
nr 173, VIII 2018
cena: 0 zł

ISSN 1507-3467
rok założenia: 1993Gazeta

w Choroszczy
29. Jarmark Dominikański

Czy już wiesz jak spędzisz niedzielę 5 sierpnia 
2018 roku? Podpowiadamy: odwiedź XXIX 
Jarmark Dominikański w Choroszczy i baw 
się z nami! Dziesiątki kramów z rękodziełem, 
przysmakami z lokalnych garmażerii, strefa 
zabaw dla dzieci i koncerty. Gwiazdą tego-
rocznej imprezy jest zespół Wilki!

Zapraszamy na XXIX Jarmark Dominikański do par-
ku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. 
Tegoroczna edycja będzie obfitowała w moc atrak-
cji – każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Od wcze-
snych godzin przedpołudniowych będzie można od-
wiedzić jarmarczne kramy z rękodziełem, a na dzieci 
będą czekać animacje i zabawy w Strefie Dziecka. 
Emocji dostarczy wesołe miasteczko z karuzelami. 
Wśród stoisk handlowych znajdą się: miody, ręcznie 
szyte maskotki, grabie, koszyki, szydełkowe serwety  
i maskotki, tkane chodniki, biżuteria, ikony, akceso-
ria odzieżowe, ceramika, chleby, lizaki i obwarzanki, 
regionalne wędliny, przysmaki węgierskie, litewskie  
i… kruszewskie!

15:30 – przejazd zabytkowych samochodów 
Moto Retro
13:30 – Klepaczanki z Klepacz /folk/
14:00 – oficjalne otwarcie XXIX Jarmarku Domi-
nikańskiego w Choroszczy
14:30 – Kapela Batareja /folk/
15:30 – zespół Gaj /folk/
16:30 – zespół Holiday /disco/
17:30 – zespół Nervovohooży /rock/
19:00 – zespół Stary Port Białystok /rock, szan-
ty/
20:30 Gwiazda Jarmarku – Zespół Wilki!

XXIX Jarmark Dominikański odbędzie się pod 
honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy
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Rada Miejska w Choroszczy podczas XXXVI posiedzenia  
w dniu 21.06.2018 roku udzieliła absolutorium Burmistrzowi 
Choroszczy za rok 2017. Było to kolejne absolutorium udzielo-
ne Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu bez 
żadnego głosu przeciw, a przy głośnych owacjach.

Absolutorium za 2017 rok zostało udzielone Burmistrzowi Cho-
roszczy po raz czwarty – i jednocześnie ostatni w tej kadencji. Radni, 
już po raz kolejny, w stosunku do realizowanych planów i inwestycji 
w gminie Choroszcz w 2017 roku nie mieli żadnych kontr-głosów.

Burmistrz Choroszczy w przygotowanej prezentacji przedstawił 
zrealizowane w gminie Choroszcz inwestycje w 2017 roku – dro-
gowe, wodno-kanalizacyjne, dotyczące infrastruktury rekreacyjnej, 
wsparcia OSP, a także wiele, wiele innych. Radni musieli się wykazać 
w tym momencie niebywałą cierpliwością, jako że prezentacja mul-
timedialna liczyła niemal 100 slajdów. 

Tak obszerny materiał nie powinien budzić wątpliwości, jako że  
w Choroszczy od 2015 roku dzieje się bardzo wiele, a lata, kiedy 
udało się spłacić poprzednie zadłużenie gminy oraz w momencie 
gdy uruchomione zostały środki unijne, zmiany w Gminie Cho-
roszcz nabrały prawdziwego rozpędu. Gmina Choroszcz się zmie-
nia – jest widoczne dla nas wszystkich.

Gmina Choroszcz w ostatnich latach doskonale wykorzystuje stwa-
rzane szanse rozwój. Potwierdzili to radni miejscy, udzielając już po 
raz czwarty i po raz czwarty – bezspornie absolutorium Burmistrzo-
wi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu. Serdecznie gratulujemy!

UM

Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy ogłasza konkurs na logo Mło-
dzieżowej Rady Gminy Choroszcz. To już kolejne podejście, 
dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami kon-
kursu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz będzie służyło do 
celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i ko-
respondencyjnych, w tym m.in. do umieszczenia w materiałach 
promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz 
innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz. 

Projekt logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz może mieć do-
wolną formę graficzną, przy czym powinien zawierać napis: „Mło-
dzieżowa Rada Gminy Choroszcz” lub skrót „MRG Choroszcz”. 

Projekt logo powinien być tematycznie związany z Gminą Cho-
roszcz.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego posta-
nowienia;

b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia do 
konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkur-
sowej zawierającej m.in. projekt logo złożony zgodnie z poniższymi 
założeniami:

a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;

b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) 

w formatach pliku: *.pdf  (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej 
rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości) oraz w jednym 
z następujących: *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator) lub 
*.psd (Photoshop);

c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji ob-
razu bez utraty jakości;

d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);

e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących wer-
sjach:

- kolorowej na białym tle;

- kolorowej na czarnym tle;

- w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty 
graficzne.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy skła-
dać w kopercie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cho-
roszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub przesłać pocz-
tą na adres Urzędu do 10 września 2018 r. (decyduje data wpływu 
do Organizatora), z opisem na kopercie: „Konkurs na projekt 
znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Cho-
roszcz”.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wyso-
kości 200 złotych.

Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą 
na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.

Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do dnia 24 września 
2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz: www.choroszcz.pl.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego 
Regulaminem i wszelkimi załącznikami. Dokumenty te, a także inne 
szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkur-
su, znajdują się na www.choroszcz.pl. Zapraszamy! 

UM

W Rogowie w gm. Choroszcz powstanie chodnik 

Miło nam poinformować, że do końca tegorocznych waka-
cji w miejscowości Rogowo w gm. Choroszcz, wzdłuż drogi 
gminnej przebiegającej przez miejscowość, powstanie chod-
nik służący mieszkańcom. Dzięki temu użytkownicy będą 
mogli bezpiecznie poruszać się po miejscowości.

4 lipca br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński w Urzędzie 
Marszałkowskim w Białymstoku podpisał umowę związaną z bu-
dową chodnika w Rogowie. Gmina Choroszcz postarała się o dofi-
nansowanie tej inwestycji. 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa 
Podlaskiego podjął uchwałę (uchwała nr L/477/2018), na mocy 
której udzielił pomocy finansowej z budżetu Województwa Pod-
laskiego poszczególnym gminom na realizację zadań istotnych dla 
sołectw w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskie-
go”. Gmina Choroszcz otrzymała o kwotę ponad 8,5 tys. zł.

Województwo Podlaskie to nie jedyna instytucja dofinansowująca 
inwestycję w Rogowie. Dzięki staraniom Gminy, również Powiat 
Białostocki wesprze realizację chodnika we wsi Rogowo – Gmina 

Choroszcz może liczyć na dotację celową w tym względzie w wy-
sokości 10 tys.

Oprócz tego, Gmina Choroszcz wesprze inicjatywę z własnych 
środków, a mianowicie z Funduszu Sołeckiego – wielkość kwoty 
wynosi 10 tys. zł. 

Dzięki wspomnianemu wsparciu w Rogowie, na całej długości 
miejscowości powstanie ok. 350 m chodnika, który służyć będzie 
mieszkańcom i osobom odwiedzjącym miejscowość. Całość inwe-
stycji to koszt niemal 30 tys. zł. Inwestycja ma być gotowa do końca 
wakacji 2018 roku.

Dużo to czy mało? Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński od-
powiada, że takich porównań nie warto stosować, ponieważ inwestycja taka 
jak w Rogowie ma służyć bezpośrednio mieszkańcom, żywotnie zainteresowa-
nym bezpiecznym, codziennym funkcjonowaniem w swoim miejscu zamiesz-
kania. I to jest nasz cel – dodaje włodarz gminy Choroszcz – oraz cel 
realizacji takich inwestycji jak ta. Chodnik w Rogowie był potrzebny, jako że 
jest to miejscowość leżąca na często uczęszczanej trasie, nie zawsze bezpiecznej 
z punktu widzenia pieszych. 

Z pewnością więc z nowej ścieżki dla pieszych korzystać będą wszy-
scy: dorośli, dzieci, osoby starsze. Już niedługo spacerowanie po 
Rogowie będzie jeszcze bezpieczniejsze. 

UM 
fot. wrotapodlasia.pl 

Burmistrz Choroszczy z absolutorium za 
2017 rok



 

Zatrudnię na wakacje 

do zbioru borówki

tel. 500 384 613
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Miejsca pod stanowiska handlowe przy 
cmentarzu w Choroszczy 

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że w dniu 2 lipca 
br. zostało wydane zarządzenie Burmistrza Choroszczy nr 
337/2018 regulujące zasady zajęcia pasa drogi wewnętrznej 
pod stanowiska handlowe w obrębie cmentarza w Choroszczy 
w okresie od 28 października do 4 listopada. 

Zarządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w stosunku do zasad 
obowiązujących w latach ubiegłych. Z Zarządzeniem Burmistrza 
Choroszczy nr 337/2018 można zapoznać się na www.choroszcz.pl 
lub na www.bip.choroszcz.pl.

Zmiany te dotyczą, między innymi takich kwestii jak:

1) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku o zezwolenie na za-
jęcie miejsca pod stanowisko sprzedażowe w pasie drogi wewnętrz-
nej;

Wniosek jest dostępny na www.choroszcz.pl lub na www.bip.cho-
roszcz.pl., jak również można go uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w pok. nr 21.

2) uściśla się termin składania wniosków oraz niezbędnych załącz-
ników – obowiązujący nowy termin składania wniosków to 
okres 01.08.-30.09.2018 r.;

3) informujemy ponadto, że w okresie 31.10.-01.11.2018 r. na 
wszystkie stanowiska sprzedażowe w obrębie cmentarza  
w Choroszczy obowiązuje pakiet 2-dniowy, co oznacza, że pod-
miot zainteresowany handlem w tym terminie, uzyska zgodę na 
zajmowanie danego stanowiska sprzedażowego obejmującą okres 
dwóch dni, tj. 31 października i 1 listopada. We wniosku należy 
uwzględnić tę zasadę.

W związku z powyższym informujemy, że nie będą rozpatrywa-
ne wnioski o zajęcie miejsca sprzedażowego tylko na jeden dzień  
w powyższym okresie – w dn. 31.10.-01.11.2018 r.

W pozostałych dniach określonych w zarządzeniu (czyli od 28 paź-
dziernika do 4 listopada), ale poza okresem 31.10.-01.11.2018 r., 
poszczególne stanowiska handlowe przy Cmentarzu w Choroszczy 
można zajmować na okres 1-dniowy lub większy.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 85 713 22 32.

UM

Gmina Choroszcz z nową nitką kanalizacji – podłącz się!

W Gminie Choroszcz powstał kolejny odcinek sieci kanali-
zacyjnej – we wsi Porosły w ulicach Rezydenckiej, Sadowej 
i Skrajnej. Łącznie powstało ok. 1,5 km sieci kanalizacyjnej 
wraz z przepompownią ścieków. 

Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej to oczywiście koszt, 
przy czym koszt jednorazowy. Zaś zysk jest bezdyskusyjny: 
otrzymujemy bowiem w pełni bezobsługowe korzystanie z sieci 
sanitarnej, uwolnienie się od nieustannego kontrolowania stanu 
przydomowych szamb, za których opróżnienie również ponosi się 
koszty, w niektórych przypadkach co najmniej raz w miesiącu.

