15 VIII Święto Wojska Polskiego
i 96. rocznica Cudu nad Wisłą
Patriotyczna msza święta w choroszczańskim
kościele (początek o 18:00)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza
na XXVII Jarmark Dominikański. W niedzielę 14 sierpnia 2016 od
12:00 w Choroszczy w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych
liczne stragany i mega atrakcje:
Stowarzyszenie Miłośników Starej Techniki i Motoryzacji MotoRetro – działa od 1988 roku na rzecz ochrony i promocji starych
pojazdów i wytworów techniki. Tradycją lat ubiegłych członkowie
stowarzyszenia przejadą uroczystą kolumną zabytkowych aut.
Klepaczanki – regionalny zespół folklorystyczny z Klepacz. Wystąpi
z repertuarem tradycyjnych, podlaskich pieśni.
Piernikowy Król – spektakl dla dzieci Strefy Artystycznej Karuzela.
Opowiada o Wiktorze, który niczym prawdziwy król nie ogranicza się
w zajadaniu słodyczy. Smakowita bajka z morałem, skierowana do
dzieci.
Egzercerunki husarskie – ku chwale Rzeczypospolitej – wystąpią
rekonstruktorzy z Chorągwi Husarskiej Koronnej Stefana
Branickiego, ubrani w stroje historyczne, żupany, pełne zbroje
husarskie, szyszaki, ewentualnie skrzydła husarskie. Żołnierze
uzbrojeni w szable husarskie, kopie, nadziaki, bandolety. Rzędy
końskie również są przyozdobione zgodnie z XVII wieczna modą.
Lasowiacy – zespół folklorystyczny ze Stalowej Woli. Ich nazwa
nawiązuje do regionu etnograﬁcznego w okolicach Puszczy
Sandomierskiej. W swojej działalności artystycznej łączą przeszłość
z teraźniejszością. Podczas Jarmarku zachwycą swoim folklorem!
STREFA DISCO POLO:
SERVERdance – zespół z Hajnówki grający muzykę rozrywkową.
Zaserwuje publiczności najlepszą mieszankę hitów!
For – zespół grający disco-polo rodem z Podlasia! Pięć osób, które
połączyła pasja do muzyki, zagra w niedzielne popołudnie na scenie
Jarmarku. Usłyszymy przeboje takie jak „Dla ciebie”, „zawirowały
mną”, czy „Stare dobre czasy”.
Fantas c Boys – białostocki zespół grający disco-polo. Miłośnikom
tego gatunku na pewno dostarczy niezapomnianych wrażeń
i świetnej zabawy.
STREFA ROCKA:
Anna Maria Band – młoda, ambitna, a przede wszystkim
utalentowana choroszczanka, Anna Maria Korolczuk wystąpi wraz z
towarzyszącymi jej muzykami. Urzeka i zaskakuje swoim wokalem.
Stary Port Białystok – białostocki zespół, którego członkowie są
pasjonatami żagli. W swoją muzykę wplatają różne gatunki, co
nadaje szantom w ich wykonaniu niepowtarzalny charakter.
Oddział Zamknięty – kultowy zespół rockowy, który nieprzerwanie
jest na scenie od lat 80-tych. Zyskali miejsce w historii polskiego
rocka za sprawą piosenek takich jak Andzia, Obudź się czy Ten wasz
świat. Występ zakończy XXVII Jarmark Dominikański.
Bawcie się razem z nami! Zapraszamy do polubienia strony
Jarmarku Dominikańskiego na Facebooku!

Spotkanie patriotyczno-religijne,
w Miejscu Pamięci Narodowej „Szubienica”
przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy
o godz. 19:10.
Zbiórka zainteresowanych
zorganizowanym dojazdem
na miejsce pamięci na Rynku
11 Listopada w Choroszczy ok. 18:50
/wyjazd autokarem/.
Na wydarzenie zapraszają:
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy,
Urząd Miejski,
Parafia Rzymskokatolicka
w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu

XVII Ogólnopolski Dzień Ogórka już 4 września w Kruszewie
Zapraszają: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz sołtys Kruszewa

M-GCKiS wynajmie atrakcyjny lokal o pow. ok. 40 mkw + toaleta przy ul. Sienkiewicza 29. Szczegóły w Centrum
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Moc atrakcji nad wodą
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Burmistrz Choroszczy z absolutorium Gmina Choroszcz wejdzie w XXII w.
22 czerwca 2016 roku Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński 12
głosami „za”, bez żadnych głosów
„ p r z e c i w ”, a j e d y n i e z 2
wst r zy m u j ą c y m i s i ę u zys ka ł
absolutorium Rady Miejskiej
w Choroszczy.

W ostatnią upalną niedzielę czerwca, a mianowicie 26 czerwca,
odbyło się otwarcie terenów rekreacyjnych przy ul. J.K.
Branickiego w Choroszczy.
Tereny rekreacyjne zostały uroczyście otwarte przez Burmistrza
Choroszczy Roberta Wardzińskiego, Przewodniczącą Rady
Miejskiej w Choroszczy Beatę Marlenę Jeżerys, Krzysztofa
Jankowskiego z Koła Wędkarskiego „Amur” oraz poświęcone
przez ks. Sebas ana Suma z choroskiej paraﬁi.
Nad brzegiem akwenu uwagę wszystkich skupia, uruchomiona
do dyspozycji odwiedzających nowa, najprawdopodobniej
pierwsza w regionie, kurtyna wodna. Jest ona na stałe
podłączona do wody i wytwarza chłodzącą, zbawienną w upalne
dni, mgiełkę. Kurtyna działa wówczas, gdy zostanie ręcznie
uruchomiona – służy o tego specjalny przycisk umieszczony
z boku kurtyny.
Oprócz kurtyny, nabrzeża choroskiego akwenu oferują moc
dodatkowych atrakcji, i to dla osób w każdym wieku.
Do dyspozycji dzieci z rodzicami jest nowy, kolorowy plac zabaw,
wiata, w której można się schronić od deszczu czy wiatru, nowe
ławki, które pozwalają spocząć podczas dłuższych spacerów
i podziwiać urodę zmodernizowanego akwenu. Sam akwen
w Choroszczy służy wędkarzom do połowów ryb, a wszystkim
odpoczywającym do zdrowego spędzenia wolnego czasu.
Teren wyposażony został także w niezbędne udogodnienia
tj. toalety, kosze na śmieci, a także oświetlenie. W trosce
o bezpieczeństwo wypoczywających, całość monitorują kamery.
Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych do odwiedzenia
nadbrzeży akwenu w Choroszczy, skorzystania z jego atrakcji
i spędzania tam spokojnego, dobrego letniego czasu.
UM

Choroscy Radni Miejscy podjęli taką
decyzję po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania ﬁnansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Udzielenie absolutorium oznacza, iż radni potwierdzają
prawidłowość działania organu wykonawczego (w przypadku
gminy Choroszcz jest nim Burmistrz Choroszczy) pod względem
ﬁnansowym, w określonym przedziale czasu. Udzielenie
absolutorium oznacza brak zastrzeżeń do prowadzonej przez
dany organ wykonawczy gospodarki ﬁnansowej.
Bardzo się cieszę z otrzymanego absolutorium – przyznaje
Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński – bo w 2015 roku w pełni
odpowiadam za zrealizowany budżet. Jest to ocena mojej pracy.
Dlatego cieszę się z wyniku. Jestem też zadowolony z tego, że
radni zaufali mi i zaakceptowali przyjętą przez nas na początku
kadencji strategię ﬁnansową gminy. Z dużym żalem, ale też
i ryzykując niezadowolenie społeczności gminy Choroszcz,
z budżetu musieliśmy odsuwać kosztowne inwestycje –
przyznaje Burmistrz – jednak widzę, że to się opłacało. Przede
wszystkim skupiliśmy się na zwiększeniu dochodów gminy, by
uregulować ciążące na nas zobowiązania ﬁnansowe i mieć
środki na bieżące wydatki. Udało nam się: spłaciliśmy długi
gminy w największej kwocie od 10 lat, a także przygotowaliśmy
się do absorpcji środków zewnętrznych. Co nie znaczy, że nie
inwestowaliśmy. Powoli widać, jak gmina zaczyna się zmieniać,
a już za kilka miesięcy nasze modernizacje ruszą z pełnym
rozmachem. A, zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom,
inwestycje odsunięte w 2015 roku – zwłaszcza te drogowe,
najbardziej nam wszystkim potrzebne, już powróciły do realizacji
w 2016 roku oraz w najbliższych latach.
Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, tuż po otrzymaniu
absolutorium otrzymał bukiet kwiatów oraz zebrał gratulacje od
radnych, współpracowników oraz przybyłych na sesję gości.
UM

Choroscy pracodawcy zainteresowani wsparciem
Podczas spotkania informacyjnego,
zorganizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy oraz Urząd Miejski
w Choroszczy pracodawcy z terenu
gminy Choroszcz mogli dowiedzieć się
o propozycjach wsparcia ﬁnansowego
oferowanych im przez rozmaite
instytucje i podmioty rynku pracy, jak
również o obowiązkach wynikających
z faktu zatrudnienia pracowników.
Z inicjatywą organizacji takiego spotkania w gminie Choroszcz wyszedł
Burmistrz Robert Wardziński oraz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy –
Pani Dorota Kolenda.
21 czerwca przybyli na spotkanie
pracodawcy z gminy Choroszcz mogli
dowiedzieć się o instrumentach rynku
pracy oferowanych przez PUP w zakresie
wsparcia zatrudniania osób bezrobotnych. Pani Beata Baranowska, z-ca Kierownika Działu
Instrumentów Rynku Pracy PUP, mówiła o przygotowaniu
zawodowym dorosłych, stażach, pracach interwencyjnych,
a także formach aktywizacji osób do 30. roku życia (m. in. o
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bonach stażowych, zatrudnieniowych czy
szkoleniowych). W spotkaniu, oprócz
przedstawicieli PUP, uczestniczyła też
reprezentantka Urzędu Marszałkowskiego
– p. Izabela Lasota, która zaprezentowała
możliwości wsparcia przedsiębiorczości
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, zaś p. Halina Bójko
z oddziału ZUS w Białymstoku przypomniała o obowiązkach pracodawców
w zakresie rejestrowania przez nich
n o w yc h p ra co w n i kó w, o ra z ta k że
opłacania na ich rzecz składek na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
i inne.
Choroscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się przybyć na spotkanie, chyba
mogą uznać poświęcony przez siebie czas
za owocny.
Mieli bowiem wiele pytań do prowadzących i zostali jeszcze
długo po spotkaniu, dyskutując na temat możliwości wsparcia
swoich przedsiębiorstw oraz zatrudnianych pracowników.
UM
Wojciech Jan Cymbalisty (redaktor, grafik numeru)
Olga Szutkiewicz (redaktor)
Mateusz Jacewicz (fotograf)
Kolportaż: Dział Promocji Kultury i Edukacji M-GCKiS w Choroszczy
Stali współpracownicy: Jan Adamski, Zbigniew Andruszkiewicz, Wojciech Błaszko,
Mieczysław Ciołko, Małgorzata Czulewicz, Jacek Dąbrowski, Karolina Gołębiewska,
Tomasz Grynasz, Małgorzata Hubbel, Marzena Jacejko, Wojciech Jastrzębski,
Lucyna Jutkiewicz, Anna Kozłowska, Grzegorz Krysiewicz, Walentyna Litwin,
Ewa Łukaszewicz, Izabela Oniszczuk, Szymon Paczyński, Jacek Kajetan Romanowski,
Marta Sadowska, Marzanna Szumkowska, Małgorzata Świszcz, Józef Waczyński,
Elżbieta Wróblewska, Mieczysława Wysocka
Wydawca: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, Dyrektor: Przemysław Waczyński

Nie XXI, a XXII wiek już niedługo zawita do Choroszczy. A to za
sprawą rozpoczętych właśnie modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w Rogowie oraz Złotorii.
We wtorek 21 czerwca, wbiciem łopat na placu budowy,
symboliczny początek prac modernizacyjnych zainicjowali
przedstawiciele podmiotów uczestniczących w tym procesie: ze
strony wykonawcy – był nim wiceprezes zarządu ﬁrmy „Funam”
sp. z o.o. Dyrektor Techniczny Bartłomiej Stasiaczek, a także
przedstawiciele beneﬁcjentów, czyli mieszkańców gminy
Choroszcz: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, a także
Prezes ZECWiK sp. z o.o. Mariusz Wróbel.
Stacje Uzdatniania Wody w Rogowie i Złotorii czeka gruntowne
odnowienie, polegające na wymianie instalacji, wybudowaniu
zbiorników retencyjnych na wodę oraz całego mechanizmu
odpowiedzialnego za ten proces, instalacji technologicznych,
sanitarnych, elektrycznych oraz modernizacji ujęć wody, a także
kapitalny remont kilkudziesięcioletnich już budynków stacji oraz
ich otoczenia.
Jak zapewnia przedstawiciel ﬁrmy wykonawczej wiceprezes
i dyrektor techniczny dr inż. Bartłomiej Stasiaczek, Rozwiązania
zainstalowane w Rogowie i Złotorii przeniosą gminę na znacznie
wyższy poziom zarządzania, w tym dystrybucji, kontroli oraz
jakości wody. Stacje wyposażone zostaną w nowe pompy
i zbiorniki, w tym zbiorniki buforowe – wylicza wiceprezes – a co
najważniejsze – dodaje: w najnowocześniejsze sterowniki oraz
całą instalację wodną. Dzięki temu stacje staną się niemal
bezobsługowe, a kontrolować je będzie można z poziomu
siedziby ZECWiK w Choroszczy.
Mariusz Wróbel, Prezes ZECWiK, podkreśla zakres potrzebnych
prac: W nowych stacjach będziemy mogli lepiej kontrolować
proces produkcji wody i jej
dystrybucji. Dziś, o usterce
dowiadujemy się albo przypadkowo, kiedy systematycznie
przyjeżdżamy na kontrolę, albo
wówczas, gdy dzwonią do nas
mieszkańcy, skarżąc się na
jakość wody lub braki wody
w kranach – wyjaśnia.
Po modernizacji, to sam system
zawczasu będzie nas o tym
informować, a dzięki
z a s t o s o w a n i u z b i o r n i kó w
retencyjnych, będziemy mogli
w bardziej wydajny sposób
gospodarować ujęciami wody,
czyli pracą studni.
Z planowanej modernizacji
cieszy się również Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński: Cieszę się, że dzięki modernizacji
stacji uzdatniania wody nasi mieszkańcy będą otrzymywać
lepszej jakości wodę oraz w sprawniejszy sposób. Pamiętamy
przecież, co działo się w ubiegłym roku, gdy latem w całej Polsce
a także u nas, w gminie Choroszcz, brakowało wody. Cierpieliśmy
wszyscy. Dzięki modernizacjom wody nie tylko przybędzie,
bowiem stacje zwiększą swoją wydajność o ok. 30%, ale poza
tym jakość wody oraz sama jej dystrybucja będzie wyższa, co na
pewno usprawni codzienne funkcjonowanie mieszkańców
naszej gminy.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie i Złotorii
będzie kosztować ok. 3,5 mln zł. Planowany termin zakończenia
prac przewidziano na grudzień 2017 roku.
Obecnie stacje w Rogowie i Złotorii zapatrują w wodę
mieszkańców aż 19 miejscowości z gminy Choroszcz: Złotorii,
Kolonii Ruszczany, Ruszczan, Rogówka, Rogowa Majątku,
Rogowa, Paniek, Kruszewa, Śliwna, Izbiszcz, Konowałów,
Kościuk, Zaczerlan, Zaczerlan Kolonii, Gajownik, Gajownik
Kolonii, Kolonii Czaplina, Czaplina, Mińc – co stanowi bez mała
ponad połowę obszaru całej gminy.
ZE
Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 08.08.2016 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści
komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania,
zmiany tytułów i nadawania śródtytułów, redakcja nie odsyła nadesłanych
materiałów i nie odpowiada za treści komercyjne publikowane w wydaniu oraz
zamieszczone inserty (wkładki).
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Choroszcz planuje żłobek
i kompletuje kadrę

V Turniej Wiedzy Regionalnej

Wychodząc na przeciw potrzeb mieszkańców, Gmina Choroszcz
planuje na swoim terenie utworzenie żłobka i objęcie całoroczną
opieką dzieci najmłodszych – do lat 3. Powoli przymierza się też do
kompletowania kadry administracyjno-dydaktycznej.

W dniu 17 czerwca 2016 roku odbył się ﬁnał V Turnieju Wiedzy
Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna – Choroszcz i Okolice”.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży
wiedzy na temat naszej gminy, a także kształtowanie poczucia
tożsamości regionalnej i identyﬁkacji z „małą Ojczyzną”.
Tegoroczny Turniej odbył się pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Choroszczy Pana Roberta Wardzińskiego.

Gmina Choroszcz planuje utworzenie Żłobka Samorządowego
w ramach Programu „MALUCH”, realizowanego przy wsparciu
ﬁnansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, ogłoszonego przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 62 ustawy z dn. 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r.
poz. 1457).
Żłobek zostanie zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej
w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w odrębnym
skrzydle, w którym nie odbywają się zajęcia szkolne, z odrębnym
wejściem.
Opieka na dziećmi odbywać się będzie odpłatnie, przez 5 dni
w tygodniu przez kadrę opiekuńczo-wychowawczą. Do opieki nad
dziećmi Gmina Choroszcz planuje zatrudnić 3 opiekunki, z których
jedna będzie zarazem pełnić funkcję dyrektora placówki.
Zatrudnione w żłobku opiekunki, w tym dyrektor placówki, muszą
spełniać określone prawem wymogi, takie jak:
a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych;
b) posiadać wykształcenie magisterskie o specjalności nauczyciel
wychowania przedszkolnego lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;
c) wynikające z art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3, zgodnie z którymi opiekunem w żłobku jak też dyrektorem
żłobka może być osoba, która:
· daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
· nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
· wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
· nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne;
f) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku;
g) w stosunku do dyrektora żłobka wymagany jest minimum 5letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy
z dziećmi, a także doświadczenie w zarządzaniu żłobkiem
działającym jako jednostka budżetowa.
Gmina Choroszcz zakłada również zatrudnienie na umowy cywilnoprawne logopedy, nauczyciela rytmiki, a także personel
wspomagający: pielęgniarkę i konserwatora, zaś na podstawie
umowy o pracę osobę sprzątającą. Wszystkie dzieci zostaną objęte
ubezpieczeniem NNW.
Bliższych info rmacj i n a temat zatru d n ien ia w Ż ło b ku
Samorządowym w Choroszczy można uzyskać pod numerem
telefonu: 85 713 22 11.
UM

W ﬁnale konkursu wzięło udział pięć drużyn, które uzyskały
najlepsze wyniki w pierwszym etapie rozegranym 24 maja
bieżącego roku. Do pierwszej części turnieju przystąpiło 14
dwuosobowych drużyn z klas I – III gimnazjum oraz klas VI szkoły
podstawowej. Polegała ona na rozwiązaniu testu sprawdzającego
wiedzę uczestników na temat historii, pomników przyrody,
zabytków i instytucji gminy Choroszcz.
Natomiast ﬁnałowa rozgrywka Turnieju składała się z sześciu rund,
podczas których dwuosobowe zespoły miały za zdanie rozpoznać
postacie związane z naszym miastem, wykazać się wiedzą z zakresu
architektury czy topograﬁi Choroszczy i okolic oraz znajomością
ﬂory i fauny Narwiańskiego Parku Narodowego.
Bardzo interesująca okazała się ostatnia konkurencja. Zespoły
przygotowały i przedstawiły prezentacje mul medialne pt.
„Szlakiem przydrożnych krzyży, ﬁgur i kapliczek po gminie
Choroszcz”. Wszystkie prezentacje przygotowane zawierały wiele
cennych historycznych informacji oraz lokalnych ciekawostek o
kapliczkach znajdujących się na terenie naszej gminy. Gimnazjaliści
wcielili się w role przewodników turystycznych, i zabrali nas na
wirtualny spacer szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek po naszej
„małej Ojczyźnie”.
Jury, w którym zasiadły panie Gabriela Horba i Ewa Zalewska,
pogratulowało wszystkim uczestnikom wiedzy na temat gminy
Choroszcz oraz podkreśliło bardzo wysoki poziom tegorocznego
Turnieju. Warto zaakcentować, iż walka o pierwsze miejsce trwała
do ostatniej rundy. Decydująca o zwycięstwie okazała się punktacja
przyznana za prezentację mul medialną.
Najlepiej swoją „małą Ojczyznę” znają uczennice z klasy II D: Izabela
Sawicka i Anna Maria Wrona. Drugie miejsce wywalczyła klasa III C
reprezentowana przez Emilię Łotowską i Szymona Leszczyńskiego
Trzecią lokatę w konkursie zajęły dziewczęta z klasy II C: Karolina
Kluczyńska i Weronika Rytwińska.
Podczas rozgrywki ﬁnałowej Turnieju wykorzystano tablicę
mul medialną, na której wyświetlano drużynom i publiczności
zadania konkursowe, odpowiedzi oraz prezentacje mul medialne.
Należy wspomnieć, że pierwszy raz w ﬁnałowej rundzie wystąpili
uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej.
Dziękujemy burmistrzowi Choroszczy panu Robertowi
Wardzińskiemu za ufundowanie nagród, zostaną one wręczone 24
czerwca podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
Turnieju w przyszłym roku szkolnym.
organizatorzy
Ewa Zalewska, Anna Kozłowska

Dni Otwarte w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci nowoprzyjęte do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy (oddziały
w Choroszczy i w Barszczewie) na Dni Otwarte, które odbędą się 29-30.08.2016r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach 9.00 – 11.00.
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niedziela 4 września 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz
niedziela 2 października 9:00-13:00
pl. dra Z. Brodowicza, Choroszcz

Pomoc żywnościowa
znów w Choroszczy
Gmina Chroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz
Stowarzyszaniem Forum Inicjatyw Gminnych
ponownie przystępuje do realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –
Podprogramu 2016.
Jest to pomoc świadczona w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD),
który był już realizowany w gminie Choroszcz w okresie
od grudnia 2015 r. do kwietnia 2016 r.
W najbliższym czasie realizacja dostaw artykułów
spożywczych odbywać się będzie w okresie: sierpień
2016 r. – kwiecień 2017 r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy do 10.08.2016 r. (godziny pracy MGOPS: pon. – 7.30-18.00, wt.-pt. – 7.30-15.30;
tel.: 85 713 22 26).
Zapraszamy!
UM, M-GOPS
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Nowa droga w Złotorii Podlesiu Mammograﬁa 22.08. w Choroszczy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - pilotaż w Podlaskiem
Od 1 lipca w województwie podlaskim, pomorskim oraz na
terenie garnizonu stołecznego, uruchomiono próbny
(pilotażowy) program związany z działaniem „Krajowej Mapy
Za g roże ń B ez p i e c ze ń st wa w Po l s c e ”. M a p ę m o g ą
współtworzyć także obywatele.

