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W niedzielę 6 września w Kruszewie XVI Ogólnopolski Dzień Ogórka. Okolice Kruszewa słyną 
właśnie z upraw ogórka oraz starych, tajnych przepisów jego przetwórstwa. Podczas festynu 
można spróbować nowych smaków, dowiedzieć się o jego rodzajach i uprawie i dobrze się bawić. 
Festynowi towarzyszą stoiska z wyrobami ludowymi i produktami regionalnymi. Uczestnicy mogą 
zakupić swojskie wędliny, chleb, ser, kapustę i oczywiście ogórki pod każdą postacią. Warto się 
wybrać na taką imprezę, chociażby po to, by oddać się degustacji produktów lokalnych.
W tym roku program sceniczny wzbogacony jest o III Gminny Turniej Sołectw – gdzie w szranki pod 
przewodnictwem swoich sołtysów staną mieszkańcy wielu wsi z gminy Choroszcz. Na scenie nie 
zabraknie również doskonałej muzyki, zaczynając od folkloru w wykonaniu Narwianek z Kruszewa, 
Klepaczanek z Klepacz, zespołu Jesienny Liść z Gródka oraz  Maliniowaków grających na harmoniach 
pedałowych, kończąc na tanecznym Disco Polo w wykonaniu  Forti oraz HiFi. Nie zabraknie też   
pokazu tańca latynoskiego w wykonaniu tancerzy z Latin Studio.          Red.    

Odszkodowania za suszę: 
nabór wniosków do 10 IX - czytaj na str. 3. 
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Przypominamy naszym Mieszkańcom, że 6 września 2015 roku 
w całym kraju odbędzie się ogólnopolskie referendum. W Gminie 
Choroszcz także będzie można oddać swój głos i wyrazić swoje 
stanowisko w odniesieniu do postawionych w referendum pytań.

W referendum odpowiemy na trzy pytania:
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika?”

OBWODOWE KOMISJE ds. REFERENDUM 
rozpoczynają pracę  6 września 2015 r. 

 najpóźniej o godzinie 5.00 
GODZINY OTWARCIA LOKALI 

DO PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA  
W  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM  

w dniu 6 września 2015 r.:  6.00-22.00

W Gminie Choroszcz mieszkańcy będzie można zagłosować w 11. 
następujących okręgach wyborczych:
1. OKW nr 1 – Zespół Szkół w Choroszczy (Gimnazjum),
2. OKW nr 2 – Świetlica Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy,
3. OKW nr 3 – Szkoła Podstawowa w Złotorii, 
4. OKW nr 4 – Świetlica wiejska w Rogowie,
5. OKW nr 5 – Szkoła Podstawowa w Kruszewie, 
6. OKW nr 6 – Świetlica wiejska w Barszczewie, 
7. OKW nr 7 – Remiza OSP w Klepaczach, 
8. OKW nr 8 – Świetlica wiejska w Łyskach, 
9. OKW nr 9 – Remiza OSP w Choroszczy, 
10. OKW nr 10 – Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, 
11. OKW nr 11 – SPP ZOZ w Choroszczy, 

Szczegółowe informacje o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum 
można znaleźć na stronie PKW. Prawo udziału w referendum 
ogólnokrajowym ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony 
prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw 
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do 
udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. 
Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzają 
urzędy gmin.

    UM

- niedziela 6 września 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz
- niedziela 6 września od 14:00
teren Dnia Ogórka, Kruszewo
- niedziela 4 października 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński przyjął zaproszenie 
mieszkańców miejscowości Mińce na spotkanie zorganizowane 
29 lipca 2015 r. Inicjatywa podjęta przez radnego Piotra 
Siemieniuka, wypłynęła od samych mieszkańców miejscowości. 
Mińce przez długie lata były zapomniane. Nic się tu nie działo. 
Spotkanie daje szansę na odnowienie tak potrzebnej współpracy.

Mieszkańcy miejscowości Mińce przyjęli Burmistrza Choroszczy 
Roberta Wardzińskiego w miłej, przyjaznej atmosferze, licząc na 
odnowienie współpracy po latach zaniedbań przez poprzednie 
władze. Podczas spotkania rozmawiano o codziennych 
problemach mieszkańców – głównie o kłopotach z dojazdami do 
Choroszczy, a także Białegostoku oraz do innych większych 
miejscowości regionu (np. Niewodnicy, Turośni Kościelnej czy 
Trypuć). Z tym czym borykają się zwłaszcza mieszkańcy Kolonii 
Mińce, którym zlikwidowano przystanek autobusowy, dlatego 
teraz, do najbliższego muszą pokonać niemalże 2 km. Mieszkańcy 
Mińc przyjmują to jednak ze zrozumieniem, tym bardziej, że 
istnieje realna szansa na zniwelowanie tego problemu. 
Współpracę z lokalną społecznością chwali sam radny – Piotr 
Siemieniuk, wybrany z tego okręgu gminy Choroszcz, mówi, że 
zawsze może liczyć na ich pomoc.
Spotkanie z władzami Choroszczy w Mińcach, z pewnością nie 
ostatnie, daje szansę na nawiązanie dobrych, partnerskich relacji 
tak bardzo potrzebnych w dobrym, skutecznym kierowaniu gminą 
i jej rozwojem. 

UM

Mińce. Spotkanie 
mieszkańców 
z włodarzami gminy

Referendum 6 września 

Fala rekordowych upałów nie przeszkodziła gminnej 
społeczności celebrować Święta Wojska Polskiego. 

W sobotę 15 sierpnia w choroskim kościele o 18:00 odprawiona 
została uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Następnie 
patrioci udali się pod Pomnik Niepodległości i na Mogiłę 
Powstańczą nad Horodnianką, aby zapalić tam znicze. Kulmina-
cyją sobotnich obchodów były uroczystości na wzgórzu 
Szubienica przy ul. Kruszewskiej, którym przewodził Józef 
Waczyński prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Asystę 
tworzyły poczty sztandarowe oraz harcerki i harcerze. Delegacje 
z kwiatami wystawiły liczne instytucje i organizacje, a logistycznie 
obchody wsparł magistrat i M-GCKiS.
W niedzielę 16 sierpnia w Złotorii licznie zgromadzeni oddali hołd 
bohaterskim obrońcom Polski i mostów nad Narwią, którzy 
stawili tamę sowieckiemu potopowi. Mszę św. polową celebro-
wał ks. Bogusław Samsel. Wartę przy pomniku sprawowali 
żołnierze rekonstruktorzy X Pułku Ułanów Litewskich, a strażacy 
z OSP w Złotorii w paradnym szyku czuwali na nabożeństwie. Na 
uroczystości ślubowali młodzi strażacy. Kwiaty złożyła delegacja 
samorządowców gminnych na czele z burmistrzem Choroszczy i z 
przewodniczącą rady miejskiej. W części świeckiej nie zabrakło 
smacznego poczęstunku. Nad sprawnym przebiegiem czuwał 
jego koordynator i znakomity organizator Ireneusz Jabłoński – 
radny i komendant OSP w Złotorii.
Ogromne i pozytywne emocje wzbudził pokaz ułańskich 
sprawności. Był fechtunek, prezentacja jeździeckich umie-
jętności, skoki oraz inscenizacja potyczki. Szarżujący ułani, 
zadziorni kozacy sowieckiego autoramentu, strzały, krzyki, 
odbijanie dziewki polskiej, szablą płatanie i gonitwa – to wszystko 
w naturalnej scenerii pola w Złotorii tuż przy granicy 
z Siekierkami. Widzowie z zapartym tchem oglądali ułańskie 
starania zakończone szczęśliwie wzięciem sowieckich żołdaków 
w zasłużony jasyr. Wiwat Wojsko Polskie!

WJC, fot. EK

Święto Wojska 
Polskiego w gminie 

W słoneczne niedzielne popołudnie 23 sierpnia 2015 roku 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku świętowała 90-lecie 
działalności. Mszę św. polową w intencji strażaków celebrował 
rogówkowiak ks. Wojciech Rogowski. Wśród licznie przybyłych 
gości był Damian Raczkowski poseł na Sejm RP, Robert Wardziński 
burmistrz Choroszczy, st. bryg. Antoni Ostrowski komendant 
wojewódzki PSP, bryg. Kazimierz Kulesza z-ca kom. miejskiego 
PSP w Białymstoku. Druhowie z jednostek z Choroszczy, 
Barszczewa, Paniek i Rogowa również przybyli na wydarzenie. Po 
nabożeństwie na placu przed strażnicą odbył się apel.

Uroczystą zbiórkę poprowadził dh Aleksander Werpachowski, a st. 
bryg. Krzysztof Kraśnicki prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP czuwał 
nad ceremoniałem odznaczenia druhów z OSP w Rogówku. 
Przekazał również pamiątkowy grawer. Druhowie z OSP 
Barszczewo sprezentowali figurkę św. Floriana patrona strażaków. 
Goście złożyli strażakom wiele życzeń. Burmistrz Choroszczy mówił:

„Szanowni Jubilaci: Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rogówku! Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Wasze dzisiejsze 
spotkanie – na tę doniosłą uroczystość 90 rocznicy powstania 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku. Przyjmijcie 
wyrazy mojego zobowiązania za Waszą ochotniczą pracę, jaką 
wykonujecie na rzecz naszego regionu i całej społeczności. A mówię 
to jako Burmistrz Choroszczy – w imieniu mieszkańców gminy 
Choroszcz. (...)Tradycja, jaką przez 90 lat stworzyliście na tym 
terenie, Wasze zaangażowanie w podtrzymywanie lokalnej kultury 
są także godne podziwu. W imieniu całej choroszczańskiej 
społeczności, dziękuję Wam za to. (...) Gratuluję tak pięknej 
rocznicy 90. lat nieprzerwanego trwania Jednostki OSP w Rogówku 
i życzę Wam co najmniej kolejnych 90 lat trwania Jednostki OSP w 
Rogówku. Życzę kolejnych sukcesów! Wszystkiego najlepszego!”

Zebrani nagrodzili gromkimi oklaskami wszystkich przema-
wiających. Z historią jednostki zapoznał wszystkich Dawid Łukijan. 
Treść przytaczamy poniżej:
„Historia powstania OSP Rogówek sięga roku 1922, gdzie 
mieszkańcy tejże miejscowości działali jako ochotnicy stanowiąc II 
Oddział OSP Choroszcz. Po pierwszych dwóch latach działania OSP 
nastąpiły poważniejsze zmiany a mianowicie został stworzony 
samodzielny odział strażaków. Po upływie kolejnego roku tj. w 1925 
w wyniku przeprowadzonego zebrania mieszkańców formalnie 
została już założona Ochotnicza Straż Pożarna w Rogówku na czele, 
której stanął prezes Adam Werpachowski, zaś naczelnikiem 
minowany został Wincenty Konopko.
Chęci i  zapał ochotników oraz l iczne tragedie ludzkie 
spowodowane pożarami i nie kiedy trudnymi warunkami 
atmosferycznymi zmusiły strażaków do realizacji założonych celów 
jakim był między innymi zakup sikawki oraz dwóch beczek na wodę. 

