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Więcej o wydarzeniu na stronie 8

Uprzejmie informuję o otwarciu 
Kancelarii Radcy Prawnego Marka Siłkowskiego. 

Biuro Kancelarii mieści się w budynku „Cenrum Komła”, przy ul. Powstania Styczniowego 
10 w Choroszczy. 
Pomogę Państwu w rozwiązaniu wszelkich problemów z zakresu prawa cywilnego 
i rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, a w szczególności dotyczących spraw: 
rozwodowych, podziału majątku, spadkowych, alimentacyjnych, ustalenia kontaktów 
z dzieckiem, pracowniczych i innych.
W celu umówienia dogodnego terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu: (+48) 692 – 185 – 070

Radca prawny Marek Siłkowski

Wybory
do Parlamentu
Europejskiego

25 maja 2014, 7:00 - 21:00
Spis gminnych obwodów 

i siedzib komisji - miejsc głosowania 
- znajdziesz na str. 2.

Uwaga dzieci, uwaga rodzice! W niedzielę 1 czerwca 2014 na Błoniach Jana Pawła II (teren za kościołem i klasztorem w Choroszczy) 
odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie przewidziano moc atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych!
Na wydarzenie zapraszają: Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy, Urząd Miejski i Miejsko-Gminne Centrum Kultury.

Choroszcz, 1 czerwca, od 13:00 - Dzień Dziecka Nowy numer „Gazety w Choroszczy” 

ukaże się w drugim pełnym tygodniu czerwca. Znajdą się w nim liczne aktualności, 
a tematem numeru będą nadchodzące Dni Choroszczy. Ponadto raport o wynikach 
wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Redakcja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej po raz czwarty będzie 
uroczyście obchodzony w Choroszczy. Marsz z Flagą 
rozpocznie się 2 maja ok. 18.40 /bezpośrednio po 
Mszy Św. o 18:00/ na Rynku 11-go Listopada 
w  C h o ro szc zy.  Po  p r ze m a rszu  u l i ca m i  A . 
Mickiewicza i Powstania Styczniowego na Plac 
Zygmunta Brodowicza przed gmach Centrum 
Kultury odbędzie się koncert plenerowy Chóru 
Miejskiego pod dyrekcją Jerzego Tomzika. 
W repertuarze znajdą się pieśni i  piosenki 
patriotyczne. W przypadku złej pogody koncertu 
można będzie posłuchać w budynku M-GCK. 
Równolegle z koncertem odbędzie się nie lada 
gratka dla miłośników sportu – mecz Lambada 
Choroszcz kontra Radar Krynice. Nagrodą będzie 
puchar Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała.
Wszystkie osoby dumne ze swej Ojczyzny zachęcamy 
do uczestnictwa w marszu oraz wzięcia swoich flag. 
Organizatorami  są Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość Skała, choroszczańskie Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Lambada Choroszcz.      Red.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela 
i św. Szczepana Męczennika serdecznie zapraszają na VI Festiwal Pieśni Patriotycznej 
i Religijnej. W tym roku wystąpią lokalni artyści. Zagrają i zaśpiewają bardowie – 
Krzysztof Malinowski i Andrzej Sztabelski. Z patriotycznym i religijnym repertuarem 
wystąpią Klepaczanki. Ponadto wiersze o Polsce i Podlasiu deklamować będą zwycięzcy 
konkursu recytatorskiego „Słowo o Polsce”. Wydarzenie odbędzie się w choroskim 
kościele. Początek o 12:00, bezpośrednio po Mszy Świętej.                                          M-GCK

Festiwal Pieśni Patriotycznej
 i Religijnej

- Choroszcz, 3 maja, 12:00

Koncert urodzinowy w hołdzie 
świętemu Janowi Pawłowi II

- Konowały, 18 maja, 12:00
Chór Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją prof. Edwarda Kulikowskiego zaśpiewa 
w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II w niedzielę 18 maja 2014 roku w kościele 
parafialnym w Konowałach. Początek koncertu o godz. 12:00. Koncert poprzedzi Msza 
Święta (o 11:00) pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. abp. Stanisława Szymeckiego. 
Następnie zostanie odsłonięta wystawa fotograficzna pt. „Na Krańce Świata - Brazylia” 
(MIVA POLSKA). Bezpośrednio po koncercie odbędzie się promocja książki „Ewangelia 
i Afrobrazylijczycy”.
Na wydarzenia serdecznie zapraszają: Urząd Miejski w Choroszczy, Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Konowłach oraz Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w Choroszczy.            M-GCK

,



Nr obwodu G r a n i c e       o b w o d u Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1. 
 

Część miasta Choroszczy, w skład którego wchodzą ulice: Juliusza 
Słowackiego, Powstania Styczniowego 4 i 7, w tym bloki 6, 6a, 6b, 6c, 8, 
Powstania Styczniowego 9, 13, 15, 17, 21 i 26 w tym bloki Nr 8a, 8b, 14, 16, 
18, 20, 20a, 22,24, Białostocka, Tadeusza Kościuszki, Generała Zygmunta 
Berlinga, Józefa Piłsudskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława 
Raginisa, Romualda Traugutta, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleksandra 
Chodkiewicza, Ks. Franciszka Pieściuka, Lipowa, Akacjowa, Brzozowa, 
Klonowa, Świerkowa, Adama Mickiewicza, Podleśna, Chmielna, Warszawska, 
Łąkowa, Dzika, Leśna, Sosnowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stefana 
Żeromskiego, Rumiankowa, Konwaliowa, Chabrowa, Sportowa 

Zespół Szkół 
w Choroszczy 
(Gimnazjum) 

(lokal przystosowany 
do potrzeb 
wyborców 

niepełnosprawnych) 

2. Część miasta Choroszczy, w skład którego wchodzą ulice: Aleja 
Niepodległości, Rybacka, Spławikowa, Wodociągowa, Wędkarska, 
Narwiańska, Żółtkowska, Mieczysława Sarosieka, Batalionów Chłopskich, 
Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Legionowa ,Tykocińska, Szpitalna, 
Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, 3-go Maja, Plac im. Zygmunta Brodowicza, 
część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Dzikie, Dzikie - 
Kolonia, Żółtki, Żółtki - Kolonia 

Świetlica Miejsko – 
Gminnego Centrum 

Kultury  w Choroszczy 

3. Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Złotoria,  
Babino 

Szkoła Podstawowa 
w Złotorii 

4. Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Rogowo, 
Pańki, Rogowo-Kolonia, Rogówek, Rogowo-Majątek, Ruszczany 

Szkoła Filialna 
w Rogowie 

5. Część gminy Choroszez, w skład której wchodzą miejscowości: Kruszewo, 
Śliwno, Izbiszcze, Konowały 

Szkoła Podstawowa 
w Kruszewie 

6. Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Czaplino, 
Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany, Gajowniki, Oliszki, 
Krupniki, Sienkiewicze 

Przedszkole 
Samorządowe 
w Barszczewie 

7. Część gminy Choroszcz,  w skład której wchodzą miejscowości : Klepacze, 
Turczyn 

Remiza OSP 
w Klepaczach 

8. Część gminy Choroszcz, w skład której wchodzą miejscowości: Porosły , 
Porosły-Kolonia, Łyski, Jeroniki 

Świetlica wiejska 
w Łyskach 

9. Część miasta Choroszczy, w skład którego wchodzą ulice: Dominikańska, 
Kolonia Gaj, Ogrodowa, Piaskowa, Szyszkowizna, Zamkowa, Zastawie I, II, III,  
Stefana Mikołaja Paca, Szkolna, Jana Klemensa Branickiego, Kruszewska, 
Zaczerlańska, Rynek 11-go Listopada, Bobrowa, Lisia, Sarnia, Torfowa, 
Żwirowa, Kościukowska 

Remiza OSP 
w Choroszczy 

(obwód wyznaczony 
dla celów głosowania 
korespondencyjnego) 
(lokal przystosowany 

do potrzeb 
wyborców 

niepełnosprawnych,) 

  10. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Choroszczy 

SPP ZOZ 
w Choroszczy 

  11. Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy Dom Pomocy 
Społecznej 

w Choroszczy 
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PYTANIE:
W marcu 2014 r. ukończyłem 60 lat. W trakcie mojego stażu pracy pracowałem 16 lat w warunkach 
szczególnych jako technik weterynarii. Na dzień 01.01.1999 r. w moim przekonaniu posiadam 25 
letni staż pracy, gdyż po ukończeniu 16 lat, a przed podjęciem pierwszej pracy pracowałem 
w gospodarstwie rolnym moich rodziców. 
ZUS odmówił mi  przyznania emerytury. ZUS uznał pracę w warunkach szczególnych, nie uznał mi 
natomiast pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 lat, a przed podjęciem zatrudnienia. 
Do „ogólnego” stażu pracy zabrakło mi według ZUS, 4 miesięcy.

Jan
Prawnik wyjaśnia:
Na podstawie art. 24 ust 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.), urodzonym po dniu 
31.12.1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prawo do emerytury 
z tytułu osiągnięcia niższego wieku emerytalnego przysługuje po spełnieniu warunków z art. 184 
w/w ustawy. 
Zgodnie z przytoczonym przepisem, ubezpieczonym – mężczyznom urodzonym po 31 grudnia 
1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 
na dzień 1 stycznia 1999 r. osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub charakterze określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. 

2) okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat. 
Emerytura o której mowa wyżej przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do Otwartego 
Funduszu Emerytalnego.

Pracownik (mężczyzna), który wykonywał prace w szczególnych warunkach, nabywa prawo do 
emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat,
2) ma wymagany okres zatrudnienia 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych 

warunkach wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy.
W sytuacji, gdy czytelnik spełnił w/w przesłanki ( wymagany obniżony wiek i 25 letni okres 
składkowy i nieskładkowy w tym 15 lat w szczególnych warunkach) może ubiegać się o przyznanie 
emerytury.
Wskazać należy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej przy ustalaniu prawa do 
emerytury uwzględnia się również przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy 
w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia -  traktując je jak okresy składkowe - jeżeli 
okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od 
okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego 
okresu.
W sytuacji,  jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczona była 
przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy 
(tj. co najmniej 4 godziny dziennie), to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres 
także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych. 
Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy Czytelnik może udowodnić np. na podstawie 
posiadanych dokumentów lub zeznań świadków fakt pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, 
może ubiegać się o jego zaliczenie do ogólnego stażu pracy.
Od otrzymanej decyzji ZUS należy wnieść odwołanie za pośrednictwem organu rentowego, który 
wydał decyzję do właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania Sądu Okręgowego – Sądu 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. W odwołaniu 
należy przedstawić wszelkie dowody na poparcie swych twierdzeń.

Magdalena Zinówko – Siłkowska i Marek Siłkowski
Kancelaria Radcy Prawnego Marka Siłkowskiego
ul. Powstania Styczniowego 10
16 – 070 Choroszcz

Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy
 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, które z obwodowych 
komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Na podstawie  art. 16 par. 1 i art. 61a  par. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, póz. 112 ze zm.) podaje 
się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, 
które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Prawnik radzi
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PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
DORADCA: KAZIMIERZ BOCHENKO

ZAPRASZA ROLNIKÓW DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU
O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE i ROLNOŚRODOWISKOWE

oraz pomoc w dostosowaniu gospodarstwa do minimalnych wymagań i norm w ramach 
kontroli przez ARiMR

Choroszcz – ul. Sienkiewicza 29
(w budynku obok Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, wejście od strony placu zabaw)

tel. 85 –7193011, kom. 536 609 411
00 00 00 00 00 00godziny pracy: poniedziałek - 8  – 16 , wtorek - 8  – 16 , czwartek - 8 - 16

Uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu 
wypełnienia wniosku.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do 12 maja 2014 r. do urzędu gminy. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, póz. 721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Burmistrza Choroszczy o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do 
Burmistrza Choroszczy przez wyborcę niepełnosprawnego do 5 maja 2014 r. 
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie 
za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia 
pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pokój nr 1 albo pod nr. telefonu: 85 713 22 21 lub w formie elektronicznej, 
adres e-mail  .urzad@choroszcz.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00. Przed 
przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny 
dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Unia Europejska i Choroszcz
- dziesięć lat współpracy

Zapraszamy do lektury cyklu artykułów 
o tematyce europejskiej i samorządowej

w maju na stronach internetowych
 CHOROSZCZ.PL i GAZETA.CHOROSZCZ.PL

Warto inwestować – spotkanie 
o kanalizacji w Porosłach

W poniedziałek 7 kwietnia nieco po 17:00 w gościnnych murach Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Porosłach odbyło się spotkanie  poświęcone przyznaniu przez Zarząd Województwa 
Podlaskiego, Zakładowi Energetyki Cieplnej w Choroszczy środków na budowę II etapu 
kanalizacji sanitarnej w Porosłach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa 
podlaskiego Mieczysław Baszko i zastępca burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski, a debatę 
poprowadził radny Rafał Łada. Wicemarszałek poinformował zebranych o staraniach 
o zwiększenie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o tym, że już 16 kwietnia 
zostaną podpisane umowy na realizację 33 inwestycji – w tym na II etap budowy kanalizacji 
sanitarnej w Porosłach, na który przeznaczono dotację w wysokości ok. 1,3 mln zł.

Zastępca burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski zaznaczył, że jest to ważne przedsięwzięcie dla 
miejscowości, ale nie wyczerpuje potrzeb inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej 
w Porosłach, gdyż na budowę czeka linia kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Porosły – 
Krupniki oraz teren zaliczony do III etapu budowy kanalizacji w Porosłach. Dodał, że magistrat czyni 
starania, by znaleźć środki na te przedsięwzięcia, zwłaszcza, że zbudowanie kanalizacji wzdłuż silnie 
zużytej szosy powiatowej otworzy możliwość jej remontu. Burmistrz upatruje szansy nie tylko 
w środkach zewnętrznych, lecz również w sumach, jakie choroski Zakład Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji będzie mógł pozyskać z amortyzacji dużych inwestycji z ostatnich lat. 
Podkreślił, że to jest szansa na inwestycyjne koło zamachowe. Podobną rolę może spełniać 
partycypacja mieszkańców w kosztach zadeklarowana we wnioskach kierowanych do ZECWiK-u 
bądź w ramach inicjatyw lokalnych.
„Warto w was inwestować”  - podkreślał Wicemarszałek Baszko. Co ważne, na ten temat panowała 
na zebraniu pełna zgoda. Mieszkańcy miejscowości żywili nadzieję, że w przyszłych latach będzie 
kontynuowane systematyczne inwestowanie na znaczną skalę w infrastrukturę tak, jak ma to 
miejsce obecnie, gdy drugi etap kanalizacji ma być zbudowany w rok po etapie pierwszym.

