
radny Rafał Łada (pismo przewodnie i lista poparcia 
do pobrania są poniżej). 
Choroski magistrat nie studzi zapału obywatelskiego 
wsparcia inwestycji, choć jest spokojny o środki na te 
przedsięwzięcie. Jak powiedział „Gazecie…” Mirosław 
Zalewski Zastępca Burmistrza Choroszczy, wszystko 
jest na dobrej drodze – został ogłoszony przez 
Marszałka konkurs, który rozdysponuje gminom 
ś ro d k i  w e d ł u g  l i m i t ó w,  j a k i e  p r z y s ł u g u j ą 
poszczególnym samorządom. Gmina Choroszcz dzięki 
oszczędnościom przy wcześniejszych inwestycjach ma 
jeszcze do zagospodarowania w ramach limitu sporą 
kwotę. 
Zastępca Burmistrza dodał, że być może uda się także 
zdobyć kolejne środki na budowę kanalizacji, a także 
rozwiązać problem niedoboru wody w Porosłach, 
jeżeli to samorządy będą mogły zagospodarować 
środki pozostałe z unijnych funduszy na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw.

WJC

Promujemy zdrowie
Pedagog Zespołu Szkół w Choroszczy w ramach 
działań promujących zdrowy styl życia zorganizowała 
warsztaty prozdrowotne dla uczennic klas I I I 
gimnazjum. Warsztaty odbywały się w dniach 28-29 
października, uczestniczyło w nich 47 uczennic. 
Podczas zajęć dziewczęta mogły zapoznać się z ideą 
kampanii prozdrowotnej „Różowa Wstążeczka” oraz 
usystematyzować wiedzę na temat profilaktyki 
chorób nowotworowych. 
Zajęcia uświadomiły uczennicom fakt istnienia chorób 
nowotworowych, zwracały uwagę na to, jak ważna 
jest dbałość o  swoje zdrowie, że wczesna i skuteczna 
profilaktyka ma ogromne znaczenie. Dziewczęta 
zapoznały się z wytycznymi Europejskiego Kodeksu 
Walki z Rakiem.
Warsztaty były realizowane we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Choroszczy. Uczestniczki warsztatów 
otrzymały ulotki promujące cykliczne badania 
profilaktyczne oraz kolorowe plany lekcji.
Mamy nadzieję, że takie zajęcia staną się wstępem do 
rozmów na temat zdrowego stylu życia w domach 
rodzinnych naszych uczniów.

Małgorzata Czulewicz

Przedszkole Samorządowe – dziesięć lat 
z imieniem Jana Pawła II

We wtorek 5 listopada społeczność Przedszkola Samorządowego obchodziła dziesiątą rocznicę nadania 
placówce imienia Jana Pawła II. Świętowanie dzieci i pracownicy rozpoczęli od wspólnej modlitwy w 
choroszczańskim kościele. Obok uroczystych obchodów i bogatego programu artystycznego w wykonaniu dzieci 
z Choroszczy i Łysek  miłym akcentem było wspólne zdjęcie.

WJC

We wrześniu,  jako zespół „The gir ls 'ship” 
przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu „Gramy 
w Radę, damy radę”. Jest to innowacyjny program 
edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży. 
Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest 
Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. 
I n i c j a t y w a  f i n a n s o w a n a  j e s t  w  r a m a c h 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami Unii Europejskiej.  Projekt jest grą 
symulującą funkcjonowanie Młodzieżowych Rad. 
Celem gry  jest  poznanie  idei ,  zasad oraz 
d o ś w i a d c z e ń  p ł y n ą c y c h  s a m o r z ą d n o ś c i 
młodzieżowej. Uczestniczkami projektu w Zespole 
Szkół w Choroszczy są uczennice klas I-II: Magda 
Markowska, Emilka Łotowska, Iwona Skorulska, 
Basia Dąbrowska, Paulina Sekścińska, Magdalena 
Sokół, Klaudia Okieńska, Dominika Morozewicz, Jola 
Sakowicz,  Magdalena Michalska,  Gabrysia 
Jabłońska.

Przed nami wiele zadań. Musimy nauczyć się 
współdziałać w zespole, komunikować swoje 
oczekiwania i pomysły, sprawnie posługiwać się 
mediami elektronicznymi, no i przede wszystkim 
rozwijać to, co jest chyba najtrudniejsze – postawę 
obywatelską.
Mamy nadzieję, że doświadczenia, jakie wyniesiemy z 
uczestnictwa w grze, rozwiną i udoskonalą nasze 
zdolności i umiejętności. Dotychczas integrowałyśmy 
się wykonując różne zadania określone przez 
Fundację Interkl@sa. Przeprowadziłyśmy w 
środowisku lokalnym i szkolnym ankietę na temat 
samorządności młodzieżowej, nakręciłyśmy film 
promujący naszą drużynę i grę „Gramy w Radę, damy 
radę”. Zostałyśmy docenione przez Zespół Ekspertów 
wyróżnieniem „Złoty Mikrofon”.
Wzięłyśmy czynny udział  we współpracy z 
Samorządem Uczniowskim z naszej szkoły w kampanii 
Pola Nadziei, która służy zbieraniu funduszy na rzecz 
opieki nad dziećmi terminalnie chorymi.
Promowałyśmy ideę projektu i nasze działania wśród 
różnych grup młodzieżowych i lokalnych m.in. 

Narodowe Święto Niepodległości mieszkańcy 
Choroszczy obchodzili uroczyście. Na kilka dni przed 
wydarzeniem ulice zostały pieczołowicie oflagowane, 
n ie  zabrak ło  tez  l i c znych  f lag  na  domach. 
Poniedziałkowe uroczystości poprzedziła w czwartek 7 
XI czwarta Wspólna Lekcja Historii zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”. Nie 
zabrakło 11 listopada pięknego koncertu pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego pod 
dyrekcją Małgorzaty Olechno. Na Mszy Świętej w 
choroszczańskim kościele w homilii ks. Tomasz 
Oświeciński krytykował nikłe zaangażowanie 
patriotyczne przejawiające się niską frekwencją 
zwłaszcza wśród młodszych, a akurat tego dnia 
rekordowo liczna była oficjalna delegacja Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy, sporo było też uczniów 
Zespołu Szkół. Z kolei ks. proboszcz Leszek Struk 
apelował o rewaloryzację Rynku 11 Listopada tak, aby 
był bardziej  przyjazny organizacji  wydarzeń 
społecznych i powrócił do roli, jaka mu została nadana 
przed II wojną światową.
Rynek, podobnie jak wiele ulic w Choroszczy należy do 
powiatu białostockiego. Starostwo Powiatowe 
decyduje i odpowiada za stan, w jakim znajduje się i 
mocno sfatygowane zadrzewienie, i układ przestrzenny. 
Rynek próbował przejąć choroszczański magistrat, ale 
strona powiatowa zaproponowała – jak powiedział 
„Gazecie w Choroszczy” Mirosław Zalewski, Zastępca 
Burmistrza – „w pakiecie” wraz z Rynkiem 11 Listopada 
pozostałe drogi powiatowe na terenie miasta. Ze 
względu na stan owych dróg Urząd Miejski nie przystał 
na tę propozycję.
Magistrat zamierza w przyszłości podjąć działania, aby 
po raz kolejny odświeżyć wygląd placu, a raczej dokonać 
poważnej przebudowy Rynku. Szkoda, że gmina 
Choroszcz, odmiennie, jak inne miejscowości na 
Podlasiu, nie może skorzystać z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejsk ich.  Podstawową przyczyną 
eliminującą miasto Choroszcz ze starań o środki z PROW 
jest liczba ludności przekraczająca 5 tys. mieszkańców. 
Ten sztuczny próg zdaniem wielu torpeduje rozwój 
miasteczek, niemniej nic nie zapowiada zmiany 
kryteriów. Oczywiście magistrat zamierza w przypadku 
podjęcia przebudowy rynku przeprowadzić konsultacje 
społeczne dotyczące kształtu zagospodarowania całego 
placu.
Wróćmy jednak do obchodów Święta Niepodległości. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją kwiaty, wieńce a niekiedy 
także znicze złożyły liczne delegacje, w tym: władze 
samorządowych na czele z Burmistrzem Choroszczy, 
Jerzym Ułanowiczem i z przedstawicielem Rady Miasta 
Piotrem Tymińskim; Związek Bojowników o Wolność i 
Demokrację Oddział w Choroszczy; Zarząd Gminny 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej 
Polskiej w Choroszczy; Klub Radnych Rady Miejskiej 
Ponad Podziałami, Robert Wardziński Członek Zarządu 
Rady Powiatu Białostockiego, Bank Spółdzielczy; 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych; Stowarzyszenie Pamięć i 
Tożsamość Skała; Parafialny Oddział Akcji Katolickiej; 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w 
Choroszczy; Zespół Szkół w Choroszczy; Przedszkole 
Samorządowe im. Jana Pawła II; Towarzystwo Przyjaciół 
Choroszczy; SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w 
Choroszczy; Koło Sybiraków; Koło Emerytów i Rencistów 
nr 15; członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości; 
Klub Abstynenta „Wolność”; Zakład Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Choroszczy.
Uroczystość uświetniały liczne poczty sztandarowe 
reprezentujące m.in. jednostki OSP. Wydarzeniu 
towarzyszyła asysta Rady Parafialnej choroszczańskiej 
w s p ó l n o t y  r z y m s ko ka to l i c k i e j  w  ga l o w yc h , 
nawiązujących do wielowiekowej tradycji tercjarstwa 
strojach.

tekst: Wojciech Jan Cymbalisty, fot: ZA, RO

uczestniczyłyśmy w spotkaniu z Samorządem 
Uczniowskim Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz 
z uczestnikami Ruchu Światło Życie.
W dniu 28.11.2013 roku zorganizowałyśmy spotkanie 
z  przedstawic ie lami  loka lnych  insty tuc j i  i 
stowarzyszeń w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
w Choroszczy, na którym zaprezentowałyśmy projekt 
„ G ra m y  w  R a d ę ,  d a m y  ra d ę ”  o ra z  n a s ze 
dotychczasowe działania. Opowiadałyśmy o 
najbliższych akcjach m.in. Szlachetna Paczka (7 XII) i 
Maraton Pisania Listów (14 XII). Jest nam bardzo miło, 
że do akcji Szlachetna Paczka przystąpiła z nami 
społeczność Zespołu Szkół i samorząd uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Choroszczy. 
Więcej o naszych działaniach, o konkretnych 
zadaniach, jakie mamy wykonać, można dowiedzieć 
się na stronie gramywrade.pl lub na naszym fanpage 
w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / T h e - g i r l s -
ship/233494996806712?fref=ts.

„THE GIRLS' SHIP” w składzie:
Magda, Emilka, Iwona,  Basia, Paulina, Klaudia, 
Jola,  Dominika, Magdalena, Gabrysia i Magdalena.

Wynik kwesty 
na remont cmentarza

Na choroszczańskim cmentarzu 1 i 2 listopada Rada 
Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika kwestowała 
na odnowienie ponad dwustuletniej nekropolii. Była 
to już ósma tego typu zbiórka. W tym roku udało się 
zebrać 5698 zł – to blisko tysiąc złotych więcej niż 
przed rokiem. Odwiedzający choroszczański 
cmentarz 1 i 2 XI podkreślali często, że cieszą się z 
systematycznego odnawiania nekropolii.

WJC

Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2013

Zapraszamy na musical 
„Korczak” – 23.02.2014

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i  Punkt 
Informacji Turystycznej w Choroszczy (w ramach 
Klubu Turysty Kulturalnego) zapraszają na musical 
„Korczak”. Spektakl odbędzie się w niedzielę 23 
lutego 2014 r. o 19:00 w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1. 
Wyjazd spod M-GCK o 18:00. Cena biletów to 54 
zł/bilet normalny i 45 zł/bilet ulgowy. Klubowa 
rezerwacja to miejsca w rzędach II i III. Szczegółowe 
informacje w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i 
pod tel. 857191431 od wtorku do soboty. Liczba 
miejsc ograniczona. Wyjazd na spektakl „Traviata” 
bez zmian – tj. w sobotę 28 grudnia 2013 o 18:00. 
Zapraszamy!

