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w Choroszczy

Za nami wyjątkowo słoneczne, gorące lato i wakacje, które mam 
nadzieję, przyniosły wszystkim radość i odpoczynek, były czasem 
radości i wspaniałych, niezapomnianych przeżyć. Przed nami nowy 
rok szkolny 2018/2019 – nowy okres, nowy rozdział pracy, poświę-
cenia i zaangażowania. Choć słowa te brzmią poważnie, wierzę,  
że będzie to okres dla wszystkich nas twórczy: będzie to czas nauki  
i poznawania nowych obszarów i dziedzin, czas fascynujących odkryć 
i czas uczenia się nowych umiejętności. Jestem przekonany, że będzie 
to także – dla wszystkich nas – czas stawania się coraz lepszym.

Choć dziś zapatrzeni jesteśmy w przyszłość, w najbliższym roku 
– i to już niedługo – w sposób szczególny zwrócimy nasze myśli 
ku przeszłości: będziemy uroczyście obchodzić 100. rocznicę od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Na pewno szkoły solidnie 
przygotowują się do uczczenia tego święta, gmina Choroszcz także 
w sposób godny przeprowadzi uroczystości związane z tym jubi-
leuszem. Niemniej jednak już dziś apeluję do nas wszystkich, ale 
przede wszystkim do Was, Droga Młodzieży, abyśmy zapatrzyli się 
w bohaterów z dawnych lat. Poznajmy ich sylwetki, życiorysy, spró-
bujmy wyobrazić siebie w ich czasach. Znajdźmy życiorys choćby 
jednego bohatera i uczyńmy go drogowskazem w naszym życiu, 
niech stanie się naszym autorytetem. Wówczas zrozumiemy jaką 
pracę wykonali nasi przodkowie: przywódcy, żołnierze i tzw. zwy-
kli ludzie, abyśmy my dziś mogli się cieszyć wspaniałymi wakacja-
mi i nowym rokiem szkolnym, w który wkraczamy w dobrobycie,  
w pokoju i spokoju ducha. 

Zatem, u progu nowego roku szkolnego 2018/2019 życzę wszyst-
kim: Uczniom – tym młodszym, rozpoczynającym edukację, ale  
i tym starszym – już doświadczonym, a także Gronu Pedagogiczne-
mu i Rodzicom, a także wszystkim pracownikom oświaty, aby nauka 
w polskich, a nade wszystko w choroskich szkołach była piękną 
przygodą i ekscytującym wyzwaniem. Potraktujmy zdobywanie wie-
dzy jako bezcenny przywilej, który nie jest dany wszystkim. Ale jest 
dany nam – tu i teraz. Niech będzie podbudowany współpracą, zro-
zumieniem, cierpliwością i zaufaniem, i niech zaowocuje wspania-
łymi wynikami w przyszłości. Niech nowy rok szkolny 2018/2019 
będzie dla wszystkich nas okresem satysfakcji i sukcesów!

Robert Wardziński 
Burmistrz Choroszczy

Drodzy Uczniowie, 
Szanowni Rodzice, 
Nauczyciele, Pedagodzy,
Pracownicy Oświaty!

Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze,
to widać z woli nieba prawdopodobnie nie może.

Konstanty Ildefons Gałczyński, Dlaczego ogórek nie śpiewa

Któż nie lubi ogórków? Czy to świeżych, w mizerii, chłodniku lub kiszonych? Ogórek to roślina jednoroczna z rodziny dyniowa-
tych. Pochodzi z Azji Środkowej. Raz w roku na Podlasiu, we wsi Kruszewo w gminie Choroszcz, na terenie miejscowej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego odbywa się wielkie święto z ogórkiem w roli głównej. Jest to Ogólnopolski Dzień 
Ogórka. 2 września br. już po raz 19. w Kruszewie zorganizowano święto na cześć jego Zielonej Ogórkowej Mości. 

Na przybyłych na XIX Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie czekały stanowiska rękodzielnicze, rzemieślnicze oraz handlowe. Wystawcy 
zjeżdżali na miejsce już od samego rana, rozstawiali swoje kramy i częstowali przywiezionymi wiktuałami. Można było zakupić miody, wędliny, 
chleby, potrawy regionalne, pierniki, świeże słodkie bułki, kołacze węgierskie, a także przyprawy i kosmetyki naturalne. Ponadto było wiele sto-
isk z ręcznie robionymi maskotkami, biżuterią, torbami hand-made, kwiatami i roślinami. Całość tworzyła barwną mieszankę kolorów, smaków  
i zapachów. Podczas gdy jedni dokonywali zakupów, inni posilali się zupą ogórkową ugotowaną przez Samorządowe Przedszkole im. Jana 
Pawła II w Choroszczy, a podawaną z prawdziwej kuchni polowej. Zupą częstował smakoszy sam Burmistrz Choroszczy. 

Gwarno, aktywnie i tłoczno było też na scenie. Całe spotkanie zainaugurowała polowa msza święta, po której nastąpiło oficjalne otwarcie 
XIX Ogólnopolskiego Dnia Ogórka przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego oraz przez Wicemarszałka województwa pod-
laskiego Macieja Żywnę. Później sceną zawładnął folk i muzyka disco. 

Jako pierwszy wystąpił Zespół Estradowy Białoruskiej Muzyki Ludowej „Kalinka”. Powstał on w 2002 r., jednak obecną formę sceniczną 
przyjął w 2008 r., z inicjatywy lidera Mariusza Chorużego. W stałym składzie grupa liczy 8 osób (6 dziewcząt, lider grupy i instrumentalista), 
ale często wspiera ich gościnnie dwoje instrumentalistów. Zespół wykonuje utwory przede wszystkim w języku białoruskim, ale też w ukra-
ińskim, rosyjskim i polskim. „Kalinka” rozgrzała publiczność, skoczne kawałki porywały do tańca, a charyzma lidera udzieliła się widowni.

Zespół „Koplanianki” zaprezentował się na scenie z ludowym repertuarem lokalnych pieśni. Śpiewaczy zespół folklorystyczny „Kopla-
nianki” powstał w latach 80. XX w. Wyłonił się z Koła Gospodyń Wiejskich w Koplanach. Oficjalną działalność rozpoczął w roku 1987. 
Przez ten długi czas „Koplanianki” uświetniały swoimi pieśniami liczne imprezy gminne i wojewódzkie. Brały udział w dziesiątkach kon-
certów, przeglądów i konkursów. Zebrały liczne wyróżnienia i nagrody, pisano o nich w prasie, także ogólnopolskiej, zamieszczano relacje 
w radiu i telewizji, m.in. w „Teleekspresie”. 

Po „Koplaniankach” przyszedł czas na zespół „Klekociaki” z Bociek. Zespół folklorystyczny „Klekociaki” działa od 1962 r. przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Boćkach i reprezentuje folklor Podlasia. Założony został przez Genowefę Łucjan i Mikołaja Turkowicza. Po-
czątkowo był to zespół pieśniarzy ludowych, obecnie zaś składa się z grupy śpiewaczej, kapeli i tancerzy. Charakterystyczna dla zespołu –  
od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy – jest wielopokoleniowość. Również niezmienne pozostają główne atuty „Klekociaków”: 
żywiołowość i spontaniczność oraz dająca się odczuć podczas koncertów szczerość i prawdziwość artystycznej wypowiedzi, poparta rzetel-
nością wykonywanego rzemiosła. Tych wszystkich walorów można było doświadczyć także w tym roku w Kruszewie. 

Jako ostatni z folklorystycznych zespołów wystąpiły niezawodne choroskie „Klepaczanki”. Zespół folklorystyczny z Klepacz zaśpiewał 
pieśni ludowe z naszego regionu. Repertuar zespołu oparty jest na starych piosenkach ludowych, przyśpiewkach okolicznościowych, pie-
śniach patriotycznych i religijnych. Zespół uczestniczy w licznych przeglądach folklorystycznych, a także – jako żeńska drużyna strażacka 
„samarytanek” przy OSP w Klepaczach – w przeglądach strażackich, m.in. w Warszawie, Becejłach, Ciechocinku. Obecnie zespół działa 
pod opieką Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy. 

Gwiazdą XIX Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie był Adam Chrola, który od wielu lat związany jest profesjonalnie ze sceną mu-
zyczną. W drugiej połowie 2009 r. powstała wymarzona płyta, zawierająca największe przeboje Krzysztofa Krawczyka pt. „Adam Chrola, 
Amore Mio, Złote przeboje Krzysztofa Krawczyka”. Podczas Dnia Ogórka w Kruszewie Chrola zaprezentował swoje największe przeboje. 
Widownia tańczyła, śpiewała razem z artystą i świetnie się bawiła. Bisom nie było końca, a fani artysty domagali się muzyki jeszcze i jeszcze.

Podczas XIX Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie, wzorem lat ubiegłych, odbyły się konkursy. Na największego, najcięższego  
i najdziwniejszego ogórka, jak również zjadanie ogórków na czas, wiersz o ogórku i najpyszniejszą potrawę z ogórka. Jednak chyba najwięk-
sze zainteresowanie budził konkurs w rzucie ogórkiem do beczki. Wywołał on wiele śmiechu, a mistrz w rzucie ogórkiem dumnie odebrał 
puchar z rąk dyrektora M-GCKiS w Choroszczy.

Podczas święta ogórka można było podziwiać wystawę, która powstała w ramach projektu Kultura Dostępna „Lokalne centra kultury”.

XIX Ogólnopolski Dzień Ogórka będzie z pewnością długo wspominany. Moc atrakcji, dobra zabawa oraz pogoda przyciągnęła rekordo-
we tłumy. Cieszymy się, że każdy wyszedł z imprezy z ciekawą pamiątką zakupioną na stoiskach, z pozytywnymi wrażeniami muzycznymi 
i poczuciem mile spędzonego czasu. A ogórki, czyli główny bohater imprezy, rozeszły się w mig!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji XIX Ogólnopolskiego Dnia Ogórka: Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy, Szkole 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kruszewie, Mieszkańcom wsi Kruszewo, Producentom Ogórków i serów z terenu gminy 
Choroszcz, Stowarzyszeniu „Kruszewskie Warzywa Herbowe”. Ponadto podziękowania należą się sponsorom: Marce Żubr, Casablanca 
Catering, Stajni Kruszewo, Dwór Czarneckiego, Materiały Budowlane „Plus”, a także patronom medialnym wydarzenia.

2 września w Kruszewie królował ogórek 
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Podczas tegorocznych wakacji Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, wspólnie z mieszkańcami, radnymi, ale przede 
wszystkim razem z dziećmi oficjalnie tworzył trzy zmoderni-
zowane place zabaw w Choroszczy: przy al. Niepodległości, 
ul. Powstania Styczniowego oraz ul. J. Słowackiego.

Na między innymi takie właśnie zadania inwestycyjne Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński 12 lutego br. podpisał umowę o dotację 
z Zarządem Województwa Podlaskiego; inwestycja była realizowana 
w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Nie tylko więc inwestycje drogowe, ale także sportowe  
i rekreacyjne sukcesywnie powstają w gminie Choroszcz.  

Trzy place zabaw w mieście Choroszcz: przy ul. J. Słowackiego, 
Powstania Styczniowego oraz al. Niepodległości zyskały nowe, 

Nowa place zabaw w Choroszczy gremialnie otwarte!
bezpieczne wyposażenie – w ten sposób miejsca te zostały dosto-
sowane do potrzeb dzieci; z nowej infrastruktury może też z powo-
dzeniem korzystać młodzież, jak i osoby dorosłe. 

Na placach stanęły huśtawki, domki, sprężynowe bujaki-koniki, 
żabki i słoniki, a także ciuchcia, karuzela i inne zestawy zabawowe 
przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Obok tych urządzeń zo-
stały ustawione ławki, a także stoły piknikowe – aby przebywający  
z dziećmi rodzice czy opiekunowie, mogli mieć pieczę nad pocie-
chami lub po prostu mogli tam spocząć. Obok sprzętów typowo 
zabawowych, na placach zabaw zainstalowane zostały elementy si-
łowni zewnętrznych: biegacze, orbitreki, wiosła, czy wyciągi. 

Doposażenie przez nas placów zabaw w Choroszczy wyraźnie wzbogaciło dość 
ubogie i zaniedbane dotąd miejsca rekreacji – mówi Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. Są usytuowane obok bloków mieszkalnych, a także szkół 
– będą mogły służyć zarówno dzieciom, jak i młodzieży i dorosłym. Są to sprzęty 
nowe, ciekawe, takie, jakie możemy spotkać w innych większych miejscowościach 
w naszym kraju. Cieszę się, że gmina Choroszcz dołącza do tych miejsc, które 
oferują najmłodszym nowoczesną i bezpieczną możliwość zabawy. 

Całkowity koszt doposażenia placów zabaw wyniósł blisko 100 tys. zł; 
dotacja ze środków zewnętrznych to ponad 70 tys. zł.

Nowe place zabaw zostały zrealizowane w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu 
„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Zapraszamy do korzystania z nowych placów zabaw w Choroszczy!

Przełom sierpnia i września należy do jednych z piękniejszych 
okresów w ciągu roku. Słońce świeci złociście, jest jeszcze 
ciepło, w ogrodach jeszcze buszuje bujna roślinność. Jednak 
pod pewnym względem jest to również czas nostalgii i poczu-
cia, że coś się kończy. Tak, w tym okresie kończą się wakacje,  
a zaczyna się nowy okres – związany z nowym rokiem szkolnym.

W Choroszczy w piątkowe popołudnie w 31 sierpnia br., aby umi-
lić dzieciom, młodzieży i całym rodzinom ostatnie chwile wakacji, 
został zorganizowany festyn „Pożegnanie wakacji”. Pogoda wspa-
niale dopisała, było gorąco i słonecznie. Nad Kominowym Bajorem 
zebrało się wiele rodzin, dzieci i młodzież. Było wesoło, kolorowo 
i smacznie, bowiem od Burmistrza Choroszczy Roberta Wardziń-
skiego można było otrzymać lody. 

Wydarzeniu towarzyszyły animacje dla najmłodszych pn. „Skrzy-
nia pełna skarbów”, jednak dorośli również próbowali swych sił  
w przeróżnych zabawach: w tenisie, strzelania z łuku do celu, od-
bijania piłek i wiele innych. Na wszystkich czekały także ogromne 
bańki, muzyka i strefa relaksu. Można było odpocząć, ciekawie spę-
dzić czas i nabrać energii przed kolejnym rokiem.

Zarówno „Powitanie wakacji” – zorganizowane w Choroszczy 
jeszcze w czerwcu, wraz z końcem roku szkolnego, jak i „Poże-
gnanie wakacji” – odbywające się w sierpniu, u progu nowego roku 
szkolnego, stały się ważnymi punktami na mapie atrakcji reakcyj-
nych gminy Chroszcz. Podobają się zarówno młodszym, jak i nieco 
starszym, dają oddech po ciężkiej pracy oraz zapowiadają nowy rok 
szkolny. Może nowy rok szkolny 2018/2019 będzie choć trochę po-
dobny do wakacji – będzie obfitował w naukę i przygodę jednocze-
śnie? Oby tak było!

Współorganizatorem festynu był Urząd Miejski w Choroszczy.  

Wesołe pożegnanie wakacji w Choroszczy

79 lat temu 1 września 1939 r. w orędziu prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Polacy usłyszeli, 
między innymi, następujące słowa: „Nocy dzisiejszej od-
wieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec pań-
stwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii”. Wojska 
niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły o świcie 
na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej. W sobotę 
1 września br. społeczność Choroszczy, jak co roku, godnie 
uczciła pamięć ofiar II wojny światowej. Uroczystości odbyły 
się przed Pomnikiem Ofiar II wojny światowej.

1 września br., zebrani na Placu dra. Z. Brodowicza, po wysłucha-
niu historycznych słów Stefana Starzyńskiego z 1939 r. i oficjalnym 
powitaniu przez prowadzącego uroczystości – Adama Kamieńskie-
go odśpiewali hymn Polski. Następnie głos zabrał Grzegorz Kry-
siewicz, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, który 
przybliżył rys historyczny wydarzenia.

Kolejnym punktem było uroczyste złożenie wieńców i kwiatów. 
Kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II 
wojny światowej w Choroszczy złożyły liczne delegacje. Ceremonię 
otworzyli, reprezentujący choroszczański samorząd gminny – Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz Przewodnicząca Rady 
Miejskiej – Beata Marlena Jeżerys. W dalszej kolejności honory po-
ległym bohaterom oddali przedstawiciele następujących instytucji: 
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, Zakładu Energe-
tyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, Samodzielnego Publiczne-
go Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisła-
wa Deresza, Klubu Abstynenta Wolność, Stowarzyszenia Pamięć  
i Tożsamość Skała, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Na uro-
czystościach obecna była także młodzież, mieszkanki i mieszkań-
cy gminy Choroszcz, wszyscy, którym zależy na upamiętnieniu tej 
ważnej daty. 

Cześć i chwała bohaterom!
AK

Choroszcz czci bohaterów II wojny światowej
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W sobotę 28 lipca br. jednostka OSP w Złotorii obchodziła za-
cny Jubileusz 90-lecia istnienia. Piękne święto, wielce zasłu-
żona formacja – zarówno dla Gminy Choroszcz, jak i w skali 
całego regionu. Uroczystość w dostojny sposób uhonorowała 
wieloletnią historię formacji oraz codzienny trud strażaków-
-ochotników.

Uroczystości 90-lecia OSP w Złotorii rozpoczęła msza święta  
w miejscowym kościele pw. św. Józefa, następnie odbył się prze-
marsz pododdziałów, wraz z pocztami sztandarowymi, na plac jed-
nostki. Tam odbyła się uroczysta zbiórka przeprowadzana zgodnie 
z ceremoniałem pożarniczym.

Podczas uroczystości, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
wraz z Komendantem OSP w Złotorii druhem Ireneuszem Jabłoń-
skim i jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Choroszczy wręczyli 
odznaczenia zasłużonym. 

Indywidualne podziękowania – za szerokie wsparcie i oddaną służbę 
na rzecz OSP w Złotorii, otrzymali druhowie: Bogdan Szerenos, Ma-
rian Zalewski, Roman Wiśniewski, Alfred Jabłoński i Leszek Rajczuk.  

Podziękowaniami uhonorowana została także Grupa Rekonstruk-
cyjna im. X Pułku Ułanów Litewskich z Pietkowa – za propagowa-
nie wartości historycznych i patriotycznych, za wkład w rozwój OSP 
w Złotorii oraz działalność na rzecz Gminy Choroszcz. Specjalne 
życzenia i wyrazy uznania otrzymała, obchodząca swój wspaniały 
Jubileusz 90-lecia istnienia – Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Złotorii. Państwa ochotnicza służba to prawdziwe powołanie, które  
po wielokroć wykracza poza – wymagające najwyższego poświęcenia – zada-
nia ratowania ludzkiego mienia i życia – czytamy w przyznanym przez 
Burmistrza Choroszczy okolicznościowym grawertonie. Jesteście Pań-
stwo ogniwem spajającym wspólnotę, strażnikiem tradycji, a także autorytetem 
dbającym o poszanowanie najlepszych wartości historycznych i patriotycznych. 