WJC
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We wtorek 8 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Rogowie odbyło 
się spotkanie informacyjne o współwłasności leśnej w tejże 
miejscowości. Dzięki zabiegom sołtysów: Rogowa – Marioli 
Popko i Rogowa Kolonii – Witolda Wróblewskiego oraz 
wsparciu magistratu, udało się zebrać szeroki panel ekspertów 
a na spotkanie przybyli liczni współwłaściciele wspomnianego 
terenu liczącego nieco ponad 33 hektary i od lat '70 ubiegłego 
wieku będącego źródłem kłopotów jego posiadaczy. Kolejne ze 
spotkań – tym razem poświęcone wypełnianiu wniosków – 
odbyło się w sobotę 26 kwietnia o 17:00 w świetlicy wiejskiej 
w Rogowie. W tym samym miejscu odbędą się też następne 
spotkania w poniedziałki 5 i 12 maja o 17:00.

Na pierwszym z kwietniowych spotkań Mirosław Zalewski – 
Zastępca Burmistrza Choroszczy – zaznaczył, że grunty 
funkcjonują jako współwłasność, a nie wspólnota, co jest 
przyczyną wielu problemów, ponieważ każda decyzja – nawet 
dotycząca uzyskania metra sześciennego drewna – wiąże się 
z koniecznością uzyskania zgody wszystkich właścicieli. Jest ich aż 
112, co czyni ową drogę niemożliwą. Co więcej – dodawał 
Burmistrz – nie wszystkie prawa spadkowe są stwierdzone 
i wykazane w ewidencji gruntów.
Burmistrz zaproponował rozwiązanie polegające na scaleniu 
(komasacji) lasu. Scalenia dokonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji, 
a wnioski o nie należy składać do Starostwa Powiatowego. 
Zasugerował, że proces można wykonać wspólnie z terenami 
leśnymi w Majątku Rogowo. 
Aby scalenie mogło dojść do skutku, wniosek o scalenie musi 
złożyć połowa + jeden właścicieli. Natomiast, aby mogło dojść 
przy tej okazji do zniesienia współwłasności, wniosek o wyjście ze 
współwłasności muszą złożyć wszyscy. Alternatywą wyjścia ze 
współwłasności bez zgody wszystkich współwłaścicieli jest 
wyłącznie droga sądowa. Stanowisko gminy podzielili 
przedstawiciele powiatu białostockiego.
Scalenie i podział wykonywane są na koszt Skarbu Państwa, 
dodatkowo przeznaczane są środki na budowę niezbędnej 
infrastruktury drogowej na podzielonych na nowo terenach. 
Jedyną czynnością generującą opłaty dla właścicieli jest 
stwierdzenie praw spadkowych - dotyczy to przypadków, gdy nie 
zostały one jeszcze stwierdzone.
Przedstawiciel Nadleśnictwa Dojlidy zaznaczał, że mieszkańcy 
Podlasia systematycznie rezygnują z uczestniczenia w tworach 
typu współwłasność, bowiem obecnie są one rozwiązywane 
w okolicach Bielska, Sokółki, Hajnówki i Siemiatycz. Zachęcał do 
scalania i dobrze pojętej solidarności lokalnej.
Bolesław Zalewski – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji 
w Białymstoku – rozwiewał wątpliwości zebranych, informował, 
że scalenia są obecnie coraz częstsze i likwidują trudności 
związane z gospodarowaniem na tzw. szachownicach, gruntach 
bardzo wąskich i bardzo długich, gdzie granice między działkami 
zacierają się i są przyczyną konfliktów. 
Cała procedura scaleniowa trwa zazwyczaj 2-3 lata, a każda z 
działek poddanych pod scalenie jest najpierw dokładnie 
otaksowana tak, aby sprawiedliwie oddać po podziale każdemu 
równowartościowy ekwiwalent.

W czasie spotkania wyjaśniono również pochodzenie żwirowni 
w Rogowie Kolonii, która powstała z potrąceń ze scalania i jest 
obiektem, z którego każdy z mieszkańców sołectw Rogowa 
i Rogowa Kolonii może korzystać, ale tylko na własne potrzeby, 
bez prowadzenia na bazie tejże żwirowni działalności 
gospodarczej.

Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza Choroszczy - 
w podsumowaniu spotkania apelował o możliwie szybkie 
działania, gdyż każdy rok zwiększa liczbę współwłaścicieli. 
W 1992 było ich 75 – obecnie wykazanych jest 112. Burmistrz 
dodawał, że z każdym rokiem wyjście z klinczu współwłasności 
z tych powodów będzie coraz trudniejsze.

Będziemy informować, czy współwłaściciele zdecydują się na ten 
krok i odzyskają pełne prawo do swej własności leśnej, z której 
obecnie nie mogą korzystać a muszą za nią płacić podatek.

WJC

Współwłasność – ziemia 
prawie niczyja. 

O losach lasu w Rogowie

Grupa Miejscowości 
Liczba 

gospodarstw 
domowych 

Data Godzina Miejsce 

1 

Łyski, Jeroniki, Oliszki, Babino, 
Dzikie, Dzikie Kolonia, Szyszkowizna, 
Sienkiewicze, Złotoria, Żółtki, Żółtki 

Kolonia 

90 6 05.2014 wtorek 17.00 
Budynek OSP w Choroszczy 

ul. Dominikańska  22 

2 
Klepacze, Krupniki, Turczyn, Porosły, 

Porosły Kolonia 
85 6 05.2014 wtorek 19.00 

Budynek OSP w Choroszczy 
ul. Dominikańska  22 

3 

Barszczewo, Czaplino, Gaj Kolonia, 
Gajowniki, Konowały, Kościuki, 

Kruszewo, Mińce, Ogrodniki, Pańki, 
Pańki Kolonia, Rogowo, Rogowo 

Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, 
Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, 
Zaczerlany Kolonia, Izbiszcze 

88 7 05.2014 środa 17.00 
Budynek OSP w Choroszczy 

ul. Dominikańska  22 

4 Choroszcz 117 7 05.2014 środa 19.00 
Budynek OSP w Choroszczy 

ul. Dominikańska  22 

 

wszystkich projektów przyjętych do realizacji. Gmina 
Choroszcz 5 sierpnia 2013 roku podpisała umowę na 
realizację projektu z Zarządem Województwa Podlaskiego, 
która obecnie (po podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem 
Optima) weszła w fazę realizacji rzeczowej.

W najbliższych dniach zostanie opracowany i opublikowany 
na stronach internetowych Gminy Choroszcz choroszcz.pl 
i Firmy Optima: www.optimapolska.com.pl szczegółowy 

harmonogram instalacj i  kolektorów słonecznych 
w poszczególnych miejscowościach. 

Na początku maja planowane są zebrania z uczestnikami 
projektu, podczas których zostaną przedstawione 
szczegółowe informacje o instalowanych zestawach 
kolektorów słonecznych, szczegółowy harmonogram 
dostępny jest na stronie: choroszcz.pl oraz poniżej.

Urząd Miejski w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że w dniu 14.04.2014 r. została podpisana umowa 
z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym OPTIMA Paweł Wyszyński, ul. Zambrowska 18 lok. 1, 
16-001 Kleosin – Białystok wyłonionym w przetargu nieograniczonym na „Dostawę i montaż 
kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach realizacji 
zadania dostawy i montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych 
indywidualnych użytkowników i obiektach użyteczności publicznej Gminy Choroszcz. 
W realizowanym projekcie pn.: „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości 
powietrza na terenie Gminy Choroszcz” wyłonione przedsiębiorstwo zaoferowało wykonanie 
zadania za kwotę 6 139 500,00 zł.

 Warto przypomnieć, że projekt pn.: „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości 
powietrza na terenie Gminy Choroszcz” zakłada montaż aż 380 zestawów kolektorów płaskich na 
budynkach mieszkalnych oraz 7 zestawów na budynkach użyteczności publicznej należących do 
gminy (Urząd Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Zespół Szkół w Choroszczy, 
Szkoła Podstawowa w Złotorii, Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, Filia Przedszkola 
Samorządowego w Łyskach, Filia Przedszkola Samorządowego w Barszczewie).
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy 
oraz pozwoli na korzystanie ze słonecznej energii odnawialnej, przyczyniając się tym samym do 
zmniejszenia zużycia ilości energii wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych zanieczyszczających 
środowisko naturalne.
Instalowane kolektory słoneczne będą służyły do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 
bytowe gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Szacuje się, że w wyniku 
realizacji projektu (w skali roku) kolektory słoneczne będą mogły wytworzyć ok. 779 100 kWh energii 
służącej podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Nastąpi także redukcja emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z palenisk domowych na paliwa stałe. Szacuje się, iż redukcja emisji CO  oraz innych 2

gazów wyniesie (rocznie) około 298 ton.
Projekt przygotowany przez Gminę Choroszcz otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 274 181,71 
zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony 
środowiska (Energia odnawialna: słoneczna). To największa kwota dofinansowania wśród 

Informacja dot. przetargu 
na Dostawę i montaż kolektorów 

słonecznych
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Słowo o Polsce – tym razem bardziej podlaskie

W sobotnie popołudnie 12 kwietnia Chór Miejski pod dyrekcją 
Jerzego Tomzika koncertował w gościnnych murach auli Zespołu Szkół 
w Choroszczy. Nie było to zwykłe wydarzenie muzyczne, bowiem Chór 
Miejski z Centrum Kultury obchodził dziesięciolecie istnienia, stąd – 
tak jak 3 maja 2004 roku – koncert otworzył śpiew hymnu z czasów 
piastowskich „Gaude Mater Polonia”. Chór Miejski radości i dumy 
przysporzył i Polsce, i choroszczańskiej społeczeności, gdyż nie tylko 
świętował dziesięciolecie pracy na niwie muzyki, lecz także 
zaprezentował po raz pierwszy swą najnowszą płytę pt. „Nasze 
modlitwy. Wiara może być radością”.

Romuald Ożlański, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
powitał serdecznie wszystkich, licznie przybyłych melomanów. Zgodnie 
z tradycją muzycznej chluby Choroszczy pierwsze piosenki zaśpiewały 
najmłodsze chórzystki i otrzymały gromkie brawa. Pięknych emocji 
dostarczyły też piosenki znakomicie wyśpiewane przez chórzystki ze 
starszej grupy – tym razem były to utwory z najnowszej płyty. Każdy 
z perfekcyjnie zaśpiewanych utworów wzbudzał zrozumiały aplauz.
Za dziesięcioletnią pracę i znakomite jej efekty dziękował Jerzemu 
Tomzikowi Burmistrz Choroszcz Jerzy Ułanowicz. Przypomniał 
o aktywności Chóru Miejskiego na lokalnej scenie muzycznej, 
o koncertach na choroszczańskich imprezach oraz o promowaniu gminy 
w kraju i za granicą. Burmistrz przypomniał trudne chwile w życiu grupy i 
gratulował przezwyciężenia trudności, które los stawiał na drodze 
Chóru Miejskiego. Szczególnie ciepłe słowa uznania skierował do 
Jerzego Tomizka i chórzystek śpiewających już 10 lat. Choroszczański 
samorząd przygotował dla wszystkich młodych, zdolnych śpiewaczek 
i śpiewaków słodkie niespodzianki.
Miłym akcentem było przekazanie przez Helenę Marcinkiewicz listu 

Dziesięć lat przygody ze śpiewem
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W środę 9 kwietnia w gmachu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
zawitały recytatorki i recytatorzy z całej gminy. Uczniowie szkół 
podstawowych w Kruszewie, Złotorii  i  Choroszczy oraz 
choroszczańscy gimnazjaliści nie obawiali się sięgnąć po mniej 
znaną, acz patriotyczną twórczość poetów związanych z Podlasiem 
bądź o naszym regionie piszących. Aż 26 uczennic i uczniów 
z powodzeniem uczestniczyło w konkursie. Poziom był bardzo 
wysoki! Gratulujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom 
pięknej dykcji i deklamacji a rodzicom i pedagogom kwiatu 
choroszczańskich dzieci i młodzieży dziękujemy za rozbudzanie 
wśród najmłodszych pasji czytelniczej i patriotyzmu!
Tym razem jury w składzie Elżbieta Wróblewska, Józef Waczyński 
i niżej podpisany musiało rozstrzygać w aż trzech kategoriach 
konkursowych. Wśród najmłodszych uczestników najpiękniej 
recytowała Zuzanna Muczyńska (deklamowała wiersz Jana Leończuka 
*** [Dziewczynka z zapałkami], miejsce II zdobyła deklamująca wiersz 
ks. Jana Filewicza z cyklu W wierszach z Podlasia Aleksandra Kulesza. 
Na miejscu III znalazła się Emilia Kalicka, która recytowała wiersz 
Ziemia rodzinna Władysława Bełzy.

W grupie starszej (uczniowie klas IV – VI szkół Podstawowych) – 
wygrała Gabriela Krysztopik deklamująca poemat List do rzeki 
NarewJana Leończuka. Miejsce II zdobyła Anna Maria Wrona 
z wierszem „Za współbraci” Marii Konopnickiej. Na trzecim miejscu 
ex aequo znalazły się Martyna Wiśniewska i Aleksandra 
Brzozowska. Wyróżnienie zdobyła Magdalena Murawska za 
recytację własnego utworu.
Wśród gimnazjalistów grand prix zdobył Bartłomiej Klimaszewski 
znakomicie recytujący Sokólszczyznę Tadeusza Gajdzisa. II miejsce 
zdobyła Kinga Siemieniuk, deklamując wiersz ks. Tadeusza 
Goleckiego, a na miejscu III uplasował się Filip Roszkowski 
z wierszem ks. Jerzego Sikory pt. Moje miasto.
Gratulujemy!

Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta w Choroszczy”, 
a nagrody ufundowało Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Choroszczy i Urząd Miejski.
 