M-GCK

Kościół Rzymskokatolicki wkroczył w nowy rok liturgiczny. W Choroszczy rok będzie 
obchodzony bardzo uroczyście, ponieważ zbiega się z 555 rocznicą istnienia 
miejscowej parafii katolickiej. Kulminacją święta całej wspólnoty będzie odpust św. 
Jana Chrzciciela 22 czerwca 2014. Tymczasem z inicjatywy Akcji Katolickiej ukazała 
się pamiątkowa karta pocztowa zaprojektowana przez Barbarę Bielawiec ze 
zdjęciami autorstwa Szymona Paczyńskiego.
Na karcie mieści się portret Stefana Mikołaja Paca – wojewody trockiego i biskupa 
wileńskiego, który w 1654 sprowadził do Choroszczy dominikanów, którzy prowadzili z 
powodzeniem szkołę, choroski kościół stał się w tym czasie słynnym sanktuarium Matki 
Bożej. W 1673 do kościoła biskup osobiście sprowadził relikwie świętych 
męczenników: Wita, Aleksandry, Walerii i Wiktorii. Ponadto wzniósł niezachowaną 
letnią rezydencje z ogrodami. Dziś imię Stefana Mikołaja Paca nosi ulica łącząca 
Zastawie I i II. Na karcie widnieje ponadto wizerunek chrzcielnicy fundacji Branickich 
oraz barokowo-rokokowa muszla.         Red.

Szczególne wydarzenia duszpasterskie 
w Parafii Rzymskokatolickiej w Choroszczy

26 XII 2013– Odpust Św. Szczepana męczennika, patrona parafii, kaznodzieja ks. dr 
Dariusz Sokołowski ojciec duchowny AWSD.
27 XII 2013, godz.18.00 - Wspólny opłatek wszystkich grup parafialnych.
27 XII 2013 – 1 II 2014 – Wizyta duszpasterska, zwana kolędą.
1 I 2014, 0:15 – Msza Święta na rozpoczęcie Nowego Roku 2014.
6 I 2014, 12:15 – Przybycie Trzech Króli w Uroczystość Objawienia Pańskiego.
22 I 2014, 18:00 – Msza Św. za babcie i dziadków z udziałem wnucząt.
11 II 2014, 18:00 – Światowy Dzień Chorego, Msza Św. z udzieleniem Sakramentu 
Namaszczenia Chorych
14 II 2014, 18:00 – Msza Św. o uświęcenie miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.

Więcej na www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

Nowa karta pocztowa na 555-lecie

„Gramy w Radę, damy radę” – innowacyjny 
program działa w Choroszczy
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Jammowanie w stajniS t o w a r z y s z e n i a  H o n o r o w y c h  K r w i o d a w c ó w, 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała i Akcja Katolicka. 
Organizatorami uroczystości patriotyczno-religijnej byli: 
Urząd Miejski, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Parafia 
rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury, a patronaty medialne sprawowali: TVP Białystok, 
Polskie Radio Białystok i „Gazeta w Choroszczy”.
Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie przy ognisku, 
gdzie pomimo jesiennej aury przez długie kwadranse 
panowała ciepła, patriotyczna atmosfera.

W sobotę 26 października mieszkańcy Choroszczy i okolic 
upamiętnili 150. rocznicę tragedii, jaką było stracenie 
powstańców styczniowych.  Tego dnia uczestnicy 
w yd a r ze n i a  m o g l i  zo b a c zyć  w  p e ł n e j  k ra s i e 
odrestaurowane Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 r. na 
wzgórzu Szubienica przy ul. Kruszewskiej. Staraniem 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy udziale 
wolontariuszy i Sekcji Obsługi UM oraz merytorycznym 
wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy obiekt 
został wyraźnie oznaczony drogowskazem.

Na parkingu pojawiła się tablica z informacją o miejscu. 
Trójdzielne godło powstańcze zyskało odświeżoną formę. 
Zostały naprawione wszystkie nadgryzione zębem czasu 
elementy, a między szczytem wzgórza a kotliną z 
ogniskiem pojawiły się funkcjonalne schody. Dzięki 
Towarzystwu Przyjaciół Choroszczy i ofiarności Stanisława 
Zalewskiego obok pomnika pojawiła się oczekiwana 
kamienna tablica z nazwiskami straconych powstańców. 
Te wszystk ie  zmiany bez  wątpienia  pomagają 
w promowaniu miejsca, a tym samym wspieraniu pamięci 
o powstaniu styczniowym. Magistrat wsparł także 
wydawnictwa: specjalny numer „Gazety w Choroszczy” z 
obszernym artykułem Henryka Zdanowicza o represjach, 
jakie dotknęły mieszkańców Choroszczy i okolic po 
powstaniu, oraz przygotowany przez choroszczańską 
Szkołę Podstawową folder „Ścieżka edukacyjna. Śladami 
powstania styczniowego – Choroszcz i okolice”.
Uroczystość patriotyczno-religijna rozpoczęła Msza Św. w 
choroszczańskim kościele. W homilii ks. kmdr por. 
Zbigniew Rećko, kapelan białostockiego garnizonu 
przypomnia ł  o  pod lask ich  kartach  powstan ia 
styczniowego, wspomniał losy partii Ksawerego 
Markowskiego i tragiczny los tego dowódcy. Uroczystą 
oprawę Mszy Świętej stanowiły poczty sztandarowe, nie 
zabrakło też sygnałów wojskowych zagranych przez 
Macieja Samosiuka. Po Eucharystii zmotoryzowana 
kolumna uczestników wydarzenia udała się w stronę 
Mogiły Powstańczej nad Horodnianką, aby zapalić tam 
znicze na znak pamięci o powstańcach, których groby 
zostały stratowane przez Kozaków.
Punktem docelowym podróży uczestników uroczystości było Miejsce 
Pamięci Narodowej z 1863 r. zwane „Szubienicą” przy ul. Kruszewskiej w 
Choroszczy. Organizatorzy zadbali, by nie tylko wydarzenie przebiegało 
sprawnie  według  Ceremonia łu  Wojskowych S i ł  Zbro jnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale i bezpiecznie. Czasowo został zamknięty 
odcinek ul. Kruszewskiej między Zastawiem I a ul. Zaczerlańską – jezdnia 
szosy kruszewskiej  służyła za parking. Policja czuwała nad 
przestrzeganiem zaprowadzonej zmiany, a strażacy z OSP Choroszcz 
czuwali, by na parkingu i w Miejscu Pamięci panował porządek. Wartę 
honorową przed pomnikiem z 1989 r. pełnili harcerze i żołnierze 18 
Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.
Józef Waczyński Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy 
serdecznie powitał wszystkich zebranych i poprowadził główną część 
uroczystości. Nie zabrakło wspomnień o początkach spotkań 
patriotycznych w dawnym miejscu straceń. Trzydzieści lat temu 
stanęliśmy w tym miejscu, by cieszyć się, że zaczęło się dzieło 
upamiętniania „Szubienicy” – wzgórza. I było to wtedy coś bardzo 
nowego, kreatywnego. Jeszcze większość miast w naszym województwie 
nie dojrzała do owych obchodów, a Choroszcz dawała przykład, że trzeba 
pamiętać o bohaterach powstania 1863. – wspominał prof. dr hab. Adam 
Czesław Dobroński. Dodał przy tym: Nie dziwię się, że tu ta pamięć tak 
dobrze przetrwała (…), Choroszcz zajmowała miejsce niezwykłe w tamtym 
okresie (…). Po Narwi szła granica Cesarstwa [Rosyjskiego]. Była 
Choroszcz forpocztą tego, co polskie.
Profesor pogratulował mieszkańcom, miastu i władzom, że mają 
wyjątkowe miejsce związane z polską historią i dbają o pamięć o 
powstaniu styczniowy. Porównał ów zryw do powstania warszawskiego i 
podkreślił jego wagę dla losów kraju:
Powstanie styczniowe pod wieloma względami przypomina powstanie 
warszawskie – też zakończyło się klęską polityczną i wojskową, ale (…) bez 
powstania warszawskiego nie byłoby Solidarności, nie byłoby odzyskanej 
w takim czasie i trybie niepodległości. Gdyby nie powstanie styczniowe, to 
o wiele trudniej Polska odzyskałaby niepodległość w 1918 r.
Aby pamięć o powstańcach była solidnie utrwalona, została odsłonięta 
tablica z nazwiskami choroszczańskich parafian, którzy wzięli udział w 
powstaniu i przypłacili życiem za patriotyczne zaangażowanie. Ceremonii 
odsłonięcia dokonali Wiktoria Korfel, Aleksandra Kranc i Przemysław 
Kranc – potomkowie powstańców. Liczni zebrani w zadumie wysłuchali 
utworu „Spij kolego”.
Oficer Wojska Polskiego Odczytał Apel Poległych, w którym obok 
żołnierzy z różnych kampanii i bitew zostali wymienieni powstańcy z 
Choroszczy i okolic. Żołnierze 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego 
uczcili salwą honorową pamięć bohaterów.
Następnie delegacje złożyły wieńce, kwiaty i znicze, a trębacz wykonał 
melancholijny utwór „Cisza”. W dalszej częściwydarzenia zgromadzeni 
odśpiewali Anioł Pański za dusze powstańców. Modlitwie towarzyszyło 
150 uderzeń w Dzwon Wolności, dzwonnikiem był Jan Adamski, jeden z 
prekursorów ożywienia pamięci o choroszczańskich powstańcach z 1863 
r.
Józef Waczyński na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim 
zaangażowanym w godne uczenie pamięci powstańców styczniowych. 
Szczególne podziękowania zostały skierowane do Państwa Rudnickich, 
którzy od lat opiekują się historycznym miejscem, i do żołnierzy Wojska 
Polskiego. 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy obecny był poprzez 
kompanię honorową, poczet flagowy, poczet sztandarowy i wartę 
honorową. Proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku 
dbał o religijną część wydarzenia. Nie zabrakło licznych pocztów druhów 
strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy. Obok 
Burmistrza Choroszczy Jerzego Ułanowicza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Piotra Pawła Dojlidy – gospodarzy wydarzenia – stanęły liczne 
delegacje.
Przybyli oficerowie białostockiego garnizonu, poseł na Sejm RP Krzystof 
Jurgiel, radny powiatowy Marek Żmujdzin, Burmistrz Supraśla dr 
Radosław Dobrowolski, Burmistrz Suraża Sławomir Halicki. Nie zabrakło 
choroszczańskich radnych i przedstawicieli osiedla nr 2. Choroszczańskie 
instytucje reprezentowane były przez Bank Spółdzielczy, Przedszkole 
Samorządowe im. Jana Pawła II, Szkołę Podstawową im. Henryka 
Sienkiewicz i Zespół Szkół. Organizatorów wsparł Związek Harcerstwa 
Polskiego reprezentowany przez Komendanta Białostockiej Chorągwi hm 
A n d r ze j a  B a j ko ws k i e go  i  V I I I  B i a ł o sto c k i  S zc ze p  D r u ży n 
Specjalnościowych „Szemkel”. W wydarzeniu wzięły udział liczne 
organizacje z terenu gminy i województwa: Pro Patria Łukawica, 
Collegium Suprasliense, gminne koło PiS, choroszczański oddział 

Pamięć żywa po 150 latach od tragedii
 Choroszcz pamięta o powstańcach styczniowych

Odnaleziony sztandar

Ocalają od zapominania 
Młodzież gimnazjalna z klasy I a wzięła udział w akcji 
„Ocalmy od zapominania – miejsca pamięci”. W czwartek 
24 października, pomimo pochmurnego i deszczowego 
poranka uczniowie udali się na nekropolię przy ulicy 
Żółtkowskiej w Choroszczy. 

