
NAGROBKI
już od 3900 zł

tel. 793-568-127

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

REKLAMA

W ramach ochrony zdrowia mieszkańców gminy Choroszcz informujemy, iż od piątku 12 
września 2014 roku rozpoczynają się bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezonowej. 
Zaszczepienie dotyczyć będzie tylko mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie 
gminy Choroszcz, którzy w dniu szczepienia ukończyli 65 lat i zgłoszą się w pierwszej 
kolejności na szczepienia. Szczepienia prowadzić będą: NZPOZ „Duo-Med” w Złotorii 
(Złotoria 132) i w Konowałach, NZPOZ „Medicus'' z Choroszczy (ul. Mickiewicza 21) oraz 
Przychodnia Lekarska „LORANTHUS” z Białegostoku (przy ul. Nowosielskiej 34).

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, spełniają warunek ukończenia 65 
lat, są zameldowane na stałe na terenie gminy Choroszcz, a nie są zapisane do ww. 
przychodni lekarskich, zobowiązane są do dostarczenia badania od lekarza rodzinnego 
z przychodni, do której należą.
UWAGA! Ilość szczepionek jest ograniczona do wyczerpania zapasów. Więcej informacji 
pod numerem telefonu 85 7132224 Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Zapraszamy.

WW

Choroszczanie od 5 września 2014 do 15 października 2014 mogą 
zagłosować w konsultacjach Budżetu Obywatelskiego. Punkty 
do głosowania z urnami ulokowano w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (czynne 
w godz. 7:30 – 15:30 od pon. do pt.) i w siedzibie Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 
29 (czynne w godz. 8:00 – 20:00 od pon. do pt. i od 8:00 do 15:00 
w sob.).

Uprawnionymi do głosowania są osoby zamieszkałe w Choroszczy 
posiadające czynne prawo wyborcze oraz osoby, zameldowane w 
Choroszczy, które do dnia rozpoczęcia głosowania będą miały 
ukończone 16 lat.  Każdy uprawniony do głosowania 
choroszczanin może oddać tylko jeden głos. 

Aby głos był ważny należy wybrać tylko jeden projekt 
inwestycyjny poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku 
„X” w kolumnie po prawej stronie. Należy też w odpowiednich 

wrzesień 2014,   nr 143,   cena: 0 zł

rubrykach wpisać imię, nazwisko, PESEL oraz datę i podpis. 
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 25 października 
2014 r.

Projekty inwestycyjne poddane pod głosowanie:

1. Zielony Skrót
2. Przebudowa ulicy Białostockiej i Kościuszki
3. Zielona Siłownia
4. Uzupełnienie infrastruktury stadionowej
5. Cała Choroszcz remontuje swoje Centrum Kultury
6. Skwer przy Traugutta
7. Zagospodarowanie terenu otoczenia „Kominowe Bajoro”

Więcej o budżetowych projektach na stronie 2.
Red.

Bezpłatne szczepienia
przeciw grypie dla seniorów

Dzień Papieski
koncert organowy:

prof. Maria Terlecka 

i uczniowie

Kościół pw. Najświętszego 

Serca Jezusowego 

w Konowałach 

Niedziela, 12 października 

A.D.2014 o 12:00

(bezpośrednio po Mszy Św. o 11:00)

Na wydarzenie zapraszają organizatorzy:  Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Konowałach, Urząd Miejski w Choroszczy 

oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Koncert Chóru Uniwersytetu w Białymstoku odbywa się 
pod honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Konowałach Urząd Miejski w Choroszczy
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Orientacyjny
 koszt 

 

Wnioskodawca Opis projektu

 

Zielony Skrót 54.000 zł

 

Tomasz Kraśnicki

 

Przebudowa ulicy 
Białostockiej 
i Kościuszki

 

36.750 zł Janusz Sidorowicz

 
Zielona 

Siłownia
44.200 zł

 

Zbigniew 
Andruszkiewicz

 

Uzupełnienie 
infrastruktury 

stadionowej 

31.048,78 zł

 

Wojciech Błaszko

 

 

Projekt zakłada wykonanie alejki o długości ok. 50 m. wyłożonej 
polbrukiem, wykonanie mostku parkowego dla ruchu pieszego, 
ustawienie ławek oraz koszy na śmieci, zagospodarowanie terenu poprzez 
niwelację oraz zasadzenie zieleni.

CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU: Realizacja projektu stworzy 
mieszkańcom bezpieczne, krótsze przejście od ulicy Sienkiewicza, 
powstanie przyjazny, zielony zakątek do spaceru i odpoczynku

Projekt zakłada przebudowę nawierzchni z polbruku, poziomowanie 
zapadniętych studzienek kanalizacyjnych, kratek burzowych, 
krawężników i obrzeży.

CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU: Poprawa jakości połączenia 
drogowego Choroszcz-Białystok przez Sienkiewicze.

Projekt zakłada zamontowanie urządzeń wschodzących w skład „Zielonej 
siłowni” oraz ławek i koszy na śmieci przy boisku miejskim przy „Orliku”.

CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU: Projekt ma służyć młodzieży oraz 
mieszkańcom osiedla i miasta Choroszcz, ma promować zdrowy styl, try 
życia, ma zapewnić lokalną rekreację i poprawę zdrowia nie tylko 
mieszkańców miasta.

Projekt zakłada wymianę bramek na płycie głównej boiska, 
zainstalowanie piłkochwytów za bramkami, poprawę oświetlenia od 
strony ulicy Pałacowej.

CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa osób 
uczęszczających na zajęcia na „Orliku” poprzez oświetlenie ulicy 
Pałacowej, poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego, który służy 
dzieciom i dorosłym zawodnikom z terenu miasta i gminy (klub sportowy, 
drużyna LZS).

Cała Choroszcz 
remontuje swoje 
Centrum Kultury 

60.000 zł

 

Andrzej Sztabelski

 

Skwer przy 
Traugutta 

52.417,23 zł

 

Paweł Lenkiewicz, 

 

Justyna Małyszko
 - Lenkiewicz 

 

 

 

Zagospodaro
-wanie terenu 

otoczenia 
„Kominowe 

Bajoro” 

58.000 zł Piotr Tymiński
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Od lat w trosce o środowisko „Gazeta w Choroszczy”
drukowana jest na papierze ekologicznym.

Rok założenia: 1993

Projekt zakłada wymianę instalacji elektrycznej w 8 pomieszczeniach na I-
szym piętrze budynku Centrum Kultury oraz dostosowanie zaplecza auli 
widowiskowej do nowoczesnych standardów. Na zapleczu/garderobie 
zaplanowano ułożenie parkietu, wykonanie podwieszonego, 
ognioodpornego sufitu oraz odnowienie i odmalowanie ścian. 
Zaplanowano zakup niezbędnego umeblowania garderobianego (szafa z 
lustrem, wieszaki).

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Powstanie profesjonalna garderoba, 
co usprawni korzystanie z auli oraz umożliwi realizowanie różnorodnej 
działalności koncertowej, teatralnej i ogólnorozrywkowej wymagającej 
dobrego zaplecza logistycznego. Wymiana instalacji elektrycznej poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku oraz ułatwi remont 
kolejnych pomieszczeń Centrum Kultury. „Ożywienie”, ponowne 
włączenie w poczet używanych przez społeczność lokali jest celem 
nadrzędnym projektu. Kolejny to odnowa zabytku liczącego już przeszło 
120 lat na trwałe wpisanego w pejzaż Choroszczy.

Projekt zakłada zagospodarowanie skweru przy ulicy Traugu�a poprzez 
stworzenie trzech stref tematycznych.
I strefa relaksu i kontemplacji przeznaczona dla osób starszych i nie tylko. 
W centralnym punkcie tej strefy znajduje się krzyż ufundowany przez 
mieszkańców osiedla na cześć Jana Pawła II i wokół tego krzyża ustawiono 
ławki oraz wydzielono miejsca ze stołami przeznaczonymi do gry w szachy 
i warcaby.
II strefa zabawy przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Jest to plac zabaw 
wyposażony w odpowiednie urządzenia oraz 2 stoły piknikowe 
umożliwiające spożywanie posiłków na świeżym powietrzu.
III Strefa fitness przeznaczona dla osób w każdym wieku chcących 
poprawić sprawność fizyczną. Wszystkie urządzenia zostały tak 
zaplanowane, aby zadbać o sprawność wszystkich par�i mięśniowych.

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Stworzenie ogólnodostępnego 
miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich 
integracji. Brak podobnej infrastruktury w rejonie miasta.

Projekt zakłada wyrównanie i zagęszczenie terenu oraz dowiezienie 
ziemi, ustawienie wiaty i ławek ze stołami z zadaszeniem, wykonanie 
pomostu przez rówek oraz wykonanie projektu oświetlenia.

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Uporządkowanie terenu wokół 
zbiornika wodnego, stworzenie miejsca rekreacyjno-wypocznykowego. 
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom.

Lista projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do konsultacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015

Kalendarz krwiodawcy
Choroszczański Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców 

Krwi zaprasza wszystkich, którzy mogą podzielić się 
bezcennym darem, do honorowego oddawania krwi podczas 

klubowych dyżurów w pierwsze niedziele miesiąca w 
Choroszczy w ambulansie na Błoniach Jana Pawła II (za 

kościołem) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Najbliższe dyżury Klubu przypadają:

5 października 
2 listopada
Zapraszamy!
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Z zainteresowaniem przeczytałem w papierowym wydaniu 
"Gazety..." [nr 140] informację o problemach komunikacyjnych na 
terenie gminy i próbach ich rozwiązania. Niewątpliwie, potrzebne 
jest zorganizowanie linii "z prawdziwego zdarzenia", obsługującej 
zarówno trasę kruszewską, ale też odcinek Choroszcz - Rogowo - 
Pańki - Kruszewo. 
Przy odrobinie wysiłku linię taką można zaplanować, czego 
przykładem był epizod "Podlasia Ekspress". Linia ta miała szansę na 
dłuższe utrzymanie się przy pewnym ograniczeniu kursów, których 
ilość zdecydowanie przekraczała zapotrzebowanie. Nie wiem 
dlaczego takiej korekty nie dokonano, za to zlikwidowano kursy w 
całości. Co do planowanej linii Choroszcz - Barszczewo - Białystok 
będzie ona z pewnością dobrą alternatywą i uzupełnieniem obecnej 
"103", ale planowanych 12 kursów w dni robocze wydaje się być też 
sporo na wyrost. 
Przy rozsądnym ułożeniu planu potrzeby mieszkańców zarówno 
Choroszczy w dojeździe do Starosielc i Słonecznego Stoku, jak i okolic 
szosy kruszewskiej z pewnością zapewniłoby 6, maksymalnie 8 
kursów. W latach 80-tych PKS uruchamiał dwukrotnie linię Białystok 
- Barszczewo - Choroszcz (2 kursy dziennie) i szybko ją likwidował, bo 
autobusy jeździły puste. Sądzę, że należałoby się skupić na 
uruchomieniu linii Białystok - Barszczewo - Choroszcz - Ruszczany - 
Kruszewo  z częstotliwością zdroworozsądkową 6-8 kursów w dni 
robocze, 3-4 w pozostałe, jak to było w czasach świetności podobnej 
linii PKS, i zrezygnować z dofinansowywania tworów zastępczych 
(obecna linia Choroszcz - Kruszewo), gdyż tylko BKM daje możliwość 
włączenia mieszkańców tamtych terenów w system zbiorowej 
komunikacji Białegostoku, co będzie z pewnością również korzystne 
od strony finansowej (kupujemy jeden bilet dwustrefowy tańszy niż 
dwa na różnych przewoźników, nie musimy na siłę przesiadywać w 
"Biedronce" czekając na kolejny autobus do domu).

M.C.

List Czytelnika

W niedzielę 10 sierpnia choroszczańska parafia katolicka uroczyście 
obchodziła odpust św. Dominika. Kaznodzieją był ks. Dariusz Kujawa, 
wykładowca homiletyki w WSD w Drohiczynie. Odpust zbiegł się 
z dziesięcioleciem posługi kapłańskiej i proboszczowskiej w parafii ks. 
kanonika Leszka Struka. W imieniu gminnych samorządowców po 
Eucharystii o 11:00 życzenia, kwiaty i pamiątkowy obraz wraz z serdecznymi 
życzeniami złożyli: Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, Zastępca 
Burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski oraz radny i przewodniczący 
osiedla nr II Piotr Tymiński. Następnie wierni procesyjnie udali się na 
niedawno oddane do użytku Błonia Jana Pawła II. Miejsce zapewniające 
wygodni parking dla parafian i petentów magistratu poświęcił ks. Tadeusz 
Żdanuk, dziekan dekanatu Białystok Starosielce.

Burmistrz dziękował ks. Proboszczowi w słowach: „(…) Poświęcenie i troska 
o Parafię i Parafian są widoczne na każdym kroku. Piękniejący Kościół 
Parafialny i jego otoczenie, duchowe przeżywanie uroczystości religijnych, 
zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej to owoce Twojego życia, wiary, 
powołania i kapłaństwa, które są dla nas znakiem obecności i Opatrzności 
Bożej.
Dziękujemy Ci także Księże Proboszczu za owocną współpracę z samorządem 
lokalnym, za wsparcie duchowe naszych poczynań, za pomoc w ich realizacji, 
za to, że uświetniałeś Swoją obecnością uroczystości gminne.
Jednocześnie życzymy, aby dobry Bóg udzielił Księdzu radości i mocy w dalszej 
posłudze, niech Duch Święty zachowa Księdza w dobrym zdrowiu, a Maryja, 
nasza Matka, obdarza Księdza swoją opieką i matczyną troską. (…)”.

WJC

Odpust św. Dominika

W ostatnią niedzielę sierpnia Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika obchodziła Święto Dziękczynienia. 
Mieszkańcy Ruszczan zaprezentowali wieniec dożynkowy, który 
reprezentował parafię w białostockiej katedrze. Poszczególne rejony 
duszpasterskie – tworzone przez mieszkańców wielu miejscowości gminy 
i choroszczańskich osiedli – prezentowały piękne wyroby spożywcze i 
kwiaty. Burmistrz Choroszczy, jako gospodarz gminy, niósł tradycyjnie 
wypiekany chleb. Dary po Mszy Świętej celebrowanej przez ks. proboszcza 
Leszka Struka zostały podzielone i rozdysponowane w czasie Pikniku 
Parafialnego. W czasie profesjonalnie przygotowanego wydarzenia 
prowadzone były  zbiórki  p ieniężne na wsparcie  chrześci jan 
prześladowanych w Iraku – w sumie zebrano 5 914 zł.

Piknik cieszył się dużą popularnością, na nowo wyremontowanych Błoniach 
Jana Pawła II parafianie gromadzili się i nie szczędzili środków, by przez 
konsumpcję najsmaczniejszych lokalnych wyrobów i wypieków wesprzeć 
prześladowanych chrześcijan. Było też coś smakowitego dla ducha – miłośnicy 
poezji mogli nabyć wydawnictwa z utworami ks. Marka Chrzanowskiego.

WJC

Święto Dziękczynienia 
i Piknik Parafialny
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Wywiad z Burmistrzem Choroszczy Jerzym Ułanowiczem 

Dobre zarządzanie gminą sprowadza się do trafnego wyboru priorytetów, które znajdą akceptację u większości mieszkańców. 
Stawiając na pierwszym miejscu edukację, zgadzamy się aby nakłady finansowe na tę dziedzinę były największe w corocznym budżecie

 i wynosiły około 40% wszystkich wydatków.

Panie Burmistrzu, mija już szósta kadencja samorządu odrodzonego po 
przemianach z '89r. Czas, jaki pozostał przed wyborami 16 listopada br., 
to okres podsumowań i ocen tego, co udało się dokonać. Na 
czerwcowej, 25 sesji bieżącej kadencji uzyskał Pan od Rady Miejskiej 
absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok. To jak udało się ustalić 
naszej redakcji, już 20 absolutorium, jakie uzyskał Pan w czasie 
sprawowania urzędu Burmistrza Choroszczy. Dwie dekady to cała epoka 
– wybudowanie gimnazjum, wyremontowane ulice, zbudowane 
wodociągi czy oczyszczalnia ścieków albo odnowione szkoły 
podstawowe zapisały się na dobre w pamięci mieszkańców. Które z 
inwestycji z kończącej się kadencji, chciałby Pan, aby zostały 
zapamiętane i były wizytówką pracy samorządowców? 

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz: Najbardziej oczekiwane przez 
naszych mieszkańców są na pewno inwestycje drogowe. Drogi to pięta 
achillesowa większości gmin w Polsce, ale także i naszej gminy. Ze względu 
na ilości oraz wysokie koszty środki własne gmin nie wystarczają na 
przeprowadzenie w stopniu oczekiwanym przez obywateli remontów, 
przebudowy lub budowy dróg.  Środki unijne poprawiły sytuację 
finansową w tym zakresie, ale w sposób niewystarczający. Dlatego tez 
cieszy nas bardzo zrealizowane w bieżącej kadencji szereg ważnych 
inwestycji drogowych. 

Po wielu latach zabiegów i starań oraz uciążliwości, Choroszcz stolica 
naszej gminy otrzymała dogodne na miarę XXI wieku połączenie przez 
Barszczewo i Krupniki  do Białegostoku.  Jak ta droga wyglądała przed 
przebudową na pewno wszyscy pamiętamy. Z tej drogi oraz 
wybudowanej ścieżki rowerowej korzysta także większość miejscowości z 
południowej i zachodniej części naszej gminy. Koszt realizacji tej pięknej 
trasy o długości 7,2 km wyniósł 12,6 mln, w tym środki własne 3,4 mln zł. 
W upływającym czteroleciu wzdłuż naszej gminy powstała między innymi 
z naszych podatków pierwsza w naszym regionie trasa ekspresowa S8 
wraz z drogami gospodarczymi, estakadami, tunelami oraz ścieżką 
rowerową. Poprzez modernizację w Choroszczy alei Niepodległości nasza 
gmina uzyskała bardzo dogodne i bezpośrednie połączenie z wyżej 
wymienioną drogą Białystok -  Warszawa. Koszt budowy tej ulicy, w tym 
ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej, to prawie 3 mln zł. 

Miasto Choroszcz i mieszkańcy naszej gminy uzyskali także dogodne 
połączenie z Białymstokiem poprzez przebudowę drogi przez wieś 
Sienkiewicze. Gmina wydała na realizację tej inwestycji o długości 3,7 km 
kwotę 2,3 mln, w tym 1,1 mln zł z Narodowego programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 

Ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców cieszy się 
inwestycja „Odnawialna energia słoneczna, sposobem na poprawę 
jakości powietrza na terenie gminy Choroszcz”. Ten największy w 
województwie projekt (około 7 mln zł) zakłada instalacje kolektorów 
słonecznych w 380 gospodarstwach domowych z dofinansowaniem 80% 
kosztów montażu.  Tzw.  solary  są także instalowane w 7 budynkach 
użyteczności publicznej. Posłużą one do wytworzenia ciepłej wody na 
potrzeby bytowe mieszkańców oraz szkół i przedszkoli. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zakończenia w tej kadencji 
termomodernizacji placówek oświatowych.  W wyniku tych prac 
odnowiono urządzenia sanitarne i elewację Przedszkola w Choroszczy i 
budynku po byłej szkole w Barszczewie. W efekcie prac modernizacyjnych 
wypiękniały także świetlice wiejskie wraz z otoczeniem w Oliszkach, 
Rogowie, Klepaczach, Pańkach, Łyskach  i Izbiszczach. Zbudowano także 
15 km tak bardzo oczekiwanej kanalizacji sanitarnej (Żółtki, Klepacze, 
Choroszcz, Porosły) za kwotę 7,5 mln zł. 

