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Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy - relacja

W sobotę 22 września odbyły się 
uroczyste obchody stulecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Choroszczy.  Jednostka 
odznaczona w 1972 r. Złotym Medalem 
Zasługi – najwyższym odznaczeniem 
strażackim dziś należy do KSRG. 
Choroszczańska OSP niosła pomoc m.in. 
podczas katastrof kolejowych w 
B ia łymstoku  w 1989  i  2011.  Z  
powodzeniem chroni też mienie 
mieszkańców i przedsiębiorstwa, jak 
piekarnia czy stacja kontroli pojazdów. 
Na jej wyposażeniu należą samochody 
gaśnicze Star-Man GBA 2,5/22, Iveco 
GCBA 4/30 i Jelcz GCBA 6/32 i 
V o l k s w a g e n - b u s  d o  z a d a ń  
organizacyjnych. Do jednostki garną się 
młodzi chłopcy oraz dziewczęta i z 
powodzeniem reprezentują Choroszcz na 
zawodach OSP.
W sobotę 22 września o 14:30 rozpoczęła 
się Msza Święta w kościele parafii 
rzymskokatol ick ie j  pw.  św.  Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w 
intencji  za wszystkich strażaków 
służących w jednostce oraz ich rodziny. W 
homilii ks. Wojciech Ejsmont – Kapelan 
Wojewódzki Strażaków – podkreślał wagę 
służby Ochotniczej Straży Pożarnej w życiu 
miasteczka. Porównał też postawę 
strażaków do działania Jezusa. Mówił: Wy 
jesteście jak Jezus, gdy widzicie człowieka 
w potrzebie o nic nie pytacie, tylko 
w y c i ą g a c i e  p o m o c n ą  d ł o ń .  P o  
nabożeństwie poczty sztandarowe 
zaprzyjaźnionych jednostek z okolicy wraz 
z pododdziałem OSP Choroszcz przy 
znakomitym akompaniamencie Orkiestry 
Dętej OSP w Suchowoli przemaszerowały 
do strażnicy przy ul. Dominikańskiej 22, 
gdzie miał miejsce uroczysty apel. 
Straż pożegnała stary sztandar z 1938 i 
otrzymała nowy, ufundowany ze środków 
zebranych przez Komitet Fundacji 
Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Choroszczy pod przewodnictwem 
społecznika i miłośnika lokalnej historii 
Józefa Waczyńskiego. Odbyła się również 
ceremonia wręczenia odznaczeń i 
wyróżnień – w tym dla Dh. Zbigniewa 
Bombalskiego za 60-letnią wysługę oraz 
dyplom uznania dla najstarszego z 
choroszczańskich strażaków – Jana 
Ro m a n o w s k i e g o ,  a  d e l e ga c j e  z  
zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji 

otrzymały pamiątkowe wydawnictwo Sto 
lat Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Choroszczy. 
Jubileuszowe uroczystości to także 
spotkan ie  przedstawic ie l i  władz  
samorządowych z choroszczańskimi 
strażakami. Życzenia następnych dekad 
owocnej służby wedle zawołania Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek złożył m.in. 
Wicewojewoda Podlaski Kazimierz Baszko 
i Starosta Białostocki Wiesław Pusz. 
Prezydent  B ia łegostoku  Tadeusz  
Truskolaski złożył wyrazy uznania dla 
widocznej zastępowalności kolejnych 
pokoleń w stuletniej działalności 
jednostki. Komendant Wojewódzki PSP w 
Białymstoku st. bryg. Antoni Ostrowski 
złożył życzenia we własnym imieniu oraz 
odczytał l ist do choroszczańskich 
strażaków-ochotników,  w którym 
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno składał 
wyrazy uznania dla zorganizowania i 
prężności jednostki. Pisał też, że jednostka 
w Choroszczy należy do elity OSP w 
województwie i znakomicie wywiązuje się 
w  o b o w i ą z k ó w  z w i ą z a n y c h  z  
uczestnictwem w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. 
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Piotrem Pawłem Dojlidą przypomnieli o 
wielokulturowej tradycji straży i złożyli na 
ręce prezesa jednostki - Krzysztofa 
Kraśnickiego unikatowy kamienny zegar z 
wygrawerowanym strażackim starem z lat 
'60. Jedyny w swoim rodzaju chronometr 
z o s t a ł  w y k o n a n y  w  p r a c o w n i  
kamieniarskiej p. Łotowskich. Sekretarz 
Gminny OSP w Choroszczy Ireneusz 
Jabłoński życzył druhom z Choroszczy tylu 
powrotów, ilu wyjazdów. Natomiast Jan 
Gradkowski - Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP nie wahał 
się stwierdzić: to Wy [strażacy-ochotnicy] 
jesteście solą tej ziemi podlaskiej, 
obrońcami życia i mienia Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystości przed strażnicą 
zakończył koncert Orkiestry Dętej OSP w 
Suchowoli.
Jubileusz stulecia OSP w Choroszczy to 
święto całej lokalnej społeczności. W celu 
uświetnienia obchodów Poczta Polska 
w y d a ł a  d w i e  k a r t y  p o c z t o w e  
z a p r o j e k t o w a n e  p r z e z  B a r b a r ę  
Strzyminską-Zdanewicz oraz pamiątkową 

kopertę, które można było nabyć podczas 
sobotnich uroczystości w punkcie 
Strażackiej Poczty Samochodowej. 
Dodatkowo rarytasy filatelistyczne były 
stemplowane okolicznościową pieczęcią. 
Ukazał się także specjalny numer „Gazety 
w Choroszczy”, w którym opublikowano 
m.in. składy zarządów jednostki z całego 
stulecia.
Pamiątkowy album Sto lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Choroszczy z tekstami 
Anny Dąbrowskiej był promowany w  
środę 26 września o 19:00 w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury na wernisażu 
wystawy pt. Sto lat OSP w Choroszczy 
poświęconej stuletniej działalności 
jednostki. Wśród eksponatów, jakie do 
połowy października można zobaczyć na 
wystawie znajduje się używany w 
minionych dekadach sprzęt gaśniczy, 
hełmy pruskie i carskie, kopię statutu 
pierwszej jednostki gaśniczej w dziejach 
miasteczka działającej w latach 1899-
1906 i liczne zdjęcia ze wszystkich 
dziesięcioleci  istnienia jednostki.  
Honorowy patronat nad jubileuszem 
stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Choroszczy objął Burmistrz Choroszczy.

Wojciech Jan Cymbalisty
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 – 
konkurs rozstrzygnięty…

W środę 3 października 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku odbyło się 
podsumowanie konkursu powiatowego pt. „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe 
powiatu białostockiego i Białegostoku” w ramach „Europejskich Dni dziedzictwa 2012. 
Tajemnice codzienności”. Organizatorami tego konkursu byli: Książnica Podlaska im. 
Łukasza Górnickiego, Starostwo Powiatu Białostockiego oraz Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Oddział Terenowy w Białymstoku. Do konkursu zgłosiło się 49 uczestników, 
zadaniem było wykonanie jednej fotografii przedstawiającej znane lub nieznane obiekty 
z terenu swojej gminy z czasów obecnych oraz zdjęcie tego samego obiektu z czasów 
„dawnych” oraz tekst informacyjny o wybranym obiekcie.
Biblioteka Publiczna w Choroszczy ogłosiła ten konkurs w lutym 2012 r. poprzez wysłanie 
regulaminu konkursu do wszystkich szkół na terenie naszej gminy, na stronie 
internetowej, w prasie lokalnej w „Gazecie w Choroszczy” oraz poprzez plakaty.
Trwałym uwieńczeniem tego konkursu została wydana publikacja pt. „Wczoraj i dziś. 
Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku”, dzięki której ocalimy od 
zapomnienia obiekty ukazujące walory przyrodnicze, krajoznawcze, historyczne oraz 
zabytki naszej architektury. 
Do konkursu zgłosiła się czytelniczka naszej biblioteki uczennica VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy Karolina Marciniak.  Dzięki niej nasze miasteczko  znalazło 
swoje miejsce w tej cennej publikacji dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny. 
Gratulujemy i zachęcamy do korzystania ze wszystkich konkursów.

Kierownik BibliotekiElżbieta Wróblewska 

Uwaga,  dystrybutorzy 
chryzantem i zniczy!

Od tego roku handel na parkingach przy 
cmentarzu w Choroszczy w dniach od 28 
października do 4 listopada będzie 
wiązał się z opłatami w wysokości 3 zł za 
jeden dzień za 1 m2. Urząd Miejski w 
Choroszczy przygotował 21 miejsc przed 
bramą główną (wejście na stary 
cmentarz) i 16 na parkingu przy pętli 
autobusowej. Wnioski o przydzielenie 
miejsca należy składać do 10 paździer-
nika lub pierwszego dnia roboczego po 
tym dniu.
Wnioski złożone po terminie będą 
rozpatrywane, jeśli w pierwszym termi-
nie wszystkie miejsca nie zostaną roz-
dysponowane. Wnioskodawca może 
składać zapotrzebowanie na maksymal-
nie trzy miejsca. Przydział stoisk będzie 
odbywał się na drodze losowania, które 
odbędzie się Urzędzie Miejskim w obec-
ności zainteresowanych w terminie 7 dni 
od upływu terminu składania wniosków. 
O terminie losowania wnioskodawcy 
zostaną  powiadomien i  poprzez  
wskazany numer telefonu. Losowanie 
będzie dokonywał Kierownik Referatu 
Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej. Pełny tekst Zarządzenia Nr 
178/2012 Burmistrza Choroszczy z dn. 27 
września 2012r. znajduje się w Biuletynie 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

WJC

Wspólna Lekcja 
Historii - 8.11.2012

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość 
Skała zaprasza na Wspólną Lekcję Historii 
zorganizowaną z okazji 94 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wspólna Lekcja Historii rozpocznie się 
w czwartek 8 listopada o 19.00 w gmachu 
Zespołu Szkół w Choroszczy przy ul. 
Powstania Styczniowego 26a.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę, aby 
wysiłek wkładany w edukację młodego pokolenia przynosił jak 
najobfitsze pozytywne efekty – nie tylko zadowolenie uczniów, 
szacunek rodziców, ale i radość  z powodu wypełniania trudnej 

misji niesienia kaganka oświaty. Niech Państwa mądrość, 
umiejętności i troska, by szkoła była miejscem bezpiecznym i jak 

najlepiej przystosowanym do nauczania procentowały każdego dnia 
rosnącą wiedzą wychowanków i satysfakcją z realizacji zadania, 

bez którego nowoczesne społeczeństwo nie mogłoby ani sprawnie 
funkcjonować, ani się rozwijać.

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty , aby  życzymy
codzienny trud edukowania i wychowania młodego pokolenia 

Polaków był ceniony nie tylko w czasie świątecznych uroczystości, 
ale by na co dzień przynosił każdemu dużo satysfakcji 

z wykonywanej pracy. Życzymy jak najwięcej sukcesów, zasłużonej 
wdzięczności uczniów, wychowanków i rodziców, a także jak 

najwięcej radości w życiu prywatnym i rodzinnym. Niech 
towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie 
jej lepszy kształt. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda 

ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania 
postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory.

Przewodniczący Rady i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

Wybory uzupełniające
W okręgu wyborczym nr 9 (tj. we 

wsiach Porosły Kolonia, Porosły, Łyski 
i Jeroniki) w dniu 18.11.2012 odbędą 

się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej. Głosowanie od 8:00 do 

22:00 w świetlicy w Łyskach.

Zbiórki krwi w Choroszczy
Klub Krwiodawców zaprasza wszystkich 

mogących podzielić się bezcennym 
darem do honorowego oddawania krwi 

w niedziele: 4 listopada i 2 grudnia  
w godz. 9:00 – 13:00 w siedzibie Klubu 

przy ul. H. Sienkiewicza 29 
(I piętro, wejście od placu zabaw).

Oddając krew - ratujesz życie!



Zmiana czasu
W niedzielę 28 października przestawimy 
wskazówki zegarków z godziny 3 na 2 
w nocy. Zmiana czasu z letniego na zimo-
wy odbywa się zgodnie z rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 
5.01.2012 ws. wprowadzania i odwoły-
wania czasu letniego środkowo-
europejskiego w latach 2012-2016.
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XII sesja Rady Miejskiej - w skrócie Publicznego Gimnazjum w Choroszczy. 
Ponieważ trasa tego dowozu przebiegała 
obok SP nr 21, mogli z niego korzystać 
uczniowie z Porosł i Krupnik.
Jednakże w roku szkolnym 2012/2013 nie 
można skorzystać z tego rozwiązania, 
ponieważ uczennica z Klepacz zakończyła 
naukę w PG w Choroszczy.
 
U w a ga :  z m i a n a  c zę ś c i  o k rę g ó w  
wyborczych
Przyjęto uchwałę w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic  numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
i uchwały w sprawie podziału Gminy 
Choroszcz na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.
W związku ze zmianą Kodeksu Wybor-
czego – polegającą na tym, że wszystkie 
okręgi wyborcze w wyborach radnych 
gminnych muszą być jednomandatowe – 
dotychczasowy okręg nr 11 obejmujący 
Klepacze i Turczyn został podzielony na 
dwa okręgi:  11 i 12 (poniżej pełen spis ulic 
wchodzących do poszczególnych okrę-
gów). Jednocześnie obwód głosowania 
pozostał dla obu okręgów ten sam – 
mieszkańcy obu miejscowości nadal będą 
głosować w remizie OSP w Klepaczach. 
Jednocześnie radni zdecydowali, że 
Konowały – dotychczas tworzące wraz 
z Pańkami, Rogowe, Rogowem Majątkiem, 
Rogówkiem i Ruszczanami jeden okręg 
wyborczy – wejdą do okręgu nr 15 
w obwodzie wyborczym nr 5, w skład 
którego wchodzą Kruszewo, Śliwno 
i Izbiszcze. Mieszkańcy Konował nie będą 
już głosować w Szkole Filialnej w Rogowie, 
ale w Szkole Podstawowej w Kruszewie.
Okręg nr 11: Część gminy Choroszcz, 
w skład której wchodzi część miejscowości 
Klepacze (ulice: Cicha, Długa, Dolna, Glinia-
na, Górna, Graniczna, Krótka, Grzy-
bowskiego. Letnia, Łagodna, Łąkowa, 
Mokra, Piaskowa, Podleśna, Poprzeczna, 
Przejazd, Równoległa, Spokojna, Sucha, 
Wąska, Wiosenna, Wodociągowa od Nr 38 
i 41 do końca, Zagórna, Zaułek, Żwirowa).
Okręg nr 12: Część gminy Choroszcz, 

w skład której wchodzą miejscowości: 
Turczyn i część miejscowości Klepacze 
(część ulicy Wodociągowej od Nr 1 do 36 
i 39A, Brzozowa, Ciepła, Czaplińska, Dębo-
wa, Kolejowa, Myśliwska, Nadrzeczna, 
Niewodnicka, Olchowa, Polna, Promienna, 
Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Świerko-
wa, Wierzbowa).
Ponadto Burmistrz Choroszczy i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej przedstawili 
informację o przebiegu składania oświad-
czeń majątkowych w roku 2012 - nie 
stwierdzil i  żadnych uchybień ww. 
procedurze.
 
Zapytania i wolne wnioski: drogi, 
komunikacja zbiorowa i wydatki
Najliczniejsze interpelacje i zapytania 
kierowane były w związku ze złym stanem 
gruntowych dróg – przede wszystkim – 
powiatowych oraz trudności skontakto-
wania się z firmą wykonującą wyrówny-
wanie tychże tras. Niestety na sesji nie byli 
podczas sesji obecni ani radni powiatowi, 
ani przedstawiciele firmy. Zastępca 
Burmistrza Mirosław Zalewski apelował, 
by sołtysi monitowali bezpośrednio i nie-
zwłocznie do zarządcy drogi – tj. starostwa, 
ponieważ taka forma interwencji jest 
najskuteczniejsza. Zwracano także uwagę 
na zakrzaczone pobocza dróg powiato-
wych, a radny Ireneusz Jabłoński zgłosił, że 
chodnik przy szkole w Złotorii rozpada się, 
podobnie jak przepust w kierunku 
Tykocina. Dodał też, że droga gminna 
z Babina do Sawina została poważnie 
uszkodzona przez podwykonawcę krajo-
wej „8” a jej naprawa jest nieestetyczna 
i przypomina „lepianki”. Radny Piotr 
Tymiński podsumował stan drogi do 
Jeronik słowami: tam czołgiem trzeba 
jechać.