Wojciech Cymbalisty, fot. RO/M-GCK

Gmina Choroszcz przystępuje do konkursu „Kim Jesteśmy – wizytówki kulturowe 
gmin wykonane dowolną techniką”, na zasadach określonych w Regulaminie 
Konkursu „Kim Jesteśmy – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną 
techniką” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.  Zadanie 
konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, będącej wizytówką 
kulturową Gminy Choroszcz, łączącą się tematycznie z historią, kulturą, 
dziedzictwem Gminy. Twórcy – zarówno amatorzy jak też zawodowcy – mogą 
zademonstrować, jak widzą Gminę Choroszcz przez pryzmat sztuki, jaką 
uprawiają.
Technika wykonania pracy może być dowolna, np. malarstwo, grafika, fotografia, 
rzemiosło artystyczne (wiklina, tkanina, patchwork, nitting – szydełkiem lub na 
drutach) i inne. Wymiar pracy nie może przekroczyć gabarytów 1m*1m*1m.
Prace zgłaszane są do konkursu na etapie gminnym przez twórcę projektu. Jeden 
autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Gmina Choroszcz spośród otrzymanych prac wyłania trzy najlepsze prace, przy czym 
praca najlepsza, która zajmie pierwsze miejsce w etapie gminnym konkursu, 
zostanie przekazana przez Gminę Choroszcz do Organizatora konkursu „Kim 
Jesteśmy – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką” – 
Stowarzyszenia Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku, celem weryfikacji w 
kolejnym etapie konkursu.
Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opatrzona wizytówką, której wzór 
stanowi załącznik do Regulaminu.
Zgłoszenie do konkursu pracy bez załączonej wizytówki będzie skutkowało 
wykluczeniem pracy z konkursu. W konkursie honorowane są tylko prace 
indywidualne. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2014 r. włącznie – liczy się 
termin wpłynięcia pracy do siedziby Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Prace należy składać osobiście lub przesyłać na adres siedziby Urzędu Miejskiego w 
Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz (I piętro, pok. 14) z dopiskiem: 
etap gminny konkursu „Kim Jesteśmy”.
Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania prac, o 
czym poinformuje na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, na 
stronie urzędu www.choroszcz.pl oraz na stronie „Gazety w Choroszczy” 
www.gazeta.choroszcz.pl.

mat. org.

gratulacyjnego od Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka 
Województwa Podlaskiego. Pani Helena nie szczędziła 
serdecznych podziękowań za wieloletnią pracę Chóru Miejskiego 
na niwie kultury i zaznaczyła, że za piękny dorobek muzyczny 
i wielkie serce do kształcenia młodych pokoleń warto tytułować 
Jerzego Tomzika jako profesora.
Dyrektor Centrum Kultury wręczył piękne i pachnące kwiaty oraz 
dziękował całemu Chórowi Miejskiemu i Jerzemu Tomzikowi za 
wspaniałe koncerty i życzył wielu kolejnych dobrych przygód na 
muzycznej scenie.
Chórzystki przygotowały kwietną niespodziankę i wzruszające 
życzenia, które złożyły swemu mentorowi – Jerzemu Tomzikowi. 
Chór Miejski wręczył wszystkim melomanom swą najnowszą płytę 
– prezent, będący owocem ostatnich dwóch lat. Na zakończenie 
wyśpiewane zostały piosenki o tematyce wielkanocnej oraz odbył 
się wernisaż jubileuszowej wystawy fotograficznej, na którą 
złożyły się zdjęcia najnowsze i te z największych koncertów 
począwszy od 2004 roku.
Obecnie aż do niedzieli 11 maja włącznie tę niezwykłą wystawę 
można oglądać w Centrum Kultury. Przypominamy, że trwa 
konkurs na nazwę estradowej formacji muzycznej – propozycje 
należy zgłaszać bezpośrednio do Jerzego Tomzika lub do dyrektora 
Centrum Kultury.
Zachęcamy do oglądania wystawy i słuchania płyty Chóru 
Miejskiego pt. „Nasze modlitwy. Wiara może być radością”. 
A wszystkich melomanów muzyki wykonywanej na żywo 
zapraszamy na koncert Chóru Miejskiego, który będzie miał 
miejsce przed Centrum Kultury w okazji Dnia Flagi RP 2 maja ok. 
19:00.

WJC

Stwórz wizytówkę kulturową 
Gminy Choroszcz 

w konkursie „Kim jesteśmy”

W poniedziałek 7 kwietnia kościół w Choroszczy gościł wieczór autorski ks. 
Marka Chrzanowskiego, który od czwartku 3 IV do niedzieli 6 IV prowadził 
w parafii rekolekcje. Wydarzenie rozpoczęło się bezpośrednio po wieczornej 
Mszy Świętej i zgromadziło rekordową liczbę miłośników poezji ks. Marka – 
orionisty, autora ośmiu tomików wierszy oraz książek prozatorskich. Zebrani 
mogli usłyszeć utwory pochodzące m.in. z tomików „Dotykanie BŁĘKITU”, „… i 
światłem stanie się mrok” czy „Dziwne Boga ogrody”. Autorskie odczyty 
urozmaicone były prezentacją utworów z płyty z tekstami księdza pt. 
„Dwanaście oddechów” ze znakomitymi interpretacjami Jakuba Tomalaka.

Słuchacze zostali zabrani w refleksyjną wyprawę ścieżkami medytacji poetyckich 
ks. Marka. Przez blisko godzinę ponad stuosobowa publiczność trwała 
w zasłuchaniu, a każdą krótką pauzę wykorzystywała na nagrodzenie autora 
brawami. Ks. Marek nie tylko odczytywał wiersze, lecz również przypomniał 
niezwykłą genezę wydania swego pierwszego tomiku, który został wydany bez 
jego wiedzy przez przyjaciół i był bardzo ciepło przyjęty przez czytelników.
Trudno dziwić się popularności poezji ks. Marka Chrzanowskiego, który 
mistrzowsko operuje poetycką pauzą, dzięki czemu każdy wiersz uczy pełnego 
medytacji oddechu. Nie sposób pominąć tematów tej pięknej poezji – wypełniają 
ją miłość, wiara i nadzieja. Ks. Marek nie obawia się wprowadzania do wierszy 
wątków autobiograficznych i autotematycznych – dodajmy, że czyni to z wielkim 
smakiem, czego owocem są m.in. genialne metafory: „poeci/ są taternikami/ 
Twojej miłości/ Panie” czy „kocham/ modlę się do Ciebie/ na skróty”.
Choroszczanie nie spoczęli tylko na brawach, były także serdeczne podziękowania 
i kwiaty, przede wszystkim jednak przybyli na wydarzenie wykazali się dużą 
czytelniczą wrażliwością, bo z wieczoru autorskiego wychodzili zaopatrzeni 
w książki z autografami ks. Marka Chrzanowskiego (nota bene kolejka po autografy 
wypełniła całą nawę główną!). Tym samym śmiało rzec można, że 
w choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej rekolekcje trwały jeszcze dzień 
dłużej, a zakończyła je uczta znakomitej poezji religijnej.

WJC

Dobrze, żeśmy się spotkali – wieczór 
autorski ks. Marka Chrzanowskiego

Malowanie słowem w Szkole 
Podstawowej w Złotorii

To już kolejna edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Słowem Malowane”. 
We wtorek 8 kwietnia uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Choroszcz 
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w Szkole Podstawowej 
w Złotorii.

Gminę Choroszcz w eliminacjach wojewódzkich będą reprezentowali:
Kategoria klas I-III
Przemek Jabłoński  kl. I  Szkoła Podstawowa w Złotorii
Kategoria klas IV-VI
Amelia Suchocka kl. IV-VI Szkoła Podstawowa w Choroszczy
Konkurs cieszy się  dużą popularnością a uczniowie ze szkół podstawowych 
prezentują coraz wyższy poziom artystyczny.
Składam serdecznie podziękowanie Burmistrzowi Choroszczy p. Jerzemu 
Ułanowiczowi  oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Złotorii p. Dorocie Stępień 
za ufundowanie nagród.
Jednocześnie dziękuję p. Magdalenie Kruszyńskiej i p. Leszkowi Grzegorczyk 
z WOAK-u w Białymstoku,  p. Jolancie Zagórskiej ze SP w Kruszewie, p. Celinie 
Zubryckiej ze SP w Choroszczy za pracę w Gminnej Komisji Konkursowej oraz 
wszystkim nauczycielom przygotowującym dzieci do udziału w konkursie.

Iwona Roszkowska

Zapraszamy do opery: „Traviata” – 15 VI 
Drodzy Melomani, na Waszą Prośbę Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Punkt Informacji 
Turystycznej w Choroszczy (w ramach Klubu Turysty Kulturalnego) zapraszają ponownie na operę 
Giuseppe Verdiego ”Traviata” 15 czerwca 2014 (niedziela) o 19:00 (wyjazd spod M-GCK o 18:00).  
Koszt biletów to 54 zł za bilet normalny i 45 zł za bilet ulgowy, koszt przejazdu to 10 zł. Zapisy 
i wpłaty przyjmowane są do 14 maja do 15:00.
Wyjazd na musical „Upiór w operze” w niedzielę 18 maja bez zmian (wyruszamy spod Centrum 
o 18:00, początek spektaklu o 19:00. 
Uwaga, nowość – dzięki innowacjom OiFP każda rezerwacja będzie przypisana do konkretnego, 
wybranego przez osobę rezerwującą miejsca. Szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i pod tel. 85 7191431 od wtorku do soboty.                    M-GCK

Chcesz sprawdzić dostępność książki w bibliotece? Zadzwoń:
Biblioteka Publiczna w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29) - tel. 857102393

Filia w Klepaczach (ul. Niewodnicka 19) - tel. 85 6626211
Filia w Barszczewie (Barszczewo 41) - tel. 85 7191390
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Cytologia
Wykaz świadczeniodawców z Białegostoku i powiatu 
białostockiego realizujących program profilaktyki 
raka szyjki macicy – etap podstawowy:

Indywidualna praktyka lekarska w zakresie 
położnictwa i ginekologii Barbara Rogoś, Białystok, 

ul. Upalna 1A/71, tel. 856630171

Grupowa praktyka lekarska w zakresie położnictwa 
i ginekologii, Białystok, ul. Mickiewicza 14, 

tel. 857324174

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska 
Elżbieta Sadowska, Białystok, ul. Witosa 36
NSZOZ „GIN-GRAV” Poradnia Położniczo-

Ginekologiczna H. Antychowicz-Kluczyk, Białystok, 
ul. Mieszka I 8C, tel. 857417084

NZOZ Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Elżbieta 
Olechno-Pełszyńska, Białystok, ul. Mieszka I 8C, 

857417108

Poradnia K, Białystok, ul. Swobodna 24, 
tel. 609601783

Poradnia K, Białystok, ul. Bema 2, tel. 857421279
Poradnia K, Białystok, ul. Białówny 11, tel. 857460010

Poradnia K, Białystok, ul. Sienkiewicza 53B, 
tel. 856751479

Poradnia K, Białystok, ul. Siewna 2, tel. 856751166
Poradnia K, Białystok, ul. Antoniukowska 11A, 

tel. 856520270

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, 
ul. Bema 2, tel. 857441965

NZOZ „FEMINA_MED” Położnictwo i Ginekologia 
Eugeniusz Biedrycki, Białystok, ul. Storczykowa 5, 

tel. 857442734

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, 
ul. Pogodna 11C, tel. 856747838

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, 
ul. Antoniuk Fabryczny 10, tel. 856531270

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, 
ul. Słonimska 15, tel. 857417204

Por. GIN-POL, Białystok, ul. Radzymińska 16.
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Białystok, 

ul. Akademicka 26, tel. 857447700

Poradnia Ginekologiczna NZOZ PCM, Białystok, 
ul. Transportowa 4, tel. 857422808

NZOZ GYNECJA Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, 
Białystok, ul. Słonimska 15, tel. 857417204

Filia NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna, 
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 856644333

NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna, 
Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin, tel. 856644333

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, 
ul. Przejazd 2A, tel. 857446430

Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet, Białystok, ul. 
Warszawska 15, tel. 857488787

Poradnia Ciąży Wysokiego Ryzyka, Białystok, 
ul. Warszawska 15, tel. 857488787

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Białystok, 
ul. Kręta 8, tel. 857323505

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Białystok, 
ul. Waszyngtona 15A, 857468340

Poradnia Patologii Ciąży, Białystok, ul. Waszyngtona 
15A, 856644333

Gabinet Ginekologiczno-Położniczy, Białystok, 
ul. Lipowa 47, tel. 858766280

NZOZ GYNECJA Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, 
Tykocin, ul. Kaczorowska 2, tel. 857187337

NZOZ GYNECJA Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, 
Supraśl, ul. Dolna 21, tel. 857183523

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Gródek, 
ul. Fabryczna 12, tel. 505134021

Poradnia dla Kobiet, Krypno Kościelne 6, 
tel. 668877583

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Michałowo, 
ul. Szkolna 20, tel. 505134021

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Michałowo, 
ul. Szkolna 20, tel. 505134021

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Łapy, 
ul. Bohaterów Westerplatte 6, tel. 857152020

SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Łapach - Poradnia 
Położniczo-Ginekologiczna, Łapy, ul. Korczaka 23, 

tel. 858142423

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Wasilków, 
ul. Kryńska 32, tel. 857186122

ZDROWA GMINA
- GMINA CHOROSZCZ

Z achęcamy do zapoznania  s ię  z  naszym 
przewodnikiem profilaktycznym, który powstał 
w oparciu o materiały prog-ramu Zdrowa Gmina, 
w którym uczestniczy choroszczański magistrat. 
Na tej i następnych dwóch stronach znajdziecie 
Państwo informacje o tym, gdzie można wykonać 
cytologię, mammografię i kolonoskopię. Mamy 
nadzieję, że dzięki tej wiedzy, łatwiej będzie 
Państwu dbać o własne zdrowie.
Warto dodać, że troska o zdrowie w gminie 
Choroszcz jest coraz popularniejsza i nie trzeba się 
obawiać profilaktyki. Dowodem sukcesu całej 
społeczności jest zdobyty przez gminę w 
ubiegłorocznej edycji konkursu „Zdrowa Gmina” 
tytuł finalisty i certyfikat. Dodajmy, że było to 
jedyne takie wyróżnienie w województwie.