Na cmentarzu tym spoczywa około 7000 jeńców sowieckich 
pomordowanych i zmarłych w latach 1941-1944 w obozie 
jenieckim, utworzonym przez Niemców w szpitalu 
psychiatrycznym w Choroszczy. Gimnazjaliści oczyszczali 
nagrobki z mchu i liści, usuwali z nich chwasty. Prace 
porządkowe na cmentarzu polegały również  na zgrabieniu 
i zebraniu liści z głównej alejki, usunięciu połamanych gałęzi 
i śmieci.
 Następnie uczniowie odbyli cichy spacer między grobami, 
oddając cześć zmarłym.  Na mogiłach pozostawili zapalone 
znicze jako wyraz  pamięci o osobach tam  spoczywających.
Młodzież wykonywała prace porządkowe z dużym 
zaangażowaniem i zapałem. Wykazała się również 
ogromnym zainteresowaniem dziedzictwem kulturowym 
naszego regionu, jakim są dawne nekropolie. Sprzątając 
nagrobki uczniowie mieli okazję poznać  historię Choroszczy 
i cmentarza.  Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest 
również kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku 
i tolerancji dla minionych pokoleń – ludzi różnych wyznań 
i narodowości oraz rozwijanie idei wolontariatu.
Akcja sprzątania cmentarza odbyła się przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Choroszczy. 

Anna Kozłowska, Ewa Zalewska

Sprostowanie
W poprzednim numerze omyłkowo podane zostało imię 
Henryk w artykule Grzegorza Krysiewicza pt. Moja wojna. 
Prawdziwe imię bohatera tekstu to Eugeniusz. Za pomyłkę 
przepraszamy.

Redakcja

W roku 2014 będziemy przeżywać 555 rocznicę powstania parafii rzymsko-katolickiej  
w Choroszczy. Z tej okazji Ks. Proboszcz Leszek Struk pragnie wydać album poświęcony 
parafii. Zgromadził dużo współczesnych i historycznych fotografii na ten temat. Część 
historycznych  zdjęć na apel Proboszcza przynieśli parafianie. Jedną z tych osób była 
pani Teresa Matuszewska. Oprócz zdjęć grupowych z okresu sprzed II wojny światowej 
przyniosła… sztandar. W zasadzie to jest płat sztandaru, gdyż brakuje drzewca. 
Domyślam się, że sztandar został pozbawiony drzewca w okresie wojennej zawieruchy, 
aby łatwiej było go ukryć. Po rozłożeniu okazało się, że płat sztandaru został zszyty z 
dwóch tkanin o różnych kolorach. Na obu tkaninach jako tło  wytłoczono te same 
motywy roślinne. Na lewej stronie płata o kolorze czerwonym, po przekątnej idącej od 
głowicy,  wyszyto złotą jedwabną nicią orła w koronie zwieńczonej krzyżem. Do 
wyszycia korony z krzyżem użyto drobnego łańcuszka imitującego złoto. Dla 
podkreślenia obrysu postaci orła, jego piór, głowy i pazurów zastosowano nić  o kolorze 
stalowym. Jest to wzór orła używanego w okresie powstania styczniowego i później, 
zatwierdzonego jako godło Polski  przez Sejm w 1919 roku.  Poniżej orła umieszczono  
napis złotą nicią wyszyty składający się z trzech słów: „Gotów Sprawie Służ”.

Na prawej stronie płata o barwie kremowej, po przekątnej umieszczono ramkę ze złotej, 
ozdobnej taśmy. W środek wszyto obraz olejny na płótnie przedstawiający Św. Stanisława 
Kostkę. W prawej ręce trzyma krzyż z figurką  Chrystusa ukrzyżowanego. Po lewej stronie 
postaci, na wysokości głowy świętego monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Cały 
obraz jest spękany i ma ubytki farby. Pod obrazem również złotą nicią wyszyty został 
napis: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Choroszczy. W samym dolnym rogu data 
1926 r. i pompon z metalowych frędzli. Z trzech stron płat jest obszyty metalową frędzlą 
imitującą złoto. W czwartej, górnej części płata wszyte jest pięć par taśm służących do 
mocowania płata do drzewca. Brakuje jednej górnej pary taśm które wiązano na głowicy, 
utrzymywała ona główny ciężar płata i dlatego uległa urwaniu. Stan ogólny jest niezły, 
chociaż w wielu miejscach płat i obszycie wymaga naprawy.
Początków Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej należy szukać w czasach, gdy państwa 
polskiego nie było na mapie Europy. W warunkach okupacyjnych zaborcy nie tolerowali 
żadnych partii politycznych. Dopuszczano jednak do działania stowarzyszenia 
gospodarcze i religijne. Kościół chociaż ograniczany w swej działalności wieloma 
administracyjnymi zakazami, prowadził swą misję apostolską. Papież Pius X uznał, że do 
tej pracy należy włączyć też osoby świeckie. Opracował i ogłosił w swych encyklikach  z 
1903 i 1905 roku podstawy teologiczne i organizacyjne tego ruchu świeckich. Te życzenie 
Papieża spowodowało, że zaczęły w diecezjach powstawać religijne stowarzyszenia 
młodzieżowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zrzeszono je w jedną 
organizację pod nazwą Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Organizacja ta podejmowała 
działania nie tylko religijne, charytatywne, kulturalne, oświatowe, ale również społeczne 
i patriotyczne. Stowarzyszenie brało udział we wszystkich uroczystościach lokalnych. 
Obchodzono rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę i rocznice powstań 
narodowych. W Choroszczy stowarzyszenie powstało w 1926 roku. Na sztandarze 
umieszczono hasło: Gotów Sprawie Służ. Hasło to wyraża gotowość młodego 
chrześcijanina  do służby Bogu i Ojczyźnie. Taki tytuł miała też Gazeta Kielecka dla  
katolickiej młodzieży wydawanej przez ks. Mieczysława Połoska. Czasopismo cieszyło się 
dużą popularnością wśród młodzieży i dorosłych. Wcześniej w Kielcach wydawano 
gazetę pod tytułem „Gotów” dla dziewcząt i drugą dla młodzieży męskiej pod tytułem 
„Sprawie Służ”. To właśnie ks. Mieczysław Połoska połączył je w jedno pismo. Kolejny 
Papież Pius XI powołał nową strukturę organizacyjną pod nazwą  Akcja Katolicka. 
Wchłonęła ona wszystkie ruchy religijne. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej zasiliło dwa 
filary tej organizacji. Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej oraz Katolicki Związek 
Młodzieży Męskiej. Dwa pozostałe filary Akcji Katolickiej to: Katolicki Związek Mężów i 
Katolicki Związek Kobiet. Sztandar po Katolickim Związku Mężów ocalał i jest używany 

przez obecną Radę Parafialną. Sztandar Katolickiego Związku Kobiet 
również ocalał i jest pod opieką kobiet z Łysek. Dzisiaj, dzięki Pani 
Teresie Matuszewskiej parafia odzyskała trzeci sztandar, używany 
przez młodzież aż do samej wojny.  Gdy  wybuchła II wojna światowa, 
młodzież wychowana pod tym sztandarem w duchu miłości do Boga i 
Ojczyzny, w wielu wypadkach nie wahała się oddać życia w jej obronie.
O historia sztandaru Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej  wiemy 
niewiele. Pani Teresa Matuszewska znalazła sztandar  jakieś 10 lat 
temu, gdy robiła porządki pod schodami prowadzącymi na piętro 
domu. Nie wiedziała co to za sztandar i co z nim zrobić. Spakowała go 
w reklamówkę i póki co położyła go w starej szafie na strychu domu. 
Po czym zupełnie o nim zapomniała. Dzisiaj Pani Teresa domyśla się, że 
tym sztandarem  opiekowała się jej mama Jadwiga. Przed wojną jako 
młoda dziewczyna  należała do Akcji Katolickiej. Mama Pani Teresy 
Matuszewskiej pochodziła z Barszczewa z rodziny Jabłońskich. 
Mieszkali na początku wsi  patrząc od strony Białegostoku. Ich sąsiedzi 
to Piotr Szczygielski, Piotr i Stanisław Jabłoński. W pobliżu stał Dom 
Ludowy, w którym mieścił się sklep należący do Spółdzielni 
Spożywców „SPOŁEM”. Mama Pani Teresy pracowała tam jako 
sprzedawca. Barszczewo przed II wojną tak samo jak i dzisiaj należało 
do parafii w Choroszczy. Podczas pożaru kościoła w 1938 roku 
sztandary zostały uratowane. Jako że nie było gdzie ich trzymać, część 
z nich przechowywano po domach. Prawdopodobnie tak było ze 
sztandarem młodzieży.
Przez okres wojny sztandar przechowywany był w Barszczewie. Po 

wojnie mama Pani Teresy, Jadwiga Jabłońska wyszła za mąż za Franciszka Lewonowskiego 
z Zastawia. W Choroszczy prowadził on zakład masarski. W 1945 roku kupił  od 
spadkobierczyni żyda Abrama Calewicza dom na rynku w Choroszczy pod numerem 
5.Urządzono w nim sklep mięsny. Rok później kupił drugi sąsiedni dom, gdyż był na tej 
samej działce. Oba domy sprzedała ocalała z pogromu Niemieckiego wnuczka Abrama 
Calewicza Masza Suraska. Właśnie w domu pod numerem 6  zamieszkało młode 
małżeństwo. Z domu rodzinnego z Barszczewa został  zabrany też sztandar. I znów nie 
można go było oddać do kościoła, gdyż kościół był w ruinie, po wysadzeniu go przez 
Niemców. Pani Jadwiga Lewonowska złożyła sztandar  pod schodami i z czasem o nim 
zapomniała. Podczas przypadkowych porządków trafił w ręce córki Teresy Matuszewskiej 
i znów został zapomniany. Dopiero gdy ks. Proboszcz Leszek Struk zaapelował,  aby 
przynosić zdjęcia przydatne do powstającego albumu, przypomniał się jej  sztandar. 
Odnalazł się po 74 latach. Sądzę, że choć raczej nie nadaje się już do użytku, będzie 
wspaniałym świadkiem życia religijnego naszej parafii w okresie przed II wojną światową. 
Nasza wspólnota jest wdzięczna Pani Teresie  Matuszewskiej i jej mamie Jadwidze 
Lewonowskiej z Choroszczy za przechowanie sztandaru do naszych czasów. Mam 
również nadzieję, że osoby, które wiedzą więcej na temat tego sztandaru, zechcą 
dopowiedzieć  jego historię. Proszę również o informację na temat innych zaginionych 
sztandarów takich jak: przedwojennego sztandaru Szkoły Powszechnej, Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz informacji na temat innych sztandarów. Zapraszam również 
do podzielenia się posiadanymi zdjęciami, dokumentami, gazetami, książkami 
dotyczącymi historii naszych stron. Chodzi o  dokonanie kopii tych pamiątek czy 
dokumentów. Podzielmy się wiedzą na temat naszego regionu z innymi. Przekażmy ją 
następnym pokoleniom.