Dość nietypowo, ale równocześnie niezwykle serdecznie,
ponieważ wspólnie z mieszkańcami – tymi starszymi oraz
młodszymi pokoleniami wsi Złotoria Podlesie włodarze gminy
Choroszcz we wtorek 28 czerwca dokonali otwarcia
zmodernizowanej drogi przebiegającej przez miejscowość.
Po przecięciu wstęgi, każdy swój fragment mógł wziąć na
pamiątkę.
W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński, radny miejski Ireneusz Jabłoński, sołtys wsi
Marcin Pogorzelski, a także przedstawiciel wykonawcy robót –
B.K. TRAS s.j., Piotr Borsukiewicz.
Odcinek drogi przebiegający przez wieś to może – obiektywnie –
niewiele, jednak dla mieszkańców jest bardzo ważny, ponieważ
ułatwia im codzienne funkcjonowanie. Tym bardziej, że
inwestycja powstała z ich inicjatywy, przeznaczone na nią zostały
środki z funduszu sołeckiego. Całość inwestycji wyniosła niemal
164 tys. zł.
Zakres prac nad nową drogą w Złotorii Podlesiu trwał od maja do
czerwca 2016 r. W tym czasie, oprócz dokonania pomiarów,
oczyszczono rowy znajdujące się wzdłuż drogi, wyproﬁlowano
skarpy rowów, oczyszczono przepusty; dokonano korytowania
i ukształtowania terenu.
Wreszcie, na samej drodze, wykonano odpowiednie warstwy
(odcinającą, którą mechanicznie zagęszczono, podbudowę
z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa
łamanego), nałożono asfaltową nawierzchnię samej jezdni, jak
również zjazdów na posesje. Wykonano także pobocza.
Choć odcinek niedługi, poziom prac jak najbardziej
profesjonalny, z czego cieszą się mieszkańcy, jak i zarządzający
gminą.
Nowa droga w Złotorii Podlesiu to dobry prognostyk
na przyszłość, aby w gminie Choroszcz nowe szlaki
komunikacyjne pojawiały się jak najczęściej oraz były fachowo
wykonywane.
UM

Nowa droga w Pańkach
Wykonanie nowej nawierzchni było głównym zadaniem
właśnie zakończonej inwestycji drogowej w gminie Choroszcz,
a mianowicie w miejscowości Pańki. Nowa droga w Pańkach
została uroczyście otwarta 20 lipca 2016 r.

Na ok. 1,5-kilometrowym odcinku przebiegającym przez
miejscowość oraz zbiegającym się z traktem rowerowym Green
Velo na terenie gminy Choroszcz, w ostatnich dniach czerwca
dokonano gruntownej wymiany nawierzchni zniszczonej od lat
drogi. Droga była tak zużyta, że w wielu miejscach przypominała
przysłowiową „żwirówkę”, a nie drogę asfaltową – przypomniał
Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński.
Choć zakres prac dotyczył tylko części wierzchniej, zadania miały
szeroki zakres: od dokonania pomiarów, poprzez gruntowne
oczyszczenie krawędzi oraz zlikwidowanie ubytków, następnie

Mammograﬁa trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4
zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala
na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków
oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez
kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę
wyleczenia.
„Mimo, iż mammograﬁa to najskuteczniejsza metoda
proﬁlaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała
się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata
Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do
proﬁlaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej
występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania
mammograﬁczne w mammobusie, które odbędą się:
w Choroszczy – 22 sierpnia /pon./ na placu Brodowicza przy
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu, Sienkiewicza 29
Bezpłatna mammograﬁa dla pań w wieku 50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom
co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy
dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały
odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane
skierowanie lekarskie.
Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666
2 444 lub na h p://www.mammo.pl/formularz. Call Center
czynne jest od poniedziałku do soboty.
ip
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralnobitumicznych, po położenie właściwej asfaltowej warstwy
ścieralnej. Koszt inwestycji sięgnął niemal 176 tys. zł.
W uroczystym otwarciu drogi 20 lipca 2016 r. i przecięciu białoczerwonej wstęgi bezpośrednio uczestniczyli Radni Rady
Miejskiej: Marian Kosakowski, Piotr Waczyński, Andrzej
Kościuczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Sołtys
Paniek, a także Jacek Jasińki – Przewodniczący Komisji Finansów,
Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy.
Burmistrzowi i Radnym towarzyszył również ks. Jan Bielski
z paraﬁi w Konowałach, który dokonał poświęcenia drogi.
W modlitwach wspominano św. Krzysztofa – patrona
kierowców, o którego szczególne wstawiennictwo i opiekę
poproszono na nowo otwartym odcinku drogi.
Niech nowa droga służy mieszkańcom i przyjezdnym,
gwarantując im bezpieczne, komfortowe przemieszczanie się po
terenie gminy Choroszcz – takimi słowami Burmistrz Wardziński
zakończył spotkanie, jednocześnie życząc wszystkim, aby nowe
i dobrze wykonane odcinki szlaków komunikacyjnych w gminie
Choroszcz stały się powszechnym standardem.
UM

Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”
opiera się na trzech ﬁlarach:
I. Gromadzone są informacje z policyjnych systemów
informatycznych.
II. Gromadzone informacje są w sposób interaktywny,
z udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
III. Informacje pozyskiwane są bezpośrednio od obywateli,
z wykorzystaniem pla ormy wymiany informacji. Filar ten
stanowi najwyższy komponent „Krajowej Mapy...”.
Pla orma Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
dostępna jest pod adresem:
h ps://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html,
a także jest dostępna z poziomu stron internetowych jednostek
Policji w całym kraju, także Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku (www.bialystok.policja.gov.pl). W tym celu,
każdy zainteresowany, po kliknięciu, może otworzyć „Mapę…”
i zamieścić w niej informację o dostrzeżonym zagrożeniu.
Zachęcamy wszystkich obywateli do współtworzenia
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce jest
narzędziem, które pozwala rzetelnie oraz czytelnie zidentyﬁkować, a następnie przedstawić pojawiające się w danym
miejscu czy okolicy zagrożenia, a co za tym idzie – wskazać
instytucje współodpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapy zagrożeń są istotnym
elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym,
realizowanym wspólnie przez rozmaite instytucje porządku
publicznego oraz samych obywateli. Mapy służą również do
tego, by w odpowiedni sposób alokować zasoby sprzętowokadrowe odpowiednich służb, jak również podejmować decyzje
w zakresie tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Policja/UM

Urząd Miejski w Choroszczy
(ul. Dominikańska 2) jest czynny:
- poniedziałek 7.30-18.00
- wtorek-piątek 7.30-15.30
Tel.: 85 713 22 00
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Choroszcz przemówiła Kobietami po raz drugi

Sobotnie przedpołudnie 18 czerwca 2016 r. w auli M-GCKiS
w Choroszczy po raz kolejny przemówiło gromkim kobiecym
głosem. Tego dnia odbyła się bowiem druga edycja spotkania
pn. „Kobiety Mówią… z głębi duszy i ciała”. O czym tym razem?
Tym razem uwaga organizatorek imprezy skierowana była na
portrety kobiet choroskich, uchwyconych w ich codzienności.
Przy czym codzienność – dla niektórych znana, zwykła, nieważna
i nawet denerwująca, dla nas stała się wyjątkowa, istotna
i piękna. W swej niecodziennej codzienności lub, jak kto woli –
codziennie niecodzienne kobiety zostały uchwycone.
I to w rozmaitych komunikatach.
Podobnie jak w poprzednim roku, całość spotkania podzielona
była, tak jak głosi podtytuł imprezy – na część ducha i ciała (sfery
podzielone, ale przecież nierozerwalnie ze sobą związane).
Przed przerwą, w części „… z głębi duszy”, uczestniczki
wysłuchały wykładu dr Ewy Kępy z Uniwersytetu w Białymstoku,
o symbolice wizerunków kobiet w sztuce dawnej, prehistorycznej i współczesnej, o kobiecości silnie związanej
z cielesnością, a także o sensie działań współczesnych kobietartystek w przestrzeni publicznej (m.in. o Yarn Bombingu, czyli
bombardowaniu elementów przestrzeni miejskiej włóczką).
Chwilę potem, w panelu pn. Alfabety Kobiety można było
wysłuchać kobiecych rozmów o życiu: życiowych bazach,
inspiracjach, roli emocji, ale także przeżytych traumach
i szczęśliwym ich przepracowaniu. Do stołu zgodziły się usiąść
kobiety różnorodne: Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, policjantka – mł. asp.
Aniela Kurzyna, Szczęśliwa Mama – Monika TekielskaChmielewska, architektka i projektantka Karolina Czochańska
oraz przedstawicielka Koła Emerytów i Rencistów nr 15
w Choroszczy, Janina Romanowska.
Tuż przed przerwą kawową, nastąpiło uroczyste odsłonięcie
fotograﬁcznych portretów choroszczanek. Chyba po raz pierwszy
w historii Choroszczy, udało się sfotografować ponad 40 kobiet,
stworzyć ich codzienne portrety i zamieścić je, na czas imprezy,
w przestrzeni publicznej. Kobiety codzienne niecodziennie – to
projekt i wystawa zainicjowana oraz wykonana przez trzy

choroskie animatorki: Izabelę Dąbrowską, Darię Ostrowską
i Emilię Kosakowską, przy współpracy Natalii Szymskiej oraz
wspaniałych makijażystek-stylistek: Anny Mańko, Anny
Wardzińskiej-Ruły, Anety Bernatowicz oraz Uli Choruży. Tym
razem choroskie kobiety opowiedziały o swojej codzienności
poprzez obraz. Ale jeśli komuś wydaje się, że zdjęcie to „tylko”
fotograﬁa, jest w głębokim błędzie: sama sesja fotograﬁczna,
a potem wybór zdjęć, i związana z tym odpowiedzialność ich
upublicznienia, były dla organizatorek wyjątkowym przeżyciem.
O emocjach z tym związanych, ale przede wszystkim
o wdzięczności za zaufanie, jakim zostały obdarowane,
dziewczyny nie mogły wprost mówić. Przemówiła za nie – swoim
wyjątkowym radiowym głosem, znana podlaska dziennikarka –
Dorota Sokołowska.
Po przerwie, w drugiej części spotkania, kobiety przemówiły
„… z głębi ciała”. W tej części spotkania „Kobiety Mówią”,
zaproszone Panie przemówiły poprzez ciało. Ale ciało
doświadczone najtrudniej, ponieważ dotknięte chorobami.
Nie wszystkie chciały lub nie były w stanie mówić do nas
osobiście, twarzą w twarz. Dlatego 20-letnia Aneta wysłała nam
przejmujący list, opowiadając o swojej codzienności, jaką dzieli
z nowotworami… Tak. Nie jednym. Ale wieloma… I mówiła o tym
– mocno to podkreślmy – P-O-Z-Y-T-Y-W-N-I-E. Z kolei
białostockie Kobiety – Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek,
wspaniale reprezentowały wszystkim nam znaną Eulalię
Rutkowską, dzielną choroską Amazonkę, mówiąc o swoich
wyjątkowych doświadczeniach. Na koniec, znana już
uczestniczkom spotkania „Kobiety Mówią” wiedźma (ale nie od
czarów, tylko od wiedzy), Małgorzata Kadysz, uczyła jak ﬁzycznie
i symbolicznie prostować kręgosłup, a także pozbywać się
trawiących nas od środka, niepotrzebnych, bo toksycznych
„zaprogramowań”.
Relacja z imprezy „Kobiety Mówią” jest długa, bo, jak co roku,
sporo się przez te cztery godziny działo. W czasie spotkania Panie
mogły skorzystać z ofert wystawców: popijając aromatyczną
kawę oraz delektując się ciastami upieczonymi przez Koło
Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy, racząc się zdrowymi,
pysznymi sokami z „Podlaskiego Sadu”, mogły zakupić ręcznie

wykonywaną ceramikę użytkową z „Małego Pieca”, skosztować
zdrowych słodkości z „Markowej Pasieki”, zapoznać się
z kosmetykami ﬁrmy „Forever” albo też skonsultować swoją
dietę ze „Smaczną Terapią”, zapisać się do banku dawców szpiku,
nauczyć się samobadania, a także sfotografować w foto-budce.
A wszystko to w otoczeniu pięknych, wonnych kwiatów z ogrodu
Pani Janiny Cymbalisty, które przystrajały zarówno scenę, jak
również część wystawienniczą imprezy.
Druga edycja imprezy „Kobiety Mówią … z gębi duszy i ciała” za
nami. Było to wyjątkowe, ciepłe spotkanie. To, co z niego
wyniosłyśmy, to niewątpliwie dobra energia, różnorodność,
p i ę k n o co d z i e n n o ś c i o ra z zd ro wa t ro s ka o s i e b i e .
Nie zapomnimy towarzyszących nam haseł: „Ćpajmy życie!”,
„By nam się chciało chcieć!” oraz „Choroszcz jest kobietą!” ;)
Już dziś, wszystkie Panie, które nas znają, a także te, które jeszcze
nie były z nami, zapraszamy za rok! Warto. Nie tylko dla samego
spotkania, ale choćby dlatego, że żadna z Pań nie wychodzi
z naszej imprezy bez upominku! Oprócz toreb „Kobiety Mówią”
oraz ręcznie wykonanych magnesów, w tym roku każda
z uczestniczek otrzymała prezent. A było to możliwe dzięki
naszym sponsorom, którym raz jeszcze S E R D EC Z N I E
DZIĘKUJEMY za wsparcie. A byli z nami:
- Fundacja im. Rodziny Czarneckich
- Dworek Czarneckiego
- Kate&Leopold restauracja
- Bank Pekao SA
- Stacja Paliw Porosły
- Park Jeroniki
- Podlaski Sad
- Vita-Smak
- Leszek Rajczuk
- Piotr Romanowski
- Katarzyna Piszczatowska
- Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy
- Stowarzyszenie „Kumoszki” z Łysek
Dziękujemy!
Organizatorki, fot. Emilia Kosakowska
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XVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – podsumowanie
XVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy, przeprowadzona w dn.
22 czerwca 2016 r. była wyjątkowa pod wieloma względami.
Po pierwsze, pod względem technicznym – po raz pierwszy
bowiem podczas obrad na ekranie projektora, w powiększeniu
przedstawiano projekty głosowanych i dyskutowanych uchwał.
Dzięki temu, władze Choroszczy zadbały o to, aby nie tylko radni
widzieli nad czym procedują (tradycyjnie już, otrzymawszy
uprzednio odpowiednie projekty uchwał), aby nie tylko
mieszkańcy oglądający na żywo sesje Rady Miejskiej (dzięki
transmisji przez TVKnet) byli świadkami przeprowadzanych
w gminie Choroszcz procedur i zmian, ale także obecni podczas
sesji sołtysi, mieszkańcy, jak też inni goście mogli bezpośrednio
śledzić proces decyzyjny przebiegający w gminie.
W dalszej części XVII Sesji RM w Choroszczy podjęto jedne
z kluczowych decyzji dla przyszłego funkcjonowania gminy:
przyjęto bowiem uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania ﬁnansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2015 roku (Uchwała Nr XVII/155/2016). Zanim
przystąpiono do głosowania, Skarbnik Gminy Choroszcz, p. Maria
Borodziuk szczegółowo przedstawiła Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok, w którym wskazała szereg
istotnych wielkości, strategicznych dla rozwoju jednostki. Otóż
przez ostatni rok gmina Choroszcz poziom wykonanych dochodów
zamknęła kwotą ponad 39,7 mln zł (w stosunku do planowanych
39,2 mln zł), co przełożyło się na ponad 101% wykonania
dochodów oraz na wzrost o niemal 16% w stosunku do roku 2014.
Poziom wydatków osiągnął realizację w niemal 93%: w 2015 r. wyniósł on ok. 32,1 mln zł (w stosunku do planowanych 34,5 mln zł);
w porównaniu do 2014 roku, w roku 2015 wydatki budżetu gminy
Choroszcz były mniejsze o prawie 15%. Wykonana nadwyżka
z kolei w 2015 roku osiągnęła poziom o ok. 3 mln zł wyższy
w stosunku do zaplanowanej (odpowiednio ponad 7,6 mln zł
wobec 4,6 mln zł). Nadwyżka operacyjna zaś, przedstawiająca
możliwości ﬁnansowe gminy, a mianowicie ukazująca wielkość,
jaką z puli dochodów bieżących można przeznaczyć na nowe
inwestycje (lub spłatę długu), w roku 2015 wyniosła niemal 9,5
mln zł. W 2015 roku stanowiło to niemal 24% budżetu i było ponad
2-krotnie wyższe niż w roku 2014 (a także 3-krtonie wyższe niż
w roku 2013 oraz aż 6-krotnie wyższe niż w roku 2012).
W Sprawozdaniu przedstawiono także poziom zadłużenia gminy:
na początku 2015 roku wynosił on ponad 14 mln zł, na koniec roku
2015 – już 9,1 mln zł; przez 12 miesięcy gmina Choroszcz zdołała
więc spłacić zaciągnięte uprzednio zobowiązania w kwocie ponad
5,6 mln zł. Co więcej, w 2015 roku nie zaciągnięto żadnych
zobowiązań ﬁnansowych, a inwestycje i spłaty zadłużeń
ﬁnansowano z nadwyżki operacyjnej oraz z dochodów majątkowych gminy. W odniesieniu do ostatnich 10 lat, gmina Choroszcz
osiągnęła nie tylko najwyższy wynik ﬁnansowy – zamknięty na
poziomie 7,9 mln zł, ale był to jeden z zaledwie 3 dodatnich
rezultatów ekonomicznych (w 2008 roku wynik osiągnął 0,2 mln zł
oraz w 2013 roku – 1,8 mln zł). Poziom dochodów w 2015 roku
osiągnięto najwyższy od dekady, z kolei wydatki oscylowały wokół
jednych z niższych w ciągu ostatnich 10 lat. W rezultacie, opinie
wyrażane podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy,
podsumowujące ostatni rok ﬁnansowy w gminie Choroszcz, miały
pozytywny charakter: rok 2015 był określany jako bardzo dobry,
wyjątkowo rozsądny, niebrawurowy i rzetelny. Gmina Choroszcz
nie zaciągała bowiem żadnych zobowiązań ﬁnansowych, co
więcej, spłacono największy od 10 lat dług i w ten sposób
przygotowano się do kolejnych lat inwestycyjnych oraz na nowe
programowanie. Zadbano o to, by zgromadzić środki na wkład
własny potrzebny do realizacji kolejnych projektów
inwestycyjnych. W ten sposób zwiększono możliwości
doﬁnansowania oraz absorpcji środków unijnych. Burmistrz
Choroszczy, zwracając się z wnioskiem do radnych o przyjęcie
uchwały zatwierdzającej budżet, określił go jako budżet dobrze
wykonany i zrealizowany: „Cieszę się, że budżet w taki właśnie
sposób został wykonany, ponieważ nawet jeśli niektóre inwestycje
wcześniej musiały zostać odsunięte, teraz – zgodnie z umową i
obietnicą, wróciły. I obecnie ze spokojem mogę powiedzieć, że
gmina Choroszcz ma środki, by inwestować w swój rozwój –
przede wszystkim ten drogowy, który już został wpisany do
budżetu na 2016 rok”. Jednym słowem, w 2015 roku udało się
wyjść gminie Choroszcz z „pułapki zadłużenia” i stworzyć
podstawy do aplikowania o środki unijne w latach następnych.
W dalszej części XVII Sesji radni, po zapoznaniu się z pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na
temat budżetu gminy Choroszcz za 2015 rok oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej RM w Choroszczy, udzielili Burmistrzowi
Choroszczy absolutorium (Uchwała nr XVII/156/2016). Burmistrz
podsumowując tę część obrad, podziękował nie tylko za zaufanie,
jakim został obdarzony – on personalnie oraz zespół pracowników
Urzędu Miejskiego w Choroszczy, którym kieruje, ale również
zwrócił uwagę, iż rok 2015 jest okresem, za który odpowiada on
w pełni jako włodarz gminy Choroszcz. Udzielenie absolutorium
tym bardziej więc cieszy, ponieważ dotyczy pracy wykonanej przez
burmistrza bezpośrednio.
W dalszej części obrad XVII Sesji Rady Miejskiej Burmistrz

przedstawił radnym oraz sołtysom propozycję, będącą rezultatem
apelu skierowanego przez Komendę Wojewódzką Policji
w Białymstoku, aby rozważyć zmianę obrębów oddziaływania
dzielnicowych i w związku z tym, aby podmiejskie tereny gminy
Choroszcz, przylegające bezpośrednio do granic gminy Białystok,
objąć terenem działania III Komisariatu Komendy Policji
w Białymstoku (przy ul. Wrocławskiej 51A). Burmistrz zaapelował
do radnych i sołtysów, by zgłaszać pozycje i uwagi w tej sprawie
bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Radni Rady Miejskiej w Choroszczy podczas obraz XVII Sesji
przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
(Uchwała nr XVII/157/2016), poprzez zwiększenie planu
wydatków i dochodów o kwotę 416 tys. zł. Wydatki, jakie
zaproponowano, dotyczą zakupów niezbędnego sprzętu
specjalistycznego, w tym dotacji celowej na zakup samochodu
gaśniczego dla OSP w Złotorii w kwocie zwiększonej do 270 tys. zł.
W tym miejscu podkreślono również ogromne zaangażowanie
Zarządu OSP Złotoria w zakresie pozyskiwania zewnętrznych
środków na realizację tej inwestycji. Zwiększono również wydatki
na oświatę w gminie Choroszcz w kwocie 27 tys. zł, a także
przeznaczono niemal 17 tys. zł na świetlice szkolne. Udzielono
dotacji SPP ZOZ w Choroszczy w kwocie 10 tys. zł na renowację
ogrodzenia wokół placówki. Udzielono także dotacji Powiatowi
Białostockiemu na opracowanie dokumentacji na drogę
w Oliszkach, a także wyniesienia przejścia dla pieszych przy
al. Niepodległości w Choroszczy. W bezpośrednim związku
z owymi ostatnimi zmianami zawartymi w budżecie na rok 2016,
radni Rady Miejskiej w Choroszczy przyjęli uchwałę
(Nr XVII/158/2016) ws. udzielenia pomocy ﬁnansowej Powiatowi

Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę przejezdności drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości
Oliszki. Gmina Choroszcz zobowiązała się udzielić pomocy
ﬁnansowej do kwoty 20 tys. zł, co stanowi 50% całkowitego kosztu
zadania. Wykonanie dokumentacji dotyczyć będzie poprawy
przejezdności drogi oraz budowy zbiornika, który pomoże osuszyć
drogę obecnie zalewaną przez deszcze; pomoże także ochronić
okoliczne, stojące już w tym miejscu budynki. Radni Rady Miejskiej
w Choroszczy podjęli także uchwałę (Uchwała Nr XVII/159/2016)
ws. udzielenia pomocy ﬁnansowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 1552B al. Niepodległości w Choroszczy. Kwota dotacji celowej wynosi 15 tys. zł
i obejmuje 50% całkowitych kosztów wykonania zadania.
A polegać ono będzie m.in. na wykonaniu dodatkowego przejścia
dla pieszych, w nowym standardzie – przejście zostanie lekko
wyniesione i w ten sposób będzie spełniało formę spowalniacza
na drodze. Jest to konieczne, ponieważ mieszkańcy wskazywali, że
wejście, jak i wyjście z zakrętu na tej drodze jest postrzegane jako
niebezpieczne. W porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg
udało się ustalić, aby inwestycja była wykonana jeszcze w tym
roku.
W kontekście inwestycji drogowych, Radni Rady Miejskiej podjęli
też uchwałę ws. przyjęcia przez Gminę Choroszcz czasowego
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (Uchwała
Nr XVII/161/2016). Na mocy tej decyzji, do 31.12.2023 r. gmina
zobowiązała się zarządzać następującymi drogami powiatowymi
w gminie Choroszcz: Nr 1552B – ul. H. Sienkiewicza, ul. J.K.
Branickiego i ul. Dominikańską w Choroszczy, oraz Nr 2287B – ul. A.
Mickiewicza w Choroszczy na odcinku od Rynku 11 Listopada do ul.
K.K. Baczyńskiego. Przejęcie przez gminę Choroszcz zarządzania
wymienionymi odcinkami dróg związane jest z realizacją na nich
zadań inwestycyjnych (co, w wypadku jednego zarządcy, będzie
procesem łatwiejszym i tym samym szybszym). Przejęcie zadania
nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem
Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Choroszczy.

Temat dróg, a konkretnie decyzja o nadaniu nazw ulic
w miejscowości Krupniki, został także przez radnych Rady Miejskiej
w Choroszczy podjęty w uchwale Nr XVII/164/2016 ws.
rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały Nr XIII/126/2016
z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi
Krupniki. Temat ten został podjęty jako reakcja na niezadowolenie
wyrażone drogą oﬁcjalną, na decyzję Rady Miejskiej w Choroszczy
w tej sprawie. Otóż 12 lutego 2016 r. przyjęto uchwałę
(Nr XIII/126/2016), nadającą nazwy ulic oraz porządkującą
numerację posesji w miejscowości Krupniki. Wnioski wyrażające
potrzebę uporządkowania administracyjnego tej miejscowości
były zgłaszane jeszcze przed 2015 rokiem w sposób nieformalny –
jako pojedyncze głosy zameldowanych. Zaś już w styczniu 2015 r.,
podczas zebrania wiejskiego, został zgłoszony formalny wiosek
w tej sprawie, następnie przedstawiono go Radzie Miejskiej
w Choroszczy, co wszczęło procedurę zmian. Od tamtej pory ani do
Przewodniczącej Rady, ani do włodarzy gminy czy sołtysów nie były
zgłaszane opory i głosy społecznego niezadowolenia czy niezgody
w tej sprawie. Nikt nie kwes onował tego, by ulicom w Krupnikach
nadać nazwy i uporządkować numerację, co więcej, właściciele
prywatnych posesji zgłaszali takie postulaty tłumacząc, iż
uporządkowanie tkanki osadniczej Krupnik ułatwi dotarcie
służbom ratunkowym – Pogotowiu Ratunkowemu, Policji czy
Straży Pożarnej do miejsc zdarzenia. Aby ułatwić mieszkańcom
konieczny proces zmian dokumentów, Gmina Choroszcz zwróciła
się do Rady Powiatu o zwolnienie osób zameldowanym w tym
miejscu z opłat dotyczących zmian w dowodach rejestracyjnych
pojazdów i innych dokumentach, jednak, niestety, nie spotkało się
to ze zrozumieniem. Ostatecznie, w tej spornej sprawie, Rada
Miejska w Choroszczy w dn. 22.06.2016 r. odmówiła uchylenia
uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 12 lutego 2016 r.
Nr XIII/126/2016 wydanej w sprawie nadania nazw ulic we wsi
Krupniki (Uchwała Nr XVII/164/2016).
Podczas XVII Rady Miejskiej w Choroszczy w dn. 22.06.2016 r.
podjęto też uchwałę ws. zmiany uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Uchwała
nr XVII/160/2016). Dokonano także zmian w Statucie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Uchwała
Nr XVII/162/2016). Mianowicie w § 6 Statutu dodano pkt 8
dookreślający zakres zadań M-GOPS w Choroszczy o działania
związane z proﬁlaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków. W tym kontekście
przyjęto również do realizacji „Program ochrony zdrowia
mieszkańców gminy Choroszcz na rok 2016” (Uchwała nr
XVII/163/2016).
Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy podjęto też decyzje
związane z oświatą. Przyjęto mianowicie nowy „Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Choroszcz” (Uchwała Nr XVII
/166/2016), jak również nadano Samorządowi Uczniowskiemu
większą niż dotąd podmiotowość we współdecydowaniu
o przyznawaniu Nagrody Dyrektora Szkoły. Wprowadzono także
zmiany w „Lokalnym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz”
(Uchwała Nr XVII/165/2016).
Przyjęto także uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
(Uchwała Nr XVII/167/2016). Na mocy tej uchwały (zmieniającej
Uchwałę Nr XIII/122/2016) przyjęto, iż: 1) zawodnicy, będący
mieszkańcami gminy Choroszcz i niepobierający stypendium
sportowego z innych środków publicznych, mogą otrzymywać
stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki
sportowe w dyscyplinach o szczególnym znaczeniu dla gminy
Choroszcz; po 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach
możliwe jest przyznanie stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień mieszkańcom gminy Choroszcz niepobierającym
stypendium sportowego z innych środków publicznych za
osiągnięte wyniki sportowe w dyscyplinach o drugorzędnym
znaczeniu dla gminy Choroszcz. Szczegółowe zasady, tryb
przyznawania nagród i wyróżnień oraz zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzaj i wysokość
określa Załącznik do przedmiotowej uchwały.
W końcowej części obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy
wysłuchano sprawozdań z komisji stałych Rady obradujących
w roku 2015: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych oraz Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa.
Następnie przyjęto Protokoły z XV Sesji Rady Miejskiej
w Choroszczy z dn. 15.04.2016r. oraz XVI Sesji, tzw. sesji
nadzwyczajnej, przeprowadzonej w dn. 23.05.2016r. W dalszej
części wysłuchano Informacji o pracach Burmistrza w okresie
międzysesyjnym, a następnie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
XVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy zakończyła się – tradycyjnie
już – wolnymi wnioskami zgłaszanymi przez sołtysów
poszczególnych miejscowości oraz zaproszeniem na XXXV Dni
Choroszczy.
UM
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„Gazeta w Choroszczy”

Dni Choroszczy - relacje z imprez kulturalnych
Koncert kameralny
„Powróćmy jak za dawnych lat”
22 czerwca 2016 roku w Muzeum Wnętrz Pałacowych mieliśmy
niezwykłą okazję wysłuchać koncertu kameralnego Retro
Kwartetu. Był on pięknym preludium do XXXV Dni Choroszczy.
Koncert Powróćmy jak za dawnych lat w wykonaniu Anny
Ślusarskiej (wokal i skrzypce), Sylwii Rusińskiej (altówka),
Wojciecha Ślusarskiego (wokal i saksofon) oraz Sebas ana
Wojsław (kontrabas) przeniósł zgromadzonych melomanów
w wyjątkowy klimat lat 20-tych i 30-tych. Usłyszeliśmy takie
utwory jak Jesienne róże i Ta ostatnia niedziela z repertuaru
Mieczysława Fogga, Odrobinę szczęścia w miłości Toli
Mankiewiczówny, czy Na pierwszy znak Hanki Ordonówny.
Mogliśmy też wysłuchać utworów wirtuoza bandoneonu, Astora
Piazzoli. Adios noninio, napisany ku pamięci ojca kompozytora,
dzięki saksofonowi wybrzmiał delikatniej, ale nie stracił na
swojej wyrazistości. Tanga argentyńskie doskonale wpisały się
w kreowany przez muzyków nastrój. Wybitny sopran koloraturowy pani Anny Ślusarskiej zauroczył widownię. Ukoronowaniem koncertu była piosenka z repertuaru Franka Sinatry,
New York, New York. Serdecznie dziękujemy artystom, którzy dali
piękny koncert. Było to przeżycie, które wpisało się w naszą
pamięć i pozwoliło wspaniale wejść w XXXV Dni Choroszczy.
KG/M-GCKiS
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Daniela Olbryskiego, który nie chciał pomocy kaskaderów nawet
do niebezpiecznych scen i którego umiejętności i zmysł jeździecki
uratował przed wieloma kontuzjami.
„Potop” został uhonorowany kilkunastoma nagrodami i wyróżnieniami. Na pierwszej edycji w 1974 zdobył cztery nagrody:
„Grand Prix Złote Lwy”, nagrodę za pierwszoplanową rolę męską
dla Daniela Olbrychskiego w kategorii ﬁlmów kinowych oraz
nagrodę publiczności w kategorii ﬁlmów telewizyjnych. Pismo
„Film” przyznało mu dwie Złote Kamery dla najlepszego ﬁlmu
polskiego i najlepszego aktora (Olbrychskiego). Jerzy Hoﬀman za
swój ﬁlm otrzymał nagrodę Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
I stopnia; Potop uzyskał także nominację do Oscara dla
najlepszego ﬁlmu nieanglojęzycznego na 47. ceremonii
wręczenia Oscarów w 1975.”
Jerzy Hoﬀman to niezwykły człowiek, którego nietuzinkowa
historia młodości i dziejów kariery poruszyła słuchaczy.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas.
O.Sz/M. -GCKiS

„Noe” Walnego Teatru
25 czerwca na Plac Brodowicza w sobotnie przedpołudnie
przypłynęła niezwykła arka! Na jej czele stanął Noe, który ocalił
świat przed potopem. Pomogły mu w tym zgromadzone na
widowisku dzieci.

Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński uroczyście zainaugurował XXXV Dni Choroszczy. Zaprosił wszystkich mieszkańców do
wspólnego uczestnictwa w wielu różnorodnych wydarzeniach.
Po tej przemowie wystąpił zespół pana Jerzego Tomzika, Rytmy
Czasu, który od wielu lat działa przy M-GCKiS w Choroszczy.
Młodzież zaprezentowała świeży materiał, jaki znalazł się na
najnowszej płycie pt. U progów jazzu. Mogliśmy wysłuchać
takich utworów jak Jej portret, Alabama, Bądź moim natchnieniem, czy Feeling good w zaskakujących aranżacjach. Zespół
uroczyście przekazał płytę na ręce Pana Burmistrza, bez wsparcia
którego nie byłaby możliwa zarówno działalność jak i wydanie
płyty. Młodym artystom życzymy powodzenia!
Popołudniu odbyło się też kuglarskie widowisko plenerowe
poprzedzające koncert. Był to czas radości szczególnie dla
zgromadzonych dzieci, które między innymi mogły puszczać
olbrzymie bańki mydlane. Najmłodsi otrzymali fantastyczne
ﬁgurki z balonów wykonane przez artystów z kolektywu Freakus.
Najbardziej w oczy rzucał się szczudlarz o wys. 3,7 m. Cyrkowcy
animowali dzieci i gromadzących się na koncert widzów.
KG/M-GCKiS

Upalne przedpołudnie nie zniechęciło mieszkańców Choroszczy,
którzy ochoczo pojawili się ze swoimi pociechami na
plenerowym spektaklu Walnego Teatru, „Noe”. Już sama
scenograﬁa wywołała niemałe zdziwienie, gdyż na scenie
widzieliśmy wiele niezwykłych konstrukcji. Kontrabas, klawiatura fortepianu, czy waltornia były tak zaaranżowane, że
przypominały zwierzęta. W końcu byliśmy na arce Noego, ale
wielkim znakiem zapytania było gdzie podziali się wszyscy?
Spektakl był monodramem w wykonaniu Adama Walnego, który
wcielił się w tytułową rolę. Bohater chciał zagrać wybitną
symfonię, mającą ocalić świat przed potopem, ale z arki uciekła
cała orkiestra. Brak wirtuozów nie zaważył na losach i historii
świata, który ocalał przed wielką wodą dzięki najmłodszym
widzom. Z wielką ochotą zajęli oni miejsca przy instrumentach
i zabrzmiała piękna muzyka, a arka mogła płynąć bezpiecznie
w poszukiwaniu lądu.
Walny Teatr gościł w M-GCKiS w Choroszczy nie pierwszy raz.
Wielki podziw budziła scenograﬁa – każdy instrument pojawiający się na scenie grał rolę zwierzęcą, a animowany przez aktora
czy dzieci, wydawał odpowiednie dźwięki. Pomysłowość
scenografa zasługuje na wielkie uznanie, ponieważ jej zawdzięczamy widowiskowość spektaklu. Historia w nim opowiedziana
może być odnoszona do życia każdego z nas, nie tylko dzieci.
Kiedy bowiem zagraża nam potop, mamy skłonności do ucieczki,
jak zrobiła to orkiestra tytułowego Noego. Arka jednak popłynęła
dalej, a partytura Potopu wybrzmiała bez muzyków, a przy
pomocy publiczności. Dziękujemy Walnemu Teatrowi za
doskonały spektakl i współ-pracę. Cieszymy się bardzo, że
zagościli u nas po projekcji ﬁlmu Potop Redivivus, co stanowi
wyjątkowo udany tematyczny obu wydarzeń.
KG/M-GCKiS

Jerzy Hoffman w Choroszczy

Spotkanie o historii miasteczka

„Potop Redivivus” to projekt Filmoteki Narodowej, który
powstał z potrzeby zaprezentowania współczesnej widowni
„Potopu” na dużym i małym ekranie w doskonałej jakości
i nowej, atrakcyjnej formie – bliskiej oczekiwaniom współczesnego widza – jak sam reżyser wspominał. Starannie
odrestaurowany ﬁlm został na nowo zmontowany pod
nadzorem artystycznym Jerzego Hoﬀmana i Jerzego Wójcika.
Pod opieką reżysera powstała wersja ﬁlmu trwająca 185 min.

W sobotni wieczór 25 czerwca gorący nie tylko zwrotnikową
aurą, ale i awansem reprezentacji polski do ćwierćﬁnału Euro
2016, jeszcze rozgorączkowani współczesnością futbolową
choroszczanie przybyli do Centrum Kultury i Sportu na
spotkanie o historii miasteczka i nie tylko. Wszystkich
przybyłych powitał dyr. Przemysław Waczyński.

Inauguracja Dni Choroszczy
23 czerwca odbyło się oﬁcjalne otwarcie XXXV Dni Choroszczy.
Tegoroczne obchody wychodzą z budynków w przestrzeń
miejską, by być blisko jak najszerszego grona mieszkańców.