Rewitalizacja Placu Brodowicza
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 19 lipca br. w sie-
dzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku podpisał umowę na dofinansowanie rewita-
lizacji placu przed budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy oraz terenu wokół obiektu. 
Wartość inwestycji to koszt ponad 1,8 mln zł, dofinansowanie 
z RPO WP 2014-2020 wynosi 1,5 mln zł, a dotacja z budżetu 
państwa – 185 tys. zł. 

Nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w Choroszczy pn. Rewitalizacja 
wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza 
w Choroszczy ma na celu modernizację placu przed budynkiem Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz tere-
nu wokół obiektu. 

Obecnie plac jest dzielony przez kierowców, którzy parkują tu swoje 
samochody, a także przez osoby pragnące tu odpocząć. Ale jako 
miejsce rekreacji plac nie zachęca do korzystania: ławki i kosze na 
śmieci swoje już przeżyły, nawierzchnia ciągów pieszych domaga 
się utwardzenia i wytyczenia na nowo, przejazd oraz chodnik wokół 
gmachu M-GCKiS także wymaga wymiany; również nawierzchnia 
ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wschodniej ściany budynku (trylinka) 
już dawno powinna być zmieniona.

W ramach projektu planowane jest także poszerzenie ciągu komuni-
kacyjnego dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowni-
ków – cały teren będzie lepiej oświetlony, wytyczone zostaną nowe 
alejki, ustawione ławki i mała architektura, powstaną nowe nasa-
dzenia zieleni

Po co to wszystko? Pytamy Burmistrza Choroszczy Roberta War-
dzińskiego: Nowe zagospodarowanie Placu Brodowicza pozwoli nam na 
stworzenie tu miejsca rekreacji i integracji mieszkańców z prawdziwego zda-

Zachęcamy mieszkańców miejscowości Porosły, zwłaszcza miesz-
kających przy ulicach Rezydenckiej, Sadowej i Skrajnej, aby skorzy-
stać z nowo wybudowanej nitki sieci kanalizacyjnej i podłączyć się 
do niej.

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz informacje można uzyskać 
kontaktując się z Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Ka-
nalizacji w Choroszczy sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 25a Choroszcz 
w godz. 7.00-15.00, tel. 85 719 11 08, e-mail: kontakt@zec-cho-
roszcz.pl; www.zec-choroszcz.pl.

Zapraszamy.

rzenia, o dużo wyższym standardzie niż obecne – mówi włodarz gminy 
Choroszcz. Obecnie układ placu nie pozwala na organizowanie tu imprez 
czy uroczystości dla większej grupy uczestników – dodaje. Wytyczone alejki 
pozwalają jedynie na przejście przez plac, ewentualne zatrzymanie się przy 
ławkach obok pomnika. Nawierzchnia nie jest utwardzona, porośnięta jest 
trawą, rosną tu też krzewy i drzewa. W przyszłości chcielibyśmy, aby Plac 
Brodowicza była przestrzenią, która będzie integrować mieszkańców podczas 
imprez kulturalnych czy koncertów. I tak jak w przypadku Rynku 11 Listo-
pada wracamy do historycznego układu placu, w przypadku Placu Brodowicza 
także – dodaje burmistrz.

Utwardzenie placu przed budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy wykonane będzie bowiem z kost-
ki betonowej z posypką granitową w kolorach jasnym szarym oraz 
grafitowym. Od wejść do zabytkowego budynku zostaną poprowa-
dzone ciemniejsze pasy w kolorze grafitowym, co spowoduje zaak-
centowanie zabytku i zwrócenie na niego należnej uwagi. 

Oprócz zmian czysto rekreacyjnych, pomyślano także o kierow-
cach: przewidziana większa liczba miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców  
i odwiedzających, gdyż obecnie, również ze względu na pobliski 
szpital, w godzinach silnego natężenia ruchu, trudno jest znaleźć 
wolne miejsce parkingowe.

Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu 
Brodowicza w Choroszczy to kolejny projekt inwestycyjny zmieniający 
oblicze Choroszczy. Oblicze, na którym wyraźnie rysuje się właści-
wie i w pełni wykorzystana szansa na rozwój. Plac ma być gotowy 
jesienią 2019 roku.

UM

fot. Marek Sokół
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Mieszkańcy Konował cieszą się nową 
świetlicą!

Sobota 21 lipca br. w historii Konował w gm. Choroszcz zapi-
sze się wielkimi zgłoskami. Tego dnia bowiem została otwar-
ta świetlica wiejska, o którą mieszkańcy starali się od lat. Te-
raz już jest, cieszy wszystkich oraz wszystkim będzie służyć.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński przyjął zaproszenie 
mieszkańców Konował na otwarcie właśnie zakończonej rozbudo-
wy i adaptacji istniejącego budynku na świetlicę wiejską. Była to 
prawdziwie uroczysta chwila, która, obok licznie przybyłych miesz-
kańców, zgromadziła także zacnych gości: radnego Gminy Cho-
roszcz p. Mariana Kosakowskiego, sołtysa wsi Konowały p. Piotra 
Eugeniusza Sokoła. Uroczystość swoją osobą zaszczycił oraz nową 
świetlicę poświęcił ks. Wojciech Kraśnicki, proboszcz Parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach, który posługę 
duszpasterską zaczął pełnić w Konowałach wraz z początkiem lipca 
br. Tradycyjnie, biało-czerwoną szarfę wspólnie przecięli zaproszeni 
goście, ale także mieszkańcy wsi, w tym dzieci. 

Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Konowałach miała cha-
rakter zarówno poważny – połączona była ze spotkaniem, podczas 
którego mieszkańcy mogli porozmawiać z burmistrzem o stanie 
obecnym oraz o przyszłości ich miejscowości, jak również całej 
gminy Choroszcz. Ale była też część rekreacyjna: wspólne ognisko 
i pieczenie kiełbasek.

Rozbudowa i adaptacja budynku dawnego klubu na świetlicę 
wiejską w Konowałach rozpoczęła się kilka lat wstecz i była suk-
cesywnie prowadzona. Od 2016 roku prace przyśpieszyły: budynek 
ocieplono, wykonano tynki wewnętrzne, zewnętrzne, wentylację. 
W roku 2018 zaś dokończono budowę, przeprowadzając kapital-
ny remont wnętrza obiektu (wraz z malowaniem, układaniem gla-
zury i terakoty, montażem systemów sufitów podwieszanych wraz  
z oświetleniem), a także wyposażając obiekt w niezbędne sprzęty  
i urządzenia (meble kuchenne, sprzęty sanitarne, stoły, krzesła, ro-
lety i moskitiery okienne). Gmina Choroszcz przeznaczyła na ten 
cel środki z budżetu, które łącznie z Funduszem Sołeckim wyniosły 
ponad 134 tys. zł.

Widząc taką radość mieszkańców: dorosłych, seniorów i dzieci, cieszę się, że 
– jak to się mówi: robimy dobrą robotę – dzieli się swoimi refleksjami 
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Świetlica w Konowałach to 
miejsce, na które mieszkańcy już dawno czekali – potrzebowali takiego miej-
sca, gdzie mogliby spotkać się: wspólnie, w ramach sołectwa, czy też bardziej 
kameralnie – rodzinnie. Dlatego jestem przekonany, że nowa świetlica wspa-
niale będzie im służyć. To taki nowy wspólny dom dla wszystkich – dodaje 
włodarz gminy. 

I oby tak było: niech świetlica służy mieszkańcom Konował, inte-
gruje wspólnotę i wspiera jej dalszy rozwój.

UM

Choroszcz z „Dobrym Startem”

Gmina Choroszcz wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Choroszczy informują, iż od 1 lipca br. 
ruszył program „Dobry Start”. Wnioski, od 1 lipca br. można 
składać online, a od 1 sierpnia br. – w wersji papierowej. 

Czym jest „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” to 300 złotych wypłacane dla każdego 
uczącego się dziecka. Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, 
bez względu na dochód.

Środki na realizację programu „Dobry Start”, czyli tzw. wyprawki 
szkolnej pochodzą z budżetu państwa. Według szacunków 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, uprawnionych do świadczenia 
na Podlasiu jest 133 tys. dzieci, co przekłada się na kwotę 40 mln zł 
oraz 1,3 mln zł na obsługę programu. W gminie Choroszcz z kolei 
wsparcie w postaci wyprawki szkolnej otrzymać może szacunkowo 
ok. 3 tys. dzieci, co przekłada się na ok. 90 tys. zł wsparcia ogółem.

Dla kogo „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadcze-
nie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie będzie 
przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20. rok życia (lub 24. 
w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji, kiedy 
dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się rok szkolny.

Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić:

- rodzice,

- opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,

- osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szko-
le, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią 
lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądo-
wą prawa do alimentów z ich strony, oraz osobę usamodzielnianą,  
o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej);

- w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy;

- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;

- dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

- dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Skąd pobrać wniosek na „Dobry Start”?

Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać ze 
strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzo-
ry-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/) oraz w siedzibie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Cho-
roszcz, ul. Dominikańska 2).

Gdzie złożyć wniosek na „Dobry Start”?

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” są przyjmowane i rozpatry-
wane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cho-
roszczy znajdujący się przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy.

Kiedy złożyć wniosek na „Dobry Start”?

- od 1 lipca 2018 r. wnioski na „Dobry Start” można składać elek-
troniczne (on-line), za pośrednictwem, m. in.:

- bankowości elektronicznej;

- Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: http://empatia.
mrpips.gov.pl/.

- od 1 sierpnia 2018 r. wnioski na „Dobry Start” będą przyjmowa-
ne w sposób tradycyjny, czyli w wersji papierowej i można je będzie 
złożyć osobiście w M-GOPS w Choroszczy lub przesłać za pośred-
nictwem poczty.

Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry 
Start” upływa 30 listopada 2018 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc w ramach świadczenia „Dobry 
Start”?

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata 
nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku 
wraz z dokumentami. W przypadku wniosków kompletnych, złożo-
nych w lipcu lub sierpniu br., rodziny otrzymają świadczenie „Do-
bry Start” nie później niż 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świad-
czenia „Dobry Start”, zrezygnowano z konieczności wydania  
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie  
w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach 
nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świad-
czenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elek-
tronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej 
we wniosku) – wyłącznie z adresu poczty elektronicznej: dobry-
start@choroszcz.pl. Aby zminimalizować ryzyko podszywania się 
potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne informujemy, że 
Wnioskodawca nie musi odpowiadać na e-mail wysłany z powyż-
szego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elek-
tronicznej, zostanie on poinformowany o możliwości osobistego 
odebrania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”.

Zapraszamy do składania wniosków!

***

Jednocześnie informujemy, że również można składać wnioski 
w sprawie innych świadczeń, np. rodzinnych, świadczeń wycho-
wawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o powyższe świadczenia, przyznane na nowy okres zasił-
kowy/świadczeniowy 2018/2019, można składać:

1) drogą elektroniczną już od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem:

- bankowości elektronicznej,

- portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mr-
pips.gov.pl/,- ePUAP,

- PUE ZUS (dot. świadczenia wychowawczego);

2) drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2018 r. – za pośred-
nictwem poczty lub osobiście w tut. Ośrodku.

Zapraszamy!
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37. Dni Choroszczy za nami!

XXXVII Dni Choroszczy będziemy wspominać jeszcze przez 
długi czas! Okres od 7 do 10 czerwca br. nie tylko kipiał od 
gorąca – bo pogoda w tym roku wspaniale nam dopisała, ale 
także od atrakcji zaplanowanych w grodzie nad Horodnianką.