Wszystkie wymienione przeze mnie inwestycje są ważne i potrzebne dla 
naszych mieszkańców, ale na pewno pozostaną w pamięci przede 
wszystkim nowo wybudowane drogi, ponieważ są one nam niezbędne do 
codziennego życia. 

Gmina to nie tylko budynki, infrastruktura – choć i one są ważne. Na 
pierwszym miejscu, jak wielokrotnie Pan podkreślał, są zawsze ludzie i 
troska o nich.  W szczególny sposób widać to podejście w strukturze 
wydatków. Od lat prym wiodą nakłady na oświatę. Sięgają one do 40% 
budżetu pomimo podjętych oszczędności.  Edukacja jest przestrzenią 
silnych kontrastów – z jednej strony gmina znacznie zwiększyła liczbę 
miejsc w przedszkolach, a z drugiej wciąż brakuje miejsc  przedszkolnych 
w samej Choroszczy, żłobek pozostaje w sferze marzeń, a z miejscowości 
podmiejskich dziesiątki rodziców wozi dzieci do przedszkoli w 
Białymstoku. Jak ocenia pan, Panie Burmistrzu, sytuację w gminnej 
oświacie? 

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz: Dbamy o rozwój naszych dzieci. 
Utworzyliśmy oddziały przedszkolne  na terenach wiejskich – w Łyskach, 
Klepaczach  i  Złotorii  pozyskując na ten cel 1,5 mln zł ze środków 
unijnych.  Tworzymy nowe oddziały w przedszkolu w Barszczewie, aby 
zaspokoić potrzeby mieszkańców. W Choroszczy sytuacja powinna się 
poprawić od przyszłego roku, gdy do szkoły pójdą wszystkie sześciolatki. 
To prawda, że cześć dzieci chodzi do przedszkoli publicznych i 
niepublicznych w Białymstoku. Spowodowane to jest m.in. miejscem 
pracy rodziców i dotyczy w większości dzieci z miejscowości graniczących 
z miastem (Porosły, Krupniki, Klepacze). Należy jednak pamiętać, że nasza 
gmina ponosi koszty utrzymania tych dzieci, to kwota rzędu 700 tys. zł 
rocznie. Żłobek to temat, który pojawia się od kilku lat. Na dziś jest 
odnotowane bardzo małe zainteresowanie żłobkiem mieszkańców 
gminy. Utworzenie nowej jednostki wiąże się z bardzo dużymi nakładami 
finansowymi. Dlatego zastanawiam się nad innymi rozwiązaniami, aby 
zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom.

Dobre zarządzanie gminą sprowadza się do trafnego wyboru priorytetów, 
które znajdą akceptację u większości mieszkańców. Stawiając na 
pierwszym miejscu edukację, zgadzamy się aby nakłady finansowe na tę 
dziedzinę były największe w corocznym budżecie i wynosiły około 40% 
wszystkich wydatków. W związku z tym, że zdecydowana większość 
naszych dzieci uczęszcza do Szkół w Choroszczy otrzymujemy tzw. 
subwencję oświatową miejską, mniejszą o około 50% od subwencji 
wiejskiej (różnica to ok. 2 mln zł rocznie). Przyczyna tej sytuacji jest to, że 
Choroszcz zamieszkuje ponad 5 tys. mieszkańców.

Możemy natomiast pochwalić się bardzo dobrą bazą szkolną oraz 
wykwalifikowaną kadra nauczycielską. Brakuje nam tylko hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Choroszczy. Niestety nie udało nam się 
pozyskać środków unijnych na rozbudowę (2,2 mln euro), mimo, że nasz 

wniosek przeszedł wszystkie etapy kwalifikacyjne. Po prostu zabrakło 
środków.

Pozyskiwane środki unijne pomagają nam wyposażyć w sprzęt oraz 
umożliwiają realizację dodatkowych zajęć uczniom szkół podstawowych i 
gimnazjum, odciążając tym samym i tak napięty budżet gminy. 

W ramach trzech projektów prowadzonych w placówkach oświatowych 
na kwotę około 1mln powstały, nowoczesna sala komputerowa i 
laboratorium językowe, zakupiono środki dydaktyczne ułatwiające 
przyswajanie wiedzy, zorganizowano szereg wycieczek, przeprowadzono 
zajęcia wyrównawcze, warsztaty, kursy i zajęcia pozalekcyjne. Te 
wzmożone działania na pewno będą przynosiły wymierne korzyści w 
kształtowaniu i udoskonalaniu umiejętności przyszłych uczniów. 

Kontynuując szeroko rozumianą kwestię społeczną, które z wydarzeń 
kulturalno-społecznych ostatniej kadencji zapamiętał Pan najlepiej i 
dlaczego? 

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz: W dwudziestoczteroletniej 
historii samorządu terytorialnego dopracowaliśmy się kilku cyklicznych 
wydarzeń kulturalno-społecznych na wysokim poziomie. Do nich 
możemy zaliczyć Jarmark Dominikański, Dni Choroszczy i Dzień Ogórka. W 
tym roku przypadły piękne jubileusze tych wydarzeń. Już po raz 25, w 
pięknej scenerii Letniego Pałacu Branickich, odbył się doroczny Jarmark 
Dominikański, a po raz 15 Międzynarodowy Dzień Ogórka, także w 
malowniczym miejscu przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w 
Kruszewie. Obie te imprezy przyciągnęły niezliczone tłumy gości, w tym: 
naszych mieszkańców, smakoszy wyśmienitych produktów lokalnych oraz 
miłośników prawdziwej natury. 

Jednak najbardziej wbiły się w pamięć uroczyste obchody 555-lecia 
powstania naszej największej w gminie parafii w Choroszczy. Kulminacja 
tych obchodów przypadła w tegoroczne XXXIII Dni Choroszczy. Bardzo 
cennym efektem tej doniosłej rocznicy, jest wydanie Albumu 
Jubileuszowego, którego głównym autorem jest Ks. Leszek Mieczysław 
Struk - Proboszcz Parafii. Album Jubileuszowy, składający się z dwóch 
części, przedstawia za pomocą pięknych obrazów, historię odbudowy 
Kościoła w Choroszczy na przestrzeni wieków oraz w licznych kolażach 
fotograficznych, bardzo bogate życie duchowe parafii. 
Osobiście bardzo mocno przeżywałem, odbywające się w 2012 r., 
obchody 100-lecia powstania OSP w Choroszczy, najstarszej, najlepiej 
usprzętowionej i świetnie wyszkolonej jednostki. Przeżycia te były 
szczególne, ponieważ bardzo cenię strażaków, podziwiam ich ciągła 
gotowość do niesienia pomocy oraz znajdowania czasu na podnoszenie 
poziomu sprawności bojowej. A wszystko to w ramach pracy społecznej, 
często kosztem czasu dla rodziny. Podobne wrażenia pozostały mi po 
uroczystych obchodach 65-lecia powstania OSP w Pańkach i Rogowie.

W 2013 r. uroczyście obchodziliśmy 150-rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Efektem tych obchodów jest odnowione miejsce straceń 
powstańców tzw. „Szubienica”, przybliżenie tych dramatycznych chwil w 
naszych dziejach mieszkańcom gminy, a szczególnie młodzieży poprzez 
konferencje organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i 
Stowarzyszenie Pamięci i Tożsamości „Skała”, wydana została także mapa 
miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy, przez 
Szkołę Podstawową w Choroszczy. Do historii przejdziemy jako gmina, 
która rozpoczynała ogólnopolskie obchody wyżej wymienionego święta i 
je kończyła.

Gmina Choroszcz w ubiegłym roku jako jedyna z całego województwa 
zdobyła certyfikat „Zdrowa Gmina”. Czy warto, Panie Burmistrzu, aby 
samorząd gminy angażował się w profilaktykę prozdrowotną w 
sytuacji, gdy opieka zdrowotna – koordynowana przez Ministerstwo 
Zdrowi  a finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest piętą 
achillesową kolejnych rządów, gdy kolejki do specjalistów rosną, leki 
drożeją a „uprzejmość” w rejestracjach placówek medycznych stale 
pobudza kabarety do twórczości?

Nie obawia się Pan, że mieszkańcy pomylą fakultatywne działania 
samorządu z obowiązkami władzy centralnej i, zamiast zadowolenia z 
dostępności badań profilaktycznych, na gminę posypia się gromy „za 
całokształt” opieki zdrowotnej?

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz: Każdy z nas, który jest zmuszony  
do korzystania z usług służby zdrowia, wie doskonale, że służba zdrowia 
jako instytucja jest „chora” i wymaga radykalnych reform. W 
najmniejszym stopniu dotyczy to lekarzy rodzinnych. Jako gmina nie 
musimy brać pełnej odpowiedzialności za ten stan rzeczy na nasze barki, 
ale do naszych zadań należy zmniejsza  tych uciążliwości poprzez 
działania o charakterze profilaktycznym. 

Szczególną uwagę zwracamy na stan zdrowia dzieci i osób w podeszłym 
wieku. Od lat zlecamy wykonanie badań: słuchu, wzroku i wad postawy 
dla najmłodszych dzieci w szkołach podstawowych. W miarę posiadanych 
środków bezpłatnie szczepimy od grypy sezonowej osoby powyżej 65 lat. 
Jako jedyni w regionie opłacamy wykonanie prześwietleń płuc, w celu 
wykluczenia groźnej ciągle gruźlicy. Cyklicznie współorganizujemy 
badania mammograficzne dla kobiet. 

Na większości  festynów wykonujemy podstawowe badania 
przesiewowe: pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru glukozy i 
cholesterolu. Badania wskazały wielu mieszkańcom zagrożenia 
wynikające ze złego stylu życia, uświadomiły potrzebę oraz sens 
wykonywania badan kontrolnych i korzystania z porad lekarskich.  
Dofinansowujemy rehabilitacje kobiet po mastektomii . Corocznie 
zapisujemy w budżecie środki finansowe na opiekę Caritasu dla osób 
starszych. Krzepimy ideę honorowego oddawania krwi i abstynencji. 
Wszystkie te wymienione działania przyczyniły się do zdobytego przez 
gminę zaszczytnego certyfikatu „Zdrowa Gmina''. 

Wspiera Pan przez liczne inicjatywy rozwój zaangażowania 
mieszkańców w podejmowaniu decyzji o kierunkach i Rozwoju gminy. 
Partycypacja obywateli w inwestycjach, fundusze sołeckie 
funkcjonujące w każdej wsi, budżet obywatelski dla Choroszczy, 
wspieranie dotacjami inicjatyw społecznych, dofinansowywanie i 
wspomaganie logistyczne organizacji sportowych – licznych piłkarskich 
LZS-ów, KS „Narew” Choroszcz, LUKS „Badminton” Choroszcz, 
bezpłatne użyczanie pomieszczeń dla organizacji – to tylko niektóre z 
działań samorządu w tym zakresie. 
Czy rzeczywiście, według Pana, warto wspierać aktywność 
obywatelską, czy jest to może wynik chwilowej mody na 
„obywatelskość”?

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz: Uważam, że niezwykle ważne jest 
wspieranie aktywności obywatelskiej, gdyż to ludzie budują gminę, a 
stopień aktywności jej mieszkańców, ich kreatywność i chęć działania, 
wzbogaca każdy samorząd i warunkuje jego wszechstronny rozwój.

Działania umacniające społeczników i aktywność obywatelską w żadnym 
razie nie mogą być rozpatrywane w kategorii chwilowości. Proces 
wspierania działań obywateli musi mieć charakter stały i dawać ludziom 
poczucie, że nie pozostają sami ze swoimi problemami i w swoich 
staraniach o ulepszanie otoczenia.

Wszystko to sprawia, że faktycznie tutejszy Urząd Miejski wspomaga 
każdą jednostkę i każdą organizację, która zwróci się do niego w tym celu. 
Oczywiście ta pomoc przyjmuje różne formy, jednak zawsze jest 
realizowana na podstawie i w granicach prawa oraz ważąc własne 
możliwości.

Gmina Choroszcz rokrocznie przekazuje środki w ramach tzw. „funduszy 
sołeckich”, którymi mieszkańcy danej wsi mogą dowolnie gospodarować, 
a jedyne ograniczenie stanowią przepisy prawa i kwota przeznaczona na 
dane sołectwo (uzależniona od liczby mieszkańców wsi, liczby 
mieszkańców gminy oraz dochodów bieżących gminy). Takich gmin jest 
tylko 50% spośród wszystkich gmin w naszym województwie.

    Ciąg dalszy na str. 4 
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Gmina Choroszcz jest też jedną z pierwszych w kraju i województwie podlaskim, która zawierzyła mieszkańcom do 
tego stopnia, że uchwaliła Budżet Obywatelski i pozwoliła im aktywnie uczestniczyć w procesie planowania 
inwestycji gminnych. Obecnie wszyscy uprawnieni, czyli osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz i posiadające 
czynne prawo wyborcze, mogą oddawać głos na inicjatywę, która ich zdaniem jest najbardziej pożądana dla 
poprawy życia w mieście. Głosowanie kończy się 15 października.

W ramach wieloletniej już współpracy ze Stacją Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej Urząd zleca Stacji i dotuje 
fachową pomoc medyczną i pielęgnacyjną chorym, niepełnosprawnym i osobom będącym w podeszłym wieku, 
zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz. Dzięki tej współpracy rokrocznie pomoc otrzymują setki osób będących 
w potrzebie.

Także od wielu lat, Urząd Miejski wspiera kluby sportowe (Miejsko – Gminny Klub Sportowy „NAREW” Choroszcz, 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS Badminton Choroszcz) oraz Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) z gminy. 
Między innymi dzięki pomocy z magistratu, w LUKS „Badminton” Choroszcz wychowało się wielu późniejszych 
reprezentantów kraju w tej dyscyplinie, a liga gminna LZS jest największą ligą w województwie. Każdego roku 
bierze w niej udział 8-11 zespołów, każdy liczący ok. 25 zawodników. Natomiast organizacje pozarządowe, nie tylko 
operujące w zakresie sportu i rekreacji, a funkcjonujące na terenie gminy, dostały możliwość nieodpłatnego 
korzystania z lokali gminnych, czy gminnego autokaru, co pozwala im na znaczne ograniczenie wydatków.

Organizacje pozarządowe również często włączają się w organizację uroczystości rocznicowych na terenie gminy, 
wspomagając działalność gminy w tym zakresie (np.: obchody św. Niepodległości, uroczystości rocznicowe 
ustanowienia Konstytucji 3 Maja, obchody rocznicowe wybuchu Powstania Styczniowego i inne).

Zaangażowanie społeczne tworzy nową jakość samorządu i jest zachowaniem jak najbardziej popieranym przez 
samorząd gminy Choroszcz.

Zaangażowanie obywateli w rozwój lokalnej społeczności nie tylko sprzyja jej rozwojowi, ale, co podkreślają 
socjologowie, rozbudza też apetyt na nowe inwestycje i przedsięwzięcia. Podobnie wzrost gospodarczy i 
demograficzny. Jeszcze dekadę temu gmina liczyła 12 tys. mieszkańców, dziś to już ponad 14 tys. 
Zapotrzebowanie na inwestycje rośnie, wzrastają oczekiwania i liczba miejsc, gdzie brakuje kanalizacji, 
utwardzonej jezdni czy komunikacji miejskiej. Niewiele brakowało, a cztery miejscowości odłączyłoby się do 
Białegostoku. Wiele dróg – w tym też tych w mieście i centrach wsi – należy do powiatu, który nie rozpoczyna 
remontu bez zapewnienia ze strony gminy współfinansowania. Jednocześnie proporcje wydatków budżetu 
muszą być zgodnie z nowymi wymogami utrzymane w sztywnych przedziałach. Jak ocenia Pan, Panie 
Burmistrzu, szanse gminy na rozwój w najbliższych latach. Czy szanse na rozwój przeważą zagrożenia? 

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz: Wśród naszych mieszkańców panuje obiegowa opinia, że jesteśmy bogatą 
gminą. A jest wprost przeciwnie - pod względem zamożności jesteśmy przeciętną gminą. Potwierdzają to rankingi 
zamożności publikowane przez „Wspólnotę” (czasopismo specjalizujące się w badaniu i opisie samorządności), w 
których w 2012 roku na 2500 gmin zajmujemy 547 miejsce z dochodem na mieszkańca niecałe 2 tys. zł. 
Podyktowane jest to tym, że na dochody gminy pracuje część wschodnia od Choroszczy do Białegostoku, 
natomiast część zachodnia gminy jest objęta Naturą 2000 i dochodowość z tego obszaru jest dużo niższa. 

Ze względu na wysoką dynamikę wzrostu dochodów i wydatków inwestycyjnych oraz bezpieczne zadłużenie w 
rankingu „Rzeczpospolitej” znaleźliśmy się trzykrotnie w pierwszej dziesiątce w kraju, w tym 2005r na pierwszym 
miejscu. Nie świadczy to jednak o naszej zasobowości finansowej lecz o właściwym rozwoju. Stawiając na edukację 
i dokładając prawie 50% środków własnych do subwencji oświatowej (którą wymaga reforma), w sposób istotny 
ograniczamy środki finansowe na inne zadania, w tym inwestycje. Dochody z majątku gminy i podatków nie 
przekraczają 50% łącznej puli dochodów. Chcąc posiadać środki na inwestycje musimy jak najwięcej pozyskiwać 
ich z zewnątrz (w tej kadencji pozyskaliśmy 22,7 mln zł). 

Możliwości te ograniczyła w sposób istotny  reguła zadłużenia (art.. 243 ustawy o finansach). Obecnie można 
uchwalić budżet, jeżeli spełni się wskaźniki zadłużeniowe. Nawet przy bezpiecznym zadłużeniu często nie można 
zaciągnąć kredytów i pożyczek. Jednocześnie państwo narzuca gminom nowe zadania (np. dodatek energetyczny, 
dodatkowe zadania z pomocy społecznej czy planowane utrzymanie rowów) mimo, że nie pozwala na to prawo. 
Powoduje to wzrost wydatków bieżących i pogorszenie wskaźników zadłużenia. W nowej perspektywie finansowej 
UE 2014/20 brakuje środków na podstawowe inwestycje w ginach tj. drogi i gospodarkę wodno-ściekową. 

Odpowiadając na pytanie, czy szanse na rozwój przeważają zagrożenie, mogę stwierdzić, że wyżej wymienione 
ograniczenia mogą zmniejszyć szanse na dynamiczny rozwój naszej gminy. 

Dziękuję Panie Burmistrzu za rozmowę.
z Jerzym Ułanowiczem Burmistrzem Choroszczy

rozmawiał Wojciech Jan Cymbalisty
redaktor naczelny „Gazety w Choroszczy”

Dokończenie ze str. 3

W następnym numerze „Gazety 
w Choroszczy”, który ukaże się 

w połowie października, kadencję 
samorządu 2010-2014 podsumują 

gminni radni.

BiKeR w Choroszczy?
BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa – działa 
w Białymstoku od 22 maja br. i cieszy się coraz większą 
popularnością. Chociaż opłaty za korzystanie są 
uzależnione od czasu wypożyczenia i rosną z każdą 
godziną, to znalazła się osoba, która zaryzykowała 
wysoką opłatę i… dojechała do Choroszczy (fot. poniżej).