„Nową” wersję Potopu, choroszczanie mogli obejrzeć na
wygodnych leżakach przy placu Zygmunta Brodowicza. Pokazowi
towarzyszyło także spotkanie z reżyserem ﬁlmu, cenionym nie
tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie – Jerzym
Hoﬀmanem.
Reżyser opowiadał zebranej publiczności o kulisach powstawania pierwotnej wersji ﬁlmu. Potop – druga z powieści tworzących
Trylogię Henryka Sienkiewicza, została wydana w 1886.
Ponieważ Hoﬀman kręcił swój ﬁlm w czasach innych niż okres
powstawania powieści, zaprezentował bardziej współczesne
i bliższe realizmowi historycznemu podejście do historii. Twórca
wspominał, że na samym planie twórcy spędzili 535 dni (dla
porównania – superprodukcja „1920 Bitwa Warszawska” miała
poniżej 100 dni zdjęciowych). Niektóre z obiektów widniejących
na ekranie zbudowano czasami tylko po to, by je spalić na
potrzeby sceny. Uszyto ponad 23 tys. kos umów i przygotowano
tysiące rekwizytów. Reżyser wspominał brawurową grę aktorską

Referat pełen interesujących źródeł i ich interpretacji przedstawił
Zbigniew Romaniuk. Warto nadmienić, że znany badacz dziejów
Podlasia i autor licznych monograﬁi, obok odświeżenia
spojrzenia na znane karty historii, przedstawił też dotąd okryte
cieniem dokumenty. Były wśród nich wzmianki o poczesnym
miejscu Choroszczy jako ośrodka produkującego wazy wedle
receptury z Saksonii. Romaniuk przybliżył też postać Stanisława
Tureckiego, burmistrza Choroszczy z czasów międzywojnia,
cytując jego przemówienie z 1919.
W dyskusji udział wzięli Jan Adamski i Józef Waczyński, a z
obszerne wystąpienie i prezentację przedwojennej wagi
szalkowej wygłosił Stanisław Bałdyga. Nie brakowało chwil
reﬂeksji oraz żartów, oczywiście historycznych. I tak
w doborowym towarzystwie minął czas nie krótszy od
sobotniego meczu. Kolejne ze spotkań o historii małej ojczyzny
odbędzie się późnym latem. Szczegóły oczwiście na stronie
Centrum Kultury i Sportu kultura.choroszcz.pl oraz na łamach
„Gazety w Choroszczy”.
WJC
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Dni Choroszczy - relacje z imprez kulturalnych
Finał Festiwalu Cameralis
et Sacralis
Trąbienie w Choroszczy nie występuje zbyt często, jeśli już, to
nie wiąże się z kulturą, a zwłaszcza trąbienie czterech osób
naraz. A jednak się wydarzyło w samym środku kościoła i było
to trąbienie kulturalne. Naprawdę przyjemnie było słuchać
przez godzinę czterech znakomitych trębaczy: Jacka Wieczorka
(trąbka), Łukasza Raﬁńskiego (trąbka), Wojciecha Zwolskiego
(puzon) i Radosława Gdulę (puzon). A to wszystko z okazji
ﬁnału Fes walu Cameralis et Sacralis.
Kwartet dęty blaszany SPEC BRASS, bo tak nazywa się formacja
zaproszona przez Fundację Via Musica, organizator fes walu –
powstał w kwietniu 2013 roku, tworzą go profesjonalni
i doświadczeni muzycy, na co dzień pracownicy pres żowej
Opery NOVA w Bydgoszczy, a także innych instytucji
kulturalnych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Repertuar
zespołu, to przekrój utworów z epok renesansu, baroku,
romantyzmu, ale przede wszystkim niebanalne i oryginalne
aranżacje muzyki ﬁlmowej, przebojów muzyki popularnej czy
kolęd, komponowanych specjalnie na potrzeby kwartetu.
Zgromadzeni w choroszczańskim kościele świętych Jana
Chrzciciela i Szczepana Męczennika melomani z radością
wysłuchali bogatego zestawu utworów. Na początek było
„Prelude to „Te Deum” M.A. Charpen era, następnie
Haendelowska „Muzyka na wodzie” – suita nr 1 cz.: Uwertura,
Aria, Hornpipe, „Pas me With Good Company” (z „The Kings
Ballad”) Henryka VIII, „Adam Lay Ybounden” w opr. Borisa
Orda, „Clorinda False, adieu!” Thomasa Morleya, Allegro
Antoine'a Dornela, aria „Lascia ch'io pianga” („Rinaldo”) G. Fr.
Haendela, trzy utwory Jana Sebas ana Bacha: „Aria na strunie
g”, „Fuga nr 9 (BWV 878)”, „Wachet auf, ru uns die S mme”–
wstęp z kantaty, „Mozartowskie Requiem cz. Kyrie”, „Two
Themes”, „Canon in D” Johanna Pachelbela i Haendelowskie
„Alleluja”.
Gorące oklaski, a w ﬁnale owacja na stojąco dały owoc w postaci
brawurowego bisu. Brawa otrzymała oczywiście również cała
Fundacja Via Musica: Państwo Małgorzata i Łukasz Olechnowie
prowadzący cztery koncerty oraz twórczyni kompozycji
fes walowej Pani Anna Backiel. Oklaskami publiczność
nagrodziła też burmistrza Choroszczy – Roberta Wardzińskiego,
sprawującego honorowy patronat nad cyklem uczt mu-

KULTURA - RELACJE
zycznych, nie zabrakło podziękowań dla ks. Leszka Struka
proboszcza choroszczańskiej paraﬁi serdecznie goszczącej
Fes wal Cameralis et Sacralis oraz dla Przemysława
Waczyńskiego dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy wspierającego logistycznie całe
przedsięwzięcie.
Dodajmy, że równie ciepło, jak w niedzielę 26 czerwca wieńczącą
XXXV Dni Choroszczy, zostali przyjęci tydzień wcześniej wspaniali
muzycy: Państwo Ewa Dębko (sopran) i Zbigniew Dębko
(baryton) – koncertujący wraz z córką przy fortepianowym
akompaniamencie Krzysztofa Kiercula.
Przybyli do Choroszczy słuchacze mogli delektować się
mistrzowskimi realizacjami sławnych arii i libre . Porywające
wykonania wypełniły wnętrz choroszczańskiej świątyni na długie
kwadranse. Wszystkie cztery koncerty Fes walu Cameralis et
Sacralis zostały sﬁnansowane ze środków gminy Choroszcz,
samorządowego mecenasa sztuki.
WJC, fot. KG/M-GCKiS

Choroszcz ma mural
Podczas XXXV Dni Choroszczy, od początku ich trwania, czyli od
22 do 26 czerwca na ścianie Urzędu Miejskiego w Choroszczy
powstawał mural.
Mural, czyli wielkoformatowa graﬁka wykonywana na ścianach
budynków, w Choroszczy przedstawia najważniejsze miejsca
pamięcikultury, ważne z punktu widzenia całej gminy. Znalazły
się tam więc i zabytkowe budynki, i miejsca kultu, kapliczki oraz
pomniki, a także miejsca rekreacji tj. kładka w Śliwnie czy nowo
otwarty choroski akwen. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpiło
26 czerwca 2016 r. Całemu wydarzeniu towarzyszył też pokaz
żonglerki artystycznej, w tym żonglowania ogniami.
Mural w Choroszczy zaprojektowała Daria Alicja Ostrowska,
konsultacje merytoryczne i historyczne przeprowadzili Józef
Waczyński oraz Wojciech Jan Cymbalisty, a całość wykonały
Izabela Wróblewska oraz Marta Jankowska.
Choroski mural różni się nieco od typowych, najczęściej
spotykanych malowideł ściennych tego typu, które swoim
charakterem przypominają często kolorowe komiksy czy graﬁki;
mural na UM w Choroszczy jest bardziej graﬁczny i powściągliwy
w formie.
Było to jednak celowo zaprojektowane, by mural harmonijnie
wpisywał się w historyczny charakter Rynku 11 Listopada
w Choroszczy na który malowniczo się otwiera.

UM

Głośne czytanie w Barszczewie Dziękujemy za lata pracy!

27.06.2016. w ramach akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom ” w Filii
Bibliotecznej w Barszczewie odbyło się głośne czytanie.
Inicjatorem akcji jest fundacja Ireny Koźmińskiej, „ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom”, która od kilkunastu lat namawia
dorosłych do codziennego 20-min. czytania latoroślom.

Miło nam poinformować, iż z dniem 27 lipca 2016 r. odeszła na
emeryturę Pani Mieczysława Wysocka pracownik Filii
Bibliotecznej w Klepaczach. Pani Mieczysława pracowała
w naszej instytucji 25 lat, przeżyła wspólnie z naszą ﬁrmą wiele
różnych momentów i zawirowań.

Dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Barszczewie, czytali
zaproszeni goście : Elżbieta Wróblewska – kierownik Biblioteki
Publicznej w Choroszczy oraz Przemysław Waczyński – dyrektor
M-GCKiS . Przedszkolaki wysłuchały dwóch wierszy Juliana
Tuwima, ,,Okulary” oraz ,,Dwa wiatry”. Aby uatrakcyjnić
spotkanie, uczestnicy Koła literacko- plastycznego, przygotowali
inscenizację do wiersza pt. ,, Rzepka”. Przybliżenie dzieciom
twórczości Juliana Tuwima było celowe, ponieważ jego wiersze
należą do klasyki literatury dziecięcej, najpiękniejsze wiersze,
które uczą, bawią oraz rozwijają dziecięcą wyobraźnię.
Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały obu wierszy oraz
obejrzały zabawne scenki. O czym świadczyły trafne odpowiedzi
na zadawane im pytania. Na spotkaniu zostały również wręczone
dyplomy, za udział w zajęciach Koła literacko- plastycznego,
działającego przy Filii Bibliotecznej w Barszczewie. Spotkanie
zakończyliśmy słodkim akcentem.
Wieloletnie działania kampanii, pokazują że, dzieci lubią książki,
a jeszcze bardziej lubią, kiedy je się czyta. Dlatego zachęcam
wszystkich rodziców do czytania swoim dzieciom.
M. Świszcz, bibliotekarz

Droga Pani Mieczysławo dziękujemy za te piękne lata,
poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę
w naszej instytucji. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomni
Pani o nas i podobnie jak my wszyscy, będzie dobrze wspominać
spędzone tutaj chwile. Życzymy Pani samych radosnych
i pięknych chwil oraz dużo zdrowia.
Kierownik Biblioteki - Elżbieta Wróblewska
***
27 lipca 2016 roku na emeryturę przeszła pani Mieczysława
Wysocka. Dziękujemy za wieloletnią, oddaną pracę na rzecz
szerzenia kultury, czytelnictwa oraz edukacji.
Pani Mieczysława i jej postawa jest wspaniałym wzorem,
z którego czerpią młodsi pracownicy, będący na początku
swojej ścieżki zawodowej. Dziękujemy!
Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy

Ostatnie spotkanie przed wakacjami - Biblioteka Miejska

25 czerwca 2016 roku w Bibliotece dla dzieci odbyło się
zakończenie zajęć dzieci z rodzicami. Od września
spotykaliśmy się co drugą sobotę miesiąca, aby wspólnie
posłuchać bajek, wykonać kolorowe prace plastyczne, oraz
wiele innych ciekawych zajęć.
Na spotkaniu maluchy otrzymały pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe za uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych. Na zakończenie dzieci obejrzały spektakl Walnego
Teatru pt. „Noe”. Dziękuję dzieciom i ich rodzicom za udział w
spotkaniach i mam nadzieję, że po wakacjach będziemy mogli
nadal się spotykać i spędzać wspólnie miło czas.
Lucyna Jutkiewicz
Informujemy, iż z dniem 20 lipca do Filii Bibliotecznej
w Klepaczach została zatrudniona nowa pracownica Pani
Iwona Amonowicz, w związku z tym zapraszamy
czytelników do dalszego korzystania z tej placówki.
W miesiącu sierpniu biblioteka czynna w godz. 8.00- 16.00.
Zapraszamy!
Kierownik Biblioteki - Elżbieta Wróblewska
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Dni Choroszczy - relacje z gorących imprez sportowych (22-26 czerwca)
XIII Paraﬁada

II Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Jeroniczówki

Od osiemnastu lat w choroszczańskim osiedlu Gaj organizowane są przez Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej i Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy nietypowe zawody sportowe,
zwane Paraﬁadami. Zazwyczaj były to rozgrywki piłki nożnej,
jeden mecz lub turniej amatorskich drużyn piłkarskich.
W bieżącym roku dzięki wydatnej pomocy M-GCKiS te
sportowe zmagania nabrały większego rozmachu.

Do turnieju siatkówki plażowej 25 VI przystąpiło 7 drużyn,
które walczyły o Puchar Jeroniczówki. Nie zabrakło wśród
uczestników obrońcy tytułu Piotra Andraki, który przed rokiem
wywalczył puchar w parze z Patrykiem Muszyńskim.
Tym razem stanowił drużynę wraz z Adrianem Zajkowskim i po
raz kolejny para z Białegostoku okazała się bezkonkurencyjna.
W fazie grupowej pokonali 2-0 Filipa Roszkowskiego i Krzysztofa
Osiejewskiego, oraz w takim samym wymiarze Wiesława
Roszkowskiego i Adriana Zalewskiego – zajmując pierwsze
miejsce w grupie B dającej prawo gry w ﬁnale.
W drugiej grupie najlepsza okazała się drużyna w składzie Artur
Żukowski i Kamil Kulczyński, którzy jednak nie sprostali parze
Andraka/Zajkowski w meczu ﬁnałowym przegrywając 0-2.
Brązowe medale w y walczyli wcześniej wspomniani
Roszkowski/Osiejewski po wygraniu meczu o III miejsce
z Krzysztofem Hryniewickim i Piotrem Szumickim. Ponadto złote
medale w klasyﬁkacji pań otrzymały Agata Roszkowska i Kinga
Siemieniu, a w kategorii mieszanej Piotr Siemieniuk wraz z córką
Wiktorią.
Najlepsi otrzymali Puchary i medale ufundowane przez
Agroturystykę Jeroniczówka, bony na zakupy w sklepie
sportowym od Centrum Kultury i Sportu, a także wejściówki do
Parku Trampolin JUMPER w Białymstoku – sponsora turnieju.
WJ

Można by rzec, że Paraﬁada, zorganizowana w „piłkarską środę”
22 czerwca br. była sportową inauguracją Jubileuszowych XXXV
Dni Choroszczy, poprzedzającą oﬁcjalne otwarcie tego
gminnego święta. Jak wiemy z doświadczenia – „w zdrowym
ciele, zdrowy duch”. Dlatego też kilkudziesięciu młodych ludzi,
niektórzy z maleńkimi dziećmi, spotkało się na tej sympatycznej
imprezie. Miłośnicy futbolu spotkali się na trawiastej murawie,
aby sportowym akcentem rozpocząć te gminne święto.
W turnieju piłki nożnej, którego sędzią był tradycyjnie Pan
Andrzej Krutul, udział wzięły trzy drużyny: Gang Plebanii, FC
Sierki i Santos. Szkoda, że tym razem zabrakło drużyny
gospodarzy – FC Gaj. Czyżby w takim osiedlu nie znalazłoby się
siedmiu młodych i wspaniałych piłkarzy? Wiek futbolistów był
zróżnicowany – od kilkunastu do 64 lat – tj. Prezes Zarządu TPCh
(niżej podpisany). Wspomniany turniej piłki nożnej rozgrywany
był systemem każdy z każdym. W pierwszym meczu FC Sierki
pokonały Santos 2:0, a strzelcami bramek byli Michał Tołoczko
i Krzysztof Rzepliński. W drugim meczu Gang Plebanii wygrał 2:1
z Santosem a bramki strzelili: Rafał Wróblewski i Rafał
Lenczewski (Gang Plebanii) i Wojciech Kowalczuk (Santos).
Ostatni mecz zakończył się zwycięstwem Gangu Plebanii nad
teamem FC Sierki 2:0, a strzelcem obu bramek był Damian
Garbowski. Ostateczna klasyﬁkacja piłkarskiej rywalizacji
przedstawia się następująco: I miejsce – Gang Plebanii, II
miejsce – FC Sierki, III miejsce – Santos. Na tegorocznej
Paraﬁadzie była okazja do poznania tajników karabinka
pneumatycznego. Organizatorzy Paraﬁady serdecznie dziękują
radnemu Piotrowi Waczyńskiemu, instruktorowi strzelectwa, za
przeprowadzenie sportowej rywalizacji w strzelaniu z wiatrówki.
W tej konkurencji I miejsce zajął Mateusz Maciejewski
z wynikiem 47 pkt. (na 50 możliwych). Drugą lokatę zajęło dwóch
zawodników: Wiesława Zajkowska i Michał Tołoczko, uzyskując
po 46 punktów. Z kolei trzecia lokata przypadła również dwóm
strzelcom: Eugenii Popko Damianowi Garbowskiemu, którzy
uzyskali po 44 punkty.
Były również rywalizacje mniej poważne a bardziej widowiskowe jak przeciąganie liny i strzelanie „jedenastek”. W tej pierwszej
doszło do rewanżu za turniej piłkarski. W przeciąganiu liny FC
Sierki wygrała z Gangiem Plebanii. Również najmłodsi nie byli
pokrzywdzeni. W strzelaniu „jedenastek” wygrał Michał
Bychowski a drugie równorzędne miejsca zajęli trzej młodzi
futboliści: Kuba Maleszewski, Karol Szlagowski i Szymek
Wyszyński.
W poszczególnych dyscyplinach przyznano puchary i nagrody
rzeczowe. W turnieju piłkarskim fundatorem piłek był Pan Lech
Nieradko. Sponsorami byli też organizatorzy Paraﬁady:
Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej, Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.
Paraﬁada nie mogłaby się odbyć, gdyby nie przygotowano
odpowiednio piłkarskiej murawy, gościnnie udostępnionej przez
Stanisława Waczyńskiego. Szczególne podziękowanie organizatorzy kierują do Pana Aleksandra Werpachowskiego, Prezesa
Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych za skoszenie trawy.
Na zakończenie, w rodzinnej atmosferze, odbyło się spotkanie
przy ognisku, gdzie nie zabrakło nikomu pieczonych kiełbasek.
Do zobaczenia więc na kolejnej Paraﬁadzie.
Ze sportowym pozdrowieniem Józef Waczyński

II Turniej Strzelecki o Puchar
Burmistrza Choroszczy
Upalna pogoda w piątkowe popołudnie 24 VI troszkę chyba
zniechęciła mieszkańców do wyjścia z domu bo na zawodach
strzeleckich stawiło się troszkę mniej zawodników niż zwykle.
O Puchar Burmistrza Choroszczy walczyło 10 zawodników i jedna
zawodniczka, w tym 3 radnych Rady Miejskiej w Choroszczy.
Puchar wywalczył opiekun strzelnicy Piotr Waczyński, który po
raz pierwszy wystąpił w zawodach na prowadzonej przez niego
strzelnicy. Jak mówi wcześniej nie chciał rywalizować ze swoimi
podopiecznymi, ale tym razem ze względu, że zawody były tylko
dla osób dorosłych chciał spróbować swoich sił – i wyszło mu to
znakomicie! Wyprzedził drugiego w klasyﬁkacji Piotra

Zawody Kajakarskie o Puchar
Burmistrza Choroszcz
Zakończeniem sportowych zmagań podczas Dni Choroszczy
były Zawody Kajakarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy, które
odbyły się 26 VI na Kominowym Bajorze, które przeszło
w ostatnim czasie gruntowną modernizację i rewitalizację.
Tuż przed rozpoczęciem zawodów doszło do otwarcia terenów
rekreacyjnych z udziałem Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej Beaty Jeżerys,
a także księdza Sebas ana Suma, który dokonał poświęcenia.
Można już oﬁcjalnie korzystać z placu zabaw, kurtyny wodnej
i boiska do siatkówki plażowej.
Następnie rozpoczęliśmy zapisy do zawodów i tak do kategorii
męskiej zgłosiło się 12 panów, a do kategorii damskiej przystąpiły
4 panie. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownik
wodny, a także ratowniczka medyczna – na szczęście nie musieli
interweniować ani razu Podczas niemal 2 godzinnej rywalizacji
zawodnicy zmagali się z mocnym wiatrem, ciężkimi nawrotami
na bojach, a także z upalną pogodą. Najlepiej wyszło to Rafałowi
Perkowskiemu, a także Kindze Siemieniuk – którzy wywalczyli
trofeum Burmistrza Choroszczy! Miejsca na podium uzupełnili
Marta Sadowska, Emilia Fedejew, Karol Fedejew i Rafał Janowski.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy brali udział w zawodach,
a także licznie przybyłym kibicom, którzy wspierali startujących
zawodników.
Najlepsi otrzymali puchary i medale, a także bony na zakupy w
sklepie sportowym ufundowane przez Miejsko-Gminne
Centrum kultury i Sportu w Choroszczy oraz kupony do
wykorzystania w Kebab&Bar od Jarosława Kondraciuka –
sponsora zawodów. Dziękujemy także Ośrodkowi Kultury
Fizycznej w Łapach za bezpłatne udostępnienie kajaków na
zawody! Zachęcamy z bezpiecznego korzystania z terenów przy
Kominowym Bajorze – liczymy, że mieszkańcy docenią i uszanują
zmiany i obejdzie się bez aktów wandalizmu – cała infrastruktura
jest przecież dla wszystkich mieszkańców.
Siemieniuka i trzecią Kamilę Jaroszczuk. Przypomnimy, że
zawodnicy strzelali z pozycji stojącej – w związku z tym było
trudno traﬁć „dziesiątkę” – sztuka ta udała się tylko trzem
uczestnikom turnieju. Puchary i medale wręczył Burmistrz
Robert Wardziński, a trójka najlepszych otrzymała ponadto bony
do sklepu sportowego ufundowane przez M-GCKiS. Dziękujemy
wszystkim za udział i wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięć
i Tożsamość „Skała” zapraszamy na kolejne zawody strzeleckie,
które odbędą się we wrześniu!
Klasyﬁkacja końcowa: 1. Piotr Waczyński (42 pkt), 2. Piotr
Siemieniuk (35 pkt), 3. Kamila Jaroszczuk (30 pkt), 4. Piotr
Sawicki i Krzysztof Ziemicki (po 26 pkt), 6. Wiesław Roszkowski
(25 pkt, jedna „9”), 7. Marcin Wierciszewski (25 pkt, jedna „8”),
8. Jarosław Kondraciuk (24 pkt, jedna „10”), 9. Marek Sokół (24
pkt), 10. Jacek Dąbrowski (21 pkt), 11. Henryk Grądzki (17 pkt).
WJ, fot. Marek Sokół

Kategoria męska:
1. Rafał Perkowski (3:13:00),
2. Karol Fedejew (3:27:56),
3. Krzysztof Janowski (3:29:91),
4. Wiesław Roszkowski (3:31:91), 5. Damian Polak (3:37:59),
6. Michał Tołoczko (3:39:90), 7. Jarosław Kondraciuk (3:45:21),
8. Maciej Skwarko (3:45:90), 9. Tomasz Chomicki (3:48:34),
10. Czesław Wysokiński (3:54:37), 11. Marcin Wierciszewski
(3:56:59), 12. Mateusz Maciejczuk (4:22:62).
Kategoria damska:
1. Kinga Siemieniuk (4:25:50),
2. Marta Sadowska (4:41:78),
3. Emila Fedejew (4:48:25),
4. Karolina Polak (4:59:44).
WJ, fot. Marek Sokół
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Čači Vorba i IX Podlaska Oktawa Kultur po raz pierwszy zawitały w Choroszczy!
W rekordowo deszczowy czwartek 28 lipca 2016 gościliśmy
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
w ramach IX Podlaskiej Oktawy Kultur zespół Čači Vorba.
Zespół debiutował na legendarnym WOMAD Fes val, zdobył
Nagrodę Niemieckich Krytyków Fonograﬁcznych a w czasie
dziesięciu lat muzykowania zagrał ponad 400 koncertów w 19
krajach.
Čači Vorba to jeden z czołowych polskich wykonawców
folkowych. Oryginalna mieszanka potraktowanej z pasją
i fachowością tradycji (cygańskiej, bałkańskiej i karpackiej),
własnych kompozycji i muzycznych remake'ów pełnych
mnóstwa niefolkowych pomysłów czerpiących m.in. z jazzu,
rocka, klasyki czy muzyki ﬁlmowej, sprawia iż muzyka Čači Vorba
wymyka się utartym schematom orkiestr dętych, Balkan-beatu
czy cekinowej stylizacji.
Wykonywana na tradycyjnych akustycznych instrumentach
„cygańska fuzja” gatunków i stylów to wielopłaszczyznowe
połączenie etnicznej transowości, rockowej dynamiki,
subtelnych jazzujących harmonii i psychodelicznej przestrzeni,
spojone charyzmatycznym głosem solistki grupy Marii
Natanson. Wokalistka i skrzypaczka w wieku kilkunastu lat
porzuciła szkołę i rodzinny dom, rozpoczynając kilkuletnią
samotną wędrówkę przez Karpaty w poszukiwaniu żywej
muzyki tradycyjnej. Mieszkała m.in. z romskimi muzykami ze
Spisza, ucząc się ich języka, pieśni oraz muzycznej wrażliwości.
Dzisiaj postrzegana jest jako jedna z czołowych polskich
wokalistek folkowych, swobodnie poruszając się pomiędzy
różnymi tradycyjnymi technikami śpiewu, a zarazem jedna
z niewielu nie-romskich artystek tworzących własne teksty
i śpiewających w tym języku.
W Choroszczy zespół Čači Vorba promował najnowszą płytę
„Šatrika”, świętując jednocześnie 10-lecie swojej działalności.
Obok nagradzanej ostatnio „Amaro kheliben” piosenki z tej
płyty ostały również przypomniane największe przeboje grupy