Jednostce OSP w Złotorii gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, Ko-
mendantowi formacji dh. Ireneuszowi Jabłońskiemu dziękujemy za 
wspaniałe przygotowanie uroczystości, a wszystkim strażakom-ochot-
nikom życzymy kolejnych sukcesów oraz tak wspaniałych rocznic!

UM

90 lat istnienia OSP w Złotorii
Do niecodziennego spotkania doszło w Urzędzie Miejskim w 
Choroszczy 16 sierpnia br., w gorący upalny dzień. Ale począ-
tek tej niebanalnej historii ma miejsce w grudniu 2017 roku. 
Wtedy to bowiem Krzysztof  Szerenos, choroszczanin, od 30 
lat mieszkający w USA, wspiął się na szczyt Andów – Acon-
cagua i sfotografował się z flagą Choroszczy. Ten wyjątkowy 
wyczyn dotarł do nas drogą mailową i już wówczas wzbudził 
nasz najwyższy podziw i uznanie. Teraz mieliśmy możliwość 
podziękować Panu Krzysztofowi za ten wyczyn osobiście. 
Było to wspaniałe, wzruszające spotkanie, upamiętniające już 
40-letnią pasję hobbysty.

Był styczeń 2018 roku, kiedy dotarła do nas informacja o tym,  
że choroszczanin, Polak-emigrant, zabrał ze sobą flagę Cho-
roszczy na najwyższy szczyt Ameryki Południowej – Aconcaguę  
i w ten sposób nie tylko zrealizował swoją pasję, ale także dał piękne 
świadectwo lokalnego patriotyzmu. Zaniemówiliśmy. 

Nie, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to nic wielkiego: ludzie 
chodzą po górach, i to masowo, wspinają się na najwyższe szczyty, 
i to z roku na rok, zdobywają rozmaite korony: Ziemi, Himalajów, 
Europy, co więcej wnoszą tam i zostawiają swoje emblematy: flagi, 
nalepki, proporczyki… Ale jednak o tym, że Choroszcz, za spra-
wą flagi, znalazła się na najwyższym szczycie Andów, na wysokości 
6962 m n.p.m. dowiedzieliśmy się po raz pierwszy. Wprawiło to nas 
w pozytywne osłupienie. Za tę wspaniałą ideę i wyczyn już wówczas 
podziękowaliśmy Panu Krzysztofowi. Teraz, w sierpniu nadarzyła 
się okazja, by uczynić to osobiście.

16 sierpnia br. burmistrz Choroszczy Robert Wardziński na ręce 
Pana Krzysztofa oraz jego Żony, która w choroskim akcencie  
w Andach miała swój wyjątkowy udział – jako że, na prośbę męża, 
odebrała z Urzędu Miejskiego w Choroszczy flagę gminy i zawiozła 
ją do USA, złożył wyrazy uznania i podziękowania za tak wspaniałe, 
nietuzinkowe promowanie Gminy Choroszcz i rozsławianie w świe-
cie jej imienia. Było to naprawdę wzruszające spotkanie z ludźmi 
pełnymi pasji.  

Pan Krzysztof  bowiem, co mocno podkreśla, „nie zdobywa, nie 
zalicza” szczytów i gór, ale jeździ tam, by je poznawać i podziwiać. 

Choroszcz na szlakach świata
Nie spieszy się w górach. Traktuje góry z najwyższym szacunkiem, 
uznaniem i niebywałą pokorą. Zresztą, miłość do gór i świadome 
ich poznawanie to pasja rodzinna, obecna w Rodzinie Szerenosów 
od 40 lat: pierwsze wejście na szczyt – Szpiglasowy Wierch miało 
miejsce 16 sierpnia 1978 roku. Jak pięknie historia meandruje, a ży-
cie pisze wspaniałe scenariusze, skoro dokładnie po 40 latach – 16 
sierpnia 2018 roku, my tu w Choroszczy mogliśmy docenić tę wy-
jątkową działalność Pana Krzysztofa… 

Pan Krzysztof  Szerenos poznał m.in. Tatry, Himalaje, Góry Ska-
liste, Andy, Afrykę i Klimandżaro – by wymienić tylko niektóre  
z odwiedzanych miejsc. Jego marzenie to Alaska i najwyższy szczyt 
Ameryki Północnej – Denali (McKinley, 6194 m n.p.m.). Jesteśmy 
pewni, że cel zostanie osiągnięty. Po cichu liczymy też, że flaga 
Choroszczy pojawi się również na Alasce oraz być może w innych 
miejscach świata – za sprawą Pana Krzysztofa, ale też innych osób.

Pan Krzysztof  Szerenos podzielił się z nami jeszcze jednym ma-
rzeniem: chciałby, aby jego przykład stał się inspiracją do stwo-
rzenia grupy choroszczan – miłośników i sympatyków gór oraz 
miłośników turystyki w ogóle. Poszliśmy za tą ideą i stworzyliśmy 
fanpage na Facebooku pn. Choroszcz na szlakach świata. Już dziś 
zapraszamy tam wszystkich choroszczan, mieszkających w Polsce  
i za granicą, którzy odwiedzając te bliższe, te nieco dalsze oraz te zu-
pełnie dalekie przestrzenie i zakątki, mogliby symbolicznie umieścić 
Choroszcz na szlakach świata właśnie. Poprzez słowo „umieścić” 
rozumiemy wykonanie zdjęcia z czymkolwiek, co wiąże się z Gminą 
Choroszcz: może to być flaga, znaczek, pocztówka, własnoręcznie 
wykonany napis; namawiamy do udokumentowania swego wyczynu 
poprzez wykonanie zdjęć, a niekoniecznie do pozostawienia tam 
choroskich śladów (nie chcemy przyczyniać się do dodatkowego 
zanieczyszczania i tak zwykle masowo odwiedzanych miejsc). Ser-
decznie zapraszamy do współtworzenia fanpage’a: zarówno star-
szych i młodszych, kobiety i mężczyzn, samotników i grupy znajo-
mych czy przyjaciół, całe rodziny. Napiszcie do nas, pokażcie nam 
swoje wyczyny, podzielcie się swoją pasją! Umieśćmy Choroszcz  
na szlakach świata! Zapraszamy!

UM

fot. z archiwum prywatnego K. Szerenosa

fot. W.Rędziński



5„Gazeta w Choroszczy”gazeta.choroszcz.pl Urząd

Gmina Choroszcz dołącza do tych instytucji, których pracow-
nicy zostaną przeszkoleni w podstawach języka migowego. 
Chcą poznać i zrozumieć tajemniczy „świat ciszy”. Zajęcia 
ruszają już we wrześniu br.

20-osobowa grupa pracowników instytucji publicznych z terenu 
gminy Choroszcz, w tym z Urzędu Miejskiego w Choroszczy –  
na czele z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, przedszkoli,  
a także Centrum Usług Wspólnych, zdecydowała, że chce posze-
rzyć swoje kompetencje na zajmowanych stanowiskach. 

Urzędnicy w Choroszczy nauczą się… migać!

Gmina Choroszcz rozwija się – to widać. Zmienia się nie 
tylko miasto Choroszcz, ale także sołectwa są sukcesywnie 
modernizowane: powstają nowe place zabaw, które następnie 
doposażane są w nowoczesne, bezpieczne urządzenia do re-
kreacji, powstają miejsca spotkań mieszkańców: wiaty, alta-
ny, remontowane są sale, remizy czy świetlice wiejskie. Jedna  
z takich budowli – nowoczesna świetlica powstaje w Zaczerla-
nach. Najpóźniej do końca 2019 roku mieszkańcy będą mogli 
z niej skorzystać.

Na takie właśnie zadania inwestycyjne, jak obecnie realizowana  
w Zaczerlanach, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 12 lute-
go br. podpisał umowę o dotację z Zarządem Województwa Pod-
laskiego. Świetlica wiejska w Zaczerlanach realizowana jest bowiem 
w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-

Zaczerlany będą miały piękną świetlicę 
rów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Świetlica powstaje jako budynek nowy, o powierzchni użytkowej 
ponad 250 m2, przeznaczony na ok. 50 osób. Wyposażona będzie  
w salę główną, szatnię, sanitariaty damski i męski, łazienkę, po-
mieszczenia kuchenne oraz magazynowe. 

Miejsce wspólnej integracji, jak choćby wiata, remiza czy świetlica wiejska jest 
potrzebne mieszkańcom każdej miejscowości – mówi włodarz gminy Cho-
roszcz. To dobro wspólne. Pozwala ono integrować społeczność, ludzie chętnie 
organizują tam zebrania, narady, ale także wykorzystują przestrzeń do prywat-
nych celów, np. do organizacji spotkań rodzinnych (tj. chrzcin, urodzin czy styp).  
W Zaczerlanach, jak wielokrotnie zgłaszali to sami mieszkańcy – 
taka świetlica była wprost konieczna. Ludzie nie mieli się gdzie spo-
tykać. Teraz to się zmieni. Cieszę się, że nadarzyła się szansa, by pozyskać 
środki, które pozwoliły na realizację marzeń mieszkańców Zaczerlan – do-
daje Burmistrz Wardziński.

Całkowity koszt budowy świetlicy w Zaczerlanach to kwota niemal 
700 tys. zł, a przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego 
dofinansowanie to ponad 280 tys. zł. 

Budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach powstaje w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
Programu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

UM

Lekcje języka migowego rozpoczną się w Choroszczy już we 
wrześniu br. i potrwają do grudnia. Zajęcia dotowane są przez 
PEFRON, lecz także z własnych prywatnych środków pokrywają 
koszt spotkań sami zainteresowani.

Urzędnicy, na początek przez 60 godzin nauczą się postaw języka 
migowego, poznają najprostsze słowa i komunikaty, opanują grama-
tykę; poznają też podstawy prawne i zasady etyczne obowiązujące 
tłumacza. Dzięki przybliżeniu świata osób głuchych i Kultury Głu-
chych, większą szansę ma integracja między Słyszącymi a Niesłyszą-
cymi. To cel, który przyświeca tej idei. 

Dla większości będzie to pierwsze zetknięcie z takim systemem ko-
munikacyjnym i próba dotarcia do „świata ciszy”. Choć to dopiero 
początek, perspektywa zdobycia nowych umiejętności już wzbudza 
zainteresowanie i prawdziwą ekscytację uczestników kursu.

UM 
fot. www.foter.com

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Miasta i Gminy 
Choroszcz od 4 września 2018 r. wdrażana jest kolejna edycja 
Programu Profilaktycznego „GRYPOODPORNI 65+”.

Program „GRYPOODPORNI 65+” skierowany jest głównie do 
mieszkańców gminy Choroszcz w wieku po 65. roku życia, którym 
zostaną wykonane – całkowicie bezpłatne – szczepienia przeciwko 
grypie sezonowej. Poprzedzone one będą badaniami ukierunkowa-
nymi na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podania 
szczepionki, a także edukacją na temat grypy i infekcji grypopo-
dobnych.

Koszty Programu na terenie gminy Choroszcz zostaną pokryte  
w całości przez samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby 
nie ponoszą więc żadnych kosztów związanych z realizacją Progra-
mu. Uczestnicy-beneficjenci Programu zdobędą natomiast wiedzę 
o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed 
nią przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje  
i porady dotyczące profilaktyki tej choroby. Szczepienia będą wyko-
nywane od 4 września 2018 r. do wyczerpania szczepionek.

Program „GRYPOODPORNI 65+” powstał przy współpracy 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy z podmiotem MEDICUS Eliza 
Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j. z siedzibą w: 16-070 Cho-
roszcz, ul. A. Mickiewicza 21, którego specjaliści przeprowadzą 
szczepienia na terenie gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz realizuje Program zdrowotny „GRYPOOD-
PORNI 65+” na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), a jego celem jest zminimalizo-
wanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogry-
powych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65. roku życia, 
poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

- Urzędem Miejskim w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Domi-
nikańska 2; www.choroszcz.pl; e-mail: urzad@choroszcz.pl; tel. 85 
713 22 00; fax 85 719 18 39;

- MEDICUS Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j.; 16-070 
Choroszcz, ul. A. Mickiewicza 21, tel. 85 719 19 99.

„GRYPOODPORNI 65+” w Choroszczy
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Z przyjemnością informujemy, że na terenie Szkoły Podsta-
wowej z oddziałami gimnazjalnymi w Choroszczy powstało 
nowe wielofunkcyjne boisko rekreacyjno-sportowe. Zapraszamy!

Nowy obiekt o powierzchni 1248 m2 został zbudowany z bezpiecz-
nej i przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej i składa się z bo-
iska do piłki ręcznej oraz dwóch boisk do koszykówki, na których 
miłośnicy tych sportów już mogą korzystać z czterech tablic koszy 
do gry.

Cały teren boiska został dodatkowo zabezpieczony 4-metrowym 
ogrodzeniem z siatki tak, aby gra była bezpieczna i nie przeszka-
dzała otoczeniu, ale jednocześnie, aby móc z nowej infrastruktu-
ry swobodnie korzystać. Nowe, piękne wielofunkcyjne boisko 
służy głównie uczniom miejscowej szkoły, ale z nowej infrastruk-
tury sportowej będą mogli także korzystać inni zainteresowani – 
miłośnicy i fani sportu. 

Nawa płyta boiska przy Szkole Podstawowej z oddziałami gimna-
zjalnymi w Choroszczy powstała w ramach zadania pn. „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Choroszczy” i cała 
inwestycja kosztowała ponad 520 tys. zł. Na wykonanie przedsię-
wzięcia Gmina Choroszcz pozyskała dofinansowanie w wysokości 
ponad 170 tys. zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Lato, które fantastycznie nas aktywizuje, jeszcze trwa. Przed 
nami jesień, która, miejmy nadzieję, okaże się przyjazna zabawom  
i sportom na świeżym powietrzu. Zapraszamy więc do Choroszczy 
– Choroszcz jest wspaniale przygotowana do aktywności sporto-
wo-rekreacyjnej!

UM 
fot. M.Sokół

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Choroszczy już działa. Zapraszamy!

Wakacje nieubłaganie zmierzają ku końcowi. Jednak w przed-
ostatni tydzień sierpnia M-GCKiS w Choroszczy zorganizo-
wało najmłodszym II turnus zajęć letnich. Było pełno zaba-
wy, śmiechu, wyjazdów dalszych i bliższych.

Półkolonie rozpoczęły się w Tykocinie, wizytą na zamku. Tutaj 
dzieci brały udział w warsztatach na temat kultury Tatarów: można 
było postrzelać z łuku, powalczyć mieczami (oczywiście atrapami), 
a także zwiedzić Zamek od piwnic po wieżę widokową. Następnie 
po obiedzie udaliśmy się w magiczną podróż po miasteczku Ty-
kocin. Oprowadzał nas Tykocinianin z dziada pradziada – Marcin 
Kwiatkowski. Zwiedziliśmy uliczki i zakamarki tego uroczego miej-
sca, przeszliśmy się starym mostem nad Narwią, poznaliśmy cieka-
wostki związane z historią Tykocina. Na koniec dzieci brały udział 
w wyścigach w pobliskim parku. 

We wtorek grupa półkolonijna odwiedziła Muzeum Mleka w Gra-
jewie. Instytucja ta oferuje nie lada atrakcje dla najmłodszych. Na 
całość składają się multimedialne imponujące wystawy, sala kino-
wa, gry i zabawy. Istnieje także możliwość wydojenia krowy. Dzieci 
uczestniczyły także w warsztatach malowania na mleku barwnikami. 
Po obiedzie przyszedł czas na deser w formie lodów tajskich.

Środa to wizyta w Silvarium w Poczopku. Ogromna przestrzeń, 
lasy, tropy zwierząt i żywe ptaki. Największe zainteresowanie bu-
dziły sowy, które ze stoickim spokojem obserwowały patrzące na 
nie dzieci. Na terenie obiektu znajdują się także głazy, na które naj-
młodsi bardzo chętnie się wspinają. Później udaliśmy się na obiad.

W czwartek czekała nas wyprawa do Augustowa. Dzieci dzielnie 
zniosły długą drogą i z ochotą weszły na statek. Rejs po Rospudzie 
okazał się być strzałem w dziesiątkę. Pełne uroku krajobrazy, po-
wiew wiatru we włosach i pamiątki w sklepiku na statku wywarły 
ogromne wrażenie na dzieciach. Po rejsie grupa udała się na obiad. 
Po czym wróciła do Choroszczy.

Ostatni dzień – piątek to wizyta w Twierdzy Osowiec. Tutaj prze-
wodniczka opowiadała dzieciom niesamowite historie, czasem bu-
dzące strach, czasem rozbawienie. Duchy Twierdzy ożyły w opo-
wieściach, dzieci zwiedzały schrony, wrażenia były nadzwyczajne, 
chłód i ciemność przepełniały stare budowle, a dzieci niczym In-

diana Jones chodziły po zakątkach Twierdzy. Całość zakończyła się 
wspólnym ogniskiem. 

Po powrocie odbyły się w Centrum Kultury zajęcia z przedstawi-
cielem białostockiego sanepidu. Dzieci poprzez zabawę poznawały 
zasady zdrowego i bezpiecznego odżywiania się.

Na zakończenie półkolonii zostały rozdane dyplomy, które dzieci 
z dumą odebrały.

Zajęcia letnie odbyły się przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Cho-
roszczy, który bezpłatnie udostępnił autokar, dzięki czemu koszt 
półkolonii był znacznie niższy. 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na zajęcia cy-
kliczne w Centrum Kultury, które ruszają już we wrześniu, a także 
na półkolonie zimowe. Szczegóły - na przełomie roku!”

AK

II turnus półkolonii - relacja



Robert Wardziński: 
Gmina Choroszcz 
– rozwój przez lata

Od zaprzysiężenia Burmistrza Chorosz-
czy, Roberta Wardzińskiego minęły cztery 
lata. Jak swoją pracę ocenia włodarz gminy 
Choroszcz? Jakie przedsięwzięcia podjął? 
Czy będzie kontynuować swoje zamierze-
nia? O to zapytaliśmy Burmistrza osobiście.

Panie Burmistrzu, jak z perspektywy ostat-
nich czterech lat ocenia Pan swoją pracę?

Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziń-
ski: Odpowiem tak samo wprost, jak brzmia-
ło pytanie: jestem zadowolony. Udało nam się 
chwycić przysłowiowego byka za rogi – sko-
rzystaliśmy z danych nam szans: rozwój gmi-
ny Choroszcz następuje, jest to widoczne –  
z czego się bardzo cieszę, i na pewno nie wy-
puścimy go tak łatwo. Bardzo się cieszę, że cała 
gmina Choroszcz się zmienia – zmienia się na 
lepsze. Nie jest to jednak jeszcze to, na czym 
nam finalnie zależy. Gmina Choroszcz zasłu-
guje na więcej i do tego trzeba dążyć. Dlatego 
jestem gotowy do dalszej pracy. Wolałbym, aby 
moją pracę oceniali sami mieszkańcy, ale skoro 
Pan pyta – odpowiadam. Niemniej jednak, ja 
ani przez moment nie zwątpiłem w sens pra-
cy dla gminy Choroszcz i już dziś powiem, iż 
wyrażam swoją gotowość do dalszych działań. 