W wolnych wnioskach - składanych na 
zakończenie sesji - Bogdan Szerenos pytał 
o koncepcję budowy infrastruktury 
sanitarnej na ulicach Zastawie II i III oraz ul. 
Paca. Zgłosił również sugestię, by - jeżeli 
okaże się, że budowa kanalizacji nie będzie 
tam możliwa w najbliższych latach - 
wzmiankowany teren uznać za obszar 

Na XII sesji podczas VI kadencji w Remizie 
OSP w Choroszczy przy ul. Domini-
kańskiej 22 w dniu 28 września 2012 r. 
Rada Miejska przyjęła uchwałę ws. zmian 
w budżecie na 2012 rok oraz zmianę 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty 
długu i spłat zobowiązań. Uchwalono 
również udzielenie  pomocy finansowej 
Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 
5370 zł z przeznaczeniem na przepro-
wadzenie w klasach „I” Szkół Podsta-
wowych w gminie Choroszcz, przesiewo-
wych badań wzroku i słuchu multime-
dialnym programem ,,Widzę i Słyszę'' 
oraz przygotowanie wstępnych kwalifi-
kac j i  do korekcj i  wad postawy 
z odpowiednimi zaleceniami.

Duże zainteresowanie wszystkich zebra-
nych wzbudziły prezentacje multime-
dialne. Jarosław Danowski przedstawiał 
założenia projektu Odnawialna energia 
słoneczna sposobem na poprawę 
czystości powietrza na terenie Gminy 
Choroszcz oraz symulację opłacalności 
zamontowania kolektorów IV generacji– 
z przedstawionych wyliczeń wynika, że 
najszybciej inwestycja zwróci się 
w gospodarstwach domowych dogrzewa-
jących wodę za pomocą urządzeń 
elektrycznych (przy założeniu wzrostu 
kosztów energii o 5% rocznie) – w niecałe 
dwa lata, a w przypadku dogrzewania 
wody za pomocą pieców c.o. na 
ekogroszek – w ok. 6 lat. Warto zwrócić 
uwagę, że okres gwarancyjny na kolektory 
IV generacji to 10 lat, a ich przewidywana 
średnia żywotność to 20 lat.
Zastępca Burmistrza Choroszczy Mirosław 
Zalewski zaprezentował możliwości, jakie 
niesie wprowadzony w ostatnich miesią-
cach System Informacji Przestrzennej, 
dzięki któremu można łatwo odnaleźć 
liczne informacje adresowe,  poszuki-
wane grunty czy sprawdzić, które działki 
gmina wystawiła na sprzedaż.
 
Zmiany podatków
Radni uchwalili stawki podatku od 
środków transportowych oraz od nieru-
chomości, jakie będą obowiązywać od 1 
stycznia 2013 r. – oba podatki pod-
niesiono o wskaźnik inflacji, czyli o ok. 4%.
Stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące na terenie gminy 
Choroszcz od ww. daty wynosić będą:
1. od gruntów:
1 )  zw i ą za nyc h  z  p ro wa d ze n i e m  
działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 0,69 zł od 1 m2 
powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 4,47 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 0,27 zł 
od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych 0,54 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
19,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  w zakres ie  obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 
10,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 3,93 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 4,89 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej
3. od budowli:
1) 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) 0,35 % ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
od urządzeń zaopatrzenia mieszkańców 
gminy w wodę, ciepło oraz odpro-

wadzania ścieków sanitarnych.
 
Inne uchwały
Rada Miejska poparła przekazanie jako 
darowizny nieruchomości gruntowej 
położonej
w obrębie wsi Złotoria oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 426 
o pow. 0,05ha stanowiącej mienie gminne 
na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Złotorii na cele publiczne tj. zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego.
Przyjęty zostało także jednolity tekst 
Statutu gminy Choroszcz, Regulamin 
wynagradzania nauczycieli oraz uchwała 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem 
jest Gmina Choroszcz oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków.
Radni uznali za bezzasadną skargi Rafała 
Łada z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz 
mieszkańców Porosł z dnia 29 sierpnia 
2012 r. na działalność Burmistrza 
Choroszczy. W uzasadnieniu do uchwały 
stwierdzono:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) - zwanej dalej u.s.o., sieć szkół 
publicznych powinna być zorganizowana 
w sposób umożliwiający wszystkim 
dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. 
Realizacja powyższej dyrektywy pozosta-
wiona została gminom, których rady 
upoważnione zostały na podstawie art. 17 
ust. 4 u.s.o. do ustalenia w drodze uchwały 
planu sieci publicznych szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Ustawodawca 
postulował przy tym, aby przy określaniu 
terytorialnych zasad budowania sieci 
szkół, zachowane były wymogi, o których 
mowa w art. 17 ust. 2 u.s.o., stosownie do 
którego odległość pomiędzy domem 
dziecka a szkołą nie powinna przekraczać 
3 km - w przypadku uczniów klas I – IV 
szkół podstawowych i 4 km - w przypadku 
uczniów klas V i VI szkół podstawowych 
oraz uczniów gimnazjów.
Na podstawie delegacji ustawowej rada 
gminy wyznacza obwody terytorialne dla 
poszczególnych szkół w gminie, mając na 
względzie konieczność zapewnienia 
dzieciom jak najkrótszej drogi do szkoły.
Miejscowości Krupniki i Porosły zostały 
przyporządkowane do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy i Publicznego 
Gimnazjum w Choroszczy. W związku 
z tym, że odległości od miejscowości 
Krupniki i Porosły do powyższych szkół 
wykraczają poza odległości określone 
w art. 17 ust. 2 u.s.o. dzieci zamieszkujące 
w przedmiotowych miejscowościach 
winny mieć zapewnione warunki 
przewidziane w art. 17 ust. 3 u.s.o. celem 
zapewnienia pobierania nauki we 
wskazanych obwodach. W świetle tego 
przepisu, jeżeli droga dziecka z domu do 
szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka 
, przekracza odległości wymienione w ust. 
2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu lub zwrot kosztów przejazdu 
środkami komunikacj i  publicznej.  
Obowiązek ten jest wykonywany przez 
Burmistrza Choroszczy.
Przepis ten nakłada obowiązek zapewnie-
nia bezpłatnego transportu i opieki lub 
zwrotu kosztów, o ile dziecko uczęszcza do 
szkoły w obwiedzie, w którym mieszka. 
Potwierdzeniem tego są liczne orzeczenia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
W wyroku z dnia 6 stycznia 2010 r. (I OSK 
1 0 2 2 / 0 9 )  S ą d  p o t w i e r d z i ł ,  ż e  
„ustawodawca wyznaczając system szkół 
obwodowych i tym samym zapewniając 
dostęp do edukacji, miał jednocześnie 
p r a w o  o g r a n i c z e n i a  o b o w i ą z ku  
bezpłatnego dowozu dzieci tylko do tych 
szkół. Ciężarem skutków finansowych 
wyboru przez opiekunów dziecka innej 
szkoły niż szkoła obwodowa nie można 
zostać obarczona gmina”. Sąd w powyż-
szym orzeczeniu wprost stwierdził, że 
gmina nie może zapewnić bezpłatnego 
transportu dziecka do szkoły, poza obwód, 
w którym zamieszkuje.
Na uwagę zasługuje również pogląd 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyrażony w wyroku z dnia
5 września 2007 roku (sygn. akt. I OSK 
835/07), w którym Sąd stwierdził, „że 
w obowiązujących przepisach ustawo-
dawca nie przewidział sytuacji, aby gmina 

zwracała koszty przejazdu wtedy, gdy 
szkoła, do której dziecko uczęszcza 
położona jest bliżej od szkoły, w obwodzie 
której dziecko mieszka”. W uzasadnieniu 
wyroku czytamy, że z treści art. 17 ust. 3 
u.s.o. wynika w sposób nieulegający 
wątpliwości, iż od-ległość, której przekro-
czenie obliguje gminę do zapewnienia 
bezpłatnego transportu dotyczy wyłącz-
nie drogi z domu dziecka do szkoły, 
w obwodzie której zamieszkuje, nie zaś do 
najbliższej geograficznie placówki. W kon-
sekwencji, na gruncie takiego brzmienia 
przepisów art. 17 u.s.o. uprawnione jest 
twierdzenie, iż obowiązek zapewnienia
bezpłatnego transportu ciąży na gminie 
wyłącznie w zakresie zapewnienia 
dojazdu do szkoły, w obwodzie której 
dzieci objęte obowiązkiem szkolnym 
zamieszkują, wyznaczonej w systemie 
sieci szkół publicznych przez uchwałę 
właściwej rady gminy).
Możliwość dofinansowania dowozu dzieci 
do szkół musi wynikać wprost z obowią-
zujących w tym zakresie przepisów, gdyż 
organ władzy publicznej, wykonując 
zadania publiczne, jest obowiązany dzia-
łać wyłącznie w granicach obowiązu-
jącego prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. organy władzy publicznej działają 
na podstawie i w graniach prawa, więc 
każde działanie władzy publicznej musi 
znajdować umocowanie w przepisach 
prawa upoważniających do podjęcia 
danego aktu prawnego. Ustawa nie prze-
widuje delegacji dla rady do modyfikacji 
zasad w zakresie organizowania tran-
sportu i opieki dla dzieci do szkół w postaci 
dowożenia dzieci do innego obwodu niż 
miejsce zamieszkania dzieci, czy zwrot 
kosztów dojazdów do szkoły innej niż 
obwodowa. W tych okolicznościach 
zorganizowanie przez Burmistrza Cho-
roszczy dowozu dzieci z Porosł i Krupnik do 
Szkoły Podstawowej nr 21 w Białymstoku 
zagrożone byłoby naruszeniem dyscypliny 
finansów publicznych poprzez dokonanie 
wydatków, do których gmina nie jest 
uprawniona.
Reasumując, Burmistrz Choroszczy nie 
może organizować dowożenia dzieci do 
szkół, które leżą poza obwodami szkół 
określonymi przez Radę Miejską w Cho-
roszczy. Dowóz, który był realizowany 
w latach ubiegłych wynikał z obowiązku 
dowiezienia uczennicy z Kle-pacz do 

Tuż przed 13.00 9 września do Komisariatu 
Policji w Choroszczy zgłosiła się 67-latka 
informując funkcjonariuszy o kradzieży, 
jakiej padła ofiarą. 
Z informacji kobiety wynikało, że 
w niedzielę, około godziny 9.30 w czasie, 
gdy opiekowała się niepełno-sprawną 
córką do jej mieszkania wszedł mężczyzna z 
kobietą. Mężczyzna miał przez ramie 
przerzucony koc oferując go do sprzedaży. 
Właścicielka mieszkania poinformowała 
„nieproszonych gości”, że niczego od nich 
nie potrzebuje. Para przeciągała jednak 
rozmowę. Po kilku minutach starsza pani 
stanowczo zażądała, by intruzi opuścili jej 
domostwo oraz zaczęła przez otwarte okno 
wzywać pomocy. W tym momencie kobieta 
i mężczyzna wyszli z do-mu i odjechali 
samochodem koloru niebieskiego. Po 
jakimś czasie 67-latka zorientowała się, że z 
biurka stojącego w pokoju została 
wyłamana szuflada zamykana na klucz, a z 
jej wnętrza skradziono pieniądze w kwocie 
700 zł, 100 euro, ponadto złotą biżuterię 
i trzy książeczki oszczędnościowe, na 
których łączny wkład wynosił 60 tys. zł. 
Białostoccy policjanci szukają sprawców 
tego zdarzenia. Mundurowi apelują o 
rozwagę i ostrożność. Pamiętajmy, by nie 
wpuszczać do swoich domów osób obcych i 
za każdym razem zmykać drzwi, co uchroni 
nas przed wizytą nieproszonych gości.
Podlascy policjanci apelują, zasada 
„ograniczonego zaufania”  w tego typu 
sytuacjach jest jedyną szansą byśmy nie 
stali się ofiarą oszustów. Dorośli, szcze-
gólnie osoby starsze w wyniku własnej 
łatwowierności, często o niej zapominają. 
Pamiętajmy, że wpuszczanie do swoich 
mieszkań obcych, nieznanych nam osób 
niesie za sobą poważne zagrożenia. 
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że 
mamy do czynienia z przestępcami 
natychmiast powiadamiajmy Policję – 
dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 
komórkowy 112.

źródło informacji – 
www.podlaska.policja.gov.pl

Policja ostrzega 
przed rabusiami

Wieści z KRUS: 
zmiana dopuszczalnych 

kwoty dodatkowych 
przychodów osiąganych 

przez emerytów 
i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny w Białym-
stoku informuje, że w związku z ogłosze-
niem przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego komunikatu z dnia 9 
sierpnia 2012 r. o wysokości przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II 
kwartale 2012 r., które wyniosło 3.496 zł 
82 gr, zmieniają się dopuszczalne kwoty 
dodatkowych przychodów osiąganych 
przez emerytów i rencistów.

Od dnia 1 września 2012 r. kwoty te 
wynoszą:
- 70 % przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, tj. 2.447 zł 80 gr - 
przychody do tej  kwoty nie  
powodują żadnych zmniejszeń 
emerytury/renty rolniczej,

- 130 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, tj. 4.545 zł 90 gr - 
przychody przekraczające tę kwotę 
powodują zawieszenie części  
uzupełniającej emerytury/renty 
rolniczej,

Przychody między kwotą 2.447 zł 80 gr a 
4.545 zł 90 gr powodują zmniejszenie 
emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 
528 zł; w przypadku renty rodzinnej, do 
której uprawniona jest jedna osoba, kwota 
maksymalnego zmniejszenia wynosi 448 zł 
83 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli 
60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie 
stosuje się zasad zawieszania lub 
zmniejszania emerytur, bez względu na 
kwotę dodatkowych przychodów przez 
nich osiąganych.

Iwona Nagórka
Inspektor

OR KRUS w Białymstoku

Warsztaty dla 

bezrobotnych

Z inicjatywy Starosty Powiatu Biało-
stockiego, realizującego zadania z zakresu 
polityki rynku pracy, doradcy zawodowi z 
Powiatowego Urzędu Pracy w Białym-
stoku, przeprowadzili zajęcia warszta-
towe „Samopoznanie – znajomość siebie 
szansą na skuteczniejsze działanie” dla 
grupy bezrobotnych mieszkańców 
Choroszczy. Władze Miasta odniosły się 
bardzo pozytywnie do tej inicjatywy i udo-
stępniły miejsce do przeprowadzenia 
zajęć w siedzibie Urzędu.
Uczestnicy warsztatów chętnie i z za-
angażowaniem wykonywali zapropo-
nowane ćwiczenia. Ich efektem było 
utworzenie mapy indywidualnych 
zasobów zawodowych. Składały się na 
nie: zainteresowania, umiejętności, 
doświadczenie, wartości związane 
z pracą, cechy osobowości. Dokonali także 
dokładnej analizy metod poszukiwania 
zatrudnienia. Skonfrontowali własne 
zasoby z oczekiwaniami potencjalnych 
pracodawców. W końcowym etapie 
doradcy dokładnie omówili dokumenty 
aplikacyjne (CV i list motywacyjny), które 
są niezbędne przy ubieganiu się 
o zatrudnienie.

UM
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W związku z dużym zainteresowaniem programem ogłoszonym przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie pn. Program dofinansowania budowy przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) Gmina Choroszcz ma zamiar 
przygotować po raz kolejny wniosek o uzyskanie dofinansowania dla 
gospodarstw z terenu gminy. Wobec tego zainteresowane osoby 
powinny niezwłocznie złożyć do 15 października wniosek o uzyskanie 
dofinansowana w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 
2, pokój Nr 14. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko 
wnioskodawcy, adres, nr ewid. działki oraz kopię mapy ewidencyjnej.

Zgodnie z założeniami programu pomocą nie są objęte niezabudowane 
działki oraz budynki które nie są użytkowane. Ponadto na terenie 
Gminy Choroszcz zgodnie  z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, PBOŚ można realizować 
tylko w zabudowie zagrodowej.

Z programu nie mogą skorzystać mieszkańcy miejscowości: Dzikie, 
Dzikie – Kolonia, Jeroniki, Klepacze, Krupniki, Porosły, Porosły – 
Kolonia, Żółtki, Żółtki – Kolonia, miasto Choroszcz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim pokoju nr 
10 lub telefonicznie pod  nr 85 713-22-31.

Gmina Choroszcz uzyskała już dofinansowanie na I turę tj. 69 PBOŚ 
które będą realizowane w 2013 roku.