Przy okazji warto zauważyć, że w ostatnich kilku latach 
poprawie uległa infrastruktura dla rowerzystów. W mias-
teczku przybyło parkingów tak przy instytucjach, jak przy 
sklepach, a przez ścieżki rowerowe przy al. Niepodległości 
i szosie kruszewskiej Choroszcz zyskała połączenie 
z większymi systemami szlaków rowerowych, a do końca 
2015 powstanie jeszcze jeden szlak w ramach „Trasy 
Rowerowe w Polsce Wschodniej” – o 5,1 km zostanie 
przedłużona ścieżka wzdłuż szosy kruszewskiej (do 
skrzyżowania Konowały-Pańki-Rogowo), pojawi się też 
miejsce do odpoczynku rowerzystów.

RJ

Klub Abstynenta Wolność ma 21 lat
W sobotę 23 sierpnia choroszczański Klub 
Abstynenta Wolność uroczyście obchodził 21 lat 
działalności. O 18:00 klubowicze uczestniczyli 
we Mszy Świętej w choroskim kościele, a 
skierowaną do nich homilię wygłosił ks. 
proboszcz kanonik Leszek Struk. Część świecka 
wydarzenia została ulokowana w gościnnych 
murach Zespołu Szkół w Choroszczy, gdzie 
o 20:00 miał miejsce otwarty miting trzeź-
woścwy, a do późnych godzin nocnych radośnie i 
jak najbardziej do tańca przygrywał zespół 
Diamentino. Wcześniej nastąpiło otwarcie wy-
darzenia. Ciepłe słowa do zebranych skierował 
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz.

„Klub Abstynenta działający w Choroszczy już od 
21 lat nosi bardzo wartościową nazwę – Wolność 
(…). Dziękuję Klubowi i wam wszystkim, Drodzy 
Abstynenci, za to, że udowadniacie, że warto być 
abstynentami. Dwadzieścia jeden lat działalności 
to szmat czasu. Klub Abstynenta Wolność jest 
w gminie motorem zwalczania alkoholizmu. – 
podkreślał Burmistrz – szczególnie dziękuję 
zarządowi, a w szczególności dla Pana Janusza 
Zawadzkiego, za ogromne serce, które wkłada 
w pracę Klubu”.
Dziś Klub Abstynenta Wolność skupia około 40 
osób z lokalnej społeczności. 
Klubowicze zapra-szają wszystkich chętnych do 
życia w trzeźwości do zgłaszania się na mitingi 
otwarte:
- w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 18:00 
odbywają się mitingi otwarte grupy AA 
(anonimowych alkoholików),
- w każdy pierwszy piątek miesiąca o 18:00 
odbywają się mitingi otwarte grupy Al-Anon 
(służących pomocą rodzinom alkoholików).
Spotkania odbywają się zawsze w pokoju Klubu 
Abstynenta Wolność przy ul. Sienkiewicza 29 
(I pięto w gmachu Centrum Kultury, wejście od 
strony placu zabaw).
Mitingi robocze (zamknięte) odbywają się 
w pozostałe czwartki i w piątki o 18:00. W spotka-
niach uczestniczą terapeuci pomagający w walce 
z nałogiem alkoholowym.

Szkolenia: 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 
informuje, iż w okresie 04.09.2014r. – 
08.10.2014r. przyjmuje zgłoszenia na 

szkolenia: „Menager usług 
gastronomicznych i cateringowych”, 

„Spawanie metodą MAG. 
Do  17.10.2014r. trwa nabór na 

szkolenie „Eksploatacja urządzeń 
elektroenergetycznych”.

Aktywizacja zawodowa 
matek:

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 
do programu specjalnego poszukuje 

kobiet planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, które nie 

powróciły do pracy po urodzeniu 
dziecka lub które samotnie wychowują 
co najmniej jedno dziecko do 18 roku 

życia.

W ramach programu osobom 
zakwalifikowanym PUP zapewnia:

- dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej do 20.000,00 zł

- wsparcie pomostowe w wysokości do 
3.000,00 zł obejmujące pokrycie 
podstawowych stałych kosztów 

utrzymania przedsiębiorstwa przez 
6 miesięcy (500,00 zł x 6) tj.: wynajem 
lokalu, składkę ZUS, pokrycie kosztów 

usługi księgowej.

Szczegółowych informacji udziela 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku 

przy ul. Pogodnej 63/1 w pok. 307A.
Więcej informacji o działaniach 

Powiatowego Urzędu Pracy znajdziesz 
na stronie: http://pup.bialystok.pl/

pup, oprac. red.

Wieści Urzędu Pracy

Doroczne wydarzenie obfitowało również w podziękowania od 
Klubu Abstynenta Wolność. Klubowicze dziękowali Urzędowi 
Miejskiemu za żywotne i stałe wsparcie, Parafii Rzymsko-
katolickiej w Choroszczy i ks. proboszczowi Leszkowi Strukowi, 
Panu Witoldowi Wróblewskiemu – Pełnomocnikowi Burmistrza 
ds. uzależnień, Pani Jolancie Andruszkiewicz – Przewodniczącej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, SPP ZOZ im. 
dra St. Deresza i Punktowi Konsultacyjnemu Uzależnień 
w Choroszczy oraz wielu pozostałym instytucjom wspierającym 
klub w bieżącej działalności.
Janusz Zawadzki, prezes Klubu Abstynenta Wolność, dziękował 
wszystkim członkom klubu za wsparcie i pomoc w organizacji 
wydarzenia. Dziękował sponsorom – firmie Kabo i sieci Chorten – 
wspierającym klub od początku jego działalności, przedsię-
biorstwu Pionier Pana Przemysława Kranca, firmie budowlanej 
Pana Adama Florczaka i choroskiej Spółdzielni Kółek Rolniczych. 
W czasie wydarzenia został odczytany list gratulacyjny dla 
klubowiczów od Zarządu Regionalnego Stowarzyszeń i Klubów 
Abstynenta Województwa Podlaskiego. Następnie rozpoczęła się 
część rozrywkowa. Życzymy Klubowi Abstynenta Wolność wielu 
kolejnych lat owocnej działalności!

WJC

W słoneczne niedzielne popołudnie 14 września 2014 r. na stadionie miejskim w Choroszczy 13 drużyny 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 9 gminnych jednostek potwierdziły w toczących się w duchu fair play 
zawodach strażackich wysoką sprawność bojową. Pierwsze miejsce wśród drużyn męskich w zawodach 
zajęła szybka i precyzyjna drużyna OSP Choroszcz (100,2 pkt – wygrywa drużyna z najmniejszą liczbą 
punktów). 

Zwycięscy otrzymali pamiątkowy dyplom, puchar, mistrzowski puchar przechodni, talon na sprzęt gaśniczy na 
kwotę 1 tys. zł i nagrodę niespodziankę – bilety na niedzielny pożegnalny koncert Budki Suflera na białostockim 
stadionie Jagielloni. Tuż za choroszczanami znalazła się reprezentacja OSP Złotoria (103,1 pkt) 9 OSP Pańki 
(108,6 pkt).

Kolejne miejsca zajęły kolejno drużyny z Barszczewa, Rogowa, Klepacz, Kruszewa, Żółtek i Izbiszcz. W zawodach 
uczestniczyła jedna drużyna kobieca z Paniek – oprócz nagrody regularnej dziewczęta otrzymały bilety od 
choroszczańskiej drużyny, co społeczność strażacka uznała za elegancki gest i stosowną zachętę mieszkanek 
pozostałych miejscowości do zakładania drużyn strażackich.

W zawodach uczestniczyły również trzy drużyny młodzieżowe – z Paniek (I miejsce), Kruszewa (II miejsce) i z 
Żółtek (III miejsce). Za solidne przygotowanie do zawodów, postawę fair play i codzienną gotowość do niesienia 
pomocy wszystkim strażakom ochotnikom dziękowali przybyli na wydarzenie goście: st. bryg. Antoni Ostrowski 

Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Janusz Konrad 
Komendant Miejski PSP w Białymstoku, bryg. 
Robert Kulesza Zastępca Komendanta Miejskiego 
oraz gospodarze: Burmistrz Choroszczy Jerzy 
Ułanowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Paweł Dojlida, Prezes Gminnego Oddziału ZOSP RP 
bryg. Krzysztof Kraśnicki i Komendant Gminny 
ZOSP RP Tadeusz Lewkowicz.

Nad sprawnym i regulaminowym przebiegiem 
zawodów czuwał bryg. Robert Dzierżek wraz z 
doświadczonym zespołem sędz iowsk im. 
Organizatorzy nie zapomnieli o ciepłym i smacznym 
posiłku dla zawodników i licznych sympatyków 
ruchu OSP. 

Dodajmy, że impreza była bezpieczna, kibicowały 
całe rodziny, a zawodnicy nie doznali żadnych 
urazów. Nie były też wnoszone protesty do decyzji 
sędziów.

WJC

Gminne zawody Ochotniczych
Straży Pożarnych
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W związku z  ukazaniem s ię  na  porta lu 
www.gloschoroszczy.pl w dniach 23 maja 2014 i 3 lipca 
2014r artykułów autorstwa Roberta Wardzińskiego po 
tytułem „Co dalej z przydomowymi oczyszczalniami 
ścieków w Złotorii??” Zarząd Traidenis – Pol sp. z o.o. 
oświadcza że Traidenis – Pol sp. z o.o.  nie była 
wykonawcą opisanej w obu artykułach inwestycji, nie 
uczestniczyła także w postępowaniu przetargowym. 
Traidenis – Pol sp. z o. o. na zamówienie wykonawcy 
inwestycji dostarczyła jedynie urządzenia biologicznej  
oczyszczalni  ścieków  typ NV, które  miały zostać 
zamontowane w ramach opisanej inwestycji.

 Z przykrością stwierdzamy, że autor artykułu nie 
zaznajomiwszy się z elementarnymi faktami w obu 
publikacjach prasowych bezpodstawnie  stwierdza, że 
brak „osadnika wstępnego” ma ogromny wpływ na 
prawid łowe f u nkc j o nowan ie  b io log icznych 
oczyszczalni ścieków.  

Traidenis- Pol sp. z o.o. z całą stanowczością 
informuje, że jest to nieprawdziwe stwierdzenie nie 
mające oparcia w wiedzy technicznej. Autor artykułu 
nigdy nie zwracał się do spółki z prośbą o wyjaśnienie 
kwestii technicznych opisanych w artykule. 

Wbrew sugestiom zawartym w publikacjach 
biologiczne oczyszczalnie ścieków TRAIDENIS typu NV 
posiadają certyfikat CE zgodnie z europejską normą 
PN-EN-12566-3. Oznacza to, że urządzenia były badane 
w laboratorium notyfikowanym. Nasze urządzenia 
zosta ły  poddane rygorystycznym badaniom 
( p o t w i e r d z o ny c h  p r o t o ko ł a m i  i  n i e z b ę d n ą 
dokumentacją) zarówno w zakresie efektywności 
działania w różnych warunkach jak i wytrzymałości 
konstrukcji zbiornika w wykopie.

Z Deklaracji Właściwości Użytkowych wydanej 
przez producenta UAB TRAIDENIS na podstawie 
raportów z  badań przeprowadzonych  przez 
notyfikowane laboratorium SPSC nr 1397 wyraźnie 
wynika,  że  stopień redukcj i  zanieczyszczeń 
prawidłowo zamontowanych i eksploatowanych 
urządzeń wynosi aż 95%.

Pragniemy zwrócić uwagę, że oczyszczalnia marki 
TRAIDENIS typu NV posiada wyodrębnione dwie 
komory w jednym zbiorniku, a osad nadmierny 
gromadzi się zarówno w dolnej części zbiornika, jak i w 
górnej części osadnika wtórnego. Zbiornik należy 
opróżniać cyklicznie 1-2 razy w roku, według zaleceń 
producenta urządzeń. Każdy użytkownik otrzymał wraz 
z oczyszczalnią szczegółową instrukcję użytkowania 
i eksploatacji, która wyraźnie tą kwestię opisuje.

Wspominany „osadnik wstępny” nie ma 
żadnego wpływu na jakość działania oczyszczalni 
ścieków marki Traidenis, tak jak  w wielu innych 
dostępnych technologiach. „Osadnik wstępny” 
stosowany jest  przez  innych  producentów 
działających na rynku. W przyjętej przez nich 
technologii stanowi jedynie rodzaj rozwiązania 
konstrukcji zbiornika oczyszczalni. 

Badania ścieków, na które pisze Autor artykułu 
zlecił wykonawca inwestycji,  firma AQUARIUS dla 
własnego użytku. Zwracamy jedynie uwagę, że zostały 
one wykonane w okresie zimowym w niesprzyjających 
warunkach w których  sprawność urządzeń wynosiła 
tylko 10%. Należy pamiętać, że wszystkie oczyszczalnie 
biologiczne pracujące w technologii osadu czynnego 
w warunkach tlenowych wymagają specyficznych 
warunków rozruchu tj. temperatura zewnętrzna 
większa niż 10°C w dzień i nie mniej niż 0°C w nocy, 
o czym osoby zainteresowane doskonale wiedziały.

Pragniemy zaznaczyć, że po zakończeniu 
inwestycji na prośbę wykonawcy na początku grudnia 

2013r. został wykonany przez technologów Traidenis-
Pol sp. z o.o. przegląd  serwisowy wszystkich 
zamontowanych oczyszczalni z którego sporządzono 
raport. Z raportu jednoznacznie wynika, że w 
miejscowości Złotoria  na 39 skontrolowanych urządzeń 
prawidłowo pracowało 37 urządzeń,  a w miejscowości 
Babino na 5 skontrolowanych urządzeń prawidłowo 
pracowały wszystkie. Kontrola została powtórzona 
w kwietniu 2014r. i stwierdzono, że na 39 oczyszczalni 
w Złotorii 30 pracowało prawidłowo  natomiast w 
Babinie tylko jedna nie pracowała prawidłowo. 
Stwierdzono, że przyczyna nieprawidłowego działania 
zamonto-wanych oczyszczalni nie leży po stronie 
produktu NV. Nieprawidłowości nie miały nic 
wspólnego z jakością produktów marki Traidenis ani 
z technologią wykorzystywaną przez nasze urządze-
nia. 

Poza tym przedstawiciele producenta oczyszczalni 
dwukrotnie spotykali się z częścią mieszkańców Gminy 
Choroszcz w celu przeprowadzenie szkolenia. W trakcie 
spotkania zainicjowanego przez radnego Ireneusza 
Jabłońskiego w dniu 17 grudnia 2013r. mieszkańcy nie 
zgłaszali żadnych uwag do działania urządzeń. 
Natomiast  na spotkaniu 25 czerwca 2014r. 
organizowanym przez Urząd Gminy Choroszcz 
obecnych było jedynie kilkanaście osób zaś samo 
szkolenie przerodziło się w wiec polityczny przeciwko 
Władzom Gminy, a wyjaśnień pracowników firmy 
Traidenis-Pol sp. z o.o. związanych z prawidłową 
eksploatacją oczyszczalni i omawianiem ewentu-
alnych błędów popełnianych przez użytkowników 
zebrani nie akceptowali. Według zebranych,  przyczy-
ną wadliwej pracy urządzeń to brak ” osadników 
wstępnych”, wyjaśnienia oraz inne argumenty do nich 
nie docierały. Opinii zebranych na spotkaniu  przeczą 
zapisy w raportach z dwukrotnego przeglądu 
zamontowanych oczyszczalni na terenie gminy 
Choroszcz. 

Produkty marki Traidenis w obu artykułach 
n i e s p r a w i e d l i w i e  z o s t a ł y  p r z e d s t a w i o n e 
w niekorzystnym świetle sugerującym wadliwość 
urządzeń. Traidenis – Pol dokłada wszelkich starań 
w celu rozwiązania i wyjaśnienia problemów miesz-
kańców,  ale jako dostawca  oczyszczalni nie mamy 
wpływu na jakość wykonanych prac, eksploatację 
urządzenia i poprawne działanie odbiorników ścieków 
oczyszczonych od których również zależy prawidłowa 
praca oczyszczalni.

Na rynku europejskim UAB Traidenis działa 
prawie  20 lat. Na kilkadziesiąt tysięcy  sztuk 
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 
zamontowanych w Europie  ewentualne zgłaszane 
usterki wynikały z nieprawidłowej eksploatacji lub 
wady  instalacyjne  wykonane przez niewykwa-
lifikowane osoby. 

Prezes Zarządu Traidenis – Pol sp. z o.o.
Adrian Mika

Oświadczenie



EDUKACJA   KULTURA6     „Gazeta w Choroszczy”   nr 143   www.gazeta.choroszcz.pl

Ogólnopolski konkurs dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 

„Napisz Błogosławionemu Księdzu 
Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło 

dobrem zwyciężasz”
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją 
Polską organizuje ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej 
„Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło 
dobrem zwyciężasz”. Konkurs będzie odbywał się na trzech etapach: 
szkolnym, diecezjalnym i krajowym.
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej we współpracy z licznymi 
instytucjami organizuje etap diecezjalny tego konkursu. Honorowy 
patronat nad tym wydarzeniem objął J.E. Ks. Arcybiskup Edward 
Ozorowski – Metropolita Białostocki.
Najlepsi uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody i będą mieli możliwość 
zaprezentować się w Telewizji Polskiej w Warszawie.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli, a szczególnie wychowawców, 
polonistów, katechetów do zainteresowania się tematyką konkursu, 
rozpropagowania go wśród uczniów i zachęcenia do udziału w nim. 
Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony: http://www.akcja-
katolicka.bialystok.opoka.org.pl/.

AK

W sobotę 6 września 2014 roku w ramach akcji Narodowego Czytania, 
której patronuje Prezydent Rzeczpospolitej Polski Bronisław 
Komorowski w bibliotece szkolnej zaproszeni goście: pani dyrektor 
Joanna Zawadzka i pani wicedyrektor Monika Misijuk oraz pedagog 
Irena Kraśnicka przeczytały uczniom klas szóstych i dzieciom ze 
świetlicy szkolnej fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza. Uczniowie 
obejrzeli prezentację o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, 
opowiadali też o książkach, które lubią czytać. Spotkanie było świetną 
okazją do poznania twórczości patrona naszej szkoły i zachętą do 
czytania różnych książek.

Walentyna Litwin, Marzanna Szumkowska
 – nauczyciele bibliotekarze

W bibliotece czytamy Trylogię 
Henryka Sienkiewicza

Redakcja „Gazety w Choroszczy” życzy wszystkim uczniom, 
rozpoczynającym nowy rok szkolny, pomyślnego zdobywania wiedzy, 
sukcesów w nauce, sporcie i działalności na rzecz szkolnej i lokalnej 
społeczności! W poniedziałek 1 września nasza redakcja gościła 
w Zespole Szkół w Choroszczy na apelu rozpoczynającym rok szkolny 
2014/2015. Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecznie powitało 
uczniów. 

Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz życzył wszystkim uczniom życzenia, 
a Pani Irena Sakowicz Prezes Koła Emerytów i Rencistów nr 15 zachęcała 
do kontynuacji współpracy międzypokoleniowej. Został też odczytany 
apel Wojewódzkiego Komendanta Policji, a pierwszoklasiści rozpoczęli 
poznawanie szkoły.        WJC

Rozpoczęcie roku szkolnego Święto Wojska Polskiego
W piątek 15 sierpnia mieszkańcy Choroszczy i okolic uroczyście obchodzili 
Święto Wojska Polskiego. W choroszczańskim kościele o 18:00 odbyła się Msza 
Święta w intencji Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie został zapalony znicz 
przy pomniku straconych powstańców przy ul. Zastawie I opodal Horodnianki. 
Kwadrans po dziewiętnastej patrioci spotkali się na miejscu pamięci 
narodowej na wzgórzu Szubienica przy ul. Kruszewskiej. Uroczystości 
poprowadził i refleksję historyczną o poświęceniach polskich żołnierzy 
wygłosił Józef Waczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a 
modlitwę Anioł Pański poprowadził ks. Leszek Struk.