Stało się oczywiste, że ów zakup był tylko niewielką częścią 
potrzeb jakie pochłaniała ówczesna działalność OSP w Rogówku. 
Jak na strażaków przystało wszelkimi pomysłami i sposobami 
gromadzone były fundusze na zakup większej ilość sprzętu 
pożarniczego, w postaci wiader, bosaków i drabiny przystawnej. 
Należy z tego miejsca wspomnieć o wielu przyrządach 
wykonanych we własnym zakresie. Wybudowano pierwszy 
drewniany garaż, który miał pełnić funkcję strażnicy oraz 
magazynu na nowo zakupiony sprzęt. Kolejne lata przyniosły 
wiele zmian w zarządzie co nie miało wpływu na ilość strażaków, 
wręcz przeciwnie ich liczba wzrastała, zapał do pracy nie „gasł 
”w związku z czym gromadzono finanse, sprzęt oraz umundu-
rowanie. W roku 1935 został wykonany sztandar, który w czasie 
wojny został zakopany w stodole przez Jarosława Werpa-
chowskiego oraz Henryka Rogowskiego, chroniąc go  przed 
okupantem nazistowskim i radzieckim. 
Ów sztandar przetrwał i służy strażakom do dziś. Pod koniec 1938 
roku rozpoczęto budowę strażnicy murowanej, jednakże we 
wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Działalność 
OSP nieco „przygasła”. W 1945 w związku z zakończeniem 
działań wojennych, działalność strażacka została wznowiona. 
Strażacy zaczęli kompletować sprzęt, który w czasie wojny 
zaginął albo został zniszczony. Nastąpiło ukonstytuowanie 
nowego zarządu, gdzie komendantem został Jarosław 
Werpachowski a prezesem Stefan Werpachowki. W 1949 roku 
wybudowano na nowo świetlicę i garaż.  W 1958 roku zakupiono 
pierwszy samochód strażacki a w 1959 roku nową motopompę.
Czas mijał, były lata „tłuste” i „chude”. Nieustanne zmiany w 

Z
B

IÓ
R

K
I 

K
R

W
I

usprzętowieniu jednostki przeplatały kolejne nieszczęścia a 
mianowicie w 1978 roku cała strażnica wraz ze sprzętem 
spłonęła w wyniku pożaru, który zaskoczył okolicznych 
mieszkańców. Rozczarowanie i pech… aktywność ponownie 
osłabła. Trudno znaleźć wytłumaczenie dla zastałej sytuacji, lecz 
dzięki skutecznemu działaniu Jarosława Werpachowskiego 
ówczesnego prezesa, strażnica w bardzo szybkim czasie została 
odbudowana. Po roku 1990 Gminny Zarząd przydzielił  
samochód Star-25. Z upływem lat zmieniały się osoby zajmujące 
określone funkcje , strażacka „sztafeta” pokoleń nieustannie 
trwa dzięki czemu świętujemy już 90 lecie OSP w Rogówku. 
Widzimy nowo wyremontowaną i rozbudowaną świetlicę oraz 
kolejny samochód strażacki, za to serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również strażakom Państwowej Straży Pożarnej 
r e p r e ze n t o w a n e j  p r ze z  p o d l a s k i e g o  ko m e n d a n t a 
wojewódzkiego st. brygadiera Antoniego Ostrowskiego oraz  I 
zastępcę komendanta miejskiego bryg. Kazimierza Kuleszę, 
którzy swoim słowem i przykładem wspierają nas w kontynuacji 
tego dzieła. Dziękujemy Burmistrzowi Choroszczy Robertowi 
Wardzińskiemu za okazywane wsparcie oraz efektywną, owocną 
współprace. Na koniec podziękowania należą się mieszkańcom 
Rogówka, którzy swoją ciężką pracą przez wiele lat dbali i nadal 
dbają o rozwój OSP w Rogówku.

Wydarzenie nieodpłatnie nagłośniło i wsparło poligraficznie 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Oprac. WJC, fot. EW, OSPR

90 lat OSP w Rogówku
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
zaprasza na wyjazdy na spektakle w Teatrze Dramatycz-
nym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
W październiku zapraszamy na komedie Nikołaja Gogola:
„REWIZOR” - PIĄTEK 2 X o 19:00
„OŻENEK” - NIEDZIELA 25 X o 17:00
Koszt biletu: 35 zł
bilet uczniowski i studencki: 20 zł
przejazd: 12 zł
Wpłaty do kasy Centrum proszę uiszczać do początku 
ostatniego tygodnia przed spektaklem. Wystawiamy 
faktury, jeżeli są potrzebne.
Wyjazd spod Centrum na godzinę przed spektaklem.

Zapraszamy!

Dzięki wolontariuszom pan Tadeusz pierwszy raz od dziesięciu lat ma z kim 
porozmawiać, pani Krystyna uwierzyła, że może być dla kogoś ważna 
i pokonała depresję, a 7-letnia Kasia, której niedawno zmarł tata, po raz 
pierwszy zgłosiła się do tablicy!
Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 19 580 rodzinom żyjącym 
w niezawinionej biedzie, a AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 1800 dzieciom 
wychowującym się w trudnych warunkach. XIV edycja Paczki zjednoczyła 
ponad milion osób – potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców 
przygotowujących pomoc I dobroczyńców finansujących organizację projektu, 
a to już ponad 2,5% Polaków. Więcej na www.superw.pl.

Zostań wolontariuszem Paczki lub Akademii. 
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Drodzy Uczniowie, 
Szanowni Nauczyciele 
i Rodzice!

Przed nami nowy rok szkolny 2015/2016. Dla wielu z nas jest to rok 
zmian: niektórzy po raz pierwszy przekraczają mury szkoły, rozpoczynając swoją 
przygodę z nauką w pierwszych klasach szkoły podstawowej, inni – tak jak świeżo 
upieczeni gimnazjaliści również stoją przed nowymi klasami, nowymi 
nauczycielami i przedmiotami. Ale tak właściwie, nowy rok szkolny dla nas 
wszystkich: Uczniów, Nauczycieli i Rodziców jest zawsze w jakimś sensie nowy. 

W naszej gminie jest także pionierski pod tym względem, że jest nowym 
otwarciem: od tego roku do Zespołu Szkół w Choroszczy włączona została Szkoła 
Podstawowa w Choroszczy i dzieci ze starszych klas będą uczyć się w jednym 
budynku z uczniami gimnazjum. Ta reorganizacja spowodowana została reformą 
oświatową, która zakłada, aby wszystkie sześciolatki rozpoczęły naukę 
w pierwszych klasach. Ze względu na zwiększenie liczby uczniów w szkole 
podstawowej i związane z tym trudności lokalowe, zaproponowaliśmy, aby dzieci 
z klas starszych dołączyły do społeczności gimnazjum. 

Wierzę, że zmiany zostaną przyjęte przez całą społeczność szkolną 
i nauka będzie oznaczać przede wszystkim partnerstwo, współpracę, wzajemny 
szacunek i zaufanie. Z pewnością nie ominą nas przeszkody w tym procesie, ale 
ufam, że uda nam się je rozwiązać bez uszczerbku dla żadnej ze stron. Wierzę w to, 
ponieważ usprawniania, które staramy się wprowadzać w naszej gminie, 
dyktowane są dobrymi intencjami. W tym miejscu dziękuję Nauczycielom i 
Rodzicom za zaakceptowanie naszych idei – jestem przekonany, że Wasza mądrość 
pomoże nam wszystkim w przeprowadzeniu tego procesu w sposób racjonalny i 
profesjonalny.  

W czasie, kiedy większość z nas odpoczywała, my przygotowywaliśmy 
się do nowego roku szkolnego – nowego otwarcia w sposób szczególny. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, by nowe klasy, nowe pomieszczenia, sale, korytarze 
i szatnie – w ogóle budynki szkół były należycie przygotowane do przyjęcia 
Uczniów. Wydaliśmy na ten cel ok. 300 tys. zł. Wierzę, że skorzystacie z tych zmian, 
a nauka w nowym roku szkolnym, i w nowych murach naszych szkół – mimo 
naturalnych trudności, jakie ze sobą niesie, i Wam Uczniowie, i Wam – Nauczyciele 
przysporzy satysfakcji. A Rodziców – upewni w tym, że ich najważniejsze dobro – 
Dzieci, są bezpieczne i znajdują się pod właściwą, profesjonalną opieką mądrych 
Pedagogów. 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice! Życzę Wam, abyście 
w nowy rok szkolny weszli z radością, z nowymi pomysłami, ale przede wszystkim 
pewni, że ponoszony przez Was codzienny trud – przyniesie doskonałe efekty.

Robert Wardziński  

Nowy rok szkolny
 – nowe otwarcie Po wielu miesiącach niepewności, nareszcie udało się 

uzgodnić, że wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej 
przy tzw. trasie Kruszewskiej zostaną umiejscowione 
zjazdy na pola rolników. Interwencje władz Choroszczy 
w tej sprawie zakończyły się sukcesem.