Urząd Miejski

Program dofinansowania budowy 
przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków – trwa nabór 
wniosków w gminie Choroszcz

Od pół roku w Choroszczy działa Punkt 
K o n s u l t a c y j n y  U z a l e ż n i e ń .  W  
pomieszczeniu M-G Klubu Sportowego 
„Narew ” Choroszcz  przy  u l .  H.  
Sienkiewicza 42 w każdy poniedziałek 
w godz. 14.00-18.00 dyżuruje Pani mgr 
Agata Niemczynowicz - absolwentka 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu w  Białymstoku, która 
ukończyła Studia  Podyplomowe 
Socjoterapii tejże uczelni, mediator 
rodzinny oraz jest specjalistką psycho-
terapii uzależnień w procesie certyfikacji, 
a na co dzień pracuje w Młodzieżowym 
Ośrodku Terapii i Readaptacji ,,Etap'' 
w Białymstoku.

Pani Agato, kilkadziesiąt konsultacji 
udzielanych miesięcznie, a 160 do końca 
sierpnia oraz 10 zajęć profilaktycznych 
z młodzieżą, w których łącznie wzięło 
udział  193 uczniów, 3 wywiadówki dla 
rodziców- 111 osób, oraz przepro-
wadzone 2 Rady Pedagogiczne dla 71 
nauczycieli -  to imponująca liczba. Czy 
fakt bycia osobą z poza gminy, nie był 
przeszkodą w pierwszych miesiącach 
istnienia Punktu?
- Nie, myślę, że jest to atut, ponieważ nie 
jestem kojarzona ze środowiskiem 
szkolnym, co pozwala uczniom cho-
roszczańskich placówek na otwartość 
i gotowość do pracy. Ważne jest, że 
w Choroszczy jest miejsce specjalnie 
wyznaczone, służące osobom i rodzinom 
poprzez udzielanie konsultacji oraz porad 
psychologicznych, socjalnych i profi-
laktycznych w sprawach różnego rodzaju 
uzależnień i przemocy. 
Uczniowie, jak wspomniała Pani, 
dostrzegają odrębność działania Punktu 
m.in. dzięki spotkaniom informacyjnym.
- Tak, współpracuję zarówno ze Szkołą 
Podstawową im. H. Sienkiewicza i z Zespo-
łem Szkół. Dziękuję Dyrekcji obu placówek 
oraz  Pedagogom, które kierują dzieci 
wraz z rodzinami na konsultacje. Myślę, ze 
w niedalekiej przyszłości z podobną 
intensywnością rozwinie się współpraca 
ze szkołami wiejskimi.
Gdy Punkt rozpoczynał w lutym swoją 
działalność, pojawiały się głosy 
sceptyczne, że cztery godziny dyżuru w 
jeden dzień w tygodniu to zbyt mało 
elastyczny termin.
- A jednak sceptycy nie mieli racji. Osoby, 
które przychodzą do Punktu pragną 
rozwiązać swój problem i – w związku 
z tym – dostosowują godziny pracy i obo-
wiązków domowych tak, by wygospo-
darować nieco czasu w poniedziałkowe 
popołudnie. Zawsze staram się udzielić 
pełnej informacji, wyjaśniam, gdzie 
można szukać stałej pomocy, grup 
wsparcia i podaję adresy, telefony. Bywa, 
że takie spotkanie trwa niekiedy 2 
godziny. Najważniejsze, by każda osoba 
przychodząca do punku otrzymała pełną 
informację i  wsparcie.
Punkt współpracuje również z Klubami 
Abstynenta.
- Tak, zwłaszcza z choroszczańskim 
Klubem Abstynenta WOLNOŚĆ. Początko-
wo osoby były kierowane do Punktu przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rozpoznanie 
uzależnienia, postawienie diagnozy 
a następnie motywowanie do ewentual-
nego leczenia odwykowego w zakładach 
lecznictwa odwykowego. Punkt udziela 
także wsparcia osobom po zakończonej 
psychoterapii poprzez rozmowy podtrzy-
mujące i udziale w grupach samo-
p o m o c o w yc h  K l u b u  A b st y n e n ta  
WOLNOŚĆ w Choroszczy lub innych 
Klubów Abstynenta.
Cieszę się, że moja praca przynosi 
pozytywne efekty, a do Punktu zgłaszają 
się osoby dzięki rekomendacji własnych 
sąsiadów czy znajomych.
Rozpoczyna się nowy rok szkolny, dzieci 
na długie godziny trafiają do szkół pod 
opiekę wykwalifikowanych pedagogów, 
czeka na nie także bogata oferta zajęć 
pozalekcyjnych oraz pakiet zajęć 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. 
Niemniej mijające wakacje nie były tylko 
czasem odpoczynku dzieci. Coraz częściej 
słyszymy o  rosnącym problemie 
uzależnień od gier komputerowych, 
Internetu jako takiego czy profili 
społecznościowych. Czy rodziny, w 

zabudowy zagrodowej, by mieszkańcy 
mogli korzystać z programów budowy 

Klub Abstynenta „Wolność” rozpoczął 
obchody dziewiętnastolecia istnienia już 
15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia 
NMP poprzez uczestnictwo w dzięk-
czynnej Mszy Świętej w kaplicy szpitalnej. 
Osiemnastego sierpnia w auli Zespołu 
Szkół w Choroszczy o dzie-więtnastej 
odbyło się uroczyste spotka-nie z okazji 
dziewiętnastolecia Klubu. Prezes 
o r g a n i z a c j i  –  J a n u s z  Z a w a d z k i  
podziękował wszystkim zaangażowanym 
w działalność Klubu. Życzenia Klubowi 
złożył m.in. w imieniu władz samorzą-
dowych Witold Wróblewski – Pełno-
mocnik Burmistrza Choroszczy ds. 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz zaprzyjaźnione z Klubem 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi.
Rozmowa z Januszem Zawadzkim, 
Prezesem Klub Abstynenta „Wolność”.
Jak Pan ocenia dziewiętnaście lat 
istnienia Klubu?
- Dziewiętnaście lat życia bez alkoholu to 
niektórym może się wydać i dużo i mało – 
są różne zdania, ale najważniejsze, że Klub 
istnieje już tyle lat i jakiś pożytek jest z tego 
dla ludzi. Klub zwrócony jest zwłaszcza do 
tych, którzy jeszcze piją, którzy mają 
problemy alkoholowe.
Klub jest też w dużej mierze przeznaczony 
dla rodzin, dla osób współuzależnionych, 
dzieci, dorosłych dzieci alkoholików, bo dla 
alkoholika są grupy wsparcia, a dla rodzin 
najlepsze miejsce to takie, gdzie się można 
spotkać w towarzystwie osób niepijących.
I to nie tylko na takim spotkaniu, jakie 
dzis iaj  mamy. Są spotkania typu 
opłatkowego, wszystkie spotkania z okazji 
rocznic, spotykamy się też u naszego 
koordynatora – p. Wróblewskiego – to jest 
podsumowanie naszej całorocznej pracy. 
Są też imprezy, jak dzisiejsza, a jeszcze 
mamy spotkanie 14 listopada – to jest 
okrągła rocznica powstania naszego Klubu.
W Klubie może się spotkać każdy, który ma 
problemy w domu z alkoholem, czy 
z mężem czy z żoną, czy z dzieckiem 
uzależnionym od alkoholu, przychodzi do 
nas i otrzymuje pomoc, wsparcie do 
dalszego życia.
Kiedy można odwiedzić Klub ?
- W każdy pierwszy czwartek miesiąca jest 
miting otwarty – może wówczas przyjść 
każdy zainteresowany problematyką 
trzeźwośc iową –  n ie  t rzeba być  
alkoholikiem, można mieć osobę mającą 
problem alkoholowy w rodzinie. Na 
mitingu otwartym obowiązuje takie same 
zasady, jak na pozostałych spotkaniach – 
anonimowość to podstawa. Na spotkaniu 
można posłuchać, jak inni radzą sobie 
z problemami, zadać pytania, po-
rozmawiać.
Oprócz tych spotkań trzy razy w tygodniu – 
w piątki, soboty i niedziele spotykamy się 
w Klubie na meczach, bo już ruszyła 
Ekstraklasa. Przychodzą razem z klubo-
wiczami kibicować nawet osoby niezwią-
zane z Klubem – jest jeden warunek: 
trzeba być trzeźwym i nie spożywać w cza-

sie spotkania alkoholu. Podobne zbie-
raliśmy się na wspólne oglądanie meczy 
podczas Mistrzostw Europy.
Klub Abstynenta Wolność oprócz dbania 
o ciało poprzez trzeźwość, troszczy się 
również o ducha klubowiczów – m.in. 
poprzez współpracę z choroszczańską 
parafią katolicką.
- Tak, bardzo wspiera nas ks. Tomasz, który 
od początku swej posługi na naszej parafii. 
Możemy zawsze na niego liczyć. Działania 
Klubu nie są tylko skierowane na pracę 
wewnętrzną, musimy także wychodzić na 
zewnątrz. Mamy coroczne rekolekcje 
trzeźwościowe, bierzemy udział w Drodze 
Krzyżowej, są też odprawiane rocznicowe 
Msze Święte. Pokazujemy wszędzie tam, 
że można żyć bez alkoholu.
Jeździmy też do Lichenia na spotkania 
trzeźwościowe, jeździmy do Częstochowy, 
w tym roku byliśmy też w Ostrej Bramie. 
Mamy tez spotkania z innymi grupami. Ja 
mam kontakt m.in. z kolegami z Białorusi, 
z którymi znam się już około 10 lat.
Cały czas trwa praca. Praca, która jest 
w znacznej mierze pomaganiem tym, 
którzy jeszcze tkwią w nałogu i dla rodzin, 
w których ktoś ma problem z alkoholem. 
Dla alkoholika są grupy wsparcia, a żona 
czy dzieci potrzebują również pomocy – 
i od tego jest Klub, gdzie można przyjść 
i porozmawiać.
Mamy też wsparcie ze strony terapeutów 
– współpracujemy ze specjalistami z na-
szego szpitala. Są też spotkania dla 
trzeźwiejących alkoholików – w tym roku 
było ich już pięć – trwające po dwie 
godziny tygodniowo. Mają na celu 
przypomnienie niektórych rzeczy, bo cały 
czas trzeba się uczyć i doskonalić. 
Pomagają nam w tym terapeuci – 
poświęcają swój czas i umiejętności.
W tym roku byłem już raz wraz z kolegą na 
spotkaniu na oddziale odwykowym 
zamkniętym więziennym – prawdo-
podobnie takie wydarzenia będą co 
miesiąc. Współpracujemy też z oddzia-
łami odwykowymi z naszego szpitala.
Dziękujemy też wszystkim ludziom dobrej 
woli. Wiele naszych przedsięwzięć 
możemy zrealizować dzięki stałej 
przychylności władz naszej gminy i Zespo-
łowi Szkół, który gości nasze coroczne 
spotkania. Podziękowania należą się 
również naszym sponsorom, którzy nam 
bardzo dużo pomagają, jak Zakład Mięsny 
Kabo czy sieć sklepów Chorten – te 
przedsiębiorstwa są z nami od samego 
początku. Dziękujemy też pozostałym 
sponsorom.
Oczywiście nie byłoby takich osiągnięć 
naszego Klubu, gdyby nie zaangażo-wanie 
wszystkich członków. Dziś, dzięki 
zaangażowaniu i wsparciu gminy i spon-
sorów, mamy piękny lokal. Urząd Miejski 
wyposażył nas w meble, ale wiele 
sprzętów to owoc własnych składek.
Kupujemy – od czasu do czasu – też 
lektury, niejednokrotnie korzystają z nich 
także pacjenci, którzy nas licznie 
odwiedzają. Wypożyczają je, po tygodniu 

których pociechy zbyt długo przesiadują przed 
komputerem mogą zgłosić się do Punktu po pomoc.
- Tak, oczywiście. Takie dzieci już korzystały z konsultacji. 
Przeprowadziłam także zajęcia profilaktyczne dotyczące 
nadużywania komputera i Internetu. Przypominam, że 
Punkt Konsultacyjny Uzależnień działa w każdy roboczy 
poniedziałek w godz. 14:00-18:00. Więcej informacji 
uzyskać można również  pod numerem telefonu 
857132224 Urzędu Miejskiego w Choroszczy z którym 
mam zawartą umowę- zlecenie na wykonywaną pracę.
Dziękuję za rozmowę.

z mgr Agatą Niemczynowicz 
z Punktu Konsultacyjnego Uzależnień

rozmawiał Wojciech Jan Cymbalisty

odnoszą, żeby wypożyczyć następne. 
Zapewniamy im też wyży-wienie podczas 
spotkań – pragniemy przez to pokazać, że 
można żyć, można funkcjonować bez 
alkoholu.
Czego można jeszcze życzyć Klubowi 
Abstynenta „Wolność” na następne lata 
działalności?
Żeby nie było gorzej. I pomału będziemy 
się szykować do dwudziestolecia istnienia 
Klubu. Planujemy zorganizować większy 
zlot trzeźwościowy, do tego imprezę 
sportową na Orliku lub na hali sportowej. 
Dzisiaj nie tylko Podlaskie, ale i Mazo-
wieckie i Lubelskie z nami współpracuje, 
więc naprawdę miło jest spotkać się w tak 
dużym gronie, porozmawiać. To jest 
budujące. Tak jak fakt, że samorząd 
i Urząd Miejski o nas pamięta, sponsorzy 
wspierają, Centrum Kultury też nam 
pomaga. To wszystko jest bardzo cenne, 
że nie jesteśmy sami, że nikt nie 
odpowiada „a co mnie to obchodzi”. Klub 
może z nadzieją spoglądać w przyszłość, 
bo instytucje i firmy, i wiele osób 
prywatnych wspiera nasze działania.
Dziękuję Panie Januszu za rozmowę 
i życzę dalszego rozwoju Klubu.

Z Januszem Zawadzkim, Prezesem Klubu 
Abstynenta „Wolność”
rozmawiał Wojciech Jan Cymbalisty

Pół roku Punku Konsultacyjnego Uzależnień 

Dziewiętnaście lat Klubu Abstynenta „Wolność”

Reklama

Gmina Choroszcz zorganizowała po raz 
trzeci bezpłatne szczepienia przeciw 
grypie sezonowej w ramach ochrony 
zdrowia  mieszkańców.  Szczepienia 
rozpoczęły się 12 września br. Z oferty 
mogli skorzystać tylko mieszkańcy 
zameldowani na stałe na terenie gminy, 
którzy w dniu szczepienia  ukończyli 65 
lat. Szczepienia cieszyły się dużą 
popularnością. Seniorzy, z którymi 
rozmawiała „Gazeta…” nie ukrywali, że 
chętnie korzystają z programu szczepień, 
bo obawiają się powikłań grypy tj. astma 
oskrzelowa, zapalenie mięśnia serco-
wego czy zapalenie opon mózgowych.
Ilość szczepionek była ograniczona. 
Decydowała kolejność zgłoszeń w danej 
Przychodni. Akcja zakończyła się 28 
września br. Jak dowiedziała się „Gazeta 
w Choroszczy”  na ten cel  gmina 
Choroszcz wydała 6650 zł. Warto dodać, 
że bezpłatne szczepienia przeciw grypie 
d la  sen iorów są  coraz  rzadz ie j  
organizowane przez samorządy, w tym 
roku z akcji zrezygnował m.in. Białystok, 
którego łączne zadłużenie może wg 
z a ł o że ń  W i e l o l e t n i e j  P r o g n o z y  
Finansowej w grudniu osiągnąć aż 800 
mln zł. Szczepienia prowadziły: NZPOZ  
,,Duo-Med.'' ze Złotorii  NZPOZ , 
,,Medicus'' z Choroszczy Przychodnia  i
Lekarska ,, LORANTHUS'' z Białegostoku.

 UM

Bezpłatne 
szczepienia 

przeciw grypie

oczyszczalni przydomowych. Apelował 
także o zwiększoną troskę o bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe, ponieważ 
akcje gaśnicze coraz częściej utrudniają 
niesprawne bądź poważnie uszkodzone 
hydranty. Zarząd Miasta - jak dowiedziała 
się "Gazeta..." będzie szukała rozwiązań 
w obu problemach.
 