Red.
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Jak wiele osób choruje na gruźlicę?
Liczba osób w województwie podlaskim to około 200 przypadków w skali roku. 
Problem leży w tym, że nikt gruźlicy nie bada, bo ludzie nie wykonują badań 
profilaktycznych. Dawniej mieliśmy ambulanse, które jeździły po teranie, 
przychodzili ludzie, prześwietlali się i wykrywalność była znacznie większa. Uważa 
się, że jeden chory zaraża średnio 10 osób w ciągu roku. To jedna z największych 
plag. Mimo że leczenie odpowiednio wcześniej wykrytej gruźlicy nie jest drogie ani 
szczególnie uciążliwe, wciąż jest wiele zgonów z powodu tej choroby.

Gruźlica jest uleczalna! 
Jakie są objawy?

Kaszel, duszność, łatwe męczenie się i osłabienie. Później  pojawia się krwioplucie 
oraz stany podgorączkowe. Te dolegliwości nie są charakterystyczne, równie 
dobrze może za nimi stać inna choroba. Nie zmienia to faktu, że osoby z takimi 
objawami powinni się przebadać i zrobić zdjęcie RTG.

 Uwaga! Gruźlica nadal zabija!  

płuc może ocalić zdrowie i życie!

Dyżur mobilnej stacji prześwietleń 
RTG w ambulansie w Choroszczy 

w niedzielę 11 maja 2014 r. 
od godziny 9:00

na Placu Z. Brodowicza w Choroszy
/przed Miejsko-Gminnym Centrum Kultury/

Zapraszamy!
Urząd Miejski w Choroszczy

 Profilaktyczne prześwietlenie RTG   



ZDROWIE6     „Gazeta w Choroszczy”   nr 140   www.gazeta.choroszcz.pl

Mammografia
Wykaz świadczeniodawców realizujących 
program profilaktyki raka piersi - etap 
podstawowy (województwo podlaskie):
 

Białostockie Centrum Onkologii 
im. M.Skłodowskiej-Curie

Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 67 48

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. J. Śniadeckiego

Białystok, ul. Warszawska 15, 
tel. 85 748 87 78

Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej "Eskulap”

Białystok, ul. Nowy Świat 11 C, 
tel. 85 745 00 36 lub 085 745 00 37

NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki 
Obrazowej T.N.N.

Białystok, ul. Siewna 2, tel. 85 676 03 32

Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. 
Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, al. Piłsudskiego 11, tel. 86 743 35 40
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Badania wykonuje:

 
 

MAMMOGRAFIA 
Zapraszamy na BEZPŁATNE  

badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat
Mammobus bdzie ustawiony 

w godz. 10.00 – 15.00 

w niedzielę 22 czerwca 2014 

 

na Rynku 11 Listopada w Choroszczy  
Panie nie mieszczące się w tym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 80 zł.  

Rejestracja i informacje: w godz. 8:00 – 20:00.  
nr tel. 85 676 03 32, 85 676 13 22 

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz poprzednie badanie mammograficzne.  
Badania odbywają się przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Kalendarz 
krwiodawcy

Choroszczański Oddział Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi prowadzący przy ul. H. 
Sienkiewicza 29 na I piętrze Klub 
K r w i o d a w c ó w  z a p r a s z a 
wszystkich, którzy mogą podzielić 
s i ę  b e z c e n n y m  d a r e m ,  d o 
honorowego oddawania krwi 
podczas klubowych dyżurów 
w niedziele miesiąca w godzinach 
od 9:00 do 13:00.

W tym roku dyżury Klubu 
przypadają:

11 maja
1 czerwca

6 lipca
3 sierpnia
7 września

5 października
2 listopada
7 grudnia

Zapraszamy!
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Kolonoskopia
Wykaz świadczeniodawców 
realizujących program wczes-
nego wykrywania raka jelita 
grubego (w województwie 
podlaskim):

Samodzielny Szpital Miejski im. 
PCK, Pracownia Endoskopii 

Program Badań Przesiewowych
Białystok, 

ul. Sienkiewicza 79,
 tel. 85 6648518

Apteki Telefon Godziny otwarcia 

Apteka „TAS”, 16-070 Choroszcz, 
ul. Powstania Styczniowego 6D 

85 719 33 10 
pon.-pt. 8:00 - 18:30 

sob. 8:00 – 14:00 

Apteka „Bellis”, 16:070 Choroszcz, 
pl. dra Z. Brodowicza 1 

85 719 14 97 
pon.-pt. 8:00 - 18:00 

sob. 8:00 – 14:00 

Punkt Apteczny „Nad Narwią”, 
16-070 Choroszcz, Złotoria 132 

85 719 10 83 
pon.-pt. 8:00 - 16:00 

sob. 8:00 – 14:00 

 

Przychodnie Telefon Godziny otwarcia 

NZPOZ „Medicus”, Choroszcz, 
 ul. A. Mickiewicza 21 

85 719 19 99 pon.-pt. 8:00 - 18:00 

NZOZ „Duo-Med” Beata Czerwińska, Konowały 2 85 717 19 13 
pon. 8:00 - 12:00 

środa 13:00 - 16:00 

NZOZ „Duo-Med” Beata Czerwińska, Złotoria 132 85 719 17 08 
pon. 13:00 - 18:00 

wt. i  czw. - pt. 8:00 - 18:00 
śr. 8:00 - 12:00 

Przychodnia Lekarska Loranthus, Białystok,  
ul. Nowosielska 34 

85 661 81 32 pon.-pt. 8:00 - 18:00 

 
Stomatolodzy Telefon Godziny otwarcia 

NZOZ VITA-MED, Choroszcz, 
 ul. A. Mickiewicza 21 

85 719 34 86 
pon. i pt. 9:00 - 15:00 
wt.-czw. 12:00-18:00 

VIVA-MED. Konończuk Lekarze Denstyści sp.p., 
Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 6D 

600 937 355 
600 067 909 

pon.-pt 8:00 - 20:00 

 

Nocna (20:00-8:00) i świąteczna opieka zdrowotna Telefon 

SP ZOZ W ojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Białymstoku, ul. Poleska 89 

85 663 73 57 
85 663 73 10 

NZOZ VILLA MED, Białystok, ul. Miłosna 24 85 653 77 60 

 
Nocna (20:00-8:00)  

i świąteczna opieka stomatologiczna 
Telefon 

Pogotowie Stomatologiczne, ZOZ Przychodnia 
Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy s.c., 
Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 13 A/1 

85 745 12 82 

 

Podstawowa opieka zdrowotna zakontraktowana przez NFZ- pomocne adresy:

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć:
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Ĭ ŖŐÒPMÕŌÑ ŎŇŇŖÒM�Ř ǾMPÞŌÔŎR Ñ R  MŊÕŎÖ ÑǾMŃÓÒ NÒM�ŎŒPŎŃÔÒÑÓÈ PÑÕÑŅŎŌ 

Ĭ Ĩ  ĶÎ Ķ J ŎÓÑR XŇŖÔÒ Ĭ ŖŐÒPMÕ ĶÑŒŐŎÕŎŌŘ ÒÖ B ĤB ðŌÒMŇÑŃÔÒÑŊŎÆ ĘÒM�ŘŒPŎÔÆ ÞÕB Ĭ Ô�ŎŇŎR ŒÔÒÑÓ ČĎ 85 748 81 10 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok, ul. Skłodowskiej 24A 85 746 80 00 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Białystok, ul. Waszyngtona 17 
85 745 07 47 

85 745 05 00 
  

Izby przyjęć w aglomeracji białostockiej: telefon 

SP ZOZ MSW w Białymstoku, Białystok, ul. Fabryczna 27 85 869 45 77 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Białystok, ul. Ogrodowa 12 85 664 67 10 

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, Białystok, ul. Sienkiewicza 79 85 664 8516 

Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Szpital, Białystok, ul. Zamenhofa 19 85 732 32 02 

SPP ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy, Choroszcz, pl. Brodowicza 1 85 719 10 91  w. 220 

SP ZOZ w Łapach, Łapy, ul. Korczaka 23 85 814 24 66 

 

Więcej informacji adresowych 
o poradniach, przychodniach i szpitalach 
posiadających umowy na wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych zawartych z 
Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Białymstoku znajdziesz na stronie 

internetowej
www.nfz-bialystok.pl

oraz w wydanym przez podlaski oddział 
NFZ „Przewodniku Pacjenta 2014".

Punkt Konsultacyjny 
Uzależnień

Jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-
18.00 w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 42 
(pomieszczenie Klubu Sportowego Narew).

BEZPŁATNIE  mogą korzystać mieszkańcy gminy 
Choroszcz.

Do działań Punktu Konsultacyjnego należy:
1. Udzielenie osobom i rodzinom podstawowej 

pomocy oraz porad psychologicznych, socjalnych i 
prof i laktycznych w sprawach uza leżnień 
i przemocy.

2. Rozpoznanie osób uzależnionych, postawienie 
diagnozy a następnie motywowanie osób do 
ewentualnego leczenia odwykowego w zakładach 
lecznictwa odwykowego.

3. Udzielenie wsparcia osobom po zakończonej 
psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub 
udziału w grupach samopomocowych Klubu 
Abstynenta WOLNOŚĆ  w Choroszczy lub innych 
Klubów Abstynenta.

4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i 
szkodliwie w pojęciu decyzji w sprawie zmiany 
szkodliwego wzorcu picia.

5. Informowanie o instytucjach, organizacjach i 
ruchach samopomocowych działających na rzecz 
prof i laktyk i  i  rozwiązywania  problemów 
uzależnień.

6. P u n k t  K o n s u l t a c y j n y  U z a l e ż n i e ń  ś c i ś l e 
współpracuje z Pełnomocnikiem ds. profilaktyki i 
rozwiązywania problemów uzależnień, oraz  
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy.  

Więcej informacji odnośnie działalności Punktu 
Konsultacyjnego Uzależnień uzyskać można  pod 
numerem telefonu 85 7132224 Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy.

PKU
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Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to działający 
od początku lipca system internetowy, w którym 
zarejestrowani użytkownicy znajdą dane o 
swoim leczen iu  w ramach N F Z  i  jego 
finansowaniu od 2008 r.

Pacjent korzystający z ZIP dowie się:
- czy jest ubezpieczony (czy system 
e W U Ś  p o t w i e r d z a  p r a w o  d o 
świadczeń)
- gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ 
od 2008 r.
- gdzie i kiedy wykupił refundowaną 
receptę i ile NFZ dopłacił do leku
- gdzie złożył deklarację do lekarza 
POZ
- kiedy otrzymał refundowane 
przedmioty ortopedyczne
-  g d z i e  s i ę  l e c z yć  b e z p ł a t n i e 
(lokalizacja i godziny pracy poradni).

Jak uzyskać dostęp 
do ZIP?

Żeby skorzystać ze wszystkich danych zawartych 
w Informatorze, w tym z informacji na temat 
historii leczenia, należy założyć indywidualne 
ko nto  p a c j e nta .  A by  u ł at w i ć  o s o b o m 
pracującym dostęp do systemu, NFZ organizuje 
stanowiska mobilne, które odwiedzą duże 
zakłady pracy. Pracownik Funduszu w ciągu 2-3 
minut przygotuje wszystkie niezbędne 
dokumenty i wręczy kopertę z unikalnymi 
danymi niezbędnymi do logowania w systemie.

Uwaga! Konta ZIP zakładamy teraz także dla 
dzieci!

Czy ZIP jest 
bezpieczny?

Tak. Informacje udostępniane w Informatorze 
podlegają szczególnej ochronie. Dlatego po 
login i hasło trzeba zgłosić się osobiście. System 
opiera się na bezpiecznych połączeniach 
internetowych, wymaga też każdorazowo hasła 
dostępu. Konto jest więc chronione podobnie 
jak bankowe konta internetowe. Ważne! Nigdy 
nie udostępniaj swoich danych służących do 
logowania w ZIP!

S e r d e c z n i e  z a c h ę c a m y  r ó w n i e ż  d o 
odwiedzenia serwisu zip.nfz.gov.pl.

Wszystkich, którzy chcą założyć konto 
w  Z I P  z a p r a s z a m y  n a  d y ż u r 
mobilnego punktu zorganizowanego 
p r z e z  p r a c o w n i k ó w  N F Z  n a 
zaproszenie Urzędu Miejskiego w 
Choroszczy. 

Dyżur odbędzie się w niedzielę 11 
maja w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury w Choroszczy. Początek 
dyżuru o godz. 9:00. 

Zapraszamy!
ip

Numery alarmowe 
Numer alarmowy 112 

Pogotowie ratunkowe 999 

Straż pożarna 998 

Policja 997 

Straż miejska 986 

Pogotowie gazowe 992 

Pogotowie wodno - kanalizacyjne 994 

Pogotowie energetyczne 991 

Telefony informacyjne 
Informacja o stanie dróg krajowych (85) 19793 

Informacja o komunikacji kolejowej PKP (85) 19436 

Informacja autobusowa krajowa PPKS (85) 19316 

Informacja celna 811 01 28 

Informacja o zagubionych i znalezionych zwierzętach 839 64 80 

Telefony zaufania 
Pomarańczowa Linia dla osób z problemami alkoholowymi 0 800 140 068 

Niebieska Linia dla osób z problemami narkotykowymi 0 801 199 990 

AIDS zielona linia (22) 621 33 67 

Młodzieżowy Telefon Zaufania 988 

 

  pamiętaj, ten numer 
  może uratować życie!

Już od ponad roku działa Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługujące numer alarmowy 112. 
Wykwalifikowani operatorzy numerów alarmowych odbierają zgłoszenia alarmowe i po błyskawicznej analizie 
powiadamiają właściwe służby. Poprzez WCPR odbywa się właściwa selekcja wpływających zgłoszeń alarmowych. 
Każdej doby to ok. 1000 zgłoszeń. Zazwyczaj aż 75 procent stanowią nieuzasadnione, które mogą blokować zgłoszenie o 
zagrożeniu życia. Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego  w Białymstoku posiada zaawansowaną 
aparaturę informatyczną, dzięki której  z łatwością namierza miejsce, z którego dzwoni powiadamiający o zdarzeniu. 
System jest stale rozwijany i doskonalony.

Jak dobrze zgłosić  zdarzenie?