Budowana ścieżka rowerowa powstaje z inicjatywy 
Urzędu Marszałkowskiego przy drodze powiatowej nr 
1535B, powszechnie zwanej szosą Kruszewską 
i szczególnie lubianej i uczęszczana przez miłośników 
dwóch kółek. Łączy ona Białystok, Choroszcz oraz 
Kruszewo. W gminie Choroszcz biegnie na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową 1535B i drogą 
Choroszcz-Kościuki do skrzyżowania z drogą powiatową 
Konowały-Izbiszcze.
Jeszcze do niedawna jednak w planach budowy ścieżki 
(jej projektowanie przypadało na rok 2011), miejscowi 
rolnicy zostali pozbawieni zjazdów do swoich pól. 
Poprzednie władze, niestety, nie zadbały o te – 
wydawałoby się – oczywiste kwestie. 
W 2015 roku Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
postanowił zainterweniować w tej sprawie. W czerwcu 
br. w Urzędzie Miejskim w Choroszczy zorganizowano 
cykl spotkań, w których, oprócz władz gminy udział 
wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku (ponieważ zarządcą drogi, wzdłuż której 
prowadzona jest ścieżka, jest właśnie starostwo), 
Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Marszał-
kowskiego – inwestora. 
W wyniku interwencji ustalono tryb postępowania, by 
problem rozwiązać i umożliwić rolnikom wjazdy na ich 
pola; Urząd Miejski w Choroszczy pomógł poszko-
dowanym mieszkańcom złożyć wnioski w celu ustalenia 
lokalizacji i budowy pominiętych wjazdów. Samorząd 
Powiatowy, w trybie sesji nadzwyczajnej, na budowę 
zjazdów postanowiło przeznaczyć 200 tys. zł. 
Przypomnijmy, ścieżka rowerowa wzdłuż trasy Kru-
szewskiej powstaje w tamach projektu „Trasy rowe-
rowe w Polsce wschodniej – województwo podlaskie” 
i realizowana jest ze środków PO RPW 2007-2013, 
działanie V.2 – Trasy rowerowe; finansowana jest 
z EFRR i budżetu państwa. Oprócz budowy ścieżki, na 
trasie przewidziano także dwa MOR-y, czyli Miejsca 
Obsługi Rowerzystów: na skrzyżowaniu Konowały-
Pańki oraz w Barszczewie. MOR-y będą wyposażone 
w zadaszone wiaty, ławeczki, stojaki na rowery, tablice 
informacyjne; niektóre także w sanitariaty.
Ścieżka rowerowa wzdłuż Kruszewskiej jest pozytyw-
nym znakiem współpracy. W nowej formule ucieszy 
rowerzystów i nie przeszkodzi w  rolnikom.               UM

Pod koniec sierpnia b.r. Wojewoda Podlaski powołał 
komisje do szacowania szkód, również w gminie 
Choroszcz. Wydał decyzję o powołaniu komisji ds. 
szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą na 
podstawie IX okresu monitoringu realizowanego przez 
IUNG w Puławach, z którego wynika, że na ternie gminy 
Choroszcz także przekroczone zostały kryteria, które 
potwierdziły występowanie suszy.

Na terenie gminy, straty w uprawach rolników szacować 
będzie zespół w składzie: Eugeniusz Czochański – 
przewodniczący Komisji, pracownik UM w Choroszczy, 
Kazimierz Bochenko – członek Komisji, pracownik 
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wiesław 
Rojecki – członek Komisji, przedstawiciel Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Porosłach; Rafał Łada – członek Komisji, 
przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach.
Członkowie Komisji, działając na podstawie Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dn. 27.01.2015 w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 187), jak również opierając się na 
informacjach opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dn. 10.07.2015 r., dokonują wnikliwej 
oceny szkód, ustalają zakres, średnią wartość produkcji 
oraz procent szkody oraz wartość obniżenia dochodu. 
Aby Komisja mogła działać na obszarze będącym 
własnością poszkodowanego rolnika, powinien on złożyć 
NIEZWŁOCZNIE stosowny wniosek wraz z wypełnionymi 
oświadczeniami. Dokumenty te można znaleźć na stronie 
Urzędu Miejskiego CHOROSZCZ.PL. Wnioski należy 
składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. 
Dominikańska 2, pok. nr 14) w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 września 2015 roku.
WAŻNE: przedmiotem szacowania strat z tytułu suszy, 
według IX raportu IUNG w Puławach, są uprawy wskazane 
w tabelach zamieszczonych na stornie internetowej IUNG 
(http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2002014/ oraz 
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2002015/). 
Szacowaniem została objęta też kukurydza. Komisja może 
dokonywać oszacowań szkód tylko dla upraw będących 
w okresie wegetacji i upraw niezebranych. W przypadku, 
gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja 
roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody 
wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzę-
tach, czy też w uprawach polowych i zwierzętach, dokonuje 
się obliczeń średniej rocznej produkcji poszkodowanego 
rolnika z ubiegłych 3 lat poprzedzających rok, w którym 
wystąpiły szkody, tj. w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, określając jej wartość i procent.

UM

Ścieżka: będą zjazdy

Zostań wolontariuszem
SZLACHETNEJ PACZKI!

Jedziemy do Teatru
Dramatycznego!

Susza: wnioski do 10 IX
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Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, organizuje w br. kolejną edycję Lokalnych 
Targów Pracy, tym razem skierowanych do mieszkańców gmin Turosń Kościelna, 
Choroszcz, Juchnowiec Kościelny. 
Targi w naszym zamyśle są przedsięwzięciem, które umożliwi spotkanie w jednym czasie 
i miejscu - pracodawców, przedstawicieli lokalnego samorządu, instytucji 
szkoleniowych, agencji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy z osobami 
poszukującymi pracy. Osoby odwiedzające Targi, będą mogły zapoznać się z ofertami 
pracy, jak również bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami firm. 
Zainteresowani, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, będą mieli możliwość, 
profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne a także, korzystając z obecności 
przedstawicieli instytucji szkoleniowych, uzyskać informacje dot. możliwości zdobycia 
nowych uprawnień, umiejętności zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego.
Serdecznie zapraszamy pracodawców, instytucje zajmujące się problematyką rynku 
pracy, osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych 

00 00na Lokalne Targi Pracy, które odbędą się w dniu 25 września 2015 r. w godz. 10 – 14  
w Świetlicy Wiejskiej w  Trypuciach w  Gminie Turośń Kościelna.
Gmina Choroszcz zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dojazd na Lokalne 
Targi Pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy, tel. 85 713 22 00. Na zgłoszenia czekamy do 
18.09.2015 r. Serdecznie zapraszamy!                   PUP, UM
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Miło nam poinformować, że w naszej gminie 
sołectwa otrzymają środki do zadysponowania 
w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. 

Aby otrzymać środki finansowe w ramach funduszu 
sołeckiego, sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa powinni 
najpierw zwołać zebranie, podczas którego 
społeczność ustali jakie zadania chciałaby u siebie 
przeprowadzić. Następnie, do 30 września 2015 r. do 
Burmistrza Choroszczy należy złożyć wniosek, który 
zawierać będzie wskazanie oraz opis danych 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.
Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu 
sołeckiego na 2016 rok jest dostępny na stronie 
www.choroszcz.pl. Tam też znajdziecie Państwo 
Wniosek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu 
sołeckiego.
Wniosek zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli spełnia 
następujące warunki:
1)  wskazuje przedsięwzięcie/przedsięwzięcia 

Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz 

fot. Wikipedia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne 
zainteresowane udziałem w projekcie:

„Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w 
powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok.
Uczestnikami projektu będzie 475 osób po 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Białymstoku, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. 
wymagający wsparcia). 

W tym:
osoby długotrwale bezrobotne 
osoby powyżej 50 roku życia 
osoby niepełnosprawne 
osoby o niskich kwalifikacjach.

 Zaplanowane działania w projekcie:
1. Organizacja prac interwencyjnych
2. Organizacja staży
3. Organizacja szkoleń
4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej
5. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

 
Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem pośrednictwa pracy (w tym Indywidualnym Planem 
Działania) oraz poradnictwem zawodowym.
 
Rekrutacja do projektu trwać będzie do 31.12.2015 r.
Okres realizacji projektu: 01.05.2015 r. – 31.03.2016 r.
Koszty projektu ogółem: 4 552 200,00 zł, w tym środki UE: 3 869 300,00 zł

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.pup.bialystok.pl oraz 
bezpośrednio u doradców klienta w siedzibie Urzędu.

mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, 
służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest 
zgodny ze strategią rozwoju gminy;
2)   zawiera uzasadnienie wyboru przedsięwzięć;
3 )  za w i e ra  s za c u n e k  ko s z t ó w / w y d a t kó w 
poszczególnych przedsięwzięć, przy czym suma tych 
kosztów nie może przekroczyć przyznanej kwoty.
O wysokości środków przyznanych w ramach 
funduszu sołeckiego, sołtysi każdego z sołectw 
w gminie Choroszcz zostali poinformowali odrębnym 
pismem.
Warto wiedzieć, że od 2015 roku sołectwa mogą 
realizować wspólne przedsięwzięcia. W takiej 
sytuacji, każde z sołectw, odrębnie uchwala wniosek 
i składa go Burmistrzowi. Wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego jest możliwe na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz.  U.  z  2014 r. ,  poz.  301) oraz uchwały 
Nr XXIV/222/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy 
z dnia 28 marca 2014 r.

UM

22 sierpnia w auli Zespołu Szkół w Choroszczy odbyły się uroczystości 22 rocznicy 
powstania Klubu Abstynenta Wolność. Klub jest w dużej mierze przeznaczony dla 
rodzin, dla osób współuzależnionych, dzieci, dorosłych dzieci alkoholików, bo dla 
alkoholika są grupy wsparcia, a rodzinom alkoholików najlepszym miejscem jest takie, 
gdzie się można spotkać w towarzystwie osób niepijących. W Klubie może się spotkać 
każdy, który ma problemy w domu z alkoholem, czy z mężem czy z żoną, czy z dzieckiem 
uzależnionym od alkoholu. Każdy potrzebujący pomocy przychodzi do nas i otrzymuje 
pomoc, wsparcie do dalszego życia.
Na tak ważną uroczystość dla klubu przybyli dostojni goście m.in Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół Danuta Małyszko, Zastępca 
Dyrektora Zespołu Szkół Gabriela Horba, Dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński, 
Jolanta Andruszkiewicz – kierownik MGOPS, Natalia Szymska – koordynator z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaproszeni goście na ręce 
prezesa składali podziękowania za owocną pracę oraz życzyli dalszej stabilnej pracy 
w tym kierunku. Ta uroczystość odbyła się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego, MGCKiS, 
Zespołu Szkół, Zakładu mięsnego „Kabo”, Sieci Sklepów „Chorten”, Firmie budowlanej 
A.M. Florczak, oraz Sklepu Warzywnego pana Bogdana Rzepnickiego. Dzięki wsparciu 
sponsorów, członkowie klubu oraz zaproszeni goście mogli bawić się do późnych godzin 
nocnych.
Natomiast kilka dni wcześniej bo 15 sierpnia, w swojej siedzibie, członkowie Klubu 
Abstynenta „Wolność” podziękowali za wieloletnia opiekę i współpracę swojemu 
duszpasterzowi ks. Tomaszowi Oświecińskiemu, który w tym roku opuszcza parafię 
w Choroszczy, przenosząc się do pracy w Sokółce.

Janusz Zawadzki
prezes Klubu Abstynenta Wolność

Klub Abstynenta Wolność

Badanie odbędzie się 04.09.2015 r. w Ośrodku 
Zdrowia w Złotorii (Złotoria132) w godz. 11.00-13.00. 