Burmistrz Choroszczy w odpowiedzi na 
interpelacje wiele uwagi poświęcił na 
odpowiedź na zapytanie radnego 
Aleksandra Werpachowskiego ws. komu-
nikacji zbiorowej do Paniek przez 
Rogowo. Wyjaśnił, że trwają rozmowy 
z kilkoma przewoźnikami, niemniej 
kwoty dofinansowania do trasy są bardzo 
wysokie – przy większej liczbie kursów 
oscylowałyby w kwocie ok. 300 tys. zł 
rocznie, a przy zaledwie dwóch kursach 
kosztowałyby ok. 60 tys. zł rocznie. Dodał, 
że najlepszym wyjściem byłoby poja-
wienie się przewoźnika, który obsługi-
wałby trasę bez gminnych dopłat.
Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie 
o los przedszkola w Rogowie zaznaczył, że 
zgodnie ze Statutem Szkoły działa oddział 
dla pięcio i sześciolatków, a w nowym 
roku będą poszukiwane środki na 
uruchomienie w Rogowie oddziału 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat 
– oczywiście pod warunkiem zebrania 
odpowiednio dużej grupy.
Burmistrz wyjaśnił także, że na boisku 
miejskim trawę odsiał wykonawca 
remontu płyty obiektu na własny koszt 
w ramach gwarancji. Zaznaczył też – 
w odpowiedzi na zapytania radnego 
Piotra Siemieniuka i sołtys Zaczerlan Róży 
Urban – że powstanie żłobka w 
Choroszczy zależeć będzie od środków, 
jakimi dysponować będzie w przyszłych 
latach gmina.
Zastępca Burmistrza Mirosław Zalewski 
podziękował wszystkim zaangażowanym 
w zbieranie podpisów pod obywatelskim 
sprzeciwem do proponowanych zmian 
w ustawie o ochronie przyrody. Przy-
pomnijmy, że zmiany dot. m.in. likwidacji 
dotychczasowego obowiązku konsultacji 
społecznych z samorządami przy po-
większaniu obszarów chronionych. 
W gminie Choroszcz podpisało się pod 
sprzeciwem aż 778 osób - to 1/3 
wszystkich podpisów zebranych w 
powiecie. Najwięcej, bo blisko ćwierć 
tysiąca, głosów zebrał Piotr Tymiński - 
radny i przewodniczący Osiedla nr II.
 
Świat wg PKS: Sienkiewicze w Oliszkach
Sołtys Sienkiewicz Andrzej Łukaszewicz 
poinformował, że PKS Białystok pomija 
zbudowany i oddany do użytku 2 sierpnia 
przystanek przy szosie kruszewskiej, 
a pasażerowie z Sienkiewicz są zawożeni 
aż do Oliszek i pouczani przez kierowców, 
że tam właśnie znajduje się przystanek 
Sienkiewicz. Burmistrz obiecał, że będzie 
interweniował w tej sprawie, zaznaczył 
jednak, że zmiana wewnętrznych danych 
przewoźnika może nieco potrwać.
 
Berling nie taki straszny, jak go IPN 
maluje
Radny Janusz Sidorowicz zdał spra-
wozdanie z konsultacji społecznych, jakie 
przeprowadził wśród mieszkańców 
domów przy ul. Berlinga w Choroszczy 
ws. ewentualnej zmiany nazwy tejże 
ulicy. Okazało się, że wśród czterech 
gospo-darstw domowych nie było 
z w o l e n n i k ó w  p o r z u c a n i a  
dotychczasowego patrona – przede 
wszystkim w obawie o kłopoty z wymianą 
dokumentów, aktów własności etc. 
Przypomnijmy, że sprawę na poprzedniej 
sesji podniosła radna Beata Marlena 
Jeżerys, która powoływała się na list śp. 
Janusza Kurtyki prezesa IPN ws. 
dekomunizacji nazw ulic.
 
Na XII sesji Rady Miejskiej VI kadencji 
wszyscy zebrani złożyli hołd minutą ciszy 
niedawno zmarłemu Jerzemu Siemie-
niukowi - wieloletniemu radnemu 
i sołtysowi Barszczewa, społecznikowi 
oddanemu pracy na rzecz rozwoju 
choroszczańskiej małej ojczyzny.
 

Wojciech Jan Cymbalisty,
frag. uchwał cyt. za: Biuletyn Informacji 
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Gwiazdy XXIII Jarmarku Dominikańskiego – Don Wasyl wraz z zespołem 
Gwiazdy Cygańskiej Piosenki przyciągnęły setki osób, którym niestraszne były 
warunki atmosferyczne, komary i labirynt przygotowany przez wykonawców 
krajowej ósemki. Słuchacze pod przezornie przygotowanymi parasoli dali się 
porwać czarowi prawdziwej romskiej muzyki – m.in. przebojom „Jedno jest 
niebo dla wszystkich” czy „My, Cyganie”. Przez półtorej godziny park przy 
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy zdawał się być miejscem postoju 
olbrzymiego taboru celebrującego śpiew, muzykę i taniec. Dopełnieniem 
znakomitego występu romskich gwiazd był pokaz fajerwerków, dzięki 
któremu publiczność mogła dłużej przebywać w odświętnej, kolorowej 
przestrzeni jarmarku.
Nie były to jedyne atrakcje największej imprezy lata w gminie Choroszcz.

Od trzynastej na scenie gościła Fundacja „Zawisza”, która zaprezentowała 
techniki samoobrony oraz udzieliła praktycznych porad, jak dbać o własne 
bezpieczeństwo. Na placu w pobliżu zabytkowej stajni pojawiły się 
przykuwające wzrok pasjonatów motoryzacji pojazdy stowarzyszenia Moto-
Retro, a przed wzniesieniem z altaną zobaczyć można było prezentowany przez 
Areoklub Białostocki błyszczący w słońcu szybowiec „Pirat”.
Ochotnicza Straż Pożarna z Choroszczy – obchodząca w tym roku stulecie 
założenia i działalności – zaprezentowała pokaz czynności ratowniczych, jakie 
strażacy potrafią przedsięwziąć w przypadku wypadku drogowego z ryzykiem 
wybuchu auta i koniecznością zastosowania nożyc hydraulicznych. Widzowie 
zapatrzyli się także w kosz, który wóz z drabiną wysunął na wysokość około 30 
metrów ponad poziom gruntu.
Nie zabrakło ludowego akcentu i troski o kultywowanie regionalnych tradycji 
muzycznych – śpiewały znane i wielokrotnie nagradzane na przeglądach 
regionalnych i ogólnopolskich zespoły folklorystyczne Koplanianki (z Koplan), 
Klepaczanki (z Klepacz) i Narwianki (z Kruszewa).
Interesujące połączenie muzyki klasycznej i rozrywkowej zaprezentowała 
Estradowo-Symfoniczna Orkiestra ze Szkoły Muzycznej w Grodnie. Po pełnym 
magii występie trzydziestoosobowej młodzieżowej orkiestry, na chwilę do 
czasów świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów przeniosła obecnych 
salwa Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego i Burmistrza Choroszczy.
Po głośnym wystrzale impreza stawała się coraz bardziej huczna. Rosnącą 
z każdą minutą publiczność pozytywnie nastroił występujący w ramach 
Programu Most zespół Patlis Band – gwiazda białoruskiej nowej fali z Mińska. Po 
bogatym, interesującym występie na scenie pojawiły się nie mniej 
rozgrzewające tłum gwiazdy nurtu disco-polo – znane i cenione w całym 
regionie zespoły Junior i Holiday. Wszystkie występy i atrakcje cieszyły się 
uznaniem publiczności i były nagradzane gromkimi brawami.

Pełne wyniki konkursów:

Najcięższy ogórek:
I miejsce: Janina Cieśluk, waga ogórka: 1,77 kg
II miejsce: Robert Zagórski, waga ogórka: 1,73
III Mirosław Krysztopik, waga ogórka: 1,71 kg

Najdłuższy ogórek:
I miejsce: Mirosław Krysztopik, długość ogórka: 
46 cm
II miejsce: Marcin Krysztopik, długość ogórka: 
42 cm
III miejsce: Magdalena Krysztopik, długość 
ogórka: 39 cm

Najdziwniejszy ogórek:
I miejsce: Natalia Kucińska, ogórek 
„Poduszkowiec”
II miejsce: Janina Cieśluk, ogórek „Dwa kolory”
III miejsce: Robert Zagórski, ogórek „Mozaika”

Najciekawsza kompozycja – stroik z ogórków:
Kategoria dzieci do lat 7:
I miejsce: Katarzyna Szorc, kompozycja „Kwiatki”
II miejsce: Oliwia Wąchocka, kompozycja 
„Opalający się ogórek”
III miejsce: Jakub Patykowski, kompozycja 
„Pingwin”
Kategoria dzieci od lat 7:
I miejsce: Michał Patykowski, kompozycja 
„Przyjaciele”
II miejsce: Justyna Gudel, kompozycja „Ogórkowa 
Justyna”
III miejsce: Karolina Janszczek, kompozycja 
„Figura wampira”
Kategoria dorośli:
I miejsce: Anna Nikołajuk, kompozycja „Ogórek 
w kapeluszu na spacerze z jeżem”
II miejsce: Bartosz Cieśluk, kompozycja 
„Międzynarodowa stacja kosmiczna”
III miejsce: Katarzyna Sokół, kompozycja „Pan 
ogórek”

Konkurs na wiersz o ogórku:

I miejsce: Weronika Krysiewicz

Konkurs na przebój ogórkowy:
I miejsce: Klepaczanki „Koko, koko, będzie spoko”

Przepis na najciekawszą potrawę z ogórków:
I miejsce: Beata Mościcka, przepis na zielony 
sorbet ogórkowy

Realizacja surówki z ogórków:
I miejsce: Wojciech Błaszko, surówka ogórkowo-
owocowa

Konkurs rzutu ogórkiem:
I miejsce: Bartłomiej Jaszczur
II miejsce: Sebastian Sokół
III miejsce: Stanisław Jabłoński

Konkurs przeciągania liny:
I miejsce: reprezentacja reszty świata
II miejsce: reprezentacja Kruszewa

To był dzień! – XIII Międzynarodowy Dzień Ogórka w Kruszewie
Za nami XIII Międzynarodowy Dzień Ogórka w Kruszewie.  Na święto 
nadnarwiańskich plantatorów warzyw przybyli licznie miłośnicy ogórków z 
całej Polski i z zagranicy. Nie zabrakło dziesiątków wystawców i handlowców 
oferujących tradycyjne wyroby rzemieślnicze, degustację wyrobów 
regionalnej kuchni oraz miody i zabawki. W tym roku dla zgromadzonej na 
terenie przy Szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego 
publiczności grało i śpiewało aż osiem zespołów.  na wielki koncert 
„Nadnarwiański folklor” złożyły się występy zespołów ludowych Narwianki, 
Wodniczka, Narwianie i Klepaczanki. Każda z grup zdobyła gorący aplauz, a 
zespół folklorystyczny z Klepacz wyróżnił się „ogórkowym przebojem” – 
piosenką „Koko, koko, będzie spoko”. Na scenie wystąpiły także rockowe 
grupy „The Everlasting” i „Acustic Room”. Bardzo ciepło został przyjęty 
koncert Chóru Miejskiego z Choroszczy. Do tańca zebranych porwała gwiazda 
wieczoru – grupa Zorka.
Część rozrywkową poprzedziła polowa Msza Święta celebrowana przez 
proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Konowałach ks. Bogusława Kieżela. 
Modlono się w intencji lokalnych plantatorów. Po nabożeństwie nastąpiło 
uroczyste przekazanie i poświęcenie otrzymanego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Kruszewie od Straży Granicznej pojazdu ratowniczo-gaśniczego, 
który zastąpił wysłużonego Żuka. Zaproszeni na uroczystość przedstawiciele 
PSP, OSP oraz władz samorządowych z Burmistrzem Choroszczy Jerzym 
Ułanowiczem na czele gratulowali kruszewianom pięknego wydarzenia i 
życzyli, by nowy sprzęt strażacki wspierał ich jak najlepiej w potrzebie.
Wśród stoisk goście imprezy mogli znaleźć gminny punkt informacyjny 
profilaktyki zdrowia. Policjantki z Komendy Miejskiej w Białymstoku 
informowały, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i gdzie można znaleźć 
pomoc w sytuacjach kryzysowych. Liczne atrakcje przygotował białostocki 
oddział KRUS – na wszystkich, którzy odwiedzili stoisko czekały konkursy 
promujące wiedzę o bezpiecznym zachowaniu w gospodarstwie rolnym. Punkt 
Starostwa Powiatowego w Białymstoku również przeprowadzał konkursy i 
zbierał podpisy pod sprzeciwem wobec zmian ustawy o obszarach 
chronionych.
Najwięcej emocji wzbudziły ogórkowe konkursy. Najcięższy ogórek należał do 
Janina Cieśluk (na zdj.), najdłuższy wyhodowała Mirosław Krysztopik, 
najdziwniejszy – Natalia Kucińska, najciekawszy stroik z ogórkiem 
przygotowała Anna Nikołajuk, najsmaczniejszą surówkę z ogórków przyrządził 
Wojciech Błaszko, a najbardziej interesujący przepis przedstawiła Beata 
Mościcka. Najcelniej ogórkami do beczki rzucał Bartłomiej Jaszczur, 

Miłośnicy robienia zakupów w parku przypałacowym znaleźli także coś dla siebie. Setki 
produktów – począwszy od lokalnych wyrobów gastronomicznych, jadła i ogórków znad 
Narwi i Biebrzy, poprzez wytwory rzemieślników, a na zabawkach i słodyczach dla 
najmłodszych kończąc – czekało na wszystkich, którzy do dwudziestej drugiej pojawili się 
na XXIII Jarmarku Dominikańskim.
Jarmark stał się również miejscem spotkań instytucji i organizacji pozarządowych ze 
społeczeństwem. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Powiatowy Urząd Pracy i Oddział Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
w Białymstoku. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się gminne stoisko badań profilaktycznych, gdzie 
bezpłatnie badane było ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom cukru.
XXIII Jarmark Dominikański zorganizowali: Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Urząd 
Miejski w Choroszczy i Muzeum Wnętrz Pałacowych. Honorowy patronat nad XXIII 
Jarmarkiem Dominikańskim sprawował Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz.
Sponsorami imprezy byli: marka Żubr oraz Adam Jarosław Masłowski P.P.U.H. „Plus”.
„Gazeta w Choroszczy” sprawowała patronat medialny nad wydarzeniem.
Następny, XXIV Jarmark Dominikański już za niecały rok – 4 sierpnia 2013. Zapraszamy!
 

tekst: Wojciech Jan Cymbalisty
fot.: Zbigniew Andruszkiewicz

Ogórkowa rymowanka

Wiosną, na polu, równo jak przy sznurku
Zasiał gospodarz nasiona ogórków.
Poił je, karmił, chwasty wyrywał, 
a w zimne noce folią okrywał.

Wielka mu radość w sercu się zjawiła,
gdy zieleń liści zagony zakryła,
gdy pojawiły się kwiaty, zawiązki
gospodarz z nadzieją zacierał rączki.

Wnet  zaplonował ten zagon zielony,
kilogram, skrzynka, a potem już tony.
Gospodarz ogórki zbierał wciąż wytrwale, 
po czym do beczek ładował z zapałem.

Zna te ogórki Warszawa i Kraków.
Podbił „Herbowy” serca Polaków.
Każdy go chwali, ceni, smakuje.
Na każdym stole ogórek króluje.

Anglik zabiega o rzadki rarytas,
dla Belga także nie lada to frykas.
Madame mówiła, że pośród zakąsek 
na stole Francuza to wspaniały kąsek.

Dziś z okazji Święta, za włożony trud
przyjmij gospodarzu moc serdecznych słów:
Oby jak najlepsze bywały tu plony,
niech obficie „sypie” ogórek zielony.

    Weronika Krysiewicz

reprezentacja reszty świata wygrała w zawodach przeciągania liny z drużyną Kruszewa, 
najpiękniejszy wiersz o ogórku (do przeczytania w najbliższym wydaniu „Gazety…” 
napisała Weronika Krysiewicz, a wśród młodych plastyków najwyżej oceniono pracę 
„Przyjaciele” Michała Patykowskiego i kompozycję Katarzyny Szorc pt. „Kwiatki”. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów! Nagrody i upominki w konkursach 
rozegranych podczas XIII Międzynarodowego Dnia Ogórka w Kruszewie – Nadnarwiański 
Folklor 2 września 2012 r. ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W.
XIII Międzynarodowy Dzień Ogórka w Kruszewie zorganizowało Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Choroszczy przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz Sołtysa Kruszewa. 
Sponsorami imprezy byli: Marka Żubr, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. i Stowarzyszenie 
Kruszewskie Warzywa Herbowe. Wraz z redakcją „Gazety w Choroszczy” nad 
wydarzeniem patronat medialny sprawowało Polskie Radio Białystok i Podlaskie 
Stowarzyszenie Fotograficzne.

tekst i fot.: Wojciech Jan Cymbalisty

XXIII Jarmark Dominikański w Choroszczy

Jam Session w Stajni po raz trzeci
Już po raz trzeci muzycy profesjonalni i amatorzy spotkali się w ostatnią 
sobotę sierpnia w niezwykłych okolicznościach architektury stajni Moesów 
przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, by wziąć udział 
w choroszczańskim, a w tym roku także powiatowym Jam Session. 
Publiczność mogła posłuchać m.in. 2 Strefę i grupę Nervovoohoży. Grał również 
młody punk-rockowy zespół i muzycy z Kasy Chorych, a największe poruszenie 
i entuzjazm publiczności wywołał preferujący zdecydowanie ciężkie granie 
zespół Swarm – na co dzień ćwiczący w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
w Choroszczy. 
Ponadto solidna grupa spośród publiczności uczestniczyła w części koncertów, 
dzięki czemu artystyczny wymiar „dżemowego” wieczoru był jeszcze bogatszy. 
„Gazeta w Choroszczy” - sprawująca patronat medialny nad tym niezwykłym 
wydarzeniem muzycznym - gratuluje wszystkim uczestnikom Powiatowego Jam 
Session w Stajni zamiłowania do muzyki i umiejętności podzielenia się radością 
grania z publicznością, a organizatorom życzymy dalszych, równie udanych 
imprez tego typu.