Dziękujemy za staż!

z płyt „Tajno Biav” czy „Szczerej Mowy”.
Pełen rozlicznych barw muzyki koncert grupy Čači Vorba, czyli
niezwykłej wokalistki Marii Natanson oraz świetnych instrumentalistów Rafała Gontarskiego, Roberta Brzozowskiego,
Stanisława Siedlaczka i Piotra Majczyny nie dał się zagłuszyć
dźwiękami panującej na zewnątrz ulewy. Z każdą piosenką
wieczór choroski stawał się pogodniejszy.
Centrum dziękuje wszystkim zaangażowanym we wsparcie idei

Zajęcia letnie dla dzieci w lipcu i sierpniu w MGCKiS
W tegoroczne wakacje Miejsko – Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy proponowało dzieciom zajęcia letnie
w dwóch turnusach.
W piątek 15 lipca zakończyliśmy pierwszy turnus zajęć letnich,
w piątek 5 sierpnia żegnaliśmy dzieci uczestniczące w półkoloniach sierpniowych.
Tegorocznym kryterium był wiek – rocznik 2008, na sierpniowe
zajęcia obniżyliśmy go, ze względu na ogromne zainteresowanie
- do 2009. Obie listy zapełniły się w kilka dni. Koordynatorką
zajęć letnich jest Olga Szutkiewicz, a opiekunami Adam
Kamieński, Wojciech Jan Cymbalisty i Wojciech Jastrzębski.
Cena tygodniowych zajęć była bardzo atrakcyjna dzięki
doﬁnansowaniu z Urzędu Miejskiego ze środków
proﬁlaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

W związku z zakończeniem stażu życzymy Pani Marcie
Sadowskiej wszelkiej pomyślności i dziękujemy za czas
wspólny. Dwumiesięczny staż organizowany przez Narodowe
Centrum Kultury był czasem nauki i czerpania doświadczeń
z pracy w kulturze.
Dziękujemy za pomoc w wielu wydarzeniach, takich jak
spektakle Bodo Cafe, Opera przedmieścia, czy XXXV Dni
Choroszczy. Mamy nadzieję, że doświadczenie pracy w M-GCKiS
będzie napędzało do dalszej aktywności w animacji kultury.
Życzymy powodzenia w dalszej drodze zawodowej i prywatnej.
Dyrektor i pracownicy
M-GCKiS w Choroszczy

CZAS NA NOWY SEZON ZAJĘĆ
Najlepsze zajęcia kulturalne (śpiew, nauka gry na
instrumentach, plastyka, rysunek, taniec, ﬁtness, teatr,
poezja) i sportowe tylko w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Szczegóły w najbliższym numerze, który ukaże się 30-31
sierpnia.
Zapraszamy do lektury, zapraszamy do Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy!
Centrum do 4 września czynne od pon. do pt. od 8:00 do 16:00.
Tel. 85 719 14 31

koncertu Čači Vorba w Choroszczy – Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Kultury w Białymstoku – organizatorowi Podlaskiej
Oktawy Kultur, patronowi medialnemu – Twojej Telewizji
Regionalnej za nieocenioną pomoc w przekazie koncertu
setkom choroszczan oraz Patrycjuszowi Włoskowskiemu
i Piotrowi Sawickiemu wspierającym technicznie wydarzenie
muzyczne lipca w Choroszczy.
WJC, red., fot. WR

Grupa przeszła cykl warsztatów edukacyjno –
artystycznych, w centrach i ośrodkach kultury
w Białymstoku i Choroszczy, m.in. w Muzeum Wojska
Polskiego – „Od Zawiszy Czarnego do Spidermana”,
Muzeum Podlaskim – „Aleksander Szturman (1869 –
1940). Artysta w Podróży”, Centrum Ludwika
Zamenhoﬀa – „Bez wody ani rusz”, Galerii Arsenał –
„Niebieska Wołga ” i w Muzeum Wnętrz Pałacowych „Dawne gry i zabawy towarzyskie – w programie m.in.
krykiet, kręgle, strzelanie z łuku, gry planszowe
i zręcznościowe” Dodatkową atrakcją było tworzenie
portretów techniką konturową (shiloue e). Staraliśmy
się, aby tematyka i sposób prowadzenia warsztatów
były dostosowane do wieku dzieci. Powtórzyły się też
co roczne rozrywki, których znaczna część dzieci
wyczekiwała z niecierpliwością – mianowicie Park
wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewskim, kino Helios
wraz z McDonaldem oraz Fikoland.
Kadra opiekująca się dziećmi starała się stworzyć
przestrzeń, w której dzieci poczują się bezpiecznie,
będą zgodnie współpracować i nawiążą nowe
znajomości.
Każdego dnia grupa wraz z koordynatorką przez
kilkanaście minut omawiała przebieg dnia poprzedniego. Podczas pogadanki, poruszaliśmy tematy
bezpiecznego spędzania czasu wolnego and wodą,
sposobów unikania lub konsekwencji zażywania
środków odurzających. Dawało to możliwość
wypowiedzenia własnego zdania, każdej osobie
uczestniczącej w zajęciach. Wymieniane przez dzieci
uwagi i informacje, będą ważną częścią harmono-

gramu zajęć, tworzonego w przyszłości.
Z ankiet podsumowujących wynikało, że Centrum dostarczyło
dzieciom dużo radości i pozytywnej energii z czego bardzo się
cieszymy.
Ogromne podziękowania należą się Burmistrzowi i Urzędowi
Miejskiemu w Choroszczy za doﬁnansowanie zajęć,
ks. proboszczowi Leszkowi Strukowi za oprowadzenie grupy
choroszczańskiej i gościnnej z Suraża oraz całemu zespołowi
Centrum za wspólną pracę.
tekst O.Sz/M -GCKiS
fot. KG/M-GCKiS
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Podsumowanie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy Razem dla zabytków

4 sierpnia 2016 r. Burmistrz Choroszczy przyjął delegację
Rejonu Grodzieńskiego na Białorusi, z którym Gmina Choroszcz
podpisała List Intencyjny o dalszej współpracy.

Dominującymi rozstrzygnięciami powziętymi podczas XVIII Sesji
Ray Miejskiej w Choroszczy 22 lipca 2016 r. były uchwały
dotyczące sprawy budżetowych, drogowych oraz innych
komunalnych.
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy rozpoczęła się dość
nietypowo, ponieważ od przekazania słodkiego upominkunagrody Panu Romanowi Sadowskiemu ze Złotorii, który podczas
XIII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, Drobiu
Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu 2016 otrzymał nagrodę
indywidualną – wiceczempiona w rasie BOB. Tym wysokim
wyróżnieniem nagrodzono hodowane przez p. Sadowskiego
króliki. Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński, w imieniu
zgromadzonych oraz całej społeczności gminy Choroszcz
pogratulował wyróżnionemu.
Zanim rozpoczęły się właściwe obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej
w Choroszczy, radni i włodarze gminy przyjęli wystąpienie Policji
dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zachęcania mieszkańców do jej współtworzenia.
W części właściwej XVIII Sesji, przyjęto uchwałę w sprawie zmian
w budżecie na 2016 rok (Uchwała Nr XVIII/168/2016), na mocy
której zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 120 659 zł,
zmieniono limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 –
o ponad 1,1 mln zł na remonty i budowę dróg w gminie, zmieniono
plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku. Przyjęto,
w związku z tym uchwałę ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019 z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 (U. Nr XVIII/169/2016).
Jednym z dominujących obszarów podejmowanych przez Radę
Miejską w Choroszczy decyzji podczas XVIII Sesji 22.07.2016 r.,
była kwes a dróg. I w tym kontekście, podjęto 3 podobne uchwały,
dotyczące udzielenie pomocy ﬁnansowej Powiatowi Białostockiemu: 1) w wysokości 175 tys. zł. na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce-granica Gminy Choroszcz
(U. Nr XVIII/170/2016), 2) w wysokości 150 tys. zł. na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi Nr 1535B do
Kruszewa (U. Nr XVIII/171/2016), oraz 3) w wysokości 20 tys. zł. na
opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę przejezdności
drogi powiatowej w Oliszkach (U. Nr XVIII/172/2016).
W kontekście dróg, radni podjęli również uchwały dotyczące
nadania nazwy nowym ulicom w dwóch miejscowościach:
w Krupnikach – nazwę „Kwiatowa” drodze wewnętrznej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach
geodezyjnych 49/91 i 49/92, przebiegającej od ul. Szmaragdowej
do ul. Bławatkowej (Uchwała Nr XVIII/174/2016), a także
w Porosłach – nazwę „Gajowa” drodze wewnętrznej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 473/4,
stanowiącej przedłużenie już istniejącej ul. Gajowej (Uchwała Nr
XVIII/175/2016).
Radni podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej, wychodząc na przeciw
potrzebom mieszkańców gminy Choroszcz, zdecydowali również
o wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych na
drodze serwisowej drogi krajowej nr 8 na przy ul. Żółtkowskiej
(Uchwała Nr XVIII/177/2016). Zaproponowano, by przystanki na
trasie zarówno z Białegostoku do Choroszczy, jak i z Choroszczy
do Białegostoku zlokalizować w ok. cmentarza przy Żółtkowskiej.
Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy Radni negatywnie
zaopiniowali wniosek z dnia 29.06.2016 r. Nr ZG.600.25.2016.MO
złożony przez Nadleśnictwo Dojlidy w sprawie uznania za ochronne
lasów o pow. 767,89 ha, położonych na terenie Gminy Choroszcz,
pozostających w ich zarządzie (Uchwała Nr XVIII/173/2016).
W uzasadnieniu tej decyzji radni zwrócili uwagę, że analiza

przedłożonych przez Nadleśnictwo materiałów uniemożliwia ich
szczegółową ocenę – niemożliwe było przyporządkowanie
uzasadnień zawartych w poszczególnych pozycjach do obszarów
przedstawionych na mapie. Ponadto znaczną część lasów
proponowanych do uznania za ochronne, stanowiła enklawy wśród
lasów prywatnych, a w ocenie Rady, uznanie tych lasów za
ochronne, w oderwaniu od statusu lasów sąsiednich, nie przyniesie
w przyszłości pozytywnych skutków, a może z kolei komplikować
naturalne procesy przekształceniowe wynikające z obrotu
nieruchomościami (zbycie, zamiana, scalenie). Ponadto uznanie
powierzchni 767,89 ha lasów za ochronne może też mieć
w przyszłości negatywne skutki ﬁnansowe dla budżetu Gminy
Choroszcz w postaci mniejszych podatków lub subwencji. Radni
wskazali również, że w perspektywie czasu podjęcie aprobującej
decyzji, mogą pojawić się inne negatywne skutki dla mieszkańców,
tj. brak możliwości rozbudowy infrastruktury, ograniczenia
w pozyskiwaniu drewna lub płodów runa leśnego.
W zakresie nowo otwartego terenu wielofunkcyjnego,
znajdującego się przy akwenie przy ul. J.K. Branickiego
w Choroszczy, radni zaakceptowali wprowadzenie Regulaminu tego
obszaru (Uchwała Nr XVIII/176/2016). Regulamin stanowi
załącznik do przyjętej uchwały.
Przed formalnym zakończeniem obrad, przyjęto również protokół
z poprzedniej – XVII Sesji Rady Miejskiej z dn. 22.06.2016 r.,
wysłuchano też Informacji Burmistrza Choroszczy oraz Informacji
Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej (za okres
22.06.-22.07.2016 r.).
W części końcowej, dotyczącej interpelacji i wniosków, radny Jacek
Dąbrowski zauważył pozytywne zmiany zachodzące na terenie
miasta Choroszcz po wprowadzeniu monitoringu miejskiego (ciszę,
spokój i poczucie bezpieczeństwa). Z kolei zgromadzeni sołtysi
zgłaszali m.in.: kłopoty spowodowane wysokimi kosztami,
związane z podłączaniem się pojedynczych posesji do sieci
kanalizacyjnej istniejącej w gminie. W odpowiedzi włodarze gminy
wyjaśnili, że podobnie jak za przyłączenie prywatnej posesji do
prądu czy wody, tak samo i do kanalizacji – obowiązek ten spoczywa
na właścicielu i niezależnie od tego, czy przyłączenie owo wymaga
pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia, te zawsze wymagają
określonych procedur oraz map, co generuje koszty. Sołtysi
wspominali także o budzącym zagrożenie Barszczu Sosnowskiego.
W odpowiedzi włodarze gminy Choroszcz wyjaśnili, że na terenach
należących do gminy będą podejmowane działania zmierzające do
zniwelowania tego problemu, jednak na terenach prywatnych,
likwidacja tej rośliny spoczywa na właścicielu posesji. Poruszono
też problem notorycznego niszczenia wiat przystankowych na
terenie gminy Choroszcz. Ten problem już wiele miesięcy temu
zgłoszony został do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, zajmującej się zarządzaniem samą drogą S8, jak
również obiektami znajdującymi się w jej pasie, ale sprawa –
zwłaszcza dotycząca ponoszenia kosztów za zniszczenia czy
zainstalowanie monitoringu prewencyjnego, jest w fazie
negocjacji. Podczas sesji zgłaszano także problem zalewanych
podczas ulewnych deszczy pól i dróg w miejscowościach
(np. w Sienkiewiczach). Sołtys Zaczerlan zwróciła uwagę na nieodpowiednie zachowanie młodych choroszczan w stosunku do przyjmowanych w gminie pielgrzymów, przybyłych do Polski na
Światowe Dni Młodzieży. Sołtys z Konował z kolei zwrócił się
z prośbą o wykoszenie poboczy i zakrętów drogi w miejscowości, co
zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i przejeżdżających. Sołtys
Turczyna zaapelował o systematyczne wykaszanie Horodnianki,
a także oczyszczenie rowów melioracyjnych w miejscowości.
UM

Obie strony chcą, aby międzynarodowa kooperacja
ukierunkowana była przede wszystkim na rewitalizację
dziedzictwa kulturowego. Sygnatariuszami Listu byli: ze strony
polskiej – Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, zaś ze strony
białoruskiej – Stanisław Żywolewski, Zastępca
Przewodniczącego Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu
Wykonawczego. Głównym tematem bilateralnych rozmów stały
się kwes e zachowania zabytków kultury w obu krajach:
dawnego kompleksu Sanatorium „Oziernyj” na Białorusi oraz
budynku obecnej siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy. Przedstawiciele obu krajów wierzą, że
wspólnymi siłami uda się pozyskać fundusze na te cele.

Taką szansę daje Program Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020, w którym i Choroszcz, i Rejon
Grodzieński chcą aplikować o środki. Ale współpraca pomiędzy
samorządami dotyczyć będzie również takich obszarów, jak:
edukacja, sport, turystyka, promocja oraz inwestycje
infrastrukturalne.
Choć List Intencyjny nie jest jeszcze Umową o współpracy, samo
jego podpisanie miało uroczysty charakter. Ze strony polskiej
w wydarzeniu uczestniczyły bowiem również: Wicestarosta
Powiatu Białostockiego, Pani Jolanta Den oraz Pani Monika
Ratyńska, Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego
w Białymstoku. Stronę białoruską dodatkowo reprezentowali:
Walerij Bałaszow – Naczelnik wydziału organizacyjnoka d r o w e g o G r o d z i e ń s k i e g o Re j o n o w e g o Ko m i t e t u
Wykonawczego oraz Wiktor Kuratczyk – Zastępca Dyrektora ds.
medycznych Sanatorium „Oziernyj”.
List intencyjny o współpracy podpisany z Białorusią jest kolejnym
krokiem gminy Choroszcz w nawiązywaniu międzynarodowych
relacji partnerskich. W styczniu 2015 roku gmina Choroszcz
podpisała umowę z Horochowem na Ukrainie.
UM

Stan jakości wody w gminie Choroszcz
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku
informuje o wynikach okresowych badań jakości wody
w gminie Choroszcz.
Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w gminie
Choroszcz, w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku,
z punktów stałych poboru wody, w yznaczonych dla
poszczególnych wodociągów, PPIS informuje, że woda
z wodociągów: Choroszcz, Barszczewo, Rogowo, Złotoria, SPP
ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy nadaje się do
spożycia przez ludzi.
Ze szczegółami komunikatu można zapoznać się na stronie
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
PPIS/UM
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HISTORIA

Przesiedlenia ludności białoruskiej w latach 1945-46

OKOLICZNOŚCI POPRZEDZAJĄCE
Opisywany obszar dotyczy Gminy Choroszcz w jej granicach sprzed
1939 r. Należały do niej następujące miejscowości, nazwijmy je
brzegowe: Baciuty, Barszczówka, Niecki, Zalesiany, Niewodnica
Korycka, Ogrodniczki, Oliszki, Sienkiewicze, Dzikie, Żółtki, Kruszewo,
Izbiszcze, Topilec i Zawady. Ludność prawosławna była zgrupowana
w paraﬁi choroszczańskiej, gdzie cerkiew na mocy przepisów z 1924
r. była świątynią etatową (kapłan otrzymywał pensję od państwa).
Druga paraﬁa mieściła się w Topilcu i miała charakter ﬁlialny, tzn.
kapłan był na utrzymaniu swoich wiernych. Władze państwowe
dążyły do tego aby wspólnoty paraﬁalne były wydolne ﬁnansowo do
utrzymania świątyń i duchownych. Określono, że powinny one
liczyć od 3 do 4 tysięcy wiernych. W 1922 r. paraﬁa choroszczańska
liczyła 697 osób (Choroszcz-202, Ruszczany-137, Barszczewo33,Kościuki-134, Żółtki-129, Majątek i wieś Rogowo-33, Dzikie-3,
Sienkiewicze-2, Czaplino-19, Oliszki-1, Majątek Nowosiółki-4).
W tym samym okresie paraﬁa w Topilcu była liczebniejsza,
ponieważ w jej skład wchodziło 1261 wiernych zamieszkujących
następujące wsie: Topilec, Kol. Topilec, Baciuty, Zaczerlany, Zawady,
Gajowniki, Niecki, Tołcze i Barszczówkę. Aby spełnić ustawowy
wymóg etatowa paraﬁa choroszczańska była zasilana wiernymi
z ﬁlialnej paraﬁi fastowskiej, a w latach 30-tych na krótko
przyłączono do niej paraﬁę ze Starosielc. Z uwagi na to, że obie
wspólnoty leżały poza granicami administracyjnymi gminy nie będą
przedmiotem dalszych rozważań.
W 1934 r. paraﬁa topilecka liczyła 1361 osób. W rozbiciu na
poszczególne miejscowości przedstawiało się to następująco:
Topilec-203, Baciuty-575, Zawady-212, Zaczerlany-171, Gajowniki88, Kol. Topilec-88, Barszczówka-8, Tołcze-7, Niecki-9 [1]. Z kolei
w 1937 r. paraﬁa prawosławna, w Choroszczy miała 687 wiernych.
Na lekcje religii prawosławnej w Choroszczy uczęszczało 65 uczniów,
w Zaczerlanach-152 uczniów, a w Baciutach-52 uczniów [2].
W dwudziestoleciu międzywojennym dwukrotnie przeprowadzano
powszechne spisy ludności, gdzie jednym z badanych kryteriów była
narodowość. Nie dysponuję danymi tego typu i wątpię czy
zachowały się one po zawierusze wojennej. Z tego względu
wyznanie religijne traktuję jako swego rodzaju wyznacznik
narodowości. Jest to ze wszech miar niedoskonałe uproszczenie
i swego rodzaju stereotypizacja. Dla ilustracji dodam tylko, że
w 1930 r. paraﬁa katolicka w Choroszczy liczyła 5744 wiernych [3].
Należy przy tym pamiętać, że na obszarze gminy znajdowała się
jeszcze druga paraﬁa katolicka w Niewodnicy Kościelnej.
W oparciu o powyższe dane można ostrożnie szacować, że przed
wybuchem II wojny światowej ludność gminy Choroszcz oscylowała
wokół liczby 10 tys. osób.
Jedną z istotnych determinant narodowych, która wyróżniała ten
teren była działalność nielegalnych struktur Komunistycznej Par i
Zachodniej Białorusi oraz powiązanego z nią Komunistycznego
Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi. Początki działalności par i
sięgają 1926 r. Grupa 6 działaczy [4] powołała wówczas Komitet
Rejonowy KPZB z siedzibą tytularną w Choroszczy, a faktycznie
mieścił się on w zależności od sytuacji w Zaczerlanach, Topilcu bądź
w Kościukach. Z komunistycznej inspiracji utworzono jesienią 1926
r. koła Białoruskiej Robotniczo Włościańskiej Hromady.
Najliczniejsze działało w Topilcu. Ważną rolę odegrały w tym
względzie także Ruszczany. Hromada była organizacją legalną.
Walczyła przede wszystkim o utworzenie na terenie gminy szkół
z białoruskim językiem nauczania. Zgubiły ją jednak typowo
komunistyczne hasła programowe nawołujące ludność do
niepłacenia podatków i odmowy szarwarków. W swojej naiwnej
świadomości sprzeciwiano się nawet komasacji gruntów.
Komunistyczna ﬁlozoﬁa kierowała się bowiem zasadą: im gorzej tym
lepiej dla sprawy rewolucji międzynarodowej. Żadne państwo nie
może tolerować tego typu dywersji i dlatego władze RP w 1927 r.
zdelegalizowały Hromadę, a wielu jej działaczy uwięziono.
Komuniści działali nadal, konspirując się jeszcze głębiej. W połowie
lat trzydziestych, w szczytowym okresie popularności, na terenie
gminy Choroszcz do KPZB należało 45 osób, co w rozbiciu na
poszczególne miejscowości przedstawiało się następująco:
Choroszcz-9 (w tym 2 policjantów), Rogowo-5, Ruszczany-5,
Konowały-3, Pańki-3, Kościuki-3, Zaczerlany-4, Topilec-6, Zawady-3,
Baciuty-4, Gajowniki-3. Oprócz tego w wymienionych
miejscowościach działały struktury KZMZB liczące ogółem 41 osób.
Największa-w Topilcu składała się z 8 członków. Uwzględniając te
dane nasuwa się wniosek, że najbardziej skomunizowanymi
miejscowościami był Topilec, Baciuty i Zaczerlany.
Jeszcze gdy trwała wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r.
komuniści w Rogowie w domu Łuszyńskich nasłuchiwali radia
z Moskwy. Rankiem 17.09.1939 r. z przemówienia Mołotowa
dowiedzieli się o wkroczeniu Armii Sowieckiej na polskie ziemie.
Natychmiast przystąpili do działania. Opanowali Urząd Gminy
w Choroszczy i uniemożliwili zniszczenie najbardziej wrażliwych akt.
Byli w tej grupie: Włodzimierz Kozłowski z Ruszczan, Teodor Kołodko
z Kościuk, Aleksander Sienkiewicz i jeden z braci Koniuchów
z Zaczerlan oraz Paweł Bartoszewicz z Rogowa. Sienkiewicz udał się
do Białegostoku po instrukcje do sowietów, a Paweł Bartoszewicz
przygotowywał masówkę na rynku w Choroszczy. Po paru dniach