Oficjalne otwarcie XXXVII Dni Choroszczy w piątek 7 czerwca 
poprzedził „Przystanek z książką”. Aula Centrum Kultury i Spor-
tu w Choroszczy gościła pisarkę Wioletę Piasecką, która spotka-
ła się z młodymi miłośnikami książek. Ten czytelniczy „pit-stop”  
z zawitał do Biblioteki Publicznej w Choroszczy już po raz czwar-
ty i jak zwykle zgromadził wielu uczniów Szkoły Podstawowej  
w Choroszczy. Współorganizatorem wydarzenia była Książnica 
Podlaska, której przedstawicielka, pani Małgorzata Rokicka-Szy-
mańska poprowadziła w Choroszczy wystąpienie pn. „Pan Balonik 
zaprasza do biblioteki”.

Tego samego dnia, ale o godz. 17.00 na Plac Brodowicza przybyli 
przyjaciele Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Cho-
roszczy. Tam Dyrektor Centrum – Przemysław Waczyński, wraz  
z instruktorką Anną Kulikowską otworzyli wystawę z okazji 25-lecia 
choroszczańskiego Centrum Kultury. Wielkoformatowe fotografie 
są wizualną podróżą przez ćwierćwiecze działalności Centrum. 
Goście odnajdywali siebie sprzed lat, wracali myślami do poprzed-
nich wydarzeń: Jarmarków Dominikańskich, czy Dni Choroszczy, 
do działań, które budowały i nadal budują lokalną społeczność. Po 
wystawie odbył się wspólny przemarsz do Muzeum Wnętrz Pałaco-

wych, gdzie Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oficjalnie za-
inaugurował obchody XXXVII Dni Choroszczy. Następnie został 
wygłoszony wykład historyczny Waldemara Malewicza dotyczący 
historii wojsk polskich na terenach Choroszczy.

8 czerwca – drugi dzień XXXVII Dni Choroszczy był wielkim 
muzycznym świętowaniem. Od godz. 16.00 w parku przy Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy czekały na dzieci animacje, gry 
i zabawy. Wspólnie z rodzicami najmłodsi bawili się hula-hop, grali 
w berka, konstruowali wieże. Na scenie wystąpił choroszczański ze-
spół Rytmy Czasu. Utalentowana muzycznie młodzież zaśpiewała 
przeboje polskiej sceny estradowej i tym samym zaprezentowała się 
z najlepszej strony licznie zgromadzonej publiczności z całego Pod-
lasia. Następnie sceną zawładnął zespół Akcent wraz z frontmanem 
Zenkiem Martyniukiem – gwiazdą wieczoru. Setek fanów nie trzeba 
było namawiać do tańca i poddania się rytmom disco, jako że for-
macja zaprezentowała swoje największe hity: „Przez Twe oczy zie-
lone” czy „Przekorny los”. Publiczność wspólnie z Panem Zenkiem 
śpiewała wszystkie przeboje, a na szczególnie wytrwałych po kon-
cercie czekała kolejna przyjemna niespodzianka – gwiazdor chętnie 
rozdawał autografy. Następnie przed publicznością wystąpił znany 
i lubiany zespół Forti, który uprzyjemniał dalsze godziny zabawy 
podczas XXXVII Dni Choroszczy; piękne tancerki towarzyszące 
śpiewającym mężczyznom wzbogaciły występ. Niemal na zakoń-
czenie muzycznego świętowania w Choroszczy wystąpił zespół Ju-
nior, który bawił publiczność do zmierzchu. Następnie scenę prze-

jął DJ Sawik, który rozbawionemu audytorium serwował najlepsze 
taneczne hity. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, zaś 
wyśmienita i kulturalna zabawa zostanie zapamiętana na długo.

Kolejny dzień XXXVII Dni Choroszczy – 9 czerwca można na-
zwać „after party”. Ten etap święta grodu nad Horodnianką zain-
augurowali wędkarze podczas Rodzinnego Turnieju Wędkarskiego 
o Puchar Burmistrza Choroszczy, zorganizowanego nad Komi-
nowym Bajorem. Następnie po południu Choroszczanie spotkali 
się na międzypokoleniowej potańcówce zorganizowanej na Placu 
Brodowicza. W przestrzeni pod namiotem mieszkańcy bawili się 
do muzyki z szerokiego wachlarza stylów i gatunków. Blisko trzy-
godzinna zabawa była wspaniałym zwieńczeniem poprzednich ta-
neczno-muzycznych dni.

Z kolei w niedzielę 10 czerwca – ostatniego dnia XXXVII Dni 
Choroszczy przeniosły się nad Kominowe Bajoro. Tam, dzieci,  
a także całe rodziny zostały zaproszone do wysłuchania słucho-
wiska „W Karzełkowie”. W nagraniu usłyszeliśmy m.in. Andrzej 
Zaucha i Bohdan Smoleń – artyści, których dziś już nie ma z nami, 
ale ich głosy i talent pozostał. Po słuchowisku, podczas warsztatów, 
każde dziecko mogło stworzyć własnego Karzełka z krainy marzeń. 
Fantazja młodych twórców była nieograniczona i powstały piękne 
prace.
Następnie licznie zgromadzeni nad Kominowym Bajorem uczest-
nicy XXXVII Dni Choroszczy zostali zaproszeni do ogniska. Przy 
akompaniamencie i za wiodącym głosem DJa Sawika Choroszcz 
rozbrzmiewała polską piosenką biesiadną.

XXXVII Dni Choroszczy upłynęły pod znakiem fiesty! Zabawie, 
tańcom, śpiewaniu nie było końca. Uczciliśmy je wspólnie, goszcząc 
uczestników sąsiednich miejscowości i gmin oraz tworząc niesamo-
wity klimat zabawy i radości.

XXXVII Dni Choroszczy odbyły się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego.

Dziękujemy:
– Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy za pomoc w organiza-
cji imprezy,
– Stowarzyszeniu Monar w Zaczerlanach za współpracę przy 
realizacji wydarzenia,
– firmom: Cassablanca Catering, marce Żubr, sklepowi Plus 
Materiału Budowlane – za wsparcie sponsorskie;
– mediom: „Gazecie w Choroszczy”, „Twojej Telewizji Regio-
nalnej”, a także portalom: Miasto Białystok i Głos Chorosz-
czy – za opiekę medialną.

Zapraszamy na XXXVIII Dni Choroszczy, które już za rok!
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Szeroki zakres prac wodno-kanalizacyjnych w Gminie Choroszcz

W Gminie Choroszcz powstają kolejne odcinki sieci kanali-
zacyjnej. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej (800m)  
w ulicy Zastawie II w Choroszczy w ramach etapu I dobiegają 
końca, jednocześnie rozpoczęto prace nad II etapem budo-
wy sieci w tej ulicy. Oprócz tego 10 lipca br. przekazany zo-
stał plac budowy firmie, która wykona kanalizację sanitarną  
w ulicy Piaskowej w Choroszczy (650m). Dzięki temu miesz-
kańcy będą mogli przyłączyć się do nowo powstałej sieci. To 
jednak nie koniec – zakres robót wodno-kanalizacyjnych w 
gminie jest znacznie szerszy.

Jakie prace wodno-kanalizacyjne czekają nas jeszcze w gminie Cho-
roszcz? 

Kanalizacja sanitarna w mieście Choroszcz będzie realizowana  
w następujących miejscach: w ulicy Rybackiej (0,15 km), A. Mic-
kiewicza (0,83 km), F. Karpińskiego (0,68 km), Sarniej (0,18 km), 
Bobrowej (0,175 km), Lisiej (0,17 km), na dz. nr 1563, 1564 (0,40 
km) i ul. Kościukowskiej (0,45 km). Łącznie powstanie ok. 4,5 km 
nowej sieci.

Kanalizacja sanitarna w Porosłach powstanie w ulicach: Skrajnej 
(0,214 km), Sadowej (0,57 km), Rezydenckiej (0,664 km). Łącznie 
na tym terenie powstanie ponad 1,4 km nowej sieci.

Kanalizacja sanitarna zostanie zbudowana także na odcinku Łyski-
Jeroniki-Choroszcz (3,716 km), oraz na odcinku Klepacze-Krupni-
ki  (2,142 km). Jest to łącznie niemal 5,86 km nowej instalacji.

Oprócz tego w Gminie Choroszcz szeroko zakrojona jest budowa, 
a także przebudowa sieci wodociągowej. 

Przed nami przebudowa przed-
szkola w Choroszczy

Miło jest nam poinformować, że Gmina Choroszcz realizu-
je kolejny projekt rozwojowo-inwestycyjny pn.  „Dobry start 
– edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz”, co oznacza 
przebudowę i rozbudowę Przedszkola Samorządowego im. 
Jana Pawła II w Choroszczy wraz z utworzeniem placu zabaw.

Wartość projektu to niemal 1,5 mln zł, za które Gmina Choroszcz 
rozbuduje i przebuduje funkcjonujące obecnie przedszkole w Cho-
roszczy oraz doposaży bazę dydaktyczną oddziału wychowania 
przedszkolnego w sprzęt i pomoce szkolne. W nowej części pla-
cówki powstaną dwie sale dla dzieci, pomieszczenie magazynowe. 
Przebudowany zostanie m.in. hol i kupione meble, sprzęt audio, 
głośniki, laptop, telewizor, tablica interaktywna, nowe wyposażenie 
kuchni. Oprócz tego powstanie plac zabaw przystosowany dla dzie-
ci w wieku 3 i 4 lat.

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy po-
większy się o 50 nowych miejsc dla dzieci, oferta placówki zosta-
nie rozszerzona o nowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne  
i wyrównujące deficyty u dzieci. Będą to np. zajęcia rozwijające kre-
atywność i przedsiębiorczość, szachy, robotyka, a także rozwijające 
kompetencje społeczne i matematyczne. Umiejętności związane  
z pracą z dziećmi, w tym także z tymi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, będą doskonalić również nauczyciele, którzy posze-
rzą swoje kompetencje. 

Gmina Choroszcz otrzymała na ten cel wsparcie w ramach konkur-
su zintegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego, czyli takiego, w którym można było uzyskać 
wsparcie na inwestycje w przedszkolach i projekty „miękkie”, czyli 
zajęcia dla dzieci i nauczycieli (z poddziałania 3.1.3 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ra-
mach BOF oraz z poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego). 
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Gmina Choroszcz musi zrezygnować z OZE. W tym rozdaniu

W mieście Choroszcz powstanie ona w ulicach: F. Karpińskiego 
(0,402 km), Sarniej (0,18 km), Bobrowej (0,175 km), Narwiańskiej 
(0,16 km), J.K. Branickiego (0,407 km), H. Sienkiewicza (0,886 km), 
Rybackiej (0,23 km), A. Mickiewicza (0,96 km), Szkolnej (0,1 km), 
Dominikańskiej (0,516 km) oraz Rynek (0,31 km). Łącznie powsta-
nie w Choroszczy ponad 4 km nowych wodociągów.

W Porosłach przebudowa sieci wodociągowej dotyczyć będzie 
ulicy Słonecznej (0,35 km), w Łyskach – odcinka: Łyski-Jeroniki-
Choroszcz (1,64 km); w Łyskach ponadto powstanie stacja pod-
noszenia ciśnienia na wodzie; w Krupnikach – przebudowa sieci 
wodociągowej dotyczyć będzie odcinka: Krupniki-Klepacze (0,587 
km). Oznacza to zaopatrzenie gminy w ponad 2,5 km nowej sie-
ci wodociągowej na tym terenie. Zadowolenia nie kryje Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński, który osobiście przyjeżdża na place 
budowy i  monitoruje prowadzone inwestycje: Cieszę się, że po latach 
pustki, nareszcie będziemy mogli zaoferować mieszkańcom odpowiedni stan-
dard i komfortowe warunki życia – mówi. Szkoda, że na tak podstawowe 
inwestycje i dobra cywilizacyjne – nie tak wygórowane przecież, trzeba było tak 
długo czekać. Teraz, dzięki naszym staraniom, sytuacja ma szansę zmienić się 
na lepszą – dodaje włodarz gminy. 

Realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych – tak bardzo potrzeb-
nych mieszkańcom gminy Choroszcz, jest częścią dużego projektu, 
który w znacznej części został dofinansowany ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne-
go gospodarowanie jego zasobami.
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Z przykrością informujemy, że Gmina Choroszcz, z uwagi na 
rezygnację z udziału w projekcie większości mieszkańców, 
którzy uprzednio zadeklarowali chęć zainstalowania u siebie 
kolektorów słonecznych i instalacji hybrydowej, jest zmuszo-
na zrezygnować z projektu.

Rezygnacja aż 70% wcześniej zadeklarowanych wnioskodawców 
ubiegających się o dotacje na OZE została spowodowana tym, 
że w trakcie procedury konkursowej wkład własny mieszkańców 
zwiększył się z 35% do ponad 55%. To stanowi znaczącą różnicę, 
która stała się powodem rezygnacji większości osób z udziału  
w projekcie. Tym samym nie pozostawiła Gminie Choroszcz wy-
boru. 

Gmina Choroszcz musi więc w tym momencie zrezygnować  
z OZE. Ale nie składa broni. Mamy nadzieję – mówi Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński – że Instytucja Zarządzająca, którą w tym 
wypadku jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dostrzeże po-
trzeby gmin takich jak Choroszcz. Przede wszystkim zaś dostrzeże problemy  
i potrzeby mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii i w najbliż-
szym czasie ogłosi nowy konkurs, który będzie uwzględniał gminy, takie jak 
nasza, które obecnie nie miały możliwości zrealizowania u siebie tego projektu. 

Pozostaje mieć nadzieję, że już w niedługim czasie faktycznie tak się 
stanie. Gmina Choroszcz z pewnością będzie monitorować ogło-
szenia procedur konkursowych w tym obszarze.

UM Więcej szczegółów na naszej stronie 
kultura.choroszcz.pl
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„Cyfrowy Senior” w Gminie Choroszcz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy 
wraz ze Stowarzyszeniem Europartner zaprasza Seniorów  
z Gminy Choroszcz w wieku 65+ do udziału w projekcie „Cy-
frowy Senior”. 

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w szkoleniach i animacjach 
powadzonych metodą projektową, czyli przy pełnym zaangażowa-
niu i aktywności seniorów, z zakresu obsługi komputera, w tym na 
przykład poczty elektronicznej, serfowania po Internecie, kształ-
cenia umiejętności obsługi nowych technologii, a także poznania 
różnego rodzaju e-usług, przydatnych w administracji publicznej 
czy bankach.

Projekt przeznaczony jest dla 40-osobowej grupy: 30 osób w wieku 
powyżej 65. roku życia, oraz 10 osób poniżej 65 roku życia. Udział 
w projekcie jest bezpłatny.

Pierwsze spotkania, obejmujące 72 godziny zajęć, rozpoczną się już 
w wakacje – zaplanowane są na sierpień br. Jednak, cały projekt, 
obejmujący kolejne fazy i dziedziny szkoleń, potrwa aż do 2021 
roku.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że seniorom w Gminie Choroszcz możemy 
przekazać kolejną niezwykle przydatną ofertę, która pozwoli im na jeszcze 
sprawniejsze poruszanie się po dzisiejszym, cyfrowym świecie – mówi Ro-
bert Wardziński Burmistrz Choroszczy. System szkoleń, w których będą 
uczestniczyć seniorzy z Gminy Choroszcz, wyposaży ich w praktyczną wiedzę, 
narzędzia i umiejętności niezbędne w sprawnym funkcjonowaniu we współcze-
sności – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie można 
uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 lub pod nrem 
tel. 85 713 22 26.

UM

Zapomniałeś o podatku? Magistrat przypomni – smsem

Od czerwca br. Urząd Miejski w Choroszczy uruchomił usłu-
gę smsowego powiadamiania podatników o zaległych należ-
nościach podatkowych oraz uiszczaniu innych opłat lokal-
nych. Choroski magistrat zastosował taką formę komunikacji 
pilotażowo – ale z możliwością powtarzania jej pod koniec 
kolejnych kwartałów bieżącego roku. 

Akcja ma charakter przypomnienia i opiera się jedynie na tym za-
kresie danych – głównie chodzi o numery telefonów komórkowych, 
które podatnicy udostępnili Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy.  

Należy w tym miejscu pamiętać, że smsy są jedynie informacją przy-
pominającą o zaległych płatnościach, a Urząd nie prosi odbiorców 
o podanie ich żadnych danych, numerów kont, czy innych danych 
wrażliwych. Urząd zapewnia jednocześnie, że baza danych odbior-
ców – podatników jest bezpieczna, chroniona i nie jest udostępnia-
na innym podmiotom.

Zatem, za każdym razem, gdy ktoś nie jest pewny autentyczności 
smsa, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Choroszczy – pra-
cownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Dlaczego Urząd w Choroszczy uruchamia taką usługę?

W ten sposób tworzymy jeszcze jeden – przy czym bezkosztowy – krok na dro-

dze wysyłania upomnień; chcemy tego uniknąć – tłumaczy Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński. Wysyłając przypominającego smsa, uwrażli-
wiamy odbiorców na pozostałe jeszcze do uregulowania należności. Podatników 
taki sms nic nie kosztuje, a spełnia swoją funkcję, zaś wezwanie do zapłaty już 
tak: podatnik ponosi bowiem koszty nie tylko samej należności, ale także opła-
ty pocztowej; w wypadku smsa – unikamy tych kosztów – dodaje burmistrz.

Czy smsy będą służyć do informowania mieszkańców o zagroże-
niach, wydarzeniach kulturalnych, imprezach?

W tym momencie choroski magistrat nie planuje rozszerzenia usłu-
gi powiadamiania smsowego na obszary dotyczące zdarzeń i sytu-
acji kryzysowych, czy też wydarzeń kulturalnych. Ale nic nie powin-
no stać na przeszkodzie, aby w przyszłości taką usługę uruchomić. 
Jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę na informowanie ich o zdarzeniach, imprezach 
czy uroczystościach, można rozważyć stworzenie odpowiedniej aplikacji i wpro-
wadzenie tego w Gminie Choroszcz – deklaruje Burmistrz Wardziński.

Niemniej jednak obecnie magistrat wprowadza system smsowego 
przypominania o zaległościach podatkowych. Podatnicy, którzy 
jeszcze nie wypełnili podatkowego obowiązku mogą się spodziewać 
informacji przypominającej na swoich telefonach w ostatnim kwar-
tale roku – w miesiącach listopad-grudzień 2018.

UM

Poniżej przedstawiamy listę projektów inwestycyjnych zakwa-
lifikowanych do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Choroszcz na 2019 rok. W dniach 3-17 września br. 
odbędą się konsultacje społeczne dotyczące wyboru określo-
nych projektów, a do 28 września br. poznamy kolejne inwe-
stycje, jakie będą realizowane w Choroszczy w 2019 roku.

Poniżej przedstawiamy projekty, które do 29 czerwca br. zostały 
zgłoszone przez mieszkańców Choroszczy do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, i przeszły pozytywną ocenę 
formalną. Oto one:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO 
NA OSIEDLU JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY

Wnioskodawca: Barbara Kulesza

OPIS: W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części 
działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Chorosz-
czy przy ul. R. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na 
zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na w/w działce 
oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie 
nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw 
zostaną ustawione elementy zabawowo-sprawnościowe, a w strefie 
przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną 
także ławki oraz kosze na śmieci. 

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest 

utworzenie ogólnodostępnego miejsca służącego poprawie warun-
ków życia mieszkańców oraz ich integracji. Na osiedlu Jana Pawła 
II nie ma obecnie infrastruktury tego typu i istnieje konieczność 
stworzenia miejsca zapewniającego dzieciom i młodzieży możli-
wość kreatywnej zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać 
do aktywnej rekreacji, a uporządkowany i zagospodarowany teren 
będzie znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności 
lokalnej. Koszt: 75 000 zł.

DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAŻ PO-
ŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃ-
STWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JESD-
NOSTKĄ WSPIERAJACĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH 
POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wnioskodawca: Tadeusz Lewkowicz

OPIS: W ramach projektu planowany jest montaż instalacji anty-
włamaniowej w budynku garażowo-gospodarczym OSP, dodatko-
wo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu manewrowego  
i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. 
Planuje się także wymianę starej, wadliwe działającej bramy na funk-
cjonalną bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części 
ogrodzenia. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem wykonania instalacji 
antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy jest poprawa stanu 
zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojazdów pożar-
niczych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. 
Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo dużych 
nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby możliwe w krót-
kim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na ogra-
niczenie możliwości profesjonalnego działania jednostki OSP, funk-
cjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną  
i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy, zarówno w zakresie 
warunków sprawnego działania OSP, jak też zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, korzystających z pomieszczeń świetlicy OSP. Wyko-
nanie funkcyjnej bramy przesuwnej z kolei zapewni sprawny i bez-
pieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo 
do działań ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości 
manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samo-
chodów OSP, ma szczególne znaczenie. Koszt: 40 000 zł.

STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY

Wnioskujący: Wojciech Jastrzębski

OPIS: W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowa-
dzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego, którego 
zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się 
wykonanie zadaszenia trybun. 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Jest to kolejny etap mo-
dernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie 
sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość korzystania z obiek-
tu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń 
sportowych niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. 
Koszt: 64 000 zł.

Zachęcamy, aby dokładnie zapoznać się z zaproponowanymi inwe-
stycjami. Aby następnie zagłosować na realizację w pełni spełniają-
cą nasze potrzeby. 

***

Poniżej – dla przypomnienia – podstawowe zasady Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Choroszcz na 2019 rok:

Jaka kwota, na jakie projekty?

- ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz mogą 
być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne, dotyczące in-
westycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy; 
- całościowa kwota wydatków to 150 tys. zł.

Dalsza procedura:

- 3-17 września 2018 r. – konsultacje z mieszkańcami Chorosz-
czy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji  
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2019 rok; 
- do 28 września 2018 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

UM

Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz 
na 2019 rok – zakwalifikowane projekty
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Koncert uczniów pracowni muzycznej
15 czerwca 2018 r. w Muzeum Wnętrz Pałacowych odbył się 
koncert na zakończenie sezonu Pracowni Muzycznej Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Za-
prezentowali się uczennice i uczniowie klasy pianina pana Mi-
chała Szymczuka oraz klasy gitary pana Jacka Bartnickiego.

Pianiści grali głównie repertuar klasyczny, we wnętrzach Pałacu roz-
legały się dźwięki pianina nieraz trudnych utworów. Młodzi adepci 
sztuki pianistycznej dzielnie radzili sobie z instrumentem. Wśród 
gitarzystów dominowały melodie bardziej popularne. W niektórych 
z nich swoimi głosami wspierały uczniów instruktorki M-GCKiS – 
Karolina oraz Ania. 

Dyrektor Centrum Kultury Przemysław Waczyński wręczał każ-
demu artyście i artystce Dyplom. Całość zakończyła się wspólnym 
zdjęciem na tle Muzeum Wnętrz Pałacowych.