Red., Fot. Przemysław Waczyński
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Choroszczy zaprasza na kulturalne 
wydarzenia tegorocznej jesieni. Mamy 
nadzieję, że każdy wybierze coś dla siebie 
z różnorodna i barwna oferty. 
Więcej szczegółów o imprezach oraz 
relacje i fotoreportaże na stronach 
internetowych: kultura.choroszcz.pl 
i gazeta.choroszcz.pl oraz na profilach 
Centrum Kultury i „Gazety w Choroszczy” 
na portalach społecznościowych. 
Zapraszamy!

 
14.10.2012

Recital organowy Marii 
Terleckiej

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Choroszczy oraz Parafia Rzymsko-
katolicka w Konowałach zapraszają na 
recital organowy Marii Terleckiej, który 
o d b ę d z i e  s i ę  w  k o ś c i e l e  p w.  
Najświętszego Serca Jezusowego 
w Konowałach w ramach XII Dnia 
Papieskiego. W programie znajdują się 
utwory J.S. Bacha, F. Rączkowskiego, C. 
Francka oraz dawna muzyka polska. 
Początek niezwykłego muzycznego 
wydarzenia w niedzielę 14.10.2012 
o 12:30. Honorowy patronat nad 
r e c i t a l e m  s p r a w u j e  B u r m i s t r z  
Choroszczy. 

Wstęp wolny.

07.11.2012
„Przy szabasowych świecach” - 
wieczór z kulturą żydowską w 

Choroszczy
   
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Choroszczy zaprasza na spotkanie 
poświęcone kulturze żydowskiej. 
Podczas spotkania będzie można 
posłuchać muzyki żydowskiej, obejrzeć 

krótkie prezentacje filmowe dotyczące 
kultury żydowskiej i choroszczańskich 
żydów oraz spróbować potraw kuchni 
żydowskiej. Będą prezentowane również 
szmoncesy - dowcipy żydowskie. 
Wieczór poprowadzi Antoni Remiesz – 
publicysta i fotografik. Spotkanie 
odbędzie się 7 listopada 2012 roku 
o godzinie 19:00 w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury w Choroszczy. 

Wstęp wolny. 

10.11.2012
Projekcja filmu „11 Listopada”

Dyskusyjny Klub Filmowy Fabryka Moesa 
zaprasza  na projekcję historycznego 
filmu fabularnego pt. „11 Listopada” w 
reżyserii Kamila Kluczyckiego. Projekcja 
rozpocznie się 10 listopada 2012 o 
godzinie 19:00 w Miejsko Gminnym 
Centrum Kultury w Choroszczy, ul. 
Sienkiewicza 29. Projekcja odbywa się 
dzięki uprzejmości rodziny Kulczyckich. 

Wstęp wolny.

11.11.2012
Święto Niepodległości

Choroszczańskie obchody 94 rocznicy 
odzyskania niepodległości rozpocznie o 
9:30 uroczysta Msza Św. w kościele 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, 
po której odbędzie się koncert pieśni 
patriotycznych Chóru Kameralnego oraz 
Chóru Parafialnego. Obchody zakończy 
złożenie kwiatów przed Pomnikiem 
Niepodległości. 

Zachęcamy do wspólnego obchodzenia 
Święta Niepodległości!

Barwna jesień w kulturze
 - oferta M-GCK na październik i listopad

14.11.2012
Choroszczańskie Dyktando 2012

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Choroszczy zaprasza wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w „Choroszczańskim 
Dyktandzie 2012”, które odbędzie się 14 
listopada o 19:00. 

Uroczyste wręczenie wyników nastąpi 
24.11.2011 o 18:45, przed rozpoczęciem 
zaduszkowego  koncertu  grupy 
Nervovoohoży. Każdy, kto ukończył 7 lat 
może wziąć udział w dyktandzie, 
wystarczy zanieść zgłoszenie osobiście 
bądź nadesłać  je do 12 XI (włącznie) 
pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (na 
adres: kultura@choroszcz.pl; w temacie 
należy wpisać: „Dyktando, zgłoszenie”) 
do M-GCK (ul. Sienkiewicza 29, 16-070 
C h o r o s zc z ) .  Re g u l a m i n  i  k a r t a  
zgłoszeniowa do pobrania znajdują się 
stronach internetowych Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i „Gazety w 
Choroszczy” – patrona medialnego 
imprezy.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody! Zapraszamy!

24.11.2012
Zaduszkowy koncert grupy 

Nervovoohoży

Zespół Nervovoohoży oraz Miejsko-
Gminne Centrum Kultury zapraszają na 
koncert zaduszkowy poświęcony 
muzykom, którzy odeszli. Spotkanie 
z twórczością nieżyjących już artystów 
w wykonaniu zespołu Nervovoohoży 
i zaproszonych gości odbędzie się 24 
listopada 2012 roku w Centrum Kultury 
w Choroszczy o godzinie 19:00. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

M-GCK 

BARBARA- STUDIO
USŁUGI KRAWIECKIE

Przeróbki krawieckie.
Szycie firan, zasłon oraz innych 

elementów wystroju wnętrz.
Szycie odzieży na miarę.

Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18
(niski parter)

tel: 601 095 886
e-mail:robarbar@wp.pl

AUTO SERWIS
Diagnostyka komputerowa 
silnika
AIR BAG, ABS
Kasowanie inspekcji
Naprawy główne silników
Wymiana oleju
Wymiana filtrów
Wymiana opon
Geometria kół

tel. 696 362 125
Kościuki 60C,

16-070 Choroszcz

WULKANIZACJA
Robert Chiliński

Reklama

Spotkanie organizacyjne: 10 października /czwartek/ 2012, 
17:30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy.

Zajęcia będą odbywać się w środy o 17:00. Zapraszamy!

D z i e w i ą t e g o  w r z e ś n i a  2 0 1 2  r.  
w Kruszewie o 14:00 rozpoczęły się 
uroczystości związane z odsłonięciem 
tablicy poświęconej kpt. Józefowi 
Świrniakowi – pierwszemu kierownikowi 
miejscowej Szkoły Podstawowej, 
społecznikowi i oficerowi Wojska 
Polskie-go i Armii Krajowej. Mszę Świętą 
otwierającą uroczystości celebrował ks. 
Bogusław Kieżel, proboszcz parafii 
w Konowałach, który w homilii tak 
opisywał  wydarzenie:  dzis iejsza 
niedziela wpisuje się (…) nie tylko złotymi 
zgłoskami, ale literami pisanymi 
pamięcią i sercem Polaków. Kapłan 
wyrażał zadowolenie z obecności licznej 
grupy młodych mieszkańców nad-
narwiańskich terenów i przypomniał, że 
Kapitan Świrniak odszedł na wieczną 
służbę z honorem polskiego oficera 
kochającego ojczyznę i drugiego 
człowieka.
Krystyna Świrniak-Mateuszuk, córka kpt. 
Józefa Świrniaka, która odsłoniła 
pamiątkową tablicę, nie kryła wzruszenia, 
gdy wspominała tragiczne wojenne losy 

Wrzesień  pełen wydarzeń w galerii
Pierwszą imprezą miesiąca był mający miejsce w środę 5 września o 19:00 finisaż 
wystawy Dźwięki świata w polskim domu połączony z oprowadzeniem kuratorskim. Po 
raz drugi choroszczanie mogli posłuchać pasjonującej opowieści Ewy Cywińskiej 
o eksponatach i ich bogatej historii. Tydzień później – 12 września, także o 19:00, otwarto  
wystawę pokonkursową Choroszcz piękna jak baśń. Na ekspozycję złożyły się prace  
Izabeli Bagińskiej, Dariusza Bielawskiego, Artura Kołodko – laureata konkursu, Emilii 
Kozłowskiej, Anety Molskiej i  Darii Okruszko. Wystawę otworzył organizator konkursu – 
Dariusz Bielawski – jednocześnie animator Koła Fotograficznego przy Zespole Szkół w 
Choroszczy. Wystawę pokonkursową można było oglądać do środy 19 września. 
Natomiast 26 września została otwarta wystawa Sto lat OSP w Choroszczy, o której więcej 
piszemy na stronie 1. Ale – jak zapowiada Przemysław Pawilcz, kustosz galerii M-GCK – to 
nie koniec jesiennych bliskich spotkań z kulturą, historią i sztuką w galerii. 
Przypominamy, że nasze redakcja wspiera przez patronat medialny galerię M-GCK 
w działalności wystawienniczej.              Red.

swej rodziny. Zwracała uwagę na 
uhonorowanie przez strażaków z OSP 
Kruszewo, Izbiszcze i Pańki postaci jej ojca - 
sygnał straży to dla mojego ojca nad 
grobem, którego on nie ma, była salwa 
honorowa. Podziękowała wszystkim za 
pamięć, za troskę o przypominanie przez 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała 
postaci budujących II Rzeczypospolitą. 
Jednocześnie cieszyła się z ponownego 
odwiedzenia szkoły w Kruszewie, która jak 
wielokrotnie podkreślała, była miejscem 
jedynego dzieciństwa, jedynym domem 
rodzinnym. Burmistrz Choroszczy Jerzy 
U ł a n o w i c z  g o r ą c o  p o d z i ę ko w a ł  
Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość Skała i 
Grzgorzowi Krysiewiczowi – prezesowi 
organizacji, za ufundowanie tablicy i przy-
gotowanie niezwykle ważnego dla 
lokalnej społeczności wydarzenia. Alina 
Trypuz w słowie poprzedzającym 
patriotyczny występ Narwianek zauważy-
ła, że zebrani tworzą w Kruszewie historię 
i wyraziła nadzieję, że co roku kpt. Józef 
Świrniak będzie wspominany tak, jak 
patron szkoły Marszałek Józef Piłsudski.

Grzegorz  Krys iewicz  podziękował  
wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie wydarzenia i licznie zgromadzonym 
za troskę o żywą pamięć. Mówił: Bardzo się 
cieszę, że są jeszcze Polacy, dla których 
ważny jest Bóg, ważny jest Honor i ważna 
jest Ojczyzna. Na naszym portalu – 
gazeta.choroszcz.pl – zamieszczamy dzięki 
uprzejmości prelegenta tekst jego 
przemówienia, w którym scharaktery-
zował losy kpt. Józefa Świrniaka – bohatera 
ziemi kruszewskiej.

Red.

Opowiedz swoją historię Stowarzyszeniu 
Pamięć i Tożsamość Skała, nr tel: 
693334126, e-mail: biuro@pamiec.org.pl 

www.pamiec.org.pl

Kpt. Józef Świrniak 
– bohater ziemi kruszewskiej
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W latach trzydziestych ubiegłego wieku 
Barszczewo liczyło ok. 240 domów, 
a grunty rolne mieszkańców sięgały 1200 
hektarów. W przeciągu 1934 i 1935 roku 
przeprowadzono komasację. Zlikwido-
wano wtedy uciążliwą szachownicę, czyli 
rozbicie gospodarstw na wielką ilość 
działek. Często wąskich i rozrzuconych po 
całej okolicy. Była ona efektem przede 
wszystkim dzielenia przez rodziców  
posiadanej ziemi między dzieci,  
spadków, darowizn i … posagów. 
Opowiadano, że „rekordziści” byli 
posiadaczami nawet 80 spłachetków 
pola.
Zabudowa wsi była ciasna. Zdecydowana 
większość budynków była drewniana 
i kryta słomą. Zaledwie 3-4 domy 
mieszkalne wzniesiono z cegły (muro-
wanki) i pokryto dachówką. Przez wieś 
prowadziła porządna brukowana ulica. 
W 1938 r. poddano ją gruntownemu 
remontowi. Jako że Barszczewo było 
siedzibą gminy, od strony południowej 
wzdłuż ulicy ciągnął się chodnik. Nie był on 
wyłożony płytami, bądź brukiem ale był. 
Inne wsie tego nie miały. Wszelkiego typu 
zebrania i zabawy odbywały się w Domu 
Ludowym im. Józefa Piłsudskiego (na 
końcu wsi od strony szosy kru-szewskiej). 
Powstał on już po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. W jego budowę 
angażowali się wszyscy mieszkańcy. 
Organizacją, która mobilizo-wała lokalną 
społeczność do aktywności  była  
Ochotnicza Straż Pożarna. Remiza stała vis 
a vis Urzędu Gminy. Z kolei wycho-waniem 
propaństwowym zajmował się Związek 
Strzelecki (zwany potocznie Strzelcem). 
Niebagatelną rolę odgrywało również 
Koło Gospodyń. 
Jednym z wyznaczników bogactwa było 
posiadanie roweru. Liczba tego typu 
pojazdów w Barszczewie sięgała 4. 
Należy dodać, że krajobraz przedwo-
jennego Barszczewa uzupełniały dwa 
wiatraki. Jeden przy drodze do Zastawia 
należał do rodziny Dobrogowskich (zbu-
dowany w latach trzydziestych). Drugi 
(starszy) przy szosie kruszewskiej był 
własnością Szczygielskich. Jeżeli gospoda-
rzowi zależało na mące wysokogatun-
kowej musiał niestety fatygować się do 
Starosielc, do młyna motorowego.  Sołty-
sem wsi był Józef Chaniewski. 
Do 1939 roku (a po wojnie do 1954) 
w Barszczewie znajdował się Urząd Gminy. 
Mieścił się on w drewnianym budynku 
usytuowanym w miejscu, gdzie jeszcze do 
niedawna funkcjonowała Szkoła Podsta-
wowa. W jednej części działała 1-klasowa 
Publiczna Szkoła Powszechna, a w drugiej 
urzędował wójt. Był nim Józef Jakubecki 
(pochodził z Niecek, po wkroczeniu 
Sowietów we wrześniu 1939 r. zbiegł do 
Generalnego Gubernatorstwa). Przyjeż-
dżał do pracy dwa razy w tygodniu. Na 
ogół wierzchem na koniu lub rowerem. 
Drugą osobą w urzędzie pod względem 
rangi był sekretarz. Mieszkał on 
w budynku Urzędu Gminy. Tym samym 
w nagłych przypadkach Urząd był 
dostępny całodobowo. Trzeci pracownik 
spełniał funkcje pomocnicze. Odrębny 
obszar stanowiły zagadnienia wojskowe. 
Za ten pion odpowiadał referent ds. 
wojskowych. Zajmował się on ewidencją 
poborowych i rezerwistów oraz pasz-
portyzacją koni. Bowiem konie na 
wypadek wojny tak jak ludzie podlegały 
mobilizacji w trzech kategoriach: 
wierzchowe, artyleryjskie i taborowe. 
W końcu lat trzydziestych w Urzędzie 
gminy pojawił się nowy ważny pracownik-
agronom. Był nim Kuźmicki Konstanty. 
Przy Urzędzie Gminy istniał areszt. Mieścił 
się on w oddzielnym nieopalanym 
budynku. Był to rodzaj lepianki, która 
swo i m  l o kato ro m  ko mfo r t u  n i e  
zapewniała. Jednej zimy zamarzła tam 
nawet kobieta. Maksymalną karą była 
odsiadka 14 dni. Prawdopodobnie wójt 
był organem orzekającym w trybie 
administracyjnym. Przed Urzędem Gminy 
w godzinach pracy zgodnie z wyznaczo-
nym grafikiem pełniły  dyżur dwie 
furmanki. Dzięki temu pracownik 
w zależności od potrzeb docierał do nawet 
najdalszego zakątka gminy.
Drugą część budynku zajmowała szkoła 
z jedną izbą lekcyjną. Stały w niej cztery 
rzędy ławek. Kierownikiem placówki był 
Stanisław Fejcho. Pochodził on z woj. 

