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Zakład Kamieniarski      GRANMAL      Łyski      k. B-stoku
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gazeta.choroszcz.pl - niezależny głos lokalnych spraw

REKLAMA

W trwającym do 15 października głosowaniu, o którym szerzej pisaliśmy w 143 numerze 
„Gazety w Choroszczy”, mieszkańcy Choroszczy oddali w sumie 855 głosów. To 18% 
wszystkich uprawnionych do głosowania tj. z grona 4734 osób, które do 5 września 2014 
r. ukończyły 16 lat i mieszkają w Choroszczy. Frekwencja, jak na warunki takich 
plebiscytów w Polsce jest bardzo dobra, i cała gmina może być dumna z aktywności 
obywatelskiej choroszczan. Co ważne, bardzo niewiele było głosów nieważnych – 14 
głosów stanowiło zaledwie 1,7% łącznej liczby, głosy ważne – 841 – to 98,3% całej liczby 
oddanych głosów.

Najwięcej, bo 365 głosów zdobył projekt autorstwa Piotra Tymińskiego „Zagospo-
darowanie terenu otoczenia Kominowego Bajora” – szacowany koszt to 58 tys. zł – szerszy 
opis projektu na str. 11. Na drugim miejscu ze 155 głosami uplasował się projekt zgłoszony 
przez Andrzeja Sztabelskiego „Cała Choroszcz remontuje swoje Centrum Kultury” – 
orientacyjny koszt to 60 tys. zł. Inwestycja zakłada założenie nowej instancji elektrycznej 
na piętrze Centrum i stworzenie profesjonalnego zaplecza auli wraz z wyposażoną 
garderobą. 
Łącznie realizacja obu projektów wyceniana jest na 118 tys. zł, czyli mieści się w limicie 
przeznaczonych na budżet obywatelski środków – 150 tys. zł. Burmistrz Choroszczy Jerzy 
Ułanowicz w rozmowie z naszym reporterem stwierdził: „Trzeba najpierw sporządzić 
pełny kosztorys obu pierwszych projektów, zlecić opracowanie dokumentacji technicznej, 
przeprowadzić przetargi i wtedy otrzymamy kwotę rzeczywistych kosztów. Jeżeli będą 
oszczędności bądź uda się pozyskać środki z zewnątrz – np. grant konserwatorski z Urzędu 
Marszałkowskiego na Centrum Kultury – wówczas trzeci z projektów zostanie wpisany do 
budżetu. Jest na to szansa”.
Trzeci z projektów „Skwer przy Traugutta” (zgłoszony przez Pawła Lenkiewicza i Justynę 
Małyszko-Lenkiewicz) uzyskał 90 głosów. Dziś przekracza on limit budżetu o 20 417,23 zł, 
ale ma szansę na pełną realizację w przypadku oszczędności, o których wspomniał 
burmistrz. Na miejscu czwartym uplasował się projekt wnioskowany przez Wojciecha 
Błaszko dotyczący uzupełnienia infrastruktury stadionowej – zdobył on 70 głosów.
Miejsca kolejne zajęły projekty: „Przebudowa ulicy Białostockiej i Kościuszki” 
(wnioskodawca: Janusz Sidorowicz) – 68 głosów, „Zielony Skrót” (wnioskodawca: Tomasz 
Kraśnicki) – 60 głosów oraz „Zielona Siłownia” (wnioskodawca: Zbigniew Andruszkiewicz) 
– 33 głosy.           Więcej na stronie 2.

Urząd Miejski w Choroszczy uprzejmie informuje, że organizacja ruchu drogowego 
w rejonie cmentarza przy ul. Kościukowskiej na czas uroczystości związanych z obchodami 
Święta Wszystkich Świętych będzie analogiczna do obowiązującej w ostatnich latach tj.:

- będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy od skrzyżowania przy kapliczce św. Jana 
Nepomucena (fragment ul. Piaskowej przechodzący następnie w ul. Kościukowską) do 
skrzyżowania z łącznikiem z ulicą Zaczerlańską. Na odcinek jednokierunkowy wjechać 
będzie można tylko od strony ul. Piaskowej z wjazdem w stronę Kościuk oraz 
ul. Zaczerlańskiej. Zmiana nie będzie dotyczyła autobusów komunikacji miejskiej 103,

- na całej długości ul. Piaskowej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po prawej 
stronie, jadąc od ul. Dominikańskiej.
Powyższe zmiany będą obowiązywać w dniach 01 – 02.11.2014 (sobota i niedziela).

UM

We wtorek 11 XI w Choroszczy, podobnie jak w całym kraju, 
będziemy się cieszyć z życia w wolnej, niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Choroszczańskie środowiska 
patriotyczne – w tym parafia rzymskokatolicka i instytucje 
samorządowe serdecznie  zaprasza ją  do  udz ia łu  w 
rozbudowanych, barwnych uroczystościach:

7 XI /piątek/, 19:00, Zespół Szkół w Choroszczy - Wspólna Lekcja 
Historii. Bohaterem spotkania będzie cmentarz na wileńskiej 
Rossie, o którym opowie wolontariuszka z Koła Wileńskiej 
Młodzieży Patriotycznej Związków Polaków na Litwie (org.: 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, wsparcie: M-GCK);

8 XI /sobota/, 17:00, Centrum Kultury – Choroszczańskie 
Dyktando. Bohaterem konkursu będzie, jak co roku, polszczyzna 
(org.: M-GCK);

9 XI /niedziela/, kościół w Choroszczy – Kwesta na rzecz 
odnowienia nagrobków na prastarej polskiej nekropolii na 
Rossie w Wilnie (po każdej Mszy Św.);

9 XI /niedziela/, 16:00, Strażnica OSP w Choroszczy – Wieczór 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt. „Śpiewać każdy może” – czyli 
spotkanie pełne wspólnego śpiewania, będą dostępne śpiewniki! 
(org.: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej).

11 XI /wtorek/, 9:30, kościół w Choroszczy – Msza Św. za 
Ojczyznę, następnie koncert Chóru Kameralnego i uroczysty apel 
pod Pomnikiem Niepodległości na Rynku 11 Listopada.
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Uwaga kierowcy: zmiana organizacji 
ruchu 1 i 2 XI 2014 w Choroszczy

Na początek Kominowe Bajoro 
i Centrum Kultury

11 XI /wtorek/, 17:00, Centrum Kultury – Wieczornica Patriotyczna 
– wydarzenie pełne pieśni polskich w wykonaniu choroszczańskich 
pieśniarzy, Zespołu Estradowego, ponadto występ tancerzy i recital 
pianistów. Wieczornica będzie jednocześnie inauguracją świeżo 
wyremontowanej auli na I piętrze Centrum Kultury.

WJC.

Święto Niepodległości

Wybory samorządowe: 16 XI 2014, 7:00 - 21:00
W niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą w wyborach samorządowych swoich przedstawicieli – wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast, radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Głosować będzie można od 
7 rano do 21. Pełne listy kandydatów odpowiednie dla każdego z okręgów już dziś można znaleźć na oficjalnej 
stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory2014.pkw.gov.pl/. Szczegółowe informacje, w jaki sposób 
oddać ważny głos będą wywieszone we wszystkich siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów.
Terminarz: 27 października mija termin zgłaszania przez osoby niepełnosprawne chęci głosowania 
korespondencyjnego. 7 listopada mija termin składania wniosku o głosowanie przez pełnomocnika. Wniosek mogą 
składać osoby niepełnosprawne i osoby, które w dniu głosowania będą miały ukończone 75 lat. 14 listopada o 
północy rozpocznie się cisza wyborcza, która trwać będzie do zakończenia głosowania. Nie wolno w tym czasie 
prowadzić agitacji wyborczej ani publikować sondaży przedwyborczych. 30 listopada w gminach, gdzie nie zostanie 
wybrany w I turze wójt, burmistrz lub prezydent, odbędzie się II tura wyborów poprzedzona również ciszą wyborczą 
(od północy 28 listopada).

 Na str. 2 pełny spis miejsc głosowania w gminie Choroszcz.
Red.
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Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie 
16.10.2014r. – 07.11.2014r. przyjmuje zgłoszenia na szkolenie 
„Przewóz materiałów niebezpiecznych” realizowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 6.1.1. projekt 
„Wspólne działanie – jeden projekt”. Szczegółowe informacje na 
stronie PUP oraz w siedzibie Urzędu na ul. Pogodnej 63/1 
w Białymstoku.

***
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku organizuje, w drodze 
konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym 
w Białymstoku na stanowiska: informatyk - administrator oraz 
informatyk - programista. Termin składania dokumentów został 
przedłużony do dnia 3 listopada 2014 r.
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://bialystok.sa.gov.pl/konkursy/aktualne-konkursy.html

***
W poniedziałek 10 listopada 2014 Powiatowy Urząd Pracy 
w Białymstoku będzie nieczynny w związku z odbiorem dnia wolnego 
za święto 1 XI przypadające w sobotę.                  PUP, oprac. red.

MSZE ŚW. W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 LISTOPADA 
2014R. /SOBOTA /: 
8:00, 9:30, 11:00 z procesją na cmentarz, 18:00
Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień pamięci o Wszystkich 
Świętych, festum omnium sanctorum, jest jednym z najstarszych 
Świąt obchodzonych od początku chrześcijaństwa. Pierwotnie było 
poświecone męczennikom za wiarę, za Chrystusa. Święto ku czci 
męczenników, usankcjonował Papież Bonifacy IV.

Od momentu, kiedy otrzymał od Cesarza świątynie pogańską Panteon, 
zamienił ją na Kościół Santa Maria ad Martyres. Panteon w Rzymie, to 
Świątynia poświęcona wszystkim bogom pogańskim. Zlokalizowana na 
Polu Marsowym. Została sfinansowana przez Cesarza Hadriana w roku 
125, na miejscu uprzedniej Świątyni, postawionej z rozkazu Agryppy w 
ostatnim wieku staraj ery.
Poświecone przez Papieża Benedykta IV, Relikwie Męczenników 
Kościoła zostały złożone w Byłym Panteonie, obecnie Świątyni Santa 
Maria ad Martyres. Decyzją Benedykta IV, w dniu 1 maja oddawano 
cześć wszystkim męczennikom. Papież Grzegorz III z pochodzenia 
Syryjczyk w 731 roku zmienił datę uroczystości na 1 listopada W 837 
roku papież Grzegorz IV wydał edykt, by dzień 1 listopada był 
poświecony nie tylko męczennikom ale wszystkim Świętym Kościoła 
katolickiego. Na prośbę Ludwika I Pobożnego, Króla Franków, Cesarza 
Rzymskiego, syna, Karola I Wielkiego, Święto rozszerzono na cały 
Kościół. 
Pierwszy Listopada, jest dniem wolnym od pracy. W dniu Wszystkich 
Świętych czcimy w pamięć, wszystkich Świętych, wszystkich ludzi, 
którzy odeszli do domu Pana. Czcimy poległych bohaterów. 
Dzisiejsze Święto, to nie tylko dobry uczynek w stosunku do tych, którzy 
odeszli do domu Pana. Ma ono również nas zaprowadzić przed obliczę 
Boga. W Polsce zwyczajowo wszyscy spotykamy się na 
Cmentarzach, odwiedzamy rodzinne groby, palimy świece, lampiony, 
które są związane z oświetleniem drogi zmarłym, spalenie ich 
grzechów. Składamy kwiaty wieńce. 

M S Z E Ś W. W E W S P O M N I E N I E W S Z YST K I C H W I E R N YC H 
ZMARŁYCH 2 LISTOPADA 2014R. /NIEDZIELA/:
8:00, 9:30, 11:00 Msza Święta na cmentarzu grzebalnym / możliwość 
poświecenia pomników/, 18:00 Msza Święta za zmarłych fundatorów 
kościoła i kapłanów w posługujących w minionych 555 latach istnienia 
parafii.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to dzień szczególnej 
modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym 
zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po 
śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest 
"przedsionkiem nieba".

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. 
a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym 
dekrecie. Opiera się na przesłankach Piśmie św. oraz na sięgającej II w. 
tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. 
Augustyn. 

Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej 
kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji 
dusz czyśćcowych. Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są 
już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni 
zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec 
jest "przedsionkiem nieba". Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które 
oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w 
miłości do Boba, bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy 
pojmować jedynie jako kary lecz jako przygotowanie do pełnego 
zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział w 
Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być 
całkowite.
Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach 
powszednich i nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za 
grzechy. Istotą kary doświadczanej po śmierci wydaje się tymczasowa 
rozłąka z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka, 
poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z 
Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka 
możliwości oczyszczenia. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to 
pragnienie poprzez działanie, które nazywamy czyśćcem. 
W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla 
nich. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i 
modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków 
odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., 
wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w 
intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario"). W 
samym dniu 2 listopada - przy zachowaniu tych samych warunków - 
również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem 
kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy "Ojcze 
nasz" i "Wierzę w Boga". 
Pamięć o zmarłych była czczona już w czasach pogańskich. W Rzymie 
obchodzono pogańskie rytuały w lutym każdego roku. Chrześcijanie 
przejęli tę cześć obrzędów, która nie była sprzeczna z wiarą. 
Wspominano najbliższą rodzinę. Powszechne wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych spotykamy 
dopiero w VII wieku. Narodziny Dnia Zadusznego przypadają na 998 r., 
kiedy to w klasztorach podległych opactwu Cluny zaczęto obchodzić 2 
listopada wspomnienie zmarłych. Poprzez kluniackie klasztory zwyczaj 
rozpowszechnił się na północ od Alp. Dotarła także do Rzymu, ale 
dopiero około XII wieku. Z kolei w XV wieku wśród hiszpańskich 
dominikanów rozpowszechnił się zwyczaj odprawiania w tym dniu 3 
Mszy św. przez każdego z kapłanów. Stopniowo papieże rozciągnęli ten 
przywilej wielokrotnego odprawiania Mszy św. na cały Kościół.
W obliczu Bożego Miłosierdzia, któremu zawierzamy zmarłych, nie tyle 
istotne wydaje się ilościowe nastawienie na wielokrotne sprawowanie 
tego dnia Eucharystii, ale głęboka wiara wypływająca z przeżywania 
paschalnej tajemnicy Chrystusa. Zreformowana liturgia mszalna 
odeszła od średniowiecznych form "przepełnionych lękiem - jak pisze 
teolog liturgii Michael Kunzler - i beznadziejną ciemnością liturgii 
zmarłych, nastawionej treściowo głównie na straszliwy sąd i 
grzeszność człowieka". Obecnie Kościół 2 listopada w modlitwie z 
ufnością zwraca się do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym 
zwycięstwie nad śmiercią.
Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, 
którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. 
Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - 
czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę 
początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich 
przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto 
rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto 
urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja 
odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy 
stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. 
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z 
końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt 
XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia 
każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej 
przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca 
Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i 
jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.

WYPOMINKI ZA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
polecanych przez najbliższych odprawiane są 3,4,5,6 listopada o 
godz. 17.15 następnie śpiewane są nieszpory żałobne połączone ze 
Mszą Świętą.

Więcej wiadomości z życia choroszczańskiej parafii 
rzymskokatolickiej znajdziesz na stronie: 

http://www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl/.

Choroszczański Oddział Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi zaprasza wszystkich, 
którzy mogą podzielić się bezcennym darem, do 

honorowego oddawania krwi podczas klubowych 
dyżurów w pierwsze niedziele miesiąca w 
Choroszczy w ambulansie na placu dra Z. 

Brodowicza (przed Centrum Kultury) w godzinach 
od 9:00 do 13:00.

Tym samym zakończył się etap wyboru inwestycji. Idea budżetu 
obywatelskiego, którą do uchwały Rady Miejskiej zgłosili Tomasz Kraśnicki 
i Janusz Sidorowicz, wkracza w etap realizacji. Nasza redakcja cieszy się, że na 
naszych papierowych i wirtualnych łamach mogliśmy poprzez informowanie 
o przedsięwzięciu pobudzać obywatelską aktywność. 
Szkoda tylko, że w głosowaniu nader nielicznie wzięli udział najmłodsi. 
Kierujący pracami komisji prowadzącej nadzór nad głosowaniem Mirosław 
Zalewski Zastępca Burmistrza Choroszczy w rozmowie z „Gazetą…” zauważył, 
że tylko garstka nastolatków zagłosowała. Może w przyszłej edycji się to 
zmieni, a może młodzież sama w końcu zgłosi i merytorycznie przygotuje 
wniosek na takie przedsięwzięcie, jakie spotka się z szerokim poparciem 
młodych.
Na jednym z portali społecznościowych szerzona była krytyka realizacji idei 
budżetu obywatelskiego. Być może to również miało wpływ na frekwencję. 
Należy zauważyć, że w krytyce nie ma nic złego, jeżeli jest merytoryczna. 
Tymczasem rozpowszechniana na FB opinia próbowała godzić w osoby 
autorów projektów - jakoby były osobami wykonującymi zamówienie władz 
samorządowych, czyli w domyśle marionetkami. Takie zarzuty ani 
z merytorycznością, ani z kulturą nic wspólnego nie miały, były raczej 
wyrazem indywidualnej złości po odrzuceniu części projektów, które nie 
spełniły wszystkich wymogów formalnych. Jest smutne, gdy zamiast w cechę, 
próbuje się uderzać w osobę.
Gratulujemy wszystkim biorącym udział w glosowaniu i wszystkim 
wnioskodawcom projektów za ich zapał w poszerzaniu możliwości 
decydowania o kształcie inwestycji w miasteczku – jesteście bohaterami 
i patriotami!
„Budżet obywatelski to sukces całej społeczności. Gdzie w takich gminach, 
gminach miejsko-wiejskich, jak Choroszcz, funkcjonuje taki budżet? Jestem 
dumny z postawy mieszkańców, z ich aktywności i obywatelskiego zapału” – 
podkreślił w rozmowie z „Gazetą…” Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy.

WJC

1. Zespół Szkół/Gimnazjum/ 16-070 Choroszcz ul.Powstania Styczniowego 
26A – siedziba dostępna dla wyborców niepełnosprawnych
dla mieszkańców obszaru: Choroszcz - ulice: Słowackiego, Powstania 
Styczniowego, Białostocka, Kościuszki, Berlinga, Piłsudskiego, Baczyńskiego, 
Raginisa, Traugutta, Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Ks. Pieściuka, 
Kraszewskiego, Żeromskiego, Akacjowa, Brzozowa, Lipowa, Klonowa, 
Świerkowa, Mickiewicza, Leśna, Sosnowa, Podleśna, Chmielna, Warszawska, 
Łąkowa, Dzika, Rumiankowa, Konwaliowa, Chabrowa, Sportowa

2. Świetlica Miejko-Gminnego Centrum Kultury 16-070 Choroszcz 
ul.Sienkiewicza 29
dla mieszkańców obszaru: Choroszcz- ulice: Aleja Niepodległości, Rybacka, 
Spławikowa, Wodociągowa, Wędkarska, legionowa, Tykocińska, Narwiańska, 
Żółtkowska, Szpitalna, Sienkiewicza, Słoneczna, 3-go Maja, Pl. Brodowicza, 
Sarosieka, Batalionów Chłopskich, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, część 
gminy Choroszcz - wsie: Kolonia Dzikie, Dzikie, Żółtki, Żółtki Kolonia, 
Pałacowa

3. Szkoła Podstawowa 16-070 Złotoria 159A
dla mieszkańców obszaru: część gminy Choroszcz - wsie: Złotoria, Złotoria 
Podlesie, Złotoria Kolonia, Babino

4. Szkoła Filiana 16-070 Rogowo 64
dla mieszkańców obszaru: część gminy Choroszcz - wsie: Rogowo, Pańki, 
Kolonia Rogowo, ,Rogówek, Rogowo-Majatek, Ruszczany,

5. Szkoła Podstawowa 16-070 Kruszewo 62
dla mieszkańców obszaru: część gminy Choroszcz - wsie: Kruszewo, Śliwno, 
Izbiszcze, Konowały

6. Przedszkole Samorządowe 16-070 Barszczewo 41
dla mieszkańców obszaru: część gminy Choroszcz - wsie: Oliszki, Krupniki, 
Sienkiewicze, Czaplino, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, 
Gajowniki

7. Remiza OSP 15-635 Klepacze ul. Niewodnicka 19
dla mieszkańców obszaru: część gminy Choroszcz - wsie: Klepacze, Turczyn

8. Świetlica 16-070 Łyski 52A
dla mieszkańców obszaru: część gminy Choroszcz - wsie: Kolonia Porosły, 
Porosły, Łyski, Jeroniki

9. Remiza OSP 16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 22 – siedziba dostępna dla 
wyborców niepełnosprawnych
dla mieszkańców obszaru: część miasta Choroszcz - ulice: Dominikańska, 
Bobrowa,Lisia,Sarnia,Torfowa,Kolonia Gaj, Ogrodowa, Piaskowa, 
Szyszkowizna, Zamkowa, Zastawie I, II,III, S.M. Paca, Szkolna, Branickiego, 
Kruszewska, Zaczerlańska, Rynek 11-go Listopada, Żwirowa.