Chętnych do podjęcia nauki gry na pianinie lub gitarze zapraszamy 
już w nowym roku szkolnym! Z doświadczenia wiemy, iż wiek nie 
gra roli. A na rozwijanie swoich pasji nigdy nie jest za późno.

Jarosław Tioskow wystąpił w Muzycznej Strefie bez % 
Narkotyki nazywane są złodziejami życia. Jednak coś spra-
wia, że wielu ludzi po nie sięga. Podczas piątkowego spo-
tkania na Kominowym Bajorze Jarosław Tioskow, były lider 
zespołu Kasa Chorych, dzielił się swoimi wspomnieniami  
i wiedzą dotyczącą „trójkąta Bermudzkiego”: alkoholu, pa-
pierosów i narkotyków. Śpiewając bluesowe szlagiery wspo-
minał innych bluesmanów, których dziś już nie ma na świecie 
i przybliżał historię bluesa.

Kominowe Bajoro w piątkowy wieczór 6 lipca 2018 roku roz-
brzmiało bluesem. W ramach „Muzycznej strefy bez %” z koncer-
tem „Złodzieje życia” wystąpił lider zespołu Kasa Chorych Jaro-
sław Tioskow. Grupa choroszczan wysłuchała muzycznych szlagie-
rów bluesowych, które przeplatane były opowieściami muzyka. Tio-
skow wspominał lata świetności formacji, a także swoich kolegów: 
Ryszarda „Skibę” Skibinskiego, Ryszarda Riedla i innych, których 
z nami dziś już nie ma. Do ich odejścia przyczyniły się narkotyki.

Jarosław Tioskow nazwał papierosy, alkohol i narkotyki „Trój-
kątem Bermudzkim”. Opowiadał o tym, jak jego koledzy wpadli  
w sidła używek. Jak zaczęła się ich „przygoda”, przez co przecho-
dzili przyjaciele i rodzina uzależnionych i jak wpływały one na ich 
pracę jako muzyków. Mówił też o popularnych dopalaczach i za-
grożeniu jakie niosą. Koncert, mimo niełatwej tematyki, miał pozy-
tywny wydźwięk. Muzyk przeplatał historie utworami bluesowymi. 
Usłyszeliśmy w jego wykonaniu m. in. przeboje Kasy Chorych. Pu-

XIX Turniej Tańca Towarzyskiego

Choroszczą owładnęły tańce! Soliści i solistki, pary taneczne 
w wielu kategoriach wiekowych nie tylko z naszej gminy, ale 
Podlasia i innych regionów Polski stanęły do rywalizacji pod-
czas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Pu-
char Burmistrza Choroszczy. 17 czerwca 2018 roku odbyła się 
już XIX edycja tej imprezy, której organizatorem była nasza 
instytucja oraz studio tańca Kadryl.

Parkiet wypełnił się tancerzami już od wczesnego przedpołudnia. 
Młodzi adepci tańca towarzyskiego w pięknych stylizacjach absor-
bowali uwagę licznie zgromadzonej widowni. Najmłodsi tancerze 
prezentowali kombinacje taneczne tańców standardowych oraz 
latynoamerykańskich. W II bloku widzieliśmy również młodzież 
mierzącą się z kombinacjami tanecznymi oraz stylami. Widzieli-
śmy piękne i profesjonalne wykonania m. in. jive, cza-czy, czy wal-
ca wiedeńskiego nazywanego królem walca. III blok był blikiem 
mistrzowskim, gdyż rozegrane zostały Mistrzostwa Okręgu Pod-
laskiego. Mistrzowie i mistrzynie parkietu łamali zasady wszelkiej 
grawitacji oraz przekraczali granice elastyczności ciał, oczywiście 
tylko w kategoriach tańców latynoamerykańskich. W tańcach stan-
dardowych roztaczali czar i błysk eleganckich strojów i fryzur. Oczy 
zgromadzonych nie mogły oderwać się od parkietu wypełnionego 
parami tanecznymi.

W imprezie nie zabrakło silnych akcentów z Choroszczy: dwie 

grupy zajęć tańca nowoczesnego z Centrum Kultury w Chorosz-
czy: Dziołchy i Hiphopowa Drużyna wystąpiły pomiędzy blokami 
tanecznymi prezentując nieco inne style tańca na równie wysokim 
poziomie. Wśród turniejowych tancerzy znalazło się grono uczest-
ników zajęć tańca towarzyskiego z choroszczańskiej instytucji, któ-
rych prowadzą Karolina Poniatowicz oraz Dariusz Jabłoński. Nasi 
instruktorzy również podczas niedzielnego turnieju zaprezentowali 
się publiczności i gronu sędziowskiemu, a swoim tańcem podbi-
li serca widzów i wzrok oceniających zdobywając tytuł Mistrzów 
Okręgu Podlaskiego w tańcach latynoamerykańskich. Jesteśmy 
dumni z osiągnięcia takiego wyniku. Serdecznie gratulujemy i cie-
szymy się, że choroszczanie mogą trenować pod okiem mistrzów! 

Zwycięzców nagradzał dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński 
oraz prezes Podlaskiego Okręgu Tańca Gracjan Konstantynowicz, 
którzy wcześniej otworzyli I i II blok konkursowy. Mistrzostwa 
Okręgu Podlaskiego otworzył Burmistrz Choroszczy Robert War-
dziński.

Dziękujemy za pomoc w organizacji XIX Ogólnopolskiego Turnie-
ju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy Burmi-
strzowi Choroszczy, Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy, dyrekcji  
i pracownikom Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cho-
roszczy, Studiu Tańca Justyna&Gracjan Kadryl z Białegostoku.

bliczność mogła bujać się w rytmach bluesa, a sprzyjał temu relaks 
na leżakach. Bliskość akwenu wodnego i piękne otoczenie pozytyw-
nie nastrajały słuchaczy. A historie o muzykach przeniosły w świat 
bluesowych lat 70 i 80 – tych. Usłyszeliśmy też piękna opowieść  
o pasji, muzyce, przyjaźni i historii bluesa w Polsce i za granicą. 

Pomimo tego, że życiorysy wielu bluesmanów naznaczone są nar-
kotykami, takie osoby jak Jarosław Tioskow są żywymi pomnikami 
historii muzyki, które edukują nie tylko muzycznie, ale i profilak-
tycznie w duchu trzeźwości.
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Pragniemy poinformować, iż Miejsko-Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Choroszczy otrzymało dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
programu Kultura Dostępna. Dzięki wsparciu finansowemu 
zostały otwarte mini centra kultury w świetlicach w miejsco-
wościach Barszczewo, Łyski i Złotoria, które są otwarte przez 
dwa dni w tygodniu od czerwca do listopada 2018 roku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Choroszcz do od-
wiedzania świetlic. W świetlicy pracuje animator, który będzie 
prowadził warsztaty. Odbędą się zajęcia z malowania, fotografii, 
tworzenia ogrodów. Osoby uczęszczające na zajęcia będą mogły 
współtworzyć ich program i zgłaszać animatorowi, czym chcieliby 
się zajmować (mogą to być np. wspólne oglądanie filmów, spotkania  
z ważnymi osobami, inne twórcze zajęcia).

Zachęcamy do odwiedzania świetlic. O spotkaniach będą informo-
wały plakaty rozwieszone we wsiach. Udział we wszystkich zaję-
ciach jest całkowicie nieodpłatny. Serdecznie zapraszamy i liczymy 
na Państwa obecność!

W ramach projektu przewidziane są też wyjazdy do instytucji kul-
tury dla uczestników zajęć. Wedle ich uznania może być to kino, 
teatr, czy muzeum. Dołożymy starań, by do wsi przyjechał spektakl 
teatralny, który zostanie pokazany wszystkim chętnym widzom.

Barszczewo

Po wielu tygodniach przygotowań w końcu jest, w końcu swoją 
działalność oficjalnie rozpoczęła Świetlica w Barszczewie! Dzięki 
wsparciu ministerialnego programu „Kultura Dostępna” oraz Mia-
sta Choroszcz, w poniedziałki i środy – począwszy od 4 czerwca 
– wszyscy mieszkańcy Barszczewa oraz okolicznych miejscowości 
mogą korzystać z prowadzonych tam przez animatora zajęć.

Czym więc w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia swojej działal-

ności może pochwalić się Świetlica w Barszczewie? Przede wszyst-
kim wesołą, zdolną, kreatywną i chętną do działania grupą zarów-
no dzieci, jak i dorosłych! Już na pierwszych zajęciach (właśnie  
4 czerwca) pojawiła się liczna grupa osób, która wraz z animato-
rem stworzyła wielki baner reklamowy świetlicy. Dumnie zawisł on 
na bramie przed świetlicą. Kolejne zajęcia upłynęły pod znakiem 
przygotowań do zagospodarowania terenu wokół świetlicy. Dzieci 
wspólnie tworzyły ozdoby z masy solnej. Samo już przygotowanie 
masy sprawiło im wielką frajdę, podobnie jak późniejsze malowanie 
ich małych dzieł sztuki. Niedługo te ozdoby zostaną wykorzystane 
do udekorowania stworzonych przez dorosłych doniczek na kwiaty.

Na życzenie młodych artystów stworzyliśmy także żelowego glut-
ka – slime’a oraz wykonaliśmy po raz pierwszy gry planszowe od 
podstaw – z własnoręcznie wykonaną planszą do gry, pionkami,  
a przede wszystkim własnymi zasadami gry!

Zajęcia w Świetlicy w Barszczewie to jednak nie tylko zajęcia senso-
ryczno-plastyczne. Po każdych warsztatach znajdujemy chwilę, by 
wspólnie wyjść na zewnątrz i oddać się rywalizacji w grach zespoło-
wych. Znajdujemy więc czas i na aktywność fizyczną!

Zapraszamy zatem wszystkich ciekawych i chętnych do działania 
osób! Świetlica w Barszczewie (i same zajęcia) dopiero się rozkrę-
cają! Do zobaczenia!

Łyski

W świetlicy w Łyskach czas szybko leci. Na naszych zajęciach 
mamy dużo energii i chęci do pracy. Do świetlicy przychodzą za-
równo dzieci jak i dorośli. Czerwiec minął nam szybko i pracowicie.  
W drugim tygodniu działalności świetlicy robiliśmy dekoracje  
z masy solnej oraz bawiliśmy się w kucharzy. Każdy uczestnik zajęć 
zrobił i upiekł swoją ulubioną pizzę. Wyszły naprawdę pyszne. 

Zapraszamy do świetlicy w Łyskach.

Mini Centra Kultury

Złotoria

Tak jest! Świetlica w Złotorii wystartowała! Mieszczącą się w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej świetlicę mieszkańcy miejscowości 
mogą odwiedzać i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez 
animatora – we wtorki i czwartki. Świetlica w Złotorii, podobnie 
jak w Barszczewie i Łyskach, została dofinansowana ze środków 
ministerialnego programu „Kultura Dostępna” oraz ze środków 
Miasta Choroszcz.

Świetlica w Złotorii swoją działalność rozpoczęła od spotkania or-
ganizacyjnego, które odbyło się 10 czerwca. Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy miejscowości spotkali się z dyrektorem Centrum Kul-
tury w Choroszczy oraz animatorem świetlicy, od których mogli do-
wiedzieć się o idei miejsca, zapytać o przeprowadzane tam zajęcia 
oraz mogli podsunąć swoje pomysły na warsztaty i nie tylko.