A jeśli pokusiłby się Pan o bardziej szcze-
gółowe podsumowanie?

Podsumowując – chcę to mocno podkreślić: 
naszą wspólną pracę, ponieważ dobro i rozwój 
gminy nie zależą od jednego człowieka, a są 
one zadaniem nas wszystkich. Nie bez przyczy-
ny wprowadziliśmy hasło gminy Choroszcz, 
które łączy wszystkich choroszczan: „Cho-
roszcz – Nasza Rezydencja” – ono integruje, 
utożsamia nas z miejscem, ale też motywuje i 
przypomina, że o nasze wspólne dobro trzeba 
wspólnie się starać. W tym kontekście bardzo 
się cieszę, że po latach milczenia, udało się na-
wiązać dialog z mieszkańcami. Naszym kro-
kiem ku temu było – wprowadzone na samym 

początku urzędowania, już w styczniu 2015 
roku – wydłużenia godzin pracy urzędu; w każ-
dy poniedziałek pracujemy od 7.30 do 18.00  
i wówczas to najczęściej odbywają się spotka-
nia z mieszkańcami. Po czterech latach, gdy 
zaglądam w kalendarz, poniedziałki zwłaszcza, 
ale także inne dni są „po brzegi” wypełnio-
ne spotkaniami, rozmowami, konsultacjami,  
a także zgłaszaniem uwag co do sytuacji gminy 
obecnie, jak również jej przyszłości. 

Jako urzędnicy, tak sądzę, wyszliśmy do ludzi. 
Dialog i współpraca zadziałały i przyniosły 
wspaniałe efekty. Prawdziwe budowanie relacji 
i wzajemnego zaufania było bardzo potrzebne. 
Świadczy o tym fakt, że mieszkańcy są zado-
woleni z takich spotkań. To naprawdę cieszy  
i jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Zapowiadane zmiany zaczął więc Pan  
od podstaw?

Tak. Bezsprzecznie. To było konieczne. I to 
nie tylko w sferze społecznej, ale też jeśli po-
patrzymy na tzw. twarde płaszczyzny funkcjo-
nowania gminy, jak inwestycje drogowe, infra-
strukturalne, a także finanse. Proces naprawy  
i zmian musiał się rozpocząć.

Poruszył Pan ważny temat: co się działo  
z finansami?

Nie chciałbym do tego wracać, ale naprawdę 
nie wiem jak gmina Choroszcz funkcjonowała 
przez poprzednie lata…?

… czyli?

Wspominam swoje zdziwienie, kiedy ujrza-
łem, że objąłem urząd burmistrza gminy, 
której deficyt był przeogromny. O ile kwo-
ta nie była przerażająca, o tyle sposób, w jaki 
powstało zadłużenie nie pozwalał Chorosz-
czy rozwijać się. Przez pierwszy rok skupili-
śmy się więc na porządkowaniu dokumentów  
i procedur, a także podstawy rozwoju – finan-

sów właśnie. Udało nam się spłacić potężny 
dług, a następnie sukcesywnie zgromadzić fun-
dusze i odblokować zdolność kredytową, by być 
przygotowanym na szerokie działania inwesty-
cyjne, w tym na pozyskanie środków zewnętrz-
nych. Bez nich nie zdołalibyśmy udźwignąć 
tych inwestycji, które w gminie obecnie reali-
zujemy i które jeszcze planujemy wdrożyć (na 
co mamy już zapewnione fundusze zewnętrz-
ne). Aby lepiej uzmysłowić sobie sytuację gmi-
ny Choroszcz dodam, że wydatki budżetu,  
z którym na początku 2015 roku zaczynaliśmy 
zmiany wynosiły niespełna 33 mln zł, a obec-
nie w 2018 roku osiągnęły poziom niemal 80 
mln zł. Ponad dwukrotne zwiększenie siły in-
westycyjnej gminy Choroszcz – to powód do 
dumy, prawda? 

O planach na przyszłość na pewno jeszcze 
porozmawiamy, a proszę powiedzieć o in-
nych zmianach?

Procedury związane z funkcjonowaniem finan-
sów trzeba było nie tylko uporządkować, ale 
naprowadzić na drogę prawa. Dlatego wpro-
wadziliśmy na przykład, aby instytucje ustawo-
wo podległe gminie (tj. szkoły, przedszkola, 
jednostki OSP, czy M-GCKiS) oraz działające 
na naszym terenie organizacje pozarządowe 
uzyskały pełną podmiotowość. Otrzymały one 
oddzielne budżety, którymi samodzielnie dys-
ponują, a NGOsy startują w publicznych kon-
kursach dotacyjnych. Dzięki temu stworzyliśmy 
wszystkim warunki do prawdziwego gospoda-
rowania i decydowania o własnych działaniach, 
i tym samym przerwaliśmy proces uznaniowe-
go traktowania tych grup. Teraz to obiektyw-
ne kryteria decydują o przyznaniu określonych 
środków na działania – tak jak jest w całym 
naszym kraju, w Europie i świecie. Jeśli mowa 
o finansach, bardzo dobrze sprawdzają się par-
tycypacyjne instrumenty zarządzania gminą,  
a mianowicie: Budżet Obywatelski – z roku 
na rok, przy udziale mieszkańców, realizujemy  
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w mieście konieczne inwestycje, Fundusz So-
łecki z kolei pozwala sołtysom i społeczno-
ściom wiejskim aktywnie planować potrzebne 
zmiany w najbliższym otoczeniu ich sołectw. 
W ten sposób społeczność gminy Choroszcz 
współdecyduje o dokonywanych przemianach 
w swojej najbliższej okolicy. 

A zatem Gmina Choroszcz to także Cho-
roszcz obywatelska?

Bezsprzecznie. Cztery lata temu mieszkańcy 
zaufali mi, kiedy obiecywałem, że Choroszcz 
ma szansę na rozwój i takie właśnie warunki 
od początku gminie stworzyłem. Zadaniem 
burmistrza jest zarządzać powierzoną mu jed-
nostką tak, by realizować ustawowe zadania  
i kierować ją w stronę rozwoju i wzrostu. Ten 
także leży w gestii lokalnych społeczności wraz 
z ich liderami i przedstawicielami. Któż jak nie 
oni wiedzą lepiej czego im potrzeba? Po czte-
rech latach odczuwam, że mądra starożytna 
zasada subsydiarności: „Tyle władzy, na ile to 
konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe”  
w gminie Choroszcz się sprawdza. 

Przejdźmy do konkretów: jak wygląda roz-
wój gminy Choroszcz?

Sadzę, że wszyscy widzimy, że Gmina Cho-
roszcz pięknieje na naszych oczach. Tak jak po-
wiedziałem, rok 2015 był czasem porządków  
i przygotowań, i – w gruncie rzeczy – jedynie 
koniecznych i doraźnych inwestycji, z których 
wymienię te najważniejsze: dokończyliśmy  
I etap remontu pomieszczeń Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu, które wówczas 
oficjalnie przejęło na siebie obowiązki z obsza-
ru sportu (w związku z tym placówka rozsze-
rzyła zakres działań, zmieniła nazwę i statut), 
rozpoczęliśmy sukcesywną rewitalizację akwe-
nu „Kominowe Bajoro” na potrzeby turystyki  
i rekreacji, czego bardzo w naszej gminie bra-
kowało. Wykonaliśmy niezbędne prace dro-
gowe, doposażyliśmy lokalne jednostki OSP 
(np. poprzez rozbudowę remizy OSP w Kle-

paczach czy zakup wentylatora oddymiającego 
na potrzeby OSP w Złotorii). 

Nie zapomnieliśmy o oświacie: wyposażyli-
śmy ówczesny Zespół Szkół w Choroszczy  
w nowoczesne pomoce dydaktyczne (np. ta-
blice interaktywne); doposażyliśmy w nowy 
sprzęt pracownię komputerową, pracownię 
językową; zaadoptowaliśmy i zmodernizowali-
śmy pomieszczenia do nauki w budynku Gim-
nazjum w Choroszczy. 

Dbając o komfort i bezpieczeństwo mieszkań-
ców, na oświetlenie uliczne, z budżetu gminy 
Choroszcz, w tym z Funduszu Sołeckiego, wy-
daliśmy w 2015 roku ponad 177 tys. zł – po-
wstało ono m.in. w: Barszczewie, Choroszczy 
– przy ul. T. Kościuszki, Kościukowskiej, Li-
siej, Zaczerlańskiej, Zastawie II i III, w Gajow-
nikach, Izbiszczach, Jeronikach, Klepaczach – 
przy ul. Niewodnickiej, w Krupnikach, Łyskach, 
Oliszkach, Pańkach, Porosłach, Porosłach-Ko-
lonnii, Ruszczanach czy Sienkiewiczach. 

Wiele z wydatków inwestycyjnych tamtego cza-
su pozostaje też „niewidocznych”, ponieważ 
dotyczą one kosztów wykonania dokumentacji 
projektowej na przebudowę dróg czy oświetle-
nia właśnie; na ten cel już wówczas udało nam 

się pozyskać środki zewnętrzne – np. pocho-
dzące z Powiatu Białostockiego w wysokości 
200 tys. zł. 

Niemniej jednak w 2015 roku nie zapomnie-
liśmy o sołectwach, dla których staraliśmy się 
stworzyć miejsca wspólnych spotkań. I tak po-
wstały: place zabaw w Łyskach, w Rogowie; 
wiaty w Dzikich i Kościukach; w Barszczewie 
powstała altana rekreacyjna, zaś w Porosłach 
zbudowaliśmy boisko sportowe. W 2015 roku, 
jako pierwsi w Polsce, uruchomiliśmy rower 
aglomeracyjny – BiKeR, w pełni kompatybil-
ny z systemem funkcjonującym w Białymstoku  
i całej Polsce; pierwsza stacja stanęła w cen-
tralnym miejscu Choroszczy – przy Rynku 11 
Listopada. 

Rok 2015 to wydatki majątkowe, na łączną 
kwotę niemal 2,8 mln zł.

Kolejny – 2016 rok przyniósł kolejne zmiany? 

Tak, zdecydowanie. Rozwój Gminy Choroszcz 
wystartował – także dzięki uruchomionym 
środkom zewnętrznym, z których chcieliśmy  
i nadal chcemy korzystać. A ponieważ byliśmy 
do tego przygotowani, zarówno pod względem 
projektowym (dokumentacji projektowej), jak  
i finansowym (przeznaczane na inwestycje 
kwoty szły nie w tysiącach, ale w setkach ty-
sięcy złotych), modernizacja gminy Choroszcz 
z miesiąca na miesiąc nabierała rozpędu. I tu 
– znów posłużę się tylko najważniejszymi reali-
zacjami: przy wsparciu Wojewody Podlaskiego, 
przebudowaliśmy drogę gminną w Żółtkach  
za niemal 1,5 mln zł, poprawiając bezpieczeń-
stwo korzystania z niej; z kolei przy wsparciu Po-
wiatu Białostockiego opracowaliśmy dokumen-
tację projektową dotyczącą ul. A. Mickiewicza  
w Choroszczy, w kwocie 200 tys. zł dofinanso-
wania – przebudowaliśmy drogę na trasie Kle-
pacze-Turczyn, przy wsparciu 175 tys. zł – dro-
gę na trasie Mińce-granicą gminy Choroszcz,  
a także, między innymi, przy wsparciu 150 tys. zł 
– drogę do Kruszewa. Oprócz tego wybu-
dowaliśmy i wyremontowaliśmy nowe drogi  
w Złotorii Podlesiu, część drogi w Ruszcza-
nach oraz w Pańkach. Miasto Choroszcz zyska-
ło tak potrzebny parking przy Placu Zygmunta 
Brodowicza. Kontynuowaliśmy modernizację 
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terenu wielofunkcyjnego wokół „Kominowe-
go Bajora” – udało nam się wykonać miejsce  
do plażowania z prawdziwego zdarzenia, po-
wstało boisko do siatkówki, plac zabaw, par-
king, ustawiliśmy też ławki, wykonaliśmy 
oświetlenie; w okresie letnich upałów urucho-
miliśmy też kurtynę wodną. 

W 2016 roku – dbając o bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz na ich prośby – rozpoczę-
liśmy proces monitorowania miasta: pojawiły 
się pierwsze kamery; zadbaliśmy też o podróż-
nych: zyskali oni dogodne miejsca do ocze-
kiwania na transport – powstały wiaty przy-
stankowe, m.in. w: Barszczewie, Konowałach, 
Gajownikach, czy Żółtkach. W 2016 roku po-
nad 300 tys. zł, w tym także z Funduszu So-
łeckiego, wydaliśmy na budowę, moderniza-
cję oraz projektowanie oświetlenia ulicznego;  
od 2016 roku nowym oświetleniem mogą się 
cieszyć mieszkańcy Choroszczy – ulic: A. Mic-
kiewicza, Sarniej, Wojska Polskiego; ul. Wodo-
ciągowej w Klepaczach, Krupnik, Kruszewa, 
Porosłów, Rogowa-Kolonii, Sienkiewicz, Zło-
torii, Złotorii Kolonii, czy Żółtek. Choroskie 
sołectwa w dalszym ciągu były doposażane  
w miejsca rekreacji – kontynuowaliśmy bu-
dowę placu zabaw w Łyskach, doposażyliśmy 
place zabaw w Oliszkach, Ruszczanach, czy 
Rogowie; w Mińcach stanęła altana umoż-
liwiające wspólne spotkania mieszkańców;  
w Konowałach rozpoczęliśmy prace renowa-
cyjne dotyczące adaptacji budynku na świetlicę 
wiejską; Zeczerlany z kolei przygotowaliśmy 
do budowy nowej świetlicy wiejskiej (w 2016 
roku powstała dokumentacja projektowa tej 
inwestycji). 

Cały czas dbaliśmy o uczniów i nauczycieli, 
dlatego: zmodernizowaliśmy pomieszczenia 
sanitarne w Szkole Podstawowej w Chorosz-
czy; wyposażyliśmy salę sportową w kurtyny 
i piłkochwyty. W 2016 roku, za kwotę ponad 
300 tys. zł zaadaptowaliśmy pomieszczenia SP 
w Choroszczy na pierwszy Żłobek Samorzą-
dowy (w tym celu sale zostały wyremontowa-
ne i dostosowane do potrzeb najmłodszych 
dzieci oraz odpowiednio wyposażone; na ze-
wnątrz powstały miejsca postojowe i plac za-

baw). Wówczas także zostały przeznaczone 
środki na dokumentację projektową dotyczącą 
boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowa-
nia terenu wokół ówczesnego Zespołu Szkół 
w Choroszczy. W ramach Budżetu Obywatel-
skiego przy al. Niepodległości, za kwotę ponad 
50 tys. zł zrealizowaliśmy nową nawierzchnię 
boiska wielofunkcyjnego; boisko sportowe  
w Żółtkach zyskało nowe piłkochwyty.

Nie ustawaliśmy w dofinansowaniu lokal-
nych OSP – w 2016 roku jednostki otrzymały 
wsparcie w wysokości niemal 900 tys. zł, w tym 
OSP Złotoria zakupiła nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy; w uroczystościach oficjalnego 
przekazania pojazdu uczestniczył sam Minister 
Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Ponadto remiza OSP w Klepaczach została 
zmodernizowana i na nowo wyposażona; w re-
mizie OSP w Choroszczy z kolei wykonano in-
stalację wodociągową, zaś pozostałe jednostki 
zostały doposażone w niezbędny sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy oraz elementy ochrony indywi-
dualnej; podejmowaliśmy też prace projektowe 
w tym obszarze – mam tu na myśli np. projekt 
garażu OSP w Izbiszczach. Rok 2016 to wy-
datki majątkowe, na kwotę ponad 6 mln zł.

Jest to imponujące. Czy zatem 2017 rok to 
rozwój gminy Choroszcz, który liczymy  
w milionach?

Bezsprzecznie. 2017 rok przyniósł ze sobą 
oczekiwane przez nas zmiany i potwierdził, że 
ciężka praca – popłaca. Czego dokonaliśmy? 
Za ponad 2 mln zł przebudowaliśmy układ 
komunikacyjny na Osiedlu Zielona Dolina 
w Choroszczy – ul. Rybackiej, Narwiańskiej, 
Wędkarskiej, Spławikowej i Wodociągowej 
wykonując nawierzchnię, wyniesione skrzy-
żowania, budując chodniki, dojścia do furtek 
oraz zjazdy na posesje, wykonując niezbędną 
infrastrukturę kanalizacyjną, jak również ener-
getyczną i telekomunikacyjną. Przy wsparciu, 
w formie dotacji celowych Powiatu Biało-
stockiego, rozpoczęliśmy I etap przebudowy 
wraz z rozbudową drogi na odcinku Czapli-
no-Niewodnica Kościelna (dotacja w wyso-
kości ponad 540 tys. zł), mogliśmy zbudować  
ul. Skandynawską oraz przebudować skrzyżo-
wanie w miejscowości Klepacze (dofinansowa-
nie odpowiednio: blisko 320 tys. zł oraz 190 
tys. zł); Powiat Białostocki wsparł nas również  
w sporządzeniu niezbędnych dokumentacji 
projektowych pod przyszłe realizacje, np. do-
tyczące przebudowy wraz z rozbudową dro-
gi na trasie Zaczerlany- Gajowniki Kolonia,  
a także w samej wsi Gajowniki wraz z mostem 
na rzece Czaplinianka (dotacja: 50 tys. zł), czy 
dróg przebiegających przez miejscowości Ko-
nowały oraz Izbiszcze (dotacja: 30 tys. zł).

W ramach BOF, za kwotę ponad 2,6 mln zł, 
zbudowaliśmy drogę rowerową wzdłuż drogi 
gminnej na odcinku Choroszcz–Sienkiewi-
cze; w mieście Choroszcz, za kwotę ponad 1,6 
mln zł przebudowaliśmy ul. H. Sienkiewicza, 
a za ponad 600 tys.zł – ul. J. K. Branickiego; 
jako teren budowy zostały przekazane wyko-
nawcom najważniejsze arterie komunikacyjne 
miasta: Rynek 11 Listopada (którego gruntow-
nej rewitalizacji i przywrócenia historyczne-
go układu), ul. Dominikańską w Choroszczy,  
a także ul. A. Mickiewicza.



4 gazeta.choroszcz.pl„Gazeta w Choroszczy”Dodatek specjalny

No właśnie, przebudowa tych ulic nastrę-
cza niemało uciążliwości...

Tak, to prawda. Funkcjonowanie w takich 
warunkach jest na pewno trudne. Wymaga  
od mieszkańców znacznych pokładów cierpli-
wości i wyrozumiałości, ale widzę, że miesz-
kańcy rozumieją, że taki stan jest przejściowy 
i już niedługo sytuacja zmieni się nieporów-
nywalnie lepiej, zmiany już widać. Ponadto, 
proszę też pamiętać, że ja także oraz moi pra-
cownicy nie jesteśmy od tych trudności wol-
ni: utrudnienia w ruchu i inne niedogodności 
związane z remontami także nas dotyczą – 
odczuwamy je tak samo jak wszyscy. Zmiany  
w centrum Choroszczy były konieczne. Nie 
mogliśmy dopuścić do tego, aby Choroszcz 
nadal popadała w ruinę – trzeba było to na-
tychmiast przerwać.