Poza powszechnymi obwodami będzie również działał obwód w Domu 
Pomocy Społecznej dostępny tylko dla jego mieszkańców.

Liczby. W wyborach na stanowisko Burmistrza Choroszczy startuje 7 osób. Do 
15-osobowej Rady Miejskiej pretenduje grono 90 kandydatów. Do Rady 
Powiatu, gdzie gmina Choroszcz wspólnie z gminą Turośń stanowi jeden 
okręg, o 4 mandaty ubiega się 38 osób. Do Sejmiku Województwa 
Podlaskiego z okręgu nr 4 (obejmującego powiat bielski, powiat siemiatycki, 
powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski, powiat białostocki) o 
9 mandatów stara się 127 kandydatów. 

W gminie Choroszcz wg danych PKW mieszka 14 149 osób, z czego 
uprawnionych do głosowania (tj. od 18 roku życia i osób posiadających 
czynne prawo wyborcze) jest w sumie 11 436. W tych wyborach radni gminni 
zostaną po raz pierwszy wyłonieni z okręgów jednomandatowych.

Red.

Na początek Kominowe Bajoro 
i Centrum Kultury

cd. ze strony 1.

Wybory samorządowe:
siedziby obwodów głosowania

Najbliższe dyżury Klubu przypadają:

2 listopada 
7 grudnia

Zapraszamy!

Kalendarz krwiodawcy

1 i 2 listopada w choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej

Wieści z Urzędu Pracy

Zakończyła się akcja bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie dla seniorów

Już piaty rok z rzędu gmina Choroszcz zorganizowała szczepienie 
bezpłatne przeciw grypie sezonowej w ramach zdrowia 
mieszkańców. Oferty mogli  skorzystać tylko mieszkańcy 
zameldowani na stałe na terenie gminy, którzy w dniu szczepienia 
ukończyli 65 lat. 

Szczepienia cieszyły się dużą popularnością. Ilość szczepionek była 
ograniczona. Decydowała kolejność zgłoszeń do danej przychodni. Na 
ten cel gmina Choroszcz wydała kwotę 6650zł.               WW
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Sposób na rozwój. Rozmowa z Maciejem Żywno, Wojewodą Podlaskim

Choroszcz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku, ale uważam, że wcale nie funkcjonuje w jego cieniu. Widzę, że gmina dobrze się rozwija i potrafi 
wykorzystać bliskość silnego, dużego ośrodka miejskiego oraz gospodarczego, jakim jest stolica województwa. (...) Choroszcz jest dobrym miejscem do życia. 

Panie Wojewodo, jak na tle innych podlaskich gmin prezentuje się 
Choroszcz?
Choroszcz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku, ale 
uważam, że wcale nie funkcjonuje w jego cieniu. Widzę, że gmina dobrze 
się rozwija i potrafi wykorzystać bliskość silnego, dużego ośrodka 
miejskiego oraz gospodarczego, jakim jest stolica województwa. Na 
podstawie chociażby licznych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, 
można chyba powiedzieć, że Choroszcz jest dobrym miejscem do życia. 
Ludzie chętnie się tutaj osiedlają, ponieważ mają to, czego potrzebują i 
oczekują.
Mam nadzieję, że swoją cegiełkę ma w tym również rząd, który jako 
wojewoda reprezentuję. Takie programy centralne, jak Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Moje Boisko – Orlik czy  Radosna 
Szkoła, wspierają i premiują aktywne samorządy. Wspólne, rządowo-
samorządowe inwestycje to bardzo dobry pomysł na rozwijanie 
niewielkich gmin.
 
W gminie Choroszcz powstały „schetynówki”…
No właśnie. Cieszę się, że samorząd potrafi dostrzegać i wykorzystywać 
szanse rozwojowe. Staram się wspierać lokalne inicjatywy i projekty, które 
służą mieszkańcom i lokalnej gospodarce, a niewątpliwie przebudowa 
kilku dróg w gminie Choroszcz przyniosła takie dobre efekty. W ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowano 
chociażby remont dróg Kruszewo – Białystok, Konowały – Śliwno, 
Choroszcz – Sienkiewicze. Nowoczesne, bezpieczne drogi nie tylko 
podnoszą jakość codziennego życia, ale także mają znaczenie 
gospodarcze. Dobre skomunikowanie gminy z siecią dróg wojewódzkich i 
krajowych to podstawowy warunek, by firmy chciały inwestować, 
budować zakłady, tworzyć miejsca pracy. To ważne także dla tych, którzy 
mieszkają w Choroszczy, a dojeżdżają do pracy, na przykład do 
Białegostoku.
 
Co jeszcze, poza siecią komunikacyjną, może pomóc w rozwoju gminy?
Na pewno ważna jest budowa dobrych relacji między lokalnym 
samorządem, urzędami a mieszkańcami, przedsiębiorcami. W relacjach 

między, mówiąc ogólnie, obywatelem a administracją najważniejsze jest 
zaufanie i szacunek. Urzędnicy zawsze powinni pamiętać, że po drugiej 
stronie stoi przed nimi nie petent, a człowiek. Wtedy zrozumienie dla jego 
spraw i problemów jest większe, urzędnik i obywatel stają się partnerami, 
którzy mają wspólny cel.
Uważam, że tzw. „machina biurokratyczna” nie musi być czymś 
bezdusznym, że jest w niej miejsce zarówno na przestrzeganie litery, jak i 
ducha prawa. Taka przyjazna, a jednocześnie profesjonalnie przygotowana 

i merytorycznie kompetentna kadra urzędników może być sporym atutem 
w przyciąganiu inwestorów. Sprawna i „ludzka” administracja zachęca też 
mieszkańców do podejmowania różnego rodzaju aktywności czy to na 
niwie gospodarczej, czy też społecznej lub kulturalnej.
Obserwuję, że w Polsce administracja publiczna staje się, chociaż powoli,  
coraz bardziej przyjazna obywatelom, a jednocześnie efektywna. Wiele 
spraw można już załatwić nie przychodząc nawet do urzędu, drogą 
elektroniczną. Nie trzeba stać w kolejce, tracić czasu i nerwów. Wystarczy 
zajrzeć na stronę internetową danego urzędu, by dowiedzieć się 
wszystkiego o procedurze i trybie załatwienia interesującej nas sprawy, 
pobrać wniosek, dokonać przelewu lub umówić się na konkretny dzień i 
godzinę z urzędnikiem. Te ułatwienia to efekt informatyzacji i 
konsekwentnej realizacji projektu Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (e-PUAP). W kierowanym przeze mnie Urzędzie 
Wojewódzkim od dawna działa już elektroniczna skrzynka podawcza. 
Zwiększanie elektronicznego dostępu do usług administracji to najlepszy 
sposób na podniesienie sprawności jej działania przy jednoczesnym 
ograniczeniu kosztów.
Województwo podlaskie w realizacji ambitnego programu budowy 
cyfrowej administracji jest jednym z krajowych liderów, co stanowi naszą 
wspólną zasługę. Warto podkreślić, że w Podlaskiem w działania na rzecz 
budowy e-administracji zaangażowały się wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego. W żadnym innym regionie kraju nie ma tak szerokiej i 
dobrze współpracującej koalicji. Zwiększanie elektronicznego dostępu do 
usług administracji publicznej to najlepszy sposób na podniesienie 
sprawności jej działania. Za te działania otrzymaliśmy jako urząd 
wojewódzki  szereg ogólnopolskich nagród za zarządzanie i 
informatyzację. To powód do dumy i pokazanie, że mamy w regionie 
potencjał doceniany przez niezależnych ekspertów. Wymyślony i 
stworzony przez nas system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami ( 
EZD ) funkcjonuje w przeszło 100 urzędach administracji rządowej w 
kraju: w ministerstwach, służbach mundurowych etc. Dla mnie to mocne, 
osobiste osiągnięcie. Chętnie tym się podzielę z samorządem 
wojewódzkim i samorządami lokalnymi.

Wywiad z Maciejem Żywno, Wojewodą Podlaskim, 
przeprowadził redaktor Waldemar Wierżyński

pozyskiwaniu środków w powiecie białostockim. W moim okręgu z tzw. 
schetynówek, została zrealizowana bardzo ważna inwestycja drogowa 
dotycząca utwardzenia ulic Kolejowej i Wodociągowej w Klepaczach. Jest 
to pierwszy etap przebudowy, kolejny powinien nastąpić w kierunku 
Klepacze-Krupniki, oraz Krupniki-Porosły. W ten sposób stworzylibyśmy 
małą obwodnicę dla miasta Białystok, a naszym mieszkańcom 
ułatwilibyśmy dojazd np. do Starostwa Powiatowego, omijając zatłoczone 
centrum. 

Jaką inwestycję samorządową w całej gminie z lat 2010 – 2014 ocenia 
Pan najlepiej i dlaczego?

Wskazanie konkretnej inwestycji nie jest łatwym zadaniem, ponieważ 
każda inwestycja realizowana przez samorząd poprawia funkcjonowanie 
oraz prowadzi do rozwoju lokalnej społeczności. Jednakże skoro 
powinienem wskazać uważam, że ważnych jest ki lka zadań 
zrealizowanych w kadencji 2010-2014:
 
- szosa kruszewska
- budowa alei Niepodległości w Choroszczy,
- budowa ulic w Klepaczach,
- droga w Rogowie,
- rozpoczęcie inwestycji drogowej  w Żółtkach,
- budowa instalacji sanitarnej w Porosłach i na osiedlu Wichrowe Wzgórza 
w Choroszczy,
- inwestycja zamontowania solarów na 387 budynkach.

Od ośmiu lat jest Pan Przewodniczącym Rady Miejskiej. Uchwalanie 
prawa w warunkach demokracji przedstawicielskiej często przebiega w 
atmosferze twórczego sporu. Kierujący obradami musi – niczym 
Marszałek Sejmu – dbać o porządek obrad. Jaki jest Pana „przepis” na 
sprostanie temu zadaniu?

Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy, bardzo 
dobrze współpracuję z Burmistrzem, p. Jerzym Ułanowiczem, jego 
zastępcą i sekretarzem gminy - Mirosławem Zalewskim, skarbnikiem - 
Joanną Kunikowską oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Bardzo cenię sobie także współpracę z Radnymi, w trakcie posiedzeń Rady 
Miejskiej, a także w Komisjach Rady, choć czasami radni mają różne zdania 
i dość często panuje nerwowa atmosfera, staramy się podejmować 
najlepsze decyzje, kierując się dobrem gminy i jej mieszkańców.
Co do kierowania obradami myślę, że moje doświadczenie samorządowe 
ma ogromne znaczenie - tak jak Pan zauważył, jestem Przewodniczącym 
Rady Miejskiej od dwóch kadencji, a Radnym od pięciu.

Ostatnie cztery lata zaowocowały 26 sesjami, blisko trzema setkami 
uchwał. Jakie zmiany prawa lokalnego z tego czasu uważa Pan za 
najważniejsze? Jak ocenia Pan te cztery lata dla gminy Choroszcz?

Myślę, że ważnych lub trudnych spraw, którymi zajmowała się Rada w 
obecnej kadencji było wiele, a do najważniejszych dla rozwoju Gminy 
można zaliczyć:
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
- porozumienie dotyczące współpracy Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- trasy rowerowe - Rozwój Polski Wschodniej,
- trudny temat związany ze zmianą granic gminy.
Można podawać wiele uchwał, które zmieniają oblicze gminy, ale te 
uważam za jedne z najważniejszych. Co do podjętych uchwał dotyczących 
bezpośrednio mieszkańców to:
- utworzenie punktów przedszkolnych z funduszy unijnych,
- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy,
- przystąpienie do projektu Energii Odnawialnej (czyli budowa kolektorów 
słonecznych).
Takich i podobnej treści uchwał w latach 2010-2014 radni przyjęli bardzo 
wiele. Mijające 4 lata dla gminy Choroszcz oceniam za trudny czas, ale 
niezmiennie związany z rozwojem. W tym miejscu należy przypomnieć o 
kryzysie panującym w Europie i Polsce, który dotknął również naszą 
gminę.

Którą z inwestycji samorządowych w Pana okręgu z tego czterolecia 
ocenia Pan najlepiej i dlaczego?

Pomimo trudnej sytuacji finansowej oraz braku programów związanych z 
budową dróg dla małych gmin, bardzo dużo skorzystaliśmy z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, byliśmy nawet liderem w 

Wywiad z Piotrem Pawłem Dojlidą, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Choroszczy

Jakie wydarzenie społeczno – kulturalne z obszaru gminy z ostatnich 
czterech lat uważa Pan za najważniejsze dla rozwoju społeczności?

Gmina powinna nieustannie dążyć do rozwoju. W tym dążeniu 
powinniśmy pamiętać o korzeniach i tożsamości, ale i energia duchowa 
jest nieodzowna w naszym działaniu. Cykl imprez społeczno-kulturalno- 
religijnych, które w całej kadencji realizowane są przez stowarzyszenia, 
gminę, parafie oraz M-GCK świadczy o tym, iż idziemy dobrą drogą, a 
uroczystości, które na trwałe zapisały się w kalendarz, to:
- obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
- Marsz z Flagą RP,
- Święto Wojska Polskiego,
- Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej, 
- 555-lecie Parafii Rzymskokatolickiej w Choroszczy, Odpust św. Jana,
- Dzień Papieski w Konowałach,
- Jarmark Dominikański, 
- Dzień Ogórka, 
- Dni Choroszczy,
oraz dostojny Jubileusz Stulecia OSP Choroszcz, są tego wspaniałym 
przykładem.

Z jakiej własnej inicjatywy samorządowej z mijającej kadencji jest Pan 
najbardziej dumny?

Przez wiele lat pracy samorządowej staram się bardzo rzetelnie skutecznie 
pracować na rzecz gminy – czyli wspólnoty mieszkańców. Jestem bardzo 
zaangażowany w budowę kanalizacji oraz pozyskiwanie środków na 
utwardzenie dróg, ulic, co bezpośrednio wiąże się z poprawą jakości życia 
w mieście Choroszcz, jak i na terenach wiejskich. Choć środki, które można 
przeznaczyć na inwestycje z budżetu są znacznie mniejsze od potrzeb.

W każdą środę roboczą w godz. 7:30 – 11:30 dyżuruje Pan w magistracie 
w pokoju nr 19. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy zwracający się 
do Pana z prośbą o pomoc?

Tak, w środy robocze spotykam się z mieszkańcami w różnych sprawach i 
jest mi niezmiernie miło, że na każdym dyżurze mogę pomóc rozwiązywać 
problemy naszych mieszkańców. Sprawy, z którymi się zgłaszają, to 
problemy, zapytania dotyczące spraw osobistych, a także funkcjonowania 
całej gminy. W wielu kwestiach udało mi się rozwiązać problemy lub 
wyjaśnić tematy, z którymi się do mnie zwracano. Może nie zawsze w 
100%, za to moja obecność na dyżurach była bliska tej wartości.

Dziękuję za rozmowę.

Z Piotrem Pawłem Dojlidą, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej VI kadencji

Rozmawiał Wojciech Jan Cymbalisty

Gmina nieustannie powinna dążyć do rozwoju

Finał konkursu Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym
Znamy już laureatów konkursu Samorząd Przyjazny Organizacjom 
Pozarządowym. Konkurs zorganizował wojewoda podlaski Maciej 
Żywno wraz z  Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz 
Podlaską Siecią Pozarządową. W kategorii gmin wiejskich zwycięzcą 
został Urząd Gminy Grajewo. Wśród gmin wiejsko-miejskich zwyciężył 
Urząd Miejski w Sokółce. W kategorii powiatów i miast na prawach 
powiatu laury zdobył Urząd Miejski w Suwałkach. W gronie gmin, które 
pozytywnie przeszły konkursową weryfikację znalazł się również 
choroszczański samorząd.

To pierwsza edycja tego konkursu. Ma on promować samorządy, które  
wyróżniają się we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierają 
organizacje pozarządowe oraz upowszechniają dobre praktyki w zakresie 
takiej współpracy. Konkurs dotyczył współpracy samorządów z 
organizacjami pozarządowymi w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 
czerwca 2014 roku. Kryteria jakie brała pod uwagę kapituła konkursowa 
to: współpraca finansowa, pozafinansowa, dobro wspólne, 
innowacyjność, przejrzystość i czytelność procedur.  Zgłoszenia mogły 

przesyłać samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. Wpłynęło 15 zgłoszeń.
„Serdecznie dziękuję samorządom, które podały się tej próbie, poddały się 
weryfikacji. Bo już to zasługuje na ogromy szacunek i wielkie uznanie. 

Laureatom gratuluję, bo mają wspaniały powód od dumy. Samorządy, 
które wzięły udział w konkursie wiedzą, że organizacje pozarządowe to nie 
tylko element krajobrazu gminy, czy miasta. To niezbędny składnik życia 
publicznego, życia obywatelskiego” – podkreślił wojewoda Maciej Żywno.
„Gratuluję samorządom, bo wspaniale na ten sukces zapracowały. To 
samorządy, które  traktują organizacje jako partnera w rozwiązywaniu 
różnych problemów, potrafią wspierać i finansowo i pozafinansowo, i które  
wiedzą  że jest to inwestycja we własną społeczność lokalną” zaznaczyła 
Katarzyna Łotowska, prezes OWOP.
W konkursie wzięły udział: Urząd Gminy Sokoły, Urząd Gminy Grajewo, 
Urząd Miejski w Choroszczy, Urząd Miejski w Ciechanowcu, Urząd Miejski 
w Łapach, Urząd Miejski w Sokółce, Urząd Miejski w Mońkach, Urząd 
Miejski w  Bielsku Podlaskim, Urząd Miejski w Siemiatyczach, Starostwo 
Powiatowe w Kolnie, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Urząd 
Miejski w Suwałkach, Urząd Miejski w Białymstoku, Starostwo Powiatowe 
w Siemiatyczach, Urząd Miejski w Łomży 
Wszystkie samorządy zgłoszone do konkursu mają wyznaczoną osobę, 
która pełni rolę pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i funkcjonuje 
u nich roczny program współpracy organizacjami pozarządowymi.

mat. org, red.
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Ostatnia, XXVI sesja Rady Miejskiej VI kadencji rozpoczęła się we 
wtorek 30 września o 9:00 w remizie OSP w Choroszczy przy ul. 
Dominikańskiej. Radni przyjęli zaproponowaną przez burmistrza 
zmianę w programie obrad. Z powodu zdecydowanie negatywnej opinii 
na temat usytuowania w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej w 
okolicy ul. Piaskowej i kol. Gaj terenów przemysłowych samorządowcy 
zrezygnowali z planów usytuowania w tym rejonie Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W miejsce tego punktu przyjęto 
uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 
18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo z art. 2, art. 163 w zw. z art. 7, art. 165 ust. 2 i 
art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zbadaniem będzie 
zajmował się Trybunał Konstytucyjny, przypomnijmy, że chodzi tu o spór 
między samorządem gminnym a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad, która scedowała na gminę obowiązek płacenia za 
oświetlenie dróg – obecnie to koszt blisko 200 tys. zł rocznie.