Prezes Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość Skała

Grzegorz Krysiewicz
tel.693334126

Jesteś świadkiem historii? 
Nie pozwól na jej zapomnienie. Skontaktuj 

się ze Stowarzyszeniem Pamięć 
i Tożsamość Skała.

e-mail: biuro@pamiec.org.pl
Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową:
pamiec.org.pl



Kramik ogłoszeń
Narewska 44m2 3 pok cegła 179000zł 
535-536-005
Wysoki Stoczek 48m2 2 pok 178000zł 
535-536-005
Wysoki Stoczek 72m2 4 pok 230000zł 
535-536-005
Białostoczek Brzeska szereg skrajny 
104m2 340000zł 535-536-005
Nowe Miasto 48m2 2 pok 190000zł 535-
536-005
Piasta 56m2 4 pok balkon 190000zł 535-
536-005
Centrum 36m2 2 pok balkon 165000zł 
535-536-005
Sienkiewicze dom energooszczędny 
parterowy 800000zł 535-536-005
Choroszcz dom 260m 2000m2 690000zł 
535-536-005
Wysoki Stoczek 44m2 2 pok 225000zł 
535-536-005

Zwycięstwa kawalerka 24m2 cegła 
116000zł 535-536-005
Słoneczny Stok 62m2 3 pok 227000zł 535-
536-005
Antoniuk kawalerka 25m2 cegła 126000zł 
535-536-005
Zielone Wzgórza 72m2 4 pok 259000zł 
535-536-005
Centrum 46m2 2 pok cegła 179000zł 535-
536-005
Nowe Miasto 43m2 2 pok 239000zł 535-
536-005
Przydworcowe 58m2 3 pok cegła 255000zł 
535-536-005
Leśna Dolina 62m2 3 pok 259000zł 535-
536-005
Centrum 49m2 3 pok 190000zł 535-536-
005
Choroszcz 54m2 3 pok cegła 190000zł 535-
536-005

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

gazeta.choroszcz.pl
- znajdziesz tam najświeższe informacje, obszerne fotorelacje i  przydatne linki
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Zapraszamy do naszego oddziału: 
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 30B,
tel. 85 719 10 33, 518 015 459, 

otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

NISKIE CENY, NISKIE CENY, NISKIE CENY

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
TAPICEREK

ŚRODKAMI KARCHER I AMWAY
TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA 

OPARTA JEST NA ROZPYLANIU 
PREPARATU CZYSZCZĄCEGO 

I JEDNOCZESNYM ODESSANIU GO 
WRAZ Z ROZPUSZCZONYM BRUDEM

tel. 733177447

Biuro: Białystok, ul. Transportowa 3 lok. 63, godz. 8:00-16:00
tel. 85 676 42 42, kom. 608 021 785

Dom: Choroszcz, ul. Pieściuka 8, po godz. 17:00 – wcześniej kontakt 
telefoniczny: 85 719 17 17, kom. 608 021 785

BIURO RACHUNKOWE

Oferuje prowadzenie:
a podatkowych ksiąg rachunkowych
a podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
a rejestrów VAT
a kadry, ZUS
a wypełnianie rocznych zeznań podatkowych PIT
a rozliczenia podatkowe rolników

PIT

ZUS

VAT

Pozwól tysiącom czytelników 
poznać Twoją firmę
- kup reklamę w „Gazecie 

w Choroszczy”.
Skontaktuj się, aby uzyskać więcej 

informacji:
tel./fax 85 7191431, 

gazeta@choroszcz.pl
odwiedź też nasz portal:

gazeta.choroszcz.pl

REKLAMY, ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Wszem i wobec, radzi z wrastającego z roku na rok poziomu umiejętności ortograficznych 
uczestników, ogłaszamy, że w rozegranym w sobotę 23.11.2013 Choroszczańskim 
Dyktandzie zwyciężyli: Dominika Ciołko (w kat. do lat 18.) i Krzysztof Kozłowski (w kat. 
pow. 18 lat.). Wśród dorosłych na II miejscu uplasowała się Dorota Ciołko, a na trzecim 
Andrzej Pacholski. Wśród najmłodszych uczestników panował bardzo wyrównany 
poziom, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach. Ex aequo na II miejscu znaleźli się 
Anna Maria Wrona i Wojciech Sidorowicz, a na III – Izabela Sawicka i Magdalena 
Garbowska. W związku z przełożeniem terminu wernisażu wystawy Od Moesa do M-
GCK nagrody ufundowane przez Urząd Miejski i Centrum Kultury były wręczone w trybie 
indywidualnym. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu – 
bohaterkom i bohaterom codziennych starań o zachowanie piękna polszczyzny! Tekst 
dyktanda udostępniamy poniżej.

Jurorzy: Wojciech Cymbalisty, Przemysław Pawilcz

Dyktando taneczne
Klubokawiarnia Pod Ostróżką to trzyipółletnia niebłaha atrakcja Rynku Starego Miasta. 
Gdy wieczór zapada, wpół do ósmej oboje z wrót otwiera na oścież stróż Ambroży. Nieco 
skonfundowany skrzypieniem zasuwy narzeka pod nosem, że ryży Olgierd majster-klepka 
znów w niepamięć jego prośby puścił i niespuentował/spointował działaniem.
Wnet już słyszy tupu-tupu i tup, tup. Zmierza oto Otto dziejopisarz, za nim idzie sufrażystka, 
filolożka i PAN-owski profesor habilitowany w tużurku i maciejówce. Tudzież nadjeżdżają 
na rendez-vous trabant z zamku w Grójcu w wehikule  marki Trabant i w 
syrencegolkiperka/goalkeeperka pół-Gruzinka z tadżycką prababką spod Pruszkowa.
W rockandrollowym/rock'n'rol lowym stylu kapela superrozczochrańców/ 
Superrozczochrańców naprędce czyni muzyczne harce. W tan rusza wrażeń tanecznych 
żądna dwudziestkapiątka gości przybyłych z wojaży i biznesmenów co niemiara z 
biurowców i wieżowców przy Alejach Ujazdowskich. Nóżki drżą, obcasy stukają, a suknie 
wirują. Na parkiecie panują standardy i awangarda bohemy, jest fokstrot, jive, paso doble, 
twist, quickstepcza-cza/cha-cha oraz boogie-woogie. Hałas, harmider, rumor i wrzawa 
niosą się brzegiem Wisły aż ku alei Niepodległości i hen ku Kampinosowi.

Dyktando ułożył Wojciech Cymbalisty

Dyktando 2013

Wystawa przełożona
Uprzejmie informujemy, że w związku z pojawieniem się w ostatnich dniach wielu 
nieznanych dotychczas i cennych archiwaliów wymagających bezwzględnie 
opracowania, decyzją dyrektora M-GCK w Choroszczy termin wernisażu wystawy Od 
Moesa do M-GCK został przełożony z godziny 17:00 w sobotę 30 listopada 2013 r. na 
kwiecień roku 2014. Za związane z tym utrudnienia przepraszamy. Mamy nadzieję, że 
wystawa – tym razem na 21.-lecie – dzięki ogromnej ilości eksponatów i prac spodoba się 
Państwu.

Dział Promocji Kultury M-GCK

Imieniny Branickiej
W niedzielę 17 listopada w Pałacu Branickich w Choroszczy o 16:00 zagościła „Muzyka 
w Komnatach u Izabeli”. Wydarzenie otworzył wykład Anny Dąbrowskiej kierownik 
Muzeum Wnętrz  Pałacowych pt .  „Lever  Wielk iej  Damy ” poświęcony 
osiemnastowiecznym obyczajom związanym z rytuałem pokoju ówczesnej celebrytki. 
Następnie zebrani wysłuchali perfekcyjnie zagranego recitalu instrumentalnego. Muzykę 
rodziny Bachów choroszczańskiej publiczności przybliżyli Anna Krzysztofik-Buczyńskiej 
(klawesyn) oraz Amadeusz Buczyński (skrzypce barokowe). Wydarzenie dofinansowane 
przez choroszczański Urząd Miejski stanowiło część zorganizowanego przez Fundację Pro 
Anima Festiwalu Sztuk Dawnych – Imienin Izabeli Branickiej, który odbył się w dniach 17-
19 listopada w Białymstoku i Choroszczy.

WJC

Nowe sukcesy 
Chóru Miejskiego

Na IV Podlaskim Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznej w Białymstoku w sobotę 23 listopada 
2013 r. bardzo dobrze zaprezentował się 
Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego Tomzika. 
W gronie 9 zespołów młodzieżowych (wiek 
uczestników 13-20 lat) Chór Miejski 
uplasował się z wyróżnieniem tuż za 
podium. Sukces odniosła również solistka 
Beata Polak, która dzięki pięknemu 
zaśpiewaniu pieśni „Polskie skrzydła” 
zdobyła II miejsce w kategorii solistek 
powyżej 16 lat. Gratulujemy i życzymy 
całemu śpiewającemu już 10 lat Chórowi 
Miejskiemu dalszych sukcesów!

I V  P r ze g l ą d  P i e ś n i  Pat r i o t yc z n e j  w 
Białymstoku zorganizowało Stowarzyszenie 
„Wspólne Dobro Wspólny Cel”. Projekt wsparł 
Urząd  Marsza łkowsk i  Województwa 
Podlaskiego, Urząd Miejski w Białymstoku 
oraz białostocki oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Wydarzenie odbyło się pod 
honorowym patronatem metropolity 
b i a ł o s t o c k i e g o  k s .  a b p .  E d w a r d a 
Ozorowskiego, prezydenta Białegostoku 
Tadeusza  Trusko lask iego  i  dyrektor 
białostockiego oddziału IPN Barbary Bojaryn-
Kazberuk. W obu kategoriach o laury 
zwycięstwa w śpiewie ubiegały się 22 zespoły, 
a w trzech kategoriach wiekowych aż 61 
solistów i solistek. Przegląd tak, jak w latach 
ubiegłych gościł w kinie Ton.

Red.

Opera Młodych - w tym z M-GCK
W sobotę 30 listopada 2013 w Operze i Filharmonii Podlaskiej o 16:00 rozpoczął się 
niezwykły koncert, w którym wzięła udział klasa pianina Michała Szymczuka. Przed 
koncertem wszystkich przybyłych serdecznie powitał dyrektor Roberto Skolmowski.

Młode pianistki i pianiści z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury pięknie zadebiutowali 
w operowych realiach. Pieczołowicie zagrali trudne utwory a publiczność tłumnie 
wypełniająca całą salę gromkimi brawami. Gratulujemy wszystkim młodym muzykom, ich 
rodzicom i życzymy dalszego rozwijania muzycznych pasji. 
Zapraszamy na następny koncert młodych muzyków do OiFP już 18 stycznia 2014 r. 
o 16:00             M-GCK

W nocy z soboty 23 listopada na niedzielę 24 
listopada 2013 roku w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury w Choroszczy odbyła się 
„Choroszczańska noc z grami”. W trakcie 
wydarzenia rozegrały się emocjonujące 
Mistrzostwa Podlasia w grę Munchkin. 
Mistrzem Podlasia została Aleksandra 
Skłodowska z Suwałk. W turnieju wzięło 
udział 24 uczestników. 

Najlepszy z Choroszczy okazał się Wojciech 
Siemieniuk, który turniej ukończył na 7. 
miejscu. Podczas nocy z grami uczestnicy mo-
gli zagrać w wiele gier planszowych i karcia-
nych, które dziś zaczynają cieszyć się coraz 
większą popularnością. Nad prawidłowym 
przebiegiem imprezy czuwali instruktorzy M-
GCK – Przemysław Waczyński i Przemysław 
Pawilcz. Dziękujemy za współpracę i udostęp-
nienie gier sklepowi Gryfan z Białegostoku 
Przypominamy, że w M-GCK spotkania z 
grami odbywają się regularnie w każdy 
wtorek  od godz iny  18:00  do 22:00. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

M-GCK, fot. EG, MW
Artykuł zawiera lokowanie produktów. 
Lokowanymi produktami są gra Munchkin® 
oraz sklep Gryfan.