poznańskiego. Opuścił Barszczewo 
w końcu lat trzydziestych. W charakterze 
nauczyciela pracowała również Eugenia 
Bielawska. Oboje mieszkali na kwaterach 
prywatnych. Pani Bielawska wynajmo-
wała pokój u rodziny Szymańskich. 
Uczono następujących przedmiotów: 
religia (ksiądz prefekt przyjeżdżał raz 
w tygodniu na dwie godziny lekcyjne), 
język polski, rachunki z geometrią, histo-
ria, roboty ręczne, rysunki, śpiew i ćwicze-
nia cielesne. Na świadectwie na miejscu 
p i e r wszy m   w i d n i a ł a  o c e n a  ze  
sprawowania oraz adnotacja do jakiego 
wyznania religijnego dziecko należy. Co 
ciekawe, uczniowie otrzymywali świa-
dectwo po każdym półroczu,  a nie jak 
obecnie na zakończenie roku szkolnego. 
W szkole panowała wysoka dyscyplina. 
Wynikała ona z szacunku dla nauczyciela, 
a trochę ze  strachu przed karą cielesną. 
Najpopularniejszą było klęczenie w rogu 
klasy. Uczeń szczególnie krnąbrny 
dodatkowo musiał trzymać nad głową 
polano drewna. Można też było „zarobić” 
wskazówką do map po dłoni lub … 
kręcenie za ucho. Gwoli sprawiedliwości 
trzeba dodać, że to p. Fejcho korzystał 
z tych metod. Pani Bielawska ograniczała 
się do perswazji słownej.   
Oprócz tego na terenie gminy działały 
szkoły w Zaczerlanach, Niewodnicy 
i Kruszewie.
Po czterech latach nauki dzieci z Barszcze-
wa uczęszczały do 7-klasowej Szkoły 
Powszechnej w Choroszczy. Był to duży, 
piętrowy budynek z piękną aulą 
wzniesiony przez Moesa (dziś siedziba M-
GCK). Jej kierownikiem był p. Hołub. Był 
on pomysłodawcą budowy boiska i bieżni 
w miejscu gdzie obecnie rozciąga się 
stadion miejski. Ponadto nie tolerował 
stosowania kar cielesnych wobec 
uczniów. Z innych nauczycieli wycho-
wankowie pamiętają, min. p. Łazarczyka i 
p. Grudzińskiego. Lekcje religii katolickiej 
odbywały się na miejscu. Natomiast dzieci 
prawosławne uczęszczały do sal i  
katechetycznej na plebanii przy cerkwi. 
Tamtejszy proboszcz - ks. Gerstunowicz 
skarżył się, że w szkole uczniowie innych 
wyznań wyśmiewają się z niego. 
W odróżnieniu od Barszczewa zamieszka-
łego przez rodziny katolickie (oprócz 8 
rodzin prawosławnych) Choroszcz była 
wieloetniczna. Dużą jej część stanowiły 
rodziny żydowskie zajmujące przeważnie 
domy przy rynku i najbliższej okolicy. 
W jego rogu i ulicy Szkolnej stała 
drewniana synagoga. Cmentarz żydowski 
był zlokalizowany przy drodze do Łysek, a 
stary przy ul. Mickiewicza nie był już 
używany. Choroszczańscy Żydzi nie byli 
chasydami i dlatego nie wyróżniali się 
strojem i wyglądem od pozostałych 
mieszkańców. Jeszcze dzisiaj niektórzy 
pamiętają sklepikarzy Lewina i Nowika, 
którzy przy rynku handlowali tekstyliami.
Z krajobrazu miasta znikła po I wojnie 
światowej kolonia niemiecka. Pozostała 
po niej tylko zamknięta kircha. Był to 
ceglany budynek w stylu neogotyckim 
okolony metalowym ogrodzeniem. 
Zdarzało się, że co śmielsi uczniowie 
zakradali się tam do środka i zabierali 
pojedyncze piszczałki z organów. Nie mieli 
daleko, bowiem kircha stała na placu 
przed szkołą. Jej resztki zostały rozebrane 
w latach sześćdziesiątych.
Choroszcz była też najbliżej położoną 
miejscowością gdzie można było liczyć na 
pomoc medyczną. To tu prowadził 
praktykę lekarską dr Witold Drozdowski. 
W mniej skomplikowanych schorzeniach 
udawano się do felczera J. Harasimowicza 
(zamordowany w swoim domu w grudniu 
1945 r.). Lekarstwa z kolei były dostępne w 
jedynej działającej w tym mieście aptece 
należącej do Lichtensztejna. Aptekarz był 
też na ogół pierwszą osobą do której 
udawano się po poradę. On stawiał 
diagnozę i jednocześnie ordynował lek.
Nadeszło gorące lato 1939 roku. 
Wcześniej w marcu rozpoczęła się cicha 
mobilizacja. W rozmowach między-
sąsiedzkich zaczęło pojawiać się słowo 
wojna. 28 VIII w Barszczewie rozlokowała 
się jednostka zapasowa Wojska Polskiego. 
Kadra i żołnierze spali u gospodarzy. 
Pierwszy dzień wojny rozpoczął się 
nalotem 3 niemieckich samolotów. Ich 
piloci zaciekle ostrzeliwali las olszynowy 
między Oliszkami i Ogrodniczkami. 

Prawdopodobnie wypatrzyli tam  tabory 
wspomnianej jednostki. Żołnierze 
z Barszczewa próbowali strzelać do 
samolotów ze zwykłych karabinów. 
Oczywiście bez skutku. Na szczęście wieś 
nie ucierpiała. Nie wybuchły w niej żadne 
pożary. Podobnie łaskawie los obszedł się 
z nią w czerwcu 1941 roku, kiedy Niemcy 
zaatakowały ZSRR.
Oddziały niemieckie dotarły do Barszcze-
wa 8 IX 1939 roku. Gęsta niemiecka 
tyraliera wyszła z lasu od strony Gajownik 
i kierowała się na Oliszki. Część żołnierzy 
weszła do wsi. Pili mleko z baniek 
wyciągniętych ze studni. Zaglądali do 
budynków. Obeszło się bez  dramatycz-
nych incydentów. Armia niemiecka 
opuściła te tereny 22 IX. Jej miejsce zajęła 
Armia Czerwona. Pierwszy oddział 
sowiecki zaobserwowano w Barszczewie 
28 IX. Szosą w kierunku Kruszewa 
przemieszczała się sowiecka kawaleria. 
Wkrótce na terenie b. szpitala psychia-
trycznego w Choroszczy zaczął powstawać 
wojennyj gorodok. W lesie niedaleko 
Nowosiółek wojsko rozpoczęło wznosze-
nie budynków. W Barszczewie zaczęto 
kwaterować oficerów tych jednostek. 
U jednej z rodzin zamieszkał kpt. 
Tleużanow z żoną . Oboje pochodzili 
z Kazachstanu. Z czasem dołączył do nich 
młodszy brat żony kapitana – Paweł.
We  ws i  p o wsta ł a  ra d a  w i e j s ka  
(sielsowiet). Jej przewodniczącym został 
Worobiej wywodzący się z Baciut. Wiosną 
1940 roku z nieznanych przyczyn popełnił 
on samobójstwo – powiesi ł  s ię.  
W dawnym Urzędzie gminy na stanowisku 
odpowiadającym wójtowi zasiadł 
rodowity Rosjanin – Kusznierow. Władze 
sowieckie w stosunku do miejscowej 
ludności  zaczęły stosować politykę 
wygrywania różnic etnicznych. Chodziło o 
rozbicie solidaryzmu i posianie wzajemnej 
nieufności. Zaczęło się dzielenie na 
Białorusinów i Polaków. Pojawiła się 
próba założenia kołchozu ale wobec 
zdecydowanej niechęci mieszkańców 
odstąpiono od tego. Na wieś nakładano 
coraz to nowe ciężary. Przede wszystkim 
pojawiły dostawy obowiązkowe zboża, 
mięsa i mleka. Oczywiście ceny urzędowe 
miały się nijak do rynkowych. W Krywla-
nach Sowieci rozpoczęli budowę lotniska. 
W związku z tym rolnicy z furmankami 
musieli tam jeździć i zwozić pozyskane we 
własnym zakresie kamienie. Podobnie 
trzeba było odrywać się od prac w polu 
i wyznaczone dniówki spędzać na budo-
wie wojskowego miasteczka w Nowo-
siółkach. Zimą z kolei  były tzw. lesoza-
gotowki, czyli wycinka drzew według 
narzuconych norm. Do czerwca 1941 roku 
obeszło się natomiast bez wywózek 
ludności na „białe niedźwiedzie”. Jednak 
ze strzępów informacji, które docierały do 
barszczewian wynikało, że listy powstają. 
Przyczyniały się do tego rodziny 
sowieckich oficerów. Tak płacili za 
gościnę. Uznali, że po co mieszkać kątem u 
obcych. Wystarczy wskazać gospodarzy 
jako kułaków lub przeciwników nowego 
ustroju aby tym sposobem przejąć ich 
mienie.
20 VI 1941 roku kpt. Tleużanow rano udał 
się do swojej jednostki w Choroszczy. Tym 
razem odprowadzała go żona. Pożegnali 
się daleko za wsią.  Wróciła zapłakana, a 
przecież wcześniej nie kłócili się. To był 
sygnał, że coś się szykuje. Dwa dni potem 
o świcie mieszkańców Barszczewa obudził 
ryk samolotów i odgłosy artylerii. 
Niemieckie lotnictwo usiłowało bombar-
dować białostockie dworce. Jednakże 
silna zapora ogniowa sowieckiej artylerii 
przeciwlotniczej  powodowała, że bom-
bowce swój ładunek czasami zrzucały aż 
pod Surażem. Kiedy pytano obecnych we 
wsi żołnierzy sowieckich o co chodzi 
odpowiadali, że to manewry. Ludzie na 
takie dictum pukali się tylko w czoło. 
Z Choroszczy przyjechały ciężarówki 
wojskowe. Rozpoczęła się ewakuacja 
rodzin na dworzec do Białegostoku. Kiedy 
Paweł – brat żony kpt. Tleużanowa 
usiłował załadować na nią rower kierowca 
rzucił – nie lzia. Rower po kilku dniach jako 
mienie posowieckie zabrali Niemcy. 
Wkrótce po wkroczeniu Niemców  
obowiązki sołtysa na nowo zaczął pełnić 
Józef Chaniewski.  Jedną z pierwszych 
decyzji okupanta była rekwizycja 
odbiorników radiowych i rowerów. Po 
jakimś czasie pojawiły się trzy lub cztery 
żony oficerów sowieckich. Ich transporty 

ewakuacyjne zostały rozbite. Nie miały co 
ze sobą zrobić więc wracały do 
gospodarzy. Ci z kolei nie czuli się 
w obowiązku aby przygarnąć je pod dach. 
Stąd decyzją sołtysa kobiety wraz 
z swoimi dziećmi zajęły opuszczony 
budynek Urzędu Gminy. Pracę znalazły na 
ogół w Choroszczy. W 1944 roku przed 
ponownym wkroczeniem Sowietów 
zginęły z rąk nieznanych sprawców. 
Prawdopodobnie obawiano się, że NKWD 
wykorzysta ich informacje do rozprawy 
z Polakami. Dziećmi zaopiekowali się 
dobrzy ludzie. Po wkroczeniu na te tereny 
Armii Czerwonej dzieci zostały  wywiezio-
ne w głąb ZSRR. Niektórzy jako dorośli  po 
latach ze względów sentymentalnych 
odwiedzili Barszczewo.  
Przejście frontu w 1941 r.  i tym razem 
było łaskawe dla wsi. Obeszło się bez 
zniszczeń i pożarów.
Dramatycznym dla Barszczewa epizodem 
była wczesna wiosna 1942 roku. Sołtys 
został poinformowany przez amtsko-
misarza Choroszczy, że za tydzień ma 
dostarczyć kontyngent 10 osób na roboty 
przymusowe do Rzeszy. Na zebraniu 
mieszkańcy zaczęli ustalać konkretne 
nazwiska. Były kłótnie, płacz i łzy. Tu 
rodzice  tłumaczyli, że są starzy i nie ma 
kto im pomagać, gdzie indziej wynajdo-
wano inne argumenty. Ostatecznie lista 
utknęła na 8 osobach. Dalej ani rusz. 
Wtedy dawny sowiecki wójt Kusznierow 
oświadczył, że pojedzie on i jego córka. 
Nie zdążyli się ewakuować i nie mają tu 
bliskich. Jest im wszystko jedno. Ludzie 
z wdzięczności zaczęli im znosić żywność 
i ubranie. Jednakże w nocy, dzień przed 
wyznaczonym terminem Kusznierow 
razem z córką i tym co przynieśli sąsiedzi 
zbiegł. Ostatecznie u amtskomisarza 
(Choroszcz, ul. Mickiewicza 15   - dom stoi 
nadal) stawiło się tylko 8 wyznaczonych 
wcześniej osób. Niemcy bez wahania 
dołączyli do grupy 2 przypadkowych 
barszczewian. Wszystkich załadowano na 
ciężarówkę, która ruszyła do rynku i dalej 
na Dominikańską. Na zakręcie samochód 
zwolnił i wtedy tych dwóch wyskoczyło i 
zaczęli uciekać koło klasztoru, przez 
błonia do Barszczewa. Niemcy strzelali za 
nimi i rozpoczęli pościg. Ostatecznie 
zbiegowie ukryli się na bagnach za wsią 
(teraz teren zmeliorowany). Wkrótce 
wieś została otoczona przez oddziały 
policyjne. Wygarniano wszystkich zdol-
nych do pracy.  W efekcie za dwoje zbie-
gów pojechało łącznie 48 osób. Kierunek 
:Prusy Wschodnie.
           

Henryk Zdanowicz

Barszczewo przed laty FunEnglish.pl dla dzieci 
i dorosłych

Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza na kurs 
komputerowy języka angielskiego dzieci oraz osoby dorosłe. 

Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl 
udzielają bibliotekarze.
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Spotkanie autorskie
Biblioteka Publiczna w Choroszczy 
zaprasza członków Dyskusyjnego Klubu 
Książki, uczniów gimnazjum, liceum  
i wszystkich zainteresowanych na spotka-
nie autorskie z Mirosławą Niewińską - 
psychologiem, poetką i artystką. 
Autorka w Lublinie studiowała psychologię 
i filozofię, w Paryżu psychologię i 
socjologię.  Wydała tomiki  poezj i  
„Kalejdoskop” i „Tymi drogami wędrowało 
słońce”. Jej wiersze zostały także 
opublikowane w antologii „Podlasie w 
poezji”. Mirosława Niewińska uważa, że 
poezja to nie tylko wyrażanie emocji, lecz 
również sposób, by zakodować wiedzę o 
świecie i przekazać ją w bliżej nieokreśloną 
czasoprzestrzeń czytelnikowi.
Spotkanie odbędzie się w piątek 12 
października 2012 r. w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury w Choroszczy prz ul. H. 
Sienkiewicza 29. Początek o 9:00.