Radni przyjęli zmiany w budżecie na 2014 rok i zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014 – 2017 wraz z 
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022. Zmieniono 
też zakres pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Białostockiemu na 
realizację inwestycji w obrębie dróg powiatowych tj. na:
1) na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, regulację stanu 
prawnego gruntów zajętych pod drogę powiatową w Kruszewie do kwoty 
10 000 zł,
2) na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej w granicach wsi Kościuki do kwoty 25 000 zł,
3) na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1380B w 
miejscowości Złotoria na odcinku od ronda do szkoły podstawowej do 
kwoty 25 000 zł,
4) na naprawę studzienek kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych 
w mieście Choroszcz – do kwoty 50 000 zł.
S a m o r z ą d o w c y  d o ko n a l i  t e ż  z m i a ny  m i e j s c o w e g o  p l a n u 
zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach 
administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne, w 
części określającej ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej. Zmiana 
określa, w jakich miejscowościach i ulicach będą mogły być budowane 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Przyjęto też uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg 
gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz. I tak drogami gminnymi są:
1) na terenie miasta Choroszcz:
106273B (ul. 3-go Maja), 106274B (ul. Akacjowa), 106275B (ul. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego), 106276B (ul. Generała Zygmunta Berlinga), 
106298B (ul. Bobrowa), 106277B (ul. Brzozowa), 106299B (ul. Chabrowa), 
106278B (ul. Aleksandra Chodkiewicza), 106279B (ul. Klonowa), 106300B 
(ul. Konwaliowa), 106301B (ul. Legionowa), 106280B (ul. Lipowa), 
106302B (ul. Lisia), 106303B (ul. Narwiańska), 106281B (ul. Ogrodowa), 
106282B (ul. Ks. Franciszka Pieściuka), 106283B (ul. Józefa Piłsudskiego), 
105456B (ul. Podleśna), 106284B (ul. Powstania Styczniowego), 106304B 
(ul. Rumiankowa), 106285B (ul. Rybacka), 106305B (ul. Sarosieka), 
106306B (ul. Słoneczna), 106286B (ul. Spławikowa), 106287B (ul. 
Szkolna), 106288B (ul. Szpitalna), 106289B (ul. Świerkowa), 106290B (ul. 
Romualda Traugutta), 106291B (ul. Wędkarska), 106269B (ul. Władysława 
Raginisa), 106292B (ul. Wodociągowa), 106293B (ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego), 106294B (ul. Zamkowa), 106295B (ul. Zastawie II), 
106296B (ul. Zastawie III), 106297B (ul. Żółtkowska).
2) na terenie wsi Klepacze:
106307B (ul. Brzozowa), 106308B (ul. Ciepła), 106309B (ul. Długa), 
106310B (ul. Gliniana), 123000B (ul. Graniczna), 123001B (ul. Olchowa), 
123002B (ul. Piaskowa), 123003B (ul. Słoneczna), 123004B (ul. Stawowa), 
123005B (ul. Żwirowa).
Pozostałymi drogami gminnymi są:
106251B (Choroszcz – Sienkiewicze – Krupniki), 106252B (ulica Zastawie II 
w Choroszczy – Barszczewo), 106253B (Choroszcz – Jeroniki – Łyski), 
106254B (Łyski wieś), 106255B (Dzikie – Żółtki – droga krajowa nr 8), 
106256B (Babino wieś – droga krajowa nr 8), 106257B (Ruszczany wieś), 
106258B (Rogówek – droga powiatowa nr 1535B), 106259B (Rogowo – 
droga powiatowa nr 1535B), 106260B (Pańki – droga powiatowa nr 
1535B), 106261B (Konowały – Rogowo kol. – droga powiatowa nr 1535B), 
106262B (Konowały – Śliwno), 106263B (Kruszewo – Izbiszcze), 106264B 
(Kościuki – Zaczerlany), 106265B (Barszczewo – Gajowniki – droga 
powiatowa nr 1541B), 106266B (Krupniki – Klepacze), 106267B (Rogowo 
– Konowały), 106268B (Gajowniki – Kolonia Czaplino), 106270B (Krupniki 
– Oliszki – Ogrodniki – Czaplino), 106271B (wieś Porosły – Białystok), 
106272B (Rogowo Majątek – droga powiatowa nr 1535B), 105481B 
(Babino – Sawino), 105457B (droga krajowa Nr 8 – Porosły-Kolonia – 
Fasty), 123006B (Jeroniki wieś), 123007B (droga powiatowa nr 1551B – ul. 
Techniczna w Białymstoku), 123008B (droga gminna 106260B – remiza 
OSP Pańki), 123009B (droga krajowa nr 8 – wieś Porosły-Kolonia), 
123010B (Żółtki, droga krajowa nr 8 – droga gminna nr 106255B).
Ustalono maksymalne ceny za usługi przewozowe w publicznym 
transporcie zbiorowym na trasie Choroszcz – Kruszewo:
1) Choroszcz – Ruszczany – 2,00 zł
2) Choroszcz – Rogówek – Rogowo Majątek – Rogowo – 3,00 zł
3) Choroszcz – Pańki – 4,00 zł
4) Choroszcz – Kruszewo – 5,00 zł.
W związku z przypadającym w niedzielę 16 listopada głosowaniem 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast został ustanowiony w Domu Pomocy Społecznej 
w Choroszczy odrębny obwód głosowania.
Na zakończenie odbyło się uroczyste zakończenie ostatniej sesji VI 
kadencji – pamiątkowe księgi ze spisem wszystkich polskich 
samorządowców mijającej kadencji wszystkim radnym wręczyli burmistrz 
Choroszczy Jerzy Ułanowicz i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł 
Dojlida.
Teksty i załączniki wszystkich uchwał dostępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

WJC

Ostatnia sesja VI kadencji

Trwa przebudowa remizy OSP w Klepaczach. Dzięki środkom 
zewnętrznym, niepochodzącym ze środków własnych gminy, 
realizowana jest inwestycja warta 196 ty. zł. W jej skład wchodzą prace 
przy rozbudowie instalacji elektrycznej i szeroko zakrojone roboty 
budowlane. W efekcie ma zostać znacznie powiększony budynek remizy. 

Dwukrotnie zwiększy się powierzchnia świetlicy, powstanie też 
profesjonalny aneks kuchenny. W pracach z zapałem uczestniczą 
wolontariusze – wśród nich nie stronią od pracy sołtys Jerzy Wójcik oraz 
radny Piotr Paweł Dojlida i strażacy ochotnicy. Starą część remizy już 
przygotowano do połączenia z dobudowywaną częścią. 

Na zebraniu w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2015 
mieszkańcy Klepacz uchwalili, aby blisko 20-tysięczny grant przeznaczyć 
na dokończenie przebudowy i doposażenie sali.

WJC

Remiza OSP w Klepaczach 
w przebudowie za środki zewnętrzne

Dobiega końca VI kadencja gminnego samorządu. Z tego powodu nasza redakcja zwróciła się przed dwoma miesiącami do wszystkich radnych z 
prośbą o odpowiedź na 5 pytań. Wszystko po to, aby każdy z samorządowców gminnych miał możliwość przejrzystego zreferowania owoców swej 
czteroletniej pracy. Dziękujemy wszystkim radnym, którzy poświęcili swój czas na udzielenie i przesłanie odpowiedzi, które publikujemy poniżej.

Gmina Choroszcz w latach 2010 – 2014 w ocenie radnych Rady Miejskiej

Aleksander Werpachowski
Dobiega końca bieżąca kadencja 
Rady Miejskiej, jak ocenia Pan te 
cztery lata dla gminy Choroszcz?
Była to trudna kadencja z powodu 
mniejszych środków na inwestycje. 
Pomimo tego w gminie następuje 
dalszy rozwój. Gmina jest kierowana 
prawidłowo - idzie w dobrym 
kierunku.

Którą z inwestycji samorządowych 
w Pana okręgu z tego czterolecia 
ocenia Pan najlepiej i dlaczego?
We wszystkich miejscowościach 
mojego okręgu następuje stopnio-
wa poprawa infrastruktury, szcze-
gólnie w utrzymaniu dróg. Najlepiej 
oceniam inwestycje ; utwardzenie 
drogi w Pańkach, drogi w Rogowie oraz odnowienie świetlicy w Rogowie.

Jaką inwestycję samorządową w całej gminie z lat 2010-2014 ocenia Pan 
najlepiej?
Najlepiej oceniam inwestycje drogowe – szosę Kruszewską, aleję 
Niepodległości, drogę do Sienkiewicz dlatego, że są to drogi strategiczne. 
Mieszkańcy mają szybkie połączenie z Białymstokiem z trzech stron.

Jakie wydarzenie społeczno-kulturalne z obszaru gminy z ostatnich 
czterech lat uważa Pan za najważniejsze dla rozwoju społeczności?
Najważniejszymi wydarzeniami są Jarmark Dominikański i Dzień Ogórka 
w Kruszewie – to bogata promocja gminy.

Z jakiej własnej inicjatywy samorządowej z mijającej kadencji jest Pan 
najbardziej dumny?
Moją inicjatywą jest pomysł naprawy dróg gruntowych poprzez 
zastosowanie odpowiedniego sprzętu budowlano-drogowego sposobem 
gospodarczym. Po wykonaniu naprawy tą technologią droga, która była 
prawie nieprzejezdna, jest przystosowana do normalnego ruchu i służy 
mieszkańcom. Wykonanie drogi tą technologią jest ekonomiczne.
Na terenie gminy zostało naprawionych wiele dróg, m.in. w Choroszczy, 
Majątku Rogowo, Ruszczanach, Klepaczach, Izbiszczach i Rogówku.

Józef Waczyński
Dobiega końca bieżąca kadencja 
Rady Miejskiej. Jak ocenia Pan te 
cztery lata dla gminy Choroszcz?
Bieżącą kadencję Rady Miejskiej 
uważam za udaną. Potwierdzeniem 
tego są liczne certyfikaty, medale i 
wyróżnienia przyznane Gminie i 
Burmistrzowi Choroszczy. Gmina 
r e a l i zo w a ł a  m i ę d z y  i n n y m i 
modernizację dróg, kanalizację 
sanitarną w Porosłach, Klepaczach, 
Choroszczy (na osiedlu Wichrowe 
W z g ó r z a ) ,  r e m o n t y  b o i s k 
sportowych i obiektów kultury. Na 
szczególną  uwagę zas ługuje 
odnawialna energia słoneczna – 
zakup i montaż 380 solarów dla 
mieszkańców gminy i 7 szt. solarów 
dla obiektów użyteczności publicznej.

Którą z inwestycji samorządowych w Pana okręgu z tego czterolecia 
ocenia Pan najlepiej i dlaczego?
Na osiedlu Wichrowe Wzgórza cenną inwestycją była kompleksowa 
naprawa ulicy Sportowej. Utwardzona nawierzchnia oraz wykonane 
parkingi zapewniają lepszy dojazd i większy komfort bezpieczeństwa na 
osiedlu „Wichrowe Wzgórza”.
Jaką inwestycję samorządową w całej gminie z lat 2010-2014 ocenia Pan 
najlepiej i dlaczego?
Newralgiczną inwestycją dla gminy Choroszcz była generalna przebudowa 
alei Niepodległości. Połączone wysiłki gminy Choroszcz, powiatu 
białostockiego i Wojewody Podlaskiego umożliwiły wykonanie tej 
inwestycji, na którą mieszkańcy czekali wiele lat. Jest to nareszcie 
bezpieczna, główna droga umożliwiająca połączenie Choroszczy z drogą 
krajową S8.
Jakie wydarzenie społeczno-kulturalne z obszaru gminy z ostatnich 
czterech lat uważa Pan za najważniejsze dla rozwoju społeczności?
Największa niewątpliwie imprezą, organizowaną cyklicznie od 1990 roku, 
jest Jarmark Dominikański. Ta sierpniowa impreza jest najważniejszym 
wydarzeniem kulturalnym, handlowym i turystycznym w naszej gminie. 
Jest ona dobrą wizytówką, promującą Choroszcz na mapie Podlasia.
Z jakiej własnej inicjatywy samorządowej z mijającej kadencji jest Pan 
najbardziej dumny?
Z mojej inicjatywy zostały zorganizowane w 2013 roku Obchody Roku 
Powstania Styczniowego. Połączone wysiłki Urzędu Miejskiego, Parafii 
Rzymskokatolickiej, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Zespołu Szkół, 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza, Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała oraz innych 
partnerów zaowocowały szeregiem imprez: wystawy okolicznościowe, 
spotkania, uroczystości religijno-patriotyczne (styczeń, sierpień, 
październik). Obchody 150. Rocznicy stracenia powstańców 
choroszczańskich z 26.10.2013 r. odbyły się według ceremoniału 
wojskowego z udziałem Kompanii Honorowej 18 Pułku Rozpoznawczego, 
Posterunku Honorowego, Pocztu Sztandarowego i Pocztu Flagowego.

Tomasz Kraśnicki
Dobiega końca bieżąca kadencja 
Rady Miejskiej, jak ocenia Pan te 
cztery lata dla gminy Choroszcz?
Mijająca kadencja rady Miejskiej 
obfitowała w wiele osiągnięć i 
zagrożeń. Największym zagrożeniem 
dla gminy była inicjatywa odłączenia 
kilku miejscowości od Choroszczy, 
którą mam nadzieję, udało się 
zażegnać. Trudnym tematem dla 
radnych i mieszkańców  było także  
wejście w życie ustawy śmieciowej. 
Wprowadzenie  nowego regulaminu i 
odbiorcy odpadów zakończyło się 
sukcesem, jest tanio i solidnie, 
aczkolwiek są jeszcze potrzeby, które 
należy uwzględnić. Osiągnięcia to: 
budowa kanalizacji sanitarnej w Poros-łach i w Choroszczy,  budowa drogi 
przez Sienkiewicze, odnowienie przedszkola i innych budynków 
komunalnych, dokończenie szosy Kruszewskiej, budowa ul. Aleja 
Niepodległości, instalacje solarne, samochody strażackie i plac zabaw 
oraz remont okazałej sali na piętrze  Centrum Kultury.

Którą z inwestycji samorządowych w Pana okręgu z tego czterolecia 
ocenia Pan najlepiej i dlaczego?
Najbardziej istotne inwestycje znajdowały się na styku mego okręgu i 
sąsiednich, były to: budowa wspólnie z Powiatem Białostockim ulicy aleja 
Niepodległości ze skrzyżowaniem ulicy Sienkiewicza i Placu Brodowicza. 
Dla Choroszczy to strategiczna i bardzo reprezentacyjna droga.
Druga inwestycja to budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-ego Maja i 
Wichrowych Wzgórzach z kolektorem głównym do ul. Sienkiewicza. 
Realizacja obu tych zadań znacząco polepszy warunki życia mieszkańców 
Choroszczy i daje szanse na dalszy rozwój miasta.

Jaką inwestycję samorządową w całej gminie z lat 2010-2014 ocenia Pan 
najlepiej?
Najdroższą inwestycją, a jednocześnie wspierającą bezpośrednio 
gospodarstwa domowe jest budowa 380 instalacji  solarnych za około 7 
mln zł przy dofinansowaniu 80 kosztów. Efekt ekologiczny i ekonomiczny 
dla mieszkańców powoduje, że są następni chętni do skorzystania z 
programu, który powinien być kontynuowany. 

Jakie wydarzenie społeczno-kulturalne z obszaru gminy z ostatnich 
czterech lat uważa Pan za najważniejsze dla rozwoju społeczności?
Jako członek Zarządu Ochotniczej  Straży Pożarnej w Choroszczy od 
pokoleń związany z jej działalnością, najbardziej zaangażowany byłem w 
obchody 100-lecia powstania tej najstarszej organizacji w gminie.
Podczas tych obchodów, które trwały cały rok 2012 wydano „Album 100 
lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy”, ukazały się liczne artykuły o 
działalności OSP i jej członkach, zorganizowano wystawę zdjęć i pamiątek. 
Społeczność lokalna ufundowała nowy sztandar. Po Mszy Świętej na 
uroczystości przed remizą  przekazano sztandar jednostce wraz z 
kluczykami do nowo pozyskanego samochodu „Renault-Kerax”.

Z jakiej własnej inicjatywy samorządowej z mijającej kadencji jest Pan 
najbardziej dumny?
Myślę, ze w obecnej kadencji moim osobistym sukcesem jest to, że byłem 
jednym z inicjatorów powstania Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy, 
którego pierwsze projekty będą realizowane w 2015 roku. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy miasta docenią możliwość osobistego wzięcia udziału w 
kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Zakładam, ze duże 
zainteresowanie mieszkańców Budżetem Obywatelskim zachęci również 
przyszłe władze miasta i gminy do zwiększenia kwoty budżetu jak i 
rozszerzenia sfery publicznej, którą może on finansować.

Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych 
Mieszkańcom Gminy Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż w dniu 22 października 2014 
roku w godzinach 9.00 – 14.00 w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w 
Choroszczy mieszącej się przy ulicy Sienkiewicza 29 (I piętro, wejście z  
tyłu budynku), odbył się „Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych  
Mieszkańcom Gminy Choroszcz”. 
Konsultacji  prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa administra-
cyjnego udzielała Kancelaria Radców Prawnych H. Goryszewski, B. 
Nieszczerzewski. Nie były udzielane porady z zakresu prawa karnego.
Kolejny „Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych Mieszkańcom Gminy 
Choroszcz” zostanie wyznaczony w miesiącu grudniu bieżącego roku.

UM

Zapytaj eksperta, czy Twój biznes ma sens

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach kampanii 
społecznej „2014 rokiem przedsiębiorczości. Postawmy na siebie” 
organizuje cykl bezpłatnych konsultacji z ekspertami z funduszu 
inwestycyjnego, posiadającymi duże doświadczenie w ocenie i 
inwestowaniu w nowe firmy. Jeżeli myślisz o własnej działalności, ale 
nie wiesz, od czego zacząć, jesteś osobą planującą założyć działalność 
gospodarczą lub już ją prowadzisz, ale ciągle masz wątpliwości czy twój 
biznes ma sens; skorzystaj z doświadczenia ekspertów, którzy chętnie 
podzielą się swoją wiedzą z zakresu planowania i inwestycji.

Inicjatywa „Zapytaj eksperta, czy Twój biznes ma sens” skierowana jest do 
osób poszukujących profesjonalnych konsultacji biznesowych z zakresu 
analizy pomysłu na biznes pod kontem jego wizji, innowacyjności, ryzyka 
oraz możliwości skalowania.  Mniej wątpliwości to większa szansa na 
sukces w biznesie.

Najbliższy dyżur: środa 29 października 2014
Miejsce: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 
Białystok. Godziny: 10:00 – 12:00 
Zapraszamy! 
www.postawmynasiebie.pl

mat. org., oprac. red.

Trwa 3 edycja projektu „Język angielski oknem na świat”. Do grudnia 44 
uczestników odbędzie 60-godzinny kurs doskonalący przede wszystkim 
umiejętności rozmowy w języku angielskim. Po raz kolejny, dzięki 
wsparciu logistycznemu przedsięwzięcia przez choroszczański samorząd 
i burmistrza, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w 
Urzędzie Miejskim w Choroszczy. 

Uczestnicy są bardzo zadowoleni i bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, 
frekwencja po 1/3 kursu wynosi ponad 90%. W kursie uczestniczą 34 
panie, z czego 8 to bezrobotne, 3 nieaktywne zawodowo i 23 zatrudnione. 
Panów jest 10, z czego 2 nieaktywnych zawodowo a 8 zatrudnionych. 
Wszyscy podkreślają znakomitą atmosferę sprzyjającą nauce, jaka panuje 
na zajęciach Stowarzyszenia Wiedza w Praktyce.

Red.

Język angielski oknem na świat
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W marcu 2014 r. Biblioteka Publiczna w Choroszczy ogłosiła konkurs na 
ekslibris biblioteki z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Biblioteki 
Publicznej w Choroszczy. Honorowy patronat nad konkursem oraz 
nagrodę ufundował Burmistrz Choroszczy. Na konkurs zostało 
przysłanych 26 prac, z tego 20 spełniało wymogi konkursowe.

We wtorek 21 października został rozstrzygnięty konkurs na ekslibris. Na 
spotkanie przybyli zaproszeni goście: Mirosław Zalewski – z-ca burmistrza 
Choroszczy, przedstawiciele i Pani prezes Koła Emerytów i Rencistów nr 15 
w Choroszczy – Irena Sakowicz, klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki, 
Pan Jan Adamski, uczestnicy konkursu oraz  młodzież z Gimnazjum 
Publicznego w Choroszczy.
Jury w składzie Pani Krystyna Kosior – adiunkt Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Choroszczy, Pan Józef Waczyński – przewodniczący Komisji 
Kultury w Choroszczy, Pan Romuald Ożlański – dyrektor Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i Pani Elżbieta Wróblewska – 
kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy, przyznało pierwsze miejsce i 
zwycięstwo  Pani Kamili Borys z Szepietowa uczennicy czwartej klasy 
Liceum Plastycznego w Supraślu.
Wyróżnienie otrzymała Marta Janowska, także uczennica czwartej klasy 
Liceum Plastycznego w Supraślu. 
Gościem spotkania był Pan Juliusz Szczęsny Batura z Augustowa, autor 
wielu prac ekslibrisów, artysta plastyk, pracuje jako nauczyciel plastyki w 
placówkach oświatowych w Augustowie i Suwałkach. Ekslibrisem zajmuje 
się od początku lat osiemdziesiątych. Tworzy syntetyczne znaki graficzne 
w technice linorytu i plastykorytu, operując prostymi środkami wyrazu 
plastycznego. Swoje prace prezentował na wystawach w kraju oraz za 
granicą.
Na koniec uroczystości Pani Irena Sakowicz przekazała gratulacje i piękne 
kwiaty z okazji jubileuszu biblioteki. Pan Mieczysław Ciołko otrzymał list 
gratulacyjny przekazany przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za wieloletnia 
współpracę, za życzliwość i pomoc w codziennej pracy bibliotekarzy. List 
gratulacyjny z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku otrzymała również 
Biblioteka Publiczna w Choroszczy z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia.

Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane prace.
Wystawę z nadesłanych prac obejrzeć można do końca października.

Zapraszamy!
Kierownik Biblioteki

Elżbieta Wróblewska

Konkurs na exlibris Biblioteki Publicznej w Choroszczy rozstrzygnięty

Spotkania literacko-plastyczne
w Barszczewie

Jesienny sezon spotkań literacko-plastycznych rozpo-częliśmy od odwiedzin 
naszych „malusińskich” z Przedszkola Samorządowego w Barszczewie. Nawiązując 
do obecnej pory roku – jesieni, oraz darów jakie niesie ze sobą ta pora, 
przygotowaliśmy przedstawienie na podstawie wiersza J. Brzechwy ,,Na straganie”. 
Tematem przewodnim były warzywa, w role których, wcieliły  się dzieci z koła 
literacko-plastycznego, działającego przy  Filii Bibliotecznej w Barszczewie.