pod sowieckie dyktando zorganizowano tzw. Komitet Tymczasowy,
którego jednym z zadań było przygotowanie „wyborów” do
Zgromadzenia Ludowego optującego za włączeniem Białostocczyzny
do Związku Sowieckiego. Na czele Komitetu stanął Aleksander
Sienkiewicz, a jego zastępcą został Paweł Bartoszewicz [5].
Nie może zatem dziwić, że po wkroczeniu sowietów tu właśnie
bardzo szybko powstały kołchozy. Pierwszy-imieniem Czapajewajeszcze w 1939 r. utworzono z gospodarstw dwóch wsi Topilca i Kol.
Topilec. Jego przewodniczącym został miejscowy komunista
Mitrofan Ruś. Kołchozem w Baciutach kierował Anton Worobiej
(przed wojną nosił nazwisko Wróbel ale je zbiałorutenizował).
Jego brat Eugeniusz został przewodniczącym sielsowietu w Barszczewie. Oprócz tego kołchoz imieniem Kalinina zorganizowano w Zawadach. Na jego czele stanął także zdeklarowany komunista Leon
Waczyński. Czwarty kołchoz [6] powstał w Kościukach, a przewodniczył mu Mikołaj Zołotar. W Zaczerlanach w gospodarstwie
wywiezionego Polaka Edwarda Gogola utworzono sowchoz.
O poziomie kolaboracji ze wschodnim najeźdźcą świadczyły także
inne fakty. Delegatem na tzw. Zgromadzenie Ludowe Zachodniej
Białorusi, które zwróciło się o włączenie tej części Polski do ZSRR był
znany już nam Teodor Kołodko. Mieszkaniec Zawad i oczywiście
dawny członek KPZB-Sergiusz Uścian znalazł się w składzie delegacji
do Moskwy, która prosiła tamtejszą Radę Najwyższą o formalne
przyłączenie Zachodniej Białorusi do ZSRR. Grzegorz Makal
mieszkaniec Kol. Topilec i brygadzista kołchozu im. Czapajewa, był
wytypowany jako jeden z dwóch delegatów obwodu białostockiego,
do wyjazdu w 1941 r. do Moskwy na Wszechzwiązkową Wystawę
Rolniczą. Kolaboracją z wrogiem była również służba w sowieckiej
milicji. Komendantem posterunku w Choroszczy został wywodzący
się z Zaczerlan Władysław Koniuch [7]. Milicjantem został
choroszczanin Eugeniusz Kozłowski. Dwaj mieszkańcy Zawad:
Władysław Markowicz i Sergiusz Gryk służyli w milicji w Białymstoku.
W tzw. Gwardii Robotniczo-Chłopskiej na terenie Choroszczy jesienią
1939 r. służył pochodzący z Kol. Topilec Arkadiusz Dubatówka.
Zapewne podobnych osób było więcej ale giną one w mrokach
historii. Nie ulega wątpliwości, że ludność prawosławna w gminie
Choroszcz przyjęła wkroczenie Armii Czerwonej z dużym
entuzjazmem. Witano ją jak swoich. Jedna z mieszkanek Kol. Topilec
powiedziała wówczas - ”myśmy 20 lat na was czekali” [8]. Blisko dwa
lata sowieckiej okupacji unaoczniły silny konﬂikt między ludnością
polską i białoruską, który zaczął narastać.

Na zdj. Sowiecka gadzinówka z 7 listopada 1939 roku
wydawana w Białymstoku. Redaktorem naczelnym był
Borys Matwiejewicz Zelmanow. Gazeta ukazywała się
do 30 XII 1939 r. równolegle z wersją rosyjską.
Fot. Henryk Zdanowicz
Z chwilą napaści Niemiec na ZSRR w 1941 r. sytuacja się odwróciła.
Ludność w sposób samorzutny zlikwidowała kołchozy. W Kościukach
omal nie doszło do linczu na Mikołaju Zołotarze ze strony paru
mieszkańców Majątku Rogowo. Zdołano go wybronić ale nie na
długo. Po kilku dniach został aresztowany razem z synem
Włodzimierzem i Dymitrem Kowalewskim. Wszystkich rozstrzelali
Niemcy w Pietraszach. Łącznie zginęło kilkanaście osób w masowych
egzekucjach w Nowosiółkach w sierpniu i wrześniu 1941 r. Ich winą
była współpraca z władzami sowieckimi. Wśród zabitych byli min.
Aleksander Sienkiewicz i Leon Waczyński.
Zachowana ewidencja paraﬁan topileckich wskazuje, że w 1942 r.
było ich 1301, natomiast rok później ich liczba spadła do 1077 osób
[9]. Spadek wynosił aż 284 osoby, co mogło być skutkiem przede
wszystkim wywożenia na roboty przymusowe do Niemiec.
Okupacja niemiecka nie wygasiła konﬂiktu polsko-białoruskiego na
naszym terenie. W pracy p. Haliny Surynowicz pojawia się wątek
zabójstwa 2 „sowietek” [10] w Barszczewie w październiku 1943 r.
Trzecia z tych kobiet została raniona i prawdopodobnie zmarła.
Kolejne tego typu zdarzenia miały miejsce w styczniu 1944 r.
w Gajownikach i Zaczerlanach [11]. Odnośnie ostatniego przypadku
w Zaczerlanach dramatyzmu sytuacji dodaje fakt, że zagłady cudem
uniknęła córeczka zamordowanej. Zabito wówczas Marię

Fiewrałową, która mieszkała na Kol. Zaczerlany u Franciszka Gogola.
Została ona zwerbowana przez rezydenta gestapo Edwarda
Maciorowskiego. Jej zadaniem było skupiać przy sobie inne sowietki
pod pozorem komunistycznej konspiracji. Została zlikwidowana jako
osoba niebezpieczna przez polskie podziemie [12].

NOWA RZECZYWISTOŚĆ W 1944 R.
27 VII 1944 r. Armia Sowiecka zajęła Białystok i okoliczne
miejscowości. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że
Białostocczyzna jest traktowana jako integralna część ZSSR.
W Białymstoku zainstalował się gorispołkom [13], wprowadzono
czas moskiewski i ogłoszono mobilizację do Armii Czerwonej
roczników 1894-1926. Jeszcze gorsze wieści dochodziły z Sokółki.
Tam od 25 VII urzędował sekretarz rajkomu i naczelnik rejonowego
NKGB z 2 pomocnikami. W okolicy Krynek sowieci zaczęli
przywracać do życia kołchozy i sowchozy. Nie podano do publicznej
wiadomości, że 26 VII 1944 r. Stalin podpisał z PKWN układ
o granicach przyznający Białostocczyznę Polsce [14].
Pod koniec lipca 1944 r. Białystok doświadczył trójwładzy. Z jednej
strony administracja sowiecka, z drugiej ujawnione organy
administracji Rządu emigracyjnego i od 27 VII (po południu) do
miasta przyleciała samolotem z Lublina delegacja PKWN. W jej
składzie była:
- Edwarda Orłowska (Żydówka, do 1938 r. członkini KPZB), która
miała budować struktury PPR ,
- płk Tadeusz Paszta odpowiedzialny za tworzenie UB i MO,
- Zygmunt Zieliński z 12 żołnierzami jako początek Komendy
powiatowej MO.
Następnego dnia dołączyli do nich pełnomocnicy PKWN w osobie
Leonarda Borkowicza i kpt Jerzego Sztachelskiego. 2 VIII
dowództwo II Frontu Białoruskiego wydało komunikat, że uznaje
PKWN za jedyny prawny organ władzy państwowej na wyzwolonych
terenach. Nie przeszkodziło to jednak Rosjanom aby do końca 1944
r. aresztować i wywieźć z Białostocczyzny 3978 osób. Zakończeniem
wątpliwości terytorialnych było powołanie uchwałą KC KPB(b) w dn.
26 VIII Obwodu Grodzieńskiego i dopiero tym samym dokonał
żywota Obwód Białostocki.
Innego rodzaju zagrożenie przyszło ze strony Cerkwi Prawosławnej
i było bardziej rozciągnięte w czasie. Nazywane jest schizmą
białostocką lub bielską. Jak do tego doszło? PKWN uznał jurysdykcje
biskupa prawosławnego Tymoteusza (Szre era) wikariusza diecezji
chełmsko-podlaskiej, rezydującego w Chełmie i rozciągnął jego
władzę na Białostocczyznę. Decyzję tą zatwierdził metropolita
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP)
Dionizy (Waledyński). Absolutnie nie chcieli tego przyjąć do
wiadomości hierarchowie Cerkwi Rosyjskiej, którzy konsekwentnie
odrzucali autokefalię Polskiego Kościoła Prawosławnego
usankcjonowaną w 1925 r. przez patriarchę w Konstantynopolu.
Wyrazem takiego podejścia był rekonesans dokonany przez
arcybiskupa mińskiego Bazylego (Rotmirowa) w grudniu 1944 r.
w towarzystwie przedstawiciela władz BSSR Łobanowa. Wizytował
on paraﬁe na Białostocczyźnie i w dn. 19-20 XII 1944 r. na zebraniach
duchowieństwa powiatów białostockiego i hajnowskiego formalnie
dokonał zjednoczenia z „Matczyną Cerkwią Moskiewską”.
Tym samym zostało wypowiedziane posłuszeństwo biskupowi
Tymoteuszowi akceptowanemu przez władze polskie. Liderem tego
ruchu stał się ks. Mikołaj Wincukiewicz. Stanął on na mocy dekretu
abp Bazylego na czele Białostockiego Diecezjalnego Zarządu
Prawosławnego z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 12 II 1945 r.
patriarcha moskiewski Aleksy wziął pod swoją opiekę paraﬁe
prawosławne na Białostocczyźnie. Starosta bielski odpowiedział, że
nie przyjmuje tego do wiadomości. Z kolei wojewoda białostocki w
dn. 31 VIII 1945 r. zwrócił się pisemnie na mocy przepisów z 1938 r.
do bpa Tymoteusza o usunięcie z zajmowanych paraﬁi
„zbuntowanych” księży. Chodziło tu ks. Wincukiewicza, ks. Józefa
Guszkiewicza i ks. Jana Gromotowicza. W grudniu tego samego roku
Warszawski Konsystorz Prawosławny nakazał ks. Wincukiewiczowi
zdać paraﬁę i urząd dziekana ale ten zignorował to i w piśmie do
Ministerstwa Administracji Publicznej konsekwentnie przedstawiał
się jako jedyny przedstawiciel ludności prawosławnej. Pod groźbą
kar kościelnych zabronił podległemu duchowieństwu kontaktować
się z episkopatem PAKP. Minister administracji publicznej zwrócił się
do MSZ o wszczęcie kroków dyplomatycznych. Z drugiej strony
wojewoda białostocki nakazał staroście bielskiemu ścigać ks.
Wincukiewicza. W dn. 22 XII 1945 r. został on skazany na 30 dni
bezwzględnego aresztu. Jednakże Bierut ułaskawił go wbrew
władzom województwa. Dopiero w lutym 1946 r. zbuntowane
duchowieństwo zgodziło się uznać zwierzchność metropolity
Dionizego. Protokół podpisało 24 proboszczów i prefekt bielskiego
gimnazjum ks. Konstanty Bajko. Następnego dnia ks. Bajko w drodze
do szkoły został porwany z ulicy i wywieziony najpierw do Brześcia,
a potem do Mińska. Tam był skazany na karę łagru. Do Polski wrócił
dopiero w 1956 r. Prowodyr buntu ks. Wincukiewicz opuścił Polskę w
niejasnych okolicznościach w marcu 1946 r. Miesiąc wcześniej
wyjechał jego sekretarz ks. B. Iwasienko.
Dopiero w 1948 r. Rosyjska Cerkiew występująca jako Kościół - matka
udzieliła zgody na autokefalię PAKP.
Piszę o tych dwóch sytuacjach: niejasnym statusie terytorialnym
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z terenu gminy Choroszcz. Zarys problemu
Białostocczyzny i schizmie bielskiej aby uzmysłowić w jak trudnym
położeniu znajdowali się Polacy. Zapewne była to jedna z przyczyn
drastycznych kroków, które podejmowali żołnierze podziemia
niepodległościowego w latach 1945-46, także na terenie gminy
Choroszcz.

UMOWA O WYMIANIE LUDNOŚCI
Kolejnym ważkim zdarzeniem było podpisanie w dn. 9 IX 1944 r.
w Lublinie umowy o repatriacji Polaków z ZSSR i Białorusinów
z Polski [15]. Dokonali tego przewodniczący PKWN Osóbka
Morawski i premier rządu B S S R Ponomarenko. Zgodnie
z porozumienie prawo powrotu do Polski mieli także Żydzi.
Polacy byli określani w formalnym nazewnictwie jako repatrianci,
a Białorusini jako przesiedleńcy lub ewakuowani.
Tekst układu określał, że ewakuacja jest dobrowolna i nie można
stosować w tym względzie przymusu. Rząd białoruski zobowiązał się
do rozmieszczenia ewakuowanych w kołchozach, bądź przydzielić im
indywidualne gospodarstwa, nie większe niż 15 ha. Ci, którzy nie
mieli dotąd gruntów rolnych mieli zgodnie z życzeniem otrzymać je
na Białorusi. Z kolei Polacy, którzy utrzymywali się z pracy na roli po
przyjeździe do kraju mogli liczyć na przydział ziemi w rozmiarach
określonych przez reformę rolną.
Uzgodniono, że przemieszczanie ludności rozpocznie się od 15 X
1944 r. i potrwa do 1 II 1945 r. W okresie od 15 IX do 15 X
zaplanowano wykonanie ewidencji ilości, miejsca pobytu
i narodowości osób zgłaszających zamiar ewakuacji. Gospodarstwa
przesiedleńców miały być zwolnione z opłat podatkowych
i ubezpieczeń w l. 1944 i 1945. Każda rodzina mogła zabrać ze sobą
do 2 ton ruchomości oraz zwierzęta gospodarskie. Co ciekawe
zabroniono zabierania fotograﬁi (poza osobistymi), planów i map.
Pozostawiony dobytek traﬁał pod opiekę państwa.
Każda ze stron na terytorium drugiej strony wyznaczała
pełnomocników głównych. Druga strona w tych samych punktach
naznaczała przedstawicieli głównych. Wyznaczano także
pełnomocników i przedstawicieli rejonowych. Miejscem pracy
pełnomocników głównych były Lublin i Baranowicze. Strona
białoruska pełnomocników rejonowych miała w Białymstoku,
Łomży, Sokółce, Knyszynie, Zambrowie, Białej Podlaskiej,
Siemiatyczach, Łapach, Ciechanowcu, Waliłach, Augustowie
i Bielsku Podlaskim.
Z uwagi na problemy natury organizacyjnej i logistycznej założony
termin okazał się nierealny i dlatego 16 I 1946 r. sporządzono
protokół dodatkowy, który podpisał premier RJN Osóbka Morawski
oraz z-ca przewodniczącego rządu BSSR Szawrow. Termin ewakuacji
i rejestracji został wydłużony do 15 VI 1946 r. W pkt 4 zapisano:
„Ewakuującym się do Polski duchownym wraz z obsługą kościelną
zezwala się na zabranie ze sobą naczyń liturgicznych i sprzętu
kościelnego”.
Jeszcze przed podpisaniem porozumienia o przesiedleniach na
Białostocczyźnie pojawili się sowieccy agitatorzy namawiający
ludność prawosławną do wyjeżdżania do ZSSR. Wspomagali ich
oﬁcerowie polityczni Armii Czerwonej. W Zawadach i okolicznych
wsiach do wyjazdu na wschód namawiał kpt. Rukol. Mieszkał on
przez około pół roku u sołtysa wsi Józefa Reduty.
Pojedyncze wyjazdy zaczęły się w 1945 r. ale nie był to proces
masowy. W Topilcu zdecydował się na to były przewodniczący
kołchozu Ruś Mitrofan. Sytuacja uległa zmianie kiedy zaczęli ginąć
prawosławni. Działające na terenie gminy podziemie zbrojne zaczęło
traktować wsie z tą ludnością jako rezerwuar zaopatrzenia
w żywność oraz nakładać kontrybucje pieniężne.