Choroszczańska noc z grami i Mistrzostwa Podlasia 
w grę Munchkin

„Kobieta - identyfikacja emocji” 
– nowa wystawa w M-GCK

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza na wystawę prac Darii 
Ostrowskiej, absolwentki Instytut Sztuk Pięknych UWM, autorki wielu obrazów 
wystawianych na licznych krajowych wystawach i aukcjach. Jej malarstwo akrylowe, 
obrazy malowane szerokimi pociągnięciami pędzla i dużą plamą koloru, otoczoną 
konturem są połączenie współczesnego sposobu malowania i odwołania do kultury 
ludowej, gdzie atrybutem kobiecego stroju był wianek. Główną bohaterką wystawy jest 
kobieta, w większości to akty, na których autorka stara się przedstawić nie tylko piękno 
kobiecego ciała, ale przede wszystkim złożoną naturę kobiety ,tajemniczość, romantyzm, 
niepokój - całą gamę cech i emocji, dzięki którym kobieta jest tematem wciąż 
fascynującym i dającym możliwość poszukiwań własnych uczuć wobec otaczającej 
rzeczywistości. 
Wernisaż wystawy Darii Ostrowskiej pt. „Kobieta - identyfikacja emocji” w piątek 24 
stycznia o 19:00 w Galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przy ul. H. Sienkiewicza 
29 w Choroszczy. Wstęp wolny. Zapraszamy!        M-GCK
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Punkt	przyjęć	pralni	w	CHOROSZCZY
*Pranie dywanów
*Pranie tapicerki samochodowej
*Pranie mebli tapicerowanych
*Pranie i maglowanie obrusów i pościeli
*Czyszczenie chemiczne odzieży

Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18 (niski parter)
w Pracowni Krawieckiej, tel. 601 095 886, 517 366 670

www.cateringpodlasie.pl         biuro@cateringpodlasie.pl

Nasz świat jest Eko - nasi uczniowie co roku są laureatami powiatowego i gminnego 
konkursu Selektywna  Zbiórka Odpadów  Wtórnych w związku z tym chętnie 
włączyliśmy się w akcje edukacyjną w  ramach kontraktu „Edukacja ekologiczna 
w ramach projektu Zintegrowany System gospodarki odpadami dla aglomeracji 
białostockiej”. Wczoraj nasi uczniowie klas I – III z wielkim zaangażowaniem brali udział 
w eko-lekcji  mającej  na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród 
najmłodszych. Nie tylko dowiedzieli się co robić z odpadami, ale także popisywali się 
swoja wiedzą. Teraz czekamy na konkursowe prace literackie i plastyczne naszych 
wychowanków.

„Szlakiem Podlaskich Sanktuariów”. Na początku października zorganizowaliśmy  wyjazd 
do trzech podlaskich sanktuariów. Byliśmy w Świętej Wodzie, Kruszynianach i Sokółce. 
Wyjazd dostarczył wielu pozytywnych wrażeń dla wszystkich uczestników – uczniów, ich 
rodzin oraz pracowników szkoły. Od razu pojawiły się głosy, by takie wspólne wyjazdy stały 
się tradycją naszej szkoły. Dlatego już w maju planowany jest dwudniowy wyjazd do 
Częstochowy.

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły – Do 
tego projektu przystąpili  rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.  Liderem projektu 
jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem  Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej. Celem  jest wzmocnienie współpracy, rodziców, nauczycieli i uczniów. Będziemy 
uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach  w celu wypracowania stałych mechanizmów 
partnerskiej współpracy -szkoła- rodzice- nauczyciele.
Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej – przez najbliższe dwa lata będziemy 
realizowali Polsko-Szwajcarski program mający na celu zapobieganie nadwadze i otyłości 
oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację dzieci i ich rodziców w zakresie żywienia i 
aktywności fizycznej.
Gminny projekt Indywidualizacja nauczania w gminie Choroszcz -przystąpiliśmy do 
projektu, w którym  przewiduje się zakup pomocy dydaktycznych i  prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 
– koło matematyczno-przyrodnicze, zajęć rozwijających  zainteresowania uczniów. 
Zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie realizacją tego projektu wśród uczniów i ich 
rodziców.
Udzielamy się charytatywnie i społecznie. Nasi uczniowie od wielu lat bardzo chętnie 
włączają się w działania, które niosą pomoc słabszym i potrzebującym. W tym roku po raz 
drugi wspólnie z przedszkolakami z punktu przedszkolnego przygotowujemy świąteczną  
paczkę dla dzieci z domu dziecka. Nasze działania maja nie tylko lokalny zasięg. W 
najbliższym czasie w ramach akcji „Gwiazdka dla Afryki”  – pod patronatem Unicef – 
zorganizujemy zbiórkę pieniędzy na szczepionki dla dzieci z Sierra Leone. Liczymy na duże 
zaangażowanie nie tylko uczniów, ale i ich rodziców.
Andrzejki 2013. 28 listopada odbyła się wspólna zabawa andrzejkowa kl. 0-III. To 
wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie  źródło szacunku dla tradycji 
i obrzędów ludowych. W tym dniu  uczniowie i nauczyciele mogli oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Wróżono z wosku, butów, odkrywano 
kubki, magiczne gwiazdki. Odbył się również pokaz sztuczek w wykonaniu uczniów klasy 
III. Potem zabawa przy muzyce, tańce, które były ostatnią okazją do harców przed 
nadchodzącym adwentem.                     SPZ

Dziękujemy
Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy wraz z oddziałem 
w Barszczewie i Kruszewie wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, 
której celem jest bezpośrednia pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom. 
„Szlachetna paczka” działa już 13 rok, dzięki niej, a przede wszystkim ludziom dobrego 
serca, co roku do najuboższych docierają paczki na święta z najbardziej potrzebnymi 
rzeczami tj. odzieżą, kocami, żywnością stałą, chemią, artykułami szkolnymi, a także 
słodyczami.

Przedszkole wybrało rodzinę z naszej gminy, dla której przygotowywało paczkę. I tak, dzięki 
ludziom obdarzonym wielkim sercem i chęcią niesienia pomocy innym, zebraliśmy 
wszystkie niezbędne rzeczy. Otrzymaliśmy mnóstwo odzieży, żywności stałej, chemii, 
kosmetyków, słodyczy. Za każdy chociażby najmniejszy wkład w przygotowanie 
„szlachetnej paczki” wszystkim i każdemu z osobna serdecznie DZIĘKUJEMY. Paczki 
zostały spakowane i zawiezione 7.12.13 r do budynku remizy przy ul. Dominikańskiej w 
Choroszczy, gdzie zostały odebrane przez wolontariuszy, którzy jeszcze tego samego dnia 
dostarczyli je bezpośrednio do rodziny. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Co nowego w Szkole Podstawowej w Złotorii?

REKLAMA
Samorząd Uczniowski choroszczańskiego Zespołu Szkół włączył 
się do IV podlaskiej edycji programu charytatywnego „Pola 
Nadziei” koordynowanego przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz 
dzieci z chorobami nowotworowymi i hospicjum dla dzieci z 
siedzibą w Białymstoku. W środę 30 października o 9:00 
rozpoczęło się spotkanie z udziałem przedstawicieli tej 
organizacji pożytku publicznego, którzy wspólnie z uczniami 
przedstawili idę Pól Nadziei oraz dotychczasowe działania 
fundacji i uczestników programu. Spotkaniu towarzyszył 
program artystyczny oraz stoisko informacyjne przygotowane 
przez uczniów.
Po części teoretycznej nastąpiła praktyka dobrego działania. Do 
sadzenia na Polu Nadziei cebulek żonkili przystąpili uczniowie i 
nauczyciele Zespołu Szkół, zaproszeni goście – w tym 
przedstawiciele samorządu z Burmistrzem Choroszczy Jerzym 
Ułanowiczem na czele, parafii, Szkoły Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza, Przedszkola Samorządowego, M+GCK,  organizacji 
samorządowych i mediów. 
Wiosną odbędzie się drugi etap akcji, empatyczna młodzież już 
przygotowuje pomysły na wydarzenia, podczas których będą 
zbierane datki na wsparcie hospicjum. Zachęcamy do wsparcia 
inicjatywy .          WJC, fot. M-GCK

Listopad i grudzień obfitują w liczne 
wydarzenia edukacyjne, dlatego warto 
r e g u l a r n i e  o d w i e d z a ć  s t r o n ę 
www.gazeta.choroszcz.pl - są tam relacje ze 
szkolnych akademii, świąt i projektów.

Młodzi mieszkańcy gminy już przygotowują 
się do Świąt Bożego Narodzenia. Na 
spotkaniu opłatkowym KEiR nr 15 i osób 
samotnych 13 grudnia z jasełkami wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy (fot. obok) i 
Publ icznego Gimnazjum. Serdeczna 
życzenia seniorom złożyli m.in. ks. proboszcz 
Leszek Struk oraz Jerzy Ułanowicz Burmistrz 
Choroszczy.

We  w to re k  1 2  l i s to p a d a  w  S z ko l e 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Choroszczy uczniowie klas pierwszych złożyli 
uroczyste ślubowanie na sztandar placówki. 
Pięknie deklamowali wiersze, śpiewali także 
piosenki – wszystko po to, by przed 
pedagogami i rodzicami pokazać, że z chęcią 
przystępują do nauki i wiele już potrafią – w 
tym znają zasady ruchu drogowego. Rodzice 
i zebrana na sali sportowej społeczność 
szkoły żywiołowo oklaskiwała młodych 
wykonawców. Dyrektor, wicedyrektor i 
Burmistrz Choroszczy pasowali pierwszo-
klasistów (fot. obok), życząc im przy tym 
pomyślności w zdobywaniu wiedzy. Nie 
zabrakło oko-licznościowych upominków 
Licznie zgromadzeni rodzice pierwszaków 
nie ukrywali wzruszenia i dumy z pociech. 
Wydarzenie było jednym z punktów Dni 
S z ko ł y.  Ś l u b o wa n i a  o d by ł y  s i ę  też 
w Kruszewie i w Złotorii.

W Przedszkolu Samorządowym im. Jana 
Pawła II i jego placówkach filialnych nie 
brakowało interesujących wydarzeń. 
Przedszkolaki obchodziły Dzień Misia (w 
tym roku dodatkowo o zabarwieniu 
prozdrowotnym), odbyły się duże zawody 
sportowe, nie brakowało nauki języka 
angielskiego oraz spotkań z rodzicami 
pięknie czytającymi dzieciom bajki.
Wśród wielkich wydarzeń w społeczności 
najmłodszych mieszkańców miasta i gminy 
należy wymienić pasowanie na przedszko-
laka. Obok fot. z tego wydarzenia w 
Barszczewie.  Podczas  uroczystośc i 
pasowania maluchy swoim zachowaniem 
potwierdziły, że dobrze czują się w przed-
szkolu. Zaprezentowały swoim rodzicom 
piękne piosenki i wiersze. Dzieci były 
dumne, że są już oficjalnie przed-
szkolakami. 

W Piątek 13 grudnia blisko 60 uczniów 
klas IV-VI przyszło z ochotą wieczorem do 
choroszczańskiej podstawówki na Noc 
Odkrywców. Czekały na nich prowadzone 
przez  wolotar iuszy  n ietuz inkowe 
warsztaty starej techniki fotograficznej, 
gry logiczne, podstawy turystyki w Afryce i 
... biologia molekularna z generowaniem 
DNA włącznie. Projekt zrealizowany 
został dzięki wieloletniej współpracy 
szkoły z Fundacją Rozwoju Wolontariatu 
„Projektor”.
Więcej o życiu szkół i przedszkoli prze-
czytasz na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy do lektury!