Zajęcia w świetlicy rozpoczęły się 12 czerwca od warsztatu pla-
stycznego dla dzieci. Razem z animatorem przygotowały one mapę 
miejsc szczególnych w Złotorii. I tak na pierwszym planie dużego 
plakatu znalazła się rzeka Narew i Supraśl, a tuż za nimi między 
innymi szkoła, Kościół, czy sklep, a nawet przystanek autobuso-
wy. Kolejne zajęcia to już start z wysokiego C. Dzieci uczestniczyły  
w warsztacie wprowadzającym w tajemnice fotografii smartfonowej 
oraz na życzenie – tworzyły żelowego glutka – slime’a. Dorośli zaś 
przygotowali formy do stworzenia doniczek, które ozdobią otocze-
nie świetlicy.

Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców Złotorii i okolic do od-
wiedzania świetlicy! My dopiero się rozkręcamy!
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”Św. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i dorosłych” – konkurs plastyczny 
Już po raz ósmy Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła 
II w Choroszczy zorganizowało konkurs plastyczny ,,Św. Jan 
Paweł II – przyjaciel dzieci i dorosłych” o zasięgu regionalnym 
związany z Patronem naszej placówki. Jak co roku honorowy 
patronat objął Burmistrz Choroszczy pan Robert Wardziń-
ski. Celem konkursu było zapoznanie dzieci z osobą Św. Jana 
Pawła II- przyjaciela dzieci i dorosłych, ukształtowanie i roz-
wijanie twórczej aktywności dzieci oraz zaprezentowanie ich 
twórczości plastycznej. 

Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialny był zespół do 
spraw patrona: Ewa Konarska, Janina Duliniec, Anna Gawieńczuk, 
Elżbieta Sokół, Helena Stigańcow i Agnieszka Odyniec. Na konkurs 
wpłynęło bardzo dużo prac – 86. Wykonały je dzieci przedszkolne 
w wieku 3 – 6 lat. Prace zostały nadesłane z Białegostoku, Bielska 
Podlaskiego, Knyszyna, Łap, Łomży, Łubina Kościelnego, Supraśla, 
Suwałk oraz z naszych przedszkolnych placówek gminnych ( Barsz-
czewa, Kruszewa, Łysek). Otrzymaliśmy również piękne prace ze 
Szkoły Podstawowej z Choroszczy – od dzieci z kl. ,,O”. Komisja 
konkursowa przy rozstrzyganiu prac plastycznych wzięła pod uwa-
gę kryteria tj. zgodność prac z tematem, samodzielność wykonania 
oraz estetykę prac. Dziecięce dzieła były wykonane różnorodnymi 
technikami plastycznymi: rysowanie pastelami, malowanie farbami, 
wyklejanie kulkami krepiny oraz plasteliny i collage. Dzięki hojności 
naszych sponsorów mogliśmy nagrodzić wielu laureatów: 20 dzieci 
otrzymało nagrody, a 30 wyróżnienia. Nagrodzone prace są prezen-
towane w naszym przedszkolu.

Uroczystość wręczenia dyplomów i upominków odbyła się 
18.05.2018r. w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II  
w Choroszczy. Przybyłych gości powitała p. dyrektor Bożena Len-
czewska. Oprócz laureatów i ich opiekunów zaszczycili nas swoją 
obecnością: burmistrz Choroszczy p. Robert Wardziński, ks. pro-
boszcz parafii w Choroszczy Leszek Mieczysław Struk, Przewod-
niczący Rady Rodziców p. Jan Perkowski, Dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy p. Przemysław 
Waczyński, Prezes Koła Emerytów i Rencistów p. Irena Sakowicz, 
zastępca p. Jan Romańczuk, Dyrektor biblioteki w Choroszczy  
p. Elżbieta Wróblewska, Dyrektor przedszkola Nr.42,,Niezapomi-
najka” w Białymstoku p. Elżbieta Karpowicz. Laureaci konkur-

su otrzymali dyplomy i piękne nagrody dzięki hojności naszych 
sponsorów: Burmistrz Choroszczy p. Robert Wardziński, ks. pro-
boszcz parafii w Choroszczy, mgr Leszek Mieczysław Struk, Urząd 
Marszałkowski w Białymstoku, NSZZF i PW, Zarząd Terenowy  
w Czerwonym Borze, p. Mieczysław Frankowski-sklep z materiała-
mi budowlanymi, p. Grzegorz Krysiewicz-sklep Lewiatan w Cho-
roszczy, p. Piotr Romanowski-Usługi parkieciarskie, p. Elżbieta i Jan 
Szydłowscy-Piekarnia w Choroszczy, p. Tomasz Cudowski - Go-
spodarstwo Ogrodnicze w Łyskach, p. Wojciech Jacewicz-Zakład 
Blacharski w Łyskach, p.Mirosław Kozłowski-Zakład MIRMIĘS 
w Łyskach, Firma Szafara i syn-sklep ”Narzędzia” w Łyskach,  
p. Kuderewski spółka jawna- ,,U lodziarzy”, p. Tomasz Zdrodowski 
z Sienkiewicz -GALTOM, p. Jarosław Hryszko-firma MAXI SER-
WIS-AUTO NAPRAWY w Choroszczy.

Podczas gali przedszkolaki z Łysek pod kierunkiem p. Ewy Konar-
skiej zaprezentowały inscenizację o życiu Jana Pawła II, a p. Dorota 
Sawicka zaśpiewała piękną piosenkę o rodzinnym mieście nasze-
go papieża Św. Jana Pawła II-,,Wadowice-moje miasto”. Miło nam 
poinformować, że rodzice i dziadkowie wykazali się zaangażowa-
niem w konkursie literackim ,,Moje wspomnienia o Janie Pawle II”  
i w konkursie plastycznym ,,Dar dla Jana Pawła II”. Celem konkur-
sów było zainteresowanie rodziców, dzieci i dziadków osobą Św. 
Jana Pawła II z okazji zbliżających się 98 urodzin oraz 15 rocznicą 
nadania imienia tego wielkiego Polaka naszej placówce. Na koniec 
był słodki poczęstunek. Wszystkim naszym rodzinom składamy 
serdeczne podziękowania za udział i duże zaangażowanie w kon-
kursach związanych z osobą Jana Pawła II.

Janina Duliniec

Mała książka- wielki człowiek

Z przyjemnością informujemy, iż Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Choroszczy zakwalifikowała się do projektu „Mała 
Książka – Wielki Człowiek”, skierowanego do trzyletnich czy-
telników biblioteki. 

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to kolejna akcja wpisu-
jąca się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W jej ramach 
będzie głośno o korzyściach wynikających z rodzinnego czytania 
już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Akcji towarzyszyć będzie 
seria wydarzeń, reklama w różnorodnych mediach. Instytut Książ-
ki chce poprzez działania promocyjne w telewizji, radiu, Internecie 
oraz przestrzeni miejskiej zachęcić rodziców, dziadków i opiekunów 
do tzw. czytania generacyjnego i przypominać o roli książki w życiu 
dziecka.

Szczegóły projektu na stronie internetowej: wielki-czlowiek.pl

Zapraszamy do odwiedzin Biblioteki Publicznej w Choroszczy i za-
łożenia karty czytelnika!

Elżbieta Wróblewska

Czerwcowe, nocne spotkania w choroskiej bibliotece stały się 
już tradycją. Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy po 
raz kolejny wzięła udział w Nocy Bibliotek – znanej i lubianej  
akcji promującej czytanie, która wzorem Nocy Muzeów sku-
pia coraz szersze grono miłośników kultury.

Tym razem spotkaliśmy się 15 czerwca, wieczorem o godz. 18.00, 
kiedy biblioteka zwykle jest już zamknięta. Tego dnia jednak Bi-
blioteka w Choroszczy otworzyła swoje podwoje dla grona ponad 
dwadzieściorga dzieci, które przeżyły prawdziwie niezapomniane 
chwile. Gorący, czerwcowy wieczór spędzony w starych, chłodnych 
murach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chorosz-
czy na pewno zapadnie w ich pamięci na długo.

W tym roku Noc Bibliotek w Choroszczy odbyła się pod hasłem 
„Śpiewająca biblioteka”, a pierwszym punktem programu było spo-
tkanie z państwem Edytą i Robertem Zarębskimi. Pani Edyta – au-
torka książek dla dzieci – opowiadała o swojej pasji pisarskiej oraz 
rysowała piękne obrazki zwierząt, które dzieci starały się odgadnąć 
w trakcie tworzenia.

Z kolei pan Robert grał, śpiewał, wciągał dzieci do zabawy oraz 
poprowadził warsztaty teatralne oraz sesję karaoke.

Potem dzieci wzięły udział w długo oczekiwanej grze bibliotecznej, 
której głównym celem było odnalezienie skarbu. Uczestnicy zosta-
li podzieleni na dwie grupy, które jednocześnie podążały tropami, 
rozwiązywały zagadki i wykonywały przeróżne zadania. Ostatecznie 
obie grupy prawie jednocześnie dotarły do „skarbu” – czekolado-
wych sztabek złota. Po intensywnych poszukiwaniach przyszedł 
czas na chwilę relaksu przy pysznym poczęstunku przygotowanym 
przez panie bibliotekarki. A na zakończenie dzieci wzięły udział  
w zajęciach z kodowania, podczas których zaprezentowany został 
robot Photon – nowy „mieszkaniec” Biblioteki w Choroszczy. 
Dzieci przekonały się, że kodowanie z Photonem wcale nie jest 
trudne!

Noc Bibliotek zakończyła się ok. 22.00. Było mnóstwo emocji  
i świetnej zabawy. Dzieci – zmęczone, ale szczęśliwe – bezpiecznie 
wróciły z rodzicami do domów. Chcielibyśmy podziękować Cho-
roszczańskiej Drużynie Harcerskiej „Solum” im. Elżbiety Zawadz-
kiej ps. „Zo” za pomoc podczas tej imprezy. Tymczasem kolejna 
Noc Bibliotek już za rok i już teraz zachęcamy do wzięcia w niej 
udziału!

 IH
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Głębokie wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci 

BRATA
Eugenii Samojłowicz

członkini zespołu Klepaczanki
składają

Koleżanki i Koledzy z zespołu Klepaczanki

UWAGA: utrudnienia w ruchu w mieście Choroszcz w dn. 30.07-13.08.2018
Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia mieszkańców Gmi-
ny Choroszcz o planowanej zmianie czasowej organizacji ru-
chu na ulicach miasta, związanej z przebudową ulic: Domini-
kańskiej, A. Mickiewicza i Rynek 11 Listopada w Choroszczy. 

Czasowa zmiana organizacji ruchu wprowadza następujące ograni-
czenia w ruchu w mieście Choroszcz:

ULICA DOMINIKAŃSKA:

W związku z koniecznością wymiany gruntu na całej szeroko-
ści pasa drogowego, w dniach: od 30.07.2018r. (poniedziałek 
od godz. 8.00) do 13.08.2018 r. (poniedziałek do godz. 18.00) 
ZOSTANIE WYŁĄCZONY Z RUCHU ODCINEK UL. 
DOMINIKAŃSKIEJ – OD MOSTU NA RZECE HOROD-
NIANKA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. OGRODOWĄ (ze 
skrzyżowaniem włącznie). 