Najpoważniejsze prace już za nami – tylko 
czekać, aż za kilka tygodni zaczniemy jeździć  
po nowych, lepszych drogach, będziemy cie-
szyć się nowym i jednocześnie historycznym 
układem Rynku, a o dzisiejszych utrudnieniach 
na dobre zapomnimy.

Co jeszcze wprowadził 2017 rok?

W 2017 roku kontynuowaliśmy także prace pro-
jektowe dotyczące budowy dróg gminnych: na 
trasie Choroszcz-Jeroniki-Łyski, drogi łączącej 
ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością 
Porosły (obecnie ul. Słoneczna), drogi łączącej 
ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą po-
wiatową Nr 1535b (obecnie ul. Szmaragdowa). 

Prace projektowe dotyczyły także przebu-
dowy ul. Granicznej w Klepaczach, podjętej  
w ramach porozumienia międzygminnego  
z Miastem Białystok. Dodatkowo, przy ul. Po-
wstania Styczniowego w Choroszczy, za kwotę 
ponad 205 tys. zł powstał bardzo potrzebny 
parking obsługujący większość bloków przy 
tej ulicy. 

Zadbaliśmy o sołectwa: w Złotorii wykona-
na została nawierzchnia z kostki brukowej;  
w Śliwnie powstała wiata przystankowa; prze-
kazaliśmy plac wykonawcy na utwardzenie do-
jazdu do osiedla w miejscowości Dzikie, wyko-
naliśmy zjazd na ul. Strzelecką w Klepaczach, 
przy udziale mieszkańców w Porosłach prze-
budowaliśmy ul. Łąkową.

W 2017 roku, w ramach Budżetu Obywa-
telskiego, modernizowany był teren wokół 
„Kominowego Bajora”, który uzyskał mo-
nitoring oraz kolejne elementy wyposażenia  
rekreacyjnego. Powróciliśmy także do planów 
modernizacji zabytkowego budynku – siedzi-
by M-GCKiS: opracowaliśmy dokumentację 
projektową rewitalizacji i przebudowy wnę-
trza części obiektu, przygotowaliśmy także 
dokumentację projektową dotyczącą rewitali-
zacji placu przy budynku M-GCKiS. Konty-
nuowaliśmy rozbudowę monitoringu miasta 
Choroszcz; zainwestowaliśmy w budowę placu 
przy cmentarzu w Izbiszczach; w Barszcze-
wie dokonaliśmy wymiany zbiorników bez-
odpływowych przy budynku komunalnym.
Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i na-

szych strażaków-ochotników, w 2017 roku, 
za kwotę ponad 120 tys. zł, dokonaliśmy ka-
rosacji samochodu pożarniczego na potrzeby 
OSP Pańki; kontynuowaliśmy rozbudowę OSP  
w Klepaczach (wykonane zostało oświetlenie 
sali głównej, zakupiono wyposażenie remizy: 
stoły, krzesła); modernizację przeszły pomiesz-
czenia budynku OSP w Choroszczy (zmiany sali 
głównej, zaplecza kuchennego, sanitariatów, 
wykonano oświetlenie, zamontowano meble  
w aneksie kuchennym oraz rolety okienne; OSP 
Choroszcz została doposażona w detektor 
wielogazowy; ogrodziliśmy plac remizy stra-
żackiej i świetlicy w Żółtkach, wymieniliśmy 
tu pokrycie dachowe; w Pańkach rozpoczął się  
I etap (stan „0”) budowy budynku OSP, zaś  
w Barszczewie zakupiliśmy nieruchomości 
pod rozbudowę tamtejszej remizy OSP.

W 2017 roku kontynuowaliśmy moderniza-
cję placówek oświatowych: modernizację –  
w postaci wymiany okien na nowe – przeszła 
stołówka przy Szkole Podstawowej w Krusze-
wie; sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej  
w Choroszczy została przebudowana, zyskując 
nowe oświetlenie; placówka ta zyskała także 
nowe sanitariaty przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych; zakupiliśmy także samochód 
do przewozu uczniów niepełnosprawnych;  
w ramach BOF rozpoczęliśmy prace projekto-
we dotyczące rozbudowy Przedszkola Samo-
rządowego w Choroszczy. 

W 2017 roku sporą sumę, bo ponad 170 tys. zł 
przeznaczyliśmy na budowę i modernizację 
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części oświetlenia ulicznego. Mogą się nim 
cieszyć mieszkańcy miasta Choroszcz, zwłasz-
cza ulic: 3 Maja, al. Niepodległości, Piaskowej, 
Powstania Styczniowego, Torfowej, Bobrowej, 
Zastawie II i III, a także Barszczewa, Barsz-
czewa Kolonii, Gajownik, Klepacz – ulic: 
Studziennej, Jesionowej, Krupnik – ulic: Po-
ziomkowej, Szmaragdowej, Łysek, Oliszek, 
Porosłów – ulic: Rezydenckiej i Wierzbowej, 
Zaczerlan, czy Dzikich.

Kontynuowaliśmy także doposażenie sołectw: 
dodatkowe wyposażenie zyskał plac zabaw  
w Łyskach; kontynuowaliśmy budowę wiaty  
w Dzikich, wykonaliśmy podłoże z kostki bru-
kowej przy świetlicy z podjazdem dla niepeł-
nosprawnych w Barszczewie, zmodernizowa-
liśmy plac zabaw w Porosłach; w Kościukach 
renowację fundamentów przeszedł budynek 
świetlicy wiejskiej, wykonane zostało także 
oświetlenie placu zabaw; zbudowano wiatę  
w Złotorii Kolonia; w Izbiszczach z kolei wy-
konano tak potrzebne ogrodzenie przy molo; 
kontynuowaliśmy rozbudowę i adaptację bu-
dynku na świetlicę wiejską w Konowałach 
(wykonano posadzkę wewnętrzną w pomiesz-
czeniach oraz systemowy sufit podwieszany 
z panelami oświetleniowymi, zamocowano 
membranę, zakupiono gres na podłogi, gla-
zurę na ściany łazienek i kuchni, wyposażenie 
sanitarne kuchni i sanitariatów); zakupiono 
i zamontowano urządzenia na placu zabaw  
i terenie przy świetlicy wiejskiej w Oliszkach, 
kontynuowaliśmy prace budowlane altany  
w Zaczerlanach i doposażenia altany w Rusz-
czanach. W Choroszczy z kolei zleciliśmy 
opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę placu zabaw przy al. Niepodległości, ul. 
J. Słowackiego oraz przy ul. Powstania Stycz-
niowego. 

W 2017 roku podjęliśmy także działania in-
westycyjne w zakresie modernizacji naszych 

lokalnych Miejsc Pamięci Narodowej: odno-
wione zostały kwatery żołnierzy Armii Woj-
ska Polskiego i Armii Krajowej na cmentarzu  
w Izbiszczach. W 2017 roku obchodziliśmy 
100. rocznicę powstania Komendy Lokalnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy 
– u zbiegu ulic: Lipowej i H. Sienkiewicza po-
wstała tablica upamiętniająca miejsce powsta-
nia choroskiej POW. 

W 2017 roku inwestycje prowadziliśmy także 
w obszarze infrastruktury sportowej: w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zmodernizowaliśmy 
Stadion Miejski w Choroszczy – zakupiliśmy 
nowe trybuny dla widzów oraz graczy rezer-
wowych; oprócz tego wykonaliśmy oświetlenie 
tafli głównej i boiska treningowego, zmoder-
nizowaliśmy boisko trawiaste wraz z instalacją 
systemu nawodnienia; zakupiliśmy podest dla 
zwycięzców, siatki do bramek; zamontowali-
śmy bramę w istniejącym ogrodzeniu. Konty-
nuowaliśmy budowę boisk w Porosłach oraz 
Pańkach, zleciliśmy wykonanie dokumentacji 
projektowej boiska piłkarskiego w Rogówku 
oraz siłowni zewnętrznej w Czaplinie.

Rok 2017 to wydatki majątkowe na pożądnym 
poziomie, na łączną kwotę 11,5 mln zł.

Tak, przez ostatnie lata widać, że Cho-
roszcz rozwija się także sportowo: powsta-
ją coraz to nowe dyscypliny, które aktywi-
zują mieszkańców…

Cieszę się, że jest to widoczne, a moje działania 
procentują. Staramy się, by i o tę sferę aktyw-
ności dbać, tym bardziej, że mamy potencjał 
– i w ludziach, i już coraz bardziej w sprzęcie 
czy infrastrukturze. Ta przez lata była zanie-
dbana: niby coś się robiło, niby budowało, ale 
dziś widzimy, że bez ładu i składu. To na nas 
spadł ciężar naprawy wielu fuszerek. Boleśnie 
to odczuwaliśmy, ale poradziliśmy sobie z tym, 
i na pewno będziemy to kontynuować. Z suk-
cesem gościliśmy w 2018 roku XV Spartakiadę 
Samorządową, która zgromadziła setki gości  
z 11 ościennych gmin powiatu białostockiego. 
Gmina Choroszcz miała się czym pochwalić.

W Choroszczy sport to nie tylko czysta rozryw-
ka, ale towarzyszy on także wydarzeniom histo-
rycznym: dwa razy do roku organizujemy biegi: 
Bieg Konstytucji oraz reaktywowaliśmy szczyt-
ną ideę Biegów Niepodległościowych, przez 
lata zapomnianą w naszej gminie. W ten sposób 
dołączamy do miejsc, które promują aktywność 
fizyczną; choroskie biegi cieszą się popularno-
ścią, są często odwiedzane przez zapaleńców 
sportowych z zagranicy czy spoza gminy.

Na terenie naszej Gminy prowadzona jest Pił-
karska Liga Gminna, cyklicznie organizowana 
jest wakacyjna Liga Szóstek w Piłce Nożnej, 
Liga Halowa w Piłce Nożnej, Mistrzostwa 
Gminy w Siatkówce, Turnieje Strzeleckie, Siat-
kówka Plażowa, Mistrzostwa Gminy w Teni-
sie Stołowym. Z wydarzeń okolicznościowych 
warto wymienić chociażby: zawody kajakowe, 
turnieje piłkarskie, turnieje piłkarzyków, tur-
nieje koszykówki, zawody na lodowisku. Or-
ganizowane są też wyjazdy na mecze Jagiellonii 
Białystok i Reprezentacji Polski. Sporo się więc 
w naszej gminie dzieje.

Mamy też u siebie prężnie działający Klub 
Morsów „Mroźne Stwory”, powstał również  
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i odnosi już sukcesy – Młodzieżowy Choroski 
Klub Rowerowy. Osobiście nie tylko regularnie 
spotykam się z przedstawicielami organizacji 
sportowych, ale jestem na większości imprez 
sportowych, wspierając zawodników i z przy-
jemnością wręczając im zasłużone nagrody. 

Choć wiadomo, że kultura, sport czy rekreacja 
nie są dziedzinami dochodowymi, a wręcz wy-
magają dotacji, uważam, że nie wszystko za-
wsze trzeba przeliczać na pieniądze. Są to takie 
obszary, które przynoszą równie cenną i po-
trzebną wartość – wartość społeczną. I widzę, 
że choroszczanom jest to potrzebne. Staramy 
się więc stworzyć takie warunki – i społeczne, 
i infrastrukturalne, by mieszkańcy gminy mogli 
także rozwijać się sportowo. 

Przez ostatnie lata nie sposób nie zauważyć 
wyraźnego ożywienia Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy…

Tak. Cieszę się, że nasze Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, współpracując  
z Urzędem Miejskim w Choroszczy tak aktyw-
nie działa, oferując mieszkańcom ze wszyst-
kich grup wiekowych szereg zajęć: sporto-
wych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, 
fotograficznych czy hobbystycznych. Młody  
i ambitny zespół animatorów kultury dokłada 
wszelkich starań, aby Choroszcz tętniła kul-
turalnym życiem na dobrym, wysokim pozio-
mie. Gościli u nas naprawdę wspaniali artyści: 
Krzysztof  Daukszewicz ze swoim recitalem, 
zespół Golden Life, Sławek Wierzcholski  
z Nocną Zmiana Bluesa, Oddział Zamknięty, 

zespół Wilki, Stare Dobre Małżeństwo, roz-
maite grupy teatralne i kabaretowe np. Ka-
baret pod Wyrwigroszem czy grupy teatralne  
z naprawdę ciekawymi spektaklami; ich twór-
cy otrzymują wyróżnienia od Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego 
Centrum Kultury. Gościliśmy projekt Instytu-
tu Teatralnego Lato w Teatrze ze spektaklem 
„Pippi Pończoszanka”, o którym inne ośrodki 
marzą od lat. Odbyła się u nas również wizy-
ta Muzeum na Kółkach z Warszawy, a dzia-
łania z wolontariuszami prezentowane były  
na ogólnopolskiej konferencji z udziałem prof. 
Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego. Sam korzystam z tych 
ofert i jestem bardzo zadowolony. Namawiam 
też do tego naszych mieszkańców. Aspiracje 
są wysokie, pomysłów moc – zespół choro-
skiego Centrum staje na wysokości zadania  
i proponuje uczestnictwo w kulturze na najwyż-
szym poziomie. Ponadto włącza w te działania 
mieszkańców: przeprowadził, cieszącą się dużą 
popularnością, diagnozę potrzeb kulturalnych, 
zorganizował Instalację Kultury, do której za-
angażował mieszkańców z niemal całej gminy. 
Centrum Kultury i Sportu jest uczestnikiem 
wielu ogólnopolskich programów. W ostatnich 
czterech latach ośrodek rozpoczął działania na 
poziomie ogólnopolskim. Liczne partnerstwa  
i kontakty z instytucjami z całego kraju owocu-
ją wieloma przedsięwzięciami i wydarzeniami 
wcielanymi w gminie. Nasze M-GCKiS jest nie 
tylko zauważane, ale i doceniane – nie tylko na 
Podlasiu, ale i w Polsce – jest stawiane za wzór 
wspaniale rozwijającej się i współpracującej  
z mieszkańcami placówki. M-GCKiS zostało 
nagrodzone wyróżnieniem Narodowego Cen-
trum Kultury – to prawdziwy zaszczyt. Taki kie-
runek zmian w kulturze wspaniale się sprawdza. 

Przez cztery lata w kulturze wydarzyło się na-
prawdę wiele, kontynuowaliśmy, podnosząc 
na coraz wyższy poziom, flagowe choroskie 
imprezy tj. Dni Choroszczy, Jarmark Domini-
kański, Dzień Ogórka, zaoferowaliśmy miesz-
kańcom, w tym dzieciom szereg nowych moż-
liwości rozwoju (np. półkolonie letnie, ferie 
zimowe, zajęcia zumby czy baletu) – i to pomi-
mo problemów, w tym zwłaszcza problemów 
lokalowych. Zabytkowy budynek M-GCKiS 
wymaga szeregu remontów. Wiele poważnych 
prac już jest za nami: przestronna, funkcjo-
nalna, nowo wyremontowana aula, z której 
korzystają nasi mieszkańcy, świeżo wyremon-
towana klatka schodowa, galeria, pomiesz-
czenia gospodarcze, nowe biuro pracowni-
ków Centrum, nowo zakupiona, nasza własna 
profesjonalna scena, na której organizujemy 
koncerty, przedstawienia, recitale czy konfe-
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rencje i seminaria. Wspaniały namiot służący 
nam do organizacji imprez plenerowych… 
To elementy materialne, ale przede wszyst-
kim zmieniło się myślenie o pracy animacyjnej 
– dziś ośrodek jest otwarty na mieszkańców  
i ich potrzeby. Wiele już dokonaliśmy. Ale wie-
le jeszcze jest przed nami.

Skoro o infrastrukturze mowa, Panie Bur-
mistrzu, jakie inwestycje przyniósł obecny, 
ale jednocześnie ostatni rok Pana kadencji 
– rok 2018?

Rok 2018 w gminie Choroszcz to kolejny skok 
rozwojowy – liczony nie w setkach tysięcy, ale 
w milionach złotych. Co się udało, co zapo-
czątkowaliśmy, a co kontynuujemy? Przede 
wszystkim ciężki sprzęt ruszył na teren gmi-
ny Choroszcz, by zrealizować budowę drogi 
gminnej na trasie Choroszcz-Łyski-Jeroniki, 
drogi łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku 
z miejscowością Porosły (obecnie ul. Słonecz-
na), drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepa-
czach z drogą powiatową Nr 1535b (obecnie 
ul. Szmaragdowa), w Klepaczach przebudowie 
uległa ul. Graniczna, również miejscowość 
Dzikie wzbogaciła się o nową ulicę. Najważ-
niejsze prace rozpoczęły się także w mieście 
Choroszcz: ruszyła przebudowa ul. Domi-
nikańskiej i ul. A. Mickiewicza, a także – tak 
długo oczekiwana – rewitalizacja i przebudo-
wa Rynku 11 Listopada. Dzięki temu Cho-
roszcz zyskuje nowe oblicze. Jeszcze w tym 
roku, przy wsparciu Powiatu Białostockiego  
(w kwocie: ponad 1 mln zł) będzie wybudowa-
na także droga Czaplino – Niewodnica Kościel-
na, która połączy Gminę Choroszcz z gminą 
Turośń Kościelna. Powiat Białostocki, poprzez 
przekazywane gminie Choroszcz dotacje celo-
we, wsparł nas w dokończeniu budowy drogi  
w Kruszewie (wartość dotacji: 30 tys. zł), a tak-
że w zakresie przygotowania dokumentacji pod 
kolejne inwestycje, dotyczące: budowy drogi 
na trasie S8-Porosły-Krupniki (dotacja: 50 tys. zł),  
a także przebiegającej przez wieś Knowały 
(dotacja: 30 tys. zł).

W 2018 roku nie ustajemy w działaniach 
wzmacniających lokalne jednostki OSP. Nasze 
formacje zostały doposażone nie tylko w nowy 
sprzęt osobistej ochrony ratowniczo-gaśni-
czej, ale kontynuowaliśmy także modernizację 
ich siedzib: rozpoczęliśmy budowę garażu dla 
OSP w Izbiszczach, kontynuujemy rozbudowę 
i przebudowę remizy w Pańkach.

Poszczególne sołectwa zbogaciły się o nowe 
miejsca integracji i rekreacji: place zabaw  
w Łyskach, Kościukach, Oliszkach zyskały ko-
lejne elementy doposażenia w Gajownikach, 
Majątku Rogowo i Ruszczanach powstały nowe 
wiaty. W Konowałach sfinalizowaliśmy rozbu-
dowę i adaptację budynku na świetlicę wiejską, 
w świetlicy Izbiszczach wymienimy pokrycie 
dachowe, zaś w Zaczerlanach rozpoczęliśmy 
budowę nowego budynku z przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską; podobnie w Mińcach: tu 
także rozpoczęliśmy proces rozbudowy świe-
tlicy wiejskiej. Sołectwa gminy Choroszcz za-
inwestowały także w infrastrukturę sportową 
i elementy siłowni zewnętrznych: w Porosłach 
zbudowaliśmy siłownię napowietrzną oraz 
zmodernizowaliśmy lokalne boisko do piłki 
nożnej; elementy siłowni zostały zainstalowa-
ne także w Kruszewie, Rogówku i Czaplinie.