Badanie przeprowadza „OKO-LUX sp. z o.o.”. Zapisy, 
prowadzone do dnia 04.09.2015 r. przyjmowane są 
telefonicznie pod nr: 85 719 17 08. Koszt badania 
komputerowego ostrości wzroku – 5 zł. Pomiar 
ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (DODATKOWE). 
Ważne: podczas badania istnieje możliwość zapisania 
się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia 
okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla 
osób powyżej 16 roku życia. Serdecznie zapraszamy!

mat. org

W sobotę 25 lipca seniorzy z Koła nr 15 w Choroszczy 
wyruszyli na wycieczkę. Trasa wiodła przez 
Hajnówkę do Lewkowa. Celem było gospodarstwo 
agroturystyczne Bora Zdrój. Pierwszym etapem 
wycieczki był aqapark w Hajnówce. 

Po dwugodzinnym pobycie pływaniu, wykorzystaniu 
biczy i masaży wodnych oraz sauny seniorzy 
zregenerowali swoje siły. Następnie w Hajnówce 
zwiedzono Sobór św. Trójcy oraz Muzeum Kultury 
Białoruskiej. Kolejny etapem było gospodarstwa 
agroturystyczne Bora Zdrój. Tu po wysłuchaniu 
prelekcji na temat zdrowego odżywiania, miło 
i wesoło spędzono resztę pięknego dnia. Wycieczka 
mogła się odbyć między innymi dzięki współpracy 
z Urzędem Miejskim w Choroszczy.

Jacek Romanowski

Profilaktyka jaskry 

Wycieczka koła emerytów do Hajnówki 
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W Twojej Kasie każdy znajdzie coś dla siebie: 

nisko oprocentowane pożyczki, korzystne 

lokaty, tanie opłaty i przelewy, czy też - bardzo 

popularną w ostatnim czasie - ofertę 

konsolidacyjną. I to ta ostatnia daje szereg 

możliwości, aby zaciągnięte już zobowiązania 

finansowe m.in. w bankach, zakładach pracy 

czy też innych instytucjach finansowych nie 

nadwyrężyły domowego budżetu. 

- To prostsze niż może się wydawać. Pożyczką 

Konsolidacyjną spłacamy zobowiązania 

zewnętrzne Klientów, czyli właśnie pożyczki, 

karty debetowe i inne – tłumaczy Aleksandra 

Janowska, kierownik oddziału Twojej Kasy 

w Choroszczy.

To  d z i ę k i  ko n s o l i d a c j i  K l i e n t  m o że 

zaoszczędzić. - Ponieważ jedna rata naszej 

pożyczki będzie zdecydowanie mniejsza od 

sumy konsolidowanych zobowiązań. Domowy 

budżet będzie mniej obciążony – dodaje 

A.Janowska.

Dowód w matematyce

O tym, że konsolidacja w Twojej SKOK się 

opłaca wynika nawet z prostych obliczeń 

matematycznych. Załóżmy, że Klient płaci 

4 raty: 150 złotych – za pralkę. Do spłaty 

pozostało mu jeszcze 1500 złotych. 430 

złotych to rata kredytu na remont, do spłaty 

24500 złotych. 300 złotych - to kwota 

minimalna, którą wpłaca na kartę kredytową z 

wykorzystanym limitem 6000 złotych. 210 

złotych zaś to rata pożyczki wziętej na 

samochód, do spłaty pozostało 12900 złotych. 

Reasumując, Klient płaci 1090 złotych 

miesięcznie za same raty. Z Pożyczką 

Konsolidacyjną raty te mogłyby zmaleć nawet 

o… 500 złotych. - A to już spora oszczędność. 
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Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co zrobić by raty za np. pralkę, samochód, meble lub zaciągnięty
 kredyt były mniejsze, podpowiadamy, że jest na to sposób, korzystając z Pożyczki Konsolidacyjnej w Twojej SKOK.

Skonsoliduj	zobowiązania	w	Twojej	SKOK

	i	ciesz	się	lżejszym	budżetem	domowymChcesz zaoszczędzić?

Oferta Twojej SKOK cieszy się sporym uznaniem 

w mieście. To, co ją wyróżnia spośród innych dostępnych 

na rynku to niskie oprocentowanie i niewielkie koszta. - 

Dbamy oto, by nie zwiększać kwoty zadłużenia naszych 

Klientów poprzez wysokie prowizje czy opłaty 

przygotowawcze. Nasza oferta jest ulgą w budżecie 

domowym, a nie kolejnym drogim kredytem – 

zapewniają doradcy produktów Twojej SKOK.

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki 

w Choroszczy przy ul.Sienkiewicza 30B 

(Bud. Biedronki) 

lub skontaktuj się z nami telefonicznie, 

pod nr:  857191033, tel. kom. 518 015 459.

Dodatkową zaletą są odzyskane, często bardzo drogie, 

ubezpieczenia. Nie trzeba pamiętać o terminach spłaty 

kilku rat. Nasz Klient ma możliwość otrzymania 

dodatkowej kwoty na dowolny cel – wyjaśnia Aleksandra 

Janowska. 

Konsolidujesz bez żyranta

Niewątpliwą zaletą tego typu pożyczek jest fakt, iż 

konsolidacja do 60 tysięcy złotych jest przyznawana 

w Twojej SKOK bez poręczyciela nawet do 10 lat.  Zaś do 

35 tys ięcy  z łotych n ie  jest  wymagana zgoda 

współmałżonka – słyszymy w placówce w Choroszczy 
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Niemiecka strategia zakładała, że wojny nie należy prowadzić na dwa 
fronty. Z tego względu na przełomie 1914/1915 roku zapadła decyzja 
aby z grona państw Ententy wyeliminować Rosję. Pierwsze uderzenie 
na froncie wschodnim nastąpiło 2 V 1915 roku w rejonie Tarnowa 
i Gorlic. Połączone wojska niemieckie i austro-węgierskie dowodzone 
przez feldmarszałka Augusta von Mackensena przełamały rosyjskie 
umocnienia. Po miesiącu zdobyto twierdzę w Przemyślu. Główny 
kierunkiem natarcia skierowano na twierdzę w Dęblinie. 13 VII 
ruszyła niemiecka ofensywa pod wodzą gen. Maxa Karla Wilhelma 
von Gallwitz na północy. Kierowała się ona na Siedlce. Celem była 
likwidacja rosyjskiego wybrzuszenia, tzw. worka warszawskiego. 
Rosjanom udało się wyprowadzić zasadniczy trzon sił z saka ale zaczął 
się wielki odwrót. 3 VI  dowodzący frontem południowo – 
zachodnim gen. Nikołaj Iwanow wydał rozkaz aby wysiedlić 
z podległego sobie odcinka wszystkich chłopów z rodzinami. Szef 
sztabu armii rosyjskiej, gen. Nikołaj Januszkiewicz poszerzył ten 
rozkaz na front północno – zachodni, tym samym w jego zasięgu 
znalazło się Podlasie. Rosyjska propaganda przedstawiała Niemców 
jako zwyrodnialców obcinających kobietom piersi, nagminnie 
wieszających mężczyzn i topiących w studniach dzieci. Rozpoczął się 
exodus ludności, który dotknął 3 mln osób. Do historii przeszedł pod 
nazwą bieżeństwo (ucieczka, uchodźctwo). Władze rosyjskie 
sprzyjały temu określeniu, ponieważ zdejmowało z nich 
odpowiedzialność i stwarzało pozór, że przemieszczanie się ludności 
było samoistną inicjatywą. W rzeczywistości uciekali bogaci, biedni 
(głównie chłopi) byli wypędzani siłą. Proces ten trwał od czerwca do 
września 1915 roku. Najbardziej zdziesiątkował gubernię łomżyńską, 
ponieważ tu trwały najdłużej walki. W przypadku guberni 
grodzieńskiej dotknął on ok. 800 tyś. osób. Warto podkreślić, że 
obowiązek ewakuacji łagodnie się obszedł z  ludnością żydowską. 
Rosjanie nie chcieli sobie zaprzątać nią głowy. Po wojnie zaś Polska 
stanęła przed problemem dużej mniejszości narodowej w swoich 
granicach.
Do akcji szeroko włączyło się duchowieństwo prawosławne. 
Wyjeżdżano razem ze swoimi parafianami. Natomiast księża 
katoliccy byli wstrzemięźliwi. Starali się tłumaczyć, iż ostatecznym 
rezultatem wojny może być niepodległa Polska. Zatem należy być na 
miejscu, na swoim. Rozkazy rosyjskich generałów zakładały, że 
Niemcy zajmą ogołocone i zniszczone ziemie. Palono zbiory, 
wysadzano mosty i fabryki. W istocie zaś wypędzenie ogromnej masy 
ludności z jej dobytkiem spowodowało chaos na drogach i liniach 
kolejowych. Armia straciła możliwość manewru. 
Jak wyglądało to na naszym terenie?
Lektura ówczesnej „Gazety Białostockiej” dostarcza owszem 
informacji o toczącej się wojnie ale daje odnieść wrażenie, że jest to 
gdzieś daleko. Tu w Choroszczy i okolicach życie płynęło utartym 
torem. Co prawda 8 IV 1915 roku w Białymstoku powstał Oddział 
Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Jego siedzibę 
ulokowano w biurach Oddziału Wileńskiego Banku  Handlowego. 
Do grona członków zarządu wybrany został ks. Adam Ostrowski, 
choroszczański proboszcz i ks. A. Świla z Dobrzyniewa. Organizacja 
swoim zasięgiem obejmowała powiat białostocki. Do maja skupiała 
już 300 członków i dysponowała budżetem 2000 rb. pochodzącym ze 
składek. Chłopi z parafii Juchnowiec Kościelny zadeklarowali 1300 
pudów ziemniaków z zastrzeżeniem, że 1000 pudów trafi do 
rolników w Królestwie Polskim pod zasiew. Sekcja żywnościowa 
Towarzystwa wykazywała największą prężność. Produkty rozdawano 
uciekinierom koczującym w Starosielcach i Klepaczach. Tu w pilnej 
potrzebie znalazło się aż 115 rodzin. Tymczasem 1 VI 1915 r. ponad 
100 dzieci z parafii w Niewodnicy przystąpiło do Komunii Św. 
Od dwóch tygodni przygotowywał je do tego wydarzenia wikary ks. P. 
Obolewicz. Na uroczystość przybył ks. prob. A. Ostrowski i wygłosił 
kazanie. „Gdy chłopcy w czarnych ubrankach a dziewczynki w białych 
ze świecami w ręku przyjmowały pierwszą komunię. W kościele 
zapanował nastrój rozrzewniający – matki płakały” („GB”, nr 7 z 13 VI 
1915 r.). W tym samym numerze gazety jest zupełnie niewojenna 
wzmianka. Otóż nowoprzybyły dyrektor fabryki Moesa ze względów 
oszczędnościowych zabronił podlewania wodą z fabrycznego 
wodociągu robotniczych ogródków. Panowała susza. Noszenie wody 
z rzeki ze względu na odległość było niemożliwe. Rośliny czekała 
zagłada. Redaktor w związku z tym snuje sugestię, „że stosowniej 
byłoby opodatkować właścicieli za zużycie wody do podlewania 
ogródków, aniżeli niszczyć w nich rośliny”. Po upływie miesiąca 
można było przeczytać. „Bieda i troska o chleb powszedni coraz 
częściej zagląda do schludnych chatek pracowników naszej 
miejscowości. W fabryce C. A. Moesa zatrudniającej przed wojną do 
1500 ludzi, pracuje zaledwie 700 robotników, a i ci mają 
wynagrodzenie nader skromne. Przed wojną zwykła robotnica 
zarabiała przeciętnie 5 rb. tygodniowo, obecnie zaś musi się 
zadowolić płacą 3 rublową. Zjawisko obniżania płacy w fabryce 
choroszczańskiej jest dla robotników tym przykrzejsze, że jak im 
wiadomo, w pobliskich fabrykach białostockich płaca zarobkowa  
z powodu okoliczności stanu wojennego i nadmiernej drożyzny 
w wielu wypadkach została podwyższona. Krąży wprawdzie wśród 
robotników wersja, że nieobecny właściciel  polecił zarządzającemu 
fabryką, p. E. Zajfertowi, przedsięwziąć środki w celu polepszenia 
bytu pracowników fabryki, lecz jak dotychczas, w niczym jeszcze 
polecenie to nie zrealizowało się.
A czas, czas po temu już wielki…
Cicho i spokojnie upływa życie w naszej osadzie. Nie ma pijaństwa 
i nieodłącznych nałogu tego towarzyszy: gry karcianej, kłótni 
i bijatyki. Obecnie więc zwierzchność fabryki nie może używać 
argumentów w rodzaju: mniej zarobią – mniej przepiją. Jeżeli teraz 
robotnik zwraca się o polepszenie warunków, to zmusza go do tego 
jedynie istotna potrzeba.” („GB”, nr 12 z 18 VII 1915 r.).
Opis Choroszczy w ostatnich dniach pobytu Rosjan możemy odnaleźć 
na kartach pamiętnika Władysława Glinki („Pamiętnik z Wielkiej 
Wojny”, b.r.w., s. 89 – 92),  ziemianina z okolic Ostrołęki, który 
w drodze do Rosji tu krótko gościł. „Przejechawszy miasteczko, 
ujrzałem szereg wielkich, piętrowych, murowanych zabudowań. 
Sądziłem, że to koszary, a ponieważ w kilku największych budynkach 
słychać było warczenie maszyn, pomyślałem że wyrabiają amunicję. 
Dopytałem się nie bez trudności o znajomego pułkownika 