Kwiaty pod pomnikiem upamiętniających lokalnych powstańców z 1863 roku 
złożyli przedstawiciele samorządu gminnego, powiatowego, choroszczańskich 
szkół, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Wydarzenie uświetniła 
grupa rekonstrukcyjna tradycje Szwadronu Kawalerii im. Dywizji Kawalerii ZAZA 
(na zdj. pow.) w składzie: Dariusz Woroszyło, Kamil Woroszyło, Andrzej Rudnicki 
i Grzegorz Kundzicz. Na zakończenie zebrani odśpiewali wspólnie „Pierwszą 
Brygadę”. 

WJC, fot. Ewelina Gromadecka

Pamiętamy o 1 września 1939
W poniedziałek 1 września o 11:00 na Placu Brodowicza z inicjatywy 
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała i przy wsparciu Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury w Choroszczy odbyło się spotkanie patriotyczne, w czasie 
którego mieszkańcy Choroszczy i okolic upamiętnili bohaterów poległych w 
obronie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ofiar totalitaryzmów nazistowskiego i 
komunistycznego, jakie od 1 września prześladowały życie milionów Polaków. 
Refleksję historyczną o tragedii państwa i narodu polskiego w II wojnie 
światowej wygłosił Grzegorz Krysiewicz, Prezes Stowarzyszenia Pamięć i 
Tożsamość Skała. Wśród zgromadzonych najliczniejsi byli uczniowie – w tym 
cała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Przybyli na wydarzenie 
dyrektorzy choroszczańskich szkół i pedagodzy nie ukrywali patriotyzmu. 
Podobnie, jak samorządowcy i przedstawiciele licznych instytucji.

Kwiaty, znicze i wieńce złożyli m.in. przedstawiciele gminnego samorządu na 
czele z Burmistrzem Choroszczy Jerzym Ułanowiczem i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Piotrem Pawłem Dojlidą, dyrektorzy Zespołu Szkół i Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza wraz z uczniami, delegacja SPP ZOZ im. 
Stanisława Deresza, dyrekcja Domu Pomocy Społecznej Trzy Dęby, delegacja z 
Banku Spółdzielczego w Choroszczy, działacze pozarządowi z Koła Emerytów i 
Rencistów nr 15, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi i Stowarzyszenia 
Pamięć i Tożsamość Skała. Wydarzenie uświetniały poczty sztandarowe z obu 
choroszczańskich szkół i z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Choroszczy i 
z Paniek. Na zakończenie uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali „Czerwone maki 
na Monte Cassino”.

WJC, fot. PW/M-GCK

Klub Amazonek działa w Choroszczy już 13 lat. Obecnie mieści się przy 
Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi (Sienkiewicza 29, I piętro) i 
korzysta z pokoju Stowarzyszenia dzięki uprzejmości Pani Barbary 
Wiszowatej. Amazonki dzięki uprzejmości dyrekcji szpitala korzystają 
też z prawdziwej sali terapeutycznej w budynku byłego oddziału 
neurologii. W każdą środę o 14:30 rozpoczynają się tam zajęcia.

Każda amazonka jest świadoma, jak ważna jest gimnastyka. Dzięki niej 
chłonka z ręki nie jest blokowana, bo uruchamiają się inne węzły chłonne. 
Obecnie ćwiczymy pod kierunkiem profesjonalnej terapeutki, Pani Emilii. 
Dziękuję Panu Burmistrzowi oraz Witoldowi Wróblewskiemu, 
Pełnomocnikowi Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki zdrowotnej za 
stałe wspieranie Klubu – mówi Pani Eulalia Rutkowska, Prezes Klubu 
Amazonek w Choroszczy.

W ostatnim czasie zakupiono sporo sprzętu, w tym materace do ćwiczeń. 
Amazonki organizują też spotkania profilaktyczne, na których 
prowadzona jest nauka badania piersi. 

Pani Eulalia Rutkowska zachęca kobiety po mastektomii, aby korzystały z 
ćwiczeń terapeutycznych i z uczestnictwa w Klubie – Jesteśmy dla siebie 
dużym wsparciem. Chyba nikt nie rozumie człowieka lepiej, jak osoba, 
która przeszła to samo. Wystarczy zadzwonić pod nr 604 536 689, aby 
porozmawiać i dowiedzieć się więcej o działalności Amazonek.

Pani Eulalia pomaga w wypełnianiu formalności związanych z dostaniem 
się na turnusy rehabilitacyjne i wypełnienie wniosków o refundację z 
PEFRON-u. 

Dodajmy, że choroszczański Klub Amazonek stale współpracuje ze swym 
białostockim odpowiednikiem, dzięki czemu wszystkie informacje 
rehabilitacyjne są szybko przekazywane Amazonkom.

Red.

Pierwszego sierpnia w godzinach przedpołudniowych do Urzędu 
Miejskiego trafił z Zaczerlan bocian ze złamanym skrzydłem (na fot. 
obok). Niecodzienna wizyta nie sprawiła urzędnikom kłopotu – szybko 
i sprawnie przygotowali przekazanie ptaka pod opiekę weterynarza. 

W pierwszej kolejności to właśnie do weterynarzy powinny być 
kierowane chore czy zranione zwierzęta. Niemniej w sytuacji, gdy 
mieszkańcy nie wiedzą, gdzie znaleźć najbliższą przychodnię 
weterynaryjną, urzędnicy posłużą skutecznym wsparciem. 

Dodajmy, że magistrat nie tylko od święta wspiera ochronę ptaków, bo 
na co dzień wnęki okienne w urzędzie są siedliskiem licznych jaskółczych 
rodzin.

red., fot.  um.

Klub Amazonek
w Choroszczy

Urząd przyjazny...
bocianom
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W niedzielę 10 sierpnia w Choroszczy odbył się Jarmark Dominikański – 
największa gminna impreza rozrywkowa w plenerze. Był nieodzowny 
handel rozmaitymi wyrobami ludowymi i z pewnej republiki ludowej. 
Sołectwa Dzikie, Barszczewo i Klepacze stawiły czoła ośmiu 
niecodziennym konkurencjom, na scenie nie zabrakło folku i disco, a 
przed sceną rzeszy oddającej się rozrywkowemu wpływowi tejże muzyki.

Jarmark odbył się już po raz 25. – pierwszy gościł w miasteczku 5 sierpnia 
1990. Tradycją stał się udział Stowarzyszenia Miłośników Starej 
Motoryzacji i Techniki „Moto Retro” i barwny przejazd zabytkowych aut i 
motocykli. W tym roku goście Jarmarku Dominikańskiego mogli oglądać 
również piękne i wiekowe auta z kolekcji Zbigniewa Nalewajko, które były 
prezentowane na terenie stajni przypałacowej.
Studio Artystyczne Karuzela przygotowało dla najmłodszych spektakl 
„Pinokio” oraz strefę zabaw i animacji, było też artystyczne malowanie 
twarzy, a Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zafundował 
konkurs z nagrodami dla młodszych i nieco starszych. Wśród instytucji na 
festynie pojawił się też Powiatowy Urząd Pracy oraz Podlaska Izba 
Rolnicza, a choroszczańscy strażacy z OSP nie szczędzili wody dla ochłody 
rozgrzanych jarmarkowiczów.
Miody, rękodzieło drewniane, ceramika, książki – w tym album 
jubileuszowy „Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy po 555 latach…”, 
bezpłatne foldery turystyczne, obrazy, oscypki, kapelusze, lody, wypieki 
czy wyroby cukiernicze – to tylko niektóre z produktów, jakie przywieźli na 
choroszczańskie święto twórcy i handlowcy z Podlasia, Litwy, Białorusi i 
Ukrainy. Nie zabrakło straganów z zabawkami dla dzieci, pokazu nowych 
aut oraz prezentacji produktów lokalnych firm.
Dzielni mieszkańcy i mieszkanki sołectw Barszczewo, Dzikie i Klepacze z 
humorem i nie szczędząc wysiłku odważnie stawili czoła konkurencjom 
nieolimpijskim takim, jak slalom z taczką (nikt nie stracił ładunku – worka 
kartofli!). Nad całym Turniejem Sołectw czuwał Przemysław Waczyński – 
sędzi główny rozgrywek. W konkurencji prym wiedli mieszkańcy Klepacz, 
którzy byli również najszybszymi pilotami i skoczkami w workach.
Reprezentacja Barszczewa mistrzowsko taczała błękitną beczkę, a panie z 
miejscowości w dwie minuty obrały najwięcej, bo 1,25 kg ziemniaków. Z 
kolei drużyna z Dzikich konsekwentnie wraz z liną przeciągała wszystkie 
drużyny na swoją stronę, a na wbicie gwoździa „dziurawym” młotkiem z 
rurki stalowej reprezentant potrzebował tylko 18 uderzeń.
Warto dodać, że od 13:00 wydarzenia sceniczne były transmitowane na 
żywo drogą internetową. Z tej formy w czasie całej imprezy skorzystało aż 
841 osób.
W koronnej konkurencji – rzucie gumiakiem sołtysi reprezentowali bardzo 
wyrównany poziom – jedynie 12 cm dzieliło wynik zwycięzcy od trzeciego 

XXV Jarmark Dominikański za nami

Jam Session w Stajni 
W sobotę 30 sierpnia dziedziniec zabytkowej stajni przy Muzeum 
Wnętrz Pałacowych po raz piąty wypełniła muzyka przybyłych 
zespołów, amatorów i profesjonalistów (fot. obok). 

Grali i śpiewali do późnych godzin nocnych muzycy z grup: 2 Strefa, 
Nervovoohoży i Deep. Furorę zrobił bardzo młody, bo 10-letni gitarzysta 
Jakub, który od ręki dostał propozycję wspólnego grania z robiącym 
karierę w regionie w kraju zespołem Deep. 
Wydarzenie muzyczne zorganizowali – Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Choroszczy, Muzeum Wnętrz Pałacowych, 2 Strefa, Nervovoohoży a 
patronami medialnymi było Polskie Radio Białystok i „Gazeta 
w Choroszczy”. 

Red., fot. M-GCK

Koncert Finałowy XVII Podlaskich 
Warsztatów Piosenkarskich
W niedzielę 24 sierpnia o 16:00 w białostockich Spodkach /św. Rocha 14/ 
rozpoczął się Koncert Finałowy XVI I  Podlaskich Warsztatów 
Piosenkarskich, w którym wezmą udział młodzi, zdolni wokaliści 
ćwiczący śpiew w wymagających warsztatach.

Dodajmy, że w tegorocznej edycji warsztatów brało udział aż siedmioro 
mieszkanek gminy Choroszcz, na co dzień śpiewających w Chórze 
Miejskim.           red.

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

,,Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki'’
Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza wszystkie chętna dzieci na zajęcia, które będą 
odbywały się dwa razy w miesiącu w soboty w godzinach od  11-13.  Będą miały na celu 
zachęcenie dzieci i ich opiekunów do jak  najwcześniejszego zapisania się do biblioteki, 
odwiedzania i wypożyczania książek. Poznanie świata książek i rozwoju zainteresowań 
czytelniczych. W trakcie zajęć również odbywać się będą rodzinne czytanie ,zajęcia 
plastyczne i warsztaty, połączone z zabawą organizowane dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
oraz ich rodziców lub (opiekunów). Szczegóły w Bibliotece Publicznej w Choroszczy. 
Zapraszamy do zapisywania się.

Lucyna Jutkiewicz

miejsca. Sołtys Barszczewa w serii trzech równych rzutów okazał się 
najcelniejszy. W annałach Turnieju Sołectw zapisał się też inny rzut. Sołtys 
Dzikich trafił w sam środek tarczy, co zostało uwiecznione na 
zamieszczonym w galerii poniżej zdjęciu.
Po ośmiu konkurencjach z bardzo wyrównanym poziomem w II Turnieju 
Sołectw wygrały Klepacze (68 pkt.), na drugim uplasowało się Barszczewo 
(64 pkt.), a na trzecim Dzikie (60 pkt.). Wkrótce po uroczystym otwarciu 
Jarmarku Dominikańskiego za pomocą salwy armatniej Zastępca 
Burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski dokonał ceremonii wręczenia 
nagród dla dzielnych drużyn. Radości nie ukrywała żadna z reprezentacji, a 
najbarwniej cieszyli się zwycięzcy z Klepacz.
Emocji dostarczyły pokazy sztuk walk – Muay Thai, karate i boksu oraz 
spotkanie z Dariuszem Snarskim, medalistą olimpijskim. Każdy, kto 
obawiał się, że emocje spowodowały wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 
mógł je zbadać na stoisku profilaktycznym zorganizowanym przez 
choroszczański magistrat.
Wieczór koncertowo rozpoczęły znane i lubiane wielopokoleniowe 
zespoły folklorystyczne – Klepaczanki z Klepacz i Narwianie z Dobrzyniewa 
Dużego. Były pieśni, piosenki, przyśpiewki, przytupy i taniec oraz muzyka 
na żywo – Klepaczankom przygrywał akordeonista, a Narwianie przybyli z 
całą kapelą. Kto nie zdążył na spotkanie z folklorem zachodnio-
słowiańskim, mógł zatańczyć do muzyki na wschodnią nutę wykonywanej 
przez zespół Gaj. Dodajmy, ze grupa posiadała bogate instrumentarium.
Folk rozruszał pozytywnie gęstniejący przed sceną tłum, a w dalszą 

muzyczną podróż zabrał ich choroszczański zespół Junior. Atmosfera zabawy 
przyciągała coraz więcej słuchaczy, były piski, falowanie rąk i autografy.
Wszystkie te zjawiska okołosceniczne spotężniały, gdy koncert rozpoczął 
Marcin Siegieńczuk z zespołem. Były tańce, była swawola – wszakże zespół 
znany jest z rubasznych piosenek. Nie zabrakło ognia na scenie, barwnej 
iluminacji, szybkiej zmiany strojów, czystego śpiewania w różnych stylach. 
Marcin Siegieńczuk po raz kolejny udowodnił, że w nurcie disco-polo potrafi 
kreować nowe trendy – umiejętnie włączył doń rap i cięższe rockowe 
elementy.
Na zakończenie, po barwnej, długiej zabawie nad Choroszczą rozpoczął się 
pokaz ogni sztucznych – cóż, do następnego Jarmarku Dominikańskiego 
trzeba będzie jeszcze trochę poczekać – do 9 sierpnia 2015 roku.
Organizator – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy – dziękuje 
wszystkim zaangażowanym w organizację i wspierającym przeprowadzenie 
XXV Jarmarku Dominikańskiego. W szczególności Burmistrzowi Choroszczy 
za objęcie wydarzenia patronatem honorowym, za wsparcie sponsorom - 
Marce Żubr, Cateringowi Casablanca, Sklepowi PLUS Adama Masłowskiego, 
zaangażowanym w turniej sołectwom, Muzeum Wnętrz Pałacowych, 
Urzędowi Miejskiemu wraz z Sekcją Obsługi, Stowarzyszeniu Miłośników 
Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro”, Panu Zbigniewowi Nalewajko, 
choroszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, ochronie, policji oraz mediom 
relacjonującym wydarzenie – Polskiemu Radio Białystok, TVP Białystok i 
naszej skromnej redakcji.

Wojciech Jan Cymbalisty, fot. M-GCK /WJC, PW/

Dzień Ogórka – to był dzień!
Piętnasty Dzień Ogórka przyciągnął do Kruszewa 7 września setki 
miłośników tradycyjnie kiszonego warzywa o wyjątkowych walorach 
smakowych oraz chleba, serów, miodów, wędlin i wypieków 
regionalnych. Wydarzenie otworzyła Msza Święta w intencji 
plantatorów celebrowana przez ks. Bogusława Kieżela. Następnie 
wydarzenie otworzyli – Adam Radłowski, sołtys Kruszewa i Jerzy 
Ułanowicz, burmistrz Choroszczy. Część muzyczna wydarzenia 
rozpoczęła się od koncertu grupy Gaj, która w nowoczesnej aranżacji 
kultywuje słowiańskie muzykowanie i śpiew. Nieco bardziej 
tradycyjne, acz równie radosne i znakomicie przyjmowane przez liczną 
publikę były następne koncerty. Zaśpiewały zespoły folklorystyczne: 
Narwianki, Jesienny Liść, Klepaczanki, Dąbrówka i Koplanianki, a 
gwiazda wieczoru – Junior – roztańczył tłum tak, że bisom nie było 
końca!

Ale Dzień Ogórka w Kruszewie to nie tylko muzyka, zabawa, tradycja i 
handel. To również moc niecodziennych konkursów związanych z 
ogórkiem. Najcięższego ogórka do konkursu zgłosiła Alicja Krysztopik – 
ważył 1,93 kg! Kolejne iejsce zajęło warzywo z plantacji Janiny Cieśluk – 
1,44 kg i Roberta Zagórskiego – 1,34 kg. Najdłuższego ogórka – bo aż 46-
centymetrowego – wyhodował Wiesław Konopko, niewiele mniejsze 
były giganty zgłoszone przez Jerzego Sokoła (45 cm) i Alicję Krysztopik 
(43 cm). Najdziwniejsze ogórki wyhodowali: Janina Cieśluk, Robert 
Zagórski i Genowefa Trypuz.
Najcelniej ogórkami do beczek celowali: Jacek Żukowski, Szymon 
Hryniewicz i Adam Osipiuk. Powstały dziesiątki stroików i postaci z 
ogórków. Wśród najmłodszych uczestników nagrodzono:
1. Jakuba Rapieja za pracę „Dinozaur z epoki ogórkowej”
2. Amelię Artemiuk za dzieło „Myszka”
3. Jakuba Patykowskiego za „Smoka na diecie ogórkowej”.
 
Wśród młodzieży nagrody zdobyli:
1. Karolina Januszewska – twórczyni „Krokodyla”
2. Natalia Szczygielska za „Spacer po lesie”
3. Michał Patykowski, autor „Przyjaciół”.
Nie próżnowali dorośli:
1. Eugenia Konopko „Stroik z ogórka”
2. Patryk Zera „Iglo”
3. Bartosz Cieśluk „Czołg M1H1 ABRAMS”
Ogórkowy przebój stworzył Maciej Sancewicz – „Kto? Co? Ogórek!”. 

„Surówka ogórkową” Moniki Uszyńskiej uhonorowano nagrodą, podobnie 
jak „Sposób na udane ogórki” Zofii Kulikowskiej. Wiersz o ogórkach 
nagrodzony laurem zwycięstwa pt. „Kruszewski ogórek” napisał. Bartek 
Bruszewski, a konkurs na przeciąganie liny wygrała reprezentacja 
konsumentów ogórków.
Dzień Ogórka zorganizowali: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 
Choroszczy, Urząd Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, Sołtys wsi Kruszewo oraz Stowarzyszenie 
Kruszewskie Warzywa Herbowe. 
Sponsorami wydarzenia byli: Marka Żubr, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, Sklep Uniwersalny Mieczysław Frankowski, a 
honorowy patronat pełnił Burmistrz Choroszczy. W następnych numerach 
zostaną opublikowane utwory powstałe na Dzień Ogórka.