W 2018 roku kontynuowaliśmy proces do-
posażania szkół w gminie Choroszcz. W tym 
obszarze, tuż obok Szkoły Podstawowej i jed-
nocześnie osiedla wielorodzinnego w Cho-
roszczy, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki powstało nowe boisko wie-
lofunkcyjne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną 
oraz piłkę nożną, rozpoczęliśmy modernizację  
i przebudowę Przedszkola Samorządowego  
im. Jana Pawła II w Choroszczy w kierun-
ku zwiększenia oferty placówki o 50 nowych 
miejsc dla podopiecznych, nowych zajęć  
i aktywności, zbudowania nowych sal, dopo-
sażenia już istniejących, zmodernizowania  
i zbudowania nowego placu zabaw dla dzieci. 
Dla dzieci z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Choroszczy utworzyliśmy także – i otwo-
rzyliśmy wspólnie z najmłodszymi – nowe 
miejsca do bezpiecznej, kreatywnej zabawy: 
zostały oddane do użytku place zabaw przy uli-
cach: J. Słowackiego, Powstania Styczniowego  
i al. Niepodległości.

Silnie angażujemy się w dbanie o lokalne Miej-
sca Pamięci. Przez ostatnie cztery lata nie tyl-
ko podtrzymywaliśmy tradycję organizowania 
uroczystości patriotyczno-religijnych, tj. rocz-
nica wybuchu powstania styczniowego, Święto 
Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej, 
Święto Wojska Polskiego, upamiętnienie ofiar 
II wojny światowej i reżimów totalitarnych, 
Święto Niepodległości, w 2018 roku, dzię-
ki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego podjęliśmy się za-
gospodarowania lokalnego wzgórza – Miejsca 
Straceń z 1863 roku, zwyczajowo nazywanego 
„Szubienicą”.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 
rok w Choroszczy powstaje pierwsza histo-
ryczna harcówka dla działających u nas drużyn 
zuchowych i harcerskich, modernizowane są 
też kolejne pomieszczenia budynku M-GC-
KiS: powstaje konieczny magazyn sprzętowy 
oraz studio nagrań.

Ogółem rok 2018 to zaplanowane przez nas 
wydatki majątkowe, na łączną kwotę aż ponad 
38 mln zł.

Inwestycje inwestycjami, drogi w gminie 
Choroszcz zmieniają się – to fakt, ale nadal 
są odcinki w nienajlepszym stanie…

Tak, zgadzam się. Powiem nawet więcej: znam 
je bardzo dobrze, bowiem wielokrotnie nimi 
przejeżdżam, nie tylko interwencyjnie, ale też 
prewencyjnie – sprawdzając ich stan. Choć 
wiele przez ostatnie cztery lata udało nam się 
zrobić, wiem ile pracy jeszcze jest przed nami. 
Kondycja większości dróg gminnych świad-
czy o tym, jak przez lata o nie tak naprawdę 
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nie dbano. Tymczasem to na nas spadła od-
powiedzialność za ich stan. Reperacje, jakie 
przeprowadzano wcześniej, były doraźne, po-
wierzchowne, jedynie kosmetyczne i obliczo-
ne tylko na chwilę, nierzadko wykonywane  
z brakiem poszanowania dla sztuki budowla-
nej. Wszystko to widać teraz, po latach. Po-
wiem szczerze: podziwiam mieszkańców gmi-
ny Choroszcz za cierpliwość, że przez tyle lat 
trwali w takich warunkach. Jednocześnie dzię-
kuję za cierpliwość i zaufanie, którym mnie 
obdarzają dziś, widząc, że robię wszystko, co  
w mojej mocy, by poprawić jakość życia, w tym 
stan dróg w gminie Choroszcz. Zapoczątko-
wany proces, uważam, w tym kształcie powi-
nien być kontynuowany. Liczę na to, że zyska 
on poparcie mieszkańców.

A czy środki zewnętrzne – środki budże-
tu państwa, finanse unijne wspomagają 
gminę Choroszcz w tych działaniach, dają 
szansę na rozwój?

Oczywiście, że tak. Wspominałem o tym 
uprzednio wielokrotnie. Kiedy zaczynaliśmy  
w 2015 roku proces zmian nie wszystkie kon-
kursy były ogłoszone, ale jak tylko pojawiły się 
możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, 
Choroszcz była gotowa z niezbędną dokumen-
tacją i zrobiliśmy wszystko, by jak największy 
strumień pieniędzy pozyskać na nasze cele. W 
sumie zdobyliśmy ogromne wsparcie zewnętrz-
ne, które pozwala nam realizować obecne inwe-
stycje. Nie chcę brzmieć nieskromnie, ale nie są  
to małe kwoty. Ponadto Choroszcz jest widocz-
na w skali województwa i powiatu jako skutecz-
ny samorząd pozyskujący fundusze zewnętrzne. 
Środki te pomagają nam realizować konieczne 
zmiany w naszej gminie.

Fundusze zewnętrzne pozyskujemy m.in. dzię-
ki członkostwu w Stowarzyszeniu Białostoc-
kiego Obszaru Funkcjonalnego, Stowarzysze-
niu N.A.R.E.W. – Narwiańskiej Akcji Rozwoju 
Ekonomicznego Wsi, otrzymujemy także 
wsparcie od Wojewody Podlaskiego. Szereg 
inwestycji odbywa się przy dobrej współpracy  
z Powiatem Białostockim. Wpływają do nas 
fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska czy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Największą pulę środków pozyskujemy oczy-
wiście dzięki pisaniu dobrych projektów i przy-
stępowaniu do konkursów ogłaszanych przez 
Zarząd Województwa Podlaskiego.

Chcę przy tym mocno podkreślić, że pieniądze 
te, powiem tak przysłowiowo: nie „leżą na uli-
cy”. Tak nie jest, choć wiele osób uważa, że 
wystarczy wyciągnąć rękę, a one same spły-
ną. Zdecydowanie nie: o fundusze te należało 
się mocno postarać i powalczyć: wziąć udział  
w konkursach, napisać dobre wnioski, wygrać 
z konkurencją. Pieniądze zewnętrzne, owszem, 
są, ale, aby po nie sięgnąć i je zdobyć, trzeba 
i wiedzy, i umiejętności, a przede wszystkim 
ogromnej determinacji, by je pozyskać. My 
takie zasoby mamy, dlatego gmina Choroszcz 
może rozwijać się w tak szerokim zakresie, jak 
to obecnie widzimy. Może także wspaniale roz-
wijać się w przyszłości.

Z tego też względu, aby móc zrealizować zapla-
nowane w gminie Choroszcz inwestycje oraz 
maksymalnie wykorzystać fundusze zewnętrz-

ne, potrzebowaliśmy wkładu własnego, dlate-
go tak jak pozostałe gminy musieliśmy sięgnąć 
po kredyt. Nierozsądne byłoby nie skorzystać 
z czekających na nas pieniędzy, a tym bardziej 
nie stracić tych ogromnych dofinansowań, któ-
re umożliwiają Choroszczy szansę na długo-
trwały rozwój.

Chcę dodać, że proces dotacji się nie kończy. 
W następnych latach na pewno także skorzy-
stamy z możliwości, jakie czekają na nas w tym 
obszarze. Z pewnością będziemy aplikować  
w konkursach i pozyskiwać środki na realizację 
inwestycji. Tak jak do tej pory, skutecznie wy-
korzystaliśmy szansę na rozwój, w przyszłości 
także nie możemy wypuścić jej z rąk. Rozwoju 
Gminy Choroszcz nie postrzegam jednorazo-
wo, ale długofalowo, na lata.

Pozostańmy jeszcze w temacie inwestycji: 
coś się w gminie Choroszcz w tej materii za-
działo, gdyż ożywienie da się zaobserwować 
także w zakresie działań komunalnych…

O, tak. W tym obszarze także. W ostatnich 
czterech latach podjęliśmy sporo odważnych 
decyzji. Ponieważ gmina Choroszcz z roku  
na rok się powiększa: mamy nowych mieszkań-
ców, jak również nowe podmioty gospodarcze 
lokują u nas swoje inwestycje, wprowadziliśmy 
też nową politykę odbioru ścieków w gminie. 
Chcieliśmy w ten sposób wyeliminować nie-
etyczne działania i tym samym obniżyć koszty 
ponoszone dotąd przez gminę, a zatem przez 
nas wszystkich, wskutek wieloletniego nielegal-
nego procederu zrzutu ścieków spoza gminy. 
Dziś, aby zrzucić ścieki, właściciele firm ase-
nizacyjnych podpsują z ZECWiK-iem w Cho-
roszczy odpowiednie umowy, a z właściciela-
mi posesji – poświadczenie odbioru ścieków. 
Dzięki temu staramy się uniknąć przywożenia 
ścieków spoza naszej gminy i dodatkowego 
obciążania naszej oczyszczalni. 

Przez ostatnie lata zbudowaliśmy blisko 6800 m 
kanalizacji w Choroszczy, w następujących uli-
cach: Rybackiej, A. Mickiewicza, F. Karpińskie-
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go, Zastawie II, Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Li-
siej, Kościukowskiej, przedłużenie Spławikowej, al. 
Niepodległości i M. Sarosieka, J.K. Branickiego i H. 
Sienkiewicza – za łączną kwotę prawie 4,6 mln zł.

Powstała kanalizacja w Porosłach w ulicach: 
Szumiących Traw, Wierzbowej, na odcinku  
od ul. Szumiących Traw do ul. Słonecznej,  
w ul. Wrzosowej, Leśnej, Spokojnej, Ogrodo-
wej, Wspólnej, Słonecznej, Gajowej, Złotej, Ja-
śminowej i Bagiennej, a także w ulicach: Skraj-
nej, Sadowej, Rezydenckiej, Jesiennych Liści  
i Cichej. Łącznie powstało blisko 5400 m kana-
lizacji grawitacyjnej, uzbrojonej w 4 przepom-
pownie; przeznaczyliśmy na to kwotę ponad 
2,7 mln zł.

Dodatkowo ponad 6500 m infrastruktury ka-
nalizacyjnej powstało na następujących odcin-
kach dróg: na trasie Łyski-Jeroniki-Choroszcz, 
Klepacze-Krupniki, a także w Klepaczach,  
w ul. Nadrzecznej i Polnej.

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców, dokonaliśmy też wymiany 250 hydrantów, 
a także zasuw sieciowych, m.in. w: Pańkach, 
Klepaczach, Krupnikach, Łyskach, Chorosz-
czy, Jeronikach, Gajownikach, Kolonii Porosły, 
Porosłach, Izbiszczach, Kościukach, Złotorii, 
Ruszczanach, Zaczerlanach, w Śliwnie czy 
Czaplinie. Dzięki temu, dostęp do wody będzie 
łatwiejszy i usprawni funkcjonowanie zarówno 
mieszkańców, jak również ułatwi działania jed-
nostkom Straży Pożarnej w sytuacjach, kiedy 
hydranty muszą działać sprawnie i po prostu 
być niezawodne. 

Ponadto wybudowaliśmy i zmodernizowali-
śmy sieć wodociągową w gminie Choroszcz.  
W mieście Choroszcz postało blisko 5400 m 
wodociągów, w ulicach: J. Słowackiego, Po-
wstania Styczniowego, Różanej, M. Sarosieka, 
F. Karpińskiego, Sarniej, Bobrowej, Narwiań-
skiej, J.K. Branickiego, H. Sienkiewicza, Rybac-
kiej, A. Mickiewicza, Szkolnej, Dominikańskiej 
i na Rynku 11 Listopada.

Sieć wodociągowa, o długości ponad 3500 m 
powstała też: w Żółtakach, w Porosłach,  
w drodze Łyski-Jeroniki-Choroszcz, w Ły-
skach wybudowano stację podnoszenia ci-
śnienia na wodzie; powstał także łącznik wo-
dociągów Barszczewo-Choroszcz, a także sieć  
na trasie Krupniki-Klepacze oraz w Pańkach.

Czy to wystarczy?

Nie, zdecydowanie nie. Ale z systemem wod-
no-kanalizacyjnym w gminie jest tak samo jak  
z drogami: aby powstały nowe odcinki, uspraw-
niające nasze codzienne funkcjonowanie, po-
trzebne jest wykonanie dokumentacji. Nie wi-
dać jej, ale jest ona zasadniczym elementem 
każdej inwestycji – jej dalszej realizacji, jak też 
ubiegania się o środki na jej wykonanie. I tutaj 
także w ostatnim czasie zrobiliśmy sporo, by 
stworzyć solidne fundamenty pod zmiany, aby 
móc aplikować o środki z funduszy unijnych.

Nauczeni tym doświadczeniem, ale też widząc 
popularność gminy Choroszcz wśród osób  

z zewnętrz, które wybierają naszą gminę  
na miejsce do zamieszkania czy ulokowania tu 
swojej firmy, rozpoczęliśmy proces budowy 
nowej, większej, a tym samym wydajniejszej 
oczyszczalni ścieków w Choroszczy.

Przygotowany Program Funkcjonalno-Użyt-
kowy na modernizację systemu wodno-ście-
kowego i modernizację oczyszczalni ścieków 
w Choroszczy, a także na modernizację Sta-
cji Uzdatniania Wody w Choroszczy, pozwo-
lił uzyskać dofinansowanie zewnętrzne i dziś 
budujemy nową Stację Uzdatniania Wody  
w Choroszczy wraz z dwiema nowymi studnia-
mi za kwotę 3,8 mln zł, oraz nową oczyszczal-
nię ścieków za blisko 20 mln zł. Przygotowali-
śmy projekty oraz, pozyskując dofinansowanie, 
rozpoczęliśmy przebudowę (w chwili obecnej 
jesteśmy na ich ukończeniu) stacji uzdatniania 
wody w Złotorii oraz w Rogowie – stacje wy-
posażone są w automatyczne sterowanie pracą, 
a także zbiorniki terenowe. Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Rogowie to koszt 1,9 mln 
zł, a Złotorii – 1,56 mln zł.

Z tego, co Pan mówi widać, że mieszkańcy 
gminy Choroszcz doczekali się poważnych 
zmian?

Tak. Staramy się, aby nasze zadania trafiały  
w oczekiwania mieszkańców. Dlatego w pla-
nach, w zakresie spraw komunalnych w naj-
bliższych latach chcemy kontynuować budowę 
kanalizacji sanitarnej. Planujemy sukcesywną 
wymianę kolejnych niesprawnych hydrantów 
na nowe, wraz z zasuwami liniowymi. Chcieli-
byśmy także, aby w domach naszych mieszkań-
ców pojawiło się ok. 3 tys. nowych wodomie-
rzy z odczytem radiowym. 

Od kilku lat na posesjach w gminie Cho-
roszcz oraz przy blokach w mieście widać 
nowe pojemniki na odpady. Dlaczego zo-
stały one wprowadzone?
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W całej naszej gminie bezpłatnie dostarczono 
naszym mieszkańcom pojemniki na odpady, 
które przeznaczone są tylko dla właścicieli nie-
ruchomości w gminie Choroszcz – stąd nazwa 
na zbiornikach: „GMINA CHOROSZCZ”. 

Dlaczego jest to takie ważne? 

Dlatego, że do tej pory, za każdym razem (prak-
tycznie co roku), gdy zmieniał się odbiorca od-
padów, oferował mieszkańcom swoje pojem-
niki. Te jednak nie zawsze były w należytym 
stanie – często były uszkodzone, nieoczysz-
czone, po prostu były zużyte. Mieszkańcy na-
rzekali na ich stan. W związku z tym posta-
nowiliśmy, aby każdy właściciel posesji miał 
gminne pojemniki – dbał o nie i nie musiał ich 
zmieniać co roku. Skoro jesteśmy przy temacie 
odpadów, przypomnę, że uchwałą Rady Miej-
skiej w Choroszczy (Uchwała Nr IX/85/2015) 
jeszcze w 2015 roku zwiększyliśmy częstotli-
wość odbioru odpadów na terenie całej gminy: 
z zabudowań jednorodzinnych w miesiącach 
od kwietnia do października.

Skoro wspomniał Pan o Radzie Miejskiej? 
Jak ocenia Pan okres współpracy z radnymi?

Doskonale. Rada Miejska jest organem stano-
wiącym i kontrolnym. Cieszę się, że z radnymi 
w Choroszczy możemy wspólnie uzgadniać 
wnioski i projekty służące rozwojowi gminy. 
A, że niektórzy mają odrębne zdanie i poglą-
dy? Taka jest właśnie demokracja. Nie musimy 
być jednomyślni. Niemniej jednak dobrze jest, 
jeśli patrzymy na określone kwestie w podob-
nym kierunku. I tak w istocie było z obecnymi 
radnymi VII kadencji. Udało nam się wpro-
wadzić kilka bardzo istotnych zmian: kulturę 
dyskusji przenieśliśmy na wyższy poziom oraz 
oparliśmy ją na meritum – w większości przy-
padków nie tracimy czasu na jałowe, wizerun-
kowe spory, które nikomu nie służą; skupiamy 

się na pracy i usprawnieniu gminy Choroszcz. 
Dowodem tego było zaufanie radnych do po-
dejmowanych przez nas inicjatyw, które prze-
łożyło się na uzyskiwane przez ze mnie rok-
rocznie absolutorium – bezproblemowo oraz 
bez żadnych głosów przeciw. Taka sytuacja 
cieszy mnie i motywuje do jeszcze większych 
starań w przyszłości.

Cieszę się także, że aktywny udział w naszych 
pracach biorą sołtysi: nie tylko poświęcają swój 
czas i przyjeżdżają na każdą sesję Rady Miej-
skiej, ale też aktywnie w niej uczestniczą, zabie-
rając głos w dyskusji, zgłaszając swoje postu-
laty czy pomysły. Bardzo się z tego cieszę, że 
wspaniale reprezentują swoje sołectwa. Zresz-
tą obrady Sesji Rady Miejskiej są transmitowane w 
telewizji kablowej w Choroszczy, a od nowego roku 
będą dostępne i transmitowane na żywo w internecie  
i na stronach urzędu. Zatem każdy mieszkaniec będzie 
mógł zapoznać się na bieżąco ze sprawami gminy. 

Pamiętam, że jedną z pierwszych rewolucyj-
nych zmian, jakie Państwo zaproponowaliście, 
były zmiany w oświacie. Odbiło się to głośnym 
echem. Jak, z perspektywy czasu, ocenia Pan te 
działania?

Znów, nie chcę być sędzią własnej sprawy, więc 
przywołam konkretne dane. A fakty są takie, 
że – wyprzedając zmiany, które nakładał na nas 
ustawodawca, udało nam się włączyć Szkołę 
Podstawową w Choroszczy do Zespołu Szkół 
w Choroszczy. Udało nam się przenieść star-
sze dzieci z klas IV-VI Szkoły Podstawowej  
w Choroszczy do budynku Gimnazjum Publiczne-
go. Dzięki temu zwolniliśmy miejsce nowym rocz-
nikom młodszych dzieci, dołączających do szkoły 
podstawowej, rozpoczynających pierwszą klasę.  
W ten sposób, przygotowani do wszelkich zmian 
wynikających z ustawy, w kolejnych latach z po-
wodzeniem mogliśmy też włączyć klasy „0” do 
struktury szkoły podstawowej i od dwóch lat mamy 
dodatkowe miejsce dla dwóch klas „0”. Aby to 
uczynić, oczywiście odpowiednio przygotowaliśmy 
się do tego, modernizując pomieszczenia szkolne. 