Skorupskiego, który mnie przyjął z otwartymi rękami i poczęstował 
herbatą. Rozglądając się spostrzegłem na ścianach szereg fotografii 
z niemieckimi dedykacjami, a na honorowym miejscu wielkie czarne 
aksamitne serce, z wyhaftowanym na żółto napisem. Pułkownik, 
ubawiony moim zdziwieniem, objaśnił mnie, że Choroszcz jest 
wielką fabryką  sukna p. Moesa, miasteczko jest przy niej małym 
dodatkiem. Właściciel został, jako Niemiec, wysiedlony do Rosji, 
fabryka zarekwirowana robiła przez pewien czas sukno dla 
intendentury, obecnie wyrabia materiały z wełny, którą Żydzi zwozili 
niewielkimi partiami do przerobu. Między robotnikami dużo było 
Polaków; administracja, majstrowie i dozorcy, wszyscy Niemcy, byli 
wywiezieni na wschód, a ich mieszkania zajął sztab…. Pułkownik 
Skorupski nalegał abym nocował u niego, lecz w jego pokoiku już 
spał z nim drugi pułkownik, Trydenckij, przytem dla koni nie było 
żadnego pomieszczenia i musiałyby nocować na ulicy. Furman mój 
przyszedł z wiadomością, że u proboszcza jest miejsce w stajni, na 
plebanii zaś  mieszka, między innymi oficerami, jakiś „warszawski 
hrabia”. Udałem się więc do księdza; był w kościele, ale przyjął mnie 
serdecznie porucznik hr. Wojciech Miączyński … Zjawił się 
i proboszcz, ksiądz Ostrowski, dostałem na górze pokój, łóżko, 
słowem nocleg znakomity, a tymczasem porządną kolację … 
Chowam wielką wdzięczność dla ks. Ostrowskiego za jego 
gościnność i serce. Gdym kucharce wsunął napiwek za fatygę, jaką 
miała ze mną, furmanem i końmi, wzięła go, a po chwili odniosła 
i chciała gwałtem oddać, mówiąc, że od człowieka, który tyle 
przecierpiał i z bogacza stał się nędzarzem, pieniędzy przyjąć nie 
może… Trzeba było całej mojej wymowy, aby skłonić gospodynię do 
zatrzymania papierka.” Tytułem uzupełnienia dodam, że na terenie 
fabryki Moesa stacjonował wówczas sztab XII armii rosyjskiej.   
Dysponuję kilkoma dokumentami, które w jakimś stopniu 
zrekonstruują sytuację odnoszącą się do samego bieżeństwa. 
Pierwszy nosi tytuł „Akt” i jest to jednostronicowy drukowany 
formularz w języku rosyjskim, który wypełniała komisja. Zawiera on 
szczegółowa wycenę ruchomego mienia mieszkańca Zawad (gmina 
Choroszcz) Bazyla Wasilewskiego, które pozostawił na miejscu. 
To miało być podstawą w przyszłości do wypłaty odszkodowań. 
W skład komisji weszli sołtys (starosta) wsi Baciuty, 2 mieszkańców 
Zawad i sołtys Topilca. Oszacowany majątek złożył się na sumę 2730 
rubli, w tym sieczkarnia – 20 rb., młocarnia – 90 rb., ręczna maszyna 
do szycia – 60 rb., brona – 22 rb., 15 uli z pszczołami – 225 rb. 

Protokół komisji z wyceną majątku Bazyla Wasilewskiego. Niżej po lewej - 
data wydania dokumentu, po prawej - odcisk pieczęci sołtysa Topilca

Na dole jest odciśnięta pieczęć: Topilskij Sielskij Starosta. Równie 
ważna jest data – 1 VIII 1915 rok. Po uwzględnieniu różnicy 
wynikającej z obowiązującego wówczas kalendarza juliańskiego 
wiadomo, że komisja pracowała 13 VIII, tj. 12 dni przed zajęciem 
Topilca przez 150 regiment armii niemieckiej. Doszło wówczas do 
potyczki w wyniku której zginęło co najmniej 10 nieznanych 
żołnierzy rosyjskich i 18 zidentyfikowanych Niemców. Topilec jako 
wieś całkowicie prawosławna ewakuował się w całości. Podobnie 
Kol. Topilec, wówczas znana jako Nowy Topilec. W przypadku 
Zawad pozostały na miejscu jedynie  4 katolickie rodziny Popków. 

O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że w 1906 roku Topilec 
liczył  206 osób, a Kolonia Topilec 85 osób. Tuż przed wyjazdem 

ówczesny proboszcz prawosławnej parafii topileckiej ks. Włodzimierz 
Werpulewski zdecydował aby ukryć przed Niemcami dwa cerkiewne 
dzwony, dwa złote krzyże, złotą czaszę i panikadzidło (pojemnik do 
spalania kadzidła). Dół wykopał mieszkaniec Topilca Jan Piechowski. 
Schowano w nim także broń myśliwską należącą do księdza. 
Obaj z Rosji nie wrócili. Jan Piechowski zmarł na tyfus w 1919 roku 
i spoczął koło wsi Szeleżni na Ukrainie. Nikt inny nie znał miejsca 
ukrycia cerkiewnych utensyliów. Nigdy ich nie odnaleziono. 
Jako najbardziej prawdopodobne miejsce wymienia się prawosławny 
cmentarz lub tzw. Popow Sad, gdzie stał budynek plebanii.
Na zdj. powyżej: cerkiew w Topilcu tuż po zajęciu wsi przez Niemców w 1915 
(źródło: www.chram.com.pl)