ZABÓJSTWA BIAŁORUSINÓW
W 1945 r. ukształtowały się na naszym terenie dwa nurty konspiracji:
Wolność i Niezawisłość (poakowski) oraz Narodowe Zjednoczenie
Wojskowe (na bazie dawnych NSZ). Komendantem Okręgu
Białostockiego WiN do stycznia 1947 r. był Marian Świtalski ps.
„Juhas”, „Sulima”. Okręg był podzielony na 6 inspektoratów, te
z kolei dzieliły się na obwody, rejony i placówki. W ramach okręgu
działało 28 oddziałów zbrojnych. Jednym z nich dowodził Piotr
Grzybko ps. „Świerk”, „Młot”.
Białostocka Komenda Powiatowa NZW nosiła krypt. „Bałtyk”. 15 VIII
1945 r. został aresztowany jej komendant Emilian Rybołowicz ps.
„Rawa”. Kolejny komendant to Eugeniusz Stempkowski ps.
„Beniowski”. Został on wyrokiem WSR skazany na karę śmierci
i rozstrzelany 28 VI 1946 r. Stanowisko po nim przejął na kilka
miesięcy Aksenty Ostapczuk ps. „Łoś” ale w lipcu 1946 r. wpadł w
łapy UB. W gminie Dobrzyniewo operowała I kompania NZW
dowodzona przez „Piasta” (Edward Staronowicz, pochodził
z Pogorzałk), w gminie Krypno II kompania, w gminie Trzcianne III
kompania, a w gminie Choroszcz IV kompania. Do końca 1946 r.
tworzyły one I Batalion NZW.
IV kompania w 1945 r. była dowodzona przez mieszkańca
Choroszczy-Antoniego Harasimowicza ps. „Gajowy”, a od grudnia
1945 r. przez Mieczysława Popko ps. „Hawer”. Został on aresztowany
w nocy z 18/19 IV 1946 r. Po 3 tygodniach został zwolniony (nie
powrócił na stanowisko). W lipcu tego samego roku nastąpiło
ponowne aresztowanie, tym razem na wiele lat [16]. Dowodzenie IV
kompanią objął Józef Gogol ps. „Man”. W skład IV kompanii

wchodziły 4 plutony, każdy po 10 osób.
Poniżej w układzie chronologicznym przedstawię przypadki zabójstw
osób kojarzonych z mniejszością białoruską dokonanych przez
podziemie zbrojne:
* Kozłowski Jan, s. Andrzeja, ur. 1873 r. z żoną Kozłowską Marią z d.
Adamowicz, c. Teodora, ur. w 1979 r. Oboje mieszkali w Ruszczanach i
zostali zabici 17 IV 1945 r.
* Bacharewicz Teodor, s. Konstantego, ur. w 1900 r. w Barszczewie, do
1938 r. członek KPZB, zabity 26 VI 1945 r. Żona z dziećmi wyjechała
do ZSSR.
* Piotr Koniuch, s. Jana, ur. 9 X 1909 r., zam. Zaczerlany. Został zabity 3
VI 1945 [17] przez oddział WiN dowodzony przez „Młota”. Przed
akcją „Młot” powiedział, że „ma polecenie od góry organizacji …
terroryzować ludność białoruską, ażeby wyjeżdżała do ZSRR” [18].
* Kozłowski Eugeniusz, s. Wincentego, ur. w 1918 r., zabity 24 VI 1945
* Zołotar Maria z d. Gierasimiuk, c. Piotra i Anny Dziakowskiej, ur.
w 1902 r. w Porosłach, żona przewodniczącego kołchozu w Kościukach Mikołaja Zołotara, członkini WKP(b) [19], zastrzelona przez
oddział „Młota” 15 VII 1945 r.
* Popko Ksenia z d. Jacewicz, c. Piotra, ur. 1898 r., matka zabita 25 VIII
1945 r. z dwoma córkami - Waletyną, c. Michała, ur. w 1926 r. i Iraidą,
c. Michała, ur. w 1928 r. Celem głównym był ojciec Michał Popko,
aktywista kołchozowy ale zdołał się ukryć. Zabójstwa dopuściła się
grupa „Młota” z udziałem patrolu NZW dowodzonego przez
Lenczewskiego ps. „Trzask” z Rzędzian. Michał Popko wyjechał
z najmłodszą córką Ludmiłą po tym zdarzeniu do ZSSR. Dołączyła do
nich najstarsza córka Halina, która wróciła z robót w Niemczech.
Napad na rodzinę Popków pierwotnie był podjęty 15 VIII ale grupa
„Młota” wycofała się kiedy została ostrzelana przez żołnierzy
sowieckich, którzy byli na terenie gospodarstwa.
* Zagórski Józef, s. Pawła ur. w 1883 r. z żoną Zagórską Marią z d.
Łotowska, c. Jana, ur. w 1884 r. Zostali zabici tej samej nocy, tj. 25 VIII
1945 r. Oprócz nich zginęli goszczący w tym domu Marta Rymarska
i Mieczysław Łotowski. Wykonawcami byli „Młot” i „Trzask”
z podkomendnymi.
Powód zabicia obu rodzin wg „Młota” i „Trzaska” leżał w tym, że „byli
wrogo ustosunkowani do naszych organizacji podziemnych” [20]
* Lesiuk Aleksander, s. Stefana, ur. w 1904 r. w Ruszczanach, członek
PPR, zabity 18 IX 1945 r. w Ruszczanach przez oddział „Gryfa”.
* Leszczuk Terencjusz, s. Łukasza, ur. w 1887 r. w Topilcu, zabity 14
X1945 r. w Zaczerlanach z córką Ziną ur. w 1913 r. Druga córka Maria
(pracowała potem w UB i SB) razem z matką Anastazją zdołały uciec.
Mieszkali oni w murowanym domu należącym do Arkadiusza Reduty.
Syn Reduty Michał razem z dwoma wspólnikami - braćmi
Aleksandrem i Janem Abramowiczami (ich ojca komunistę Bazyla
Abramowicza Niemcy rozstrzelali w sierpniu 1941 r.) przechowywali
w tym domu broń i wiedzieli, że są na celowniku podziemia. Tego
dnia o godz. 22 do wsi wkroczył oddział NZW Stanisława Babińskiego
ps. „Ogień” [21] celem odebrania broni. Kiedy z domu
odpowiedziano strzałami wywiązała się dwugodzinna walka.
Do środka Półtorak Władysław ps. „Otello” wrzucił granat
przeciwczołgowy. Jedna ściana domu runęła. Budynek zaczął płonąć.
Osoby będące w środku zaczęły uciekać. Wtedy właśnie zginął
Terencjusz Leszczuk z córką.
* Sienkiewicz Piotr, s. Antoniego i Anny z d. Łotowska, ur. 23 VI 1923 r.
W dn. 6 II 1946 r. został zatrzymany przez oddział NZW z bratem
wujecznym Eugeniuszem Łotowskim (ur. w 1928 r. w Dzikich) na
zabawie tanecznej w Barszczewie za napad na młynarza
w Gajownikach - Franciszka Dobrogowskiego. Zrabowano u niego
słoninę. Obaj chłopcy mieli być ukarani chłostą. Na ulicy Piotr
Sinkiewicz zaczął uciekać. Kule dosięgły go na podwórku Piotra
Bacharewicza. Łotwskiego zaprowadzono na salę taneczną i kazano
przysięgać, że nigdy już nie będzie rabował, a następnie
wypuszczono.
* Borsuk Jan, s. Jana, ur. 3 I 1916 r. z żoną Zinaidą z d. Prokopowicz,
c. Jemieliana, ur. 8 III 1916 r. oraz siostrą Nadzieją (po mężu
Motowicką), ur. w 1913 r. zostali zabici 26 II 1946 r. w Łyskach. Jana
zastrzelono na oczach trójki dzieci (najstarszy Józef miał 5 lat)
w domu, a kobiety zastrzelono w stodole. Zrobiła to grupa
dowodzona przez „Piasta”, dcę I kompanii NZW. Wspomagał ich
patrol z IV kompanii-łącznie uczestniczyło 30 osób. Doniesienie na
Borsuków złożył do „Bąka” Edward Wróbel, ps. „Szpak”. W styczniu
1946 r. meldunek traﬁł do komendanta powiatu „Beniowskiego”.
Zarzucano rodzinie Borsuków współpracę z Niemcami. Ojciec Jana
Borsuka podczas okupacji niemieckiej był sołtysem w Łyskach.
W 1944 r. sowieci wywieźli go do obozu w Ostaszkowie, gdzie zmarł.
Trochę wcześniej, pod koniec 1945 r. miała miejsce sytuacja, która
rzuca szersze światło na powody represji ze strony podziemia wobec
ludności białoruskiej: „W tym też czasie powiedzieli do mnie Sochor
Władysław i Popko Mieczysław, że teraz Białorusy nie będą siedzieć
we wsi Zaczerlany, Gajownikach, Zawady, ponieważ zmusimy ich aby
wyjeżdżali z tych terenów” [22].
Nie napotkałem podczas kwerendy archiwalnej na wiążący rozkaz
w WiN lub NZW, który nakazywałby podejmowanie tego typu akcji.
Jednak współdziałanie obu organizacji, zbliżone w treści
wypowiedzi dowódców, pozwalają sądzić że przynajmniej na
poziomie werbalnym takie dyrektywy były formułowane.
* 13 II 1946 r. w Topilcu w ok. godziny 19 zginęli Mikołaj Wasilewski,
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s. Stefana, ur. w 1885 r.; Mikołaj Leszuk, s. Aleksandra, ur. w 1928 r.
i Stefan Abramowicz, s. Józefa, ur. w 1894 r. Wieś otoczył oddział
„Młota” wspomagany przez 6 osobowy patrol NZW z Gajownik.
Grupa egzekucyjna (było ich 4-5) pomyliła domy. Zaszli początkowo
do domu Parﬁeniusza Leszczuka, gdzie kobiety przędły wełnę.
Oddali w suﬁt kilka strzałów, a kiedy okazało się, że dom
Wasilewskiego jest następny wyszli zabierając kożuchy i motki
z wełną. U Wasilewskiego poszukiwano zięcia Władysława
Koniucha, byłego komendanta posterunku sowieckiej milicji
w Choroszczy. W tym czasie ukrywał się on w Bokinach. Egzekucje
odbywały się pojedynczo, na ulicy. Noc była mroźna i widna. We wsi
wybijano szyby w oknach. „W momencie wkroczenia do wsi mieli już
ustaloną liczbę osób, które miały być zlikwidowane [23]. Zabito
między innymi naszego sąsiada Abramowicza Stefana. Nie wiadomo
było dlaczego właśnie jego wytypowano, ludzie spekulowali, że być
może powodem tego był fakt, że jedna z jego córek wyszła za mąż za
chłopaka z Kościuk, który po wejściu w 1939 r. sowietów pracował
w milicji. Inną oﬁarą był młodziutki chłopak Mikołaj Leszuk.
Najprawdopodobniej bandyci chcieli zabić jego starszego brata
Leona, który zdążył się ukryć na czas, najprawdopodobniej w psiej
budzie. Powodem wytypowania Leona był fakt, że wcześniej
uczęszczał do szkoły kolejarskiej, którą w momencie ataku Niemców
w 1941 r. sowieci w całości ewakuowali na wschód. Następnie Leon
został wcielony do wojska radzieckiego. W 1946 r. znalazł się na
powrót w domu [24]. Fakt służby wojskowej był wystarczającym
powodem do wydania wyroku śmierci na nim. Zamiast niego
niestety zginął jego rodzony, młodszy brat. Trzecią oﬁarą był
Wasilewski Mikołaj. Nie wiadomo również do końca dlaczego
właśnie jego wytypowano. Te trzy morderstwa sprawiły następnie,
że większość mieszkańców wyjechała w najbliższym czasie [25].
Mieszkańcy usłyszeli wyraźny komunikat-w ciągu 2 tygodni ma was
tu już nie być. Większość zdecydowała się na ewakuację do ZSRR.
Nastąpiło to w kwietniu. Osiedlali się w okolicy Baranowicz.
W zbliżonym czasie, nieopodal we wsi Kol. Topilec (potoczna nazwaFerma) grupa „Młota” dokonała napadu na Mikołaja Kołodko,
s. Józefa. „U gospodarza zabrano wieprza, miód, wino. Przed akcją
na Fermę Grzybko Piotr ps. „Młot” powiedział do wszystkich
biorących udział w tej akcji, ażeby uprzedzić każdego gospodarza
o konieczności wyjazdu do ZSRR i o natychmiastowym opuszczeniu
wsi Fermy, a nawet Polski, ponieważ byli to przeważnie Białorusini”
[26]. Na szczęście obeszło się bez oﬁar śmiertelnych.
* Boczar Paweł wrócił z robót w Niemczech do Zaczerlan i zamieszkał
z matką Anną w gospodarstwie po kuzynie Józeﬁe Sochorze zabitym
podczas wojny. Kołodko Mikołaj, s. Jana i Julii Pozniak, ur. w 1902 r.,
w1944 r. jeszcze podczas niemieckiej okupacji był wybrany sołtysem
Zaczerlan. Był kawalerem znanym z lewicowych sympa i. Jego dwaj
bracia Władysław i Jan wyjechali do ZSSR przed 19 IV 1946 r. Mikołaj
mieszkał razem z matką. Sochor Józef, s. Aleksandra i Katarzyny
Pozniak, ur. w 1908 r. do 1938 r. należał do KPZB, a po 1944 r. do PPR
[27]. W godzinach rannych 19 IV 1946 r. oddział NZW przybył do
Zaczerlan. Dowodził Sochor Władysław ps. „Łysy”, „Groch”. W nocy
pobierali kontrybucje od gospodarzy w Barszczewie, Ogrodnikach,
Czaplinie, Mincach, Tołczach i Trypuciach. Było ich 18. Mieli zamiar
rozbroić oddział Armii Czerwonej stacjonujący w Zaczerlanach.
Kiedy okazało się, że we wsi nie ma żołnierzy doszła ich wiadomość
o aresztowaniu „Hawra”. „Wówczas ktoś z grupy - nie pamiętam ktozaproponował dokonać zabójstwa wyżej wymienionych osób. To też
wyznaczeni dokonali tego zamiaru. Do głębszego zrozumienia
sprawy podaję, że zamordowanie tych trzech osób nastąpiło po
prostu na polecenie Popki, który miał powiedzieć przed jego
aresztowaniem „Jak ja zostanę zaaresztowany będzie trzeba
Boczara Pawła, Kołotko Mikołaja i Sochora Józefa rozwalić” [28].
Pierwszy ok. godziny 6 został wyprowadzony Kołodko Mikołaj, który
wywołał z domu Boczara. Obu rozstrzelano za stodołą Boczara.
Potem udano się na kolonię wsi Gajowniki, gdzie mieszkał Józef
Sochor w przystępach u teścia Masłowskiego. Sochor został
zastrzelony w łóżku. Żona Anastazja z ojcem i dwójką dzieci dwa
tygodnie później wyjechała do ZSSR. Matka Pawła Boczara po
śmierci syna na kilka dni zatrzymała się w Baciutach, a potem
wyprowadziła do rodzinnej wsi Puchły.

INNE DZIAŁANIA NĘKAJĄCE I WYJAZDY
Przytoczyłem przypadki zabójstw osób wyznania prawosławnego.
Jednak w tym samym czasie ginęli inni. Byli to przede wszystkim
milicjanci, żołnierze sowieccy, nauczyciele. Głównym celem ataku ze
strony podziemia była agentura UB i milicji oraz członkowie PPR.
Tu nie było pardonu. Trwała wojna domowa. Zdobywano i niszczono
posterunki MO w Choroszczy i Turośni Kościelnej. Wójt gminy
Barszczewo Józef Jakubecki poprosił Radę Gminy o zwolnienie
z stanowiska bo bał się o własne życie. Prawosławni byli w ocenach
podziemia tożsami z Białorusinami i podejmowane działania miały
ich skłonić do wyjazdu na wschód. Ludzie nie chcieli jednak
wyjeżdżać w nieznane, na poniewierkę. Zostawiali przecież
wszystko, dorobek życia pokoleń. Nieliczni w desperacji zmieniali
wyznanie na katolickie, inni ukrywali się w Białymstoku, np. Jan
Błażko i Jan Misiejczuk z Topilca. Dużo mężczyzn w dzień pracowało
w swoich gospodarstwach, a noc spędzali w kryjówkach. W domu
zostawały kobiety z dziećmi. Mieszkaniec Zaczerlan Jan Fiesiak
nocował u swojej siostry Nadziei Zajkowskiej w Bacieczkach.
Konstanty Dziakowski z Zawad ukrywał się u sąsiada, repatrianta z
Kresów Orszewskiego, aż w końcu dokonał konwersji na katolicyzm.
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Przesiedlenia ludności białoruskiej... cd. ze str. 13
Niektórzy z bieżenstwa 1915-22 wynieśli tak złe doświadczenie
Rosji, że bez względu na cenę drugi raz nie chcieli tam jechać
(Leszczuk Parﬁeniusz z Topilca). Większość jednak miała dość
strachu. Fala ruszyła w marcu i kwietniu 1946 r.
Zastraszanie ludności, poza akcjami zbrojnymi, było realizowane
poprzez kampanie propagandową. Pocztą wysyłano do
poszczególnych mieszkańców ulotki nakazujące wyjazd. Często
sięgano po wieszanie na płotach plakatów z ręką pokazującą na
wschód. Czasami umieszczano obok napis: „GDZIE BRAT TWÓJ
TAM I TY” [29]. W szczątkowych materiałach Komendy Powiatu
NZW „Bałtyk” zachowała się ulotka następującej treści:

Gryka stacjonowali żołnierze sowieccy. Ich rola sprowadzała się do
opieki nad wyjeżdżającymi Białorusinami. W Zaczerlanach oprócz
wojska sołtys wyznaczał po 2 wartowników do pilnowania
opuszczonych domów. Wyjeżdżający nadwyżki żywności, której nie
mogli zabrać ze sobą przekazywali państwu. W Topilcu ziemniaki
przejęła na swoje potrzeby jednostka wojskowa z Białegostoku.
W Baciutach na placu za wsią przejmowano od gospodarzy zboże
i kłamliwie mamiono ich tym, że po przyjeździe na miejsce osiedlenia
dostaną równowartość.
Ewakuujące się rodziny jechały na białostocki dworzec kolejowy
własnymi furmankami lub transportem wojskowym. Załadunek
odbywał na bocznicy kolejowej na wysokości Bażantarni.

K.W.P.
L/12
Odpis odpisu

ZARZĄDZENIE
BIAŁORUSINI NA WSCHÓD! - DO ROSJI
DO DNIA 1 MARCA 1946 r. OPUŚCIĆ ZIEMIE POLSKIE
NIE WYKONANIE ZARZĄDZENIA - SKUTKI JAK WIECIE
Wylepić na widocznym miejscu obowiązkowo

W związku z waszym postępowaniem i zachowaniem się w terenie
do ludności polskiej zarządzam co następuje:
Polecam:
1. Zaprzestać wszelkiej rekwizyty jak świń i t.p. u ludności polskiej
2. Nie wgłębiać się i nie interesować się terenem w sprawach
politycznych
3. Być lojalnym wobec ludności polskiej
Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego polecenia,
będę karał śmiercią tam gdzie napotkam i w miejscu pobytu.
Czas zemsty i klęski czerwonego tyrana nadchodzi
Precz z okupacją czerwoną
Jutrzenka wolności już bliska
K.W.P.
/-/ V 16 B.B.
Od początku 1946 r. teren powiatu białostockiego był objęty
pacyﬁkacją przez siły bezpieczeństwa i wojsko. Znaczącą rolę
ogrywały jednostki NKWD i Armii Sowieckiej. Chodziło oczywiście
o sparaliżowanie możliwości operacyjnych podziemia przed
zapowiadanym na czerwiec tzw. referendum ludowym. Opis tego
wszystkiego co tu się działo zawiera meldunek sytuacyjny z 30 III
1946 r. przesłany przez Komendanta Powiatowego N ZW
„Beniowskiego” do Komendy Okręgu. „Teren powiatu „Bałtyk” jest
nadal objęty pacyﬁkacją. Lekkie odprężenie nastąpiło od dnia 24 III
1946 r…..
Silne jednostki w sile 10-15 samochodów UB plus sowieci, auta
pancerne, czołgi (radiostacje) plądrowali po terenie powiatu
„Bałtyk”-okrążając od razu po kilka wsi. Następowało sprawdzanie
dokumentów, młodych podejrzanych lub nie z danej wsi na
samochód i razem do Białegostoku-w UB następowało badanie
należał nie należał, dostawał w pięty do nieprzytomności. Pięty były
przymocowane w specjalnym przyrządzie do ściskania i wmawiali
„należysz”. Twardych nie załamanych w większości wypuszczali po
2-ch do 6-iu tygodni. Załamanych pod sąd. Najbardziej ucierpiały
pacyﬁkację tereny zachodnie powiatu, gdzie w nieludzki sposób
postępowali z aresztowanymi, kłując bagnetami i wbijając gwoździe
w pięty….. Z terenu powiatu zginęło śmiercią na miejscu 5-iu
żołnierzy…. Zostało aresztowanych do dnia 24 III 45-iu żołnierzy
NZW…. Więzienie białostockie jest przepełnione, część wywożą do
obozów na zachód. Bywają wypadki (stwierdzone) wywozu do
Rosji…… Naprężenie wojsk sowieckich jest silne. W m. Białymstoku
ciągłe ostre pogotowie-UB i WKMO….Choroszcz, 1500 do 1800
sowietów, 42 czołgi, 12 samochodów pancernych i 100 aut
ciężarowych, plus generał lej nant. 5 III 1946 r. 28-em czołgów
z Choroszczy udało się do Persji (fakt autentyczny).” W warunkach
takiego terroru żołnierze miejscowej IV kompanii NZW musieli
sobie dobrze radzić. Zachowały się dwa rozkazy komendanta
„Beniowskiego” w których udziela im pochwały. W rozkazie 18/46
z 3 III otrzymali ją „Hawer”, „Bąk” i „Wrzos” za oﬁarność i całkowite
oddanie się sprawie organizacyjno-wojskowej. W kolejnym rozkazie
19/46 z 30 III pochwałę otrzymali „Groch”, „Man”, „Wrzos”
i „Szyszko” za sumienne wykonywanie poleconych zadań
organizacyjno-wojskowych.
Marzec i kwiecień 1946 to był też okres ewakuacji ludności
białoruskiej z Topilca, Zawad, Baciut, Zaczerlan i Kościuk. Część osób
usiłowała sprzedać cokolwiek z posiadanego majątku lub w formie
zapisów przekazać krewnym. Inni dopuszczali się dewastacji.
Na największą skalę wystąpiło to w Baciutach. Władze starały się
temu zapobiegać poprzez lokowanie we wsiach małych oddziałów
wojskowych. W Zawadach pluton polskich żołnierzy był zakwaterowany w opuszczonym domu Gryka z zadaniem ochrony
opuszczonego mienia. Po drugiej stronie ulicy w domu Macieja

wiernych obniżyła się do 481 osób. W styczniu 1946 r. (tuż przed
ewakuacją) wzrosła do 491 wiernych, by pod koniec 1946 r. spaść do
poziomu 302 osób, a w 1947 do najniższego, tj. 262 osób. Ubytek
między 1945 i 1947 wyniósł 229 osób.
Łącznie dla obydwu paraﬁi spadek wiernych sięgnął 980 osób.
Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy wyjechali na wschód. Część
zmieniła miejsce zamieszkania, trzeba uwzględnić zgony i w
minimalnym procencie konwersje na katolicyzm. Gdy weźmiemy
pod uwagę, że ilość rodzin, które wyjechały do BSSR przekroczyła
niewiele liczbę 200, to można ostrożnie założyć, że przesiedlenia
na Białoruś objęły od 800 do 850 osób.
Według danych odnoszących się do całej Białostocczyzny ewakuowało się wówczas do ZSSR 36 338 osób (10 393 rodziny) [35].
Henryk Zdanowicz

Przypisy:

M.P. dn. 18 II 1946 r.