- Należy zachować „zimną krew”  – nie krzyczeć, nie panikować, mówić w sposób opanowany i spokojny.
- Jeśli to możliwe, nie należy rozłączać  się zbyt wcześnie. Warto pozwolić osobie odbierającej telefon zebrać niezbędne 
i podstawowe informacje, które pozwolą na działalnie.
- Należy podać swój numer telefonu, imię i nazwisko, by można było – w razie potrzeby – oddzwonić.
- Zawsze trzeba powiedzieć co się  stało, gdzie nastąpiło zdarzenie i czy ktoś jest ranny lub zagrożony.
- Należy udzielać dodatkowych informacji na zada-wane pytania oraz wykonywać polecenia/instrukcje 
przekazywane przez operatora.
- Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora.
- Korzystaj z ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112 oraz z innych numerów alarmowych tylko, gdy 
potrzebujesz pomocy!  Nie są to numery informacyjne.

PAMIĘTAJ: Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska.

WJC

112

Na terenie gminy Choroszcz prowadzi 
działalność Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi przy ul. Sienkiewicza 29 
w Choroszczy. Stowarzyszenie jest organizacją 
charytatywną nie posiadającą żadnych 
środków finansowych a eksploatacja urządzeń 
znajdujących się w biurze SHDK pokrywana 
j e s t  z e  ś r o d kó w  U r z ę d u  M i e j s k i e g o 
w Choroszczy. Przepływ informacji pomiędzy 
zarządem SHDK i jego członkami odbywa się za 
pośrednictwem plakatów rozwieszanych 
na tablicach informacyjnych rozmieszczonych 
na terenie Choroszczy.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
w Choroszczy ma na celu nie tylko pozyskiwanie 
jak największej ilości krwi, ale również integracje 
mieszkańców miasta i gminy Choroszcz.

Dokonuje tego poprzez organizację różnego 
rodzaju imprez o charakterze otwartym, na 
które zaprasza nie tylko dawców, lecz wszystkich 
chętnych. Niektóre z tych imprez mają charakter 
cykliczny i powtarzają się co roku. Do takich 
imprez należą m.in. Obchody Dni Honorowego 
Krwiodawstwa czy też obchody rocznicowe 
powstania stowarzyszenia. 

Po d c za s  t yc h  u ro c z y s t o ś c i  n a s t ę p u j e 
odznaczanie dawców najbardziej zasłużonych 
dla honorowego krwiodawstwa, wykazujących 
zaangażowanie i bezinteresowną prace na rzecz 
SHDK Choroszcz.

Najważniejszym celem, jaki  stoi  przed 
stowarzyszeniem, jest pozyskiwanie krwi. Ekipy, 
czyli akcja pobierania krwi, organizowane są raz 
w miesiącu w specjalnym ambulansie. Podczas 
jednej ekipy krew może oddać max 40 osób. 
Większość z oddających są stałymi dawcami, 
zgłaszają się także nowe osoby pragnące 
dołączyć do naszego grona. Podczas ekipy każdy 
z oddających otrzymuje drobny upominek.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
postanowiło rozszerzyć swoją działalność 
prozdrowotną i od 2003 roku przy SHDK 
Choroszcz powstał Klub Amazonek zrzeszający 
kobiety po amputacji piersi. 

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, z którego 
korzystają amazonki podczas koniecznych dla 
nich ćwiczeń.

Ta forma działalności SHDK i Amazonek na stałe 
wpisała się w ochronę zdrowia mieszkańców 
gminy Choroszcz  ponieważ los nie oszczędza 
naszego zdrowia.

Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi w Choroszczy

Strony o zdrowiu w bieżącym numerze zredagowali Witold Wróblewski - Pełnomocnik Burmistrza Choroszczy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - i Wojciech Jan Cymbalisty /M-GCK/

Stowarzyszenie 
Honorowych
Dawców Krwi

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy 
zaprasza do udziału w konkursie na ekslibris. 
W  ko n ku rs i e  m o g ą  b ra ć  u d z i a ł  o s o by 
pełnoletnie, szczegóły dotyczące formy prac 
i wymogów technicznych znajdują się w regula-
minie dostępnym na stronie internetowej 
biblioteka.choroszcz.pl. Termin nadsyłania prac 
upływa 31 maja 2014 r. (decyduje data stempla 
pocztowego).
Konkurs odbywa się z okazji 65-lecia istnienia 
biblioteki, a honorowy patronat sprawuje nad 
nim Burmistrz Choroszczy. Zapraszamy do 
udziału!                   MBP

Zaprojektuj ekslibris 
i wygraj 1000 zł!
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Wspomnienia  Antoniego Sokoła
Nazywam się Antoni Sokół i mieszkam na kolonii Izbiszcze. 
Urodziłem się 6 lutego 1922 roku, wtedy mieszkaliśmy 
jeszcze we wsi. W domu mojej babci mieściła się od 1921 
roku Szkoła Powszechna. Była naprzeciwko naszego 
rodzinnego domu. Szkoła wynajmowała jeden pokój, 
w którym stały ławki i wisiała tablica. Odkąd pamiętam 
nauczycielem był Józef Świrniak. Często jako dziecko 
podkradałem się pod okno klasy, wchodziłem na 
ocieplenie fundamentu i zaglądałem do środka. 
Ocieplenie domu, czyli ogacenie, to był zwykły szalunek 
z desek wypełniony leśnym igliwiem, zbieranym przed 
zimą. Gdy nauczyciel spostrzegał, że zaglądam do klasy, 
uderzał dziennikiem o blat stołu. Spłoszony biegłem wtedy 
do babci do kuchni i  grzecznie siadałem obok niej na 
stołeczku. Na przerwie przychodził pan nauczyciel i na 
piecu szykował sobie jedzenie. Do żeliwnego rondelka 
wsypywał groch i prażył go na płycie. Tak przygotowany 
posiłek zajadał ze smakiem. Mieszkał w pobliżu 
u Kazimierza Dziejmy. Ojciec mój Wincenty Sokół był 
sołtysem. Był człowiekiem światłym, otwartym na zmiany. 
Być może nabył te cechy służąc w Wojsku Polskim podczas 
wojny w 1920 roku. Natomiast pan nauczyciel był obrońcą 
Lwowa w 1918 i 1919 roku. Obaj kochali swój kraj i pragnęli 
jego dobra. Lubili z sobą przebywać dyskutując nad 
różnymi zmianami we wsi. Józef Świrniak był motorem 
tych zmian. Dla chłopców starszych, spoza szkoły założył 
Związek Strzelecki. Strzelnica była na „zagumieniu” wsi 
w miejscu, gdzie ludzie kopali piasek. Ćwiczył tam 
starszych ode mnie chłopców m. in. Piotra Sokoła. Założył 
też Koło Młodzieży Wiejskiej, które zajmowało się oświatą 
i kulturą. Pamiętam, że koło organizowało przedstawienia 
zwane przez miejscowych „komedyjkami”. Aktorami była 
co zdolniejsza młodzież ze wsi. Przedstawienia cieszyły się 
wielką popularnością. Do stodoły Antoniego Cara, gdzie 
odbywały się występy, przychodziła cała wieś.
Poważnym problemem okazała się likwidacji na wsi 
szachownicy ziemi. Józef Świrniak zaangażował się 
w przeprowadzenie Reformy Rolnej, gdyż były duże opory 
części wsi. Gdy zwolennicy reformy uzyskali lekką 
przewagę, interweniowali w Warszawie i reforma ruszyła. 
Kiedy mierniczy zaczął wyznaczać nowe działki na 
koloniach, ludzie z kijami zagrodzili mu drogę. Doszło do 
tego, że wraz z mierniczymi i grupką chłopów ze wsi 
chodziła policja. Reforma stała się faktem i przyczyniła się 
do rozwoju wsi. Powiększone działki rolne pozwalały na 
zastosowanie mechanizacji. Kolejną inicjatywą kierownika 
i sołtysa było założenie Kółka Rolniczego, którego celem 
było kupienie nowoczesnych maszyn rolniczych. Prezesem 
został mój ojciec Wincenty Sokół. Wieś Izbiszcze miała 
dużo bagiennych łąk na Narwi. Hodowano więc dużo krów. 
Był problem ze zbytem mleka, gdyż można je było sprzedać 
w stanie surowym czy w postaci sera tylko w Białymstoku. 
Pan Świrniak z moim ojcem doszli do wniosku, że należy 
w Izbiszczach powołać Spółdzielnię Mleczarską, która 
zajmie się nadmiarem mleka. Powstała w 1927 roku, jej 
prezesem został Antoni Hodujko. Lokal na spółdzielnię 
wynajęto u Antoniego Cara, który wynajął mleczarni pół 
swego domu, a potem cały, gdy wyprowadził się na 
kolonię. Kierownikiem mleczarni, którego do Izbiszcz 
przysłał Związek Mleczarski, był pan Kaczmarek. 
Spółdzielnia skupowała mleko od rolników i przetwarzała 
na masło. Do tego celu zakupiono na kredyt potrzebne 
maszyny.  Mleko po odciągnięciu t łuszczu było 
gospodarzom zwracane. Płacono jedynie za odebrany 
tłuszcz. Z odebranej śmietany maszyna robiła masło. 
Pakowano je w pergamin kształtując w formach w kostki o 
różnej wadze. Były to porcje po cztery lub pół kilograma. 
Masło było składane w lodowni. Zapasy lodu na cały rok 
robiono zimą, zasypywano go igliwiem. Wszyscy 
członkowie spółdzielni brali w tej pracy udział. Masło 
odwoziliśmy w skrzyniach do magazynu związku, który je 
od nas kupował. Siedziba Związku Mleczarskiego mieściła 
się w Białymstoku przy ulicy Sienkiewicza 28. Spółdzielnia 
działała w tej postaci do 1930 roku. Wtedy to 
postanowiono wybudować w Izbiszczach Dom Ludowy. 
W nim to na parterze postanowiono umiejscowić 
nowoczesny  zak ład  mleczarsk i ,   a  na  p iętrze 
pomieszczenia na potrzeby wsi. Spółdzielnia znów wzięła 
kredyt, po dwóch latach budynek był gotów. Mleczarnia 
służyła mieszkańcom Izbiszcz aż do czasów PRL. Gdy 
w Białymstoku pobudowano ogromny zakład mleczarski 
przy ul. Zwycięstwa, mleczarnię w Izbiszczach zamknięto.
Pamiętam również rozmowy w naszym domu pomiędzy 
ojcem a Józefem Świrniakiem o potrzebie budowy nowej 
szkoły. To było około 1926 roku. Władze oświatowe 
pochwalały ten pomysł, jednak postawiły warunek, że 
wieś musi dać plac i część materiałów budowlanych. Tak 
się złożyło, że w okolicy rozpoczęła się akcja scalania 
gruntów. W Izbiszczach szło to opornie z uwagi na konflikty 
między gospodarzami. Natomiast w Kruszewie Reforma 
Rolna przebiegła sprawniej i mierniczy wydzielił dużą 
działkę pod szkołę, zakupioną przez mieszkańców. 
Również sołtys wsi Kruszewo Franciszek Radłowski 
wykazał się operatywnością i w krótkim czasie zebrał 
budulec. Budowę szkoły nadzorował Józef Świrniak. Prace 
przebiegały sprawnie i szkoła w kształcie dworu Polskiego 
w 1927 roku rozpoczęła pracę. Zlikwidowano wszystkie 
małe szkoły w okolicy i przeniesiono uczniów oraz 
nauczycieli do nowej szkoły. Z Izbiszcz Józefa  Świrniaka, z 
Pańk  Leokadię Nizerównę, a ze wsi Kruszewo Czesława 
Sucharskiego. Kierownikiem Szkoły Powszechnej został 
Józef Świrniak, który trzymał w niej wojskową dyscyplinę. 
Pewnie dlatego, że był oficerem rezerwy Wojska 
Polskiego. Był srogim i wymagającym nauczycielem. Jego 
lekcje gimnastyki przypominały raczej musztrę wojskową. 
Dużo graliśmy w siatkówkę oraz piłkę nożną,  kierownik 
sam również brał udział w grze. Zmuszał nas do ruchu 
i wysiłku. Dobrze pamiętam 12 maja 1935 roku -  dzień, w 
którym zmarł Józef Piłsudski. Zazwyczaj nauczyciele 
podczas przerwy stali na korytarzu szkoły przy oknie 
i rozmawiali z sobą. Pewnie dlatego, aby nas mieć na oku. 
Tego dnia było jednak inaczej. Na długiej przerwie 
samotnie przy oknie korytarza stał Józef Świrniak. 
Gdy znalazłem się w pobliżu, powiedział do mnie i innych 
dzieci, że umarł Piłsudski, po czym zaczął płakać. 
Patrzyliśmy na tego surowego i rzeczowego człowieka za 
zdziwieniem. Zastygłem w milczeniu i tak stałem  bez 