Chłopi ze wsi Bokiny (tuż za Narwią, obszar guberni łomżyńskiej) 
zachowali się inaczej. Wypędzeni z domów dojechali zaledwie do 
Zalesian i tu ukryli się w lesie. Kiedy front przetoczył się powrócili do 
swoich gospodarstw. Dużym przytuliskiem stała się Puszcza 
Białowieska. Zostało w niej też wiele grobów po wygnańcach, którzy 
padli z głodu, wyczerpania i chorób.
Kiedy kozacy ogłosili mieszkańcom Rogowa, Rogowa Majątku 
i Rogówka konieczność porzucenia swoich gospodarstw i udania się 
w nieznane ludzie nie kryli oburzenia. Najgłośniej i wręcz 
buntowniczo zachowywał się zaścianek szlachecki Rogówek. 
Rosjanie byli gotowi puścić wieś z dymem. Sytuację uratował dawny 
żołnierz. Zaprosił mundurowych do karczmy i ugościł alkoholem. 
Pomogło.
Dokąd kierowano przesiedleńców? Chyba najbliższe prawdy jest 
powiedzenie – tam, gdzie kolejarz przestawił zwrotnicę. Panowała 
zasada im dalej tym lepiej. Szczątkowe dane, które zdołałem zebrać 
pokazują, że sąsiedzi i osoby z pobliskich miejscowości zostali 
rozproszeni na ogromnym obszarze Rosji. Parfieniusz Leszczuk 
z Topilca trafił do Petersburga. W Baciutach na miejscu pozostały 
tylko 3 rodziny, reszta wyjechała. Rodzina Czeczków do Smoleńska, 
rodzina Mularczyków do Omska (chociaż byli z tej samej wsi). Jan 
Nieścierewski „wylądował” na Uralu, koło Złatousta. Pracował tam 
w fabryce amunicji. Z Kościuk rodzina Bazyla Zołotara trafiła do 
Czelabińska. Mieszkańców Choroszczy Władysława i Marię 
Sroczyńskich uchodźcza fala zaniosła do Omska. Władysław, rocznik 
1886, ok. 1913 roku zasiadał w Radzie Sztabowej Choroszczańskiej 
Ochotniczej Straży Ogniowej. Był wysokiej klasy stolarzem 
i nauczycielem zawodu. Jego żona wywodziła się z rodziny Tureckich. 
Podczas pobytu w Rosji 19 VIII 1919 r. przyszła na świat ich córka 
Cecylia. Wrócili do kraju dopiero w 1921 r., ponieważ okolice Omska 
był miejscem krwawych walk między białymi i bolszewikami. 
Jakie były losy tych, którzy wyjechali w głąb Rosji zilustruję na 
przykładzie rodziny Lebiedzińskich z Choroszczy złożonej z Antoniego 
(1878 – 1936), żony Marii (1888 – 1939) oraz ich dzieci: Ignacy 
(ur. 1908 r.), Maria (ur. 1910 r.) i Antoni (ur. 1916 r.). Antoni 
Lebiedziński wraz z wybuchem wojny został zmobilizowany do armii 
rosyjskiej. Trud opieki nad dziećmi podczas tułaczki w Rosji spoczywał 
wyłącznie na jego żonie Marii. Z zachowanych dokumentów za 
najważniejszy może uchodzić książeczka nr 960 (na zdj. poniżej) 
wydana przez organizację pod nazwą „Ustrojstwo Bieżencew Frontu 
Południowo – Zachodniego”. Druk jest w języku rosyjskim, natomiast 
adnotacje ręczne są po polsku i rosyjsku. Na pierwszej stronie są 
podstawowe dane właścicielki: narodowość polska, wyznanie 
katolickie, mieszczanka, gospodyni domowa. Książeczka została 
wydana 4 VIII 1916 r. przez Michniewicza. Miejscem zamieszkania 
Marii Lebiedzińskiej był Chersoń, ul. Kupiecka 48. Z adnotacji wynika 
jednak, że przybyła ona do tego miasta już 23 IV 1916 r. Na drugiej 
stronie zamieszczono instrukcję jak należy postępować. 
Przede wszystkim książeczkę należało chronić i zawsze mieć ją przy 
sobie. Bez niej nie było możliwości aby otrzymać przysługujące 
zaopatrzenie. Tu są wpisy o wielkości otrzymanych zasiłków 
pieniężnych. Jeżeli właściciel jest analfabetą i ma wątpliwości co do 
wypłaconych kwot, niech znajdzie natychmiast osobę piśmienną i o 
ile okaże się, że powstała nieprawidłowość to należy zgłosić się do 
Komisji Ziemskiej lub Naczelnika Ziemskiego. Na stronie 5 ujęto dane 
odnośnie pomocy mieszkaniowej: od 1VI do 1 X 1916 r. wypłacono 
czterokrotnie po 5 rb., od 
1 X do 1 IV 1917 r. sześcio-
krotnie po 8 rb., od 1 XII 
1918 r. do 1 III 1918 r. 
trzykrotnie  po 4  rb. 
Widzimy, że w 1917 roku 
p o m o c  s t a ł a  s i ę 
d o r y w c z a .  J e s t  t o 
zapewne rezultat chaosu 
porewolucyjnego w Rosji. 
Na  st ron ie  8  odno-
towywano pomoc ży-
wnościową: od 1 VI 1916 
r. były to kwoty od 6 do 24 
rb., średnio po 20 rb. co 
miesiąc. Ostatnią wydano 
19 VI 1918 r. w ilości 38 
rb.

Książeczka należąca do 
Marii  Lebiedzińskiej 
wydana w Chersoniu.

Wędrówka ludów sprzed wieku
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Co pół roku istniał obowiązek uzyskania przedłużenia pobytu 
czasowego w danym miejscu. Regulowało to „Zaświadczenie 
czasowe” wydawane przez Czasowy Komitet Pomocy Bezdomnym 
Mieszkańcom Królestwa Polskiego. Zachowały się dwa takie 
dokumenty. Jeden z datą 12 IV 1917 r. z nr 503. Drugi nosi datę 1 XII 
1917 r. i nr 360. Wynika z niego, że Maria Lebiedzińska od 23 IV 1916 
r. w Chersoniu  mieszkała z dziećmi, w domu Turczyna, przy ul. 
Targowej 64.
Latem 1918 roku rodzina Lebiedzińskich zaczyna czynić starania 
o powrót do kraju. Informuje o tym dokument pod nazwą „Zapis na 
powrót do Kraju” wydany 18 VI przez Polski Komitet Powrotu do 
Kraju Oddział w Chersoniu. Oprócz Marii widnieją dane Antoniego 
Lebiedzińskiego ujętego jako żołnierz dymisjonowany, rolnik, 
zostawił 22 dziesięciny ziemi na której został stryjeczny brat. 
Dokument wymienia z dzieci Marię i Antoniego, a nie wspomina 
o Ignacym (wrócił w późniejszym terminie). Rodzinie towarzyszy 65 
letni  Kozłowski Marian. Jako miejsce powrotu wskazuje się stację 
Białystok i gminę Choroszcz. Ojciec rodziny z posiadanych 
dokumentów wymienia świadectwa wojskowe, a jego żona paszport 
DF434 wydany w Woroneżu. Wszyscy deklarują się jako osoby 
zdrowe, bez środków na powrót do kraju. W Komitecie Chersońskim 
zostali zarejestrowani pod nr 360 i 462.

Patrząc na numerację załatwianych spraw, widać, że polska kolonia 
w Chersoniu liczyła co najmniej kilkaset osób. To tu w 1916 r. urodził 
się Adam Rogowski, późniejszy żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Pod pseudonimem „Henryk Skierski” latał jako kapral 
radiotelegrafista w 304 Dywizjonie Bombowym Ziemi Śląskiej. Zginął 
10 I 1942 r. podczas lotu bojowego nad Niemcami. Został odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. 
Jego symboliczny grób znajduje się na choroszczańskim cmentarzu.
Ostatni dokument to Personalausweis, nr 6481, wydany 21 IX 1918 r. 
w Białymstoku, wydany przez Kreishauptamana dla Marii 
Lebiedzińskiej. Co istotne jako jej przynależność państwową 
wskazuje Litwę (Litauen). Koło się zamknęło. Lebiedzińscy powrócili 
na ojcowiznę.

I n n i  m i e l i  m n i e j 
szczęścia. Dane sta-
tystyczne wskazują, 
że choroby i ponie-
wierka zabiły ok. 30% 
bieżeńców. 

W Topilcu i Kolonii 
Topilec w 1921 roku 
doliczono się  za-
ledwie 132 osób, 
k t ó r e  ż y ł y  w  1 7 
chatach. 
W samym Topilcu ci, 
co powrócili, zastali 
zaledwie dwa ocalałe 
domy. Początkowo 
przyszło im mieszkać 
u krewnych w sąsied-
n ich  ws iach,  np. 
w Zawadach.

D z i ę k u j ę  p .  A n i 
K u c z y ń s k i e j  z a 
możl iwość  wyko-
rzystania dokumen-
tów z jej domowego 
archiwum, a p. red. 
W. Cymbalistemu za 
podzielenie się histo-
rią rodziny.

         
Henryk Zdanowicz

Jeszcze w grudniu 2014 roku na jednej z pierwszych sesji Rady 
Miejskiej VII kadencji w Choroszczy, radny Ireneusz Jabłoński 
wnioskował o zmianę nazwy ulicy w Choroszczy gen. Z. Berlinga – na 
nową. Do sprawy radni wrócili podczas wiosennych sesji. 
W sierpniu udało się zorganizować spotkanie z mieszkańcami.

Podczas spotkania zainicjowanego przez Burmistrza Choroszczy 
Roberta Wardzińskiego, przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w 
Choroszczy w dn. 10 sierpnia 2015 roku z mieszkańcami, sami 
zainteresowani postanowili pozostać dawną nazwę ulicy. 
Zdecydowali tak głównie ze względu na komplikacje organi-zacyjne 
(przede wszystkim czasowe) związane z ewentualnymi zmianami – w 
dowodach osobistych, rejestracyjnych oraz w innych dokumentach 
czy tablicach informacyjnych. 
Przypomnijmy, że gen. Z. Berling został patronem jednej z ulic 
w Choroszczy decyzją władz gminy jeszcze w okresie przełomu 
transformacyjnego 20 lipca 1989 roku. O zmianę nazwy ulicy po 10 
latach – w kwietniu 2009 roku wnioskował dawny prezes IPN – śp. 
Janusz Kurtyka, argumentując swój wniosek m.in. potrzebą 
dekomunizacji polskiej przestrzeni publicznej oraz antybo-haterską 
działalnością gen. Berlinga. Zmiany w tym względzie wielokrotnie 
postulowali też miejscy radni. Mieszkańcy Choroszczy jednak, 
niechętni tym projektom, na razie zdecy-dowali inaczej. Ulica gen. Z. 
Berlinga w Choroszczy – zostaje.

UM

Ulica gen. Z. Berlinga 
 – na razie zostaje

Święto
Dziękczynienia

W tym roku parafialny wieniec stworzyli mieszkańcy Sienkiewicz (na 
zdj.). Po raz kolejnym choroscy parafianie licznie uczestniczący 
w uroczystościach hojnie wsparli wileńskie hospicjum repre-
zentowane przez s. Michaelę. Więcej fotografii na naszej stronie - 
gazeta.choroszcz.pl.                                                red., fot. M. Jacewicz

Narodowe Czytanie 
„Lalki”  5 września 
W sobotę 5 września od 13:00 Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy wypełni lektura „Lalki” Bolesława Prusa. 

Fragmenty powieści przeczytają m.in.: Robert Wardziński, 
Beata Jeżerys, ks. Leszek Struk, Damian Raczkowski, Irena 
Sakowicz, Grzegorz Krysiewicz, Małgorzata Rokicka-
Szymańska, Danuta Małyszko, Wojciech Cymbalisty, Janina 
Romanowska,  Donata Adamska,  Adam Kamieński , 
Mieczysława Wysocka i Gabriela Horba. 
Wszystkich chętnych do udziału w tej odsłonie Narodowego 
Czytania zapraszamy do zgłaszania udziału w siedzibie 
Biblioteki Publicznej w Choroszczy lub poprzez tel. 85 710 23 
93. Na wydarzenie zapraszają: Miejsko-Gminne Centrum 
kultury i Sportu w Choroszczy, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choroszczy, Urząd Miejski i Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje 
„Gazeta w Choroszczy”.                  red.

 Życiu w czasie wojny, życiu na Sybirze, na robotach przymusowych, 
w czasach trwogi i zniszczeń – o tym wszystkim napisało blisko 
dwadzieścioro autorów w książce „Wspomnienia wojenne”. 