Biblioteka Publiczna w Choroszczy

Choroszczańska społeczność uroczyście 
obchodziła Święto Wojska Polskiego i 92. 
rocznicę Cudu nad Wisłą. 15 sierpnia 2012 
przed pomnikiem 11 Listopada zapłonął 
znicz pamięci. O 18:00 rozpoczęła się Msza 
Święta za ojczyznę celebrowana przez ks. 
kanonika Leszka Struka. W nabożeństwie 
uczestniczyły liczne poczty sztandarowe 
reprezentujące działające na terenie gminy 
jednostki OSP, ruchy katolickie i sto-
warzyszenia. Pocztami dowodził Tadeusz 
Lewkowicz, komendant gminny OSP. O 19.00 
nastąpiła zbiórka na Rynku 11 Listopada, 
skąd autokarem i autami osobowymi około 
stuosobowa grupa patriotów udała się w kie-
runku Mogiły Powstańczej znajdującej się 
nad Horodnianką przy ul. Zastawie I, a 
następie na miejsce pamięci Szubienica przy 
ul. Kruszewskiej w Choroszczy.
Uroczystość przy Pomniku Powstania 
Styczniowego na Szubienicy (nazwa wzgórza 
pochodzi od stracenia przez carskich żołnierzy 
w tym miejscu 11 powstańców styczniowych) 
rozpoczęła się o 19.15. Zapalono znicz, 
podniesiono flagę na maszt i odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego. Refleksję histo-
ryczną wygłosił Józef Waczyński, Prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel po-
ległych odczytał Wojciech Cymbalisty. Salwę 
honorową wykonał Tomasz Adamski. Wieńce 
i kwiaty złożyli m.in.: delegacja władz samo-
rządowych na czele z Zastępcą Burmistrzem 
Choroszczy Mirosławem Zalewskim i z rad-
nymi miejskimi, Koło Gminne PiS i radni 
Powiatu Białostockiego, Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, 
Zespół Szkół w Choroszczy, Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej, Koło Emerytów i Rencistów 
nr 15 w Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość Skała oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Choroszczy.
Ciepłe słowo do zebranych patriotów wygłosił 
ks. Tomasz Oświeciński, następnie odśpiewał 
wspólnie z zebranymi Anioł Pański. Modlitwie  
towarzyszyły 92 wykonane przez Jana 
Adamskiego uderzenia w łuskę na cześć 92 
rocznicy zwycięstwa polskich wojsk nad Armią 
Czerwoną w bitwie warszawskiej i ku czci 
poległych w niej polskich żołnierzy. Zebrani 
odśpiewali także Marsz Pierwszej Brygady. 
Warto odnotować uczestnictwo licznych 
pocztów sztandarowych – w tym reprezentu-
jących jednostki OSP z Choroszczy, Barszcze-
wa, Klepacz, Paniek i Rogówka oraz Honoro-
wych Dawców Krwi, Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej oraz Rzemieślników. Pani Regina 
Krysiewicz dała piękną deklamacją wzór żywej 
i troskliwej pamięci o poległych w obronie 
Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzach.
Na zakończenie Józef Waczyński podziękował 
wszystkim za udział w wydarzeniu.
Uroczystości na Szubienicy odbywają się 
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Cho-
roszczy od 1985 roku. Wcześniej, w kwietniu 
1984 Lucjan i Jan Adamscy postawili na 
wzgórzu brzozowy krzyż poświęcony 
w sierpniu tegoż roku przez ówczesnego pro-
boszcza choroszczańskiej parafii ks. Piotra 
Bożyka. Pomnik zbudowano staraniem Społe-
cznego Komitetu Upamiętniania Powstania 
Styczniowego w Choroszczy wg projektu 
Wojciecha Załęskiego i w głównej mierze 
w wykonaniu Mieczysława Hulewicza, 
artysty-kowala z Czarnej Wsi Kościelnej. 
Pomnik 8.10.1989 odsłonił Adam Bobrowski, 
przewodniczący Społecznego Komitetu a 
poświęcił ks. Piotr Bożyk. Następna 
uroczystość na Szubienicy planowana jest na 
22 I 2013 – dzień wybuchu powstania 
styczniowego.
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy dziękuje 
Panu Janowi Bobrowskiemu za wymianę 15 
brzozowych krzyży na wzgórzu. Dzięki temu 
czynowi miejsce wygląda dostojniej.

WJC

Święto Wojska 
Polskiego
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Trwa termomodernizacja Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II 
w Choroszczy. W wyniku prowadzonych prac do końca października w budynku przy ul. 
Powstania Styczniowego zostanie wymieniona instalacja c.o. oraz stolarka okienna i 
drzwiowa a ściany budynku zostaną ocieplone. 
Koszt inwestycji, dzięki której przedszkole będzie zużywało mniej energii – przy 
jednoczesnym zwiększeniu komfortu wszystkim użytkownikom, a zwłaszcza 
najmłodszym przedszkolakom, to około 700 tys. zł, z czego prawie 600 tys. to 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
Działanie 9.3 – Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej priorytetu IX 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. 
Inwestycja jest realizowana m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej 
Narwi.                                                                                                                                    Red.

Świetlica „Wesoły sportowiec” zaprasza
Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Wesoły sportowiec” zaprasza  wszystkie 

chętne dzieci i młodzież.  Zajęcia odbywają się w  każdy worek w godz. 15.30-17.30  
i w soboty godz. 10.00-14.00  w pomieszczeniach klubu sportowego „Narew” przy 
ul. Sienkiewicza 42.Główne cele świetlicy to  propagowanie wiedzy edukacyjno-

profilaktycznej,  udzielanie pomocy w nauce, organizowanie  czasu wolnego 
(zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki), dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień 
dzieci i młodzieży. W dniu 27 października od godziny 10.00 świetlica organizuje 
akcję „Ocalić od zapominania – miejsca pamięci”, dzieci i młodzież porządkować 

będzie cmentarz przy drodze do Żółtek. ZAPRASZAMY!

Po artykułach prasowych, które ukazały 
się 4.09.2012 r. prezentujemy stanowisko 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy, 
przekazane redaktorom naczelnym 
gazet, w których ukazały się publikacje:

W związku z artykułami Pani Julity 
Januszkiewicz,  które ukazały s ię  
w wydaniach Kuriera Porannego i Gazety 
Współczesnej w dniu 4.09.2012r. 
dotyczącymi oddziału „0” w Rogowie 
stwierdzam, że  nie są one obiektywne ani 
rzetelne, a także zawierają nieprawdziwe 
fakty.
Wyjaśniam, że w Szkole Podstawowej 
w Rogowie nie było dotychczas oddziału 
przedszkolnego, a dzieci 3 i 4 letnie 
uczestniczyły w zajęciach oddziału „0”- 
wego.  Po reorganizacji, w Szkole Filialnej 
w Rogowie miały zostać, i zostały 
utworzone dwa oddziały łączone – oddział 
obejmujący dzieci 5, 6, i 7 letnie oraz dzieci 
8 i 9 letnie. Dzieci 3 i 4 letnie nie zostały 
przyjęte do oddziału pierwszego, 
ponieważ sprzeciwili się temu rodzice 
uczniów 5, 6, i 7 letnich. Z uwagi na 
powyższe, a także z powodu, że oddział 
ten jest oddziałem łączonym, istniało 
zagrożenie, że przyjęcie dzieci młodszych 
będzie utrudniać prawidłową realizację 
podstawy programowej przewidzianej dla 
dzieci starszych.
Faktem jest, że w Szkole Filialnej 
w Rogowie, od 1 września 2012r. Gmina 
Choroszcz zamierzała utworzyć oddział 
przedszkolny dla dzieci  w wieku 3 i 4 lat. 
W tym celu został złożony wniosek 
o pozyskanie środków z funduszy Unii 
Europejskiej. Jednak w połowie sierpnia 
2012r. otrzymaliśmy informację o nie 
przyznaniu środków na nasze przed-
sięwzięcie. Została o tym powiadomiona  
P. Dyrektor Szkoły w Rogowie oraz rodzice 
uczniów na spotkaniu w dn. 23.08.2012 r. 
O losach oddziału  przedszkolnego 
w Rogowie mogli nie wiedzieć tylko 
rodzice oraz inne osoby, które nie były 
uczestnikami tego spotkania (m.in. Pani 
Edyta Nierodzik – rodzic, Pani Mariola 
Popko – babcia), nie wykazywały żadnego 
zainteresowania sprawą i nie dowia-
dywały się ani u Dyrektora Szkoły 

Wyjaśnienie ws. oddziału „0ʺ w Rogowie
Podstawowej w Rogowie i Choroszczy, ani 
w Urzędzie Miejskim. O powyższym 
świadczyć może fakt, iż tylko troje 
opiekunów, a nie jak sugeruje Pani 
Redaktor „kilkanaścioro” przyprowadziła 
swoje dzieci do szkoły. Zdecydowana 
większość  rodz iców miała  pełną 
świadomość zaistniałej sytuacji i nie 
naraziła swoich dzieci na niepotrzebny 
stres. Oczywistą nieprawdą podaną przez 
Panią Redaktor jest również to, że dzieci 
nie zostały wpuszczone do szkoły oraz to, 
że zostały pozostawione bez opieki.
Niezależnie od powyższego wyjaśniam, że 
Gmina Choroszcz w dalszym ciągu rozważa 
możliwość utworzenia oddziału przed-
szkolnego w Rogowie. Decyzje w tej 
sprawie zapadną na etapie uchwalania 
budżetu na rok 2013.
Ponadto potwierdzam, że rodzice mają 
możliwość posłania dzieci 3 i 4 letnich do 
oddziału przedszkolnego działającego 
przy Szkole Podstawowej  w Kruszewie. 
Oddział ten zapewnia bezpłatnie m.in. 5-
cio godzinny pobyt (z możliwością 
przedłużenia), jeden posiłek, naukę języka 
angielskiego oraz pomoc logopedy).

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza

Mirosław Zalewski

Próbna ewakuacja
W środę 26 września  w Szkole  
Podstawowej w Choroszczy o godzinie 
11.00 odbyła się próbna ewakuacja. 
Uczniowie wraz z nauczycielami opuścili 
szkołę i wyszli na boisko szkolne. 
Nauczyciele sprawdzili listę obecności 
i przekazali ją pani Dyrektor. Ewakuacja 
zabezpieczana przez OSP Choroszcz 
przebiegła sprawnie, a strażacy na 
zakończenie przygotowali krótki pokaz, 
który cieszył się uznaniem najmłodszych i 
na pewno zachęcił część z nich do 
wstąpienia w przyszłości w szeregi 
jednostki ze stuletnią tradycją.

Nauczycielki świetlicy

„Wszak fantazja jest od tego,
aby bawić się koleżanko i kolego…” 

Już 5 września w Zespole Szkół 
w Choroszczy rozbrzmiała wrzawa zabaw 
i śmiechu. Duża dawka humoru, wesołe 
konkurencje oraz szlachetna rywalizacja 
w potyczkach umysłowych i sprawnościo-
wych - to atmosfera szkolnego Dnia 
Integracji Klas Pierwszych.
Spotkanie poranne rozpoczęło się w salach 
lekcyjnych od bl iższego poznania 
koleżanek i kolegów z tej samej klasy. 
Wychowawcy zadbali o przyjazny nastrój 
i atmosferę poszukiwania wspólnych 
zainteresowań i pasji poprzez gry 
integracyjne. Wkrótce rozpoczęła się 
wędrówka szlakiem szkolnych korytarzy, 
gdzie każdy pierwszoklasista mógł 
przebrnąć przez zawiły labirynt sal 
i pomieszczeń, jakie kryje w sobie budynek 
Zespołu Szkół. W bardzo przyjaznej 
atmosferze nastąpiło zapoznanie z pra-
cownikami szkoły w osobach pedagoga, 
psychologa, pani z biblioteki, pań ze 
świetlicy, czy też pracowników obsługi. 
Atrakcją wędrówki okazały się dla wielu 
uczniów odwiedziny w gabinecie pani 
dyrektor oraz w sekretariacie, gdzie dość 
rzadko trafiają na co dzień, i raczej tylko 
„wybrańcy”.
Kolejnym etapem tego dnia było spotkanie 
wszystkich klas pierwszych na hali sporto-
wej. Poprzez zaangażowanie zespołów 
uczniowskich we wspólną rywalizację 
można było dostrzec liderów społeczności 
pierwszoklasistów, zaś każdy uczeń 
indywidualnie mógł odkryć swoje atuty 
i mocne strony w pokonywaniu trudności 
jakie przed nim postawiono. Pomysłowość, 
spryt, inteligencja i duża doza wyobraźni 
potrzebna była, aby rozwikłać zagadki 
umysłowe, łamigłówki, rebusy i zgady-
wanki zaproponowane w pierwszej części 
spotkania .  Poz iom os iągnięć  by ł  
wyrównany ponieważ aż dwa zespoły 
klasowe zajęły równorzędne I miejsce w tej 
rywalizacji. Druga część współzwodnictwa 
kładła główny nacisk na kondycję fizyczną 
młodzieży, jednakże dużą rolę odegrał tu 

także zmysł organizacyjny i planowanie 
sposobu rozwiązania przydzielonych 
zadań. Wyzwaniem bowiem okazało się 
„Szalone dyktando”, gdzie koncentracja, 
zapamiętywanie i poprawne stosowanie 
reguł ortograficznych „dało w kość” 
niejednemu zawodnikowi.
Długa przerwa, spędzona wspólnie z pozo-
stałymi uczniami na placu przed szkołą, 
była czasem relaksu i wytchnienia przed 
kolejnym wyzwaniem postawionym 
w tym dniu przed pierwszakami, bowiem 
zadaniem każdego zespołu klasowego 
było tym razem wspólne przygotowanie 
portretu oraz kodeksu klasy. Młodzież 
zgromadzona w swoich pracowniach 
długo debatowała nad najważniejszymi 
punktami klasowych „dekalogów”, pod 
opieką wychowawców trwały także 
intensywne prace nad stworzeniem 
wybranego przez uczniów wizerunku 
poszczególnych zespołów. Wspólna 
twórczość dostarczyła wiele satysfakcji, 
odkryte zostały indywidualne talenty 
koleżanek i kolegów, każdy uczeń mógł 
poczuć się ważnym ogniwem spo-
łeczności swojej klasy, a umiejętność 
współpracy w grupie utrwaliła nowe więzi 
zawiązane w tym ważnym dniu.
Prezentacja portretów klasowych rozpo-
częła ostatnią część Dnia Integracji Klas 
Pierwszych. Odbyła się ona na auli szkoły 
przy udziale dyrekcji, pedagoga, psycho-
loga i nauczycieli z grona pedagogicznego 
Zespołu Szkół. Wybrani reprezentanci klas 
przedstawili owoc twórczości intelektual-
nej oraz plastycznej swoich koleżanek i 
kolegów, krótko omawiając główne 
zasady powstałych kodeksów, a także 
portretów. Prezentacja każdej klasy 
nagrodzona została burzliwymi oklaskami 
przez uczestników spotkania. Uczniowie 
zadeklarowali wyeksponowanie powsta-
łych prac, gdyż mają im przypominać ten 
radosny dzień i ważne wydarzenia z jego 
przebiegu. 
Podsumowanie uczestnictwa młodzieży 
w Dniu Integracji Klas Pierwszych 
wyraziła, w słowach uznania skiero-
wanych do uczniów, pani dyrektor Danuta 

Małyszko. Podkreśliła znaczenie współ-
pracy między zespołami klasowymi, 
a także współtworzenia pozytywnego 
wizerunku szkoły, dbałości o wspólne 
dobro i bezpieczeństwo. Dołączyła 
również życzenia, aby trud i wysiłek 
włożony w realizację codziennych 
obowiązków szkolnych dał satysfakcję 
i wyniki w postaci pozytywnych ocen 
i osiągnięć edukacyjnych każdemu 
z uczniów stawiających pierwsze kroki 
w Zespole Szkół. Nagrodą tego dnia, dla 
każdego uczestnika, będą przyznane, 
pierwsze w bieżącym roku szkolnym, 
punkty za wyniki  osiągnięte we 
współzawodnictwie.
Uczniowie klas pierwszych stanęli, na 
zakończenie, do wspólnych fotografii, 
które będą zdobiły początkowe strony 
kronik klasowych. Młodzież wychodziła 
po zajęciach z poczuciem miło spędzo-
nego dnia, a ponadto z odczuciem dobrze 
spełnionego obowiązku i dużą dawką 
optymizmu, że szkoła nie musi być nudna 
i prozaiczna.

Relację przygotowała 
Małgorzata Łotowska

(przedruk z gazetki szkolnej Zespołu 
Szkół w Choroszczy – „Długa Przerwa”)

Szkolny Dzień Integracji Klas Pierwszych

Bezpieczna droga 
do szkoły

Jesień to czas, gdy rośnie liczba zdarzeń 
drogowych z uwagi na pogarszające się 
warunki atmosferyczne i gorszą wi-
doczność. Rośnie też liczba wypadków 
drogowych z udziałem najmłodszych. 
Konieczne jest zatem prowadzenie działań 
z zakresu profilaktyki ruchu drogowego. 
Dlatego też nauczycielki świetlicy „Bajka” 
Szkoły Podstawowej w Choroszczy we 
współpracy z funkcjonariuszami Komisa-
riatu Policji w Choroszczy zorganizowały 
spotkanie pod hasłem „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Celem spotkania było utrwa-
lenie zasad bezpiecznego zachowania się 
na drodze. W spotkaniu 26.09.2012r. 
w świetlicy szkolnej uczestniczyli wycho-
wankowie świetlicy oraz uczniowie klas  
pierwszych. Dzieci obejrzały przedsta-
wienie pt. „Dekalog bezpiecznego 
piechura” i uczestniczyły w pogadance 
prowadzonej przez st. asp. Witolda 
Dzieszko.