Zamknięcie tego odcinka spowoduje następujące zmiany w orga-
nizacji ruchu:

- brak dojazdu do centrum miasta Choroszcz od strony skrzyżowa-
nia ulic Zastawie I i Piaskowa – wyznaczony został objazd przez 
miejscowość Sienkiewicze i wjazd do miejscowości Choroszcz 
ulicami: Białostocką i A. Mickiewicza (od Rynku 11 Listopada do 
ul. Powstania Styczniowego), zgodnie z załączoną mapą zalecanego 
objazdu;- brak możliwości dojazdu linii komunikacji miejskiej nr 103 
do cmentarza w Choroszczy – na czas zamknięcia odcinka ul. Do-

minikańskiej, trasa linii komunikacyjnej nr 103 ulegnie czaso-
wemu skróceniu. Przystankiem końcowym będzie zatoka autobu-
sowa przy Placu Brodowicza (autobusy nie będą kursować ulicami:  
H. Sienkiewicza, Ogrodową, Dominikańską i Piaskową);

- brak możliwości dojazdu do centrum miasta Choroszcz autobu-
sów linii komunikacyjnej nr 11161 Białystok-Kruszewo – na czas 
wyłączenia z ruchu odcinka ul. Dominikańskiej, trasa linii komu-
nikacyjnej nr 11161 ulegnie czasowemu skróceniu. Autobusy 
kursujące na tej trasie będą kursować z pominięciem ulic: Domi-
nikańskiej, Ogrodowej i H. Sienkiewicza. Przystankiem umożliwia-
jącym wsiadanie i wysiadanie w miejscowości Choroszcz, będzie 
tymczasowy przystanek zlokalizowany na ul. Piaskowej przy posesji 
nr 2;

- dojazd do posesji położonych przy ul. Dominikańskiej na odcinku 
od Rynku 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Ogrodową odbywać 
się będzie ulicami: Szkolną i Rynek 11 Listopada – Wykonawca 
przebudowy Rynku 11 Listopada w Choroszczy umożliwi, na czas 
zamknięcia skrzyżowania ulic: Dominikańskiej i Ogrodowej, prze-
jazd wykonaną jezdnią na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Domini-
kańskiej;

- dojazd do Urzędu Miejskiego w Choroszczy odbywać się będzie 
od strony ul. Ogrodowej drogą wewnętrzną – wjazd z ul. Ogrodo-
wej obok budynku o nr porządkowym 2B.

ULICA RYNEK 11 LISTOPADA:

W związku z realizacją III etapu przebudowy Rynku 11 Listopa-
da w Choroszczy, OD DN. 30.07.2018 NASTĄPI CZASOWE 
WYŁĄCZENIE RUCHU NA ODCINKU OD UL. J.K. BRA-
NICKIEGO DO ULICY A. MICKIEWICZA. Taki stan będzie 
utrzymywał się do końca prowadzonych robót budowlanych. Ob-
jazd od ul. J.K. Branickiego do ul. Białostockiej odbywać się będzie 
zgodnie z trasami objazdów obowiązujących dla prowadzonej rów-
nolegle przebudowy uli. A. Mickiewicza.

Mając na uwadze powyższe, Urząd Miejski w Choroszczy prosi 
wszystkich użytkowników dróg: mieszkańców, pieszych, kierow-
ców, a w szczególności osoby korzystające ze środków zbiorowej 
komunikacji, o wyrozumiałość z powodu utrudnień w ruchu, na 
jakie napotkają w najbliższym czasie.

Kierowcom jadącym do centrum Choroszczy od strony Miasta Bia-
łystok, zaleca się kierowanie w kierunku drogi krajowej S8 i wjazd 
od strony węzła „Choroszcz”.

Za utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Urząd Miejski w Choroszczy

Od początku lipca trwają wakacyjne rozgrywki piłki nożnej. Do tegorocznej 
edycji zgłosiło się 8 drużyn. 
Po czterech rozegranych seriach gier na prowadzeniu znajduje się Chorten Białystok, 
przed Lambdą Choroszcz, Izbiszczami i Rajkomem Choroszcz. Obrońca tytułu dru-
żyny Kopnij Babkę w Czapkę zajmuje 5 miejsce. Kolejne miejsca zajmują  Zaczerlany, 
Swój Bukiet i No Name. Mecze odbywają się w poniedziałki na choroszczańskim orliku,  
a ostatnie trzy kolejki odbędą się 13, 20 i 27 sierpnia. 
Więcej szczegółów znajduje się na stronie rozgrywek: www.m-gckis.ligspace.pl

Wakacyjna Liga Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS
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Projekt „Jestem Dziennikarzem” na półmetku
Od połowy lutego piętnaście osób w wieku 13-19 lat bierze 
udział w warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez 
MGCKiS w ramach projektu „Równać Szanse”. 

Młodzi adepci w ramach warsztatów poznają tajniki dziennikarstwa. 
Podczas spotkań adepci uczą się tworzyć m.in. reportaż, relacje czy 
przeprowadzać wywiady ze znanymi osobami. Poznali tez techniki 
robienia zdjęć. Zupełnym novum były warsztaty w Polskim Radiu 

Białystok gdzie młodzi dziennikarze uczyli się przeprowadzać son-
dę uliczną. W ramach warsztatów młodzież wzięła udział w nagra-
niu audycji  pt. „ W domu najlepiej”. Finał warsztatów zaplanowany 
jest na 15 września, a przed jego uczestnikami jeszcze nagranie au-
dycji telewizyjnej oraz wydanie gazety. 

Adam Kamieński

Z Centrum Kultury jestem związany praktycznie od zawsze. 
To tutaj wraz z kolegami organizowaliśmy pierwsze dyskote-
ki, bale sylwestrowe. W zamian jako wolontariusze pomagali-
śmy przy organizacji festynów, wydarzeń, koncertów. 

Od samego początku istnienia MGCK ważny był głos ówcze-
snej młodzieży. Pierwsza dyrektor Centrum mocno zachęcała do 
współpracy, przez co byliśmy bardzo aktywni i pomocni. Dzięki tej 
współpracy mogliśmy założyć istniejący do dzisiaj zespół „Nervo-
vohoży”, wraz z Jackiem Dąbrowskim i Piotrkiem Gryguciem do-
łączyliśmy do zespołu redakcyjnego „Gazety w Choroszczy”. Po-
czątki Centrum wspominam z sentymentem, kawiarenka zawsze 
pełna młodych ludzi, wspólne oglądanie telewizji, gra w chińczyka 
lub w ping-ponga. Tutaj stworzyliśmy koło teatralne, wystawiając 
niepowtarzalny spektakl choinkowy dla dzieci. Centrum Kultury to 
także moje pierwsze miejsce pracy i organizacja od podstaw du-
żych wydarzeń, takich jak Dni Choroszczy czy też Jarmark, to też 
nauka i współpraca z artystami, prelegentami oraz publicznością. 
Do dzisiaj to doświadczenie owocuje. Od 2015 ponownie jestem 
w kadrze Centrum, już jako osoba dojrzała mogąca podzielić się 

Moje 25 lat z Centrum Kultury...
wiedzą i doświadczeniem z innymi, jednakże wciąż czegoś się w tej 
pracy uczę. Centrum na przestrzeni lat mocno się rozwinęło. A ja 
na przestrzeni lat patrzę z satysfakcją na coraz większą grupę ludzi 
biorącą udział w wydarzeniach przez nas organizowanych. Oby tak 
było przez kolejne 25 lat.

Adam Kamieński
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W Leningradzie część więźniów pracuje w warsztatach meta-
lurgicznych zbudowanych na terenie więzienia. Kryminaliści 
zgrupowani są oddzielnie od grupy politycznych. Oddzieleni 
siedzą za drzwiami okratowanymi. 

Polityczni mają swobodę poruszania się po więzieniu. Mają moż-
ność otrzymywania przesyłek, pieniędzy, listów, gazet, książek, 
czynna jest biblioteka. Część więźniów śpi na betonie pod łóżka-
mi, część na żelaznych kratach imitujących łóżka. Pod względem 
moralnym grupa polityczna przeciętna. W każdym razie kradzie-
ży, jak również bójek nie ma. Z Leningradu przewieziono mnie 
do Wołogdy. Więzienie w Wołogdzie znajduje się w starym zam-
czysku z czasów Katarzyny [II] cesarzowej. Jest więzieniem prze-
sylnym. Tu zetknąłem się z ulicznikami rosyjskimi tzw. bitowi kami 
[bytownikami – wegetującymi], przestępcami kryminalnymi. Ele-
ment podły. To nie są nasi ulicznicy. Za marnego łacha sprzedał-
by rodzonego brata. Najlepszego kolegę zdradziłby bez namysłu. 
Pierwsze zetknięcie się z nimi zakończyło się na rękoczynach. Tylko 
wymowa pięści wywołuje u nich uznanie. Więzienie w Wołogdzie  
w przeciwieństwie do więzień innych, w których przebywałem – 
dość czyste. Pożywienie lepsze. Gazety i książki do czytania. Straż-
nicy zrównoważeni, nie grubiańscy. Łaźnia co 5 dni. Opieka lekar-
ska należyta.

Obóz (łagier) pod Archangielskiem (kamieniołomy)

Z Wołogdy zostałem przewieziony do Mołotowska nad Bia-
łym Morzem. Tu był mój pierwszy obóz - łagier. Pierwsze 
chwile straszne. Towarzystwo złodziei i prostytutek. Walka  
o życie. Przeświadczenie istniejące wśród nich, że tak być musi. 
Zapluskwione baraki. Złodziejstwo okropne. Tylko się oddaliłeś na 
chwilę, a już stwierdziłeś brak garderoby pozostawionej w baraku. 
Byłem w Mołotowsku 2 tygodnie. Z Mołotowska wywieziono mnie 
pod Archangielsk do kamieniołomów w obóz „Karier Łomowo-
je”. Obóz położony na wzgórzu, skąd roztaczał się rozległy widok 
na okolicę lesistą, pokrytą wzgórzami i jeziorami. Budynki prze-
ważnie nowe. W niektórych barakach malowane podłogi. Czysto  
i ciepło. Pomoc lekarska zapewniona.  Łaźnia co 5 dni. Prycze pię-
trowe, dla stachanowców łóżka z kocem, prześcieradłem i poduszką. 
Większość więźniów to Rosjanie – przestępcy kryminalni, złodzie-
je i bandyci mężczyźni; kobiety Rosjanki to przeważnie więźniarki  
z grupy politycznej (kilka kobiet pochodziło z b. książąt rosyjskich). 
Reszta więźniów południowcy: Kaukaz, Uzbeko-Tadżykistan, no 
i my Polacy. Poziom umysłowy przeciętny.  Poza wymienionymi 
kobietami Rosjankami pochodzącymi z arystokracji i spośród nas 
Polaków dwóch profesorów gimnazjalnych, reszta szary przecięt-
ny człowiek pracy: rolnik, robotnik, rzemieślnik. Poziom moral-
ny różnorodny. Należy podkreślić dość wysoki moralny poziom 
więźniów z Kaukazu. Nigdy nikt z nich nikomu w obozie nie 
ukradł. Nie było między nimi bójek. Stronili od reszty więźniów.  
Z Polakami żyli zgodnie i żywili do nas sympatię. Z Rosjanami  
z grupy politycznej żyliśmy również zgodnie. Kobiety Rosjanki  
i Polki, poza tym złodziejki i prostytutki oddawały się formalnie 
każdemu za kawałek nawet chleba.

Władze łagieru zazwyczaj składające się z kryminalistów nie gardziły 
ofiarowanym łachem z odzieży, w następstwie, czego następowało 
zwolnienie od pracy. Często pod pozorem rewizji najbezczelniej za-
bierano więźniom płaszcze, swetry lub inne części garderoby służą-
ce do codziennego użytku.

Pobudka normalnie była w tym obozie o godz. 5, gdyż już o godz.  