WJC, fot. PW, RO, WJC

Filmowe poznawanie Choroszczy
Zgodnie z dobrą, wieloletnią praktyką samorządy promują lokalne 
wydarzenia i atrakcje turystyczne. Gmina Choroszcz, przygotowując 
się do XXV Jarmarku Dominikańskiego, sfinansowała produkcję 
dwóch miniatur filmowych o Choroszczy i Jarmarku Dominikańskim. 
Oba przygotował profesjonalnie Grzegorz Sakowicz, znany 
choroszczanom m.in. z działań na rzecz promocji sportu, a 
szczególnie dyscyplin walki (blok pokazów będzie na jarmarkowej 
scenie!). Filmy upowszechniają informacje o Choroszczy, o jej 
walorach i mieszkańcach. Między ujęciami współczesnego 
miasteczka znajdziemy materiały archiwalne z Centrum Kultury i ze 
zbiorów Jana Adamskiego. Link do filmów można znaleźć na stronie 
kultura.choroszcz.pl i gazeta.choroszcz.pl.

Red.
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Ostatnie cztery lata szczególnie sprzyjały zdobywaniu przez gminę 
Choroszcz środków unijnych na wykonanie różnorodnych 
przedsięwzięć. Rok 2011 był czasem intensywnego pozyskiwania 
środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, omówionego szerzej w poprzedniej części cyklu artykułów.

Jednym z największych projektów podjętych do realizacji w tym roku było 
„Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-
rekreacyjnej”. W toku prowadzonego zadania wykonano roboty 
budowlane na budynku gospodarczym, budynku niskim oraz budynku 
wysokim świetlicy – przeprowadzając gruntowne remonty. 

Wybudowano parking dla samochodów, plac zabaw z ogrodzeniem, 
przyłącze kanalizacji sanitarnej, zbiornik szczelny i ustawiono kabiny 
sanitarne typu Toi Toi. Całość działań kosztowała 882 971 zł, z czego 450 
000 zł stanowiło dofinansowanie unijne, a 432 971 zł środki z budżetu 
gminy Choroszcz.

Kolejnym zadaniem w 2011 r. był „Remont budynku mieszczącego 
świetlicę w Barszczewie – etap I”. W ramach działań wymieniono stare, 
zniszczone pokrycie dachowe budynku komunalnego oraz dokonano 
kompleksowej termomodernizacji, służącej zmniejszeniu zapotrze-
bowania i zużycia energii cieplnej budynku. Operacja pochłonęła łącznie 
338 138 zł, gdzie 143 567 zł pozyskano ze środków unijnych z PROW, 
natomiast 194 551 zł stanowiły środki własne gminy.

2011 rok sprzyjał pozyskiwaniu środków finansowych z tzw. małych 
projektów, czyli działań przyczyniających się do poprawy jakości życia 
lub zróżnicowania działalności  gospodarczej  na obszarze 
funkcjonowania konkretnej, tzw. Lokalnej Grupy Działania (Jest to 
pewien rodzaj sformalizowanego partnerstwa terytorialnego. 
Tworzony zazwyczaj na obszarach wiejskich. Zrzeszający przedstawicieli 
lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru, wyznaczonego 
granicą gmin członkowskich. LGD działają na podstawie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. 
Po akceptacji LGD przez samorząd województwa, może ona korzystać ze 
środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Gmina Choroszcz jest członkiem LGD N.A.R.E.W. z siedzibą w Turośni 
Kościelnej).

Małe Projekty, to też takie, które nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia 
w ramach działań tzw. osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, z której pozyskiwano środki 
zewnętrzne na przeprowadzenie dwóch wyżej wymienionych inwestycji. 
W omawianym roku przyznane dofinansowanie z małych projektów nie 
mogło sięgnąć więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji 
(kwalifikowanych czyli takich, które podlegają refundacji z funduszy 
unijnych; informację jakie wydatki podlegają zwrotowi określają 
odpowiednie przepisy odnoszące się tematyką do danego programu), 
a maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie mogła 
być wyższa niż 25 000 zł.

Jedną z pierwszych operacji osiągniętych przy udziale środków z ww. 
małych projektów był „Wirtualny i Realny Spacer po Gminie Choroszcz”. 
Dzięki dofinansowaniu unijnemu wydano trzy rodzaje ulotek 
promocyjnych, każdej po 2000 sztuk, aby podkreślić specyfikę gminy – jej 
lokalną kulturę, wspaniałe zabytki i atrakcje turystyczne oraz tradycyjne, 
regionalne produkty kulinarny. Ulotki są kolportowane nieodpłatnie na 
targach turystycznych, festynach krajowych i zagranicznych oraz przez 
Punkt Informacji Turystycznej w Choroszczy.
Ponadto, w związku z dotychczasową niską atrakcyjnością strony 
internetowej www.choroszcz.pl dla potencjalnych odwiedzających 
i turystów, w projekcie założono jej urozmaicenie poprzez stworzenie 
i zamieszczenie tzw. wirtualnej wycieczki po gminie Choroszcz. Wirtualny 
spacer został skonstruowany jako panorama trójwymiarowa 
najciekawszych: zabytków, atrakcji turystycznych, cyklicznych imprez 
i pięknej przyrody. Osoba oglądająca wirtualny spacer powoli przenosi się 
pomiędzy poszczególnymi, godnymi obejrzenia miejscami znajdującymi 
się na terenie gminy. Ponadto widz może oglądać zarówno otoczenie jak 
i sam zabytek, atrakcję, czy prześledzić przebieg danej imprezy 
kulturalnej. Koszt całkowity realizacji operacji wyniósł 16 543,50 zł, w tym 

9 146,00 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Choroszcz wyłożyła 
7 397,50 zł.

W 2011 r. podpisano także umowę na „Renowację Nawierzchni Trawiastej 
Stadionu Miejskiego w Choroszczy i Naprawę Dwóch Sektorów Trybun”. 
Przed wdrożeniem operacji nawierzchnia Stadionu Miejskiego 
w Choroszczy była w bardzo złym stanie. Trawa była pozbijana w kępy, 
przesuszona, a miejscami nie było jej wcale. Renowacja polegała na 
wnikliwej ekspertyzie stanu nawierzchni trawiastej (obejmującej analizę 
składu gleby, nasłonecznienia i stosunków wodnych, co pozwoliło na 
optymalny dobór zabiegów renowacyjnych i pielęgnacyjnych, składu 
mieszanki trawiastej i zakup właściwej, a ponadto dokładne określenie 
dawki i rodzaju nawozu niezbędnych do zastosowania po zakończeniu 
prac), nawiezieniu ziemi mineralnej i piasku płukanego oraz wysianiu 
odpowiednio dobranej specjalistycznej mieszanki traw boiskowych.

Wykonano także wertykulację, włókowanie, przesianie ziemi, oprysk 
chemiczny i nawożenie boiska zapobiegające szerzeniu się chwastów. 
Wykonawca robót stworzył harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych na 
kolejne miesiące po zakończeniu renowacji. Druga część operacji polegała 
na naprawie dwóch bocznych sektorów trybun, które zniszczone wiele lat 
temu, mogą znów służyć kibicom. Operacja była współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity operacji wyniósł 38 622,68 zł, w tym 
20 060,00 zł to dofinansowanie unijne, a 18 562,68 zł środki gminy.

Pieniądze pozyskane z tzw. małych projektów w 2011 r. posłużyły też 
przeprowadzeniu pikniku rodzinnego pn. „Drzewo Rodzinne” w Pańkach 
dnia 13 maja 2012 r. Impreza przygotowana była przede wszystkim dla 
rodzin, a jej ideą przewodnią było zasadzenie „rodzinnego drzewa”, jako 
symbolu jedności rodziny i siły wynikającej ze współdziałania. Celem 
przedsięwzięcia było wskazanie roli rodziny, aktywizacja mieszkańców 
gminy oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Podczas festynu 
wystąpiły zespoły folklorystyczne Narwianki i Kalinka oraz zespół 
muzyczny Junior. Pomiędzy występami scenicznymi odbyło się 
plantowanie sadzonek. 

Każda rodzina otrzymała bezpłatnie jedno drzewo, które mogła zasadzić 
na działce gminnej przy tamtejszej świetlicy wiejskiej. Strażacy 
z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach chętnie wspierali 
rodziny przy sadzeniu drzew, co spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. 
Zorganizowano też rodzinny konkurs wiedzy o Choroszczy, w którym 
można było wygrać atrakcyjne nagrody. Projekt kosztował łącznie 
12 010,10 zł. Dofinansowanie sięgnęło 7 819,70 zł, pozostałe 4 190,40 zł 
pochodziło z budżetu gminy.

W 2011 r., również w ramach małych projektów, podpisano umowę na 
„Budowę Placu Zabaw za Budynkiem Miejsko – Gminnego Centrum 
Kultury w Choroszczy”. W ramach działań stworzono projekt 
zagospodarowania elementami zabawowymi, działki o numerze 
geodezyjnym 101/12 za budynkiem M-GCK w Choroszczy. Wykonanie 
projektu dało pewność racjonalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni 
oraz uwzględnienia niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa – stref 
bezpieczeństwa (obszar wokół elementu zabawowego, w którym nie 
mogą znajdować się żadne przeszkody, zabawki, infrastruktura, itp.). 
Zakupiono i zamontowano: zestaw z wieżą i ślizgawką; huśtawkę 
dwuosobową; sprężynowiec; urządzenie ze ścianką wspinaczkową 
i gimnastyczną; urządzenie z balansującym mostkiem i dwoma 
podestami; karuzelę z ławeczką; domek ze stolikiem, dwoma ławeczkami 
oraz liczydłem; trzy ławki z oparciem; regulamin placu zabaw oraz kosz na 
śmieci.

Realizacja projektu przyczyniła się do powstania nowego, bezpiecznego i 
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Po stworzeniu ww. placu 
zabaw, okolice Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy stały 
się swoistym centrum rekreacyjno – sportowym miasta Choroszcz z 
ośrodkiem kultury, Stadionem Miejskim, obiektem „Orlik 2012”, placem 
zabaw i skwerem. Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci kosztowało 28 
622,10, z czego 15 561,70 zł stanowił grant unijny, a 13 060,40 zł środki 
własne gminy.

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Choroszczy (M-GCK) w 2011 r. 
uzyskało wsparcie z Programu LEADER w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do organizacji dwóch niezwykle 
ciekawych imprez. Jedną z nich był doskonale wszystkim znany 
Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie (pomoc w wysokości 5 247,55 zł), 
który z roku na roku przyciąga coraz większe rzesze turystów z Polski. 
Podczas imprezy odbyły się liczne konkursy, których motywem 
przewodnim był ogórek. Zwiedzający mieli również możliwość 
odwiedzenia stoisk lokalnych twórców i producentów. Drugą był 
tematyczny Festiwal Kapel Podwórkowych podczas Jarmarku 
Dominikańskiego - na fot. poniżej (przyznana dotacja to 10 029 zł). 
Wystąpiły na nim liczne zespoły z Podlasia, spośród których jury wyłoniło 
najlepsze i wręczyło nagrody w postaci bonów do spożytkowania 
w sklepie muzycznym.

Kadra Zespołu Szkół w Choroszczy w 2011 r. pozyskała kwotę 5 215 zł na 
przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki i języka angielskiego 
uczniom Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Choroszczy. Projekt „Edukacja drogą do sukcesu gminy Choroszcz” był 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 5 
176 zł.
II etap inwestycji „Remont budynku mieszczącego świetlicę w Barszcze-
wie” prowadzony był w roku 2012 r. Dofinansowanie z funduszy PROW na 
lata 2007-2013 w wysokości 170 939 zł pozwoliło zmodernizować 
instalację centralnego ogrzewania oraz elektryczną, wykonać remont 
łazienek i pomieszczeń na I piętrze budynku, postawić ogrodzenie działki. 
Wybudowano również boisko uniwersalne i parking vis a vis świetlicy. 
Całość robót wyniosła 323 491 zł. Gmina dołożyła 152 552 zł.
Bardzo potrzebną inwestycją rozpoczętą w 2012 r. była „Termo-
modernizacja budynku przedszkola samorządowego w Choroszczy”. 
Nastąpił demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana rur, 
grzejników, przewodów i zaworów termostatycznych. Ocieplono strop 
nad piętrem i strop nad piwnicą, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. 
Projekt wyniósł 756 636 zł, z czego 594 143 zł to środki pomocowe 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaś 162 493 zł 
wkład gminy Choroszcz.

„Narwiański Internet Równych Szans” to innowacyjny projekt skierowany 
do trzydziestu dorosłych mieszkańców gminy Choroszcz, uprawnionych 
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (10 osób 
zakwalifikowanych do programu) lub w ramach systemu świadczeń 
rodzinnych (20 osób zakwalifikowanych do programu). Głównym celem 
projektu było zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego. Zakładano też 
poprawę umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, wzrost 
aktywności społecznej poprzez portal społecznościowy i zwiększenie 
kwalifikacji zawodowych partycypantów. Projekt bazował na sieci 
transmisyjnej, skonstruowanej w technologii radiowej, umożliwiającej 
dostęp do Internetu. Przeprowadzono czterdziestogodzinne szkolenie 
obejmujące: posługiwanie się sprzętem komputerowym i pakietem 

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

część przedostatnia
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biurowym, technologię dostępu do Internetu, czy korzystanie z portalu 
społecznościowego.
W ramach operacji zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i 
dostępem do Internetu. Całość zainstalowano w świetlicach i bibliotekach 
w: Choroszczy (Miejsko-Gminne Centrum Kultury – 6 komputerów), 
Barszczewie (biblioteka mieszcząca się w budynku poszkolnym – 6 
komputerów), Klepaczach (świetlica wiejska przy jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej – 8 komputerów) oraz Pańkach (świetlica wiejska przy 
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej – 6 komputerów). 

Osprzęt był dostępny do użytkowania wszystkim mieszkańcom gminy 
Choroszcz w okresie prowadzenia projektu, a będzie jeszcze dostępny 
przez co najmniej 5 lat po jego zakończeniu. Wartość projektu to 507 552 
zł, z czego 400 883,00 zł to grant z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka w 8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki i Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 70 745,00 zł to dotacja z budżetu 
państwa, a 35 924,00 zł wkład gminy.

W 2012 r., z Małych Projektów, pozyskano środki na dwie operacje. 
Pierwsza z nich to „Budowa Placu Zabaw wraz z Ogrodzeniem we Wsi 
Zaczerlany”. Podobnie, jak w przypadku stawiania placu zabaw za 
budynkiem Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy, tu 
również działania rozpoczęto od projektu zagospodarowania działki o 
numerze geodezyjnym 97/11, na której plac zabaw miał powstać. 
Pozyskane środki pozwoliły na zakup materiałów niezbędnych do 
skonstruowania ogrodzenia działki siatką ogrodzeniową z czterometrową 
bramą wjazdową i metrową furtką, zamykanymi na klucz. Warto 
zaznaczyć, że ogrodzenie, zgodnie z założeniami projektu, zostało 
wykonane nieodpłatnie, pracą społeczną, przez mieszkańców wsi 
Zaczerlany. Specjalistyczna firma dostarczyła i zamontowała huśtawkę 
dwuosobową z siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i bujak – 
sprężynowiec. Ponadto zamontowano ławkę z oparciem, kosz na śmieci 
i tablicę z regulaminem placu zabaw. Docelowo działka 97/11 we 
Zaczerlanach ma stanowić centrum kulturalno – rekreacyjno – sportowe 
wsi Zaczerlany oraz miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności.
Drugim projektem przeprowadzonym przy udziale środków w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, była „Organizacja 
Rozgrywek Ligi Gminnej w Piłce Nożnej na Terenie Gminy Choroszcz”. 

Umowę podpisano w 2012 r., a wsparcie udzielono na 2013 r. Rozgrywki 
ligi gminnej sięgają początków lat '70 XX wieku. Obecnie choroska liga 
gminna licząc 10 zespołów jest największą ligą na Podlasiu, a jej celem 
nadrzędnym jest popularyzowanie piłki nożnej, aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia. Rozgrywki ligi gminnej obejmowały następujący 
cykl turniejów:
1. Turniej halowy – rozgrywany w lutym każdego roku przez dwa dni. 
Mecze odbywały się systemem każdy z każdym. W drużynie występowało 
5 zawodników grających na boisku oraz 7 będących w rezerwie (regulamin 
pozwala na zgłaszanie jedynie 12 osobowych drużyn). Czas meczu wynosił 
2 razy po 10 min.
2. Turniej otwarcia sezonu – rozgrywany w kwietniu, jednego dnia, na 3-4 
boiskach pełnowymiarowych. Drużyny wystawione w turnieju liczyły 
osiemnaście osób. Czas jednego meczu wynosił 2*20min. Drużyny grały 
w dwóch fazach: eliminacyjnej i finałowej.
3. Mistrzostwo ligi – rozgrywki trwały pomiędzy majem, a październikiem 
każdego roku. Mecze rozgrywane były w kolejne niedziele w tzw. 
kolejkach, których ilość zależała od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju 
(np. przy 10 drużynach rozgrywanych jest 18 kolejek meczy, tj. liczba 
drużyn odjąć 1, a wynik pomnożyć razy dwa – dwie rundy – mecz i rewanż, 
18 kolejek po 5 meczy daje łącznie 90 meczy). Mecze rozgrywane były 
2*45min, na boiskach pełnowymiarowych. Rozgrywki odbywały się 
systemem każdy z każdym, mecz i rewanż (jeden mecz u siebie, drugi na 
wyjeździe u przeciwnika pierwszego meczu). Każdy mecz był sędziowany 
przez dwóch sędziów, gdyż te odbywały się na tzw. spalone. O zwycięstwie 
decydowała ilość punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę).
4. Jesienny puchar ligi – był rozgrywany w październiku i listopadzie. 
Mecze odbywały się na boiskach pełnowymiarowych i trwały 2*45 min. 
Stosowany był tu system rozgrywek pucharowych.
5. Turniej oldbojów – turniej był przeznaczony dla osób powyżej 36 roku 
życia i rozgrywany na boisku sportowym kompleksu „Orlik”. Mecze 
rozgrywane były przez dwa dni i trwały 2*15 min. Ilość meczy zależała – 
jak przy poprzednich turniejach – od ilości drużyn, które zgłosiły się do 
rozgrywek.
Pozyskane środki unijne posłużyły dofinansowaniu wynagrodzenia 
sędziów głównych w każdym meczu, ubezpieczenia zawodników oraz 
nagród: pucharów, statuetek, piłek i medali dla trzech najlepszych drużyn 
każdego turnieju. Liga gminna w Choroszczy pozwala integrować lokalną 
społeczność, stanowi doskonałą zachętę dla dzieci i młodzieży do 
podejmowania starań na rzecz doskonalenia siebie, służy podnoszeniu 
poziomu własnej wartości. Rozgrywki pozwalają też budować 
sportowego ducha, odciągają od używek, integrują dzieci, młodzież 
i dorosłych i wpływają na poprawę kondycji fizycznej i stanu zdrowia. 

Łączny koszt operacji to 17 434,61 zł, z czego 70% kosztów 
kwalifikowanych, tj. 11 713,89 zł pochodziło z dofinansowania unijnego 
(VAT nie jest refundowany w małych projektach i stanowi dodatkowy 
koszt beneficjenta), a 5 720,72 zł z budżetu gminy.