Publikacja ukazała się nakładem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy, a najwięcej tekstów pochodzi od 
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała nagrodzonego grand prix I 
Choroskiego Biennale Prozatorskiego. Wszystkich żyjących twórców 
tejże cennej dla wszystkich miłośników historii regionu książki można 
było spotkać na promocji książki, która odbyła się w piątek 1 lipca, w 
przeddzień 71 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 
Czytelnicy jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli. Wśród nich byli też 
choroscy samorządowcy na czele z Robertem Wardzińskim 

M-GCKiS w Choroszczy oraz Biblioteka Publiczna zapraszają na  
warsztaty wypalania w drewnie. 

Wypalanie w drewnie może mieć przeróżne oblicza. Niezwykle 
efektownym, a przy tym tanim i nieskomplikowanym jest 
wypalanie  w drewnie wzorów, napisów i obrazów, za pomocą 
pirografu, wypalanki. To niezwykle wdzięczne hobby, przy którym 
możemy odpocząć i jednocześnie stworzyć coś pięknego. 
Warsztaty poprowadzi Antoni Remiesz - publicysta, fotografik, 
Lider Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warsztaty 
odbędą się w trzech miejscowościach: Choroszczy (16.09, 18.09), 
Barszczewie (7.09, 10.09) i Klepaczach (22.09, 23.09). Zapisy oraz 
bliższe informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej w 
Choroszczy, lub pod nr tel. 85 710 23 93.                BP

Warsztaty wypalania 
w drewnie

O wspominaniu, o życiu - „Wspomnienia wojenne”

burmistrzem Choroszczy. Relację z wydarzenia przygotowała 
Choroszcz TV. Spotkanie poprowadzili Grzegorz Krysiewicz 
i Wojciech Cymbalisty. 

O udziale w warszawskim powstaniu opowiedziała Tatiana 
Jasińska. Kazimierz Zagórski przekazał na ręce prezesa 
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała zabytkowe mapy. 
Nie zabrakło podziękowań wszystkim twórcom książki, 
okolicznościowej wystawy oraz słodkiego poczęstunku 
i zbierania autografów. Kto jeszcze książki nie nabył, może to 
uczynić w czasie Dnia Ogórka w Kruszewie i w każdy dzień 
roboczy w siedzibie Centrum Kultury i Sportu.Zapraszamy!

WJC

W stulecie walk nad Narwią odbyło się niezwykle interesujące 
sympozjum „Choroszcz w czasie I wojny światowej”. Pierwszym 
prelegentem był dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Białymstoku, który przybliżył materiały archiwalne 
do I wojny światowej, znajdujące się w tej instytucji.  Dr M. 
Kietliński był też prowadzącym obrady tego sympozjum.

Józef Waczyński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy a zarazem 
pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku przedstawił przebieg 
działań wojennych na Podlasiu w latach 1914-1915 z prezentacją 
zmian na froncie wschodnim. Ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor 
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w interesujący sposób 
scharakteryzował choroszczańską parafię rzymskokatolicką w latach 
1914-1919, w której pracował przed ćwierć wiekiem. Ostatnim 
prelegentem był znany kolekcjoner, regionalista i przewodnik Jan 
Adamski, który z wielką znajomością tematu, w ciekawy sposób 

omówił miejsca związane z I wojną światową w Choroszczy 
i okolicach, w połączeniu z prezentacją multimedialną.
Dzięki połączonym wysiłkom Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy 
kilkadziesiąt osób mogło przez 2,5 godziny pasjonować się 
historią regionalną.

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, fot. ZA

W stulecie walk...
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Jarmark Dominikański w Choroszczy od ćwierćwiecza przyciąga 
najlepszych wystawców, rękodzielników i  handlarzy 
jarmarcznym specjałami z Podlasia, sąsiednich regionów oraz z 
Litwy i Białorusi. Tysiące gości odwiedzających dziesiątki stoisk 
na trwale wpisały się w krajobraz sierpniowej niedzieli. Zawsze 
upalnej, w tym roku wyjątkowo.

Wiktuały regionalne, zagraniczne i orientalne gościły na licznych 
kramach. Serwety, obrusy, drewniane dzieła sztuki i użyteczne 
produkty. Nie brakło miodów, wędlin czy serów. Czym środkowa 
Europa bogata, tym raczyć się mogli uczestnicy już XXVI Jarmarku 
Dominikańskiego. Największą imprezę w gminie otworzył jej 
gospodarz – Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy.
Paradnie zawitała na plac jarmarkowy kolumna zabytkowych aut i 
motocykli Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i 
Techniki Moto Retro. Szeroko otwarte były drzwi goszczącego od 
początku wydarzenie Muzeum Wnętrz Pałacowych. Na wyspie 
pałacowej firmy Nord Auto i Top Auto zapewniły nie lada atrakcję – 
pokaz najnowszych modeli samochodów dostępnych w 
najbliższych salonach. Wiadomo, że lato kiedyś się skończy, więc 
na jarmarku zawitali też sprzedawcy solidnie grzejącego węgla. A 
kogo emocje zakupowe rozgrzały solidnie i aura sierpniowej 
spiekoty, tego obficie polewali zimną wodą strażacy z 
choroszczańskiej OSP!
Jarmark Dominikański i w Gdańsku (ten o siedem wieków starszy), 
i w Choroszczy to nie tylko kramy, stragany, wystawy i pokazy, ale 
również moc koncertów. W tym roku nie brakowało na 
jarmarkowej scenie barwnych rocznic. Klepaczanki radośnie 
obchodziły 30-lecie wspólnego śpiewania i kultywowania 
pięknego podlaskiego folkloru. Holiday, grupa jak sama nazwa 
głosi w wakacje zrodzona, musiała zdmuchnąć aż 25 świeczek. Dali 
radę, dzięki czemu wierna i pozytywnie rozkołysana publika mogła 
zasmakować gigantycznego tortu!
Na jarmarkowej scenie nie brakło debiutów. Bogaty w nostalgię, 
ale też z pazurem głos zaprezentowała Anna Maria Korolczuk, bez 
wątpienie będzie o niej jeszcze głośno i tylko czekać, aż rozgłośnie 
radiowe wypełnią jej przeboje. Płeć piękną czarował wspaniale 
śpiewający Adam Chrola. Co najmniej z kilometra słychać było 
słowiczo doskonałe śpiewanie zespołu Cantamen – chyba nikt ze 
słuchaczy nie uwierzył, że to ich pierwszy występ na Jarmarku 
Dominikańskim. A jednak!
O tym, że muzyki nie tylko się słucha, ale i tańczy, przypomniało 
Centrum Tańca i Fitness Latin Studio. Gorące rytmy salsy, 
perfekcyjne ruchy, latynoski anturaż – jakże to współgrało z 
karaibskimi upałami! W nie mniej wesołe strony zabrała 
wszystkich grupa Viesna. Zespół przypomniał przeboje z 
najbliższego wschodu i zebrał gromkie oklaski.
Wieczór nie dawał ochłody, z kramów szybko znikały i wiktuały, i 
inne wyroby, piaszczystą ulicą Pałacową ciągnęła nieprzerwana 
rzesza, północny zachód miasteczka wypełniały gęsto ustawione 
na parkingach samochody, a przed sceną rósł tłum. I nie mogło być 
inaczej, bo oto ogniście, temperamentnie i z fajerwerkami zagrała 
grupa The Dreamers. Byli głośni, będzie też o nich głośno, bo po 
prostu dobrze śpiewają.

Gdy zmrok sączył cień nad parkiem pałacowym, scena rozbłysła a 
tłum się zakołysał. Tak, tak – takie efekty niesie pojawienie się 
jarmarkowej gwiazdy wieczoru, zespołu Golden Life! Jak oni 
grali, jak śpiewali, jak tłum barwnie reagował – to wszystko 
m o ż n a  b y ł o  z o b a c z y ć  w  t r a n s m i s j i  n a  ż y w o  n a 
www.transmitujemy.pl.
Cyfrowa obecność to jednak nie wszystko, bo atrakcji 
sportowych ze strefy sportu i zabaw dla dzieci z bajkowego 
namiotu zliczyć nie sposób. Było spotkane z Anną Narel – 
mistrzynią Polski w badmintonie, Maciejem Grzegorzewskim – 
mistrzem świata kickboxingu, z Dariuszem Kochanowskim – 
utalentowanym bokserem oraz z Jarkiem Kazberukiem – 
rajdowcem. Ponadto prezentowała się brazylijska szkoła piłki 
nożnej – socatots. A były i przejażdżki kucem, było tętniące 
barwami wesołe miasteczko, były wielkie skoki na eurobandżi, a 
na jarmarkowym niebie migotały tysiące baniek mydlanych. 
Dzieciaki wygrywały malowanie twarzy, figurki gipsowe i z 
balonów. Na dorosłych czekały upominki ufundowane przez 
Prudential Polska oraz firmę Koba, która zasponsorowała 
również tablet.

Troskę, by przekazać całe bogactwo jarmarku wykazały media 
patronujące wydarzeniu: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok, 
Radio Jard, portal BiałystokOnline, „Gazeta Współczesna” ,”Głos 
Choroszczy”, TVK-net – twórca nowej telewizji regionalnej oraz 
nasze skromne, 22-letnie czasopismo „Gazeta w Choroszczy”.

Organizator – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu dziękuje 
serdecznie wszystkim zaangażowanym w stworzenie tego 
wyjątkowego, XXVI Jarmarku Dominikańskiego. Nie byłoby tylu 
atrakcji, gdyby nie hojność sponsorów: sponsora głównego – 
producenta piwa Żubr, Casablanca Catering, firmie KOBA, 
PRUDENCTIAL POLSKA, PLUS, BEDNAREK NIERUCHOMOSCI – 
budującego nowy, komfortowy budynek mieszkalny, firmom 
motoryzacyjnym NORD AUTO i TOP AUTO.

Przemysław Waczyński, dyrektor Centrum składa też serdeczne 
podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację – 
Muzeum Wnętrz Pałacowych, Podlaskiemu Muzeum w 
Białymstoku, Urzędowi Miejskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Choroszczy, Stowarzyszeniu Miłośników Starej Motoryzacji i 
Te c h n i k i  M o to Ret ro,  S to wa r zysze n i u  B i a ł o sto c k i c h 
Kolekcjonerów, Grzegorzowi Sakowiczowi i Wings of Commercials 
– mistrzom w promowaniu sportu, dziesiątkom znakomitych 
artystów, handlowców i wystawców, delegacjom z instytucji i 
organizacji pozarządowych, choroskiej i białostockiej Policji oraz 
firmie Gwardia czuwającymi nad bezpieczeństwem, ratownikom 
medycznym, pracownikom M-GCKiS nieszczędzącym czasu, sił i 
talentów w szerzeniu idei Jarmarku Dominikańskiego i 
przekuwaniu jej w czyn.
Wszystkich miłośników dobrych festynów zapraszamy na Dzień 
Ogórka w Kruszewie – już 6 września, a na kolejny Jarmark 
Dominikański zapraszamy za rok!