Nauczycielki świetlicy

Świetlica „Wesoły 
Sportowiec” działa 
już dwa lata!
Piętnastego września świetlica „Wesoły 
sportowiec” znajdująca się  w pomieszcze-
niach Klubu Sportowego „Narew” 
Choroszcz przy ul. Sienkiewicza 42. 
obchodziła swoje drugie  urodziny. 
Urodziny to bardzo radosny dzień. Takim 
dniem była właśnie wspomniana 
wrześniowa sobota dla wszystkich  osób, 
które uczęszczają do świetlicy.
W ciągu ostatniego roku w świetlicy 
wydarzyło się bardzo wiele. Dzieci 
otrzymały wiele propozycji rozwoju oraz 
spędzenia wolnego czasu W świetlicy w 
ciągu roku realizowano zajęcia rozsze-
rzające i rozwijające wiedzę wycho-
wanków, plastyczno- techniczne, gry i za-
bawy dydaktyczno-wychowawcze, ale 
przede wszystkim rekreacyjno-sportowe.  
Świetlica wzbogaciła się o  konsole gier, 
sprzęt komputerowy. Dzieci i młodzież 
miała możliwość uczestnictwa w cieka-
wych  propozycjach zajęć podczas ferii, 
wakacji oraz  cotygodniowych spotkań 
w ciągu roku szkolnego. Podczas ferii 
w świetlicy odbyły się warsztaty 
fotograficzne, a w wakacje zdobyta wiedza 
została wykorzystana przy tworzeniu 
prezentacji multimedialnej „Choroszcz 
moja mała ojczyzna ”.
Podczas urodzin odbyło się wiele zabaw 
i konkursów. W świetlicy panowała 
podniosła i radosna atmosfera. Dzieci 
i młodzież  otrzymała drobne prezenty, za 
które bardzo dziękujemy przyjaciołom 
naszej świetlicy. Będziemy się starać, aby 
świetl ica nadal  dawała dzieciom 
i młodzieży wiele radości. Jest to bowiem 
miejsce, które daje im tak wiele 
wspaniałych możliwości.

Anna Kozłowska
Marzanna Szumkowska

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 11 
października /czwartek/ 17:00 w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy. 
Podczas spotkania zostaną ustalone godziny 
zajęć oraz podział na grupy. Opłata za zajęcia: 
20 zł za miesiąc.  Zapraszamy!

Ciepło, cieplej - termomodernizacja 
Przedszkola Samorządowego 
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W deszczowe niedzielne popołudnie 26 
sierpnia br. na boisku wiejskim 
w Pańkach aż 11 drużyn z ośmiu 
Ochotniczych Straży Pożarnych potwier-
dziło w toczących się w duchu fair play 
zawodach strażackich wysoką sprawność 
bojową. Podobnie, jak przed rokiem 
drużyny z OSP w Pańkach zajęły pierwsze 
miejsca.
W sztafecie pożarniczej 7×50 m z przesz-
kodami wśród drużyn dorosłych męskich 
najszybsza i najdokładniejsza okazała się 
drużyna OSP z Paniek, zdobywając 61,7 
pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP 
z Choroszczy z wynikiem 63,4 pkt., a 
trzecie OSP z Złotorii – 69,3 pkt. Kolejne 
miejsca zajęły odpowiednio drużyny OSP 
Kruszewo, OSP Rogowo, OSP Rogówek, 
OSP Izbiszcze i OSP Żółtki.
W drugiej konkurencji, jaką były ćwiczenia 
bojowe, również wygrała z wynikiem 41,2 
pkt. drużyna OSP z Paniek. Na drugim 
miejscu uplasowała się OSP Złotoria (43,1 
pkt), a na trzecim OSP Choroszcz (47,8 
pkt). Kolejne były reprezentacje OSP 
z Rogówka, Izbiszcz, Rogowa, Kruszewa i z 
Żółtek.
W klasyfikacji generalnej pierwsze 
miejsce zajęła, zwycięska także w roku 
ubiegłym, drużyna OSP Pańki z wynikiem 
102,9 pkt, drugie miejsce zajęła drużyna 
OSP Choroszcz (111,2 pkt), a trzecie OSP 
Złotoria (112,4 pkt). Kolejne miejsca 

zdobyły reprezentacje OSP z Rogówka, 
Kruszewa, Izbiszcz, Rogowa i z Żółtek.
W klasyfikacji drużyn młodzieżowych 
reprezentacja Paniek wyprzedziła 
młodzieżówkę OSP z Żółtek. Bardzo 
dobrze zaprezentowała się też Kobieca 
Drużyna Pożarnicza OSP Pańki, która 
podobnie jak przed rokiem była  jedyną 
drużyną tego typu.
Drużyny z najlepszymi wynikami otrzy-
mały oprócz pamiątkowych dyplomów 
i pucharów także sprzęt gaśniczy oraz 
umundurowanie,  a na wszystkich 
uczestników zawodów czekał ciepły 
posiłek.
Nie zawiodła publiczność – zmaganiom 
strażaków nieustannie pomimo padają-
cego deszczu, kibicowała duża grupa 
mieszkańców gminy.
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz 
pogratulował wszystkim uczestnikom 
zawodów sportowej postawy i co-
dziennego przygotowania do niesienia 
pomocy. Podziękował też organizatorom 
(Zarządowi Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Choroszczy i OSP w Pańkach) za  
wzorowe przygotowanie imprezy. 
W przyszłym roku deklarację organizacji 
dorocznych zawodów Ochotniczych 
Straży Pożarnej złożyła OSP w Złotorii.

Wojciech Jan Cymbalisty
fot. Zbigniew Andruszkiewicz

BURMISTRZ CHOROSZCZY
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

położonych
w obrębie miasta Choroszcz o nr geod. 588/5, 108/58, 108/60

i w obrębie Izbiszcze o nr geod. 60/1

Nieruchomości położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz.:
- działka o nr geod. 588/5 o pow. 0,1002ha, cena wywoławcza 81 914,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana o kształcie lekko 
wydłużonymzbliżonym do prostokąta, rolniczym sposobie użytkowania. W południowo – wschodniej części działka jest przecięta w 
poprzek napowietrzną linią elektryczną średniego napięcia. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest w ok. 70% powierzchni pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz usługi inne 
nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym, obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności 
w granicach własnej działki; a na pozostałych ok. 30% powierzchni pod tereny zieleni parkowej urządzonej istniejące i projektowane, 
ustala się zakaz zmiany ich przeznaczenia na inne cele.
- działka o nr geod. 108/58 o pow. 0,0254ha, cena wywoławcza 13 073,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana, 
niezagospodarowana o kształcie nieforemnym. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w 
planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.
- działka o nr geod. 108/60 o pow. 0,0263ha, cena wywoławcza 13 537,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana, 
niezagospodarowana o kształcie nieforemnym. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w 
planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.
Nieruchomość położona w obrębie Izbiszcze, gm. Choroszcz:
- działka o nr geod. 60/1 o pow.0,1000ha, cena wywoławcza 36 630,00zł (netto). Nieruchomość niezabudowana, o kształcie zwartym 
zbliżonym do trapezu, położona pośród skupisk zabudowy siedliskowej. Grunt niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony. 
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszar przemieszanej zabudowy 
zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej. W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi”(kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
21 lipca 2004r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313)

00Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16.10.2012roku o godz. 10  w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. 
Dominikańska 2 (sala konferencyjna).
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 11.10.2012r. na konto Urzędu Miejskiego 
nr81114017750000253687001002.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) do ceny osiągniętej w 
przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w 
pieniądzu.
Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. 
Koszt umowy oraz koszty ewentualnego wyznaczenia nieruchomości w terenie ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 , poz. 2108 ).

K O M U N I K A T

III Turniej Orlika
W piękny, piątkowy słoneczny ranek 14 
września na Orliku w Choroszczy odbyły 
się gminne eliminacje III edycji Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. 
Imprezę otworzył Wojciech Błaszko – 
Prezes M-GKS „Narew” Choroszcz. 
W zmaganiach piłkarskich w duchu fair-
play udział wzięły cztery drużyny. 
Pierwsze miejsce z dorobkiem 9 pkt. zajęła 
drużyna Kopa Choroszcz, drugie – 
reprezentacja Szkoły Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza w Choroszczy (6 pkt.), trzecie 
– drużyna Kruszewiaków (3 pkt.), a 
czwarte – uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Złotorii. Nagrody i upominki młodym 
sportowcom wręczyła organizator 
wydarzenia – Małgorzata Świątkowska. 
Sukces drużyn z Choroszczy nie powinien 
nikogo dziwić – w miasteczku od lat działa 
prowadzący  szeroką  dz ia ła lność  
szkoleniową Miejsko-Gminny Klub 
Sportowy „Narew” Choroszcz. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
sportowej postawy - mamy nadzieję, że 
udział w przyszłorocznych eliminacjach 
wojewódzkich zaowocuje jak najlepszym 
miejscem.

Red.

Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 

Choroszcz w Pańkach

Od 12 września 2012 24,5 km na odcinku 
od Jeżewa do Porosłów są otwarte po 
dwa pasy ruchu w każdą stronę. To – 
o b o k  b e z ko l i z y j n e j  o b w o d n i c y  
Zambrowa – pierwszy odcinek drogi 
ekspresowej S8 na Podlasiu, obie 
w s p ó ł f i n a n s o w a n e  z  P r o g ra m u  
O p e r a c y j n e g o  I n f r a s t r u k t u r a  i  
Środowisko. Na skutek zabiegań 
Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno 
GDDKiA zdecydowała, że właśnie do 12 
września zostanie wprowadzona 
tymczasowa organizacja ruchu z 
ograniczeniem prędkości do 90 km/h, ale 
z dostępem do całej szerokości jezdni, co 
powinno ułatwić kierowcom podróż 
prawie gotową drogą. 
W połowie września  droga S8 stała się 
przyjaźniejsza mieszkańcom leżących przy 
trasie miejscowości. Został otwarty most 
na Narwi, dzięki czemu Choroszcz i 
Złotoria zostały połączone bezpośrednią 
drogą  loka lną  (przedłużenie  u l .  
Żółtkowskiej). Umożliwiło to powrót na 
„dawne” trasy  – tj. nieomijające Żółtek 
–komunikacji zbiorowej. Natomiast na 
skrzyżowaniu S8 z drogą z Kolonii Porosły i 
z drogą powiatową Porosły-Horodniany 
uruchomiona została długo wyczekiwana 
przez mieszkańców sygnalizacja świetlna. 
Na całej trasie pojawiły się wreszcie 
oznakowania kierunkowe. Niemniej w 
Narwi i Horodniance upłynie jeszcze wiele 
w o d y,  za n i m  m i e s z ka ń c y  Ł y s e k  
przyzwyczają się, że zjeżdżają z ronda do 
swej wsi nie przy znaku „Łyski Cenrum”, a 
przy strzałce z napisem „Jeroniki”, 
natomiast mieszkańcy Złotorii wjeżdżają 
do centrum wsi przy strzałce kierunkowej 
„Tykocin” zamiast „Złotoria Centrum”.
Rozbudowa drogi  krajowej nr 8 do 
parametrów drogi ekspresowej  na 
odcinku Jeżewo -Białystok rozpoczęła się 
w 2009 roku – umowa na zrealizowanie 
inwestycji w systemie ”Zaprojektuj i 
zbuduj” podpisana została 12 sierpnia. Po 
trwających niespełna rok pracach 
projektowych,  16 lipca 2010 wykonawca 
złożył wniosek o pozwolenie na budowę, 

które – dzięki staraniom wojewody i 
pracowników Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – wydane zostało już w 
na początku października. Wtedy też 
wojewoda nadał pozwoleniu rygor 
natychmiastowej  wykonalności. Te 
działania umożliwiły  natychmiastowe 
rozpoczęcie prac jesienią  2010 – zaznacza 
Joanna Gaweł Rzecznik Prasowy Urzędu 
Wojewódzkiego. Dodaje również, że 
inwestycja obejmowała: budowę dwóch 
jezdni  drogi głównej, każda po dwa pasy 
ruchu, wraz z pasami włączenia i 
wyłączenia  w rejonie węzłów  o łącznej 
długości 24,515 km oraz dróg lokalnych ( 
około 30 km)   i drogi autobusowej z 
zatokami autobusowymi i wiatami 
przystankowymi (nieco ponad 25 km).
Wybudowano także nowy most nad 
Narwią, węzły Jeżewo, Rzędziany, Tykocin 
i Choroszcz oraz skrzyżowania z drogą 
powiatową w miejscowości Porosły. 
Powstały przejazdy gospodarcze  dla 
zapewnienia  komunikacji lokalnej, a w 
celu ułatwienia podróży rowerzystom 
powstały ścieżki rowerowe. Zbudowano 
urządzenia kanalizacji deszczowej dla 
odwodnienia dróg i podczyszczania wód 
opadowych a także zbiorniki na nie. 
Powstały ekrany akustyczne i wały 
ziemne, wykonano oświetlenie drogowe, 
bariery ochronne, w tym prawie 92 
kilometrów  barier stalowych,  800 
metrów barier betonowych i 600  metrów 
barier  linowych oraz 34,4 km ogrodzeń 
drogi celem zabezpieczenia przed 
wtargnięciem  zwierząt na drogę. 
Wzniesiono s stacje METEO oraz 
ustawiono 1588 znaków , 170 tablic 
kierunkowych, 32 bramownic – wylicza 
R z e c z n i k .  W a r t o ś ć  k o n t r a k t u  
budowlanego to prawie 680 mln zł, 
poziom dofinansowania z PIOŚ – 528 mln. 
zł. Wykonawcą było konsorcjum firm:  
Mota-Engil Polska S.A., Strabag sp. z o.o. 
oraz Transprojekt Gdańsk sp. z o.o.

WJC

Ósemka otwartaPuchar Ligi Gminnej powrócił do Izbiszcz!

Nowe wygrane Piotra Wasiluka
Piotr Wasiluk – reprezentant Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton 
Choroszcz – zajął I miejsce w rozgrywanym w Suchedniowie w dniach 28-30 września 
Pucharze Gór Święto-krzyskich w kategorii U-19 w grze pojedynczej mężczyzn i III 
miejsce w grze mieszanej. „Gazeta w Choroszczy” gratuluje znakomitych wyników 
i życzy dalszych sukcesów!

Red. Działu Sportowego

Kramik ogłoszeń drobnych:

Sprzedam tłumik środkowy i końcowy 
do opla astra/kombi, stan bdb, 

tel. 886 536 829

Zapraszamy na mecze M-GKS 
„Narew” Choroszcz

Od soboty 11 sierpnia trwają rozgrywki sezonu 2012/2013 Klasy Okręgowej 
Seniorów, w których uczestniczy drużyna Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego 
„Narew” Choroszcz. W związku z remontem płyty głównej boiska w Choroszczy 
wszystkie spotkania rundy jesiennej i pierwsze rundy wiosennej, których 
gospodarzem będzie M-GKS „Narew” Choroszcz, są rozgrywane na boisku we wsi 
Łyski (gm. Choroszcz). Poniżej przedstawiamy terminarz spotkań i zapraszamy na 
mecze! Pełne wyniki spotkań publikujemy na stronie gazeta.choroszcz.pl.

Spotkania rozgrywane na boisku w Łyskach:
13. Kolejka: M-GKS „Narew” Choroszcz – Forty Piątnica, 20.10.2012 (sobota),  14:00
14. Kolejka: M-GKS „Narew” Choroszcz - KS Wasilków, 27.2012 (sobota),  14:00
17. Kolejka (runda wiosenna): M-GKS „Narew” Choroszcz – KS Śniadowo, 17.11.2012 
(sobota),  12:00                                                                                                                    KS

Puchar Ligi Gminnej po roku przerwy powrócił trafił 7 X 2012 do Izbiszcz. Drużyna jeszcze 
przed 18. kolejką wypracowała trzypunktową przewagę i korzystny bilans bramek. 
Ostatecznie, po zwycięstwie z Żółtkami, które oddały mecz walkowerem, drużyna 
Izbiszcz wygrała Ligę Gminną z aż 48 punktami na koncie. Na drugim miejscu uplasował 
się zwycięzca sprzed roku - Rajkom, a na trzecim beniaminek, ale i sprawca wielkiej 
pozytywnej niespodzianki tego sezonu - zespół Opmar Łyski Złotoria. Więcej wyników 
na naszej stronie gazeta.choroszcz.pl. Od połowy października ruszają rozgrywki 
pucharowe - w grupie I zagrają LZS Choroszcz, Zaczerlany i Rajkom, w II - Pańki, Izbiszcze i 
Barszczewo, a w III - Lambada Choroszcz, Tornado Klepacze i Opmar.

Red.

Drużyna Izbiszcz. Fot. W. Cymbalisty