Redakcja

Edukacyjny 
fotoekspres

We wtorek 29 października w gościnnych murach strażnicy OSP 
w Choroszczy odbył się doroczny Dzień Seniora zorganizowany 
przez Koło Emerytów i Rencistów nr 15. Wydarzenie uświetniły 
barwne i perfekcyjnie przygotowane występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza  i Gimnazjum im. ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Nie zabrakło serdecznych życzeń od 
licznych zaproszonych gości reprezentujących instytucje i 
organizacje współpracujące z KEiR. Na ręce Pani Ireny 
Sakowicz, Prezes Koła Emerytów i Rencistów życzenia wszelkiej 
pomyślności dla Seniorów złożyli m.in. Burmistrz Choroszczy 
Jerzy Ułanowicz, ks. proboszcz Leszek Struk, dyrektorzy 
wszystkich placówek oświatowych z miasteczka włącznie z 
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.
Jedna z nich – Forum Inicjatyw Gminnych – przedstawiła na 
spotkaniu wniosek o nadanie Pani Irene Sakowicz wyróżnienia 
„Zasłużony dla Choroszczy”, co spotkało się z ciepłym przyjęciem 
przez obecnych. Dzień Seniora upływał pod znakiem dobrej i 
wesołej zabawy. Miłym aspektem Dnia Seniora było wykonanie 
grupowego zdjęcia, które wejdzie w skład nowego albumu 
parafialnego.
W trakcie spotkania odbyła się również prelekcja aspiranta 
sztabowego z miejscowego komisariatu policji. Dzielnicowy 
miasta Choroszcz mówił o zagrożeniu seniorów przez oszustów, 
którzy wyłudzają pieniądze m.in. poprzez metodę „na wnuczka”. 
Obok nakreślenia sytuacji, jakie powinny zwrócić szczególną 
uwagę seniorów, przedstawił też sposoby na radzenie sobie z 
tego typu zagrożeniami. Przypomniał, że nie należy działać 
pochopnie,  podkreśl i ł  wagę sprawdzenia informacj i 
telefonicznej i korzystania z numeru 112 w sytuacji zagrożenia. 
Seniorzy z uwagą wysłuchali prelekcji, a dzielnicowego nagrodzili 
brawami. Prelekcja odbyła się w ramach akcji prowadzonej przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komendę 
Wo j ewó d z k ą  Po l i c j i  w  B i a ł y m sto ku  p r zy  ws p a rc i u 
nagłośnieniowym i na prośbę Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury w Choroszczy.          WJC

Dzień SenioraPole Nadziei w Choroszczy
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Spotkanie z Januszem Koronkiewiczem i „Opowieściami dziadka… ze świata, którego już nie ma” Czytelniczy list otwarty
W piątkowy wieczór 15 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
w Choroszczy odbyło się prawdziwe święto książki. Na spotkanie autorskie 
z Januszem Koronkiewiczem, jego najnowszą książką oraz Elżbietą Michalską i jej 
grafikami przybyło aż ok. 70 osób. Autor „Opowieści dziadka… ze świata, którego 
już nie ma” co prawda skromnie podkreślał, że to już jego ostatnia książka i nie chce 
być uznawany za pisarza, ale przybyli na to spotkanie czytelnicy nie zgadzali się z tą 
opinią, gratulowali Januszowi Koronkiewiczowi talentu i pracowitości oraz życzyli 
kolejnej książki. 
Do tych życzeń dołączył też Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, zaznaczając, że 
Pan Janusz poprzez zbieranie ustnych opowieści i utrwalanie ich w formie pisemnej 
realizuje ideę nowoczesnego patriotyzmu. Z sali padał nawet postulat włączenia 
opowiadań autora „Opowieści…” do kanonu lektur miejscowych szkół. Wszystkich, 
którzy nie mogli być na spotkaniu, a chcieliby nabyć „Opowieści…” zapraszamy do 
Centrum Kultury, które dystrybuuje książkę. Wystawę prac Elżbiety Michalskiej 
można było oglądać w galerii do czwartku 28 listopada. 

WJC, fot. PW/M-GCK

…do Janusza  Koronkiewicza,  autora 
„Opowieści dziadka… ze świata, którego już 
nie ma” z podziękowaniem za egzemplarz 
książki z dedykacją „Krysi i Lucjanowi Słom-
kiewiczom. Na wskrzeszenie wspomnień z 
naszych dawnych Dzikich i  kraju lat 
dziecięcych, które na zawsze zostają święte i 
czyste jak pierwsza miłość”.
Książka została wydana staraniem Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy za 
środki Urzędu Miejskiego w Choroszczy 
i opatrzona ciekawą i obszerną notą bio-
graficzną Janusza Mieczysława Koron-
kiewicza.
Autor „Opowieści dziadka…” jest erudytą i 
pasjonatem, który swój czas emeryturze i ta-
lent pisarski poświęcił wskrzeszeniem i 
umacnianiu pamięci o swym domu rodzin-
nym w Dzikich i własnej małej ojczyźnie, 
pięknej krainie nadnarwiańskiej.
Książka jest paradokumentem osobistych 
wspomnień z czasów dzieciństwa, a więc nie 
jest źródłem historycznej wiedzy sensu 
stricto o ziemi biebrzańskiej i narwiańskiej. 
Książka w pewnym sensie jest klechdą, 
o czym świadczy jej tytuł. Autor na kanwie 
osobistych wspomnień z dzieciństwa prezen-
tuje imponującą znajomość wybranych 
tematów opowieści oraz niestety nie w pełni 
uzewnętrznioną wiedzę o swej małej ojczyź-
nie. W opowiadaniach sprawia ona wrażenie 
zaścianka, w którym nic się nie wydarzyło 
ważnego i ciekawego. Autor nie poświęcił ani 
jednego s łowa lokalnym bohaterom 
powstania styczniowego i upamiętnionych 
miejsc ich stracenia w Choroszczy na 
Zastawiu i na Szubienicy.
W opowiadaniu Szubienica nie ma żadnej 
informacji o zwanym tak miejscu w Cho-
roszczy, gdzie każdego roku odbywają się 
uroczystości patriotyczno-religijne w hołdzie 
powstańcom styczniowym. W opowieściach 
na rożne tematy poczesne miejsca zajmują 
refleksje mentorskie, a w posłowiu komen-
tarze o charakterze publicystycznym. 
Osobliwe są wspomnienia autora jako osoby 
dorosłej, obserwatora i świadka wydarzeń w 
Polsce Ludowej. W Posłowiu pisze: „A ci, co 
nie lubią Polski Ludowej, niszczą w świado-
mości młodego pokolenia ogromny jej doro-
bek, gloryfikując jednocześnie przeciwników 
władzy, a więc tych, którzy prowadzili 
destrukcyjną działalność”. Czy taką działal-
ność prowadzili robotnicy Zakładów Ce-
gielskiego w Poznaniu w 1956, studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego w 1968, 
stoczniowcy w Gdańsku i Gdyni w 1970 czy 
robotnicy Stoczni Gdańskiej w 1980?
Autor, sporządzając bilans osiągnięć Polski 
Ludowej, nie uwzględnił ważnych wydarzeń 
w PRL, a mianowicie podwyżek cen żywności, 
protestów robotników i krwawej pacyfikacji 
w Poznaniu w '56, masakry na Wybrzeżu 
w '70, bezprecedensowej fali strajków 
i powstania NSZZ „Solidarność” w '80, 
a przede wszystkim wprowadzenia stanu 
wojennego 13 grudnia 1981, w którym byli 
zabici i ranni w Gdańsku i na Śląsku. 
Wydarzenia społeczno-polityczne w siedem-
dziesiątych XX wieku miały – moim zdaniem – 
przełomowe znaczenie w dziejach Polski 
i Europy, ponieważ były początkiem końca ery 
komunizmu.
W Posłowi autor z atencją wspomina artystę 
malarza Aleksandra Welsa – „Ten skromny, 
wielce lubiany artysta plastyk i pedagog 
należał do tych wyjątkowych ludzi, którzy 
mimo upływu lat potrafią zachować młodość. 
Utrzymując stały kontakt z młodzieżą, potrafił 
zaszczep ić  w  n ie j  mi łość  do  nasze j 
nadnarwiańskiej małej ojczyzny, którą 
utrwalił w pejzażach Podlasia, ukazując na 
płótnach swoich obrazów to, co uznał w nim 
za najciekawsze, najgodniejsze uwagi i 
najpoetyczniejsze. Pod wpływem mistrza 
Welsa wszystkie te walory znalazły odbicie w 
akwarelach Albina Waczyńskiego”.
Przepiękne akwarele zamieszczone w książce 
są cenną pamiątką po Albinie Waczyńskim, 
lekarzu z wykształcenia i artysty z zamiło-
wania, który dla autora był serdecznym 
przyjacielem i wzorem do naśladowania. Na 
pierwszej stronie okładki widnieje reproduk-
cja obrazu chaty prababki Józefiny. Autorem 
dzieła jest wspomniany Aleksander Wels, 
brat mamy Krystyny Słomkiewicz, którego 
fotografia zajmuje w książce całą stronę, jest 
też rys biograficzny. Janusz Koronkiewicz 
osiągnął wysoki poziom umiejętności 
pisarskich, a książka jego stanowi znaczący 
wkład w rozwój kultury regionalnej. Bez 
wątpienia jest wielce zasłużonym pisarzem 
dla swojej małej ojczyzny.

Kolonia Dzikie 03.12.2013
Lucjan Słomkiewicz

Janusz Mieczysław Koronkiewicz w swej najnowszej książce pt. „Opowieści 
dziadka… ze świata, którego już nie ma” zabiera czytelnika ponownie w podróż do 
nadnarwiańskiego i nadbiebrzańskiego Podlasia pełnego postaci „różnorodnego 
autoramentu”. Autor na kartach przywołuje i swych dziadków, i ich rozmówców jak 
stary Pupeczko i Maryśka. Pojawiają się też hrabiowie Karol Brzostowski i Zygmunt 
Krasiński. Obok Białej Damy ze Złotorii, biesów (zwłaszcza płci żeńskiej) pojawiają 
się w „Opowieściach…” jak najbardziej realni i współcześni Jerzy Smółko i Jan 
Adamski.
 
Pan Janusz ze swadą gawędziarza ponownie zachęca do odwiedzenia podlaskiego 
świata realizmu magicznego, w którym kamienie pod koła powozu ciska bies Petrus, 
a inny upiór zachęca poetę Franciszka Karpińskiego do stworzenia rubasznego 
utworu. „Opowieści…” są też zbiorem zgromadzonym z sarmackim rozmachem 
cytatów z dzieł i prac cennych dla snującego opowieść. Bo „Opowieści…” nie są tylko 
spotkaniem ze światem, który przenika magia – jak w „Stu latach samotności” 
autorstwa Gabriela Garcii Márqueza, zaledwie o sześć lat starszego od Pana Janusza. 
Są one swoistą księgą mądrości, zbiorem tak wiców, jak i wskazówek życiowych. 
Pisanym bez nadmiernego patetyzmu, z szacunkiem dla czytelnika, ale i z 
przekornością proponującym spojrzenie inne, choćby dla przećwiczenia sztuki 
retoryki.
Janusz Mieczysław Koronkiewicz opowiada o tym, co ceni i kogo ceni – jest w 
„Opowieściach…” miejsce i na ludowe mądrości, i na klechdę, i na wspomnienie 
Pawła Bartoszewicza (pochodzącego z Majątku Rogowo autora książki „Kartki z 
historii… nie zawsze wygodne”) oraz dra Albina Waczyńskiego, który w akwarelach 
sportretował Choroszcz i Białystok sprzed kilku dekad. Wreszcie „Opowieści…” są 
doskonałą okazją do spotkania z samym Januszem Koronkiewiczem, człowiekiem o 
nietuzinkowej osobowości i ogromnej, mimo lat, dążności do poszerzania własnych 
horyzontów – w tym i tych lekturowych. Jest też niestrudzonym sztukmistrzem – 
mało kto potrafi tak pięknie przełożyć podania ustne na zapisane, a więc trwalsze 
formy.
Życzmy Panu Januszowi jeszcze wielu ciekawych opowieści do zapisania. Życzmy też 
sobie, drodzy Czytelnicy tak pełnego pasji, jak u autora „Opowieści…”, wchodzenia w 
rolę seniora. Póki co, warto nabyć najnowsze dzieło Janusza Mieczysława 
Koronkiewicza i pozwolić sobie na spotkanie z interesującą lekturą. Tom wzbogacają 
liczne ilustracje autorstwa Bogusława Deptuły, Elżbiety Michalskiej i Albina 
Waczyńskiego. Ponadto zawarte są w nim fotografie z autorskich zbiorów 
rodzinnych.