ruchu, a widząc co się dzieje kolejne dzieci czyniły to samo. 
Ustał na korytarzu gwar i zapadła cisza. Wszystkie dzieci 
czuły instynktownie, że stało się coś strasznego, że utraciły 
kogoś bliskiego, jak ojciec czy matka. Nie wiedzieliśmy jak 
się zachować, dopiero dzwonek rozwiązał tę sytuację. 
W klasach powiedziano nam o żałobie narodowej i, że 
w szkole będzie trwała przez miesiąc. Przez ten czas 
nosiliśmy żałobne opaski.
Po ukończeniu szkoły zapisałem się z bratem Józefem do 
Związku Strzeleckiego, którego komendantem był pan 
kierownik. Józef Świrniak założył go kilka lat wcześniej, gdy 
uczył jeszcze w Izbiszczach. Moja mama zamówiła 
u krawca mundurki z zielonego drelichu. Mundur składał 
się z długich spodni, bluzy oraz czapki z orzełkiem. Byliśmy 
wraz z bratem Józefem bardzo z tych mundurów  dumni, 
czując się w nich jak prawdziwi żołnierze Wojska Polskiego. 
W szkole było dwanaście karabinów produkcji austriackiej. 
Szkolenie zaczęło się od musztry. Szła nam ona łatwo, gdyż 
na gimnastyce ćwiczyliśmy podobnie. Teraz doszły tylko 
elementy obchodzenia się z bronią. Od czasu do czasu 
odbywały się ćwiczenia dzienne oraz nocne. Po zbiórce 
i pobraniu karabinów oraz ślepej amunicji szliśmy w pole, 
najczęściej w okolice lasu Karpiniec. Dowódca dzielił nas 
na dwie grupy, najczęściej w jednej byli chłopcy z Kruszewa 
a w drugiej z Izbiszcz. Zadaniem jednej była obrona 
wyznaczonych linii obronnych, a drugiej grupy zdobycie 
ich. Drużynami dowodzili podoficerowie rezerwy WP: Jan 
Dziejma, zastępca komendanta, Józef Kościuczyk drugi 
zastępca  lub Emilian Dziejma, czy któryś ze starszych 
kolegów. Walka trwała aż do położenia przeciwników na 
łopatki. Pamiętam, że z Kruszewa  w tych zajęciach brali 
udział Aleksander Sokół, Józef Krysiewicz, ze Śliwna 
Franciszek Zagórski, Józef Sokół, z Izbiszcz oprócz mnie 
i brata Józef Sokół, Henryk Herman, Antoni Radłowski. Co 
jakiś czas organizowane były zawody strzeleckie. Na nich 
wyłaniano najlepszych strzelców, którzy brali udział 
w zawodach w Choroszczy. Strzelaliśmy z małokalibro-
wych karabinków fluoryt. Raz nawet w chyba 1937 lub 
1938 roku zajęliśmy pierwsze miejsce. W składzie drużyny 
byłem ja, mój brat Józef  i  Antoni Radłowski. Na zawody 
do Choroszczy poszliśmy pieszo. Czasami kierownik  prosił 
mnie, abym poczekał na niego po lekcjach, to razem 
pójdziemy do mego domu. Był zapalonym myśliwym, idąc 
na przełaj przez pola strzelał do kuropatw. Gdy 
zachodziliśmy do domu prosił moją mamę, aby mu dała 
miodu i chleba. Jedząc miód dyskutował z ojcem, 
ponieważ byli zaprzyjaźnieni z czasów, gdy uczył 
w Izbiszczach.
Wiosną 1939 roku dostałem wezwanie z garnizonu 
w Białymstoku. Była to częściowa mobilizacja związana 
z konfliktem z Litwinami. Doszło jednak do ugody i strzel-
ców zwolniono do domu. W sierpniu 1939 roku niektórzy 
z nas poszli wraz z kolegami z Choroszczy i innych 
miejscowości pomagać przy budowie bunkrów w Osowcu. 
Z Izbiszcz poszedł Józef Sokół (z Wasilewskich), mnie ojciec 
nie puścił. Byli tam miesiąc, wrócili czwartego września, 
kiedy wybuchła wojna. Pierwszego września byłem akurat 
u swojej babci, która mieszkała w pobliżu cmentarza 
w Izbiszczach. Gdy wróciłem do domu, sąsiadka 
powiedziała, że ogłoszono w radiu wybuch wojny. 
Dowiedziałem się też od ojca, że  sołtys nakazał 
podstawienie furmanek dla wojska. Ojciec polecił mi 
jechać. Zbiórka wozów była przy magazynach na  Dworcu 
Fabrycznym przy ulicy Sienkiewicza w Białymstoku. 
Wysłano nas do stacji w Żedni. Tam wozy załadowaliśmy 
workami z grochem. Przywieźliśmy go do starych carskich 
jeszcze magazynów na Dworzec Fabryczny. Podczas 
rozładowania grochu nadleciał niemiecki samolot. 
Umieszczony na dachu magazynu karabin maszynowy 
otworzył do niego ogień. Konie spłoszyły się i powstał 
ogromny bałagan. Samolot wkrótce odleciał i bałagan 
opanowano. Po rozładunku grochu  zwolniono nas do 
domu.
Gdy wróciłem do domu,  ojciec wysłał mnie do babci, 
abym pomagał jej w gospodarstwie. Synów mojej babci 
Aleksandra i Antoniego zmobilizowano do wojska i nie 
było komu pracować. Pojechałem z babcią siać zboże, bo 
była pora zasiewów. Pole babci było przy gościńcu 
w Śliwnie. Był cichy i mglisty poranek. Babcia siała żyto, a ja 
bronowałem. Gdy kończyliśmy pracę, usłyszeliśmy strzały 
z karabinu maszynowego od strony mostu w Kruszewie. 
Powróciliśmy do domu babci, a ona poleciła mi wykopanie 
dołu za obejściem. Tam poznosiła co cenniejsze rzeczy 
z domu. Po zasypaniu dołu, zamaskowaliśmy miejsce. 
Od Kruszewa słychać było nasilającą się strzelaninę, 
a potem pokazały się dymy z pożaru. Do babci przyszła 
z Kruszewa jej córka Weronika, która wyszła tam za mąż za 
Franciszka Ciereszkę. Męża powołano do wojska, więc 
przyszła do matki. Dowiedzieliśmy się, że osłona mostu 
z 42 pp w Białymstoku podpaliła drewniany most. 
Cofających się żołnierzy z osłony mostu ostrzelała 
niemiecka artyleria skutkiem czego zapaliła się i spłonęła 
środkowa część wsi.
Zostawiłem babcię z jej córką i wróciłem do domu. 
Pierwszych Niemców zobaczyłem, gdy ojciec wysłał mnie, 
abym pojechał do kuzynów w Białymstoku. Spotkałem ich 
za Starosielcami  przy roszarni. Było ich siedmiu, jechali 
motorami w stronę Starosielc. Przejechali obok, nie 
zaczepiając mnie. Niedługo potem zobaczyłem sowietów. 

Przyjechali do nas na kolonię samochodem. Zeskoczyli 
z samochodu i rozeszli się po gospodarstwie oglądając je 
i po swojemu komentując. Po czym odjechali nie czyniąc 
nam żadnej krzywdy. Zaraz po tym wydarzeniu 
pojechałem sprzedać mleko na rynek do Białegostoku. 
Gdy dojeżdżałem do Krupnik, zobaczyłem bramę. Była to 
drewniana konstrukcja składająca się z dwóch słupków 
spiętych nad szosą drągiem. Na tym drągu rozciągnięto 
płótno z napisem „zdrastwujcie rebiata”. Całość 
udekorowana gałęziami z brzozy. Gdy przejeżdżałem, przy 
bramie powitalnej nikogo nie było. Sądzę, że wykonali ją 
ludzie z Krupnik.
Późną jesienią mnie i Henryka Hermana wezwał Józef 
Świrniak. Odbył z każdym z nas osobną rozmowę. Pytał 
mnie o nastawienie do sowietów i Niemców. Na koniec 
zapytał,  czy chcę walczyć o wolną Polskę w podziemnej 
organizacji. Zgodziłem się. Czy w podobny sposób 
rozmawiał z Heńkiem tego nie wiem, gdyż  Świrniak 
zabronił mi z kimkolwiek o tym rozmawiać. Na tym się 
skończyło, gdyż w styczniu 1940 roku Józef Świrniak został 
przez NKWD aresztowany. Słuch o nim zaginął. 
Zobaczyłem go dopiero w lecie 1941 roku, po ataku 
Niemców na Rosję. Przyszedł odwiedzić mego ojca 
Wincentego. Opowiadał ojcu o sowieckim więzieniu. 
Odzyskał wolność, gdy Niemcy zaatakowali swego 
rosyjskiego sojusznika, podczas uprowadzania więźniów 
w głąb Rosji.  Przeleżał w zaroślach przy szosie dwa dni, aż 
na szosie zrobiło się pusto i wtedy przyszedł do Kruszewa. 
Podczas tej wizyty zrobił moim rodzicom i mnie  zdjęcia, 
które mamy do dzisiaj. Po reformie rolnej w 1926 roku, 
ojciec mój wyprowadził się ze wsi Izbiszce,  w miejsce za 
wsią zwane Biele. Zrezygnował też z funkcji sołtysa. Można 
tam się dostać tylko drogą z Izbiszcz. Jest to miejsce 
odludne, z trzech stron otoczone bagiennymi łąkami. 
Gdy się po nich chodziło, uginały się. Na te łąki nikt się nie 
zapuszczał się oprócz miejscowych chłopów. Podczas 
okupacji dom mego ojca służył jako melina dla 
ukrywających się ludzi z podziemia. Łatwo było ich ukryć 
na tych mokradłach. Miejscem gdzie ukrywano tych ludzi 
były „spodziska” stogów, na których składano rzeczne 
siano. W czasie gdy  ukrywał się u nas człowiek o ps. „Kruk” 
(prawdopodobnie chodzi o Ferdynanda Tokarzewskiego 
szefa wywiadu Obwodu Białystok -Miasto, który 
przechodził w Izbiszczach kwarantannę po wykupieniu go 
przez wywiad AK z więzienia  w Białymstoku 27.10.1943r) 
miała miejsce w naszym domu narada, na której obecny 
był Józef Świrniak. (Prawdopodobnie była to narada 
sztabu Obwodu Białystok-Miasto, w nim to Józef Świrniak 
pełnił funkcję referenta wywiadu).  W sumie w naradzie 
brało  udział sześć lub siedem osób. Po naradzie ojciec 
zaprosił gości na obiad. W trakcie obiadu rozmowa zeszła 
na temat, co czynić w razie aresztowania przez Niemców. 
Jeden z tych ludzi wyjął z kieszeni mały bębenkowy 
pistolet mówiąc, że nie da się aresztować, woli się 
zastrzelić. Na te słowa Świrniak wyjął z małej kiszeni 
marynarki tabletkę i  powiedział, żeby się zabić nie trzeba 
pistoletu, bo ta tabletka jest jego obroną.
Do podziemnej organizacji wciągnął mnie mieszkaniec wsi 
Izbiszcze Edward Hodujko, przed nim też składałem 
przysięgę. Był alumnem Seminarium Duchownego 
w Wilnie. Gdy Niemcy je zamknęli i aresztowanych 
kleryków oraz profesorów wieźli do obozu w Niemczech, 
wyskoczył w Białymstoku z wagonu i powrócił do Izbiszcz. 
Nie zamieszkał w domu rodzinnym wraz z braćmi 
Zygmuntem i Władysławem, lecz dla bezpieczeństwa u 
swojej samotnej ciotki. Pełnił funkcję dowódcy plutonu, 
za j m owa ł  s i ę  też  fa ł szowa n i e m  d o ku m e ntów 
dla poszukiwanych przez okupanta  ludzi. O tym dowie-
działem się po wojnie, gdyż podczas okupacji panowała 
pełna konspiracja. Przyjąłem ps. „Przyszłość”, bo chciałem 
wolnej, niepodległej Polski. Do Armii Krajowej należał też 
mój brat Józef ps. „Słoma” oraz rodzice. O innych 
w tamtym czasie nic nie wiedziałem. Zadaniem naszej 
rodziny było ukrywanie ludzi, których przyprowadził 
łącznik.         
Ważną postacią w okolicy był ksiądz proboszcz parafii 
w Śliwnie Władysław Saracen. Znał on język niemiecki, 
częstymi gośćmi na plebani byli komisarze policji 
niemieckiej z Choroszczy i Starosielc. Przyjmował ich za 
wiedzą i zgodą Armii Krajowej. Zdobyte podczas   tych 
wizyt informacje przekazywał wywiadowi organizacji. 
W starych piwnicach dawnego Majątku Śliwno, przez 
okres wojny proboszcz ukrywał wielu ważnych ludzi 
podziemia. Byli to ludzie z kręgu dowódczego Obwodu 
i Okręgu Armii Krajowej. Jednym z nielicznych ocalałych 
budynków majątku był ceglany budynek zwany przez 
miejscowych „parnikiem”, z racji tej, że za czasów 
dworskich gotowano w nim ziemniaki dla świń. W czasie 
okupacji stało tam koryto drewniane, które po odchyleniu 
odsłaniało wejście do piwnicy. Była ona obszerna i wysoka 
na  około trzy metry. Z niej przebito przejścia do innych 
piwnic nieistniejących już budynków. Bywały okresy, że 
przebywało tam kilkanaście osób. Piwnice te były również 
punktem przerzutowym  na drugą stronę Narwi do 
Waniewa i dalej do Warszawy. Problemem było 
wyżywienie tak dużej ilości osób. Ks. Saracen zamawiał 
żywność po wsiach tłumacząc ludziom, że zbiera ją na 
łapówki dla Niemców. Co było również  prawdą, gdyż  
żaden z komisarzy nie odjeżdżał z plebani z pustą ręką. 
Pozwalało to księdzu na uratowanie wielu swych parafian. 
Przez okres okupacji niemieckiej w parafii nie było ani 
pacyf ikacj i  czy  aresztowań.  Po wojnie władze 
komunistyczne oskarżyły księdza o współpracę 
z Niemcami. Pod tym pretekstem został aresztowany 
i osądzony. Został skazany na dożywotnie więzienie. 
Dopiero protesty ludzi spowodowały jego zwolnienie 
z więzienia. Po wyjściu z więzienia we wrześniu 1947 roku 
zmarł na gruźlicę, miał tylko 40 lat.
Na wiosnę 1944 roku wielu młodych ludzi  w okolicznych 
wsiach otrzymało wezwania na roboty w Niemczech. Obaj 
z bratem Józefem oraz Józef Kościuczyk postanowiliśmy 
pójść do oddziału partyzanckiego. Nasz dowódca, Edward 
Hodujko wyraził na to zgodę. Od mamy dostaliśmy chleb, 
słoninę i błogosławieństwo. Zgłosiliśmy się w Rogowie 
u Franciszka Sakowicza ps. "Żbik”. Ten zaprowadził nas do 
Majątku Rogowo do Lebiedzińskiego Antoniego ps. ”Tom”. 
Polecił on nieznanemu nam człowiekowi przewieźć nas 
łódką przez Narew i zaprowadzić do Złotorii. Przewodnik 
przewiózł nas przez Narew i zaprowadził do Rybak. Z Rybak 
poszliśmy na kolonię  wsi Ponikła. Z Ponikły przewodnik 

zaprowadził nas w głąb knyszyńskiego lasu 
i oddał nas w ręce partyzantów oddziału 
„Rybnika”. Wsadzono nas do ziemnego 
bunkra i kazano czekać na rozkazy. Po dwóch 
dniach przyszedł łącznik i oznajmił, że  
dowódca kazał nas odprowadzić z powrotem 
do domu. Powodem tego była postawa 
choroszczańskiego komisarza Hagena. 
Ogłosił on, że rodziny  osób wyznaczonych do 
wywózki na roboty, które unikają wyjazdu 
zostaną rozstrzelane, a domy spalone. 
Obawiano się, że zdesperowany komisarz 
może to zrobić, gdyż znany był z okru-
cieństwa. Wróciliśmy więc  tą samą drogą do 
domu. Po powrocie zgłosiłem się do biura 
komisarza w Choroszczy, który osobiście 
mnie przyjął. Wytłumaczyłem mu, że nie 
mogłem w terminie zgłosić się na roboty, gdyż 
byłem na zarobku u gospodarza za rzeką. 
Komisarz przyjął tłumaczenie za dobrą 
monetę i wysłał mnie na roboty do Prus, skąd 
powróciłem w maju 1945 roku.