Drugi interesujący dokument z 18 II 1946 r. jest skierowany do:
Do Panów Milicjantów Choroszcz

HISTORIA

Topilec – dom pierwszy z lewej strony należał do braci
Chwierosiów, którzy w 1946 roku wyjechali do BSSR;
dom w głębi należał do Mikołaja Wasilewskiego
zabitego w lutym 1946 roku. Jego rodzina też wyjechała
do BSSR. W okresie 1946 – 1977 umieszczono w nim
szkołę podstawową, a od tego czasu pełni rolę świetlicy
wiejskiej. Fot. Henryk Zdanowicz.
O przebiegu ewakuacji mówią sprawozdania miesięczne
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku:
* za marzec 1946 r.- ”Na terenie pow. Białostockiego (gm.
Barszczewo) ewakuowały się prawie całkowicie dwie wsie
białoruskie: Topilec i Kościuki oraz częściowo kilka innych wsi.” [30]
* za kwiecień 1946 r.- ”W miesiącu sprawozdawczym akcja
osadnictwa jak również ewakuacja ludności białoruskiej z terenu
powiatu białostockiego wykazała duże nasilenie. Ewakuowały się
prawie całkowicie duże wsie białoruskie i częściowo kilka innych.
Dzięki pomocy przydzielonego w tym celu wojska polskiego wieś
Zawady i Zaczerlany gmiy Barszczewo ewakuowały się w porządku
i pozostawiając zabudowania w stanie nieuszkodzonym nadającym
się do natychmiastowego osiedlenia. Dzięki temu wieś Zawady
osiedlono całkowicie przez repatriantów i zza linii Curzona, zaś wieś
Zaczerlany we wszystkich wolnych gospodarstwach.
Napływ repatriantów w miesiącu kwietniu ogromnie się wzmógł.
Mimo zwolnionych przeszło 100 gospodarstw na terenie powiatu
białostockiego, ilość ta okazała się niewystarczająca dla pomieszczenia przybywających zza granicy repatriantów, zwłaszcza, ze
wsie pozbawione obrony wojskowej zostały zdewastowane przez
ewakuującą się ludność okoliczną. Na przykład wieś Baciuty gminy
Barszczewo za wyjątkiem trzech gospodarstw nie posiada
zabudowań gospodarczych, gdyż zostały one tendencyjnie
posprzedawane przez Białorusinów. To samo na koloniach wsi
Gajowniki, we wsi Łyski itd….Osiedlono w miesiącu kwietniu 118
rodzin.” [31]
* za miesiąc maj-”W miesiącu sprawozdawczym akcja osiedleńcza jak
również ewakuacyjna ludności białoruskiej znacznie się zmniejszyła.
Na terenie powiatu Białostockiego (gm. Barszczewo) ewakuowała się
prawie cala wieś Baciuty (24 rodziny) oraz częściowo z innych wsi.”
[32]
Podczas kwerendy archiwalnej nie natraﬁłem na kompleksowe listy
osób ewakuujących się do BSSR. Zachowały się jedynie cząstkowe
wykazy sporządzane na doraźne potrzeby, bez terminów wyjazdów.
Najpełniejszy wykaz zawiera Białostocki Dziennik Wojewódzki, gdzie
pod poz. 88 zamieszczono ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego
Białostockiego o wydanych orzeczeniach Starosty Powiatowego
Białostockiego w sprawie przejścia na własność Państwa rolniczego
mienia, nieruchomego, pozostałego po osobach przesiedlonych do
ZSRR położonego na terenie gminy Barszczewo. Wymienia ono ze
wsi Topilec 29 rodzin, z Kol. Topilec 3 rodziny, z Kościuk 21 rodzin,
z Zawad 33 rodziny, z Zaczerlan 38 rodziny, z Baciut 66 rodzin. Razem
190 rodzin. W Archiwum Państwowym w Białymstoku natraﬁłem na
dane o wyjeździe z Łysek 7 rodzin (Worobiej Wasyl s. Wasyla;
Worobiej Ignacy, Worobiej Wasyl, s. Aleksandra, Worobiej Michał,
Makal Mikołaj, Makal Paweł i Borowik Paweł).Wyjeżdżały rodziny
z Ruszczan, a także z Choroszczy i Barszczewa. Jakąś wskazówką są
dane o liczebności wiernych w paraﬁach prawosławnych:
* w Topilcu [33]: w 1945 r. paraﬁa liczyła 952 wiernych (Topilec-133,
Kol. Topilec-47, Zawady-201, Zaczerlany-115, Baciuty-375,
Gajowniki-57, Tołcze-6, Barszczówka-15, Markwszczyzna-3). W 1946
r. ilość wiernych spadła do 275 osób (w 1947 r. zaznaczyła się
tendencja wzrostowa do 290 osób). Ubytek między 1945 i 1946 r.
wyniósł 751 osób.
* w Choroszczy [34] w 1944 r. paraﬁa liczyła 550 osób (Kościuki-135,
Ruszczany-87, Choroszcz-99, Żółtki-76, Barszczewo- 47, Maj.
Rogowo-16, Sienkiewicze-10, Czaplino-4, Dzikie-4. W 1945 r. ilość

1. Monika Błażko,”Paraﬁa topilecka w dziejach cerkwi prawosławnej na
Białostocczyźnie”, praca magisterska pod kier. prof. A. Mironowicza,
Białystok 2009.
2. Wszystkie dane odnośnie liczebności wiernych w obydwu paraﬁach
zaczerpnąłem z pracy p. Haliny Surynowicz „Pod opieką Matki Bożej.
Dzieje Paraﬁi Prawosławnej w Choroszczy 1507-2007”, Choroszcz 2007,
s. 115 i 130.
3. „Paraﬁa rzymskokatolicka w Choroszczy 550 lat”, Białystok 2009, s. 27.
4. Byli to: Bazyli i Władysław Kozłowski, Piotr Michalski (Ruszczany),
Teodor Kołodko i Dymitr Kowalewski (Kościuki), Aleksander Sienkiewicz
(Zaczerlany). Przewodzili temu środowisku Sienkiewicz i Kołodko.
5. IPN Wr 0014/856 - Paweł Bartoszewicz ur. w 1913 r. w Rogowie.
W latach trzydziestych ub. wieku sympatyzował z ruchem komunistycznym. W 1940 r. agenturalnie powiązany z NKWD. Po wkroczeniu
Niemców w 1941 r. wstąpił do nacjonalistycznego Komitetu
Białoruskiego ściśle współpracującego z okupantem. Zagrożony
aresztowaniem do końca okupacji ukrywał się. Prawdopodobnie na
zlecenie wywiadu sowieckiego dwukrotnie podejmował próby dotarcia
do Delegatury Rządu RP na Kraj – obie na szczęście nieudane. Od 1944 r.
współpracował z sowieckim kontrwywiadem wojskowym „Smiersz”.
Na jego zlecenie podjął pracę w polskiej administracji. Zagrożony
wyrokiem śmierci wydanym przez polskie podziemie i ostrzeżony o tym
fakcie przez sowieckiego oﬁcera prowadzącego zbiegł na Śląsk. W latach
1950-54 współpracował z WUPB we Wrocławiu pod ps. „Dubok”
i „Bartek”. W 2006 r. we Wrocławiu wydał książkę „Kartki z historii…. nie
zawsze wygodne” (jest dostępna w Książnicy Podlaskiej). W 2013 r.
w „Gazecie Wrocławskiej” z okazji setnej rocznicy urodzin ukazał się
artykuł poświęcony solenizantowi. Oczywiście zarówno książka jak
i tekst prasowy skrzętnie przemilczają wstydliwe wątki biograﬁczne
Pawła Bartoszewicza.
6. Nieopodal w Porosłach utworzono kolejny kołchoz, którym kierował
mieszkaniec tej miejscowości Jan Makar. Jego brat Anton Makar był
uczestnikiem Rewolucji Październikowej w Rosji.
7. Władysław Koniuch po 1945 r. został umieszczony przez podziemie
niepodległościowe na liście osób do likwidacji. Zręcznie się ukrywał,
min. w Bokinach. Pomocy udzielał mu teść z Topilca Mikołaj
Wasielewski, co niestety przypłacił w 1946 r. życiem.
8. Relacja Mikołaja Bakuna, nagranie w posiadaniu autora.
9. Monika Błażko, dz. cyt., s. 43.
10. P. Popowa (1919-1943) i W. Suje na.
11. H. Surynowicz, dz. cyt., s. 159-160. Sowietkami nazywano potocznie
żony oﬁcerów Armii Czerwonej, które nie zdążył ewakuować się po
wybuchu wojny w czerwcu 1941 r.
12. IPN Bi 403/155, t. II s. 66 (zeznanie Józefa Gogola).
13. Miejski Komitet Wykonawczy-odpowiednik naszego Urzędu
Miejskiego.
14. Decyzja zapadła na konferencji w Teheranie w 1943 r. W zamian
z Białostocczyznę ZSRR nabywał prawo do północno-wschodniej części
Prus Wschodnich z Królewcem i Tylżą.
15. APB 36, s.1
16. Popko Mieczysław został aresztowany 24 VII 1946 r. przez WUBP
w Białymstoku. W 1947 r. WSR w Białymstoku skazał go na 9 lat
więzienia. Warunkowo został zwolniony w 1954 r.
17. Podawana jest na ogół data 10 VI 1945 r., ja posługuję się tą, która
widnieje na grobie Piotra Koniucha.
18. IPN Bi 07/308, zeznanie Mieczysława Turowskiego ps. „Plichta”,
s. 22.
19. „Polegli w walce o władzę ludową”, pr. zbiorowa, Warszawa 1970,
s. 453.
20. IPN Bi 07/308, zeznanie Andrzeja Łuszyńskiego ps. „Pocisk”, s. 23 .
21. Stanisław Babiński, ur. w 1916 r. w Babinie. Aresztowany przez UB 8
VII 1949 r. W wyniku tortur postradał zmysły. Był leczony w szpitalu
w Choroszczy. Zwolniony w 1956 r. nigdy nie wrócił do zdrowia.
22. IPN Bi 212/5284/1, zeznanie Zygmunta Fiedorczuka ps. „Słupek”.
23. IPN Bi 212/4834, s. 105, zenanie Wacława Lebiedzińskiego:
„W Topilcu był zabity goniec, zabicie 3 to odwet, to był rozkaz dla
„Grzybki” od „Żuka”. W rozmowach z osobami pamiętającymi ten okres
nie zdołałem tego potwierdzić.
24. Leon Leszuk mimo demobilizacji zachował broń i uchodził za
donosiciela - relacja Leona Leszczuka, nagranie w posiadaniu autora.
25. Monika Błażko, dz. cyt., s. 49-50 (relacja Eugeniusza Błażko)
26. IPN Bi 07/308, zeznanie Mieczysława Turowskiego ps. „Plichta”, s. 23.
27. „Polegli w walce o władzę ludową”, s. 376.
28. IPN Bi 212/5284/1, s. 112, zeznanie Edmunda Borowskiego, ps.
„Wrzos”.
29. Zdarzenie z Baciut, relacja Aleksandra Czeczki, nagranie
w posiadaniu autora.
30. APB, nr zespołu 95, sygn. 3, s. 5 (odwrót).
31. j/w, s. 7 (odwrót).
32. j/w, s. 10.
33. M. Błażko, dz. cyt., s. 53.
34. H. Surynowicz, dz. cyt., s. 279.
35. Irena Matus, ”Repatriacja Białorusinów z terenów województwa
białostockiego do BSRR we wspomnieniach mieszkańców”.
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Łotewska FC Jurmala wygrała „Narew Cup”
W piątek 17 i w sobotę 18 czerwca boisko w Choroszczy było
miejscem rozgrywek V Międzynarodowego Turnieju
Piłkarskiego NAREW CUP o Puchar Burmistrza Choroszczy.
Uczestniczyło w nim pięć drużyn: Szkoła Średnia nr 37 Grodno
(Białoruś), FC Jurmala (Łotwa), Międzyszkolny Klub Sportowy
Horochow (Ukraina), Narew I Choroszcz i Narew II Choroszcz.
Turniej został rozegrany na dwóch boiskach rozmieszonych na
głównym boisku Stadionu Miejskiego.
Zawody sędziowali Andrzej Krutul i Krzysztof Mordasewicz.
Młodzi uczestnicy najpierw rozegrali mecze między sobą
systemem „każdy z każdym”, a następnie dwie pierwsze drużyny
zagrały w ﬁnale, a drużyny z miejsc 2-3 w meczu o brązowe
medal.
Cały skład drużynowy tegorocznego turnieju był identyczny jak
przed rokiem, identyczna także była para ﬁnalistów, a także
drużyn które walczyły o 3 miejsce.
W obu decydujących meczach doszło do prawdziwych rewanży
za porażki sprzed roku. Poprzednio w meczu o 3 miejsce po
rzutach karnych wygrała Narew I, tym razem lepiej „jedenastki”
wykonywali zawodnicy z Horochowa, zdobywając brązowe
medale.

Chorten zwycięzcą
Wakacyjnej Ligi Szóstek

W wielik ﬁnale rok temu wygrała Białoruska drużyna z Grodna, a
w tym roku lepsza okazała się Łotewska FC Jurmala.
Po dwudniowych zmaganiach, w sobotę doszło do uroczystego
podsumowania i wybrano najlepszych graczy.
Najlepszych bramkarzem został Markuss Aigars, a najlepszych
zawodnikiem wybrano Rolanda Boch – obaj reprezentowali
barwy klubu FC Jurmala. Puchary, medale i nagrody
indywidualne wręczał burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i
mer Horochowa Wiktor Godyk.

Piłkarska Liga Gminna:
Izbiszcze na prowadzeniu
Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej trwają od początku maja
i do tej pory rozegrano 11 kolejek.
Na prowadzeniu znajdują się Izbiszcze, którym tylko katastrofa
może przeszkodzić w wywalczeniu kolejnego tytułu
mistrzowskiego i Izbiszcze wygrały do tej pory wszystkie mecze.
Na drugim miejscu znajduje się Lambada Choroszcz, a na trzeciej
pozycji debiutujący w naszych rozgrywkach zespół z Siekierk.

Organizator turnieju, Klub Narew Choroszcz dziękuje serdecznie
wszyst k i m s p o n s o ro m , za a n ga żowa ny m ro d z i co m i
wolontariuszom za pomoc przy organizacji turnieju. Piękne
wydarzenie sportowe wsparły ﬁrmy i osoby prywatne: Bank
Spółdzielczy w Białymstoku – oddział w Choroszczy, MT-Metal
Białystok, Center Mebel o/Białystok, PMB Białystok, Eko Grill
Sokółka, PHU Senator Jolanta Stepaniuk, Sklep Spożywczy
Leszek Rajczuk, TWOJA SKOK. MTP-przewozy Mariusz
Półkośnik, Scania o/Białystok, Aleksander Werpachowski,
a Stadion Miejski nieodpłatnie udostępniło M-G C KiS
w Choroszczy.
WJ, NC

Szczegółowy
terminarz i
statystyki
można znaleźć
na oﬁcjalnej
s t r o n i e
rozgrywek:
www.ligagmin
na.ligspace.pl.
WJ

Lambada i Izbiszcze zagrają
w Pucharze Polski

Narew Choroszcz zaczyna sezon
W lipcu i sierpniu trwały piłkarskie rozgrywki II Wakacyjnej Ligi
Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS. W tegorocznej edycji
wzięło udział dużo mniej zespołów niż w poprzednim roku, ale
rywalizacja była bardzo ciekawa i o ostatecznym zwycięstwie
zadecydował dopiero ostatni mecz.
W rozgrywkach wzięły udział 3 drużyny: Chorten Białystok,
Lambada Choroszcz i Nerwowi Choroszcz, które rywalizowały
systemem „każdy z każdym. Na przesteni miesiąca rozegrano
4 rundy, a każda z ekip rozegrała 8 meczów. Ostatecznie z 15stoma punkatmi najlepszy był Chorten, który występuje w IV
lidze Białostockiej Ligi Sportu, przed Nerwowymi (13 punktów)
złożonymi w większości z piłkarzy Narwi Choroszcz, a 3 miejsce
zajęła Lambada z 7 punktami na koncie. W poniedziałek
8 sierpnia rozegrano ostatnie mecze i podsumowano całe
rozgrywki. Puchary, medali i statuetki dla najlepszych
zawodników wręczył dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński.
Królem strzelców został Damian Garbowski (Nerwowi) z 9
traﬁeniami, najlepszym bramkarzem na podstawie ocen został
Rafał Romanowski z Chortenu, a najlpszym zawodnikiem okazał
się Jacek Skwarko z Lambady.
Szczegółowe wyniki i statystyki znajdują się na stronie
rozgrywek: www.m-gckis.ligspace.pl.
A już teraz zapraszamy na kolejne piłkarskie rozgrywki
organizowane przez M-GCKiS, czyli Ligę Halową – szczegóły
jesienią.
WJ

Dwie drużyny z Piłkarskiej Ligi Gminnej: Lambada Choroszcz i
Izbiszcze zagrają w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu
województwa podlaskiego.
Dla Lambady będzie to 5 start w rozgrywkach – drużyna z
Choroszczy za każdym razem pokonywała pierwszego rywala, a
przed rokiem odpadła dopiero w 4 rundzie przegrywając z IV
ligowym Turem Bielsk Podlaski.
Dla drużyny z Izbiszcz będzie to druga przygoda z tymi
rozgrywkami. Oba mecze odbędą się w sobotę 13 sierpnia.
Lambada na Stadionie Miejskim w Choroszczy o godzinie 12:00
zagra z Orłami Kulesze Kościelne, natomiast Izbiszcze o godzinie
16:00 zagrają na wyjeździe z Iskrą Narew.
W przypadku awansu w kolejnej rudznie Lambada zmierzy się
z Krypnianką Krypno, a Izbiszcze z LZS Narewką. Drużyna Narwi
Choroszcz rozgrywki rozpocznie w następnej rundzie i zagra
z Hetmanem Tykocin.

Zachęcamy do kibicowania naszym dzielnym drużynom!
WJ

Drużyna seniorów Narwi
Choroszcz w najbliższą sobotę
rozpoczyna sezon w Klasie
Okręgowej Seniorów. W grupie
2 rywalami naszej drużyny będą
drużyny: Pogranicze Kuźnica,
Wigry II Suwałki, Sokół 1946
Sokółka, Jasion Jasionówka,
Pomorzanka Sejny, Supraślanka
Supraśl, KS UM Krynki, Kora
Korycin, GKS Stawiski, Piast
Białystok, Sudovia Szudziałowo, KS Śniadowo i BKS Jagiellonia
Białystok.
Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie zawodnicy trenera
Wiesława Romaniuka zajęli w „okręgówce” 5 miejsce. O co
walczyć będą w tym sezonie? Przekonamy się w trakcie sezonu.
W ramach przygotowań Narew rozegrała dwa sparingi:
w pierwszym Narew uległa 0-3 Supraślance Supraśl, a w drugim
pokonała KS Grabówkę 2-1.
Mecz 1 kolejki Narew rozegra na Stadionie w Choroszczy
w sobotę 13 sierpnia o godzinie 16:30, a przeciwnikiem będzie
drużyna Pogranicze Kuźnica. Szczegółowy terminarz rundy
jesiennej znajduje się w internetowym serwisie „Gazety
w Choroszczy” gazeta.choroszcz.pl.
WJ

12:00 - przejazd kolumny aut zabytkowych Stowarzyszenia

Strefa disco Twoja Telewizja Regionalna

15:20 - SERVERdance/disco/
16:00 - Forti /disco/
17:00 - Fantastic Boys /disco/

Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro”
oraz prezentacja stacjonarna

12:30 - Klepaczanki /regionalny zespół ludowy/
13:00 - oficjalne otwarcie XXVII Jarmarku Dominikańskiego
13:15 - „Piernikowy król” /teatrzyk dla dzieci/
14:00 - Lasowiacy /zespó³ ludowy/
14:25 - pokaz husarski Bractwa Rycerzy Hetmana

Strefa rockowa

18:15 - Anna Maria Band /rock/
19:00 - Stary Port Białystok /rock, szanty/

20:30 Oddział Zamknięty

Stefana Branickiego

-

14:55 - Lasowiacy /pieśni kresowe/

/ gwiazda wieczoru/

Ponadto: strefa zabaw i animacji dla dzieci, wesołe miasteczko, obóz husarski, stoiska wytwórców i artystów ludowych oraz regionalnych, przejażdżki kucem i czołgiem
organizator
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