Jaki jest tego efekt? 

Zadowoleni rodzice, że ich dzieci uczą się  
na jedną, a nie na dwie zmiany (nie tak jak  
w innych, przepełnionych szkołach w regio-
nie), że o normalnej porze przychodzą do domu  
i mają czas na dodatkowe zajęcia, na zjedzenie obia-
du czy spokojne odrobienie lekcji. Zresztą, zmiany 
te wprowadziliśmy na prośbę rodziców właśnie. Już 
po kilku miesiącach nauki i pracy w nowym syste-
mie, zadowoleni byli z tej sytuacji i nowych warun-
ków rodzice, uczniowie, a także nauczyciele. Tak, 
jak zapowiadaliśmy, zmiany miały organizacyjny 
i formalny charakter. 

A sukcesy i udane działania w innych sferach? 

Cieszę się, że poważnie uruchomiliśmy prace 
związane z Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego. Na ten moment już 
przeznaczyliśmy prawie 279 ha powierzchni 
pod inwestycje na działalność gospodarczą, 
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przekształcone zostały tereny pod zabudo-
wę wysoką – 4,6 ha oraz 5,7 ha terenów pod 
zabudowę mieszkaniową. Pracujemy obecnie 
nad zmianami w planie w kolejnych miejsco-
wościach. 

Bardzo się cieszę też z udanej współpracy 
gminy Choroszcz z sąsiednimi gminami. Po-
nieważ zasiadam w zarządach wielu związków 
gminnych, jesteśmy obecni na szerszym forum 
regionu: w Białostockim Obszarze Funkcjo-
nalnym, w Lokalnej Grupie Działania „Na-
rew”, w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi 
„N.A.R.E.W”. Dzięki temu Choroszcz sta-
ła się lepiej widoczna, a nasz głos i stanowi-
sko jest lepiej słyszalne. Nawiązaliśmy udaną 
współpracę międzynarodową z Horochowem 
– partnerskim miastem na Ukrainie.

Choroszcz aktywnie włącza się też w po-
moc innym…

Tak. Od 2015 roku zainicjowaliśmy i przystą-
piliśmy do programu FEAD PŻ 2014-2020, 
dzięki któremu, przy współpracy ze Stowa-

rzyszeniem Forum Inicjatyw Gminnych oraz 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Choroszczy, zaoferowaliśmy pomoc 
żywnościową ponad 100 rodzinom, a tym sa-
mym ponad 300 pojedynczym osobom. 

Na początku każdego sezonu grzewczego 
oferujemy rodzinom potrzebującym pomoc  
w ogrzewaniu mieszkań. Drewno pozyskane  
z wycinki drzew (na przykład pod budowę dróg, 
systemów wodno-kanalizacyjnych itp.), sami 
tniemy i rozwozimy do rodzin; taka pomoc 
okazała się im bardzo potrzebna i przyniosła 
ogromne zadowolenie. Sukcesem okazał się tak-
że koncert charytatywny „Rozśpiewana Pacz-
ka”. Dzięki niemu zjednoczyliśmy ludzi wokół 
muzyki i utworów związanych ze Świętami Bo-
żego Narodzenia, a także wokół tworzenia pa-
czek z darami, które trafiły do potrzebujących.  
W sposób celowy, „szyty na miarę” włączy-
liśmy się także w działania na rzecz dzieci  
z Ukrainy, kompletując im w Polsce oraz przy-
wożąc na Ukrainę prezenty od Św. Mikołaja,  
a także środki higieniczne i ubrania dla rodzin 

z ubogich regionów. Była to bardzo potrzebna 
akcja. Tak właśnie – celowo staramy się postę-
pować. Są to działania ważne. Na pewno bę-
dziemy je kontynuować. 

Zatem: jakie plany na przyszłość?

Przyszłość Gminy Choroszcz to rozwój 
na lata. Choroszcz na to w pełni zasługuje. 
Chciałbym, aby podjęte przez nas przedsię-
wzięcia, zarówno infrastrukturalne: drogi, sys-
tem wodno-kanalizacyjny, czy społeczne były 
kontynuowane, ponieważ uważam, że idziemy 
w dobrym kierunku. Chcę systematycznie po-
prawiać codzienne funkcjonowanie i jakość 
życia mieszańców. Jestem gotów zaoferować 
gminie Choroszcz nowe możliwości rozkwitu 
i współpracy. Choroszcz powinna wykorzystać 
swoją szansę i dalej podążać obraną ścieżką 
rozwoju. Dlatego też będę się starać, by to, co 
zapoczątkowałem, było kontynuowane w ko-
lejnych latach. Będę zabiegać o nowe środki,  
a także nowych inwestorów. Gmina Choroszcz 
zasługuje na rozwój. Nieustannie dążę do tego, 
aby każdy mieszkaniec Choroszczy z dumą 
twierdził, że Choroszcz jest jego rezydencją.

Nie stracił Pan motywacji?

Nie. Oczywiście, że nie. Za bardzo w Cho-
roszcz wierzę. Cały czas jestem gotowy  
do wysiłku, do ciężkiej i rzetelnej pracy  
na rzecz Gminy Choroszcz. 

Dziękuję za rozmowę. Panu oraz tym samym 
– nam wszystkim życzę wielu sukcesów.

Dziękuję.
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„Mała książka – wielki człowiek”

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publicz-
na w Choroszczy zakwalifikowała się do ogólnopolskiego 
projektu pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Dlatego też 
zapraszamy trzylatki wraz z rodzicami do odwiedzenia Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Choroszczyoraz Filii Bibliotecz-
nych w Barszczewie i Klepaczach.

Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonę ogólnopolskiej kam-
panii pn.: „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki 
Czytelnicze otrzymają trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące 
udział w akcji. Pilotażowy projekt, realizowany w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” rozpoczął się  
od września br. Także w Miejskiej Bibliotece w Choroszczy oraz jej 
filiach w gminie Choroszcz.

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codzienne-
go czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblio-
teki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
pt.:„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. W ramach tego-
rocznej akcji rozdanych zostanie ok. 100 tys. wyprawek. 

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w projekcie 
znajduje się na stronie: ww.wielki-czlowiek.pl. Projekt jest finanso-
wany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator: Instytut Książki Patronat Honorowy: Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

(BP)

Bądź lokalnym Herosem. SZLACHET-
NA PACZKA szuka wolontariuszy

Szlachetna Paczka to projekt pomagający ludziom żyjącym  
w biedzie, którzy czasem wstydzą się powiedzieć innym, że 
nie wystarcza im nawet na kromkę chleba.

Jeśli lubisz pomagać innym, odnajdujesz siebie w spotkaniach  
z ludźmi, rozmowach z nimi,naładowujesz akumulatory po spotka-
niach z ludźmi posiadającymi taką pasję jak Ty, ten projekt jest dla 
Ciebie!!! 

Paczka łączy tych, którzy mają otwarte serca i chcą mądrze po-
magać, z rodzinami, które potrzebują wsparcia. Tylko w 2017 r.  
do projektu włączyliśmy ich ponad 20 tys. Dołącz i Ty!

Szczegóły na: www.superw.pl.

Źródełka wody pitnej w SP w Choroszczy
Na uczniów choroskich szkół, którzy zainaugurowali nowy 
rok szkolny 2018/2019 czekały miłe niespodzianki. Nie tylko 
wyremontowane sale i pomieszczenia, ale także prawdziwa 
nowość – źródełka wody pitnej!

Od września br. uczniowie nie muszą już przynosić własnych napo-
jów czy wody. Szkoły w Choroszczy zostały wyposażone w źródełka 
wody pitnej do bezpośredniego spożywania i napełniania butelek. 

W kilku punktach Szkoły Podstawowej w Choroszczy wraz z po-
czątkiem roku zostały zainstalowane źródełka wody pitnej. Od 
teraz szkoła oferuje uczniom nowe funkcjonalne ułatwienie – na 
poziomie placówek w Polsce i na świecie. 

Poranek 5 września br. dla opiekunów oraz kierowców prze-
wożących dzieci do szkół w gminie Choroszcz rozpoczął się 
nietypowo: kierowcy, dysponowany przez nich tabor, a także 
opiekunowie zostali skontrolowani przez policjantów Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Mundurowi – st. sierż. Marcin Konopko oraz sierż. Paweł Karpo-
wicz sprawdzili trzeźwość opiekunów oraz kierowców odpowie-
dzialnych za przewóz osób i dzieci do choroskich szkół. Policjanci 
skontrolowali także stan techniczny pojazdów, m.in.: układ hamul-
cowy, kierowniczy oraz inne parametry techniczne autobusów.

Wynik kontroli: „Bez zarzutów”. Zarówno kierowcy, opiekunowie, 
jak również pojazdy są odpowiednio przygotowane do przewozu 
uczniów z terenu gminy Choroszcz.

Cieszę, że wyniki kontroli przewozu dzieci w gminie Choroszcz są pozytywne 
– mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. To oznacza, że my 
– dorośli, urzędnicy odpowiedzialni za transport naszych uczniów, ale i rodzice 
możemy być, choć w jakimś stopniu, spokojni o nasze pociechy: że dojeżdżają do 
szkół na terenie naszej gminy w dobrych, komfortowych, ale przede wszystkim 
bezpiecznych warunkach – dodaje na koniec włodarz Gminy Choroszcz.

Przewóz dzieci w Choroszczy – bez zarzutów

Informujemy, że od 3 do 17 września 2018 r. trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru pro-
jektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2019 rok. W tym roku, podobnie 
jak w poprzednim, głosujemy zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie. Zapraszamy! 

Głosować na wybrany przez siebie projekt można:
TRADYCYJNIE – wrzucając prawidłowo wypełnioną Kartę do głosowania do urn w siedzibach:
- Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2);
- Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);
ELEKTRONICZNIE – poprzez przesłanie skanu Karty do głosowania na adres: bo2019@choroszcz.pl.
Karty do głosowania są dostępne zarówno w siedzibie Urzędu oraz M-GCKiS, a także do pobrania na: www.choroszcz.pl.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Choroszczy do realizacji w ramach Budżetu Obywatel-
skiego na 2019 rok, i przeszły pozytywną ocenę formalną. Zachęcamy, aby dokładnie zapoznać się z zaproponowanymi inwestycjami, aby 
następnie zagłosować na jedną realizację, w pełni spełniającą Państwa potrzeby. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA OSIEDLU JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY
W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy przy ul. R. 
Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na w/w działce oraz uporządkowaniu 
terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione ele-
menty zabawowo-sprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki oraz kosze 
na śmieci. 
Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich integracji. Na osie-
dlu Jana Pawła II nie ma obecnie infrastruktury tego typu i istnieje konieczność stworzenia miejsca zapewniającego dzieciom i młodzieży 
możliwość kreatywnej zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać do aktywnej rekreacji, a uporządkowany i zagospodarowany teren 
będzie znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności lokalnej. Koszt: 75 000 zł. Wnioskodawca: Barbara Kulesza.

DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OSP W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY 
ORAZ JESDNOSTKĄ WSPIERAJACĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo-gospodarczym OSP, dodatkowo zaplanowana 
jest naprawa nawierzchni placu manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymia-
nę starej, wadliwe działającej bramy na funkcjonalną bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części ogrodzenia. Celem wykonania 
instalacji antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy jest poprawa stanu zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojaz-
dów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo 
dużych nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby możliwe w krótkim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na 
ograniczenie możliwości profesjonalnego działania jednostki OSP, funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy, zarówno w zakresie 
warunków sprawnego działania OSP, jak też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, korzystających z pomieszczeń świetlicy OSP. Wykonanie 
funkcyjnej bramy przesuwnej z kolei zapewni sprawny i bezpieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo do działań 
ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samochodów OSP, ma 
szczególne znaczenie. Koszt: 40 000 zł. Wnioskodawca: Tadeusz Lewkowicz.

STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY
W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego, którego zadaniem będzie 
oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie zadaszenia trybun. 
Jest to kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość 
korzystania z obiektu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń sportowych niezależnie od panujących warunków 
atmosferycznych. Koszt: 64 000 zł. Wnioskujący: Wojciech Jastrzębski.

Wyniki głosowania poznamy do 28 września 2018 r.
UM

Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz 2019 – konsultacje społeczne. Zagłosuj!
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Jesień w Teatrze Dramatycznym

Widzowie mogą już kupić bilety na spektakle Teatru Drama-
tycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Instytucja 
uruchomiła sprzedaż biletów na przedstawienia, które będzie 
można obejrzeć jesienią. 

Poprzedni sezon artystyczny Teatr Dramatyczny zakończył sukce-
sem. Od września do końca czerwca aktorzy zagrali 292 spekta-
kle, które obejrzało 62 609 osób. Instytucja ponownie zanotowała 
wzrost liczby widzów. 

 - Mam nadzieję, że w trakcie nowego sezonu artystycznego uda 
nam się zrealizować wszystkie plany i cele, jakie wraz z całym zespo-
łem postawiliśmy przed sobą. Przede wszystkim chciałbym, żeby 
podlascy widzowie byli zadowoleni z prezentowanych przez nas 
spektakli, ale także aby zostały one docenione przez widzów w Pol-

sce i poza granicami naszego kraju – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor 
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Instytucja rozpocznie sezon artystyczny nietypowo, bo od wyjaz-
du do Charkowa. W Teatrze im. Tarasa Szewczenki aktorzy zagrają 
dwa spektakle: „Balladynę” oraz „Romea i Julię”. Prezentacja przed-
stawień na Ukrainie będzie możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa 
2018” oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego. 14 września odbędzie się premiera przedstawienia „Śmierć 
w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umiejący” inspirowanego 
m.in. nowelą Tomasza Manna w reżyserii Mikołaja Mikołajczyka.  
W listopadzie Teatr włączy się w obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Na 10 listopada zaplanowano pokaz pre-
mierowy spektaklu „Gałązka rozmarynu” w reżyserii Rafała Matusza. 

Jesienią, po raz kolejny zostanie zorganizowany festiwal „Kierunek 
Wschód”. Od 22 do 30 września odbędzie się druga edycja wyda-
rzenia, w trakcie którego swoje spektakle zaprezentują goście m.in. 
z Ukrainy, Białorusi oraz Rzeszowa i Bielska-Białej. Wydarzenie jest 
współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 
Wstęp na wszystkie przestawienia będzie bezpłatny. Wejściówki do-
stępne będą w Kasie Teatru od 1 września. 

Oprócz prezentacji znanych i lubianych spektakli w siedzibie, Teatr 
zaprezentuje swoje przedstawienia także poza Białymstokiem. „Ze-
mstę” obejrzą widzowie Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia 
w Tarnowie, w październiku przedstawienie „Popiełuszko” zostanie 
zaprezentowane w Stalowej Woli, a „Zapiski oficera Armii Czerwo-
nej” w Lubinie. W grudniu aktorzy zagrają „Balladynę” w trakcie  
2. edycji Festiwalu Dni Polskiego Teatru na Litwie. 15 października, 
po raz pierwszy w historii teatru, odbędzie się transmisja telewizyjna 
przedstawienia. Widzowie programu pierwszego Telewizji Polskiej 
obejrzą spektakl „Popiełuszko” w Teatrze Telewizji.

Ponadto w ramach Sceny PracOFFnia widzowie będą mieli okazję 
zobaczyć nowe przedstawienie Teatru PAPAHEMA: „Proces” - in-
spirowany powieścią Franza Kafki. Do końca roku Teatr Drama-
tyczny zrealizuje także projekty sfinansowane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza festiwalem „Kierunek 
Wschód” instytucja otrzymała dotacje na zakup sprzętu akustycz-
nego, stworzenie archiwum cyfrowego oraz na program edukacyjny 
dla nauczycieli pt. „Lektury szkolne – lubię to!”. 

W nowym sezonie Teatr będzie kontynuował realizację działań edu-
kacyjnych. We wrześniu ruszy rekrutacja na warsztaty teatralne, a od 
października, w każdą niedzielę o godz. 10.30, w Pijalni Czekolady 
E. Wedel będą odbywały się „Bajkowe Poranki” – spotkania akto-
rów Teatru Dramatycznego z najmłodszymi widzami i czytelnikami.

Bilety na wszystkie przedstawienia grane we wrześniu, październi-
ku, listopadzie oraz grudniu dostępne są w sprzedaży internetowej, 
na stronie: www.bilety.dramatyczzny.pl. Od wtorku , 21 sierpnia 
można je kupić także w Kasie Teatru, czynnej od wtorku do soboty 
w godz. od 14.00 do 20.00 oraz w niedzielę od 16.00 do 20.00.

fot. Bartek Warzecha ©

2 sierpnia wybraliśmy się do Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Był to czas poznania uczestni-
ków z innych świetlic. Razem nas było 60 osób. 

Na początku zwiedzania uczestniczyliśmy w pokazie pt.: „Sokolnictwo, czyli sztuka układania ptaków drapież-
nych”. Po wspólnym oglądaniu wspaniałych ptaków i wysłuchaniu o nich niebywałych opowieści, uczestniczy-
liśmy w 3 warsztatach:

- Od ziarna do chleba, podczas którego mogliśmy wypiec na piecu własnoręcznie zrobione podpłomyki;
- Nie święci garnki lepią – tu zajęcia prowadził garncarz, który pokazywał jak robi się naczynia na kole garncar-
skim. Swoich sił na kole mogli spróbować wszyscy ochotnicy;
- Kto ma pszczoły, ten ma miód – zajęcia prowadził pszczelarz na temat dawnego bartnictwa oraz współcze-
snego pszczelarstwa. 

Na koniec wykonaliśmy świece z węzy, które zabraliśmy ze sobą do domu.

Nasza zabawa nie miała końca przy wspólnym ognisku.

Wizyta w Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie



8 gazeta.choroszcz.pl„Gazeta w Choroszczy”Kultura

Od września uczniowie rozpoczynają naukę w szkołach, nato-
miast w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Cho-
roszczy rozpoczyna się sezon edukacji artystycznej i sportowej.

Dla wszystkich zainteresowanych osobistym rozwojem poprzez 
sztukę i sport przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć w grupach wie-
kowych i wielopokoleniowych. Poza zajęciami, które wpisały się już 
na stałe w nasz program, pojawiają się nowe propozycje, a wśród 
nich: nauka gry na gitarze, pianinie, zajęcia plastyczne rysunku i ma-
larstwa, pakiet zajęć fitness i taniec nowoczesny. Pragniemy stale 
rozbudowywać ofertę i podnosić jej standard w oparciu o potrzeby 
mieszkańców naszej gminy. Centrum Kultury i Sportu w Chorosz-
czy finansowane jest w większości z dotacji gminy, dzięki czemu 
ceny zajęć nadal mogą być kilkakrotnie niższe niż w sąsiednim Bia-
łymstoku. 