W humorystyczny sposób przekazaliśmy ,jak ważne dla zdrowia są witaminki, tym 
samym zachęcając dzieci do codziennego spożywania warzyw i owoców.
Spotkania koła literacko-plastycznego w Barszczewie odbywają się w każdą środę 
miesiąca o 14:30-15:30. Zapraszamy do twórczej zabawy!

Małgorzata Świszcz
bibliotekarz

W sobotę 20 września 2014r. po raz 
pierwszy w tym roku, obyły się zajęcia dla 
dzieci i ich rodziców. W czasie zajęć 
wspólnie czytaliśmy bajkę pod tytułem 
„Zuzia i fiołkowy kapelusz” Edyty 
Zarębskiej, następnie dzieci rysowały 
ilustracje do przeczytanej książeczki. 
Takie zajęcia wspólne z rodzicami 
sprzyjają dobremu samopoczuciu ich 
pociechom , a także pozwolą rodzicom 
wzmacniać relacje ze swoimi dziećmi.  Są 
to zajęcia dla najmłodszych, gdzie 
rodzice mogą wspólne spędzać czas na 
kreatywnej i rozwijającej zabawie. 
Kolejne z cyklu zajęcia odbyły się 
w sobotę 04.10.2014 r., tym razem 
plastyczne pt. „Jesienne inspiracje”.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu 
(w soboty), są przewidziane zadania 
plastyczne i manualne, głośne czytanie 
bajek, baśni, wierszy, gry i zabawy 
ruchowe. Zapraszamy! Szczegółowe 
informacje pod nr 85 710 23 93.

Lucyna Jutkiewicz
bibliotekarz

Biblioteczne zajęcia dla dzieci 

(od 3-5 lat) i ich rodziców

Ciekawe spotkanie autorskie 
z Edytą i Robertem Zarębskimi…

W czwartek  16 października 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Choroszczy odbyło 
się spotkanie literacko – muzyczne  z autorką książek dla dzieci, ilustratorką 
książek, malarką i grafikiem komputerowym Panią  Edytą Zarębską oraz muzykiem 
i kompozytorem Robertem Zarębskim.

Bohaterka spotkania zadebiutowała książką pod tytułem „Opowieści babci Gruni”. 
Jest to rymowana bajka o niesamowitych przygodach mysiej rodziny, własnoręcznie 
przez autorkę ozdobiona. Napisała także: Pamiętnik, Antek i stara jabłonka, Zosia 
i fiołkowy kapelusz. Pani Edyta pisze pełne przygód książeczki doskonałe dla dzieci, 
które rozpoczynają naukę czytania, ukazujące się w serii „Pierwsze czytanki”. Za 
powieść dla młodych czytelników „Wilk i ziarenko miłości” otrzymała wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren organizowanym przez Fundację „ABC 
XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.
Podczas spotkania Pani Edyta  wystąpiła w baśniowej kreacji. Na początku 
opowiedziała o swoich przygodach z dzieciństwa będących inspiracją dla jej 
twórczości literackiej, którą zaprezentowała czytając wiersze i fragmenty książek. 
Następnie zaprosiła uczestników do zabawy rysunkowej. Pisarka rysowała etapami 
postać, a dzieci odgadywały co może ona przedstawiać.   
W zabawę z dziećmi włączył się również Pan Robert Zarębski, który czytał bajki, 
zadawał dzieciom pytania oraz grał i śpiewał piosenkę autorską „Mądra rzeka”, która 
powstała z okazji Święta Bibliotek. Od początku spotkania dzieci brały aktywny udział, 
odpowiadały na pytania, wspólnie śpiewały piosenkę. Spotkanie upłynęło 
w niezwykle miłej atmosferze.
Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania, aktywnie w nim uczestniczyły. Pani 
Edyta oraz Pan Robert świetnie poprowadzili spotkanie, które było bardzo 
urozmaicone, dzięki czemu spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony 
dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z dwóch  kl.  III Szkoły Podstawowej 
w Choroszczy. Spotkanie Państwa Zarębskich odbyło się  dzięki Książnicy Podlaskiej 
im. Ł. Górnickiego w Białymstoku w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

Kierownik biblioteki
Elżbieta Wróblewska

Chcesz sprawdzić dostępność książki w bibliotece? Zadzwoń:

Biblioteka Publiczna w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29) - tel. 857102393
Filia w Klepaczach (ul. Niewodnicka 19) - tel. 85 6626211

Filia w Barszczewie (Barszczewo 41) - tel. 85 7191390
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Szkoły i przedszkola w gminie uroczyście obchodziły Dzień Edukacji 
Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Młodzi ludzie w odświętnych 
strojach uczestniczyli w apelach i akademiach. Nie zabrakło życzeń 
składanych dla wychowawców, pedagogów i pracowników obsługi. 
Dyrektorzy szkół dziękowali wszystkim pracownikom za wytrwałą 
i owocną pracę, a uczniom przede wszystkim za postępy w nauce i w 
zachowaniu. Nie zabrakło ciepłych słów do szkolnych społeczności 
kierowanych przez samorządowców z burmistrzem Choroszczy Jerzym 
Ułanowiczem na czele. W Zespole Szkół w Choroszczy jednym z głównych 
tematów poruszanych na apelu był realizowany przez szkolę projekt 
„Szkoła z Klasą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowoczesna sala komputerowa z 16 w pełni wyposażonymi stanowiskami 
komputerowymi, laboratorium językowe, środki dydaktyczne ułatwiające 
przyswajanie wiedzy, wycieczki, doradztwo zawodowe i psychologiczne, 
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych do wyboru zarówno w Publicznym 
Gimnazjum, jak i Liceum Ogólnokształcącym w Choroszczy – to oferta 
z jakiej korzystają obecni i przyszli uczniowie naszej szkoły. Zespół Szkół 
w Choroszczy uczestniczy w projekcie, współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami projektu są: 
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” i Gmina 
Choroszcz. Wartość projektu to blisko 600 tys. zł.

red, fot. WJC

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej biblioteka w 
Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy zorganizowała 
dwa konkursy: recytatorski „Wiersze dla naszej pani” i plastyczny 
„Portret naszej pani”. W czwartek 9 października 2014 r. odbył się 
konkurs recytatorski „Wiersze dla naszej pani”. Do konkursu przystąpili 
uczniowie z klas II i III – 23 osoby. Komisja miała nie lada wyzwanie, 
ponieważ uczestnicy ustawili wysoką poprzeczkę i decyzja o przyznaniu 
nagród i wyróżnień nie była prosta. Jury wysłuchało mnóstwo pięknych, 
zabawnych i wzruszających utworów polskich poetów o nauczycielach.

Decyzją komisji konkursowej w kategorii klas II – I miejsce zajęła Weronika 
Muczyńska, II – Martyna Mikulska, III – Maria Wnorowska, wyróżnienia 
otrzymali Gabriela Piszczatowska, Dominik Kozłowski. W kategorii klas III 
– I miejsce otrzymała Klara Kadysz, II – Aleksandra Grześ, III – Oliwia 
Rutkowska, wyróżnienia Aleksandra Kulesza i Anna Zajkowski. Laureaci 
otrzymali nagrody i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy. Natomiast 
piękne prace plastyczne przygotowali uczniowie klasy III a i III c i z koła 
plastycznego prowadzonego przez panią Renatę Rajewską. Nagrodzone 
prace plastyczne to:
I miejsce – Gabriela Maciejewska, Monika Prokopowicz
II miejsce – Wiktoria Wiszowata, Ewa Krysiewicz
III miejsce – Wiktoria Mocarska, Paula Gołaszewska
Prace wyróżnione to prace Martyny Poletyło i Zuzanny Sosnowskiej. 
Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy.

Marzanna Szumkowska, Walentyna Litwin
nauczyciele bibliotekarze

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej odbywał się w naszym 
przedszkolem pod hasłem „Przedszkole domem drugim jest…”. Na 
uroczystym apelu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Burmistrza Jerzego 
Ułanowicza, Dyrektora Zespołu Szkół – pana Andrzeja Winnickiego, 
panią Irenę Sakowicz z przedstawicielkami Koła Rencistów i Emerytów, 
przedstawicieli Rady Rodziców oraz nauczycieli i pracowników naszej 
placówki. Uroczystość przebiegała w wyjątkowej atmosferze. Dzieci 
tańcami, wierszami i piosenkami dziękowały swoim paniom za trud 
i serce włożone w pracę.

Po uroczystości odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego 
„Przedszkole domem drugim jest…”.  Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Dzieci wykonały dużo prac na bardzo wysokim 
poziomie. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać na holu naszego 
przedszkola.
Prace nagrodzone: 
Oliwia Wiszowata, Weronika Pacuk, Krysia Muczyńska, Maja Czajkowska, 
Agatka Jeromin, Zuzia Steckiewicz i Amelka Sosnowska.
Prace wyróżnione:
Michał Rogowski, Natalka Kopczewska, Celinka Chorąży, Maja Tynecka, 
Tomek Malinowski, Zuzia Walińska, Gabrysia Komła, Daniel Kurzyna, Jakub 
Reszeć, Marianka Zawadzka, Gabrysia Perkowska, Kasia Lipska, Wiktoria 
Tryskuć.

Małgorzata Hubbell, Aneta Wysocka

We wtorek 14 października w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 
związku z Dniem Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia, na 
którą przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice 
i uczniowie. Dyrektor szkoły Joanna Zawadzka złożyła wszystkim 
pracownikom szkoły życzenia i podkreśliła, że nauczyciele z zaanga-
żowaniem i pasją wykonują swoją pracę.

Powinszowania w imieniu Rady Rodziców przekazał pan Marek Żmójdzin. 
Oprawę artystyczną pod kierunkiem pań A. Zajko i R. Rajewskiej 
przygotowały dzieci z klas III a i III c. Na zakończenie części artystycznej 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali drobne upominki 
wraz z życzeniami.

ms

Dzień Edukacji Narodowej 
w gminie Choroszcz

Dzień Edukacji Narodowej 
w Szkole Podstawowej 

w Choroszczy...

Niech nam żyją nauczyciele
i cały szkolno-pedagogiczny stan!
Dziękujemy za waszej pracy wiele,
za trwałą wiedzę ofiarowaną nam!

Nieście dalej dzielnie 
kaganek oświaty,
a od szkolnej braci 
przyjmijcie te kwiaty!

* wiersz powstał w ramach prac dozwolonych
  Choroskiej Brygady Poezji Użytkowej

... i w Przedszkolu Samorządowym

Konkursy 

W czwartek 2 października 2014r. w Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy odbyły się ćwiczenia z ewakuacji. Uczniowie 
klas I – VI pod opieką nauczycieli sprawnie opuścili szkołę i zebrali się na 
boisku. Ćwiczeniami z  ewakuacji kierował Dowódca 3 Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Białymstoku mł. bryg. Paweł Ostrowski. 
W ewakuacji uczestniczyli również przedstawiciele OSP w Choroszczy 
i UM w Choroszczy, a dodatkowo nad bezpieczeństwem uczniów 
czuwała pielęgniarka szkolna.

Po ćwiczeniach uczniowie z klas IV – VI wzięli udział w spotkaniu, które 
poprowadził pan Tadeusz Lewkowicz Komendant OSP w Choroszczy, 
przypominając podstawowe zasady zachowania się podczas różnych 
wypadków. Takie ćwiczenia z ewakuacji w znaczący sposób poprawiają 
bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły.     MS

Ćwiczenia ewakuacji

„Bezpieczna droga do szkoły” 
w Zespole Szkół w Choroszczy

Po raz trzeci w naszej szkole podjęta została inicjatywa pod hasłem 
„Bezpieczna droga do szkoły”. Miała ona na celu uzmysłowienie 
młodzieży jak bezpiecznie poruszać się po drogach i jakie podejmować 
działania w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami wypadku. Na terenie 
szkoły i w bibliotece powstały gazetki informacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa na drodze oraz telefonów służb alarmowych.

W środę 17 września 2014 r. w ramach powyższej akcji odbył się konkurs 
pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Wzięło w nim udział 34 
uczniów gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test, w którym udzielali 
odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem poruszania się po 
drogach. Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. Anna Kozłowska, p. 
Alicja Gniedziejko i p. Irena Słomińska.
Laureatami konkursu zostali:
Bartłomiej Klimaszewski kl. II b, Mateusz Zagórski kl. II b, Patrycja 
Lenczewska kl. II b, Monika Tereszkiewicz kl. I c, Łukasz Sołomianko  kl. 
III c, Agnieszka Malinowska kl. II a i Paulina Śleszyńska kl. I b.
Rozdanie dyplomów i nagród miało miejsce w bibliotece szkolnej we 
wtorek 23 września 2014 r.
W piątek 19 września 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty 
pierwszej pomocy. Szkolenie „I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy” 
przeprowadziły p. Beata Guziejko i p. Barbara Joka. Wzięło w nim udział 
36 uczniów z klas I – III gimnazjum. Celem szkolenia było nabycie wiedzy 
teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczestnik szkolenia po jego 
zakończeniu powinien umieć właściwie ocenić sytuację, efektywnie 
wezwać pomoc, prawidłowo zareagować w przypadku większości 
spotykanych stanów zagrożenia życia.
Tego samego dnia odbył się quiz dotyczący znajomości przepisów 
ruchu drogowego przygotowany przez p. Piotra Smalaka.

Choroszcz 27.09.2014 r.
Organizatorzy

W czwartek 25.09.2014 r. pięciu uczniów Szkoły Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Choroszczy otrzymało dyplomy laureata ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz nagrody przyznane przez 
organizatora. Wśród wielu prac plastycznych  przepięknie wykonanych 
przez uczniów naszej szkoły i przesłanych organizatorowi w konkursie 
kampanii na temat „Mój wolny czas” zostali wyróżnieni:

Maria Raczkowska – uczennica klasy IV b, Izabela Pawilcz – uczennica klasy 
IV b, Zuzanna Zubrycka – uczennica klasy IV b, Emilia Wiśniewska – 
uczennica klasy IV c, Kacper Ambrożewicz – uczeń klasy IV c.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, 
którzy wzięli udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach kampanii. Kierujemy serdeczne podziękowania Burmistrzowi 
Choroszczy panu Jerzemu Ułanowiczowi i  panu Witoldowi 
Wróblewskiemu za sfinansowanie i koordynowanie materiałów kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Irena Kraśnicka – pedagog

We wtorek 30 września 2014 r. 
dzieci z klas I – III uczestniczyły 
w imprezie czytelniczej z okazji 
Dnia Głośnego Czytania. Dzień ten 
jest obchodzony 29 września, a 
celem jest  zwrócenie uwagi 
i zachęcenie rodziców, aby czytali 
książki swoim dzieciom. 
Uczniowie z kół dziennikarskich 
przebrani za bohaterów bajek 
czytały dzieciom fragmenty różnych 
książek dziecięcych. 
Impreza bardzo się podobała uczniom i nauczycielom.

Walentyna Litwin, Marzanna Szumkowska
 – opiekunowie kół dziennikarskich

Konkurs plastyczny kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”

Dzień Głośnego Czytania
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Burmistrz Choroszczy, Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”, Galeria „U 
Majstra” w Grodnie, Galeria M-GCK w Choroszczy oraz mecenas 
wydarzenia – Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w 
Choroszczy Sp. z o.o. zapraszają na wystawę malarstwa Darii Ostrowskiej 
pt. „Zapomniane opowieści”. Wernisaż rozpocznie się w środę 19 
listopada br. o 19:00 w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 29 w Choroszczy. Wcześniej,  bo w piątek 24 
października wystawa gościć będzie w galerii „U Majstra” w Grodnie przy 
ul. Kirowej 8. „Zapomniane opowieści” będą drugą w ostatnim czasie 
wystawą artystki, która zdobywa uznanie w kraju i za granicą. Przed 
rokiem choroskie Centrum Kultury gościło wystawę „Kobieta – 
identyfikacja emocji”

„Zapomniane opowieści” to przedstawienie polskich legend, słowińskich 
mitów i zabobonów, o których już mało kto pamięta. Na 12 obrazach 
odnajdujemy kobiety z tych starych opowiadań przekazywanych z ust do 
ust. Wszystkie bohaterki są niezwykłe, są wzorem dobroci i odwagi, a 
niektóre – odwrotnie – są na wskroś złe. Jednak koło żadnej nie da się 
przejść obojętnie, nie tylko ze względu na ich historie. Nie dlatego, że były 
piękne i niejednokrotnie ich imionami nazywano polskie jeziora czy osady. 
Nie dlatego, że dzięki nim tworzyły się legendy i tradycje słowiańskie. 
Przede wszystkim powinny być ocalone od zapomnienia dlatego, iż są 
odzwierciedleniem  największego pragnienia każdego człowieka – miłości. 
Miłości do mężczyzny, rodziców, przyrody, do ludzi. Każda z tych kobiet 
chciała po prostu kochać i dlatego każda z nich powinna zostać 
zapamiętana.
Daria Ostrowska – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku 
ceramiki artystycznej w Olsztynie oraz Instytutu Sztuk Pięknych UWM w 
Olsztynie – dyplom z malarstwa pt. „Ikonografia Kobiety” 2010 r. Od 2011 r. 
mieszka i tworzy w Choroszczy. Uczestnik wystaw zbiorowych i 
międzynarodowych plenerów malarskich. Zdobyła wyróżnienie w 
przeglądzie malarstwa „Wyprawa w kierunku wyobraźni” w Białymstoku 
2012. Została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie fotograficznym 
„Ciało kronika chwil”  2013. Autorka indywidualnej wystawy „Kobieta – 
identyfikacja emocji” M-GCK Choroszcz 2013. Czynnie bierze udział w  
aukcjach młodej sztuki największych domów aukcyjnych w Polsce m.in. 
Polswiss Art w Warszawie,  Wrocławski Dom Aukcyjny/ galeria DNA, Dom 
Aukcyjny DESA  Kraków  Zajmuje się malarstwem akrylowym, główną 
bohaterka jej prac jest kobieta, której złożoną naturę stara się przedstawić 
w  s w o i c h  p r a c a c h  P r o w a d z i  r ó w n i e ż  b l o g  o  s z t u c e  – 
dariaalicja.blogspot.com, na którym prezentuje swoje prace. 

M-GCK/Red.

„Zapomniane opowieści”
- wystawa prac

malarskich
 Darii Ostrowskiej

Podlaska Akademia Kultury przy Towarzystwie Amicus oraz DKF 
Fabryka Moesa działający w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w 
Choroszczy zapraszają na film „Układ zamknięty” w reżyserii Ryszarda 
Bugajskiego w środę 29 października, godz. 19:00. Projekcja odbędzie 
się w świetlicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia trzech właścicieli świetnie 
prosperującej spółki, którzy – wskutek zmowy skorumpowanych 
urzędników: prokuratora i naczelnika urzędu skarbowego – zostają 
pokazowo zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie 
przestępczej i prania brudnych pieniędzy.
Inspiracją dla scenarzystów filmu była prawdziwa historia biznesmenów, 
zmagających się z zarzutami stawianymi przez prokuraturę oraz urząd 
skarbowy. Wszyscy trafili do aresztu, a ich firmę doprowadzono do 
upadku. Sprawy prowadzone przeciwko nim zostały po latach umorzone z 
powodu braku znamion przestępstwa, a przedsiębiorcy otrzymali 
symboliczne zadośćuczynienia.
gatunek: Thriller
produkcja: Polska
premiera: 5 kwietnia 2013
scenariusz: Mirosław Piepka, Michał S. Pruski
czas: 115 min.
Projekcja współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego
Wstęp na projekcję jest bezpłatny.

ip/r

DKF Fabryka Moesa zaprasza 
na film „Układ zamknięty”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w „Choroszczańskim Dyktandzie 2014”, 
które odbędzie się w sobotę 8 listopada o 17:00. 

Każdy, kto ukończył 7 lat, może wziąć udział w dyktandzie, wystarczy 
zanieść zgłoszenie osobiście bądź nadesłać je do 6 XI 2014 (włącznie) 
pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (na adres: kultura@choroszcz.pl; w 
temacie należy wpisać: „Dyktando, zgłoszenie”) do M-GCK (ul. H. 
Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz). Regulamin i karta zgłoszeniowa do 
pobrania znajdują się poniżej.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 22.11.2014 w Centrum Kultury o 
18:45, bezpośrednio przed II Choroszczańską Nocą Gier.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Patronat medialny nad 
imprezą sprawuje „Gazeta w Choroszczy”.    Red.

Choroszczańskie Dyktando 
– już 8 XI – zapraszamy!

Dyskusyjny Klub Filmowy Fabryka 
Moesa działający przy Miejsko-
G m i n ny m  C e nt r u m  Ku l t u r y  w 
Choroszczy zaprasza miłośników kina 
niezależnego na pokaz filmów, które 
wzięły udział w konkursie Filmowe 
Podlasie Atakuje 2014 - Reaktywacja. 
Podczas projekcji, która odbędzie się 
12 listopada 2014 roku w Miejsko-
G m i n ny m  C e nt r u m  Ku l t u r y  w 
Choroszczy odbędzie się spotkanie z 
twórcami niektórych filmów. Wstęp 
na pokaz jest bezpłatny. Zapraszamy 
serdecznie.

FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
akcji promujących kino niezależne. Po lokalnej odsłonie, projekt zawsze 
wychodzi poza Białystok i region w formie pokazów (kilkadziesiąt rocznie - 
w Polsce i za granicą). Zorganizowana w 2012 roku jubileuszowa, X edycja 
konkursu FPA! stała się zarazem końcem akcji Filmowe Podlasie Atakuje! 
w dotychczasowym kształcie – z konkursami i nagrodami. FPA! 
przerodziło się w FILMOWE PODLASIE ATAKUJE! – REAKTYWACJA! 
wracając tym samym niejako do korzeni czyli do formy zwykłego 
przeglądu. Postawiło też na edukację, stąd pomysł na kursy filmowe pod 
nazwą FILMOWE PODLASIE EDUKUJE!
Organizatorem akcji jest Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”

Ipo, autor grafiki: Karol KRL Kalinowski

Filmowe Podlasie
Atakuje Choroszcz

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza na spotkanie z 
podróżnikiem Michałem Dzióbkiem, który w lipcu tego roku odbył 
wyprawę motocyklową nad Morze Barentsa. Trasa wiodła przez sześć 
krajów, liczyła 7400 km, przejechanie jej zajęło 13 dni.

Podczas spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2014 roku o godzinie 
18:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy podróżnik 
opowie o swoich przygodach, które przeżył na tej trasie, , atrakcyjnych 
miejscach, zaprezentuje zdjęcia z podróży oraz udzieli praktycznych porad 
przy planowaniu podobnych wypraw. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. 
Zapraszamy!

M-GCK, fot. Michał Dzióbek

Motocyklowa podróż nad morze
Barentsa - spotkanie z podróżnikiem

 Michałem Dzióbkiem

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza na II 
Choroszczańską Noc z Grami, która odbędzie się w nocy z 22 na 23 
listopada 2014 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00. 

II Choroszczańska Noc z Grami to minikonwent dla miłośników gier 
karcianych i planszowych oraz osób, które dopiero chcą zacząć swoją 
przygodę z tą formą spędzania czasu. Podczas minikonwentu będzie 
można zagrać w gry, które zostaną udostępnione przez organizatorów lub 
przynieść własne. Organizatorami Choroszczańskiej Nocy z Grami jest 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy. Choroszczańską Noc 
z Grami wspiera białostocki sklep Gryfan. Udział w imprezie jest bezpłatny. 
Zapraszamy.

M-GCK

II Choroszczańska Noc z Grami

Mistrzostwa Podlasia w Munchkina
W sobotę 20 września 2014 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyły 
się II Mistrzostwa Podlasia w grę Munchkin. Udział w zmaganiach wzięła 
udział trzyosobowa reprezentacja Klubu Gier działającego w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy. 

W rywalizacji w sumie wzięło udział 36 osób. Mistrzem Podlasia w tym 
roku został poznanianin Tomasz Jankowski. Po ciężkich zmaganiach 
choroszczanie Przemysław Waczyński i Wojciech Siemieniuk zajęli 4 i 5 
miejsce. Na 11 miejscu turniej ukończył białostoczanin Paweł Baradyn, 
który regularnie uczęszcza na spotkania klubu gier w Choroszczy. 
Mistrzostwa Podlasia w Munchkina odbyły się w ramach Suwalskiego 
Festiwalu Fantastyki. 
Wszystkich zainteresowanych grami bez prądu zapraszamy na spotkania 
Klubu Gier Planszowych i Karcianych, które będą odbywały się od 
listopada w każdy piątek od godziny 17:30 w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury w Choroszczy.  

M-GCK, fot. Suwalski Ośrodek Kultury

W czwartek 30 października o 17:00 w Centrum Kultury zobaczyć będzie 
można krzyże i kapliczki Grodzieńszczyzny na zdjęciach Natalii Dorosz, 
małe obiekty sakralne środkowej Białorusi sportretowane przez Valerego 
Vedrenko oraz choroszczańskie krzyże i kapliczki w ujęciu Mariusza 
Piotrowskiego. 

To międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Pomocy Rubież, Galerię M-GCK w Choroszczy, Galerię 
„U Majstra” w Grodnie. Mecenasami wystawy są Marszałek Województwa 
Podlaskiego i Burmistrz Choroszczy.         Red.

Przedstawiciele choroszczańskich środowisk patriotycznych - Stowarzy-
szenia Pamięć i Tożsamość Skała, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz 
Koła Emerytów i Rencistów nr 15 uczestniczyli 5 X w uroczystościach 
upamiętniających tragedię Łukawicy, jaką zgotowali carscy oprawcy przed 
151 lat, paląc wieś za udział w powstaniu styczniowym.                red. fot. ZA

W niedzielę 5 października już 
po raz 14 odbyła się Msza 
Święta polowa z błogosła-
wieństwem zwierząt .  Na 
Błoniach Jana Pawła II zebrali 
się liczni miłośnicy mniejszych i 
większych zwierząt oraz ich 
pupile. Modlono się w intencji 
h o d o w c ó w  i  i c h  „ b r a c i 
mniejszych”. Nie zabrakło gości 
spoza parafii i gminy, którzy 
przybyli, by uczestniczyć w tej 
religijnej realizacji francisz-
kańskiej tradycji. 
Oprawę śpiewno-muzyczną 
parafialnemu wydarzeniu zapewniła  schola dziecięca (na zdj.).        

red.

W niedzielę 12 października w kościele parafialnym w Konowałach dzięki 
współpracy lokalnej parafii i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w 
Choroszczy odbył się koncert „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. To 
naprawdę piękny koncert (…) doskonale wpisuje się on w obchody Dnia 
Papieskiego w naszym kraju – tak patronujący wydarzeniu  burmistrz 
Choroszczy Jerzy Ułanowicz podsumowywał 4 koncert papieski w 
Konowałach. Dziękował też prof. Marii Terleckiej za prowadzenie, a ks. 
Bogusławowi Kieżelowi za pomysł, by w Konowałach na stałe zadomowiło 
się przedsięwzięcie z zakresu kultury wysokiej.

Blisko 100-osobowemu gremium słuchaczy śpiewał na chwałę Bogu 
barytonem Cezary Szyfman a na organach zagrał Sylwester Trojanowski. W 
programie znalazły się utwory J. S. Bacha, A. Stradelliego, F. P. Tostiego, Fr. 
Schuberta i C. Franca.

WJC

Międzynarodowa wystawa fotografii

Koncert papieski 

Tradycja franciszkańska

Z wizytą Łukawicy

Sobota 27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji w 
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy z inicjatywy i przy 
wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy o 17:00 odbyło się 
okolicznościowe spotkanie. Prelegentem był Paweł Kalisz z białostockiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 
Został też zaprezentowany film dokumentalny a choroszczańscy miłośnicy 
historii dyskutowali na tematy związane z Polskim Państwem Podziemnym. 
Tego dnia na budynkach samorządowych wywieszone były flagi RP, a na 
spotkaniu nie zabrakło samorządowców, włącznie z burmistrzem. Również 
na domach w Choroszczy i okolicach można było zauważyć wywieszony flagi, 
znak, że pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach!

red.

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
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Ostatnia część cyklu „Dekada w Unii Europejskiej jest poświęcona 
inwestycjom i przedsięwzięciom podjętym w roku 2013 oraz 
rozpoczętym lub planowanym do realizacji w roku 2014.

Ogromną w skali gminy i województwa była zapoczątkowana w 2013 r. 
przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP) inwestycja pt. 
„Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę jakości powietrza 
na terenie gminy Choroszcz”. Projekt był skierowany do osób fizycznych, 
mieszkańców gminy Choroszcz zameldowanych na pobyt stały, 
posiadających na własność budynki mieszkalne oddane do użytkowania 
na terenie gminy. Projekt zakładał instalację jednego z trzech wybranych 
zestawów solarnych (kolektorów słonecznych; w zależności od ilości osób 
w gospodarstwie domowym i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową) 
w 380 gospodarstwach domowych z dofinansowaniem 80% kosztów 
kwalifikowanych, ich zakupu i instalacji oraz serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego w okresie realizacji projektu i jego trwałości (5 lat po 
jego zakończeniu). Dobiegają końca montaże. Dodatkowo kolektory będą 
zainstalowane na 7 budynkach użyteczności publicznej należących do 
gminy (Urząd Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Choroszczy, 
Zespół Szkół w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Złotorii, Przedszkole 
Samorządowe w Choroszczy, Filia Przedszkola Samorządowego 
w Łyskach, Filia Przedszkola Samorządowego w Barszczewie). 

Obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski zapewnił Urząd Miejski w 
Choroszczy.
Instalowany zestaw kolektorów słonecznych składa się z kolektorów 
płaskich, zasobnika na podgrzewaną wodę, układu pompowego, układu 
bezpieczeństwa, układu hydraulicznego, układu sterowania, izolacji oraz 
stelaży do mocowania kolektorów na budynkach (koszty związane 
z adaptacją pomieszczeń do potrzeb instalacji solarnych oraz dodatkowe 
roboty budowlane dostosowujące budynek stanowią koszt właściciela 
nieruchomości). Dominującym założeniem, przyświecającym wykonaniu 
operacji, było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pocho-
dzących z pieców na paliwa stałe i olej opałowy oraz wzrost ilości energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy. Kolektory 
słoneczne posłużą do wytworzenia ciepłej wody na potrzeby bytowe 
gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Szacunki 
wskazują, że kolektory będą mogły wytworzyć rocznie ok. 779 100 kWh 
energii w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej. Nastąpi też 
zmniejszenie o około 298 ton emisji CO  i innych gazów cieplarnianych, 2

powstałych przy użytkowaniu pieców na paliwa stałe. Wszystko to 
powoduje, że obszar Zielonych Płuc Polski, w skład którego wchodzi m.in. 
nasza gmina, skorzysta na tej operacji znacząco. Z województwa 
podlaskiego 19 gmin zostało objętych wsparciem przy zakładaniu tzw. 
solarów, na łączną kwotę 35 mln zł (wartość wszystkich złożonych 
projektów to 49,6 mln zł). Projekt przygotowany przez naszą gminę 
opiewał początkowo na łączną kwotę 7 067 719,81 zł, a otrzymał wsparcie 
unijne w kwocie 5 274 181,71 zł. Była to najwyższa, spośród projektów 
przyjętych do realizacji, wartość przyznanej pomocy unijnej. Łączna 
wartość działań wyniosła 6 949 000 zł, w tym 5 274 000 zł stanowiły środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi 
Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i Działaniu 5.2 
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Wkład własny 
mieszkańców gminy i budżetu gminy sięgnął łącznie 1 675 000 zł.

Rok 2013 r. przyniósł podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji 
„Kanalizacja sanitarna we wsi Porosły I etap”, zgodnie z założeniami 
projektu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dzięki 
dużemu dofinansowaniu wybudowano główną linię kanalizacyjną, kanały 
grawitacyjne i przepompownie, wstawiono też rury, przygotowując 
jednocześnie infrastrukturę do kolejnego etapu projektu.

Inwestycja pochłonęła 970 147,66 zł. Dotacja sięgnęła 723 456,24 zł, 
pozostałe 246 691,42 zł to wkład własny samorządu. Inwestycję 
z ramienia Urzędu Miejskiego w Choroszczy realizował Zakład Energetyki 
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy (ZEC).
 
15 marca 2013 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego, władze gminy podpisały umowę na wykonanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) „Remontu świetlicy wiejskiej w Rogowie”. Zrobiono elewację 
budynku, wstawiono nowe obróbki wraz z instalacją odgromową, 
wymieniono pokrycie dachowe. Wyremontowano wnętrze budynku, w 
tym instalację wodno – kanalizacyjną. Kuchnię wyposażono w niezbędne 
meble. Wydatki całkowite projektu stanowiły 240 000,00 zł, 
dofinansowanie 104 474,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano 135 
526,00 zł.

W latach 2013 i 2014 w szkołach podstawowych w Choroszczy (wraz 
z filią), Kruszewie i Złotorii prowadzone były dwa projekty:
- „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz” – 
przewidywał zakup pomocy dydaktycznych i prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci ze 
specyficznymi trudnościami, np.: w czytaniu i pisaniu. Wartość projektu 
to 151 130,30 zł. Dofinansowanie sięgnęło 100%;
- „Poznaję, rozumiem, wiem” – zakładał przeprowadzenie zajęć z języka 
angielskiego w e-learingu na platformie Moodle dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych oraz zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego, angielskiego 
i matematyki, logopedyczne oraz artystyczno – rytmiczne, liczne kursy, 
warsztaty i wycieczki krajoznawcze dla 252 dzieci. Koszty projektu 
sięgnęły 388 396 zł, gdzie dofinansowanie stanowiło 349 556,40 zł, 
a wkład własny 38 839,60 zł. Operacja trwa do 31 grudnia 2014 r.

W bieżącym roku rozpoczęto kilka inwestycji z udziałem środków 
zewnętrznych, z których znacząca część nie jest jeszcze zakończona. 
W związku z powyższym, kwoty wskazane przy omawianiu kolejnych 
operacji będą danymi z umów przyznania pomocy lub umów partnerstwa 
i mogą ulec zmianie np.: w przypadku uzyskania niższej niż zakładana 
kwoty ofertowej w przetargu czy koniecznością wprowadzenia wcześniej 
nieprzewidzianych zmian zakresu działań.
 
Dnia 16 kwietnia 2014 r. zapoczątkowany został proces podpisywania 
umów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, gdzie jednym z beneficjentów był choroski ZEC. Umowa 
o przyznanie pomocy zakładała wspomożenie działań w ramach zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porosły – etap II”. Zgodnie 
z ww. kontraktem koszty całkowite inwestycji mogą sięgnąć nawet 2 530 
299,17 zł. Kwota pomocy wyniosła 1 000 000 zł. Za sprawą II etapu 
przedmiotowej inwestycji powstanie 2300 metrów instalacji 
grawitacyjnej oraz 1300 metrów tłocznej. Tym samym kanalizacja dotrze 
do 51 gospodarstw na terenie wsi Porosły. Zostaną też zbudowane dwie 
przepompownie ścieków. Zakończenie prac przewidywane jest w lutym 
2015 r., wówczas poznamy rzeczywisty koszt wykonania zadania, koszt 
własny oraz faktyczną kwotę dofinansowania.

Podpisano umowę na zorganizowanie „Ligi Gminnej w Piłce Nożnej na 
Terenie Gminy Choroszcz”. Podobnie jak w roku 2013 r., także w tym roku, 
rozgrywki ligi w piłkę nożną są dofinansowywane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
– mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Wszystkie założenia realizacji operacji i prowadzenia rozgrywek pozostały 
niezmienione w odniesieniu do roku poprzedniego, jednak zmianie uległy 
przepisy, na mocy których gmina uzyskała nie 70, a 80% dofinansowania 
do kosztów kwalifikowanych. Na organizację rozgrywek w roku 2014 
gmina uzyskała środki w wysokości 14 070,80 zł. Koszt całkowity i 
wysokość wkładu gminy poznamy po zakończeniu operacji.
 
Zespół Szkół w Choroszczy w roku 2014 przystąpił do projektu „Szkoła z 
Klasą”, którego całkowita wartość wyniesie w sumie 549 651,20 zł. Za 
sprawą unijnego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstała nowoczesna 
sala komputerowa i laboratorium językowe. Zakupione zostały środki 
dydaktyczne ułatwiające przyswajanie wiedzy, zorganizowane wycieczki 
oraz doradztwo zawodowe i psychologiczne. Przeprowadzony będzie 
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych do wyboru zarówno w Publicznym 
Gimnazjum, jak i Liceum Ogólnokształcącym w Choroszczy. Partnerem 
projektu jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”. 
Dofinansowanie działań sięgnęło 481 731,20 zł. Wkład własny gminy w 
postaci niepieniężnej (wynajęcie sal i udostępnienia miejsca do realizacji 
projektu) został wyceniony na 67 920,00 zł.
 
Z początkiem 2014 r. w Śliwnie, w gminie Choroszcz, powstał nowy 
ogólnodostępny obiekt rekreacyjny. Zlokalizowany w odległości ok. 450 m 
od kładki turystyczno – rekreacyjnej rozpiętej pomiędzy Śliwnem, a 
Waniewem. Każdy, kto szuka ciekawego miejsca na spotkanie w gronie 
znajomych czy z rodziną, znajdzie tu coś dla siebie. Na działce 

przygotowano 5 obszernych altan z zadaszeniem, stolikami (7 sztuk) i 
2ławkami (13 sztuk). Ponadto znajduje się tu miejsce na ognisko (50m ), 

2 2grill, boisko do siatkówki (200m ), plac zabaw dla dzieci (180m ), tablice 
edukacyjne (3 sztuki), sanitariaty, kosze na śmieci (6 sztuk), stojaki na 
rowery i duży parking także z miejscem na autokary. 

Inwestycja znacząco wzbogaciła jedną z największych atrakcji 
turystycznych gminy Choroszcz, jaką jest kładka Śliwno – Waniewo. 
Obecnie pokonując przeprawę turysta zarówno w Śliwnie, jak i w 
Waniewie znajdzie ostoję do odpoczynku, rekreacji i zabawy. Prace 
wykonane w Śliwnie to tylko część dużego projektu pn. „Budowa małej 
infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie 
Górnej Narwi”, wcielonego w życie wspólnie z gminami: Krypno, Narew, 
Narewka, Turośń Kościelna i  Suraż, koordynowanego przez 
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (SGGN) z siedzibą w Turośni 
Kościelnej. Łączna wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko sięgnęła 2 554 595,24 zł, w tym na terenie 
naszej gminy 365 187,00 zł. Całkowity wkład gmin w realizację 
przedsięwzięcia wyniósł 127 729,77 zł, w tym gminy Choroszcz – 22 
146,57 zł.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy 
systematycznie, już od roku 2009 prowadzi projekt „Jutro może być 
inaczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. Jego celem jest podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Choroszcz, 
poprzez organizację licznych warsztatów i szkoleń dla osób bezrobotnych. 
Skierowany jest przede wszystkim do długotrwale bezrobotnych, 
chcących zdobyć nowe kwalifikacje. 
Dotychczas, już w kilku odsłonach, zorganizowano wielogodzinne kursy 
i szkolenia m.in.: kurs sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej 
i elementami wizażu, kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem, 
kurs prawa jazdy kat. B, kurs operator koparko-ładowarki. Łączne koszty 
operacji sięgnęły 460 961,65 zł (2009 – 98 863,60 zł, 2010 – 68 768,92 zł, 
2011 – 70 886,91 zł, 2012 – 74 329,00 zł, 2013 – 85 809,72 zł, 2014 – 62 
303,50 zł), przy czym dofinansowanie wyniosło 407 680,20 zł (2009 – 87 
538,60 zł, 2010 – 59 768,92 zł, 2011 – 61 286,91 zł, 2012 – 66 524,45 zł, 
2013 – 76 799,69 zł, 2014 – 55 761,63 zł), a wkład samorządu 53 281,45 zł 
(2009 – 11 325,00 zł, 2010 – 9 000,00 zł, 2011 – 9 600,00 zł, 2012 – 
7 804,55 zł, 2013 – 9 010,03 zł, 2014 – 6 541,87 zł).

 ***
Podsumowując cykl artykułów „Dekada w Unii Europejskiej”, należy 
przypomnieć, że pieniądze uzyskane z rożnych programów unijnych 
pozwoliły wzbogacić nasz region w nowe drogi, a stare i zniszczone 
wyremontować. Zmodernizowano wiele obiektów użyteczności 
publicznej i stworzono liczne miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą się 
bezpiecznie bawić i uprawiać sport. Gminne imprezy zyskały na 
atrakcyjności, a szkoły przeprowadziły liczne zajęcia dodatkowe, 
pozwalając dzieciom i młodzieży poszerzać swoje horyzonty i budować 
nowe zainteresowania. 

Nasza gmina łącznie pozyskała dotychczas ponad 28 454 468 zł oraz 
26 125,04 euro, realizując działania inwestycyjne, kulturalne i 
oświatowe za kwotę całkowitą 48 264 874,99 zł. 