Wspomnienia spisał
Grzegorz Krysiewicz

Jesteś świadkiem 
historii? 

Nie pozwól na jej 
zapomnienie. 

Skontaktuj się ze 
Stowarzyszeniem 

Pamięć 
i Tożsamość Skała:

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

Dziękuję pięknie Państwu Bożenie, 
Andrze jowi  i  Kami lowi  Gr ynaszom 
z Ruszczan za rewitalizację „Sinego Krzyża” 
przy skrzyżowaniu dróg: Ruszczany – 
Choroszcz – Szpital (zdj. poniżej).

W Wielkim Tygodniu krzyż i niektóre 
fragmenty na kamieniu pomalowano na 
niebiesko, a ogrodzenie metalowe na kolor 
biały. Posadzono kwiatki – bratki w odcieniu 
niebieskim. Dzięki temu, po niemalże 80-ciu 
latach, to miejsce stało się adekwatne do 
nazwy używanej przez kilka pokoleń z 
Ruszczan i okolic. „Siny Krzyż” jest jedyny w 
gminie i parafii Choroszcz. Historię związaną 
z tym miejscem opisałem w „Gazecie w 
Choroszczy” nr 131 marzec-kwiecień 2013r.
W ostatnich latach w gminie Choroszcz 
odnowiono kilkanaście krzyży katolickich, 
prawosławnych i pounickich. Żeby nie 
pominąć nikogo z nazwisk, napiszę tak: „że 
dzięki staraniom wielu” – te symbole 
chrześcijańskie nabrały „nowego blasku”. 
Może uda się wydać dokładny katalog 
inwentaryzacyjny kapliczek (szczególnie 
dużo powstaje przy posesjach nowych – 
prywatnych) i krzyży z ich krótką historią w 
gminie Choroszcz.

Jan Adamski
Krajoznawca-regionalista

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Choroszcz, 24 kwietnia 2014 r.

Podziękowanie



10   „Gazeta w Choroszczy”   nr 139   www.gazeta.choroszcz.pl RELIGIA,   SPOŁECZNOŚĆ

W sobotę 26 kwietnia od rana mieszkańcy miejscowości Dzikie, Kolonia 
Dzikie i Żółtek wspólnie sprzątali potężny obszar między Supraślą a granicą 
gmin Choroszcz i Dobrzyniewo. Efektem wielogodzinnej pracy są 
odchwaszczone chodniki, zamiecione ulice, wysprzątane pobocza 
i ogromne obszary otaczającego miejscowości kompleksu leśnego. 
W tegorocznej, już ósmej edycji sprzątania wzięła udział rekordowa liczba 
wolontariuszy (w tym liczne młode i najmłodsze pokolenie), którzy nie 
szczędzili pracy, by móc przez resztę roku cieszyć się pięknem 
niezanieczyszczonej przyrody. Na zakończenie organizator szlachetnego 
przedsięwzięcia – Pan Adam Mikutowicz – zaprosił uczestników akcji na 
biesiadę z bardzo pożywnym i smacznym żurkiem oraz wspólnym 
zdjęciem w alei Ksawerego Markowskiego, które zamieszczamy powyżej.

Wydarzenie wsparł logistycznie – workami, kontenerem i rękawiczkami – 
Urząd Miejski w Choroszczy. Adam Mikutowicz w rozmowie z „Gazetą…” 

podkreślił, że objęcie działaniami tak wielkiego terenu było możliwe dzięki 
p ięknej ,  obywatelsk ie j  postawie pełnej  sąs iedzkie j  współ-
odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
Organizator akcji zaznaczył, że choć zebrano dużą liczbę odpadów, to 
jednak pochodziły one z terenów, na których sprzątano po raz pierwszy. Na 
sprzątanych wcześniej obszarach śmieci było zdecydowanie mniej i były 
drobniejsze – np. opakowania po prod. spożywczych. Świadczy to, jak 
stwierdził Adam Mikutowicz, o sprawdzeniu się gminnej systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Słowa uznania Pan Adam skierował do Mirosława Zalewskiego, Zastępcy 
Burmistrza Choroszczy, który koordynuje wprowadzanie w życie gminnej 
śmieciowej rewolucji. Są nawet w Dzikich worki na śmieci zawieszane przy 
trasach spacerowych – wszystko po to, by nie przybywało wyrzuconych 
byle gdzie śmieci. Znikł też problem dopłacania za sprzątnięte śmieci – 
każdy może oddać dowolną liczbę worków – ważne, by nic nie trafiło poza 

system gospodarki komunalnej.
Wydarzenie urosło już w wymienionych miejscowościach do rangi święta 
– owszem pełnego pracy, ale bezsprzecznie radosnego. Dzięki wysiłkowi 
i trosce o środowisko każda uczestniczka i uczestnik buduje coś znacznie 
bardziej trwałego niż zamieciony chodnik. Wspólnota, którą budują 
sprzątający, trwa i się rozrasta. Wspólne działanie stało się i modą, 
i powodem do dumy mieszkańców miejscowości, które nie witają 
przybyszów hałdami śmieci, lecz czystym, zadbanym środowiskiem.

Dodajmy, że obok Dzikich, Kolonii Dzikie, Żółtek, wspólne akcje sprzątania 
zorganizowano w Porosłach, wspólne porządki pojawiają się też na 
niektórych choroskich osiedlach, cmentarze miasteczka porządkują obie 
parafie i młodzież szkolna, a teren Parku Pałacowego - wolontariusze. Oby 
takich przedsięwzięć przybywało.

WJC

Wielkie sprzątanie - Kolonia Dzikie, 26.04.2014

Kalwaria w Choroszczy
Raz na pięć lat Błonia Jana Pawła II stają się Kalwarią. Na dużej, otwartej 
przestrzeni z widokiem na dolinę Horodnianki odbywają się Misteria Męki 
Pańskiej. Dziesiątki parafian odgrywa ostatnie dni Chrystusa, a otoczenie 
przechodzi metamorfozę – klasztor podominikański staje się pretorium 
w Jerozolimie, ołtarz polowy – wieczernikiem, a zielony stok – ogrodem 
Getsemani. 

Najważniejszą rolę w tej przemianie pełnią odtwórcy ewangelicznych postaci – 
parafianie z pieczołowitością grający Jezusa, apostołów, niewiasty jerozolimskie,  
Rzymian, faryzeuszy, sanhedryn, straże rzymskie i świątynne. To dzięki ich 
poświęceniu aktorskiemu, dbałości o stroje, gesty i mimikę setki przybyłych 
mogło odczuć obraz fundamentalnych dla chrześcijan wydarzeń sprzed dwóch 
tysiącleci.
Podobnie, jak w poprzednich misteriach z 2005 i 2009 r., tak i w tegorocznym 
reżyser i pomysłodawca niezwykłego wydarzenia ks. proboszcz Leszek Struk 
zadbał, by całość była wierna ewangelicznym opisom. Aktorzy poza 
przygotowaniem wzorowanych na starożytnych strojów dbali o formację 
duchową poprzez modlitwę, a często i poprzez post – w tym także ten polegający 
na zapuszczeniu brody. Epatujący spokojem Chrystus, bolejąca Maryja, 
apostołowie jak wyjęci z fresków włoskich mistrzów czy władczy Sanhedryn 
i owładnięci nieustanną dialektyką faryzeusze na pewno pozostaną na długie 
lata w pamięci licznych uczestników przybyłych na Błonia Jana Pawła II na 
wspólną modlitwę. 
W pełne modlitwy wydarzenie włączyły się nawet warunki atmosferyczne – 
zachmurzone niebo i deszcz przybyły na czas dźwigania krzyża, a niebo 
rozpogodziło się na kończącą całość scenę zmartwychwstania Chrystusa.
Misterium, co warto podkreślić, nie zostało ograniczone wyłącznie do scen 
pasyjnych – była też scena zdrady Judasza przyjmującego trzos ze srebrnikami od 
Wysokiej Rady, było spotkanie w Betanii, ostatnia wieczerza, modlitwa 
w ogrodzie Getsemani, pojmanie Jezusa (nie zabrakło ucięcia ucha dla strażnika 
świątynnego), sądu przed Wysoką Radą, przesłuchania przez Piłata (oczywiście 
z umyciem przezeń rąk). Częścią integralną misterium była Droga Krzyżowa – tym 
razem licząca XV stacji.
Obrazom tworzonym przez dzielnych i zdolnych amatorów towarzyszyły oparte 
na Ewangelii teksty i rozważania oraz pieśni pasyjne śpiewane przez Chór 
Parafialny pod dyrekcją Łukasza Olechno. Chór wystąpił w pełnej krasie wokalnej 
i wizualnej. Parafię Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika – organizatora Misterium Męki Pańskiej – wsparły gminne jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki pracy strażaków ruchoma scena była 
otoczona kordonem zapewnijącym bezpieczne i sprawne przeprowadzenie 
wydarzenia. Skuteczną troską o nagłośnienie wykazało się Miejsko-Gmine 
Centrum Kultury w Choroszczy.
Bez wątpienia Choroszcz dzięki wydarzeniu zyskała wiele – niezwykłą, bo nie 
z kamienia czy metalu tworzoną, lecz z modlitwy i pracy wielu parafian, kalwarię. 
Niepowtarzalną, bo tylko jednokrotnie przedstawianą w takim składzie. Tym 
cenniejszą i wyjątkową, bo odbywającą się tylko raz na pięć lat.

Zapraszamy do obejrzenia na stronie gazeta.choroszcz.pl fotorelacji 
z wydarzenia – wyjątkowo obszernej dzięki uprzejmości Pana Szymona 
Paczyńskiego, który udostępnił liczny zbiór fotografii.

tekst: Wojciech Jan Cymbalisty
zdjęcia: Szymon Paczyński, Wojciech Jan Cymbalisty
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Nabożeństwa majowe
w kościele w Choroszczy

- dorosłych codziennie o godz. 17.30; 
- dzieci z rodzicami lub babciami we czwartki będą śpiewać 
własną litanię do Matki Bożej.
- młodzież - w dni powszednie o godz.18.45.

XXI Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna
Wyruszy z kościoła w Choroszczy o 9.30. Trasa pielgrzymki jest bardzo 
malownicza, omija wszystkie ruchliwe drogi wiedzie traktem, pieszym przez łąki 
i lasy - jej długość to 21 km. Ukoronowaniem pątniczej wędrówki jest uroczysta 
Msza Święta w Krypnie o 18.00. Zapisy w kancelarii parafialnej, koszt znaczka 
pielgrzymkowego 5 zł. Zaś autokaru powrotnego 10 zł. Zapraszamy mężczyzn 
i chłopców do wspólnej wędrówki do Matki Bożej.

Więcej  o życiu parafii na stronie www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl
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Piotr Wasiluk  dwukrotnym  medalistą  mistrzostw  Polski 
w  badmintonie!

„Jedz owoce i jarzyny, w nich mieszkają witaminy, kto je sobie lekceważy musi chodzić 
do lekarzy”. Dzień Marchewki obchodzimy już kolejny rok. Dlaczego? To warzywo jest 
nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Korzystnie wpływa na skórę, włosy oraz  wzrok. 
Przywędrowało do nas prawdopodobnie z Chin. Wcześniej marchew występowała w 
różnych kolorach: białym, żółtym, fioletowym oraz tęczowym. Pomarańczową marchew 
rozpowszechnili Holendrzy.
W tym dniu całe przedszkole zamieniło się w pomarańczową krainę poprzez 
pomarańczowy ubiór dzieci. Naszą imprezę rozpoczęliśmy od zabawy przy piosence 
„Urodziny Marchewki”. Później był teleturniej „Wszystko o marchewce”, zabawa „Na 
tropie marchewki”, wykonaliśmy także marchewkowe obrazki. W nagrodę czekała na nas 
„Marchewkowa uczta”. Chrupaliśmy, piliśmy, oblizywaliśmy się, a kiedy marchewkowy 
poczęstunek zniknął w naszych brzuszkach rozpoczęły się „Marchewkowe pląsy”.
Po takiej dawce witamin, śmiechu i zabawy na pewno wszystkie przedszkolaki będą 
zdrowe, piękne i uśmiechnięte. Postanowiliśmy, że tego dnia zadbamy o zdrowie innych i 
podzieliliśmy się witaminkami z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej 
w Kruszewie. To był bardzo udany, wesoły, marchewkowy dzień!

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy-
Punkt Przedszkolny w Kruszewie

Monika Pawłowska

Wychowanek klubu LUKS Badminton Choroszcz Piotr Wasiluk (na zdj. w 
środku w otoczeniu trenerów) w zakończonych w niedzielę 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w Pszczynie zdobył dwa 
medale. Srebrny w grze pojedynczej oraz brązowy w grze mieszanej.
Podopieczny Pawła Lenkiewicza oraz Marcina Dernogi kolejny raz 
zanotował bardzo dobry start w mistrzostwach Polski. Nasz zawodnik 
dopiero w finale musiał uznać wyższość zawodnika Orkana 
Przeźmierowo Mateusza Świerczyńskiego przegrywając po 43 minutach 
walki 1:2 w setach 21:17, 15:21, 11:21.