Przy tym warto nadmienić, że poziom zajęć i wykwalifikowanie na-
szej kadry niczym nie odbiega od innych dobrych ośrodków kultury.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety promo-
cyjnych cen za udział w kilku różnych zajęciach w tygodniu. Szcze-
góły w poniższych opisach. Ponadto Centrum Kultury i Sportu 
honoruje Kartę Dużej Rodziny (20% zniżki).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą  
i do zobaczenia na zajęciach!

Zespół M-GCKiS

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-KULTURALNA

NAUKA GRY NA PIANINIE

Nauka gry na instrumencie od podstaw. Teoria oraz zasady muzyki. 
Kursanci corocznie koncertują w Muzeum Wnętrz Pałacowych. Za-
jęcia pozalekcyjne prowadzi Michał Szymczuk wykwalifikowany in-
struktor z wieloletnim doświadczeniem. Lekcje są płatne 120 zł/m-c.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: GITARZE KLA-
SYCZNEJ I PERKUSJI

Program zajęć będzie indywidualnie dobierany do umiejętności, 
wieku ucznia oraz jego muzycznego gustu i temperamentu. Lekcja 
trwa 45 minut (4 lekcje w miesiącu). Cena 120 zł/m-c. Zajęcia pro-
wadzi Jacek Bartnicki.

TANIEC NOWOCZESNY

Kompilacja wielu stylów tanecznych charakteryzująca się dynamiką 

i różnorodnością. Podczas zajęć będzie możliwość rozwijania ta-
kich stylów tanecznych jak: hip hop, locking, b-boying, jazz, a także 
podstawy akrobatyki. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i piątki  
w godz. 16:30-17:15 grupa najmłodsza, 17:15-18:15 – grupa do 10 
lat, 18:15-19:45 – grupa powyżej 10 lat. Zajęcia prowadzi wykwali-
fikowana instruktorka – Julia Kaczorowska. Odpłatność za zajęcia 
30 zł/m-c (dzieci 5-9 lat), 35 zł/m-c (wiek 10+).

TANIEC TOWARZYSKI

Rumba, walc angielski, tango, czy jive nie muszą być jedynie ma-
rzeniem! Zapraszamy na lekcje tańca towarzyskiego z utalen-
towaną i odnoszącą sukcesy na parkiecie Karoliną Poniatowicz 
w M-GCKiS! Skorzystajcie z okazji, ponieważ to właśnie Wy 
możecie zostać już niebawem królem i królową parkietu każ-
dego wesela, bankietu, czy sylwestra. Koszt to 40 zł za miesiąc 
Karolina Poniatowicz – dyplomowany instruktor tańca towarzy-
skiego. Dyplom uzyskano w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej  
i Turystyki w Pruszkowie. Karolina posiada kilkuletnie doświadcze-
nie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel tańca. Prowadzi 
również cheerleaderki Jagiellonii. Z tańcem towarzyskim związana 
jest od 11 lat. Posiada najwyższą krajową klasę taneczną „A”. Jako 
tancerka zdobyła wielokrotnie Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Pol-
ski w Formacji Tanecznej. Zdobyła Mistrzostwo Świata Formacji 
Tanecznych federacji tańca artystycznego WADF. Reprezentowała 
również Polskę na Mistrzostwach Świata federacji tańca sportowe-
go WDSF, awansując do półfinału. Wielokrotnie stawała na podium 
Mistrzostw Okręgu. Brała udział w produkcji programu TVP „Jaka 
to Melodia?”, TVP Białystok- „Made in Podlaskie”. Z formacją ta-
neczną dostała się do półfinału programu „Got to Dance” w tele-
wizji Polsat.

PLASTYKA DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH DZIECI 
DZIECI

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat (grupa młodsza) 
i starszych od 9 do 11 lat (grupa starsza) są świetną okazją do nie-
skrępowanej ekspresji twórczej w różnych technikach plastycznych 
oraz do tworzenia nietypowych dzieł za pomocą niekonwencjonal-
nych materiałów. Prowadzenie: Anna Kulikowska. Zajęcia ruszają 
w październiku. Obowiązują zapisy. Informacje o grafiku wkrótce!

RYTMY CZASU / RHYTM OF TIME

Pod dyrekcją Jerzego Tomzika. W jego skład wchodzą dzieci, mło-
dzież oraz osoby dojrzałe. Chórzyści dwa razy w tygodniu uczą się 
podstaw śpiewu oraz właściwej prezencji na scenie. Wykonują re-
pertuar głównie rozrywkowy – zarówno klasykę, jak i mniej znane 
utwory. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Zespół regularnie koncertuje i nagrywa płyty. Zajęcia dla grupy 
młodszej odbywają się we wtorki i w piątki od godz. 17:00, a dla 
grupy starszej we wtorki i piątki od godz 19:00.

BALET

Zajęcia baletowe odbywają się w czwartki w dwóch grupach wie-
kowych:

17:00-18:00 – grupa młodsza (5-7 lat)
18:00-19:00 – grupa starsza (7+)

Zajęcia baletowe prowadzone są na auli Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Opłata za zajęcia wynosi 50 zł/m-c. W przypadku posiadania Karty 
Dużej Rodziny – 40 zł/m-c.

SZACHY

Szachy mają długą tradycję w naszym Centrum Kultury. To gra, 
która wymaga nie lada koncetracji, rozwija i uczy. Zapraszamy na 
spotkania!

Ruszają 1 września
9:15 grupa początkująca
10:00 grupa średnio zaawansowana
11:30 grupa zaawansowana

KLUB GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH

Wszystkich miłośników gier planszowych zapraszamy do wspólne-
go grania. Zazwyczaj gramy w grę Munchkin, ale ponadto mamy 
kilka innych ciekawych pozycji w zbiorach. Jeśli chcesz miło spędzić 
czas – odwiedź nas.

W co gramy? Gry planszowe: Gra o Tron, Munchkin Quest, Świat 
dysku, Osadnicy oraz inne. Gry Karciane: Munchkin (wszystkie 
edycje) Veto, Rok 1863, Cytadela, Chez Geek, Bang, Tak mroczny 
władco oraz inne. Może masz grę, ale nie masz z kim pograć? Przy-
nieś ją do nas na spotkanie. Jeździmy również na turnieje i konwen-
ty. W ramach klubu działa sekcja Munchkin. Zapraszamy w piątki  
o godz. 17:00. Prowadzi Paweł Baradyn.

ZAJĘCIA FITNESS - ruszają od 3 września 

Zajęcia pod kierunkiem pani Małgosi Sokolińskiej oraz Urszuli 
Grabowskiej, którym swoim zaangażowaniem i energią potrafią 
zmotywować do ćwiczeń nawet najbardziej sceptycznych, odbywać 
się będą w auli M-GCKiS w godzinach popołudniowych, atrakcyjny 
pakiet za uczestnictwo w zajęciach.

Poniedziałek 18:30 zdrowy kręgosłup, 19:30 aerobik
Wtorek 19:30 zumba
Środa 19:30 pilates
Czwartek 19:30 zumba

Oferta zajęć M-GCKiS w Choroszczy  
w sezonie 2018/19

29. Jarmark Dominikański zapisze się w naszej pamięci  
na długi czas. 5 sierpnia był bardzo gorącym dniem pod wzglę-
dem pogody, jak i atrakcji, których można było doświadczyć  
w naszym pięknym mieście.

Oficjalne otwarcie 29. Jarmarku w Choroszczy w niedzielę 5 sierp-
nia rozpoczęło się od występu zespołu Klepaczanki, który działa 
przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Zespół folklorystyczny powstał w 1985 r. we wsi Klepacze i od 
tej pory jest dumą podlaskiej sceny folk. Podczas występu wszyscy 
spragnieni kultury ludowej mogli doznać pięknego i wielobarwnego 
występu wykonanego z przytupem i z pasją.

Zespoły to nie wszystkie atrakcje na Jarmarku, jakich uczestnicy mo-
gli doświadczyć. Podczas imprezy było można obejrzeć zabytkowe 
auta stowarzyszenia Moto Retro, poddać się masażowi dłoni, a tak-
że odwiedzić dwa sektory stoisk (rękodzielnicze i handlowe). Wśród 
ofert znajdowały się między innymi miody, ręcznie szyte maskotki, 
narzędzia, koszyki, szydełkowe serwety i maskotki, tkane chodni-
ki, biżuteria, ikony, akcesoria odzieżowe, ceramika, chleby, lizaki  
i obwarzanki, regionalne wędliny, przysmaki węgierskie, litewskie, 
kruszewskie (m.in. smakowite kołacze węgierskie). Na miłośników 
militariów czekała amfibia, przejażdżka którą oferowała niezapo-
mniane doznania. Oczywiście najmłodsi nie pozostali z niczym  
i na terenie Jarmarku działała Strefa Dziecka, gdzie czekały na nie 
różnego rodzaju animacje i zabawy.

Kolejnym zespołem, również pozostającym w konwencji folklory-
stycznej, była Kapela „Batareja” tworzona przez czworo twórczych 
ludzi z Białegostoku. Kapela powstała w 2017 r., a ich fascynacja 
muzyką tradycyjną z różnych stron Polski idealnie wkomponowała 
się w charakter Jarmarku. Zespół coraz częściej sięga jednak po re-
pertuar wschodniej części Polski czyli muzykę Suwalszczyzny, Pod-
lasia, Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, a także samego wschodniego 
pogranicza. Trzecim w kolejności był zespół Gaj grający dwuję-
zyczny etno-folk/pop, który serwował utwory dla publiczności w 
języku białoruskim oraz polskim. Podkreślało to wielokulturowy 
aspekt imprezy nawiązując tym samym do wielokulturowej tradycji 
Choroszczy.

29. Jarmark Dominikański – relacja Po ludowych brzmieniach scenę przejął doskonale znany fanom di-
sco polo zespół Holiday, który na scenie jest już od 27 lat.

Po występach wcześniej wymienionych wykonawców przyszedł 
czas na rockową odsłonę muzycznej sceny Jarmarku. Tym razem 
otworzył ją choroszczański zespół Nervovoohoży. Grupa ta ma 
długą historię związaną z miastem oraz Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu. Poza autorskimi kompozycjami zaśpiewali 
oni covery zespołów rockowych oraz nowej fali m.in. Republiki. 
Dodatkowo obchodzili w tym roku 25-lecie istnienia, rocznicę tę 
uświetnił wyjątkowy tort, życzenia oraz wspólne odśpiewanie 100 lat.

Ostatnim zespołem, który wyjątkowo rozgrzał publiczność przed 
gwiazdą Jarmarku był Stary Port. Na co dzień są oni zanurzeni  
w bardzo różnych nurtach muzycznych, od poezji śpiewanej poczy-
nając, poprzez piosenkę aktorską, folk, ska, na rocku progresyw-
nym kończąc. W 2012 roku muzycy zespoły Stary Port Białystok 
połączyli się zjednoczeni miłością do żagli i wszystkiego co z tym 
związane. Wspólne granie sprawia im ogromną radość, a w tym, co 
robią najważniejsza jest dla nich dobra zabawa, co doskonale było 
widać u publiczności przed sceną. Dzięki temu, że artyści wywodzą 
się z różnych gatunków muzycznych w aranżacje szant znanych ze-
społów, jak i autorskie wplatają różne brzmienia. Zespół zadebiu-
tował w 2012 r. na najstarszym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Ko-
pyść”, gdzie zdobył nagrodę publiczności, która była ogromnym 
wyróżnieniem dla białostoczan. W 2015 r. grupa ponownie wzięła 
udział w Festiwalu „Kopyść” i zdobyła II nagrodę, nagrodę spe-
cjalną za najbardziej wystrzałową szantę oraz nominację na 35 Mię-
dzynarodowym Festiwalu Szantowym „Shanties 2016” w Krakowie. 
Kolejnym ważnym wydarzeniem był udział w XXXVII Festiwalu 
Szantowym w Mikołajkach. Muzycy otrzymali wyróżnienie jury,  
a publiczność przyjęła ich bardzo gorąco. Stary Port Białystok na-
brał wiatru w żagle i pod koniec 2015 r. przystąpił do nagrań stu-
dyjnych, których owocem jest mini album „Może jeszcze kiedyś…”.

Gdy publiczność została rozgrzana do czerwoności, nadszedł czas na gwiaz-
dę wieczoru – zespół Wilki. Wilki cieszą się nieprzerwanie ogromną popu-
larnością od 25 lat i do dzisiaj gromadzą tłumy fanów zarówno w Polsce, jak  
i zagranicą. Nie zabrakło więc takich hitów jak: „Urke”, „Baśka”, „Abory-
gen”, „Eli lama sabachtani”, „Love story” czy „Sun Of The Blue Sky”. Pu-
bliczność była zachwycona, co każdy naoczny świadek mógł stwierdzić.

Organizacja Jarmarku Dominikańskiego to nie lada wyczyn. 
Wszystko dzięki sprawnej, szerokiej współpracy wielu osób. Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy dziękuje serdecznie wszyst-
kim, którzy wsparli jedno z największych wydarzeń plenerowych 
gminy Choroszcz oraz całego województwa podlaskiego. Serdeczne 
podziękowania szczególnie należą się Burmistrzowi Choroszczy za 
pomoc w organizacji, wsparcie wydarzenia dofinansowaniem z bu-
dżetu gminy oraz objęcia honorowym patronatem.

Dziękujemy za wsparcie i całą masę pracy Urzędowi Miejskiemu 
w Choroszczy, za stałą gościnę rok w rok Muzeum Podlaskiemu 
i Muzeum Wnętrz Pałacowych, za hojność wszystkim sponsorom 
– sponsorowi głównemu – producentowi marki Żubr, sklepowi 
Plus – materiały budowlane, deweloperowi – M Development,  
a także Dworowi Czarneckiego – który ugościł naszą gwiazdę wie-
czoru tj. zespół Wilki. Policja i OSP w Choroszczy, które po raz 
kolejny wsparły nas w współtworzeniu jarmarku, bardzo dziękuje-
my za to. Dziękujemy lokalnym organizacjom pozarządowym, nie-
strudzonym wolontariuszom, handlowcom i ochronie – razem zbu-
dowaliśmy piękną, folklorystyczną, pełną pasji imprezę, która była 
bezpieczna dla wszystkich przybywających. Nie zapominamy także 
o mediach:  „Gazecie w Choroszczy”, Twojej Telewizji Regionalnej, 
radiu Eska  a także portalom: Wrota Podlasia,  Głos Choroszczy – 
za opiekę medialną.

Zapraszamy serdecznie, jeszcze z pełnymi wrażeń głowami na XXX 
Jarmark Dominikański! Z całą pewnością będzie barwnie, bogato, 
gorąco, koncertowo, kreatywnie i twórczo. Taka impreza ma miejsce 
tylko w Choroszczy – pięknym grodzie nad Horodnianką!

Do zobaczenia 4 sierpnia 2019 roku.

PS: Już nie możemy się doczekać!

Fotorelacja dostępna na stronie kultura.choroszcz.pl

ŁK
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Choroszczańska społeczność uroczyście obchodziła Święto 
Wojska Polskiego oraz 98. rocznicę Cudu nad Wisłą. Uroczy-
stości rozpoczęły się w środę 15 sierpnia 2018 roku o godzinie 
18:00 mszą świętą za ojczyznę, która była celebrowana przez 
ks. kanonika Leszka Struka – proboszcza choroszczańskiej 
parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szcze-
pana Męczennika.

W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe repre-
zentujące działające na terenie gminy zakłady pracy, jednostki OSP, 
ruchy katolickie oraz stowarzyszenia.

O 19:00 po mszy świętej nastąpiła zbiórka przy kościele, skąd au-
tokarem i autami osobowymi około stuosobowa grupa udała się  
w kierunku Miejsca Pamięci Narodowej na wzgórzu „Szubienica” 
przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy.

Uroczystość przy Pomniku Powstania Styczniowego na „Szubieni-
cy” (nazwa wzgórza pochodzi od stracenia przez carskich żołnierzy  
w tym miejscu 11 powstańców styczniowych) rozpoczęła się  
o 19:10 zapaleniem znicza pamięci. Chwilę później prowadzący uro-
czystości Adam Kamieński wezwał do podniesienia flagi na maszt  
i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Po odśpiewaniu hymnu 
przyszedł czas na wystąpienia oficjalnych gości i przedstawicie-
li lokalnych instytucji. Pierwszym wygłaszającym był Burmistrz 
Gminy Choroszcz Robert Wardziński, który w swoim przemó-
wieniu wysławił bohaterów polskiego oręża. Następnie trady-
cyjnie jak co roku przyszedł czas na refleksję historyczną, któ-

Choroszczańskie obchody Święta Wojska Polskiego 

rą wygłosił Józef  Waczyński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy, a apel poległych odczytał Piotr Waczyński Ciepłe 
słowo do zebranych patriotów wygłosił ks. Proboszcz Leszek 
Struk, który następnie odśpiewał wspólnie ze wszystkimi zebra-
nymi Anioł Pański. Modlitwie towarzyszył dźwięk 98 uderzeń  
w łuskę, która pochodzi ze wspaniałych zbiorów Jana Adamskie-
go. Ktoś mógłby zastanawiać się dlaczego 98 uderzeń? Wyjaśnienie 
tego jest bardzo proste: liczba uderzeń pochodzi od rocznicy zwy-
cięstwa polskich wojsk nad Armią Czerwoną w bitwie warszawskiej, 
oraz ku czci poległych w niej polskich żołnierzy. Dzwonnikiem był 
Mieczysław Waczyński.

Wieńce i kwiaty złożyli m.in.: delegacja władz samorządowych 
na czele z Robertem Wardzińskim burmistrzem Choroszczy, 
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Choroszczy Marleną Beatą Je-
żerys, a także radnym Jackiem Jasińskim, Koło Gminne PiS, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Przedszkole Samo-
rządowe im. Jana Pawła II, Zespół Szkół w Choroszczy, Szpital 
Psychiatryczny im. Stanisława Deresza w Choroszczy, Parafial-
ny Oddział Akcji Katolickiej, Koło Emerytów i Rencistów nr 15  
w Choroszczy, Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi w Choroszczy, Klub Abstynenta Wolność, Stowarzyszenie Pa-
mięć i Tożsamość Skała oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.

Warto wspomnieć o uczestnictwie pocztów sztandarowych – w tym 
reprezentujących miejscowe jednostki OSP z Choroszczy, Barsz-
czewa, Klepacz i Paniek, Honorowych Dawców Krwi i Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej. Uroczystość w tym roku uświetniali uła-
ni oraz grono zuchów.

Na zakończenie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef  
Waczyński podziękował wszystkim obecnym za udział w choroszczań-
skich obchodach Święta Wojska Polskiego. Na zakończenie wszyscy ze-
brani odśpiewali pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Obchody zakończyła 
piosenka żołnierska „Dzisiaj rezerwa w szeregach staje” – podsumo-
wująca całość obchodów, co nadało im wyjątkowy charakter.