WJC

Książka pełna spotkań – „Opowieści dziadka… 
ze świata, którego już nie ma” Janusza 

Mieczysława Koronkiewicza

W niedzielę 27 października o 16:30 w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
w Choroszczy rozpoczął się wernisaż wystawy zdjęć autorstwa Mariusza 
Piotrowskiego pt. „Z wysokości spogląda Pan. Krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej 
gminy Choroszcz”. Wernisaż połączony 
był z promocją albumu pod takim samym 
tytułem, który ukazał się nakładem 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
dzięki dofinansowaniu Burmistrza 
Choroszczy i prywatnemu mecenatowi 
P a n a  L e s z k a  R a j c z u k a ,  z n a n e g o 
choroszczańskiego mecenasa kultury i 
filantropa.
Autorką tekstów opisujących każdy z 
k i l ku d z i e s i ę c i u  s fo to g rafowa nyc h 
obiektów jest historyk sztuki Anna 
Grabowska. Wystawę otworzył Burmistrz 
Choroszczy Jerzy Ułanowicz,  który 
podziękował fotografowi za jego pracę, 
zaznaczył  także, że jest to cenna pamiątka 
coraz bardziej kruchych pamiątek po 
m i n i o nyc h  p o ko l e n i a c h .  M a r i u s z 
Piotrowski serdecznie podziękował 
wszystkim, którzy wsparli jego pracę 
opowieściami o krzyżach i kapliczkach. 
Nadmieniał, że historia każdego z tych 
obiektów jest bardzo ulotna, bo często 
odchodzi wraz z najstarszym pokoleniem.
 
Publiczność ciepło przyjęła publikację 
uwieczniającą dziedzictwo ludowych 
twórców, często anonimowych mistrzów 
kowalstwa, ciesielstwa czy kamieniarstwa. 
Nie zabrakło podziękowań od autora dla 
w s z y s t k i c h ,  k t ó r z y  p o d z i e l i l i  s i ę 
opowieściami o krzyżach i kapliczkach w czasie wielu podróży po gminie Choroszcz.
Wystawę w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury można było oglądać do 7 
października br, od połowy miesiąca będzie dostępna w galerii przy Zespole Obsługi 
Szkół (II skrzydło gmachu M-GCK, wejście od strony placu zabaw).
 
„Gazeta w Choroszczy” i Miejsko-Gminne Centrum Kultury zachęcają do spisywania 
wspomnień o krzyżach i kapliczkach. Wśród autorów wspomnień nadesłanych do 6 
stycznia 2013 r. na adres gazeta@choroszcz.pl lub dostarczonych pocztą czy osobiści 
do siedziby redakcji w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, 
zostanie rozlosowany album „Z wysokości spogląda Pan. Krzyże i kapliczki 
nadnarwiańskiej gminy Choroszcz” z autografem Mariusza Piotrowskiego!

WJC

Wernisaż wystawy Mariusza Piotrowskiego 
„Z wysokości spogląda Pan. Krzyże 

i kapliczki…” – relacja

Książka - najlepszy prezent pod choinkę

M-GCK i Biblioteka Publiczna polecają lokalną literaturę na 
świąteczne prezenty. Książki Janusza Koronkiewicza i nie tylko 

można nabyć w Choroszczy w Centrum Kultury, a album Mariusza 
Piotrowskiego „Z wysokości spogląda Pan...” w należącym do grupy 

Chorten Sklepie Spożywczo-Przemysłowym Leszka Rajczuka 
przy ul. Dominikańskiej 31a w Choroszczy.

„Na straganie” Jana Brzechwy
Wiersze Jana Brzechwy to klasyka literatury dziecięcej, najpiękniejsze wiersze, które uczą, 
bawią oraz rozwijają dziecięcą wyobraźnię. To świat pełen przygód, w którym głównymi 
postaciami są zwierzęta i rośliny. Aby propagować piękno polskiej literatury dziecięcej, dzieci 
z kółka literacko- plastycznego działającego przy Filii Bibliotecznej w Barszczewie 
przygotowały występ do  wiersza Jana Brzechwy pt. ,, Na straganie”.

Z przedstawieniem 4 listopada odwiedziliśmy grupę przedszkolaków Przedszkola 
Samorządowego w Barszczewie. Dzieci wcieliły się w różne postacie, występujące w wierszu 
takie, jak groch, fasola, kalarepka, marchewka, szczypiorek itp. Przedszkolaki z zaciekawieniem 
oglądały zabawne scenki z ,,życia warzyw”. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało, 
mała publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami. „Mali aktorzy”, wcielili się w swoje role 
perfekcyjnie, natomiast stroje wykonali samodzielnie na zajęciach kółka literacko-
plastycznego.

Małgorzata Świszcz, bibliotekarz

Kartka świąteczna
W  każdą sobotę miesiąca w godzinach od 11.00-13.00 odbywają się zajęcia  dla dzieci 
i młodzieży w Bibliotece Publicznej w Choroszczy (gmach Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury przy ul. H. Sienkiewicza 29). Podczas zajęć prace są wykonywane różnymi technikami 
np. z papieru, tektury , orgiami,  makaronu, masy solnej, malowanie farbami. Uczestniczące 
w zajęciach dzieci biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Bibliotekę. 
W czasie zajęć plastycznych młodzież własnoręcznie wykonywała kartki  bożonarodzeniowe, 
techniką  Quilling,  która polega na zwijaniu wąskich pasków kolorowego papieru, 
zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej, a następnie formowaniu i naklejaniu na kartkę w celu 
utworzenia dekoracyjnej kompozycji.
Wysyłanie kartek to piękna i długą tradycja, warto ją pielęgnować. Ludzie od wielu lat słali sobie 
życzenia na małych kartkach papieru z kolorowymi nadrukami. Chociaż wysyłamy coraz mniej 
kartek tradycyjnych, sam zwyczaj rozsyłania świątecznych pocztówek nie zanikł całkowicie. 

Zmienił się tylko sposób, w jaki przesyłamy 
sobie życzenia. Elektroniczne kartki są coraz 
bardziej popularne, podobnie smsy i mmsy. 
Jednak wciąż wielu uważa, że nie ma lepszego 
sposobu na wysłanie życzeń noworocznych i 
bożonarodzeniowych niż wrzucenie do 
skrzynki na listy ręcznie wypisanej pocztówki. 
Największą wartość mają jednak te, które są 
wykonane własnoręcznie.

Lucyna Jutkiewicz, bibliotekarz
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W samo południe w niedzielę 17 listopada na choroskim stadionie przy Żółtkowskiej 
zmierzyły się w finale Pucharu Ligi drużyny Izbiszcz i LZS-u Choroszcz. Pomimo 
późnojesiennej aury, chłodnego północnego wiatru i mżawki atmosfera na meczu była 
gorąca i każdy z zawodników nie ustawał w staraniach o wywalczenie przewagi dla 
swojej drużyny. Do przerwy to LZS Choroszcz był Słowacją tego spotkania. Izbiszcze nie 
straciły ducha walki i na początku II połowy po rzucie karnym zdobyły bramkę 
kontaktową. Po faulu dokonanym przez bramkarza Izbiszcze grały w dziesiątkę, wkrótce 
LZS po raz trzeci trafił do bramki rywali. Mimo osłabienia składu Izbiszcze przez wiele 
minut oblegały bramkę choroszczan, co zaowocowało drugim golem. Ostatecznie mecz 
zakończył się zwycięstwem LZS-u 3:2. Spotkanie sędziował Hubert Siejewicz, który 
sprezentował zwycięzcom przydatną torbę sportową.
Medale w imieniu gminnych samorządowców wręczył zawodnikom obu drużyn radny 
Piotr Tymiński, został wyróżniony także zawodnik meczu – Kamil Kasabuła, a z rąk Izabeli 
Oniszczuk z magistratu zwycięski skład otrzymał puchar. Zawodnicy LZS-u nie ukrywali 
ogromnej radości, były śpiewy, zawołania, konfetti i niesienie na rękach Jacka 
Dąbrowskiego człowieka-instytucji, tudzież gracza drużyny. Dodajmy, że trofeum LZS 
Choroszcz zdobył po raz drugi z rzędu. Fot. z finału obok.

Puchar Ligi 2013 

Krajowe i międzynarodowe sukcesy Piotra Wasiluka

Podsumowanie rundy jesiennej

Faza grupowa: 
Grupa 1

Barszczewo – Izbiszcze 1-1,
Barszczewo – LZS Choroszcz 2-0,
Izbiszcze – LZS Choroszcz 1-0 
1. Barszczewo – 4 pkt, 3-1 
2. Izbiszcze – 4 pkt, 2-1 
3. LZS Choroszcz – 0 pkt, 0-3 

Grupa 2
Zaczerlany – Lambada 1-4,
Zaczerlany – Pańki 0-1,
Pańki – Lambada 2-4 
1. Lambada Choroszcz – 6 pkt, 8-3 
2. Piorun Pańki – 3 pkt, 3-4 
3. Zaczerlany – 0 pkt, 1-5 

Grupa 3
Żółtki – Klepacze 1-3,
Żółtki – Rajkom 1-2,
Klepacze – Rajkom 4-0 
1. KS Klepacze – 6 pkt, 7-1 
2. Rajkom Choroszcz – 3 pkt, 2-5 
3. Narew Żółki – 0 pkt, 2-5 
 

Baraże:
LZS Choroszcz – Zaczerlany 4-0 (0-0) 
Żółtki – Zaczerlany 4-0 (1-0) 
Żółtki – LZS Choroszcz 0-11 (0-5) 
1.LZS Choroszcz – 6 pkt, 15-0 
2.Żółtki – 3pkt, 4-11 
3.Zaczerlany – 0 pkt, 0-8 
awans : LZS Choroszcz
 
Ćwierćfinały:
1. KS Klepacze – Izbiszcze 2-4 
2. Opmar Łyski-Złotoria – Rajkom 
Choroszcz 2-0 
3. Lambada Choroszcz – LZS Choroszcz 2:3 
4. Barszczewo – Piorun Pańki 5-0 (2-0) 
 
Półfinały:
Opmar Łyski-Złotoria – Izbiszcze 0-2 
LZS Choroszcz – Barszczewo 3-2

red., więcej o Lidze Gminnej znajdziesz na 
stronie: https://lzschoroszcz.fora.pl/

W niedzielę 1 grudnia na boisku Orlik 
rozegrany został Turniej Oldbojów, w 
ramach którego świętowano 25-lecie 
LZS-u Choroszcz. Rywalizowało 11 
zespołów, w tym 3 zespoły oldbojów 
(niestety pogoda wystraszyła wielu 
zawodników, co sprawiło, że zaledwie 
trzy zespoły zostały zakwalifikowane 
jako oldboje) czyli drużyn w większości 
złożonych z graczy powyżej 36 roku życia. 
Pomimo zmiennej pogody (rano słońce, 
wieczorem deszcz i wiatr) nie brakowało 
emocji. Wielki sukces odnieśli jubilaci, 
którzy wystawili dwa zespoły. Pierwszy 
zespół zajął pierwsze miejsce, pokonując 
w finale Złotorię 2-1, zaś młodsza 
drużyna w meczu o trzecie miejsce 
wygrała z Barszczewem. Niespodzianką 
było odpadnięcie już w ćwierćfinale 
Izbiszcz, a także we wstępnej fazie 
Rajkomu.
W rywalizacji oldbojów najlepsza była 
drużyna LZS Choroszcz przed Izbiszczami i 
reaktywowanym teamem Konował. 
Najstarszym zawodnikiem był 50-letni 
S te fa n  B o b ro ws k i  z  B a rs zc ze wa . 
Uczestnikom rozgrywek wręczono 
puchary, medale i statuetki, za dobre 
wyniki i w ramach podziękowania za 
wspólną zabawę oraz krzewienie ducha 
sportu w młodszych kolegach.
W rywalizacji ogólnej – Zawodnikiem 

turnieju został Łukasz Popławski (LZS II), a 
mianem najlepszych strzelców podzielili się 
Tobiasz Półkośnik (Zaczerlany) i Marcin 
Jaromiński (LZS II), którzy zdobyli po 11 
bramek. Najlepszym bramkarzem został 
wybrany Adam Lenczewski (LZS I), zaś 
zawodnikiem meczu finałowego wybrano 
Karola Fiedorczuka (LZS I).
Zwycięski zespół LZS CHOROSZCZ grał w 
składzie; Adam Lenczewski, Wiesław 
Roszkowski, Paweł Buła, Paweł Perkowski, 
Karol Fiedorczuk, Mateusz Czech, Slawomir 
Jabłoński, Artur Matejczyk i Kamil Kołodko
 