W 2012 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano 39 950,00 zł 
na „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz”. Łącznie 30 strażaków 
zostało przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Bezpłatne zajęcia, składające się z części teoretycznej i praktycznej, 
odbywały się w terminie od kwietnia do czerwca 2012 r. Łączna wartość 
projektu sięgnęła 47 000,00 zł. 7 050,00 zł to dotacja celowa z budżetu 
państwa.
W 2012 r. Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Choroszczy pozyskało 
dotację w wysokości 5 280 zł z Programu LEADER na zorganizowanie 
imprezy  tematyczne j  pn .  Nadnar wiańsk i  Fo lk lor  podczas 
Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie. W 2013 r. z tego samego 

źródła uzyskano 5 500 zł na I Turniej Sołectw Gminy Choroszcz oraz strefę 
zabaw dla dzieci podczas Jarmarku Dominikańskiego. Do turnieju 
przystąpiły reprezentacje 4 sołectw, rywalizując w takich konkurencjach 
jak np.: rzut kaloszem do celu, taczanie beczki czy obieranie ziemniaków 
na czas. Strefa zabaw dla dzieci, stanowiła natomiast pole działania dla 
zawodowych animatorów, którzy skutecznie zajmowali czas 
najmłodszym. Odbyły się liczne spektakle i zabawy, miało miejsce 
bajkowe malowanie twarzy oraz wiele innych atrakcji.
Dwa lata z rzędu, w dniach 20 lipca 2010 r. i 18 lipca 2011 r. w Warszawie 
miało miejsce wręczenie certyfikatów rankingu Gazety Rzeczpospolita – 
„Najlepsza Gmina Miejska Rzeczpospolitej”. W roku 2010 gmina 
Choroszcz zajęła V miejsce, a w 2011 została laureatem rozstrzygnięcia. 
Certyfikat jest przyznawany dorocznie przez Kapitułę Konkursową 
złożoną z przedstawicieli różnych instytucji i środowisk, którym zależy na 
rozwoju samorządności w Polsce. 

Honorowane są jedynie najlepsze gminy, wyróżniające się dobrymi 
wskaźnikami określonymi przez redakcję Gazety Rzeczpospolita. Kapituła 
określa zasady i kryteria wyboru najlepszych jednostek samorządu, w 
zakresie gospodarności, realizowanych inwestycji, wykorzystania 
funduszy unijnych, czy dążeń do ciągłego podwyższania poziomu życia 
mieszkańców gminy.
W 2011 r. nasza gmina została również laureatem certyfikatu „Gmina 
Atrakcyjna Turystycznie 2011”. Dnia 29.10.2011 r. w Warszawie miało 
miejsce rozstrzygnięcie konkursu na Gminę Atrakcyjną Turystycznie. 
Podczas wielkiej gali „Polska Przedsiębiorczość 2011” doceniona została 
także nasza gmina, uzyskując status laureata II nagrody konkursu „Gmina 
Atrakcyjna Turystycznie” w kategorii Gmina do 15 000 mieszkańców. 
Organizatorem konkursu było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu 
i Usług oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług. Konkurs odbył się pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Związku Powiatów Polskich. 
Nagroda przyznana Gminie Choroszcz świadczy o jej nieprzeciętnych 
walorach turystycznych oraz wysokim standardzie świadczenia usług 
sektora turystycznego.
18 czerwca 2011 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyła się Wielka 
Gala „Rzetelnych”, na której przyznane zostały Certyfikaty Programu 
„Rzetelni w Biznesie”. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych 
jednostek w zakresie: przedsiębiorczości (obszar „Rzetelni w Biznesie”), 
samorządności (obszar „Rzetelni dla Biznesu” gratyfikuje samorządy, 
które rzetelnie współpracują z przedsiębiorcami oraz partnerami 
biznesowymi, z zachowaniem terminowości i norm etycznych oraz służą 
swoim mieszkańcom nakierowując działania na rozwój regionu), 
medycyny („Rzetelni w Ochronie Zdrowia”) i instytucji o istotnym wpływie 
na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny („Rzetelna Instytucja”). 

Uczestnicy tego konkursu rywalizowali na poziomie regionalnym, 
ogólnopolskim i europejskim (poziom europejski nie dotyczył 
samorządów). Laureatów wyłoniła Rada Programowa złożona 
z ekspertów ze świata biznesu i polityki, a także przedstawicieli instytucji 
sprawujących patronat nad Programem. Gmina Choroszcz zdobyła II 
miejsce jako gmina „Rzetelna dla Biznesu”.
Ponadto w 2011 r. Burmistrz Choroszczy – Jerzy Ułanowicz został 
nagrodzony wyróżnieniem „Samorządowy Menedżer Roku 2011 
w województwie podlaskim”. Jest to nagroda specjalna, nadawana przez 
kapitułę konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja 
Inwestycji”, wójtom, burmistrzom i prezydentom za: innowacyjność przy 
promowaniu inwestycji; szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej 
i rządów prawa oraz rozwój współpracy europejskiej na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i pozyskiwanie środków unijnych; kreatywne 
wykorzystywanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz 
podnoszenie jego poziomu edukacyjnego, a także inne wybitne 
osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach 
instytucji samorządowej.
Ostatnia część cyklu „Dekada w Unii Europejskiej” ukaże się w numerze 
144 „Gazety w Choroszczy” w połowie października.

Izabela Oniszczuk

„Gazeta w Choroszczy” od września 2011 roku patronowała medialnie 
akcji zbierania deklaracji zbierania wniosków o przyłączenie posesji do 
sieci gazowej. W związku z dużym i stałym zainteresowaniem 
Czytelników „Gazety w Choroszczy” informacjami dotyczącymi postępu 
prac nad przyłączeniami posesji z terenu miasta Choroszcz do sieci 
gazowej, naszej redakcji, jako jedynej z regionu, udało się uzyskać 
aktualne stanowisko Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w tej 
sprawie. Z uzyskanych informacji wynika, że Spółka ma w planach na 
najbliższe 2-3 lata dalszą gazyfikację Choroszczy oraz budowę 
gazociągów umożliwiających dalszą rozbudowę sieci w miejscowościach 
Krupniki, Porosły i Sienkiewicze. Pełną informację od Spółki publikujemy 
poniżej.

„Obecnie został określony orientacyjny przebieg gazociągów syste-
mowych, zlecono też opracowanie dokumentacji formalno-prawnej. 
Gazociągi stanowić będą drugostronne zasilanie miasta i gminy Choroszcz 
od strony południowej (główne gazociągi do zasilania obszarów w celu 
rozwoju gazyfikacji oraz połączenia systemu dystrybucyjnego – na mapie 
poglądowej odc. A-B-C-D). Umożliwi to rozwój gazyfikacji tego obszaru – w 
szczególności Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. liczy na 
zainteresowanie sektora gospodarczego (w tym usług i działalności 
wytwórczej).

Faktem jest, że  deklaracje były składane, zarówno pisemne, jak i ustne 
(było ich rzeczywiście ok. 400). Obecnie w celu zajęcia jednoznacznego 
stanowiska w kwestii przyłączenia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
oczekuje składania formalnych „wniosków o przyłączenie”, na podstawie 
których zostaną określone warunki przyłączeniowe (w przypadku 
spełnienia kryteriów opłacalności ekonomicznej) i w konsekwencji 
zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Jak pokazuje 
rzeczywistość deklaracje to jedno, a akceptacja kosztów (i finalne zawarcie 
umowy), to drugie.

Należy podkreślić, że część obszarów w mieście i gminie Choroszcz 
mogłaby już być gazyfikowana i jest to uzależnione jedynie od formalnego 
wystąpienia z wnioskiem potencjalnych odbiorców. Spółka wielokrotnie 
informowała poszczególnych mieszkańców, jak i aktywistów społecznych 
(w tym radnych gminy) o dostępności stosownych wniosków w naszym 
Zakładzie lub na stronie internetowej Spółki. 

Kilkakrotnie kontaktował się ze Spółką radny gminy Piotr Tymiński, 
któremu każdorazowo udzielano informacji o postępie prac i możliwych 
terminach realizacji przedmio-towych inwestycji. Takie informacje były 
dalej przekazywane i temat dyskutowany na posiedzeniach Rady Gminy.

Terminu realizacji w dużej mierze jest uzależniony od pozyskania 
dofinansowania ze środków UE na lata 2014-20. Niemniej jednak, obecnie 
już została rozpoczęta bezpośrednia realizacja części zadań objętych 
całym projektem (zgodnie z mapą poglądową). 

Wykonane zostały następujące zadania:

31. Stacja gazowa Q=5000 Nm /h – został wyłoniony wykonawca, prace 
zakończą się do końca roku 2014.
2. Odcinek gazociągu DN250mm od stacji gazowej do pkt. A – została 
sporządzona dokumentacja z pozwoleniem na budowę, obecnie trwa 
przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Planowane zakończenie prac 
nastąpi pod koniec roku 2014.
3. Gazociągi na odcinku A-B-C-D – dokumentacja jest w końcowej fazie 
opracowania z możliwością pozyskania pozwoleń na budowę do 
października 2014 r. Zadanie zostało zgłoszone do planu zadań 
strategicznych Spółki (było przedmiotem merytorycznej oceny Rady 
Technicznej Spółki) i jego realizacja jest uzależniona w dużej mierze (a 
może przede wszystkim) od kwalifikacji finansowania z UE. Praktycznie 
istniałaby możliwość realizacji  prac w latach 2015-16.”
 
Poniżej załączamy, dzięki uprzejmości Spółki, mapę poglądową lokalizacji 
gazociągów oraz, powyżej, obszarów objętych planowaną gazyfikacją.

psg., oprac. red., graf. psg.

Gazyfikacja Choroszczy coraz 
bliżej, część miasta może 
 przyłączyć się już teraz
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nauczycielka podejrzana o tajne nauczanie, drugą Zosię złapano na 
przemycie złota, trzecia koleżanka była pielęgniarką. Musiałam też im 
wszystko o sobie opowiedzieć. Więzienie to takie miejsce, że pomimo że 
zamknięci byliśmy w różnych celach, wszystko o sobie wiedzieliśmy. 
Informacje rozchodziły się szybko, pomimo murów i krat po całym 
oddziale. Udzieliły mi również wielu praktycznych wskazówek jak należy 
zachowywać się  w różnych więziennych sytuacjach. Pytałam je o 
przesłuchania, gdyż bardzo się ich bałam. 
Dowiedziałam się, że dużo zależy od tłumacza. Jeśli się trafi dobry, to 
przetłumaczy odpowiedź na pytanie tak, aby jak najmniej zaszkodzić 
więźniowi. Takim tłumaczem był tłumacz,  który nazywał się chyba Plik, 
podobno był folksdojczem. Po kilku dniach zabrano mnie na 
przesłuchanie. To właśnie on był moim tłumaczem. Okazało się, że 
Niemiec wypytywał mnie o ks. Władysława Saracena. Pytał mnie czego 
tam chodzę, o czym rozmawiamy, kto do księdza przychodzi itp. 
Odpowiadałam, że należę do krucjaty i chodzę na jej spotkania oraz 
pożyczam książki od księdza.  Gdy to usłyszał, to zaczął dociekać jakie to 
książki. Zarzucił mi, że do naszego domu przychodzi dużo ludzi. 
Odpowiedziałam, że to są dzieci sąsiadów, którym te religijne książki 
czytam oraz uczę je pacierza. 
Czymś jednak zdenerwowałam Niemca, gdyż podszedł do mnie i uderzył 
otwartą ręką w twarz. Od tego uderzenia dzwoniło mi w uchu dość długi 
czas, gorzej też słyszałam. Było to jedyne przesłuchanie. Gdy gestapowiec 
opuścił pokój przesłuchań, tłumacz pocieszał mnie, że wszystko będzie 
dobrze. Być może zwolniono by mnie, ale w więzieniu wybuchła epidemia 
tyfusu. Zarządzono trzymiesięczną kwarantannę. Nikogo nie 
przejmowano na oddział i nie wypuszczano. Mimo tego mój byt znacznie 
się poprawił. Dostawałam z domu paczki oficjalnie z bramy oraz przez 
kierowniczkę pralni, raz nawet podano mi paczkę z papierosami. Nie 
paliłam papierosów, więc za nie kupowałam żywność. W więzieniu nie 
było wprawdzie głodu, ale karmiono skąpo. 

Po trzech miesiącach wezwano mnie z pralni do celi. Przestraszyłam się, że 
idę na przesłuchanie lub na wywózkę. Okazało się, że zostałam zwolniona. 
Wypuszczono mnie wieczorem. Przy bramie było pusto. Gdy ją 
przekroczyłam, ktoś  mnie zaczął nawoływać. Bałam się odwrócić, myśląc 
że chcą do mnie strzelić. W końcu ktoś chwycił mnie za rękę. To była 
kierowniczka pralni, która po pracy szła do domu. Zabrała mnie z sobą  na 
nocleg. Gdy rano wstałam i wyjrzałam przez okno, to zobaczyłam, że ulicą 
sankami jedzie Franciszek Nierodzik z Konował. Na saniach było też 
dwóch znajomych z Pańk. Poprosiłam ich, aby mnie zabrali do domu. 
Zgodzili się chętnie, zajechali po mnie w drodze powrotnej, gdy załatwili 
swoje sprawy. Zawieźli mnie pod same drzwi domu.
Powitała mnie mama i brat, radość przy powitaniu była ogromna. Ojca nie 
było w domu. Pojechał do Dobrzyniewa do szwagra, aby nazajutrz wraz z 
nim udać się do Białegostoku w poszukiwaniu  znajomości, które by 
pomogły w uwolnieniu mnie z więzienia. Mój sąsiad i kolega Aleksander 
Sokół pojechał za ojcem, aby powiadomić go, że powróciłam do domu. 
Gdy powrócił przywiózł z sobą pół worka bydlęcych języków 
przeznaczonych na łapówkę za mnie. Te języki były głównym daniem na 
zabawie jaką rodzice urządzili z okazji mego powrotu. Przyszli kuzyni i 
sąsiedzi. Dowiedziałam się, że była jeszcze jedna próba uwolnienia mnie z 
aresztu poprzez zapłacenie kaucji. 
Aleksander Sokół zorganizował pieniądze wśród kolegów i rodziny oraz w 
miejscu swej nauki u rzeźnika Ulmana w Białymstoku. Pieniądze dały też 
nauczycielki  z naszej szkoły: Pani Cudowska i Pani Gradowska. Pani 
Gradowska zgodziła się pojechać do Gestapo w tej sprawie wraz z ojcem, 
gdyż znała niemiecki. Po wysłuchaniu przez oficera z czym przyszli Pani 
Gradowska dostała od niego po twarzy, po czym wyrzucono oboje za 
drzwi. Widocznie bicie po twarzy kobiet to zwyczaj niemieckich oficerów. 
Powrócili do domu z niczym. Aleksander Sokół oddał pieniądze 
darczyńcom. Darzyłam Aleksandra Sokoła przyjaźnią dopóki żył. Modlę 
się za niego do dzisiaj. 
Tej zimy zaczął do naszego domu przychodzić Józef Turowski z kolonii 
Majątek Rogowo. Został moim mężem. Drugiego lutego 1943 roku odbył 
się nasz ślub w kościele parafialnym w Śliwnie i skromne wesele. Na ślubie 
obecny był kierownik szkoły Józef Świrniak, złożył nam też życzenia. 
Więcej go już nie widziałam. Mój mąż Józef Turowski zamieszkał razem z 
nami w Śliwnie. Zaczęło się dorosłe życie, pełne trudu i strachu o rodzinę. 
Trudu tym większego, że  jesienią urodził się nam syn Mieczysław. Strachu 
gdyż  mój mąż Józef należał do Armii Krajowej. Nadano mu  ps. „Gołąb”. 
Był łącznikiem pomiędzy Janem Dziejmą, lokalnym komendantem 
placówki Armii Krajowej, a swym starszym bratem Antonim Turowskim. 
Antoni Turowski ps. „Groźny” był dowódcą plutonu dywersji. Na 
polecenie dowództwa Armii Krajowej organizował wiele akcji bojowych 
przeciwko okupantom. Wtedy o tym nie wiedziałam, bo była konspiracja. 
Dziwiłam się z początku dlaczego Jan Dziejma tak często do nas 
przychodzi. Po jego wizycie mąż  gdzieś wychodził. W późniejszym okresie 
zdarzało się, że kiedy mąż  był czymś zajęty lub nie było go w domu a 
sprawa była pilna, brałam te karteczki i niosłam sama. Nosiłam do Józefa 
Popki z kolonii Zaczerlany, do Dzienisów z kolonii Rogowo. 
Szczęśliwie przeżyliśmy przejście frontu w lipcu 1944 roku. Myślałam że 
wreszcie będzie bezpiecznie, że spokojnie będzie można żyć sprawami 
rodziny i gospodarstwa. Niestety, okazało się że nowa władza ludowa 
wspomagana przez wojsko rosyjskie wydala wojnę własnemu narodowi. 
Wkrótce rozpoczęły się aresztowania ważniejszych ludzi podziemia. 
Wśród aresztowanych przez NKWD był Antoni Turowski. 
Aresztowano go 4 października 1944 roku i wywieziono  do obozu nad 
rzeką Oką w Rosji. Drugi brat mego męża po powrocie z Prus wyjechał z 
obawy przed aresztowaniem na Śląsk, a trzeci poszedł w przystępy do 
żony. Siostra męża wyszła za mąż i też się wyprowadziła z domu. Na 
ojcowiźnie nie pozostał nikt. Gospodarka na kolonii Majątku Rogowo była 
większa i zamożniejsza. Postanowiliśmy się tam, za namową mego ojca  
Jana, przeprowadzić. Z tego powodu  całą rodziną opuściliśmy swoje 
rodzinne strony. Życie w nowym miejscu  płynęło dalej, ale było już inne. 
Dzisiaj, gdy minęło tyle lat z wielkim wzruszeniem, a  nawet żalem 
wspominam rodzinny dom, łąki usłane żółtym dywanem z kaczeńców i 
Kruszewo, gdzie się urodziłam i dorastałam otoczona miłością rodziców.

Wspomnienia z zachowaniem
języka rozmówcy spisał

Grzegorz Krysiewicz

Moi rodzice w ostatnim tygodniu sierpnia 1939 roku pojechali 
furmanką na targ w Sokołach. Do domu kupili nowe łóżko a mamie 
sandały. Na drugi dzień ojciec otrzymał, jak wielu innych gospodarzy  
wezwanie z wojska, aby stawił się z koniem i wozem w jednostce 
wojskowej 10 Pułku Ułanów w Białymstoku. Pojechał tam natychmiast, 
zapominając wyjąć ze słomy sandały mamy. Rowerem właśnie po te 
sandały wysłała mnie mama za ojcem. Gdy dojechałam pod jednostkę, 
dowiedziałam się, gdzie zgrupowano furmanki. W pobliskim lesie bez 
trudu znalazłam ojca, ale bez konia i wozu. Siedział na cudzej furze 
trzymając jedynie bicz do popędzania konia. Zaprzęg przekazał wojsku. 
Wraz z wozem przepadły i sandały mamy. 