Wojciech Jan Cymbalisty

Jarmark Dominikański: 
barwnie, bogato, śpiewająco! 

Fot. Monika Tekielska-Chmielewska

Sponsorzy srebrni: Patroni medialni:

gazeta.choroszcz.pl

Współorganizatorzy:

Urząd Miejski
w Choroszczy

Sponsor główny: producent piwa ŻUBR Organizator:

kultura.choroszcz.pl

„Piosenka jest dobra na wszystko”
Od 12 lat w sali Muzycznej Miejsko- Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Choroszczy odbywają się próby zespołu wokalnego 
„Rytmy Czasu” pod kierunkiem Jerzego Tomzika. Kilka dni temu 
ruszyły XVIII Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie, w których 
wzięło udział kilka osób z naszej choroskiej grupy: Klaudia 
Zachowicz, Klara Kardasz, Beata Polak, Miłosz  Zajkowski, 
Zuzanna Winnicka,  Wioleta Dziejma. 

M-GCKiS pokryło połowę kosztów udziału w zajęciach trzem 
uczestnikom. 14 sierpnia wybraliśmy się do VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, 
aby zobaczyć jak sobie radzą na zajęciach oraz jakie są ich 
wrażenia. Młodzież chwaliła warsztaty: „Bardzo podobają mi się 
zarówno lekcje grupowe jak i indywidualne. Jest fajna atmosfera. 
Nauczyłem się wielu nowych rzeczy.” -mówi Miłosz Zajkowski. Już 
po wejściu na salę dało się odczuć pozytywnego, pełnego energii 
ducha  uczestników warsztatów, którzy w skupieniu rozgrzewali 
się przed zajęciami z Jerzym Tomzikiem. 
Najpierw obyły się ćwiczenia z dykcji pod kierunkiem Marty 
Parfieniuk – Białowicz, a  po krótkiej, pięciominutowej przerwie 

grupa dziarsko przystąpiła do pracy nad  impostacją i emisją 
głosu pod okiem prof. Cezarego Szyfmana. Uwieńczeniem 
ciężkiej, ale jakże przyjemnej pracy uczestników warsztatów był 
Koncert Finałowy, który odbył się 23 sierpnia w WOAKU (Spodki) 
przy ul. Św. Rocha 14 o godzinie 17:00. Warsztaty zorganizowało  
Białostockie Studio Piosenki Jerzego Tomzika przy współpracy 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury i VI LO im. Króla 
Zygmunta Augusta w Białymstoku.

EK

Od 4 września rusza nowy cykl zajęć „Rytmów Czasu”
zajęcia: gr. młodsza - wt. i pt. od 17:00, gr. starsza 19:00ŚPIEWAJ
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Lambada Choroszcz 16 sierpnia rozpoczęła zmagania w wojewódzkim Pucharze Polski. 
W pierwszym spotkaniu pokonała występujące w A-klasie KS Sokoły 2-0 po dwóch golach 
Krzysztofa Wasiluka. W drugiej rundzie w środę 26 sierpnia Lambada zmierzyła się z grającą w Lidze 
Okręgowej Koroną Dobrzyniewo Duże.

Mecz fatalnie rozpoczął się dla naszej drużyny bo już w 1 minucie straciła bramkę, ale w drugiej 
połowie za sprawą gola Sławomira Wasiluka Lambada doprowadziła do wyrównania. Ani w dalszej 
części drugiej połowy, ani w dogrywce żadnej z drużyn nie udało się zdobyć decydującej bramki, o 
awansie do III rundy zadecydowały więc rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy Lambady 
ostatecznie wygrywając 4-3.
Trzecia runda przewidziana jest na środę 16 września. Teraz do gry dołączą drużyny z IV ligi, a także 
pozostałe drużyny Ligi Okręgowej, które miały w II rundzie wolny los – w tym Narew Choroszcz. 

WJ

Lambada vs. Korona Dobrzyniewo Duże
 fot. Tomasz Grynasz

Awans Lambady do III rundy 
Pucharu Polski

Narew Choroszcz rozpoczęła 
grę w Lidze Okręgowej
Piłkarze Narwi Choroszcz jak wiadomo w poprzednim sezonie uzyskali awans do „Klasy 
Okręgowej Seniorów” i mają już za sobą trzy mecze w popularnej „okręgówce”. 

W pierwszym spotkaniu na własnym boisku pokonali KS Studzianki 2-1, następnie na wyjeździe 
ulegli Sparcie Augustów 0-5 i w minioną sobotę na własnym boisku minimalnie ulegli Jasionowi 
Jasionówka 0-1.  
Obecnie Narew z dorobkiem 3 punktów zajmuje 11 miejsce w tabeli, a prowadzi Sparta Augustów 
przed Pomorzanką Sejny i Jasionem Jasionówka, które mają na koncie komplet 3 zwycięstw. 
Kolejny mecz Narew zagra na wyjeździe ze  Skrą Wizna. Następny mecz w Choroszczy Narew rozegra 
w sobotę 12 września o godz. 15 mierząc się z Podlasiakiem Knyszyn.
Oprócz seniorów w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski ZPN występują dwie drużyny 
młodzieżowe. 

Udanie rozpoczęli rozgrywki „trampkarze” Narwi (na zdjęciu powyżej), którzy w pierwszym meczu 
rozegranym w Choroszczy pokonali 3-1 Koronę Dobrzyniewo Duże. Następny mecz młodzi 
zawodnicy rozegrają w Choroszczy w sobotę 12 września o 13:00 z Gryfem-Czarnymi Gródek. 
Szczegółowe wyniki drużyny seniorów, a także drużyn młodzieżowych znajdują się w internetowym 
wydaniu „Gazety...”.                                                                   WJ

Rozgrywki „I Wakacyjnej Ligi Szóstek” o Puchar Dyrektora M-GCKiS zostały zakończone. W 
kategorii „open” wystąpiło 9 drużyn, które początkowo zagrały systemem grupowym, a potem 
walczyły w fazie pucharowej. Łącznie w lipcu i sierpniu w turnieju rozegrano 24 mecze. We wtorek 
25 sierpnia rozegrano mecze półfinałowe, w których mieliśmy dużo emocji. Decydujące bramki w 
obu meczach padły w ostatnich minutach spotkań i tak Izbiszcze pokonały 2-1 Narew Żółtki i w 
takim samym wymiarze AB Grand II pokonało Nankatsu.

W środę 26 sierpnia doszło do rozegrania ostatnich meczów, a także podsumowania całych 
rozgrywek. Najpierw rozegrano mecz o III miejsce, w którym Nankatsu pokonało Narew Żółtki 3-1. 
Następnie podsumowano rozgrywki w kategorii szkół podstawowych w których walczyły dwie 
drużyny Izbiszcze i FC Choroszcz. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a dodatkowo 
wyróżniono najlepszych zawodników w trzech rozegranych meczach, czyli: Adama Dziejmę, 
Kacpera Błaszko, Marcina Krysztopika i Krystiana Szmelcera. Życzymy młodym zawodnikom 
powodzenia, gdyż większość z nich gra w młodzieżowych drużynach Narwi Choroszcz i niedługo 
rozpoczynają rozgrywki. Mamy także nadzieję, że w kolejnych imprezach sportowych 
organizowanych przez M-GCKiS będzie Was jeszcze więcej.
Potem wszyscy zgromadzeni na orliku obejrzeli mecz finałowy, w którym na przeciw siebie stanęły 
Izbiszcze i AB Grand II z Białegostoku. Mimo dopingu dla naszej drużyny lepsi o jedną bramkę okazali 
się goście z AB Grand II wygrywając 3-2 i to oni otrzymali Puchar Dyrektora M-GCKiS. Wręczył go 
oczywiście Przemysław Waczyński – oprócz tego zawodnicy z pierwszej trójki otrzymali medale. 
Wyróżniono także indywidualne osiągnięcia zawodników. Najlepszym bramkarzem uznano Pawła 
Milewskiego z AB Grand II, najlepszym zawodnikiem turnieju został także wybrany zawodnik tej 
drużyny: Andrzej Aleksiejczuk. A tytuł „króla strzelców” trafił w ręce Rafała Olsiewicza z Izbiszcze, 
który zdobył 13 bramek. Całość wyników można zobaczyć na stronie www. .m-gckis.ligspace.pl
Dziękujemy wszystkim drużynom za grę w prawie dwumiesięcznych rozgrywkach i zapraszamy do 
kolejnych wydarzeń sportowych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy!

WJ

AB Grand II zwycięża 
w Wakacyjnej Lidze Szóstek

13 kolejek za nami

Reklama na stadionie
- ZOBACZY JĄ CAŁA
C H O R O S Z C Z !

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza do 
umieszczania reklam na terenie Stadionu Miejskiego 

w Choroszczy i obiektu „Orlik”. Cena to 50 zł za metr kw.
 

Szczegóły na temat umiejscowienia reklam pod numerami 
telefonów 85 719 14 31 i 725 357 788, e-mail: 

sport@choroszcz.pl lub na miejscu w siedzibie M-GCKiS 
przy ul. H. Sienkiewicza 29.  Dochód będzie przeznaczony 

na realizację zadań w zakresie sportu.

Po miesięcznej „lipcowej” przerwie wznowiła rozgrywki Piłkarska 
Liga Gminna. Mamy za sobą 13 kolejek i w chwili obecnej prowadzi 
Lambada Choroszcz, przed Izbiszczami i Narwią Żółtki. Szansę na 
lidera mają jednak Izbiszcze gdyż mają o jeden mecz rozegrany mniej. 
Podobna sytuacja jest w przypadku LZS-u Choroszcz, który po 
nadrobieniu jednego meczu zaległości może zastąpić Narew Żółtki na 
pozycji wicelidera. 

W rundzie rewanżowej znakomitą formę prezentują wcześniej wspomniane Żółtki, LZS Choroszcz, a 
także ostatni po pierwszej rundzie Rajkom Choroszcz – te trzy drużyny drużyny po wakacyjnej 
przerwie wygrały wszystkie swoje mecze. 
Na końcu tabeli z dorobkiem 4 punktów znajdują się Promil Barszczewo i Piorun Pańki. Rozgrywki 
Piłkarskiej Ligi Gminnej potrwają do 11 października, a szczegóły odnośnie meczów można śledzić na 
specjalnej stronie:                        WJwww.ligagminna.ligspace.pl
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