Pierwsze środki z przedakcesyjnego programu SAPARD, dzięki którym 
wybudowano m.in. kanalizację sanitarną w ulicach: Białostockiej, 
Kościuszki, Pieściuka i Zastawie I w Choroszczy oraz Niewodnickiej i 
Wodociągowej w Klepaczach, jednoznacznie wskazały, że fundusze unijne 
mogą pomóc w realizacji wielu różnorakich przedsięwzięć i wesprzeć 
rozwój gminy. Choroszcz z programu SAPARD korzystała w latach 2002 – 
2003, przy wykonywaniu czterech dużych inwestycji na kwotę 2 869 549 
zł. Dofinansowanie w sumie sięgnęło 1 177 732 zł. Również po cztery 
projekty wykonano przy udziale środków ZPORR oraz EFS. Z ZPORR 
pozyskano w latach 2004-2007 9 465 063 zł, a z EFS w latach 2004-2014 
468 013 zł. Łączne koszty operacji sięgnęły analogicznie 19 172 346 zł 
i 523 168 zł. 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przyczynił 
się do powstania Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie, gdzie dotacja 
sięgnęła 94 160 zł, zaś koszt całkowity 119 141 zł. Dzięki środkom 
zdobytym z POIiŚ zrealizowano pięć projektów na łączną wartość 
1 902 312 zł. Dotacja wyniosła 1 544 047,43 zł. Po trzy projekty 
przeprowadzono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Z RPOWP pozyskano łącznie 5 935 838 zł, a z POKL 1 944 295,02 zł. 
Inwestycje z RPOWP kosztowały w sumie 8 053 302 zł, natomiast z POKL 
2 059 634,62 zł. Najwięcej, bo aż dwadzieścia jeden projektów za łączną 
kwotę 13 015 770,72 zł, wykonano przy udziale środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W latach 2009-2014 z PROW 
pozyskano 7 343 588,61 zł.
Fundusze unijne w ostatnim dziesięcioleciu odegrały znaczącą rolę 
w poprawie stanu warunków bytowych oraz rozwoju społecznym, 
gospodarczym i ekonomicznym zarówno gminy Choroszcz, jak i całej 
Polski. Pozwoliły na wykonanie wielu inwestycji i podjęcie działań, których 
bez dodatkowego finansowania nie byłby w stanie jednorazowo 
udźwignąć budżet żadnej gminy. Można zatem śmiało stwierdzić, że 
znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju Naszej Małej Ojczyzny było 
nieocenione.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony cykl artykułów przybliżył Państwu 
zmiany, jakie zaszły w naszej gminie, a także skłonił do refleksji nad 
dawnym wyglądem ulic, szkół, budynków oraz rozwinął ciekawość do 
dalszego zgłębiania tematu.

Izabela Oniszczuk

 Dekada w Unii Europejskiej 
Dziesięć lat - wiele inwestycji. Sprawdzamy, co powstało w gminie z funduszy unijnych

część ostatnia
Gmina Choroszcz łącznie pozyskała dotychczas ponad 28 454 468 zł oraz 26 125,04 euro, 

realizując działania inwestycyjne, kulturalne i oświatowe za kwotę całkowitą 48 264 874,99 zł
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PUSTKA

W piątek 27 czerwca 1941 roku Niemcy byli już w Choroszczy. Na rynku 
kazali Żydom założyć na pomnik Lenina postronek i ściągnąć go z cokołu. 
Wydarzenie zapisało się w pamięci choroszczan, bo co większe kawałki 
gipsu pozostałe z leninowskiej podobizny rozbijała kilofem sowietka 
„Diedowa” mieszkająca przy rynku na stancji w domu Ezre Calewicza. 
Niemcy fotografowali się przy tym wydarzeniu i pytali, dlaczego ona go tak 
bije. „Diedowa” odpowiadała: „To za biedę, za to, że dwa lata jadłam 
owsiankę, jak była wojna”. 
Z lat okupacji niemieckiej Pan Jan nie znalazł zdjęć dokumentujących 
dalsze losy pomnika, a raczej pozostałego cokołu. Prawdopodobnie, 
obmurowany prostopadłościan stał pusty. Niemcy ogołocili go z luf 
armatnich i łańcucha.

SZTANDARY

Po 1944, gdy wojska sowieckie wyparły Niemców, zdjęto domurowane 
cegły i górna część pomnika prawie wróciła do dawnej formy z 1934 roku. 
Prawie, bo górna część cokołu jest nieco niższa. Trwał w tym czasie 
stalinowski reżym, ale ówczesna władza nie zdecydowała się, by 
zagospodarować cokół jakimś znakiem na stałe. Wyjątkiem bywało 
mocowanie w wystającej u szczytu rurce biało-czerwonej flagi oraz flagi 
czerwonej. Działo się tak 1 maja (Święto Pracy), 22 lipca (Dzień Manifestu 
Lipcowego) i 7 listopada (Rocznica Rewolucji Październikowej) – wylicza 
Jan Adamski.

ORZEŁ z... BETONU, PAMIĘĆ ze SPIŻU

Po październikowej odwilży i objęciu peerelowskich sterów przez 
Władysława Gomułkę oblicze pomnika ponownie uległo zmianie. Tym 
razem to nie wiatry historii i totalitaryzmy wpływały na kształt pomnika, 
ale potrzeba patriotycznego serca Aleksandra Ambożewicza. Artysta-
malarz zaprojektował i wykonał w swoim atelier przy ul. Lipowej orła z 
betonu, który w 1957 roku został umieszczony na szczycie cokołu. 
Ciekawostką – dodaje Jan Adamski – jest sposób transportowania orła na 
pomnik. Z drabiny usunięto jeden szczebel tak, aby zmieściła się figura i tak 
umieszczone dzieło. Nie było ono lekkie, bo za pomocą drabiny orła niosło 
czterech mężczyzn. Co prawda pomnik nie miał kuli, ale nie straszył już 
pustką. Orzeł to zawsze nie Lenin, ani nie wieszak na flagi. To miała być 
prowizorka, ale – jak mówi wschodnia mądrość ludowa – prowizorki 
trwają najdłużej, bo aż do kwietnia 2002 roku. 
Przez w sumie 45 lat dzieło Aleksandra Ambrożewicza podtrzymywało 
tradycję patriotyczną. Od 1985 z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy pod pomnikiem organizowano skromne uroczystości z okazji 
Święta Niepodległości. Do 1988 były one na wpół oficjalne, ale w czasie 
komuny takie wydarzenia nie zdarzały się często. Musieliśmy być ostrożni, 
nie mogliśmy się dać sprowokować, ale duch patriotyczny w Narodzie 
takie wydarzenie wzmacniało – mówi Józef Waczyński, jeden z 
ówczesnych organizatorów i prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

Wróćmy jednak do pamiętnego kwietnia 2002 roku. Być może 
najważniejszym powodem wymiany figury na cokole była estetyka. Choć 
orzeł betonowy wykonano z porywu serca patrioty w latach 50., na długo 
przed stanem wojennym, powołaniem przez Wojciecha Jaruzelskiego 
WRON-u (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), to jednak cień 
komuszego organu władzy kładł się i na pomniku, kolorem betonu do 
wrony rzeczywiście podobnym. A zawołanie „wrona Orła nie pokona!” też 
w tej kwestii zrobiło swoje. Semantyka rzecz ważna, i należało mieć 

Przed osiemdziesięcioma laty oblicze obecnego Rynku 11 Listopada w 
Choroszczy diametralnie się zmieniło. Został zbudowany obok klasztoru 
budynek wówczas nowego magistratu (dziś budynek znany jest jako 
„stary magistrat”), a na środku pustego wówczas placu rynkowego 
jaśniał pomnik ze spiżowym orłem na kuli. Pomnik otaczało ogrodzenie z 
łańcucha zawieszonego na czterech lufach armatnich przeniesionych 
spod pomnika w Żółtkach z 1855 r., który upamiętniał potyczkę wojsk 
carskich (Siemianowskiego Pułku Lejbgwardii z Sankt Petersburga) z 
polskimi 12 V 1831 roku. 

ORZEŁ NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Nowy magistrat i Pomnik Niepodległości odsłonięty 11 listopada 1934 w 
widoczny sposób okazywał trwałość i żywotność Choroszczy po 
dotkliwych stratach z I wojny światowej. 
W 1915 roku cofająca się armia rosyjska dokonała spalenia fabryki sukna i 
kortów rodziny Moesów. Efektem tego wandalizmu było ogromne 
bezrobocie oraz migracja setek choroszczan z miasteczka. Kres 
negatywnym zmianom przyniosło otwarcie w 1930 roku z inicjatywy dra 
Zygmunta Brodowicza szpitala psychiatrycznego w miejscu istniejącej od 
1840 roku fabryki.
Święto Niepodległości w 1934 roku było ze wszech miar radosne. W 
Warszawie na Placu Saskim defiladę odbierał Józef Piłsudski, także w 
Choroszczy zaplanowano wydarzenie z niemałym rozmachem. W prace 
zaangażowani byli strażacy-ochotnicy. Opisy tych chwalebnych działań 
istniejącej od 1912 roku formacji publikujemy dzięki Zbigniewowi 
Andruszkiewiczowi, który odnalazł je w kronikach Ochotniczej Straży 
Ogniowej:
W dniu 11 List. b.r. obchodziliśmy 16 rocznicę odzyskania Niepodległości. 
Wobec tego Straż weźmie udział we wszystkich uroczystościach zgodnie z 
programem uchwalonym przez Odpowiedni komitet. I tak zbiórka oddziału 
w dniu 10 list. o godz. 6:30 i odmarsz na rynek celem wzięcia udziału w 
capstrzyku. Następnie w dniu 11 list. zbiórka o godz. 9:40, przegląd, 
próbna defilada i odmarsz do kościoła. Po nabożeństwie powitanie pana 
starosty [Michałowskiego], poświęcenie pomnika, dekorowanie 
odznaczonych strażaków i poświęcenie magistratu, wieczorem akademia. 
Odznaczenia otrzymują druhowie: Drh. St. Dereń srebrny medal. Drh. 
Szmydt Fryderyk srebrny medal i znak za wysługę 35 lat. Znaki za wysługę 
20 lat Raczkowski Jan, Raczkowski Józef, Nowicki Jankiel, Zajkowski 
Bronisław, Kraśnicki Ignacy, Rudelnicki Zygmunt, za 10 lat Bajer Feliks i list 
pochwalny Kraśnicki Mieczysław.
Nominacje:
Z dniem dzisiejszym mianuję drh plutonowego Raczkowskiego Jana 
sierżantem, drh plutonowego Ambrożewicza Antoniego sierżantem, drh 
st. szereg. Kalinowskiego Piotra plutonowym, drh Chudzińskiego Józefa 
plutonowym, drh Suszczyńskiego Jana st. szeregowym, drh Zacharewicza 
Józefa st. szeregowym. Jednocześnie udzielam za dobrą pracę drh 
Raczkowskiemu Bronisławowi, Berkowi Góralnikowi, Andruszkiewiczowi 
Ryszardowi i Raczkowskiemu Józefowi.

podpisał drh Naczelnik Straży
Mieczysław Kraśnicki

W 1934 roku Polska podnosiła się z wielkiego kryzysu, jaki wybuch 24 
października 1929 na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i 
niedługo potem ogarnął całą wolną gospodarkę światową. Na fali 
kryzysowego niezadowolenia demokratyczne wybory do niemieckiego 
Reichstagu wygrali w 1933 naziści pod przywództwem Adolfa Hitlera, a 
potęga militarna zachodnich mocarstw topniała wskutek drastycznych 
oszczędności. W tym czasie centralnie sterowana gospodarka ZSRR pod 
przywództwem Józefa Stalina pozostała obojętna na światowy kryzys i 

komunistyczne imperium mogło sobie pozwolić na ogromne zbrojenia. 
We wrześniu 1939 roku osamotniona na placu boju Polska, pomimo 
bohaterskiej obrony, nie mogła skutecznie przeciwstawić się potężnym 
agresorom.

LENIN tu i tam

W Choroszczy najpierw pojawili się Niemcy, by wkrótce potem na mocy 
tajnego protokołu układu Ribbentrop-Mołotow ustąpić miejsca wojskom 
radzieckim. Widocznym znakiem nowej władzy była zmiana symbolu w 
centrum miasteczka. O losach Pomnika Niepodległości opowiedział Jan 
Adamski. Za pierwszego sowieta obalono Orła Białego, cokół skrócono i 
obmurowano tak, że stanowił prostopadłościan. Na jego szczycie 
ustawiono gipsową figurę Lenina. Nie było to popiersie, tylko Lenin od stóp 
do głów wielkości dorosłego człowieka. Zdaje się, że z czapką „leninówką” 
w ręku. No, bo co to za Lenin by był bez czapki? – tak opisuje zmianę Jan 
Adamski, znany i ceniony krajoznawca-regionalista.
Nie był to zresztą jedyny pomnik Lenina, jaki w 1939 roku pojawił się w 
Choroszczy. Przy wlocie obecnej al. Niepodległości do Placu Brodowicza na 
cokole stała identyczna  leninowska figura, a na terenie obecnego szpitala 
– wówczas zamienionego na garnizon – przy siedzibie sztabu sowieckiej 
pancernej dywizji (naprzeciw dawnego oddziału V) na cokole 
zamontowano dwie figury stojących obok siebie Lenina i Stalina, również 
wielkości dorosłego człowieka. 
Wyroby – podobnie, jak pozostałe leninowskie podobizny był produkcją 
lokalną. Leniny pomnikowe tak, jak gipsowe figurki Stalina, były masowo 
produkowane w Białymstoku w kamienicy na rogu dzisiejszych ulic 
Krakowskiej i św. Rocha (daw. Manifestu Lipcowego) – tj. w budynku w 
późniejszych latach znanego jako siedziba szpitala dermatologicznego. 
Stamtąd rozwożono je na wszystkie strony świeżo zajętych ziem polskich, 
by tam szerzyć kult tych komunistycznych jednostek.
Fragment cokołu na terenie szpitala stoi do dziś, ale popiersia szybko 
przeszły do historii, bo gipsowy wzrok obu wodzów rewolucji nie dostrzegł 
nadciągających zza Narwi w czerwcu 1941 roku Niemców - zaznacza Jan 
Adamski

Orły, Leniny i sztandary - dzieje Pomnika Niepodległości pewność, że na cokole nie ptak niezidentyfikowany, lub co gorsza z 
reżimem komunistycznym związany, lecz orzeł trwa i to Orzeł Biały. 
Na podstawie archiwalnego zdjęcia jeden białostocki oddział Codaka 
przygotował skalę i powiększenie figury Orła Białego. Dokładne co do 
centymetra wymiary uzyskano dzięki analizie zdjęć archiwalnych, a miarę 
pobrano ze środkowej, prostopadłościennej części  cokołu, tablicy (jej 
wymiary nie ulegały zmianie przez dekady) i... czapki oraz głowy osoby 
stojącej obok pomnika. 
Dzięki uzyskanej pomocy graficznej artysta-plastyk Krzysztof Gąsowski 
wykonał pieczołowitą pracę odtworzenia wizerunku. Przygotował on 
model z gipsu na metalowym szkielecie. W białostockiej pracowni 
mistrzów metalurgii na Jaroszówce powstał odlew i... dospawano 
skrzydła, bo wykonanie odpowiednio mocnego odlewu całościowego nie 
było możliwe. Nad poprawnością wykonanych prac otworzenia figury 
czuwał Witold Wróblewski, ówczesny radny III kadencji Rady Miejskiej 
odrodzonego samorządu.

ORZEŁ TRZECI - JAK RZECZYPOSPOLITA

Orła zamontowali pracownicy Sekcji Obsługi Urzędu Miejskiego. Panowie, 
choć na co dzień nie umieszczają pomników na cokołach, wspierani przez 
profesjonalny dźwig kierowany przez precyzyjnego operatora bez 
problemu poradzili sobie z historycznym aktem i z pieczołowitością 
osadzili odtworzoną po 63 latach nieobecności figurę wykonaną ze stopu 
brązu i mosiądzu. Orzeł betonowy został po pewnym czasie z szacunkiem 
przetransportowany do Pana Jana Ambrożewicza, który przygotował dlań 
pięknie eksponowane miejsce przed domem.
Wróćmy jednak do historii pomnika na Rynku 11 Listopada. „Dnia 3 maja 
2002 po uroczystej Mszy Św. w kościele parafialnym w Choroszczy 
nastąpiło odsłonięcie wizerunku Orła Białego na Pomniku Niepodległości 
(…). W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Jego 
Ekscelencja Biskup dr Edward Ozorowski, Proboszcz parafii rzymsko-
katolickiej ks. Kanonik Leon Grygorczyk, licznie zgromadzeni mieszkańcy, 
poczty sztandarowe, żeńska drużyna harcerska oraz delegacje placówek 
oświatowych i zakładów pracy.
Przybyłych gości powitał Burmistrz Choroszczy, który wygłosił 
okolicznościowe przemówienie. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę 
wydarzenia, jego patriotyczny wydźwięk oraz ponadczasowe znaczenie. 
Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odtworzenia wizerunku 
Orła.
Ceremonii przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Jerzy Ułanowicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Romuald Szydłowski oraz Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef Waczyński.
Licznie przybyli mieszkańcy mogli podziwiać występ orkiestry dętej oraz 
towarzyszących występowi tamburmajorek z gimnazjum w Choroszczy 
pod batutą Franciszka Mocarskiego” - relacjonował Tomasz Szlagowski 
w artykule opublikowanym w 68. numerze „Gazety w Choroszczy”.
Dziś Orzeł Biały z Pomnika Niepodległości ma już 12 lat, ponad dwukrotnie 
dłużej cieszy oczy choroszczańskich patriotów niż jego pierwowzór 
z międzywojnia. Pomnik z dedykacją „OBYWATELOM CHOROSZCZY 
I OKOLIC POLEGŁYM W WALKACH O WOLNOŚĆ OJCZYZNY HOŁD 
I CZEŚĆ!” i jego losy doskonale ilustrują trudne losy Rzeczypospolitej 
Polskiej i Choroszczy. Tu jeszcze ważna uwaga - tablicę ze wzmiankowanym 
napisem pieczołowicie odnowił Stanisław Zalewski.
Życzmy sobie – w przededniu 80 rocznicy odsłonięcia monumentu, by 
dalej spokojnie przyrastała na nim patyna i nikt nie próbował zastępować 
Orła Białego czymkolwiek innym, ani usuwać go z centralnego miejsca 
Rynku 11 Listopada.

Jan Adamski, Wojciech Jan Cymbalisty
fot. arch. ZA, WJC, kronika M-GCK

Prace ekshumacyjne w Białymstoku – odnaleziono szczątki 283 osób
Od lipca 2013 r., w ramach śledztwa S 51/13/Zk w sprawie zbrodni 
popełnionych na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku przez 
funkcjonariuszy państwa komunistycznego w latach 1939-1956, 
prowadzone są prace ekshumacyjne na terenie dawnego ogrodu 
przywięziennego przy ul. Kopernika w Białymstoku. 

W ramach trzeciego etapu tych prac, trwającego od 8 do 27 września 
2014 r., eksplorowano 19 jam grobowych, w tym kilka zlokalizowanych 
podczas wcześniejszego (trwającego w lipcu 2014 r.) etapu prac. Jamy 
były zlokalizowane pod lub w okolicy dwóch dużych drzew rosnących na 
terenie dawnego ogrodu więziennego, pod betonowymi silosami, 
usytuowanymi wzdłuż północnego ogrodzenia posesji oraz pod tymże 
ogrodzeniem. Z jam grobowych (część z nich były to jamy 
wielowarstwowe) wydobyto łącznie szczątki 86 osób, w tym 33 
mężczyzn, 11 kobiet i 28 dzieci w wieku od niemowlęcego do 7-8 lat. Jak 
dotąd nie udało się określić płci 5 osób. Identyfikacja płci kolejnych 9 osób 

trwa. Ponadto wydobyto liczne pojedyncze kości.
Przy szczątkach znajdowano rzeczy osobiste (medaliki, krzyżyki, 
zapalniczkę itp.), guziki od mundurów i płaszczy wojskowych (w tym 
również z okresu powojennego) oraz pociski z broni palnej typu Tokariew. 
Znaleziono również polską monetę 10-groszową z 1949 r.
Od początku prac ekshumacyjnych wydobyto szczątki 283 osób.
Jak dotąd pobrano genetyczny materiał porównawczy od ponad 140 
członków rodzin osób, które mogły zginąć na terenie białostockiego 
Aresztu. Obecnie trwa pobieranie materiału genetycznego z wydobytych 
szczątków.
W trakcie prac przeprowadzono liczne sondaże, mające na celu określenie 
wielkości pola grobowego, które były kontynuowane do soboty 27 
września oraz w kolejnym etapie prac, który przewidziano na wiosnę 2015.