Uroczystości wybuchu Powstania Styczniowego na „Szubienicy” od-
bywają się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy od 1985 
roku. Jakiś czas wcześniej, tj. w kwietniu 1984 r., Lucjan i Jan Adam-
scy postawili na wzgórzu brzozowy krzyż, który został poświęcony  
w sierpniu tegoż roku przez ówczesnego proboszcza choroszczań-
skiej parafii ks. Piotra Bożyka. Pomnik Powstania Styczniowego 
zbudowano dzięki staraniom Społecznego Komitetu Upamiętniania 
Powstania Styczniowego w Choroszczy według projektu Wojciecha 
Załęskiego i w głównej mierze w wykonaniu Mieczysława Hulewi-
cza, artysty-kowala z Czarnej Wsi Kościelnej. Pomnik odsłonięto 8 
października 1989 r., uczynił to Adam Bobrowski, przewodniczący 
Społecznego Komitetu, a wyświęcenia dokonał ks. Piotr Bożyk.

Kolejne obchody na „Szubienicy” będą miały miejsce w styczniu 
2019 r. tym razem z okazji wybuchu powstania styczniowego.

Serdecznie zapraszamy!
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Choroszczanin w łagrach sowieckich, cz. 3

Na przestrzeni czasu od m. lutego do września, przez który to czas 
przebywałem w tym obozie, niejednokrotnie byłem świadkiem scen 
przeklinania przeszłego swego życia przez komunistów tak polskich, 
żydowskich, jak i rosyjskich. W twardej, krwawej pracy codziennej nie 
wytrzymywali i psychicznie załamywali się, wyrzekli komunizmu i wielu 
swe kości zostawiło pod darnią tajgi północnej.

Obóz Gazostroj był piekłem dla nas Polaków. Pobudka o godz. 4, ude-
rzenie w gong, śniadanie o godz. 5 złożone z 500 g chleba i wody gorą-
cej 1.go kotła, 800 g i zupa z wody gorącej, w której pływało kilka kru-
pinek kaszy lub parę listków kapusty; dla 3.go kotła 900 g chleba i zupa 
gęstsza. Obiad o godz. 18 złożony z zupy wodnistej dla 1.go kotła, 
zupy gęstszej dla 3.go z dodatkiem ryby i zupy oraz kaszy z dodatkiem 
odrobiny makaronu lub kluski czworokątnej jakiejś 40 cm powierzchni 
i 3 cm grubości dla 3.go kotła. Godzina 21 był tzw. odboj – apel i po 
całodziennej pracy każdy nie rozbierając się zasypiał zwierzęcym snem. 
Do pracy rano wyrzucano formalnie za bramę, za kołnierz, ramiona, 
kopniakiem niżej krzyża. Tak co dzień odbywała się zabawa. Do pracy 
przy rąbaniu lasu najpierw chodziliśmy 2 km. Gdyśmy wyrąbali wyzna-
czone działki chodziło się dalej 3 km a w końcu 5 km. Praca po pas  
w śniegu. Mróz do - 30 stopni. Odmrażali ludzie ręce, nogi, nosy i po-
liczki. Mokry każdy przychodził do zimnego baraku, gdyż komendant 
zabronił dla Polaków drzewa. Nie było przy czym wysuszyć łachmanów. 
Z buszłaków i spodni watowanych oraz butów zostały strzępy.  Lada 
iskierka z palących się w lesie, co dzień gałęzi robiła nowe spustoszenie  
w podziurawionych buszłakach.

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński
fot. Wojciech Szubzda

Miesiąc sierpień jest miesiącem szczególnym w  polskim kalendarzu rocznic historycznych. 1 sierpnia obchodziliśmy Na-
rodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Z kolei 5 sierpnia minęła kolejna, już 154. rocznica stracenia Romualda 
Traugutta i jego czterech współpracowników. 

W Choroszczy na Osiedlu Jana Pawła II jest zlokalizowana ulica ostatniego dyktatora styczniowej insurekcji Romualda Traugutta. 
6 sierpnia to data wymarszu 1 kompanii kadrowej, dowodzonej przez kapitana Tadeusza Kasprzyckiego. Przez pierwsze dwa lata 
po wojnie za Święto Wojska uznawano rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, a nie zwycięstwo warszawskie. Do-
piero 4 sierpnia 1923 r. wydany został Rozkaz Dzienny Nr 126 Ministerstwa Spraw Wojskowych, który rozpoczynał się od słów: 
„Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobie-
niem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć po-
ległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”. Tradycyjnie Święto Wojska Polskiego obchodziliśmy   
w uroczystość Wniebowzięcia NMP tj. 15 sierpnia br. również w mieście i gminie Choroszcz. Msza święta w kościele parafialnym  pw. 
św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika oraz uroczystości w Miejscu Pamięci Narodowej z 1863 r. na wzgórzu zw. Szubienicą 
z Apelem Poległych i składaniem wieńców to wymowny znak pamięci o naszych bohaterach. Z kościelnych uroczystości warto pod-
kreślić odpust Matki Bożej Anielskiej (5 sierpnia) i odpust św. Dominika (12 sierpnia). W miesiącu sierpniu w kalendarzu liturgicznym 
Kościoła katolickiego obchodzone jest wspomnienie św. Dominika Guzmana (1170-1221), prezbitera, założyciela nowego Zakonu 
Kaznodziejskiego, nazwanego później dominikanami. W ikonografii symbolami tego świętego są: gwiazda na czole, pies w czarne  
i białe łaty z płonącą pochodnią w pysku. Na jego święto wyznaczono dzień 5 sierpnia, później, po wprowadzeniu święta Matki Bożej 
Śnieżnej – 4 sierpnia. W najnowszym kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Dominika przypada na dzień 8 sierpnia. Stąd też 
Odpust św. Dominika wypada w drugą niedzielę sierpnia. Dominikanie do Choroszczy zostali sprowadzeni w 1654 r. przez Mikołaja 
Stefana Paca, wojewodę trockiego, późniejszego kasztelana i biskupa wileńskiego. Jego portret znajduje się w choroszczańskiej para-
fii. Natomiast między Zastawiem I a Zastawiem II jest zlokalizowana ulica Mikołaja Stefana Paca. Swego czasu Choroszcz słynęła  
z czterech odpustów, przypadających na św. Jana (24 czerwca), Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia), św. Dominika (4 sierpnia) oraz św. 
Szczepana (26 grudnia). Odpust na św. Dominika przypada w drugą niedzielę sierpnia, w bieżącym roku - 12 sierpnia. Materialnym 
śladem działalności mnichów w białych habitach w Choroszczy jest murowany kościół i klasztor fundacji Jana Klemensa Branickiego 
z połowy XVIII wieku. Patron zakonników św. Dominik jest uwieczniony na obrazie, znajdującym się w nawie głównej choroszczań-
skiego kościoła. Od tych zakonników wzięła nazwę ulica Dominikańska, biegnąca od Rynku 11 listopada na południowa stronę miasta. 
Św. Dominik jest patronem rejonu duszpasterskiego, obejmującego wspomnianą ulicę Dominikańską i Zamkową. Od 1990 roku (5 
sierpnia) w Choroszczy organizowany jest Jarmark Dominikański, w bieżącym roku już po raz 29.

Sierpniowe refleksje

98 lat temu - 22 sierpnia 1920 roku -  odbyła się Bitwa o Białystok. 
Były to walki I. Brygady Piechoty Legionów (1. pułk piechoty Le-
gionów, II batalion 5. pp Legionów i II dywizjon 1. pułku artylerii 
polowej Legionów) z oddziałami bolszewickimi ( ze 164. Brygady 
Strzelców oraz dywizjami 3. i 16 Armii). Zgodnie z rozkazem do-
wództwo polskiej I. Brygady po zajęciu miasta miało kwaterować 
tymczasowo w Choroszczy, skąd miało nadzorować zajęcie przepraw 
mostowych na rzece Narew w Żółtkach, Złotorii i Kruszewie. Ze 
względu na całodzienny przebieg walk w Białymstoku do realizacji 
tego zadania nie doszło. Bitwa przyniosła ostatecznie wielki sukces 
bojowy I. Brygady Piechoty Legionów. Straty bolszewickie wyniosły 
600 poległych i rannych (polskie – 209 zabitych i rannych), 8.200 
jeńców, 22 działa, 147 cekaemów, 1 samolot, 3 pociągi wyładowane 
bronią , zapasami i sprzętem. W rezultacie tej największej wiktorii 
w dziejach Białegostoku również i Choroszcz ponownie odzyskała 
wolność. Zainteresowanych okresem walk o Białystok w sierpniu 
1920 roku odsyłamy do lektury niezwykle interesującej  książki 
Marka Gajewskiego Białystok 22 VIII 1920, dostępnej również  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy.

- Kpt. Józef  Marjański z okresu służby wojskowej  w 1. pp Leg. 
(1919-1920). Zginął 22 sierpnia 1920 r. w walkach o Białystok. Fot. 
ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku.

- Strona tytułowa książki Marka Gajewskiego Białystok 22 VIII 
1920, fot. Archiwum Muzeum Wojska w Białymstoku.

- Jerzy Józef  Kudelski, Jeździec konny wg W. Kossaka. Repr. fot. ze 
zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

- Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (Naczelne-
go Wodza WP w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.),  fot. Szcze-
pan Skibicki.

We wtorek 4 września w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego pod patronatem Pary Prezydenckiej. 
Była to już siódma edycja tej ogólnopolskiej akcji promującej czy-
telnictwo.  W Choroszczy czytaliśmy po raz czwarty. Na spotkanie 
przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz pen-
sjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.  

Przed rozpoczęciem czytania wysłuchaliśmy wykładu na temat życia 
i twórczości Stefana Żeromskiego oraz genezy powstania „Przedwio-
śnia”, przedstawionego przez Izabelę Wilczewską, aktorkę Białostoc-
kiego Teatru Lalek, która rozpoczęła czytanie tekstu. Następnie czy-
tali: Burmistrz Choroszczy – Robert Wardziński, Karolina Polak, Ewa 
Zawistowska, Mieczysława Wysocka, Marzanna Szumkowska, Janiana 
Romanowska, Przemysław Waczyński, Krystyna Kosior, Beata Marlena 
Jeżerys, Donata Adamska, Eulalia Rutkowska, Anna Dąbrowska-Czo-
chańska i Anna Aponowicz.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali upominki w postaci sowy oraz za-
kładki do książek na pamiątkę tegorocznej akcji Narodowego Czytania.

Serdecznie dziękuję wszystkim czytającym oraz przybyłym mieszkań-
com za chęć uczestniczenia w Narodowym Czytaniu w Choroszczy.

(BP)

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
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Letnie Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Burmi-
strza Choroszczy zostało zakończone. W sobotę 25 sierpnia 
na „Kominowym Bajorze” odbył się ostatni turniej z cyklu, 
a poprzednie miały miejsce 7 i 27 lipca, a także 11 sierpnia. 

Podczas całego Grand Prix wzięło udział 22 zawodników i za-
wodniczek, którzy reprezentowali 5 drużyn. Najlepsi w klasyfi-
kacji generalnej okazali się: Weronika Borkowska, Cezary Klepa-
dło, Damian Girtler, Radosław Szymkowski i Artur Grabowiecki  
z Zaczerlańskiego Monaru. Medale, puchary i nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Choroszczy, wręczył dyrektor M-GCKiS 
w Choroszczy Przemysław Waczyński. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom wytrwałości, bo przecież tylko w jednym turnieju  
z czterech pogoda była super, w pozostałych trzech padał deszcz. 
Dziękujemy także Burmistrzowi Choroszczy za ufundowanie pu-
charów i nagród, a także dziękujemy Agroturystyce Jeroniczówka 
– gospodarzowi turnieju nr 3 i sponsorowi nagród. Do zobaczenia 
w kolejnym Grand Prix w przyszłoroczne wakacje! Szczegółowe 
wyniki Grand Prix znajdują się w internetowym wydaniu „Gazety 
w Choroszczy”

WJ

Drużyna z Zaczerlańskiego Monaru najlepsza w Grand Prix w siatkówce plażowej

Narew Choroszcz od porażki zaczyna sezon w A-klasie
Drużyna seniorów Narwi 
Choroszcz rozpoczęła sezon 
18/19 w podlaskiej A-klasie. 

Niespodziewanie tuż przed 
rozpoczęciem sezonu klub roz-
stał się z trenerem Wiesławem 
Romaniukiem, który prowadził 
go od 2014 roku. Na stanowi-
sku zastąpił go Grzegorz Pie-
czywek ale drużyna nie ma za 
sobą dobrego startu. Po porażce  
w I rundzie Pucharu Polski  
z amatorskim Biel Sonarol 
Jeziorko, Narew rozpoczę-
ła także od porażki sezon  
w A-klasie. Podopieczni tre-
nera Grzegorza Pieczywka 
ulegli w pierwszym meczu 
rozgrywanym na wyjeździe 

0-1 Orłowi Tykocin. W drugim meczu na szczęście już było lepiej – także w wyjazdo-
wym spotkaniu Narew wygrała 1-0 z GKS Stawiski i po dwóch kolejkach z dorobkiem  
3 punktów zajmuje 6 miejsce w ligowej tabeli. Do końca sezonu jeszcze jednak dużo spo-
tkań i mamy nadzieję, że Narew powalczy o awans do Ligi Okręgowej. Całość wyników 
klubu, tabele i składy (także drużyn młodzieżowych) znajdują się w internetowym wydaniu 
„Gazety w Choroszczy”.

WJ
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Przez ostatnie dwa wakacyjne miesiące lipiec i sierpień 8 dru-
żyn rywalizowało w piłkarskich rozgrywkach 4. edycji Waka-
cyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS. 

Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym”, a najlepsza okazała 
się drużyna Kopnij Babkę w Czapkę, która obroniła tytuł wywal-
czony przed rokiem. „Babka” odniosła 5 zwycięstw, zanotowała je-
den remis i jeden mecz przegrała. Przed ostatnią kolejką rozegraną 
w poniedziałek 27 sierpnia „Babkę” mogła przegonić tylko Lamba-
da, która jednak uległa Rajkomowi 1-2. Dla Rajkomu oznaczało to 
miejsce na podium, a Lambada spadła na 5. miejsce w tabeli. Mecz 

Kopnij Babkę w Czapkę wygrywa Wakacyjną Ligę Szóstek po raz drugi 

Chortenu z Izbiszczami decydował o srebrnych medalach – osta-
tecznie wygrały Izbiszcze, a Chorten spadł na miejsce 6. W tym 
roku tabela była mocno „spłaszczona” i walka o poszczególne po-
zycje trwała do samego końca.  Łącznie w całych lipcowo-sierpnio-
wych rozgrywkach wystąpiło 129 zawodników, którzy poniedział-
kowe wieczory spędzali na choroszczańskim orliku.

Po ostatnich meczach, w poniedziałek 27 sierpnia doszło do oficjal-
nego zakończenia i podsumowania rozgrywek. Dyrektor M-GCKiS 
Przemysław Waczyński podziękował wszystkim za udział, pogra-
tulował najlepszym i zaprosił do kolejnych piłkarskich turniejów 

W niedzielę 19 sierpnia dwie choroszczańskie drużyny piłkar-
skie Lambada i Narew brały udział w I rundzie rozgrywek 
Pucharu Polski. Niestety w tym roku nie udało się żadnej  
z drużyn awansować do kolejnej rundy. 

Bardzo blisko tego celu była Lambada Choroszcz, która na Sta-
dionie Miejskim w Choroszczy grała z A-klasowym KS Grabówka. 
Do 90 minuty Lambada prowadziła 3-2, ale niestety drużyna z Gra-
bówki po bramkach w 91 i 92 minucie wygrała 4-3 i awansowała do 
kolejnej rundy. 

Z kolei Narew Choroszcz uległa na boisku w Piątnicy drużynie Biel 
Sonarol Jeziorko 0-2.

Lambada Choroszcz – KS Grabówka 3-4 (2-1) Bramki: Wojciech 
Biernacki, Sebastian Waszczuk, Piotr Wasiluk.

Lambada i Narew odpadły z Pucharu Polski

organizowanych przez M-GCKiS. Najbliższa będzie zimowa liga 
halowa. Na uroczystości wręczenia nagród nie zabrakło także Bur-
mistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego – wraz z dyrektorem 
M-GCKiS dekorowali najlepszych. Na początek wyróżniono naj-
lepszych zawodników: Patryka Jackowskiego – najlepszego bram-
karza, Kamila Niewińskiego – najlepszego strzelca i Rafał Olsiewi-
cza – najlepszego zawodnika ligi. Potem każda z drużyn otrzymała 
pamiątkowy puchar, a także piękne medale. Była także nagroda 
specjalna ufundowana przez Barbarę Gałczyk, właścicielkę sklepu 
Łap-Ciuch z Choroszczy dla strzelca najładniejszej bramki w całych 
rozgrywkach – zdobył ją Daniel Siegień zawodnik Rajkomu.

Dziękujemy w tym miejscu Burmistrzowi Choroszczy za cykliczne 
wsparcie rozgrywek, za zakup pięknych medali, a także nagród rze-
czowych dla najlepszych drużyn i najlepszych zawodników. Więcej 
o zakończonych rozgrywkach w internetowym wydaniu „Gazety  
w Choroszczy”, a także na specjalnej stronie rozgrywek: www.m-
-gckis.ligspace.pl.

WJ

Marcin Samojłowicz – Mateusz Kamieński (’80 Adrian Lewko-
wicz), Rafał Zachowicz, Przemysław Sobolewski (’80 Piotr Sko-
min), Damian Garbowski, Sławomir Wasiluk (’65 Piotr Wasiluk), 
Piotr Suwała, Kamil Pyczot (’60 Cezary Półkośnik), Wojciech Bier-
nacki – Sebastian Waszczuk (’75 Adrian Domaradzki).

Biel Sonarol Jeziorko – Narew Choroszcz 2-0 (1-0).

Mariusz Daniluk – Maciej Łagoda (’75 Piotr Wróblewski), Mariusz 
Gałczyk (’80 Marcin Krysztopik), Krzysztof  Gryg, Jakub Garbow-
ski – Artur Zadykowicz (’46 Paweł Sokół), Grzegorz Pieczywek, 
Damian Mojsak, Karol Domalewski, Łukasz Andzielewicz – Adam 
Rećko (’65 Paweł Kieżel).

WJ

Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej trwają w najlepsze. Sie-
dem drużyn, które przystąpiły do tegorocznego sezonu mają 
za sobą już dwie rundy i przystępują do ostatniej trzeciej serii gier. 

Na prowadzeniu z kompletem zwycięstw znajduje się LZS Cho-
roszcz, który wyprzedza Izbiszcze i Lambadę Choroszcz. Patrząc 
na ligową tabelę tylko katastrofa może pozbawić LZS obrony tytułu 
mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem. Bardzo ciekawa bę-
dzie natomiast walka o pozostałe dwa miejsca na podium – najwięk-
sze szanse mają Izbiszcze i Lambada, ale także Piorun Pańki nie skła-
da broni i ma szanse na dogonienie rywali. Więcej o Lidze Gminnej 
w cotygodniowych raportach w internetowym wydaniu „Gazety  
w Choroszczy”, a składy, strzelców i statystyki można znaleźć na 
specjalnej stronie, która jest poświęcona rozgrywkom: www.li-
gagminna.ligspace.pl.

Piłkarska Liga Gminna rozpoczęła 3 rundę