Gdy tak rozmawialiśmy, zobaczyłam, że od strony koszar jadą ułani. 
Zapytałam ojca dokąd oni jadą, wtedy odpowiedział, że na front. W tym 
momencie przypomniał mi się Władek Piekarski i zapragnęłam go 
pożegnać. Wróciłam  pod bramę koszar i zapytałam o niego wartownika. 
Gdzieś zadzwonił i po chwili powiedział, że właśnie opuścił  jednostkę. 
Nigdy Władka już nie zobaczyłam. Zginął miesiąc później pod Kockiem, 
chwilę po tym, jak wraz z kolegami, z działka przeciwpancernego trzema 
strzałami zniszczyli trzy czołgi niemieckie. Został z kolegami pochowany 
na cmentarzu w Syrokomli. Jego matka Justyna  przychodziła do mnie i 
pokazywała  listy, które do Władka pisałam. Chciałam je odzyskać, ale 
pani Piekarska nie zgodziła się. Nosiła je jak skarb w woreczku 
zawieszonym na szyi. Czasami prosiła mnie, abym czytała jej listy od 
Władka.
Pierwszego  żołnierza sowieckiego zobaczyłam, gdy wybrałam się do wsi  
do Heleny Babińskiej. Siedziałam z koleżanką u niej w domu na ganku, gdy 
przyszło ich trzech i zaczęli rozmowę. Pamiętam z niej, że proponowali 
nam, abyśmy pojechały zobaczyć ich stolicę. Odpowiedziałam, że mam 
swoją i to ładniejszą. Jeden z nich powiedział, że Warszawy już nie ma. 
Helena mi powiedziała, abym ich nie drażniła. Na jesieni na początku 
października odbyło się głosowanie za przystąpieniem do Republiki 
Białoruskiej. Nie brałam w nim udziału, gdyż nie miałam 18 lat. Wkrótce 
po tym referendum, odbyło się wiejskie zebranie. Pomimo że nie byłam 
pełnoletnia i nie byłam na zebraniu obecna, wybrano mnie sołtysem 
Śliwna. Stało się tak, gdyż nie było chętnych, a ja chodziłam do 
gimnazjum. Po dyskusji w domu przyjęłam tę funkcję, gdyż baliśmy się 
odmówić. Ponadto to był początek ich władzy i nie wiedzieliśmy jak się 
zachowają. 
Z początku latałam prawie co tydzień zwoływać zebrania. Przyjeżdżali 
komisarze i przekonywali do nowego ustroju. Potem było gorzej, gdyż 
trzeba było roznosić wezwania do danin i przymusowej pracy. Najczęściej  
do wożenia kamieni na lotnisko Krywlany. Kamienie należało nazbierać w 
swoim zakresie. Wyznaczono mi do obsługi część Śliwna od  drogi do 
Izbiszcz do rzeki Narwi. Natomiast stronę od Karpińca przydzielono 
Helenie Sokół. We wsi Kruszewo sołtysem został Józef Iwaszczuk i 
Konstanty Zagórski. Zajęcie to spowodowało, że ludzie odnosili się do 
mnie niechętnie, a czasami i wrogo. Było mi przykro, ale nie było odwrotu, 
gdyż coraz częściej zdarzały się z ich strony represje. Kazano mi również 
podjąć pracę w szkolnej bibliotece w Kruszewie. Szkoła była czynna, lecz 
wymieniono część nauczycieli. Kierownikiem szkoły, był kto inny, gdyż 
Józefa Świrniaka aresztowano. Gdy powrócił po ataku niemieckim w lipcu 
1941 r., ponownie zamieszkał w szkole. Natomiast nie nocował w 
mieszkaniu bojąc się aresztowania. Bardzo często sypiał u nas w domu. 
Nosiłam mu również jedzenie do mieszkania w szkole. Mieszkał tam w 
pustym mieszkaniu nawet po zamknięciu szkoły przez Niemców w 
połowie  grudnia 1941 roku. Rodziny pan kierownik rodziny już nie miał, 
bo w czasie gdy był aresztowany wywieziono ją na Syberię. Wtedy to 
sowieci zlicytowali cały majątek Świrniaków. Z ogołoconego  mieszkania 
Józef Świrniak dał mi  na przechowanie portret żony. Po wojnie spotkałam 
panią Weronikę podczas odpustu Św. Rocha w Białymstoku. Zaprosiłam ją 
do siebie. Podczas odwiedzin, chciałam oddać portret, ale pani 
Świrniakowa  powiedziała, że innym razem zabierze. Możliwe, że leży na 
strychu do dzisiaj. Podczas tych kilku wizyt wypytywała o swego męża 
Józefa. Widziałam go kilkakrotnie podczas okupacji niemieckiej. 
Gdy Niemcy zamknęli szkołę, to wkrótce pan kierownik wyjechał do 
Białegostoku i zamieszkał u brata Jana przy ul. Czarnej, dzisiaj Sukienna. 
Byłam tam raz, woziłam jakąś przesyłkę. Zwracałam się również do niego 
w sprawie utraconego roweru. 
Miałam ładny, prawie nowy rower. Niemcy wydali zarządzenie, że mogą z 
nich korzystać tylko ci, którzy dostaną od władz niemieckich pozwolenie. 
Rower musieliśmy odprowadzić do Choroszczy. Jan Dziejma poradził 
nam, że ten problem może rozwiązać pan Świrniak. Spotkałam go na 
drodze i powiedziałam z czym jadę do niego. Wypisał mi od ręki 
zaświadczenie, że chodzę na kurs  niemieckiego i postawił pieczątkę 
szkolną. Na podstawie tego zaświadczenia odzyskałam swoją damkę. 
Przyszedł też do  mamy, gdy zachorowała, znał się trochę na leczeniu, 
studiował przez  rok medycynę.
Zanim wyszłam za mąż, w styczniu 1942 roku spotkało mnie dramatyczne 
przeżycie. Żandarmi z Choroszczy wręczyli mi wezwanie na Gestapo w 
Białymstoku. Pobiegłam z tym do Józefa Świrniaka. Po namyśle poradził 
mi, abym się zgłosiła, gdyż  w przeciwnym wypadku ucierpi rodzina. Nie 
byłam wtedy w nic zamieszana. Z duszą na ramieniu ojciec z matką 
zawieźli mnie do Białegostoku na ulicę Mickiewicza. Oficer niemiecki, 
który prowadził moją sprawę powiedział,  że nie ma czasu dla mnie i 
polecił zawieźć mnie do więzienia na ulicę Kopernika. 
Byłam tak przestraszona, że niewiele z tego dnia pamiętam. Umieszczono 
mnie w sali, gdzie było dużo kobiet. Na drugi dzień kazano mi iść do pracy 
do pralni. Przydzielono mnie do suszarni. Rozwieszaliśmy wypraną 
pościel, a po wyschnięciu zanosiliśmy do magla. Suszarnia była 
ogrzewana piecem węglowym, do którego nosiliśmy węgiel z piwnicy. W 
pomieszczeniu obok była piwnica z ziemniakami. Kradliśmy te ziemniaki, 
potem piekliśmy w piecu w suszarni. Dzieliliśmy się nimi solidarnie. 
Podkarmialiśmy również złapanego spadochroniarza,  który opiekował 
się więziennymi  końmi. Więzienna pralnia prała pościel nie tylko 
więzienną, ale też dla niemieckiego  wojska. Pamiętam również jak dwóm 
więźniom zwalającym węgiel daliśmy ziemniaki,  a oni zjedli je 
natychmiast. Bardzo uważaliśmy, aby nas na tym nie przyłapano. 
Oprócz więźniarek pracowali tam też mężczyźni, którzy obsługiwali 
magiel. Całą pralnią zarządzała kobieta, która była cywilnym 
pracownikiem i mieszkała na mieście. Nazywała się Janka Chachaj. Z 
początku byłam swoją sytuacją załamana i ciągle płakałam. 
Koleżanki z celi i z pralni współczuły mi i pocieszały mnie. Była tam 

Wspomnienia Zofii Turowskiej, część II: wojna

Zofia Turowska, 1943

Władysław Piekarski, poległ bohaterską śmiercią
w bitwie pod Kockiem, 1939

Jesteś świadkiem historii? 
Nie pozwól na jej zapomnienie. 

Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem 
Pamięć i Tożsamość Skała:
biuro@pamiec.org.pl

pamiec.org.pl

Wydarzy się wkrótce:
21 września - Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy zaprasza na Odpust 
Św. Kandyda męczennika, kaznodzieją będzie mgr lic. ks. Leszek 
Mielechowicz,  Of ic jał  Metropol italnego Sądu Biskupiego 
w Białymstoku.

27 września - Dzień Państwa Podziemnego - na wydarzenie zaprasza 
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Szczegóły już wkrótce na stronie 
gazeta.choroszcz.pl.

5 - 7 października - Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy zaprasza na 
Rekolekcje Eucharystyczne i Uroczystość NMP Różańcowej, prowadzi je 
ks. Stanisław Chim, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Studzienicznej. 

5 października, godz. 12.15 - Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy 
zaprasza na Mszę Świętą polową na błoniach Jana Pawła II z błogo-
sławieństwem zwierząt. 

14 października godz. 18.00 - Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy 
zaprasza na Mszę Świętą w intencji wszystkich nauczycieli i wycho-
wawców. Dzień Nauczyciela.

15 października, godz. 15:00 - upływa termin zapisów i wpłat na wyjazd 
na musical „Skrzypek na dachu” w OiFP w niedzielę 16 listopada. Bilety 
w cenie 63 zł ulgowy i 72 normalny, przejazd - 10 zł. Zapisy prowadzi 
Centrum Kultury w Choroszczy. Zapraszamy! Ogłoszenie wyników 
głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego.



Zapewne nie jesteście Państwo świadomi tego, że 
w sposób całkiem niezamierzony stajecie się świadkami 
ekscytującego doświadczenia naukowego, które 
przeprowadzane jest w naszej gminie. Nie ukrywam, że 
jestem jego pomysłodawcą więc spoczywa na mnie 
obowiązek  przedstawienia przebiegu doświadczenia.

Ale po kolei. 
Spośród rolników zamieszkujących gminę Choroszcz 
wielu zajmuje się hodowlą bydła (w większym bądź 
mniejszym wymiarze) stąd zainteresowanie uprawą 
roślin przeznaczonych na paszę. Mieszkańcy niezwiązani 
z rolnictwem zauważają jak zmienia się krajobraz z uwagi 
na chociażby pola kukurydzy zamiast łąk czy łanów zbóż. 
Zwolna przyzwyczajamy się do tego obrazu. Wiemy, że 
„świat” dawno już ten rodzaj uprawy i tę paszę 
przetestował więc ostrożnie podążamy za nim. Od kilku 
miesięcy sytuacja odwróciła się dzięki eksperymentowi, 
którego celem jest ocena możliwości uprawy rutwicy 
wschodniej. Teraz „świat” zerka w naszą stronę 
(oczywiście żartuję).
Rutwica wschodnia uprawiana jest w basenie Morza 
Bałtyckiego takich jak, Rosja, Łotwa, Estonia czy 
Finlandia. W Polsce dopiero zaczyna zdobywać 
popularność. W gminie Choroszcz, dzięki Śmiałkowi ze 
wsi Złotoria, będziemy mogli bliżej się jej przyjrzeć. Rolnik 
ten podjął ryzyko uprawy i przeznaczył część swojego 
gospodarstwa pod zasiew rośliny, znalazł odpowiednie 
około 0,5 hektarowe stanowisko na które wywieziono 
dawkę nawozu organicznego, następnie przepro-
wadzono orkę głęboką, agrotechnikę broną aktywną 
i siew siewnikiem typu „poznaniak”. 
Do podjęcia tego wyzwania skłoniły go możliwości jakie 
daje uprawa. Na pewno jedną z podstawowych zalet 
rośliny jest  zawartość białka wahająca się w granicach od 
16% do 27% fakt, iż uprawę na jednym stanowisku można 
prowadzić przez około 15 lat oraz jej zasobność w karoten 
i witaminy. Następnym ważnym czynnikiem jest 

wydajność jaką można osiągnąć z hektara uprawy 
a trzeba wiedzieć, że zbiera się trzy pokosy w ciągu roku. 
Pierwszy osiąga około 40 ton z hektara a dwa pozostałe są 
mniejsze i wynoszą po około 20 ton z hektara. Innym 
elementem stanowiącym o poddaniu się próbie uprawy 
rutwicy wschodniej jest jej mrozoodporność sięgająca do 

0-25 C przy braku śnieżnej okrywy a pod śniegiem nawet 
0do -40 C. To właśnie te zalety predestynują roślinę jako 

alternatywę przy zakładaniu plantacji koniczyny 
czerwonej, lucerny mieszańcowej czy kukurydzy.
Będąc inicjatorem przeprowadzanego doświadczenia, 
a prywatnie kolegą odważnego rolnika, przeżywałem 
wielokrotnie chwile grozy gdyż warunki pogodowe nie 
były sprzyjające. Siew przeprowadzany był w lipcu, 
ziemia była sucha i przez okres wielu tygodni nie spadła 
kropla deszczu. Spodziewałem się, że rutwica nie 
skiełkuje, a moja znajomość z sympatycznym kolegą ze 
Złotorii wystawiona będzie na ciężką próbę. Presja była 
tym większa. że wzbudziliśmy zainteresowanie kilku 
gospodarzy, którzy dość sceptycznie obserwowali nasze 
poczynania.  Szczęśliwie rośliny wzeszły. Odetchnęliśmy z 
ulgą. Teraz siewki mają po kilka centymetrów i wydają się 
coraz mocniejsze. Jeszcze tylko pytanie jak z prze-
zimowaniem. W przyszłym roku czekają nas zbiory. 
B ę d z i e my  Pa ń st wa  i n fo r m o wa l i  o  w y n i ka c h 
eksperymentu.

Rafał Łada

Rutwica wschodnia

Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podpisał umowy 
dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z trzema 
podlaskim Partnerami – Jagiellonią Białystok, Operą i 
Filharmonią Podlaską oraz Muzeum Wojska. Instytucje 
te wprowadzą system zniżek i przyjaznych uprawnień 
dla rodzin wielodzietnych.
Jagiellonia Białystok w ramach Karty Dużej Rodziny 
oferuje bilet na  sektor rodzinny lub boczny  w cenie 5 zł 
(obowiązuje na mecze ligowe i pucharowe). Wejście 
uwarunkowane jest posiadaniem Karty Kibica (Kartę 
Kibica można wyrobić w Jaga Fan Shop Galeria Zielone 
W z g ó r z e ,  B i a ł y s t o k  u l . 
Wrocławska 1 lub w punkcie 
kasowym pod Stadionem od 
strony ul. Słonecznej, na 2h 
przed meczem).

Opera i Filharmonia Podlaska 
proponuje 5  %  rabatu w 
stosunku do obowiązującego 
cennika na spektakle, których 
instytucja jest organizatorem 
oraz  10 % rabatu w stosunku do 
obowiązującego cennika na 
koncerty symfoniczne, których 
instytucja jest organizatorem.
Muzeum Wojska w Białymstoku 
oferuje dużym rodzinom 50 % 
zniżki w cenie biletu normalnego 
lub odpowiednio ulgowego na 
wystawy stałe i czasowe (kwalifikacja zgodnie z 
„Cennikiem biletów” Muzeum Wojska w Białymstoku). 
Dodatkowo ulgowy bilet na zajęcia edukacyjne i 
rekreacyjne w czasie ferii i wakacji, ujęte w ofercie 
Muzeum na dany okres, w cenie 1zł .
„Bardzo dziękuję naszym Partnerom za ich propozycje 
i zaangażowanie w program Ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny. To pionierzy, którzy przecierają w naszym 
regionie szlaki i zachęcają swoim przykładem innych. 
Udział w programie to dla tych instytucji rodzaj 
certyfikatu, zaszczytnego świadectwa, że są przyjazne 
rodzinom. Mamy w Podlaskiem ogromny potencjał 
zarówno instytucji, jak i prywatnych przedsiębiorców, 
którzy mogą wziąć udział w programie i zrobić dużo 
dobrego, dlatego moją wielka prośba – zgłaszajcie się 
i pomagajcie. A rodzinom chcę powiedzieć – korzystajcie 
z tych propozycji bo warto” – podkreślał wojewoda 
podlaski Maciej Żywno.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 
roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują 
kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 
uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej,  rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą 
oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu 
zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu 
honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Liczba 
instytucji i firm, które w całym kraju oferują zniżki dla 
rodzin systematycznie się powiększa.
W podpisaniu umów wzięli udział: Agnieszaka Syczewska 
z Jagiellonii Białystok S.A, Damian Tanajewski z Opery 
i Filharmonii Podlaskiej oraz Robert Sadowski, dyrektor 
Muzeum Wojska.
Kartę Dużej Rodziny przyznaje wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej. Umowę z podmiotem - w zależ-ności od 
zasięgu oferty firmy, branży, po uzgodnieniu szczegóło-
wych warunków – podpisuje wojewoda lub Minister 
Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie w programie  
ogólnopolskim jest kilkudziesięciu partne-rów – muzea, 

Karta Dużej Rodziny i jej podlascy partnerzy 
banki, port lotniczy, parki narodowe, sieć kin oraz 
Centrum Nauki Kopernik.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 
wydawana bez-płatnie, każdemu człon-kowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 
roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orzeczenia o nie-pełnosprawności.
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 
w godz. 7.30-15.30.
Do wniosku o wydanie Karty 
Dużej Rodziny należy okazać 
odpowiednio oryginały lub 
odpisy dokumentów takich jak:
- dokument potwierdzający 
tożsamość,
-  w  p r z y p a d k u  d z i e c i  d o 
ukończenia 18 roku życia - akt 
u r o d z e n i a  l u b  d o k u m e n t 
potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci powyżej 18 
r o k u  ż y c i a -  d o k u m e n t 
potwierdzający tożsamość oraz 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły 
wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w szkole, w 
p r z y p a d k u  d z i e c k a 

niepełnosprawnego orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka,
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust.2 
ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie 
pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka.
Informacje o przysługujących uprawnieniach można 
znaleźć na stronie internetowej  rodzina.gov.pl/duza-
rodzina/karta-duzej-rodziny.

mgops, umwp, red.
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Piasta 48m2 3 pok IIp 241000zł 535-536-005
Przydworcowe 48m2 3 pok IIp 180000zł 535-536-005
Przydworcowe 48m2 3 pok 219000zł 535-536-005
Wysoki Stoczek 48m2 2 pok 240000zł 535-536-005
Antoniuk 43m2 2 pok 17000zł 535-536-005
Kleosin 25m2 1 pok balkon 121000zł 535-536-005
Dziesięciny 32m2 2 pok parter 135000zł 535-536-005
Młodych 29m2 2 pok 158000zł 535-536-005
Nowe Miasto 44m2 2 pok  230000zł 535-536-005
Wygoda 33m2 2 pok 155000zł 535-536-005
Bema 49m2 3 pok 195000zł 535-536-005
Sienkiewicza 43m2 2 pok 180000zł 535-536-005
Białostoczek 67m2 3 pok 390000zł 535-536-005
Piasta 31m2 2 pok 159000zł 535-536-005
Nowe Miasto 46m2 2 pok  229000zł 535-536-005
Młodych 28m2 2 pok 135000zł 535-536-005
Wygoda 42m2 2 pok 210000zł 535-536-005
Zaczerlany działka 3000m2 90000zł 535-536-005
Dziesięciny 60m2 3 pok 259000zł 535-536-005
Nowe Miasto 37m2 1 pok 150000zł 535-536-005

K r a m i k  o g ł o s z e ńDzień Bezpłatnych Porad 
Prawnych – podsumowanie

Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Porady udzielane były 
w czwartek 31 lipca między godziną 9 a 14 w 
siedzibie Zespołu Obsługi Szkół. W tym czasie 
przyjęto ok. 15 osób. 

W początkowych godzinach tworzyła się nawet 
kolejka, jednak nikt nie pozostał bez pomocy 
prawnej. W większości przypadków problemy 
dotyczyły prawa rodzinnego i spadkowego oraz 
obrotu nieruchomościami. Jak udało się dowiedzieć 
naszej redakcji, Kancelaria Radców Prawnych M. 
Lachowicz P. Lachowicz – organizator wydarzenia, 
nie wyklucza w przyszłości możliwości zorga-
nizowania kolejnej edycji Dnia Bezpłatnych Porad 
Prawnych.

red.