Tomasz Danilecki
Asystent prasowy Oddziału IPN w Białymstoku

SPOTKANIE Z HISTORIĄ  -  30.10.2014

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała
zapraszają w czwartek 30 października 2014 r. o godz. 19.00 na wykład Henryka Zdanowicza 

pt. „Podziemie komunistyczne w Choroszczy w latach 1926 - 1938"
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inny. Jako mała dziewczynka nie zdawałam sobie sprawy z tego co będzie. 
Pamiętam też jak na stole w kuchni leżała gazeta. Na jej pierwszej stronie 
czarnymi, grubymi literami na skos było napisane - WOJNA. Byłam 
ciekawa co oznacza to słowo, dziś już wiem. Tego napisu nie zapomnę 
nigdy.
Gdy wybuchła wojna miałam iść do trzeciej klasy. Pewnego dnia, zamiast 
koleżanek w ławce ujrzałam trzech lub czterech zakrwawionych Polskich 
żołnierzy na placu pod remizą. Pani Frania i Józia Bombalska rwały 
prześcieradła i robiły im opatrunki. Okazało się, że wracają oni z pola 
bitwy, bo ich dowództwo zostało rozbite. Wielu  mężczyzn z Choroszczy 
postanowiło uciekać przed Niemcami na wschód Polski. Na placu 
żegnałam tatę, który wraz innymi mężczyznami uciekał przed Niemcami w 
stronę Baranowicz. Tato opowiadał mi, że po drodze wszyscy bardzo 
serdecznie ich witali, jednak gdy już wracali do domów, stali się wrogami 
dla tutejszej ludności. Nieobecność ojca trwała krótko. 
Do Choroszczy weszli Niemcy, a zaraz potem Rosjanie. Z ponad 
miesięcznym opóźnieniem rozpoczął się rok szkolny. Część budynku, w 
którym znajdowała się podstawówka zajęli sowieci, wprowadzili się na 
piętro. Jako obowiązkowy wprowadzono do trybu nauczania język 
rosyjski. Pamiętam, że nauczyłam się swoje imię i nazwisko pisać po 
rosyjsku, do dziś potrafię to zrobić. Zmieniono nam część  nauczycieli oraz 
kierownika szkoły. Religi nadal uczył nas ks. Pieściuk. W trzeciej klasie 
poszłam do Komunii Świętej. Podczas pierwszej komunii obowiązywała 
krucjata. Dziewczynek nie ubrano w sukieneczki, tylko w niebieskie 
mundurki z żółtym krawatem, na głowie mieliśmy wianuszeki, a w ręku 
świece. Przyjęcie po uroczystości odbyło się w budynku klasztornym. 
Pamiętam ustawiono stoliki i krzesła, a jako poczęstunek dostaliśmy 
herbatę i ciastka. Podczas okupacji Niemieckiej wyrzucono nas z budynku 
szkolnego do wybudowanego przez gminę na placu szkolnym baraku. Ale i 
tą szkołę wkrótce zamknięto, obowiązywał zakaz nauczania. Za czasów 

wojny mój tato miał mało pracy, więc zaczął szyć papucie. Mama trochę 
szyła ale już nie tyle, co przed wojną. Utrzymywaliśmy się z uprawy ziemi, 
mój dziadek miał jej 2 ha, więc zawsze coś sadziliśmy – ziemniaki i inne 
warzywa, dlatego żywności nam nie brakowało.
Na froncie naszego domu było bardzo dużo winogronu, pokrywał całą 
ścianę.  Gdy Niemcy wkroczyli do Choroszczy i szli naszą ulicą, a była to 
ulica główna (brukowana, nie było jeszcze chodników) zrywali owoce i 
mówili, że tu w tym domu musi mieszkać bardzo dobry gospodarz. 
Niemcy stacjonowali w starym domku u Andruszkiewiczowej, w stodole 
była masarnia, gdzie robili wędliny, a u mego dziadka na łące była kuchnia 
i piekarnia, gdzie piekli chleb. Jeden z Niemców codziennie przynosił dla 
mego dziadka chleb. Pamiętam jak kiedyś wszedł do nas do domu jeden z 
Niemców, nie wiem czy ktoś mu powiedział, że mój tata szyje papucie, ale 
zwrócił się do niego i powiedział – „Peter jadę na Boże Narodzenie do 
domu, Ty zrób mojej córce takie papucie to jej zawiozę w prezencie. Ja dla 
Twojej córki też coś przywiozę.” Tato oczywiście zrobił mu te papucie, a 
gdy tamten wrócił po świętach przywiózł mi w prezencie pończoszki. Były 
to moje pierwsze pończochy w życiu. Mama pozwalała nakładać je w 
niedzielę gdy szliśmy do kościoła. Darczyńcą rajstop był starszy Pan, 
około sześćdziesiątego roku życia, który zawsze powtarzał – „Peter ja 
wiem, że Hitler nie długo kaput, ale ja musiałem iść na wojnę jako 
kucharz, taki był rozkaz.”
W domu zawsze powtarzano mi, abym niczego nie przyjmowała od 
Niemców na ulicy, bo to może być trucizna. Pamiętam jak któregoś dnia 
przy studni obok naszego domu zaczepił mnie jeden żołnierz i 
poczęstował mnie czekoladką. Ja grzecznie odmówiłam, ale on zaczął 
mówić do mnie po niemiecku, czego zupełnie nie rozumiałam. Po 
pewnym czasie dotarło to do Niemca, że boję się od niego przyjąć tej 
czekoladki. Ułamał więc kawałek i sam zjadł, mówiąc – „Gut” i drugi 
kawałek podał mi. Obawiałam się jego reakcji, jeżeli znowu odmówię , 
więc wzięłam i zjadłam czekoladkę. Pomimo że była Niemiecka, bardzo 
mi smakowała.
W Choroszczy mieszkało sporo Żydów. Zawsze w sobotę siedzieli na 
schodkach przed swoimi domami na rynku i obchodzili szabas. W tym 
czasie nie pracowali. Przed wojną uczyła się ze mną jedna Żydówka, jej 
ojcem był Rabin Lejb Rywlin. Miała na imię Szyfra. Bardzo się lubiłyśmy i 
często zapraszała mnie do siebie w szabas. Zawsze gdy do niej 
przychodziłam Rabin podawał nam herbatę, a do tego ciastko z 
nadzieniem  z maku, na które mówiło się „hamanowe ucho”. Bożnica 
znajdowała się tam, gdzie dzisiaj stoi  młyn. Jego fundamenty to również 
fundamenty Bożnicy. Był to pojedynczy budynek który posiadał kopułę.
 Nigdy nie zapomnę jednego z wydarzeń podczas wojny. Pamiętam to 
było jesienią. Mój dziadek chodził po podwórku. Nagle zaczął nas wołać, 
wybiegliśmy z domu, patrzymy, a z rynku jedzie kolumna furmanek 
wiozących Żydów. Mój dziadek, Aleksander, był bardzo odważny i 
wyszedł przed furtkę na ulicę, żeby lepiej widzieć co się dzieje. Przy 
furach szli Niemcy z karabinami. Tuż przy naszym domu jedna z Żydówek 
zeskoczyła z fury, myśląc że nie zostanie zauważona. Wbiegła na nasze 
podwórko i schowała się za stogiem siana. Jeden z Niemców  zauważył to 
i poszedł za nią. Nie zapomnę tego widoku jak zza tego stogu siana, 
wyciągnął ją za włosy, parę razy przy tym kopiąc tak, że zalała się krwią. 
Zaciągnął ją z powrotem na ulicę  i wrzucił na furę. Na szczęście nie miał 
pretensji do mego dziadka, bo widział, że to nie on ją ukrył. Tego dnia  
Niemcy wywieźli z Choroszczy wszystkich Żydów. Od tamtego zdarzenia 
nie spotkałam ani jednego.
 Zaczęły się wywózki ludności na tereny Niemiec. Mój rocznik też chcieli 
wywieźć na roboty. Mój tata mając mnie tylko jedną podał inny rocznik 
mego urodzenia. W aktach byłam o dwa lata młodsza niż w 
rzeczywistości. Niestety, dopatrzyli się prawdy. Dostałam wezwanie na 
Komisariat Policji w Choroszczy. Musiałam się tam wstawić, pamiętam 
strasznie się bałam, nie wiedziałam co mnie czeka. Gdy przybyłam na ten 
Komisariat jeden z Niemców (Hagen) wymierzył wszystkim, którzy podali 
zmniejszone lata swoich dzieci, po pięć marek kary. 
Na szczęście zostaliśmy w Polsce, gdzie zaczęliśmy pracować. 
Przydzielono mnie do szwalni w szpitalu w Choroszczy. Pracowałam tam 
od 14 lipca 1942 r. do przyjścia Rosjan 1944 r. Razem z innymi, którzy byli 
tam przydzieleni, cerowałyśmy i łatałyśmy dla niemieckich żołnierzy 
skarpety oraz piżamy, które przywożona na wielkich wózkach. Na teren 
szpitala wchodziliśmy główną bramą, ale nie można nam było po nim 
spacerować. W szpitalu znajdowali się ranni żołnierze niemieccy. Za 
pracę nie dostawaliśmy pieniędzy, był to nasz obowiązek za to, że nie 
zostaliśmy wywiezieni. Przysługiwał nam raz dziennie obiad, na który 
chodziliśmy do kuchni. Któregoś dnia miałam atak wyrostka 
robaczkowego. Lekarz przyjmował w miejscu, w którym dziś jest apteka. 
Pielęgniarką była Rosjanka i mówiła do mnie po rosyjsku, słabo ją 
rozumiałam tylko tyle że trzeba wyciąć. Dostałam skierowanie do 
szpitala na ul. Warszawskiej w Białymstoku. Operację przeprowadził dr. 
Fidorowicz. Dostałam zwolnienie z pracy na kilka dni po czym wróciłam z 
powrotem do szwalni. W lipcu 1944 roku, gdy zbliżał się front, Niemcy 
wygnali nas z domu i z Choroszczy. Domy, budynki gospodarcze, szkoły 
zajęło Niemieckie wojsko. Pozwolili zostać tylko osobom starszym ze 
względu na ich wiek. Mój dziadek również został w naszym domu. My 
zatrzymaliśmy się w Sienkiewiczach. 
Pamiętam, gdy po raz drugi na teren Choroszczy weszli sowieci, zajęli oni 
nasz dom. My przenieśliśmy się do Rogówka. Przebywaliśmy wtedy u 
Państwa Konopków. Żona Pana Konopki szyła razem z moją mama, stąd 
się znały i dlatego nas przyjęli do siebie. Tato codziennie wtedy pomagał 
na polu dla Pana Konopki w ramach podziękowania za schronienie. Kiedy 
w końcu mogliśmy wrócić do Choroszczy, wracałam razem z rodzicami z 
Rogówka przez łąki, gdyż most na Horodniance był zniszczony. 
Zauważyliśmy, że na rzece leżą trzy czy cztery zabite krowy, ich 
właścicielem był Witold Andruszkiewicz. Jak się później okazało okolice 
mostu zostały zaminowane i właśnie te krowy weszły na miny. Ten most 
tutaj przy remizie był zrujnowany prawdopodobnie przez Niemieckie 
czołgi, które próbowały się tędy przedostać i wojsko, które zaczęło się 
wycofywać przed sowietami. Kościół w Choroszczy został wysadzony, a 
ten który go wysadzał zginął przyciśnięty przez gruzy. Zarówno kościół, 
jak i most odbudowała po wojnie ludność choroszczańska.
Po wojnie ukończyłam podstawówkę w trybie wieczorowym w 
Choroszczy. W latach 1950 – 1952 poszłam do pracy do zakładów 
mięsnych w Białymstoku. Była to moja pierwsza praca po wojnie. 
Przepracowałam tam pięć lat. W 1956 r. wyszłam za mąż. Swego męża 
poznałam w Warszawie, gdzie przebywałam na wakacjach u rodziny. 
Mieszkał w jednym domu z moim wujostwem. Właśnie mija 17 lat jak 
zmarł. Nie mieliśmy dzieci więc zostałam sama w tym domu. W domu, 

który zawsze był pełen ludzi i w którym 
mieszkały trzy pokolenia.

Wspomnienia spisała
Diana Tomaszuk

Urodziłam się 25 kwietnia 1929 r. w Choroszczy na ulicy Dominikańskiej 
18 w domu, w którym dziś rozmawiamy. W czasach, w których 
przyszłam na świat nie było akuszerek ani karetek pogotowia, poród 
przyjmowały tzw. „babki”. Poród mojej mamy przyjmowała Pani 
Jodziowa. Mieszkała ona na rogu ulic Mickiewicza z Lipową. Mój tata 
nazywał się Piotr Lewkowicz. Urodził się w 1895 r. i był stolarzem. Często 
wstawał o 2 w nocy, aby w budynku gospodarczym, który znajdował się 
za naszym domem, przygotować różne elementy stolarki budowlanej. 
Okna czy drzwi trzeba było ręcznie wyheblować. Tato często budował 
po wsiach - stodoły, obory i chlewy. Zbudował także wiele drewnianych 
domów w Choroszczy. 

Był samoukiem, nawet piec w naszym domu zrobił sam. Moja mama 
nazywała się Cezaria urodziła się w 1896 r, w domu po drugiej stronie 
ulicy. Stoi opuszczony do dnia dzisiejszego, ma ponad sto lat. Mama była 
krawcową. Szyła sukienki, płaszcze i kostiumy, dlatego też zawsze 
chodziłam wystrojona. Koleżanki wychwalały moje piękne sukieneczki, a 
do tego nosiłam zawsze pięknie związaną na włosach kokardkę. Niestety 
nie odziedziczyłam po mamie daru szycia, wolę robić na drutach swetry 
czy skarpety. Oprócz rodziców mieszkał z nami mój dziadek, nazywał się 
Aleksander Lewanowski. Byłam jedynaczką, nie mam ani siostry ani 
brata. Zawsze byłam „córeczką tatusia”. Bardzo często pomagałam mu w 
pracy, najczęściej przy piłowaniu. Pamiętam jeszcze tą piłę „twoja-moja”, 
którą często z tatą piłowałam drewno.
Do szkoły powszechnej chodziłam w Choroszczy pod szpital. Klasa liczyła 
ponad 30 osób. Uczyli się ze mną m.in. Marian Wierzbicki, Gienia 
Bobrowska, Wicia Ambrożewicz, Pan Makarczuk, Pan Kaźmierski. 
Wychowawczynią była Pani Emalianowiczowa, a kierownikiem szkoły był 
Pan Jan Hołub. Z nauczycieli pamiętam Panią Ostaszewską i Panią 
Henrykę Szelest . Czasy podstawówki przed wybuchem II wojny 
światowej wspominam mile, chociaż, pamiętam przykre przygody. 
Miałam takie ładne futerko, a jeden z kolegów pchnął mnie na ziemię,  
strasznie się wtedy rozpłakałam, że je wybrudzę. Innego dnia gdy szłam 
do szkoły zgubiłam kalosz w wielkiej zaspie śniegu. Wróciłam do domu 
bez kalosza, w domu na szczęście rodzice na mnie nie krzyczeli. 
Odzyskałam go dopiero na wiosnę, gdy śnieg się roztopił.
 W 1938 r., pamiętam, że to było na święto Matki Bożej Różańcowej, 
byłam wieczorem w kościele. Na tą uroczystość kościół był wyjątkowo 
pięknie przybrany. Niestety w środku nocy wybuchł pożar i zniszczył go 
doszczętnie. Ludzie mówili, że ogień zaprószył się na zakrystii. Po tym 
zdarzeniu wszyscy katolicy chodzili odbudowywać kościół. W tym czasie 
msze odbywały się na scenie przy klasztorze. Tuż przed wybuchem wojny 
dało wyczuć się wśród ludzi nerwową atmosferę. Na nastroje ludzi 
wpływały takie zdarzenia jak te, których byłam świadkiem. 
Pewnego sierpniowego poranka, a było to około 15 sierpnia 1939 r. mój 
tato jak zwykle wstawał do pracy tuż przed świtem, jednak tego dnia 
wrócił się do domu i zaczął gwałtowanie nas budzić, żądając od nas 
abyśmy pośpiesznie za nim wyszły przed dom. Gdy wyszliśmy na 
podwórko, po zachodniej stronie nieba ujrzeliśmy ogromny czerwony, a 
raczej ognisty krzyż. Był naturalnie proporcjonalny i wysoki na jedną 
trzecią nieba. Po obu jego stronach stały czerwone świece, na których 
palił się żółty ogień. Widok był tak wyraźny że nikt z nas trojga nie miał 
wątpliwości na co patrzymy. Wyglądało to tak jakby jakaś nadprzyrodzona 
siła próbowała uprzedzić nas przed tym co nadchodzi. Staliśmy tak w 
milczeniu, patrząc na to niespotykane zjawisko, aż w pewnym momencie 
błysnął pierwszy promień słońca i rozmył obraz. Tego dnia, to niezwykłe 
zjawisko było głównym tematem rozmów na naszej ulicy. Okazało się, że 
widzieli je wszyscy, którzy wstają rano do pracy. 
Nikt nie miał wątpliwości, że znak na niebie zapowiada wojnę, nikt z nas 
nie dopuszczał do siebie myśli że dotychczasowe ciche i spokojne życie 
legnie w gruzach. Jak się potem okazało przepowiednia się spełniła. 1 
września 1939 r. wybuchła wojna. Tuż po jej rozpoczęciu, tak samo o 
świcie obudził nas ojciec i zawołał przed dom. Na niebie ukazał się kolejny 
znak. Tym razem zobaczyliśmy wielką miotłę, kijem zwróconą ku ziemi. 
Znikła tak samo jak krzyż, gdy zabłysło słońce. Większość ludzi uznała ten 
drugi znak za zapowiedź wielkich zmian na świecie. Mówili że wojna 
zmiecie stary porządek. I tak się stało. Nawet mój dziecięcy świat stał się 

Jesteś świadkiem historii? 
Nie pozwól na jej zapomnienie. 

Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem 
Pamięć i Tożsamość Skała:

biuro@pamiec.org.pl
pamiec.org.pl

Wspomnienia Teresy Żytowieckiej

Dr Tadeusz Borowski-Beszta (na zdj. obok), Edward Dziemianowicz, 
Tadeusz i śp. Marian Kiersnowscy, Andrzej Rybnik, Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. S. Staszica w Łomży i Jan Truszkowski zostali wyróżnieni 
w tegorocznej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. 
Na uroczystości uświetnionej występem chóru z XI LO w piątek 26 
września w gmachu białostockiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej zostały wręczone nagrody. Odznaczenia dokonywał 
wiceprezes Instytutu dr Paweł Ukielski. W imieniu uhonorowanych 
wypowiedział się dr Tadeusz Borowski-Beszta:

Nasz dorobek chcieliśmy ofiarować Polsce, bo taka jest nasza powinność. 
Kiedy przejeżdżałem dzisiaj obok więzienia na Kopernika, gdzie – wiem od 
naocznych świadków – był maltretowany w czasie śledztw mój ojciec, 
potem wywieziony do Mińska i leży w dole gdzieś tam w Kuropatach, to mi 
to wszystko unaoczniło, że powinienem tą pamięć zachować.
W jaki sposób, jak to jest możliwe? – Na piśmie, w kamieniu. Tutaj był 
bardzo ładny cytat na pomniku, na płycie w Kolnie: „Jeżeli pamięć będzie 
zanikać, to kamienie pozostaną i napisy”.
W miarę naszych sił i lat (…) my świadkowie bezpośredni wydarzeń 
staramy się przekazywać naszym wnukom, prawnukom tą pamięć o tym, 
co się wydarzyło.
Doktor dziękował też IPN-owi i kapitule odznaczenia za mobilizowanie 
świadków historii.

Tadeusz Borowski-Beszta, syn kpt. Marcina Borowskiego-Beszty 
zamordowanego w Katyniu, zesłaniec na Syberię. Jako student był 
aktywnym uczestnikiem wydarzeń października 1956 r. i uczestniczył 
w organizowaniu pomocy charytatywnej uczestnikom Powstania 
Węgierskiego. Następnie jako lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym 
w Choroszczy opisał wywózki mieszkańców i pacjentów na Syberię oraz 
eksterminację pacjentów przez Niemców w 1941 r. (esej dr Tadeusza 
Borowskiego-Beszty pt. „Losy chorych psychicznie ze szpitala 
w Choroszczy w latach 1939-1945” został opublikowany w książce „SPP 
ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy. Ocalić od zapomnienia”). 
Doprowadził też do ustawienia pomnika przypominającego o tych 
wydarzeniach, a także pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej w miejscowości 
Borowskie-Wypychy. 

W latach 80. był współorganizatorem białostockiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których odbywały 
się liczne imprezy patriotyczne oraz wykłady o prawdziwej historii Polski. 
Jako przyjaciel Choroszczy wielokrotnie brał udział w lokalnych 
wydarzeniach na rzecz upowszechnienia wiedzy historycznej – w tym 
w sesjach naukowych organizowanych z okazji Dni Choroszczy  w 1982 r. 

Świadkowie Pamięci

(I Dni Choroszczy) i w 2007. Utworzył Społeczny Komitet Pamięci o Powsta-
niu Styczniowym. Dr Borowski pomaga też polskim repatriantom 
z Kazachstanu. Bierze również udział w licznych uroczystościach 
patriotycznych, wraz z grupami Białostoczan odwiedza miejsca więzienia 
i kaźni Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Kandydatura dr. Borowskiego została zgłoszona przez Stowarzyszenie 
Rodzina Katyńska w Białymstoku, którego jest współzałożycielem 
i aktywnym członkiem. Należy również do Związku Sybiraków. Dr Borowski 
jest osobą powszechnie szanowaną w regionie, lekarzem, społecznikiem, 
twórcą hospicjum w Białymstoku.

mat. org., WJC
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Kominowe będzie 
ładniejsze

W przyszłym roku przybędzie Choroszczy 
z a d b a n e  m i e j s c e  w y p o c z y n ko w o -
rekreacyjne. Projekt inwestycji z budżetu 
o b y w a t e l s k i e g o  z a k ł a d a j ą c e g o 
zagospodarowanie terenu otoczenia 
Komiowego Bajora autorstwa Piotra 
Tymińskiego i wspartego przez Koło PZW 
AMUR poparło w głosowaniu aż 365 osób. 
Tym samym inwestycja zdobyła priorytet i 
na pewno będzie realizowana.