Również bardzo udany występ zanotował w grze mieszanej, gdzie w parze 
z Karoliną Janowską z Hubala Białystok zdobył brązowy medal, 
przegrywając z późniejszymi złotymi medalistami Miłoszem Bochatem i 
Marią Taraszkiewicz 18:21, 21:14, 12:21.
Fantastyczny start zanotowali podopieczni Pawła Lenkiewicza i Marcina 
Dernogi na co dzień trenujący w Ośrodku Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w Białymstoku, którzy łącznie z Mistrzostw Polski Juniorów i 
Młodzieżowców w Pszczynie wywalczyli 17 medali!: 3 złote, 7 srebrnych 
oraz 7 brązowych.
Przypomnijmy, że w styczniu Piotr Wasiluk ze świetnej strony 
zaprezentował się w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Lubinie, 
gdzie startowało ponad 150 zawodników z 25 krajów. Nasz wychowanek 
wtedy zdobył 2 brązowe medale w grze podwójnej w parze z Dominikiem 
Ziętkiem oraz w grze mieszanej z Karoliną Janowską.
Serdecznie gratulujemy!         PL

W piątek 21 marca przedszkolaki obchodziły Święto Wiosny. Obchody uroczystości 
uświetnił pokaz wiosennych kapeluszy, wykonanych w ramach Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Najpiękniejszy Wiosenny Kapelusz”. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały 
prawdziwe dzieła sztuki. Różnorodność form i kolorów wprowadzała nas wszystkich w 
prawdziwie wiosenno – leni nastrój. Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji 
i kreatywności dziecka.

Wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz budzenie zainteresowania różnymi 
technikami plastycznymi. Przedszkolaki jak zawsze podeszły do wyzwania niezwykle 
ambitnie. W konkursie udział wzięło 55 dzieci wraz z rodzicami.  Ze względu na ogromny 
wkład i zaangażowanie, jury zdecydowało o nagrodzeniu i wyróżnieniu wszystkich 
uczestników. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie rodziców i zachęcamy do dalszej 
współpracy:)

Aneta Wysocka

Dzień Marchewki

Przedszkolacy na kursie „Salonowy 
savoir vivre czyli co wypada, a co nie 

wypada przy stole”
Już całkiem małe dziecko powinno obserwować prawidłowe zasady zachowywania się 
przy stole. Ważne, by jadło razem z resztą rodziny, przy wspólnym stole.  Dobre maniery 
przy stole to oczywiście prawidłowa postawa (nie garbimy się, nie trzymamy łokci lub, co 
gorsza, nóg na stole czy okolicznych meblach), skupienie na wykonywanej czynności (nie 
czytamy gazet czy książek, nie bawimy się), jedzenie z zamkniętymi ustami (już 2-3 letnie 
dziecko można zacząć uczyć przeżuwać bez mlaskania), nieprzeszkadzanie innym w 
spożywaniu posiłku. Od rodziców zależy, kiedy zaczną uczyć dziecko posługiwania się 
sztućcami, ale dobrze jest, gdy maluch zaczynający przedszkole potrafił prawidłowo 
używać łyżki i widelca. Nieco starsze dziecko powinno uczestniczyć w nakrywaniu do 
stołu.

Aby sprostać temu zadaniu, w czwartek, 3 kwietnia  dzieci z grupy Pszczółek z Przedszkola 
Samorządowego  wybrały się z wizytą do Muzeum Wnętrz Pałacowych w  Choroszczy, aby  
w pięknych wnętrzach pałacyku poznać zasady savoir – vivvre`u  dotyczące  jednej z 
głównych dziedzin życia, a mianowicie nakrywania, podawania do stołu i jedzenia. Zajęcia 
poprowadziła pani  Krystyna Kosior – kustosz Muzeum, która wyświetlając  slajdy 
zapoznała dzieci z obyczajami minionych epok,  tłumaczyła,  jak należy prawidłowo 
ustawiać talerze, szklanki, układać  sztućce i je trzymać, do czego służy serwetka i w jaki 
sposób ją używamy, jak należy właściwie zachowywać się przy stole podczas posiłków.  
Następnie dzieci miały za zadanie  same „nakryć” prawidłowo stół, co  nie stanowiło już dla 
nich większego problemu.  Po „zdaniu   egzaminu” każde dziecko otrzymało Dyplom 
uczestnictwa w kursie i słodką nagrodę. Przedszkolaki wykazały się również dużą wiedzą  
dotyczącą nazw różnorodnych posiłków bezbłędnie  rozwiązując  zagadki. Na koniec 
obejrzały ekspozycje wnętrz pałacowych – mebli, obrazów  i drobnych wyrobów rzemiosła 
artystycznego. 
Ukończenie kursu zaowocowało tym, że po powrocie do przedszkola dzieci same 
postanowiły nakryć do stołu i zjeść obiad oraz zapewniały, że w domu nakrycie stołu na 
różne uroczystości  i rodzinne obiady nie  będzie sprawiało żadnego problemu. Jednak 
musimy pamiętać o tym, że nauka właściwych zachowań wymaga cierpliwości, 
sukcesywności, wytrwałości i konsekwencji.  Najlepiej uczyć dobrych manier, samemu 
dając przykład.

Bożena Ordziejewska

Pasja w Zespole Szkół
W środę 16 kwietnia, w ostatni dzień nauki przed feriami 
wielkanocnymi, uczniowie Zespołu Szkół w Choroszczy na 
uroczystym apelu wystawili przedstawienie pasyjne. 
Młodzi mieszkańcy gminy wcielili się w postacie ewangeliczne, 
warto podkreślić, że obok dobrej gry aktorskiej niemałą rolę 
w wydarzeniu odegrał śpiew chórzystek z Chóru Miejskiego. 
Wśród widzów znajdowali się liczni uczniowie klas szóstych 
szkół podstawowych, którzy poprzez takie spotkania poznają 
atmosferę Zespołu Szkół. Na zakończenie serdeczne życzenia 
dobrej, rodzinnej i pogodnej Wielkanocy do uczniów 
i pedagogów skierował Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy.

WJC

Projekt „Poznaję, rozumiem, wiem” 
  Gmina Choroszcz realizuje w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Kruszewie i Szkole Podstawowej w Złotorii realizuje od 01.02.2014 do 31.12.2014 projekt „Poznaję, rozumiem, wiem”. 
W projekcie o wartości 388 396 zł uczestniczy 252 dzieci  uczących się w oddziałach zerowych oraz w kl. IV-VI ww. szkół.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy wraz z filią w Rogowie realizuje część projektu na kwotę 145 300 zł. Oprócz zajęć za tą sumę został 
sfinansowany zakup 3 tablic interaktywnych, 3 laptopów oraz klocków LEGO do robotyki, które zostały zakupione także do pozostałych 
placówek. Wartość projektu dla SP Kruszewo to 78 368 zł, a dla SP Złotoria 92 378 zł – tej kwocie mieści się koszt zakupu tablicy 
interaktywnej i laptopa.
W ramach projektu są przeprowadzane zajęcia z jęz. angielskiego metodami innowacyjnymi - w tym za pośrednictwem e-learingu na 
platformie Moodle dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Przeprowadzane są również zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego, angielskiego i 
matematyki, logopedyczne oraz artystyczno – rytmiczne. Dla uzdolnionych informatycznie dzieci organizowany jest kurs grafiki 
komputerowej mający na celu rozwiniecie kompetencji w zakresie IT.
W ramach projektu odbędą się również warsztaty, na których będzie można rozwijać zainteresowania humanistyczne. Uczniowie nabędą 
wiedzę z zakresu znajomości poezji, pisania wierszy, recytacji, gry aktorskiej oraz dziennikarstwa. Nabyte umiejętności zostaną 
wykorzystane do wydawania międzyszkolnej gazetki oraz przygotowania przedstawienia poetycko- teatralnego. Ważnym elementem 
projektu będzie nauka tańców polskich z różnych epok. Dla każdej szkoły zostaną uszyte stroje szlacheckie do tańca polskiego i 
dworskiego.
Projekt zawiera szeroką paletę zajęć z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych. Planowany jest kurs robotyki pozwalający na 
zapoznanie uczestników z nowościami technologicznymi. Wesprze on poznanie podstawowych pojęć naukowo-technicznych  zagadnień 
z fizyki i rozbudzi postaw badawczych u dzieci tak, by nabyły nawyk twórczego myślenia. W ramach „Klubu Młodego Odkrywcy” 
uczestnicy projektu odwiedzą wybrane przez siebie parki narodowe znajdujące się na terenie naszego województwa. Niewątpliwą 
atrakcją dla dzieci będą wycieczki w ramach  działania pn. „Miasta znanych polskich uniwersytetów” do Warszawy, Lublina i Torunia.
Projekt bez wątpienia już zmienia na korzyść oblicze wszystkich partycypujących w nim szkół gminy Choroszcz. Efekt ten wzmacniają 
zakupione pomoce dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Poznaję, rozumiem, 
wiem”  współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 POKL 2007 – 2013. Gmina Choroszcz/Szkoła Podstawowa im. H. 
Sienkiewicza w Choroszczy/Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie/Szkoła Podstawowa w Złotorii
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Z boisk: Drużyna seniorów z KS „Narew” Choroszcz coraz lepiej radzi sobie w 3. grupie podlaskiej A klasy. Początek 
rozgrywek (29 III) zaczął się co prawda od porażki (z KS Studzianki 2:1), ale już 5 kwietnia piłkarze wygrali ze Zniczem Suraż 5:3 (2:2). 26 
kwietnia „Narew” rozgromiła Husarię Łapy, zdobywając aż 8 bramek i tracąc tylko 1. Dzięki temu wynikowi po 12 kolejkach z 
dorobkiem 22 punktów choroszczanie są na drugim miejscu w tabeli. Niemniej konkurenci są bardzo blisko i „Narew” nie może 
spocząć na laurach. W Choroszczy najbliższe mecze „Narwi” zostaną rozegrane 10 V z Pasją Kleosin, 25 V z Supraślanką Supraśl i 7 VI ze 
Zniczem Suraż. Mecze zawsze o 16:00.
Piłkarze LZS-ów wracają do gry. W niedzielę 13 kwietnia odbył się Turniej Otwarcia. Imprezę wygrała drużyna Izbiszcz, pokonując 
w karnych w finale LZS Choroszcz (1:1 , karne 3:2). Na trzecim miejscu uplasował się Opmar, który wygrał z Lambadą 3:1. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Mateusz Czech (LZS), najlepszym bramkarzem Adam Lenczewski (LZS), a królem strzelców - Rafał Olsiewicz 
(Izbiszcze). Sponsorami Turnieju Otwarcia byli: Urząd Miejski – ufundował nagrody (medale, puchary, piłki), Robert Wardziński – 
ufundował piłkę dla drużyny zajmującej IV miejsce i KEBAB BAR U KOMINA fundator - talonu na 200 zł dla zwycięskiej drużyny. Pewnym 
niesmakiem był bałagan, jaki część publiki pozostawiła po sobie m.in. w Złotorii. W trosce o stan boisk i ich otoczenia przytaczamy apel 
organizatorów: LUDZIE ...SPRZĄTAMY PO SOBIE, przecież są kosze na śmieci!!!                    Red.

Kondolencje

Panu Adamowi Rećko z powodu śmierci Ojca
wyrazy szczerego współczucia

składają
koledzy, trenerzy, 

Zarząd M-GKS „NAREW” Choroszcz
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TWOJA SKOK 
 SIENKIEWICZA 30 B
 16-070 CHOROSZCZ
 (BUD.BIEDRONKI) 
 TEL.85 719 10 33
 TEL.518 015 459

obok Piekarni Okruszek

WSZYSTKO DLA ZWIERZĄT: 
karmy, gryzaki, witaminy, przysmaki, akcesoria, środki 

do pielęgnacji i zabawki.
W asortymencie również pokarmy dla ryb akwariowych, 

oraz dla ryb do oczek wodnych.

Szeroki asortyment produktów dla : psów, kotów, 
gryzoni, ptaków, ryb akwariowych

 oraz ryb do oczek wodnych .

UWAGA NOWA LOKALIZACJA 
SKLEPU QUCHNIA PUPILA !!! 

Choroszcz, ul. Powst. Styczniowego 6D,
JUŻ W MAJU ZAPRASZAMY PAŃSTWA POD NOWY ADRES: 

Godz. otwarcia: pon. - pt. 9:00 - 17:00,
                         sobota: 9:00 - 14:00

SKLEP QUCHNIA PUPILA ZAPRASZA NA ZAKUPY!!!

REKLAMYLeśna Dolina 48m2 2 pok 179000zł 535-536-005
Berlinga 40m2 2 pok Ip 174000zł 535-536-005
Wysoki Stoczek 40m2 2 pok 250000zł 535-536-005
Ogrodniczki dom 100m2 działka 1000 340000zł 535-536-005
Dziesięciny 59m2 3 pok 205000zł 535-536-005
Bema 48m2 3 pok balkon 195000zł 535-536-005
Białostoczek 77m2 4 pok parter 298000zł 535-536-005
Antoniuk 42m2 2 pok 184000zł 535-536-005
Choroszcz dom 260m 2000m2 690000zł 535-536-005
Wysoki Stoczek 44m2 2 pok 225000zł 535-536-005
Mickiewicza 58m2 cegła 3 pok 116000zł 535-536-005
Wasilków 35m2 2 pok 129000zł 535-536-005
Antoniuk 74m2 cegła Ip 360000zł 535-536-005
Białostoczek 51m2 3 pok 265000zł 535-536-005
Zwierzyniecka 36m2 2 pok cegła 139000zł 535-536-005
Stroma 62m2 3 pok 205000zł 535-536-005
Zaczerlany działka 5019m2 100380zł 535-536-005
Zaczerlany działka 3000m2 90000zł 535-536-005
Dom Ogrodniczki 286m działka 1800m 920000zł 535-536-005
Choroszcz 54m2 3 pok cegła 190000zł 535-536-005
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Niech tysiące zobaczą Twoją firmę - 
skorzystaj z reklamy w „Gazecie w Choroszczy”!

Więcej o naszej ofercie na stronie gazeta.choroszcz.pl, pod nr. tel. 85 719 14 31 
i w siedzibie redakcji - gmachu M-GCK przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

Gmina ogłosiła przetarg ustny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż 
nieruchomości. Szczegóły na stronie 
C H O R O S Z C Z . P L  w  z a k ł a d c e 
Informacja o przetargach.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Choroszczy poszukuje 
osoby  na stanowisko asystenta 
rodziny. Ogłoszenie znajdziesz na 
stronie CHOROSZCZ.PL.