Szczegółowe wyniki:
Grupa A:
Barszczewo – Rajkom Choroszcz 2-1
LZS II Choroszcz- Konowały 6-0
Konowały – Rajkom Choroszcz 1-1
LZS II Choroszcz- Barszczewo 3-1
Barszczewo – Konowały 3-1
LZS II Choroszcz- Rajkom Choroszcz 4-4
1. LZS II Choroszcz – 7 pkt
2. Barszczewo – 6 pkt
3. Rajkom Choroszcz – 2 pkt
4. Konowały – 0 pkt

Grupa C:
Izbiszcze – Klepacze 3-2
Izbiszcze – Żółtki 2-0
Klepacze – Żółtki 2-1
1. Izbiszcze – 6 pkt

2. Klepacze – 3 pkt
3. Żółtki – 0 pkt

Grupa B:
1. LZS Choroszcz – 7 pkt
2. Złotoria – 4 pkt
3. Zaczerlany – 3 pkt
4. Lambada Choroszcz – 3 pkt
Zaczerlany – Złotoria 1-3
LZS Choroszcz – Lambada Choroszcz 5-1
Lambada Choroszcz – Złotoria 2-1
LZS Choroszcz – Zaczerlany 6-3
Zaczerlany – Lambada Choroszcz 6-3
LZS Choroszcz – Złotoria 0-0
Baraż: Żółtki – Rajkom Choroszcz 7-1

1/4
Barszczewo – Izbiszcze 2-1 po dogr.
LZS Choroszcz – Żółtki 5-0
Złotoria – Klepacze 3-0
LZS II Choroszcz – Zaczerlany 3-3, k. 2-1

1/2
Barszczewo – LZS Choroszcz 0-1
Złotoria – LZS II Choroszcz 3-3 k. 2-1
Mecz o 3 miejsce: Barszczewo – LZS II 
Choroszcz 2-3
FINAŁ: LZS Choroszcz – Złotoria 2-1

Jacek Dąbrowski

Turniej Oldboyów na 25-lecie LZS Choroszcz

Zakończyła się tegoroczna edycja programu 
„Sport jako alternatywa dla uzależnień, praca 

i zabawa z trenerem boiskowym”
Z dniem 31.10. 2013r zakończył się program „Sport jako alternatywa dla uzależnień, 
praca i zabawa z trenerem boiskowym”. Treningi prowadził mgr Michał Klimowicz. 
Odbywały się one we wtorki i czwartki w godzinach 14.30-17.30 na obiekcie sportowym 
Orlik w Choroszczy. W zajęciach mogły uczestniczyć dzieci i młodzież niezrzeszona 
w klubach piłkarskich PZPN.
Głównym zadaniem programu była: integracja i aklimatyzacja wśród grupy rówieśniczej, 
tworzenie aktywności dzieci i młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych poprzez stworzenie 
możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej z ukierunkowaniem na grę 
w piłkę nożną. Przez okres trwania programu przewinęło się 30 chłopców i kilkoro 
dziewczynek. Wszyscy byli traktowani na równych prawach podczas gier.
Program zdał oczekiwania organizatorów, dlatego w roku 2014 będzie realizowany na 
podobnych zasadach. Więcej informacji pod numerem telefonu 85 712224 Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy.              WW

Klub Narew Choroszcz zaprasza do kibicowania na meczach 
podlaskiej II ligi futsalu. Najbliższy mecz Narwi Choroszcz 

rozpocznie się w sobotę 28 grudnia o 12:00 w hali sportowej 
Zespołu Szkół przy ul. Powstania Styczniowego 26A. 

Zapraszamy!

Piotr Wasiluk, badmintonista klubu LUKS Choroszcz po raz 
kolejny zanotował bardzo udane starty w zawodach 
międzynarodowych. Podopieczny Pawła Lenkiewicza 
zwyciężył w trzech turniejach: w Suchedniowie, 
Białymstoku i Płońsku. W turnieju Międzynarodowym 
w Suchedniowie (27-29.09) startowało łącznie ok. 400 
badmintonistów w kategoriach wiekowych do lat 19-stu, 
17-stu, 15-stu i 13-stu z 5 krajów (Litwa, Łotwa, Ukraina, 
Słowacja oraz Polska). Piotr Wasiluk w kategorii do lat 19-
stu wywalczył złoty medal w grze mieszanej w parze z 
Karoliną Janowską oraz srebrny medal w grze pojedynczej.

Kolejnym startem Piotra był Turniej Krajowy Seniorów 
w Białymstoku (6.10), gdzie nasz zawodnik wywalczył złoty 
medal w grze pojedynczej oraz w grze mieszanej w parze 
z Karoliną Janowską. W dniach 25-27 października w Płońsku 
rozgrywany był międzynarodowy turniej Grand Prix 
w których rywalizowało ponad 400 zawodników z 7 krajów 
(Litwa, Łotwa, Białoruś, Słowacja, Ukraina, Czechy i Polska). 
Piotr Wasiluk zdobył dwa złote medale w grze pojedynczej i 
mieszanej. 
W listopadzie Piotr Wasiluk, zawodnik LUKS Badminton 
Choroszcz z bardzo dobrej strony reprezentował nasz kraj 
podczas Międzynarodowych Mistrzostw Słowacji oraz 
Międzynarodowych Mistrzostw Czech. Nasz Zawodnik 
zdobył srebrny i brązowy medal. 
W mistrzostwach Słowacji do lat 19-stu startowało ponad 
150 zawodników reprezentujących 20 państw. Piotr Wasiluk 
zdobył srebrny medal w grze podwójnej mężczyzn w parze z 
Aleksandrem Jabłońskim (Hubal Białystok). W finale Polacy 
przegrali z parą David Peng/Max Weisskirchen (Niemcy) 
19:21, 14:21. Na tych mistrzostwach Polska reprezentacja 
pod wodzą Pawła Lenkiewicza zdobyła łącznie 4 medale, 2 
srebrne oraz 2 brązowe.
W Międzynarodowych Mistrzostwach Czech do rywalizacji 

przystąpiło 170 zawodników z 22 państw. Piotr Wasiluk 
w grze mieszanej parze z Karoliną Janowską (Hubal 
Białystok), zdobył brązowy medal. Polska para w półfinale 
minimalnie przegrała z reprezentantami Rosji Rodion 
Alimov/Alina Davletova 17:21, 20:22. Piotr Wasilu zaliczył 
również udany start w grze pojedynczej, gdzie w walce 
o medal minimalnie przegrał z reprezentantem Czech 15-21 
21-12 21-18. 
W mistrzostwach Czech reprezentacja Polski łącznie 
zdobyła 5 medali, trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy. 
Piotr Wasiluk, na początku grudnia rywalizował również 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Irlandii Seniorów. 
Ośmioosobowa reprezentacja Polski juniorów, pod opieką 
trenera Pawła Lenkiewicza zdobywała doświadczenie w 
grze z seniorami. Piotr Wasiluk po trzysetowym pojedynku 
minimalnie przegrał 9-21 21:17 21-17 z wicemistrzem 
mistrzem Europy juniorów Vincentem De Vries (Holandia). 
Z bardzo dobrej strony pokazał się Krzysztof Jakowczuk z 
Hubala Białystok, który pokonał Rhysa Walkera (Anglia) 21-
17 21-19, brązowego medalistę mistrzostw Europy 
Juniorów. 
Obecnie nasz zawodnik zajmuje pierwsze miejsce w 
rankingu Polskiego związku badmintona w grze pojedynczej 
juniorów (2183 pkt.) oraz w grze mieszanej (2150 pkt.). 
Przypomnijmy, że Piotrek jest mistrzem Polski w grze 
pojedynczej juniorów oraz brązowym medalistą mistrzostw 
Polski w grze mieszanej w 2013 roku. Trenerami Wasiluka są 
Paweł Lenkiewicz i Marcin Dernoga.
W dniach 14-15 grudnia w Białymstoku, choroska drużyna 
rywalizowała o medale w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów, które odbyły się w Zespole Szkół nr 6 
w Białymstoku ul. Pietrasze 29. Więcej o wydarzeniu 
w następnym numerze „Gazety w Choroszczy”.

Paweł Lenkiewicz

W dniach 21-22 grudnia w Choroszczy rozgrywane będą 
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

i Młodzików Młodszych. 
Organizatorem mistrzostw są LUKS Badminton Choroszcz, Urząd 

Miejski oraz Zespół Szkół w Choroszczy.

W mistrzostwach rywalizować będzie 15 drużyn, 
nasz klub będą reprezentować drużyna chłopców i dziewcząt. 

Początek gier w sobotę o 9.00. Zapraszamy!

Choroszcz organizatorem Mistrzostw Polski

Już 12 stycznia 2014 na ulicach Choroszczy 
będzie można spotkać wolontariuszy kwestu-
jących na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tegoroczny 22 Finał 
odbywa się pod hasłem: NA RATUNEK! 
Zbiórka przeznaczona zostanie na zakup 
specjalistyczenego sprzętu dla dziecięcej 
medycyny ratunkowej oraz godnej opieki 
medycznej seniorów. Zapraszamy do Centrum 
Kultury w Choroszczy - będzie możliwość  
nabycia ciekawych gadżetów Fundacji WOŚP. 
Zapraszamy do udziału w akcji, która odbywa 
się w wielu miejscach na całym świecie. 
Pokażmy, że mieszkańcy gminy Choroszcz mają 
otwarte serca i wspomóżmy dzieci oraz 
seniorów. Każdy, choćby symboliczny datek do 
puszki, ma wielkie znaczenie.
Nie pozostawajmy obojętni i dołóżmy cegiełkę 
do  inicjatywy wspierającej  dzieciaki 
i seniorów.                                                          PW

W czwartek 24 października 2013 r. w klubie odbyło się podsumowanie rundy jesiennej orlików 
i młodzików reprezentujących KS Narew Choroszcz. W obecności przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego – pani Izabeli Oniszczuk i pana Witolda Wróblewskiego – władz klubu, trenera pana 
Jacka Sieńko, zawodników, rodziców i opiekunów odbyło się podsumowanie rozgrywek rundy 
jesiennej drużyn Orlik i Młodzik. 
Młode drużyny otrzymały od magistratu nową piłkę treningową. Władze klubu podziękowały 
zawodnikom za sportową rywalizację, postawę na boisku i poza nim, trenerowi za wkład w pracę z 
dziećmi i wpajanie postaw fair play oraz za osiągnięte wyniki. Szczególne podziękowania skierowane 
były do rodziców i opiekunów za zaangażowanie, bez którego nie byłoby wyników. Taka postawa 
cieszy, bo wróży dobrze na przyszłość.   

KS Narew Choroszcz