Otoczenie Kominowego Bajora diametralnie 
się zmieni. Przybędą wiaty, ławki, stoły z 
zadaszeniem. Teren zostanie wyrównany 
oraz zostanie wykonany projekt oświetlenia. 
Całość projektu szacuje się na 58 tys. zł, a 
prace ruszą w 2015, jak tylko warunki 
atmosferyczne proceduralne pozwolą.
Jednak to jeszcze nie wszystko – PZW AMUR 
z ł o ż y ł  w n i o s e k  o  d o f i n a n s o w a n i e 
oczyszczenia stawu ze środków programu 
Leader. Projekt Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego zakwalifikował 
do wykonania. 
Oba projekty będą pierwszym dużym 
krokiem, aby wreszcie Kominowe Bajoro 
stało się prawdziwą perłą Choroszczy, 
miejscem do spokojnego wypoczynku i 
rekreacji, zasobnym w ryby. 
Tych nie powinno zabraknąć, bo – jak nas 
poinformował Dariusz Ziembicki z Koła 
AMUR – średnioroczne zarybienie stawu 
przez PZW to 200 kg ryb!  

              Red.

Pierwsza notatka z kronik podaje datę 1964 r. założenia Koła Emerytów 
i Rencistów w Choroszczy. To był pomysł na inne życie emeryta i rencisty, 
to wskazówka jak odnaleźć siebie w innej rzeczywistości i wskazać drogę 
innym.
Zarząd, który powstał to: Jan Januszkiewicz i Kazimierz Sypełowski. To 
pionierzy, którzy chcieli pokazać sobie i innym, że emeryt to człowiek, 
któremu należy się szacunek, bo człowiek, który już nie pracuje 
zawodowo, który ma doświadczenie i może je przekazać innym. Ma więcej 
czasu i jest zdolny organizować życie, udowodnić na co go jeszcze stać. I 
właściwie tego dokonali.
Zmieniali się członkowie zarządu, numery kół, miejsce urzędowania, ale 
ciągle trwali, ciągle się działo. I to dużo. Organizowano wycieczki. W 
czasach trudnych były różne formy pomocy finansowej, dużo wycieczek, 
imprez, miłych spotkań. To owoce pracy wielu ludzi, takich co poświęcili 
swój czas, zdrowie i serce.
To ogromne poczucie obowiązku z serca, by być z ludźmi, pomagać i 
pokazać, że świat ludzi starszych stoi dla nich otworem. Tylko trzeba 
uwierzyć w siebie i wtedy łatwiej żyć.
Takie nazwiska jak:
Paweł Romanowski
Józefa Strzałko
Regina Sadowska
Kazimierz Sypełowski
zapisały się trwale w historię koła.
Późniejsze lata, to praca P. Bożeny Cieślewskiej. 20 lat pracy to kawał czasu 
o którym nie możemy zapomnieć. Praca niełatwa ale serce, zapał i 
zaangażowanie Pani Cieślewskiej są ogromne. Za to jej dziękujemy i 
zawsze będziemy pamiętać. Niech jej chęć niesienia radość na co dzień 
będzie dla nas przykładem.
Rok 2002 - tu wchodzą nowi członkowie Zarządu. Oprócz P. Bożeny 
pojawiają się nazwiska Ireny Sakowicz i Janiny Romanowskiej. Nowy 
Zarząd - nowe możliwości, nowe zadania, choć bardzo podobne do pracy 
poprzedników.
W ciągu ostatnich lat przybyło dużo członków. Początkowo namawialiśmy 
spotykanych ludzi, później, gdy było o nas już głośno - sami przychodzili i 
czasami obawialiśmy się, że nie pomieścimy się w lokalu.
My również mamy czym się pochwalić, bo też nie próżnowaliśmy. 
Organizujemy duże spotkania w budynku OSP jak:
- Bal karnawałowy
- Dzień Kobiet
- Koszyczek Wielkanocny
- Dzień Matki
- Dzień Seniora
- Wigilia.
Na spotkaniach jest zawsze młodzież z Gimnazjum z bogatym programem 
rozrywkowym oraz z drobnymi prezentami miłymi sercu. Gościmy także 
dzieci ze Szkoły Podstawowej, Zespół „Klepaczanki” (Panie były naszymi 
członkiniami).
Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi jak: Janem Adamskim i 
Józefem Waczyńskim - miejscowymi historykami, P. Januszem 
Koronkiewiczem - pisarzem, P. Elżbietą Michalską - poetką i malarką.
Był u nas prof. Robert Panek - autor i pomysłodawca hymnu 
białostockiego. Organizujemy wycieczki ale również korzystamy z 
wycieczek proponowanych przez Zarząd Woj. K.E.R. i I w Białymstoku oraz 
inne Koła.
Latem organizujemy grille, bylismy współorganizatorami „Dni 
Choroszczy” (konkursy: pieczenie ciast, moje hobby i inne).

Nasze relacje z magistratem są od dawna i z każdym rokiem doskonalsze, 
większe zrozumienie obu stron potrzeb i zadań. Człowiek na każdym etapie 
życia rozwija się i potrzebuje działania w społeczeństwie. Odczuwamy 
duże wsparcie i to daje nam siłę i chęć odnalezienia się w społeczeństwie. 
Mamy lokal w którym jest nasze biuro , gdzie spotykamy się , bawimy się 
/kameralnie/, podejmujemy zadania i rozważania na różne tematy 
.Otrzymujemy nieodpłatnie autokar na wycieczki, nieodpłatnie 
korzystamy z Sali OSP w Choroszczy.
Otrzymujemy wsparcie finansowe na nasze uroczystości, jak również 
książki - nowości Choroszczy, które to dajemy naszym jubilatom / 80 -90 
latkom jako upominki. Zawsze możemy liczyć na pomoc duchową , miłe i 
serdeczne słowa, słowa otuchy i zrozumienia od Pana Burmistrza Jerzego 
Ułanowicza - słowa te są dla nas jak lek na nasze serca. To czasem więcej niż 
pieniądze , tego pragnie każdy człowiek, który dużo przeżył /dobrego i 
złego / czasem więcej złego, więc te słowa są bardzo potrzebne. Za to 
jesteśmy bardzo wdzięczni.
Pragniemy, aby działania naszego Koła mogły jak najlepiej  służyć 
społeczeństwu, dlatego oprócz regularnej animacji życia kulturalnego 
seniorów we własnym gronie uczestniczymy też w obchodach ważnych dla 
naszego kraju i gminy świąt. Naszym patriotycznym nastawieniem 
pragniemy „zarazić” innych, mamy nadzieję, że skutecznie. Dziękujemy za 
możliwość regularnego uczestniczenia w uroczystościach także poza naszą 
gminą w Łukawicy i Jaworówce. Prowadziliśmy zbiórki na rzecz dzieci z 
Lasek i hospicjum w Białymstoku, a obecnie chcemy wesprzeć hospicjum 
w Wilnie. Zachęcamy do wsparcia tych inicjatyw!
Dziękujemy Panu Dyrektorowi Romualdowi Ożlańskiemu i jego 
pracownikom a zwłaszcza Panu Mietkowi Ciołko i Panu Wojtkowi Błaszko 
za wszelką okazaną pomoc i życzliwość.
Dziękujemy paniom ze Szkoły Podstawowej i dzieciom za miłe występy dla 
seniorów.
Pani Dyrektor Gimnazjum Danucie Małyszko dziękujemy, że ma takich 
oddanych pedagogów jak:
- P. Annna Czochańska-Dąbrowska
- P. Małgorzata Łotowska

- P. Gabriela Horba
- P. Anna Kozłowska
i wspaniałych uczniów.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta Paniom Janinie Roszkowskiej i 
Joli Andruszkiewicz i innym za wszelką pomoc.
Słowa podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Tomaszowi 
Depczyńskiemu z Domu Opieki, P. Kamińskiej - terapeutce i jej grupie 
śpiewającej oraz paniom kucharkom.
Należy wspomnieć miłą współpracę z Przedszkolem i podziękować za 
pomoc w organizacji Wigilii.
Podziękowania Zarządowi Woj. Zw.E.RiE. składamy na ręce Pana Jana 
Kalinowskiego.
Dziękujemy szczególnie sponsorom:
- Leszek Rajczuk - sklep spożywczo-przemysłowy w Choroszczy
- Krzysztof Pakuła - sklep „ Chorten ”
- Grzegorz Krysiewicz - sklep „Lewiatan”
- Mirosław Kozłowski - Mirmięs Łyski
- Agnieszka i Michał Kryszeń - Firma „Kryszeń”(ciastkarnia w 
Białymstoku)
- Piotr Tymiński - radny, właściciel Warsztatu Samochodowego w 
Choroszczy. Tak dużo zawdzięczamy wszystkim ale „ nic o nas bez was”.
Słowa uznania kieruję swoim koleżankom o kolegom z Zarządu ale i 
wszystkim osobom bez których nic albo prawie nic by nie było. To oni 
swoim zaangażowaniem, chęcią współpracy, pieką ciasta, robią sałatki, 
naleśniki - moi kochani - sama nic bym nie zrobiła ale razem możemy dużo 
— i tego oczekuję i za to dziękuję
- każdemu z osobna i wszystkim razem.

Starzejąc się, dostrzegamy, że nasza mądrość nie zależy od wieku,
Lecz od tego ile i jak potrafimy przeżyć.

Przewodnicząca Koła Nr 15 Irena Sakowicz
W następnym numerze opublikujemy relację z uroczystości półwiecza 
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Zachowaj Trzeźwy Umysł to najbardziej rozpoznawalna kampanią 
profilaktyczno-edukacyjna realizowaną przez szkoły w całej Polsce. 
Kolorowe, nietuzinkowe materiały o charakterze prozdrowotnym, 
możliwość współzawodnictwa w konkursach, atrakcyjne autorskie 
nagrody oraz tysiące Państwa pomysłów na imprezy towarzyszące - to 
niezaprzeczalne atuty przedsięwzięcia. W tym roku w kampanii 
ponownie pojawiają się gadżety dla dzieci i młodzieży - opaski 
s i l ikonowe oraz magnesy.  Te dodatki  wraz z  programami 
profilaktycznymi, pomocami pedagogicznymi oraz ulotkami i plakatami 
o trzeźwości można bezpośrednio zamówić z portalu Kampanii ZTU.

Ten nieobowiązkowy i dodatkowy projekt dla samorządów, które 
przyłączyły się do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł®, zdobywa coraz 
szersze grono zainteresowanych. Trzynaście lat istnienia kampanii 
pozwoliło na dotarcie z pozytywnym trzeźwościowym przekazem do 3/4 
miast i gmin w Polsce! Działalność kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2014 opiera się na atrakcyjnych pakietach skomponowanych z 
profesjonalnych materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. Tegoroczną 
nowością jest połączenie kampanii z badaniem ankietowym „Młodzi i 
substancje psychoaktywne”, które zostanie przeprowadzone w 
samorządach i szkołach.
Witold Wróblewski – Pełnomocnik Burmistrza Choroszczy ds. 
rozwiązywania problemów uzależnień – został reprezentantem 
województwa podlaskiego w tegorocznej Kapitule Trzeźwego Umysłu. 
Uroczystość powołania Kapituły odbyła się w środę 17 września br. w 
Warszawie w Centrum Olimpijskim. Wraz z powołaniem członkowie 
Kapituły – najbardziej aktywni pełnomocnicy i koordynatorzy do spraw 
profilaktyki z całej Polski – otrzymali na świadectwo wagi realizowanej 
misji odznaczenia Kapituły. Trafiły one również do Choroszczy i 
prezentujemy je na zdjęciu obok.
Szesnastoosobowa Kapituła Trzeźwego Umysłu będzie promować  osoby 
zajmujące  się profilaktyką alkoholową i narkotykową. Ideą tego 
honorowego kolegium jest promocja aktywnych osób, dla których 
profilaktyka uzależnień nie jest tylko przystankiem w karierze.
Kapitułę tworzą pełnomocnicy lub koordynatorzy, a także inne dorosłe 
osoby związane z realizacją przedsięwzięć pod hasłem ZTU. Udział w tym 
gronie nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową, jedynym wyróżnikiem 
są pamiątkowe Statuetki Kapituły Trzeźwego Umysłu. Nagradza się 
corocznie 16 osób (po jednej z każdego województwa).

Red.

Przedstawiciel Choroszczy 
w Kapitule Trzeźwego UmysłuW rozegranych w miejscowości Góra k. 

Tykocina na rzece Narew Zawodach 
Wędkarskich o Puchar Rzeźnika wśród 
dorosłych pierwsze miejsce zajął Bogusław 
Ciborowski – Pan Bogusław złowił też 
największą rybę zawodów – ważyła 640 g. 

Drugą lokatę w sędziowanych przez Dariusza 
Ziembickiego zawodach zdobył Robert Bajer, 
trzecią Łukasz Molski, a na IV miejscu znalazł 
się Wojciech Raczkowski. W młodzieżowej 
kategorii KADET pierwsze miejsce zdobył 
Mariusz Ziembicki. 

Organizatorzy – PZW Koło „AMUR” dziękują 
serdecznie dla Mariusza Wierciszewskiego – 
fundatora nagród.   

ZD, red.

Zawody Wędkarskie o Puchar Rzeźnika 2014 – wyniki

Pan Bogusław na zawodach 
zdobył pierwsze miejsce

Pan Robert w pucharowych łowach
zajął drugą lokatę

Pan Łukasz za chwilę 
złowi rybę na III miejsce

Passa wędkarska dopisała również
Panu Wojciechowi

Nie zabrakło finałowego ogniska       ... dzięki Panu Mariuszowi - sponsorowi całych zawodów!
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Niech tysiące zobaczą Twoją firmę - 
skorzystaj z reklamy 

w „Gazecie w Choroszczy”!

Więcej o naszej ofercie na stronie gazeta.choroszcz.pl, pod 
nr. tel. 85 719 14 31, pod e-mailem gazeta@choroszcz.pl

i w siedzibie redakcji - gmachu M-GCK 
przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

Profesjonalne 
sprzątanie:
- domów,

- biur,
- aptek.

Mycie okien.

tel. 509 733 398
W niedzielę 12 października dobiegła końca licząca 18 kolejek 
tegoroczna Liga Gminna. Amatorskie zespoły piłkarskie z gminy 
rozegrały ostatnie 5 spotkań. W efekcie lider się nie zmienił i 
tym samym Izbiszcze kolejny raz zdobyły ligowy puchar. 
Przegrana Opmaru Łyski-Złotoria z Izbiszczami 1:2 i wygrana 
LZS-u Choroszcz z Piorunem Pańki 4:3 doprowadziły do zmiany 
na podium. Ostatecznie to LZS Choroszcz zajął dzięki 
korzystniejszemu bilansowi bramek 2. miejsce, a Opmar Łyski-
Złotoria znalazł się na miejscu 3. Poniżej podajemy wyniki 
całych rozgrywek.

Po meczy Izbiszcz z Opmarem na boisku w Łyskach nastąpiła 
ceremonia podsumowania ligi i wręczenia pamiątkowych medali 
oraz pucharów. Organizator, Jacek Dąbrowski podziękował 
wszystkim drużynom. Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz 
dołączył do tych podziękowań, zaznaczył, że drużyny i piłkarze 
uczestniczący w rozgrywkach Ligi Gminnej są powodem do dumy 
i rozsławiają gminę Choroszcz w województwie. Podziękowania 

przedstawia osoby kandydujące do Rady Powiatu

NASZE PODLASIENASZE PODLASIE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

14

Mirosława Józefa

KONDRAT 
Bogusław

ŁUPIŃSKI
Tomasz

DEPCZYŃSKI

Wojciech Jan

CYMBALISTY 
Eulalia Mieczysława

RUTKOWSKA
Małgorzata

CZABAN
NASZE PODLASIE - ZMIENIAMY NA LEPSZE POWIAT BIAŁOSTOCKI

Materiał wyborczy sfinanowano ze środków KWW Nasze Podlasie

Zbiórka pościeli i ręczników dla hospicjum w Wilnie

Koło Emerytów i Rencistów nr 15 i Biblioteka Publiczna prowadzą zbiórkę 
pościeli i ręczników na rzecz Hospicjum im. Błogosławionego Michała 
Sopoćki w Wilnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa 
Miłosiernego. 
Dary można przekazywać za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w 
Choroszczy /ul. H. Sienkiewicza 29, parter/oraz Koła Emerytów i Rencistów 
nr 15 na środowych dyżurach w godz.10:00 – 12:00 /ul. H. Sienkiewicza 29, 
I  p i ę t r o / .
Zapraszamy do wsparcia dzieła miłosierdzia! 

     BP, KEiR

były też skierowane do gospodarzy ceremonii, czyli Opmaru.

Gratuluję zwycięzcom tej ligi! Ogromne gratulacje dla Izbiszcz! 
Dla LZS-u Choroszcz za II miejsce i za III miejsce dla Opmaru (…). 
Dziękuję wszystkim pozostałym drużynom, dziękuję sędziom, 
organizatorom i zachęcam do startowania w przyszłym sezonie! 
– mówił burmistrz.

Życzył też sukcesów drużynom startującym w rozgrywanym 
późną jesienią Pucharze Ligi. Burmistrz wyraził zadowolenie, że 
gmina może wspierać finansowo ligę – m.in. poprzez 
sfinansowanie pracy zespołów sędziowskich czy ubezpieczeń 
zawodników.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia na stronie 
gazeta.choroszcz.pl. Więcej o rozgrywkach na stronie 
organizatora: www.lzschoroszcz.fora.pl.

red., fot. WJC

Liga Gminna:   Izbiszcze zwycięskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu organizację rozgrywek ligi gminnej w piłce nożnej na terenie Gminy Choroszcz współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zumba i aerobik – nowy sezon
Uwaga miłośniczki fitness!  W Choroszczy w Centrum Kultury powróciły po wakacyjnej przerwie popularne 
zajęcia! Ruszył nowy sezon aerobiku – zawsze we wtorki o 18:45. Zapraszamy również na zumbę – zawsze w 
czwartki o 19:15 w Centrum Kultury w Choroszczy, a o 17:45 w Barszczewie w budynku Filii Biblioteki Publicznej. 
Wszystkie zajęcia prowadzi trenerka z Zielonej Szkoły. Koszt miesięcznego karnetu na jeden rodzaj zajęć to 45 zł, a 
karnet łączony na zumbę i aerobik kosztuje 80 zł. Szczegółowe informacje pod tel.: 518 885 510.

zs/mgck/r

Narew Choroszcz tuż przed 
końcówką rundy jesiennej

KS Narew Choroszcz rozgromił rywali Iskra Wyszki aż 7:0 w 
ósmej kolejce podlaskiej A klasy. W pierwszej połowie 
spotkania drużyna z Choroszczy, strzelając 4 bramki ustawiła 
mecz. Dobijając drużynie z Wyszek 3 gole, piłkarze sprawili, że 
kolejna odsłona była już formalnością. Zespół Narwi dzięki 
temu zwycięstwu plasuje się na 3 miejscu. W ostatniej kolejce 
drużyna Narwi Choroszcz zmierzy się na wyjeździe z Czarnymi 
Gródek.
Zespół z Choroszczy ciągle pozostaje w grze o awans, gdyż 
drużyny w czołówce tabeli posiadają zbliżoną ilość punktów, a 
decydować mogą bezpośrednie spotkania danych drużyn. Gra 
wymaga ciągłego ulepszania, ale po przepracowaniu zimowego 
okresu przygotowawczego powinna ulec poprawie. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na treningi.
Strzelcy zespołu Narew Choroszcz:
9 – Jaromiński Marcin
7 – Rećko Adam
5 – Bagiński Karol
5 – Sokół Paweł
4 – Kamieński Karol
3 – Kieżel Paweł
2 – Mojsak Damian
2 – Gryg Krzysztof
1 – Łodziński Adam

tekst: Daniel Nierodzik, fot.: KS Narew Choroszcz

 „Wesoły Sportowiec” zaprasza!!!
Świetlica „Wesoły Sportowiec” zaprasza wszystkie chętnie 
dzieci, które chcą w sobotę miło, przyjemnie i atrakcyjnie 
spędzić czas z rówieśnikami. Kolejny rok świetlica jest otwarta 
w soboty od godziny 9.30 do 13.30, przy ulicy Sienkiewicza 42 
w Choroszczy. Organizujemy turnieje piłkarzyków, tenisa 
stołowego, konkursy plastyczne, a także wiele innych atrakcji, 
które w sobotni poranek chętnym dzieciom urozmaicą czas. 
W świetlicy cyklicznie są organizowane „Wieczory filmowe”, 
które są nową formą spędzania wspólnie czasu wolnego.

ŚWS