Od 28 sierpnia do 5 września przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku trwał protest rolników 
z Białostocczyzny. Wśród rolników byli też przedstawiciele mieszkańców gminy Choroszcz – plantatorzy ze 
Złotorii. Protestujący przybyli ciągnikami i kombajnami na ul. Mickiewicza, a by być bardziej widocznymi. 
Główną przyczyną protestu były szkody wyrządzone w uprawach przez dzikie zwierzęta, a szczególnie przez 
dziki na plantacjach kukurydzy. Część upraw, jak podkreślają rolnicy, została zniszczona, a odszkodowania, 
o jakie mogą się strać rolnicy to ok. 200 zł za hektar. To kwota, jak szacowali nasi rozmówcy – protestujący 
rolnicy, wielokrotnie za mała. Same koszty przygotowania gleby do siewu, nabycia i zaprawy nasion oraz 
wykonania siewu to suma przynajmniej trzykrotnie wyższa. A szacowana wartość dojrzałych nasion 
kukurydzy zebranych z 1 ha to 4 tys. zł.

Brak paszy i zysków z jej produkcji to dopiero 
początek problemów, z jaki muszą zmierzyć się 
rolnicy. Kukurydza – tak ziarna jak zielonka – to 
ważna pasza dla producentów mleka. Jej 
niedostatek wiąże się z koniecznością zakupu 
innych pasz lub ograniczenia pogłowia, a co za 
tym idzie – z ograniczeniem produkcji. Za 
niewywiązywanie się z kontraktów mleczar-
skich, rolnicy ponoszą dodatkowe koszty. Co 
więcej, jak zaznaczali protestujący, sprzęt, który 
wykorzystali do protestu nie jest w całości ich. 
Traktory, kombajny i agregaty zazwyczaj 
pochodzą z wieloletnich kredytów. Rolnicy ze 
średnich i dużych gospodarstw pragnący 
zwiększyć produkcję i utrzymać się na trudnym 
rynku rolnym mogą stracić wszystko, gdy ich 
uprawy zniszczą dziki. Jak podkreślali, nie tylko 
kukurydza jest przysma-kiem tych zwierząt – 
niszczone są też pola ziemniaków czy inne uprawy zbożowe, a zwłaszcza owies. Dziki roznoszą również ASF – 
wirus afrykańskiego pomoru świń. O ile w przypadku zagrożenia tą zarazą państwowe możliwości utylizacji 
sięgają min. 100 sztuk na dobę, to do czasu protestu zamiast uboju 3 tys. dzików, myśliwi ustrzelili zaledwie 
310.
Około 14 tys. dzików w województwie pałaszujących uprawy to nie jedyna bolączka rolników. Bobry, łosie, 
sarny i daniele również wchodzą w szkody, a wartość wyrządzonych strat szacują koła łowieckie, które 
w oczach rolników są sędziami we własnej sprawie. Protest białostocki został wsparty przez rolników z okolic 
Szczecina, którzy skorzystali ze środków masowego przekazu i na stronach internetowych oraz za pomocą 
jednego z portali społecznościowych informowali o swoim manifeście. Podlascy rolnicy apelowali do władz 
centralnych o szybkie działanie, wypatrywali również władz lokalnych i sąsiadów. Wsparcie było jednak nikłe, a 
w gospodarstwach czekała rolnicze obowiązki. Protest został więc tymczasowo wstrzymany.
Jakie przyniósł efekty?
Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski wyszedł 3 września do protestujących w towarzystwie wojewody 
podlaskiego Macieja Żywno, wicewojewody podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego, wicemarszałka 
województwa podlaskiego Mieczysława Baszko oraz dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Jana Zalewskiego. 
Główny Konserwator Przyrody zapewnił, że podjęte zostały działania, które mają już teraz zintensyfikować 
i przyśpieszyć odstrzały dzików. Chodzi tu nie tylko o szybkie i skuteczne zrealizowanie planu łowieckiego, ale 
także zwiększenie tego planu o 30 %. Taka decyzja jest już podjęta. 
Koła łowieckie mają na ten intensywny i skuteczny odstrzał dwa miesiące. Jeśli nie będzie wyraźnych, 
zadowalających efektów, Ministerstwo Środowiska rozpocznie za pośrednictwem Lasów Państwowych 
odstrzał zastępczy. Konserwator rozmawiał już o tym z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych i takie 
działanie zostanie wprowadzone, jeśli koła łowieckie nie zrealizują intensywnych odstrzałów. 
By intensywne odstrzały dzików, w krótkim czasie były możliwe, zostały rozluźnione rygory dotyczące 
polowań. Powiatowi Lekarze Weterynarii będą rozpatrywać wnioski o polowania zbiorowe. 
Minister zaznaczył, że pieniądze, które od 1 sierpnia 2014 r. koła łowieckie otrzymują za każdego 
odstrzelonego dzika (150 zł gdy dzik idzie do utylizacji i 137 zł gdy myśliwy strzela na własny użytek) stanowią 
pulę, z której mają być wypłacane odszkodowania dla rolników. 
Aby szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki było rzetelne, nie budziło wątpliwości, w komisji szacujące 
szkody muszą uczestniczyć przedstawiciele Izby Rolniczej oraz samorządu. O to zaapelował minister. Pomoc w 
tym zakresie obiecał wicemarszałek Baszko. 
Wojewoda Podlaski zaproponował, by powołać Wojewódzki Zespół ds. Szkód Wyrządzanych przez Dziki. W 
skład tego Zespołu weszliby oprócz służb wojewody, marszałka, weterynarii, Polskiego Związku Łowieckiego 
również przedstawiciele podlaskich rolników. Zespół na bieżąco będzie monitorował sytuację i proponował 
rozwiązania. Chodzi zarówno o odstrzał dzików, jak i kwestie wypłaty odszkodowań. Zespół będzie 
konsultował i proponował zmiany w ustawie. Ustawa o Prawie Łowieckim ma już 19 lat. Sytuacja obecna 
pokazuje, że zapisane w niej narzędzia nie są wystarczające, stąd potrzeba zmian. 
Wojewoda Podlaski wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o nowelizacje Ustawy o Prawie 
Łowieckim. Proponowana nowelizacja pozwoliłaby na przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku 
wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny 
również na terenie obwodów łowieckich. Natomiast wydatki ponoszone przez Skarb Państwa z tytułu 
odszkodowań mogłyby być częściowo rekompensowane w czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodu 
łowieckiego. Nowelizację musi przegłosować parlament. Konserwator Przyrody zapewnił także, że rozważane 
jest wprowadzenie całorocznego sezonu polowań na dziki bez względu na ich płeć i wiek. 
Czy te zmiany uchronią rolników przed dalszymi stratami, a w efekcie przed finansowymi katastrofami – tego 
dziś nie wiadomo. Rolnicy nie protestowali tylko przeciw jednorazowemu zdarzeniu, ale przeciw całemu 
systemowi związanemu z koegzystencją na jednym obszarze upraw i dzikich zwierząt. Potrzebują prawa, które 
jasno określi sprawiedliwe zasady określania pojemności środowiska. Tak, aby działalność rolników nie była 
niszczona przez dziki i daniele, lasy sosnowe (zwłaszcza młode) nie zostały zdziesiątkowane przez łosie, a 

potężne obszary zalane wskutek 
prac bobrów. Jednocześnie nikt nie 
chce całkowitego wytępienia 
dziczyzny. Niemniej, jak zaznaczali 
protestujący, trudno pogodzić się, że 
zamiast produkować żywność dla 
ludzi, muszą utrzymywać stada 
państwowych zwierząt. 
Problem, jak odnaleźć złoty środek 
w relacjach człowiek – natura i wy-
ważyć równowagę między włas-
nością prywatną a państwową 
będzie z pewnością powracał.

Tekst i fot.: Wojciech Cymbalisty

Rolnicy protestowali

Handel na parkingach przy cmentarzu w Choroszczy 
w dniach od 28 października do 4 listopada będzie 
wiązał się z opłatami w wysokości 3 zł za jeden dzień za 

21 m . Urząd Miejski w Choroszczy przygotował 21 
miejsc przed bramą główną (wejście na stary 
cmentarz) i 16 na parkingu przy pętli autobusowej. 
Wnioski o przydzielenie miejsca należy składać do 10 
paź-dziernika lub pierwszego dnia roboczego po tym 
dniu.

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane 
wyłącznie, jeśli w pierwszym terminie nie zostaną 
rozdysponowane wszystkie miejsca. Wnioskodawca 
może składać zapotrzebowanie na maksymalnie trzy 
miejsca. Przydział stoisk będzie odbywał się na drodze 
losowania, które odbędzie się Urzędzie Miejskim 
w obecności zainteresowanych w terminie 7 dni od 
upływu terminu składania wniosków. 
O terminie losowania wnioskodawcy zostaną powia-
domieni poprzez wskazany numer telefonu. Losowanie 
będzie dokonywał Kierownik Referatu Geodezji, 
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Pełen tekst 
zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Choroszczy z dn. 
27 września 2012r. znajduje się w Biuletynie Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy.

WJC

Handel zniczami 
i kwiatami przy cmentarzu
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Profesjonalne 
sprzątanie:
- domów,

- biur,
- aptek.

Mycie okien.

tel. 509 733 398

 Uwaga na oszustów
W ostatnich dniach na terenie gminy Choroszcz doszło do 
alarmujących zdarzeń związanych z „akwizycją”. Osoby 
podające się za przedstawicieli jednej ze spółek 
dostarczających energię elektryczną zbierały podpisy na 
umowy od  osób samotnych i starszych. Policja sprawdza, 
czy w jednym z przypadków doszło do użycia siły fizycznej. 
W przypadku zaobserwowania podejrzanie zacho-
wujących się osób podających się za akwizytorów należy 
dzwonić bezpośrednio na numer  997 lub 112.

Choroszczańscy policjanci przypominają, aby być ostroż-
nym wobec obcych. Zwłaszcza, gdy te próbują coś sprzedać 
– czy to produkt realny czy też usługę telekomunikacyjną 
lub energetyczną. W każdym z przypadków należy 
pamiętać, by nie podpisywać umów bez dokładnego 
zapoznania się z ich treścią.
Nie należy ulegać presji czasu i emocjom wzbudzanym np. 
przez obietnicę ogromnych oszczędności czy unikatowej 
oferty. 
Każdy konsument ma prawo do dokładnego przeczytania 
umowy i zastanowienia się, czy wszystkie jej paragrafy są 
zrozumiałe. Zawsze można też umowę odesłać pocztą.
W przypadku, gdy akwizytorzy zachowują się w sposób nie 
wzbudzający zaufania, nie należy otwierać im drzwi, 
zwłaszcza, gdy w domu lub w pobliżu nie ma nikogo 
bliskiego. Jeżeli przybysze zachowują się w jakikolwiek 
dziwny sposób, używają np. slangu lub są agresywni, 
nieuprzejmi i starają się wprowadzić w błąd, powinno to 
wzmóc naszą czujność. 
Warto zapamiętać wygląd twarzy czy numer rejestracyjny. 
Policja dzięki takim informacjom może szybciej 
i skuteczniej namierzyć niechcianych gości. Dzwońmy 
w takich wypadkach na 997 lub 112.
Nigdy też nie należy przekazywać pieniędzy osobom 
trzecim, które mają być pośrednikiem z „wnuczkiem”. 
Lepiej z latoroślą skontaktować się bezpośrednio, a 
informację sprawdzić u innych członków rodziny. Nie należy 

ulegać presji czasu wywieranej przez oszustów!
Podziel się informacjami z tego artykułu z bliskimi, zwłaszcza 
z osobami starszymi i mieszkającymi samotnie. Zadbaj, by byli czujni i 
stosowali zasadę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych. 
Warto uczulić sąsiadów osób samotnych i starszych, by zwracali 
uwagę na potencjalnych „gości” i w razie potrzeby chronili przed 
agresją słowną czy próbami fizycznymi wymuszenia.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że masz do czynienia 
z oszustem lub czujesz się zagrożony, natychmiast powiadom 
Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.
Tylko dzięki czujności i odpowiedzialności polegającej na szybkim 
informowaniu Policji uda się powstrzymać zagrożenie ze strony 
oszustów!

Red.

Od 1 września linia 103 kursuje wg rozkładu szkolnego. BKM dojeżdza do przystanku 
Piłsudskiego/Pałacowa (304) – kierunek PAŁACOWA. Po opuszczeniu pojazdu przez 
pasażerów następuje krótka przerwa techniczna, w tym zmiana kierunku. Przystanek dla 
wsiadających w kierunku CHOROSZCZ / CHOROSZCZ CMENTARZ zlokalizowany został w 
drugiej zatoce kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku ul. H. Sienkiewicza. Rozkład linii 103 
można pobrać na stronie BKM lub poprzez zakładkę na naszej stronie gazeta.choroszcz.pl. 
Poniżej publikujemy rozkład linii Kruszewo - Pańki - Choroszcz.                 Red.

Ruszyła rekrutacja na sezon edukacji artystycznej 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy. 
Zajęcia kierowane są do osób w różnym wieku. W sezonie 
2014/2015 Centrum Kultury oferuje następujące zajęcia:

NAUKA GRY NA PIANINIE: 
Nauka gry na instrumencie od podstaw. Teoria oraz zasady 
muzyki. Uczniowie występują na koncertach m.in w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej. Godziny zajęć ustalane indywidualnie 
w granicach pon. - pt. 8:00 - 16:00.

TANIEC TOWARZYSKI
Zajęcia dla dzieci stawiających pierwsze kroki oraz osób 
bardziej zaawansowanych. Podczas zajęć uczestnicy poznają 
tańce klasyczne oraz latynoamerykańskie. Zajęcia 
w poniedziałki i środy o 16:00.

TANIEC NOWOCZESNY
Kompilacja wielu stylów tanecznych charakteryzująca się 
dynamiką i różnorodnością. Zajęcia są  dla osób od 7 do 18 roku 
życia. Podczas treningów ćwiczone są takie style jak: hip-hop, 
pop, r&b,  jazz i funky. Początek sezonu tanecznego 30 
września. Zajęcia o 17:30 we wtorki i 16:30 w piątki.

KOLORKI MONIKI - plastyczne warsztaty twórczego 
myślenia. 
Zajęcia z dziedziny sztuk plastycznych dla dzieci od 3 lat, 
młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia grupy młodszej w  środy o 
16:00, grupy starszej w poniedziałki o 16:30 i w środy o 17:30.

KOŁO ŻYWEGO SŁOWA
Zajęcia teatralne dla młodzieży. Uczestnicy szkolą się w dykcji, 
interpretacjach tekstów oraz grze aktorskiej. Po zawiązaniu się 
zespołu planowane są udziały w przeglądach i festiwalach 
teatralnych. Start zajęć 25.09 o 16:00.

KLUB GIER PLANSZOWYCH
Podczas spotkań uczestnicy grają w gry planszowe i karciane. 
Można tam spotkać wiele gier strategicznych, historycznych, 
wojennych, ekonomicznych czy rozrywkowych. 
W spotkaniach uczestniczy młodzież oraz dorośli. Członkowie 
klubu jeżdżą na turnieje na terenie całej Polski. Gry w piątki od 
17:00.

CHÓR MIEJSKI / ZESPÓŁ ESTRADOWY
Emisja głosu, dykcja, interpretacja, opracowanie własnej 
piosenki, śpiew solowy i chóralny oraz udział w warsztatach. Dla 
wszystk ich uczestn ików zapewniona jest  opieka 
laryngologiczna i foniatryczna. Chór koncertuje na konkursach, 
festiwalach oraz przeglądach. Zajęcia we wtorki i piątki od 
17:00.

CHÓR KAMERALNY
Próby chóru to nie tylko praca nad utworami, ale przede 
wszystkim nauka prawidłowej emisji głosu i techniki śpiewu. 
Chór regularnie koncertuje na festiwalach i przeglądach. Próby 
w poniedziałki o 16:30 i w środy o 17:30.

AEROBIC
Zajęcia polegają na łączeniu prostych kroków w układ 
choreograficzny, który powtarzany jest kilkakrotnie, dzięki 
czemu poprawia koordynację, pamięć ruchową, wzmacnia ciało 
oraz modeluje sylwetkę. Zajęcia we wtorki od 23.09 o 19:15.

ZUMBA 
Zajęcie stanowią rewelacyjne połączenie tańca z aerobikiem. 
Zumba to świetny sposób na poprawę techniki tanecznej oraz 
treningu rzeźbiącego sylwetkę. Zajęcia w czwartki od 25.09 
o 19:15. 

Godziny zajęć mogą nieznacznie ulec zmianie. 
Szczegółowe informacje na temat zajęć bezpośrednio 
u instruktorów lub w biurze Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy. 
Informacja na temat zajęć dostępna również pod numerem 
te le fonu 85  719  14  31  oraz  poprzez  e -mai l  
kultura@choroszcz.pl.

ZAPRASZAMY!

Rozkłady lokalnych linii komunikacji

Niech tysiące zobaczą Twoją firmę - 
skorzystaj z reklamy 

w „Gazecie w Choroszczy”!

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

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

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
zaprasza na nowy sezon zajęć

Bezpłatne zajęcia sportowe 

Po wakacyjnej przerwie wznowione zostały  zajęcia 
sportowe w piłkę nożną w ramach programu „Sport jako 
alternatywa dla uzależnień, praca i zabawa z trenerem 
boiskowym”. 

Zajęcia rozpoczęły się 4 września br. zbiórką na boisku 
„Orlik” o godzinie 15.00. Zajęcia prowadzi mgr Paweł 
Hermanowski. Zapraszamy dzieci i młodzież niezrzeszoną 
w PZPN. Więcej informacji pod nr telefonu 85 7132224 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

WW

Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew” Choroszcz 
zaprasza kibiców na mecze rundy jesiennej sezonu 
2014/2015, które odbywać się będą na stadionie 
miejskim w Choroszczy (róg ul. Żółtkowskiej i pl. 
Brodowicza) w następujących terminach:
 
Drużyna MŁODZIK:
27.09 (sobota) godz. 14.00 Narew - Pogoń Łapy
11.10 (sobota) godz. 13.00 Narew - AP Talent III Białystok
18.10 (sobota) godz. 12.00 Narew - MOSP Białystok
31.10 (piątek)  godz. 15.00 Narew- Korona Dobrzyniewo
 
Drużyna SENIORÓW:
20.09 (sobota)  godz. 15.00  Narew - Orzeł Kleszczele
04.10 (sobota)  godz. 15.00  Narew - KS II Michałowo
18.10 (sobota)  godz. 14.00  Narew - ISKRA Wyszki

red., ksn

Klub Sportowy „Narew” 
Choroszcz zaprasza na mecze

Wszyscy piesi poruszający się po zmierzchu poza terenem 
zabudowanym mają od 31 sierpnia br. obowiązek 
używania poza terenem zabudowanym odblasków. 
Obowiązek nie dotyczy pieszych na drogach przezna-
czonych wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. 

red., fot. www.podlaska.policja.gov.pl

Noś odblaski
poza terenem
zabudowanym

W czwartek 4 września o 15:30 na Rynku Kościuszki Wolontariusze 
wspólnie z Koordynator Wojewódzką projektu Szlachetna Paczka 
Pauliną Jeżerys odtańczyli Poloneza na rozpoczęcie Kampanii 
SuperW. Pogoda dopisała. Świeciło piękne słoneczko, które mam 
nadzieję wywróży Szlachetnej Paczce wielkie owoce w grudniu 
w postaci dużej liczby mądrze obdarowanych rodzin.

A tymczasem Liderzy Rejonów czekają na zgłoszenia wolontariuszy, 
którzy zrekrutują się do służby w pomocy rodzinom po-
trzebującym.
Czekamy na stronie www.superw.pl

Szlachetna Paczka

Zostań SuperW!
Dołącz 

do Szlachetnej 
Paczki

Finał ligi gminy Choroszcz - już 12 X 2014
Szczegóły na stronie www.lzschoroszcz.fora.pl 