6 stawało się na miejscu pracy. Do ciężkiej pracy w kamieniołomach 
odległych od obozu 500 m jak na szyderstwo, co dzień w chwi-
li odejścia przygrywała orkiestra złożona ze skrzypiec i harmonii,  
a wospitatiel (oświatowiec) wygłaszał przemówienie o potrzebie pra-
cy i podniesieniu jej wydajności. Śniadanie o godz. 6.30 złożone  
z zupy i 600 g chleba. Potem aż do godz. 14.00 walenie kilofem 
lub łomem zamarzłą skalną ścianę aż do wykruszenia kamieni łado-
wanych potem na platformy. Mróz do -25 stopni dochodził wów-
czas. Niejednokrotnie ręce i nogi, nieposiadający ciepłych rękawic 
i butów całych, poodmrażali. Praca ciężka i niebezpieczna, gdyż 
groziło kalectwo utraty nóg lub zupełnego zgniecenia i śmierć skut-
kiem osuwających się głazów i zamarzniętej ziemi. Wielu utraciło 
tam nogi. Mnie również przysypała ziemia, uratowali współkoledzy 
obok pracujący.

Norma na tzw. 1.szy kocioł było ułożenie w pryzmę 1,5 m3 kamie-
ni szabru przesianych przez sito z odwiezieniem piasku do jeziora 
oddalonego 70 m. Trzeba było nieraz 20 lub więcej taczek wywieźć 
zanim osiągnęło się upragnioną ilość kamieni. Wściekłość ogarniała 
człowieka, że musi pracować na wzmacnianie potęgi ciemiężców. 
Kamieni wielkich na 100% na normę trzeba było ułożyć 1,1 m3. 
Załadować kamieniem platformy 20 ton uważało się również jako 
norma. Za niewykonanie zadania karcer - śmierdzący barak z cia-
snymi kajutami, bez okien. Jeść siedzący tam nic nie otrzymywał.

Pożywienie normalne więźnia w tym obozie było: 1. kocioł – 900 
g chleba, 10 g cukru, dwa razy dziennie i żytniej mąki. 2. kocioł 
– 1200 g chleba, 10 g cukru i dwa razy dziennie posiłek z dwóch 
dań. 3. kocioł – 1300 g chleba, 10 g cukru i dwa razy dziennie po-
siłek dwóch dań z dodatkiem kompotu i ryby. Stołówka urządzona  
w obozie była wspólna, gdzie były blaszane miski. Łyżki przynosiło 
się ze sobą.

Ubranie więźniów: fufajki watowane (kurtki), buszłaki, bawełniane 
watowane buty na gumie, czapki watowane i watowane spodnie. 
Rosjanie otrzymywali zwykle ubiór lepszy, Polacy gorszy. Od czasu 
do czasu urządzane były popisy chóru i orkiestry mandolinowej. 
Udział brali tylko Rosjanie. Gazety i książki otrzymywaliśmy rzad-
ko i to treści propagandowej. W podręczniku popularnym geografii 
(jednej z książek nam danych do czytania) znalazło się takie określe-
nie o Polsce: w 50% ziemia należy do obszarników, przemysł nie-
rozwinięty, ludność odżywia się lebiodą i korą z brzozy itp. łgarstwa.

Obóz (łagier) w Mołotowsku

W obozie tym byłem 1 miesiąc. Stamtąd wywieziono mnie do Mo-
łotowska nad Białym Morzem, nowo budującego się portu. Mo-
łotowsk położony na bagnach tundry polarnej, na kościach i krwi 
tysięcy niewolników bolszewickiego reżimu. Miasto drewniane,  
z kilkunastu fabrykami metalurgicznymi i dokami, liczące 130 000 
mieszkańców, z czego połowa więźniowie i przymusowo osiedleni. 
Prąd Golfstrom [Golfsztrom] docierający tu powoduje, że port cały 
rok jest czynny. Morze nie zamarza. Szerokim półkolem wachlarzo-
wato rozszerzającym się na wschód i zachód od morza położone 
są łagiery, gdzie wśród mrozów nocy i dni arktycznych pracują bez 
przerwy nowocześni niewolnicy czerwonego cara.

Tu podobnie jak w poprzednio opisywanym obozie większość więź-
niów to Rosjanie, następnie idą Azerbejdżanie i inne ludy Kaukazu, 
wreszcie Polacy. Bliskość miasta spowodowała, że władze wydawały 
przepustki na prawo pracy bez konwoju.  

Z prawa tego i z przepustek korzystali tylko Rosjanie kryminaliści. 
Polityczni więźniowie takich przepustek nie otrzymywali. Poziom 
umysłowy ogólny więźniów niski. Pod względem moralnym stan 
więźniów okropny: kradzieże, seksualizm zastraszający (sprzyjała 
temu obecność kobiet lekkiego prowadzenia się, znajdujących się 
na terenie obozu, tak Rosjanek jak i Polek). Każdy Iwan miał swą 
Marusię i na oczach wszystkich w baraku załatwiał swe potrzeby 
zmysłowe. W stosunku do Polaków nastawienie Rosjan wrogie. Od 
czasu do czasu wyświetlany były filmy o treści propagandowej: re-
wolucja – Lenin itp.

Pobudka każdego dnia godzina 5. Śniadanie we wspólnej dużej sto-
łowej - jadalni od godz. 5 do 7. Odmarsz do pracy o godz. 7. Roz-
poczynano pracę o godz. 9, ponieważ wówczas w grudniu dopiero 
rozwidnia się o tej porze. Obiad o godz. 18.00. Prace przeważnie 
ciesielskie, murarskie i roboty ziemne. Praca w zimie odbywa się 
przy mrozach dochodzących do - 40 stopni. Dziwiłem się, jak mogą 
przy - 35 stopniowych mrozach pracować murarze przy budowie 

gmachów 5. i 6.piętrowych.

Kobiety obowiązane są wykonać taką samą pracę jak i mężczyźni. 
Najłatwiejsza pracą było oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu. Należa-
ło oczyścić 120 m2 ulicy i otrzymało się 3.ci kocioł. Polacy w tym 
obozie nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia. Rosjanie i Kau-
kascy [mieszkańcy Kaukazu] przy robotach murarskich zarabiali 
do 100 rb. miesięcznie. W stosunku do płac w poprzednim obozie, 
gdzie stachanowiec otrzymywał 30 rubli za niewspółmiernie cięż-
szą pracę, było to wynagrodzenie wysokie. Pieniądze te więźniowie 
przeważnie przepijali. Wynagrodzenie było takie: 1.szy kocioł 500 g 
chleba, zupa z rybą na śniadanie, zupa z kaszą na obiad. 2.gi kocioł 
– 800 g chleba, zupa z dodatkiem ryby i kaszą na śniadanie, obiad  
z dwóch dań z dodatkiem ryby. 3.ci kocioł – 900 g. chleba, śniadanie 
z dwóch dań z gulaszem lub sosem do kaszy, obiad z trzech lub 
czterech dań z dodatkiem ryby i trzy razy w tygodniu porcja mięsa. 
Posiadającym 2.gi i 3.ci kocioł przysługiwało prawo kupna jeszcze 
300 g chleba. Był to najlepszy pod względem wyżywienia obóz,  
w jakich byłem. Ubrania jak wszędzie fufajki, buszłaki, spodnie 
watowane, czapki watowane i watowane buty i rękawice. Polacy 
otrzymywali ubrania bardziej zniszczone. Przy 35-ciostopniowym 
mrozie do pracy już się nie wychodziło. Dla chorych był szpitalik. 
Przeważna liczba chorych na cyngę (szkorbut).

Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka Komi

Z obozu w Mołotowsku wysłany zostałem do Komi ASRR do 
Uchtiżymłagu, miejscowości Krutaja 120 km od miasta Uch-
ty. Obóz Gazostroj nr 9, a następnie przekształcono jego nazwę 
na Sażowyj zawod, 6 km od miejscowości Krutaja. Obóz ten, do 
którego wysłano około 300 osób, w czym było około 50 Polaków  
i Żydów polskich, reszta to Rosjanie kryminaliści, był przed naszym 
przybyciem obozem karnym dla niepoprawnych więźniów. Położo-
ny wśród lasów tajgi północnej, z daleka od kolei, przy trakcie bi-
tym Uchta-Krutaja. Nazwa obozu powstała od złóż naftowych cią-
gnących się od Uchty do Krutoj i prawdopodobnie dalej do Uralu  
i Peczory. Na ogół szyby naftowe mało opłacalne. Lasy: karłowata 
brzezina, nędzna sosna i świerk oraz potężne modrzewie (listwien-
nica zw. po rosyjsku). Obozy przymusowej pracy wszystkie bez wy-
jątku są tam nieopłacalne. Zbóż żadnych się nie uprawia. Wszystko 
się dowozi z innych części Rosji. Baraki – rudery z dziurami, któ-
rędy śnieg zawiewał, przypominały nie mieszkania istot ludzkich, 
lecz jakichś zwierząt. Podłogi w nich z cienkich okrąglaków. Nigdy 
niemyte. Prycze również z takich, że samych okrąglaków. Baraki 
okropnie zapluskwione. Żadnych sienników, koców itp. Tak jak dla 
zwierząt skazanych na zagładę.

Tu dopiero poznałem gehennę obozu północnego. Przeważająca 
liczba więźniów to Rosjanie – kryminaliści i kilku politycznych, dalej 
południowcy z Kaukazu, no i Polacy przeważnie społecznie opasny 
element [społecznie niebezpieczny element] i oskarżeni o przejście 
granicy. W obozie tym kobiet nie było. Nastrój Rosjan do nas wrogi. 
O współżyciu jakimkolwiek mowy nie było. Stanowiliśmy odrębny 
świat. Rosjanie faworyzowani byli przez władze łagieru składające 
się z b. łagierników lub będących jeszcze dotychczas więźniami.

Rosjanie stale posiadali 3.ci kocioł, z nas mało który go otrzymywał. 
Zwalniani od pracy byli przede wszystkim tylko Rosjanie, my rzad-
ko kiedy uznawani byliśmy przez lekarza za chorych i zwolnienia 
prawie nigdy nie otrzymywaliśmy. Szerzyła się cynga od marnego 
wyżywienia. Kryminaliści rosyjscy wywoływali bójki bez powodu. 
Skargi można było zanosić tylko chyba do Boga. Wśród komendan-
tów łagieru nie znalazłeś sprawiedliwości. Za ich wiedzą odbywały 
się systematyczne rabunki odzieży i pieniędzy, przede wszystkim  
u Polaków i Żydów. Do rabunków przyczyniała się rozpowszech-
niona gra w karty, w której brali udział również i komendanci. Po-
ziom umysłowy Rosjan niski, u nas przeciętny. Poziom moralny 
niski. Typy zbrodniarzy, morderców, bandytów, złodziei itp.

Mała grupa Polaków i Żydów z Polski tonęła w ogólnej liczbie więź-
niów. Pod wpływem ciężkiej pracy Żydzi fizycznie załamywali się  
i wyczerpywali. Każdy stał się wprost nędzarzem. Nie było więcej 
narzekań na dawne stosunki w Polsce, ale odwrotnie – by Polska na 
nowo powstała i przygarnęła wszystkich swych obywateli. Komuni-
stów polskich łagier Gazostroj nawrócił, przestali być komunistami.
 

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

Choroszczanin w łagrach sowieckich cz. 2
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Deszczowa aura nie przeszkodziła w rozpoczęciu Letniego Grand Prix w Siatków-
ce Plażowej. W deszczową sobotę 14 lipca na boisku przy „Kominowym Bajorze” 
grały dwie drużyny, a w drugim turnieju, który odbył się 28 lipca w Agroturystyce 
Jeroniczówka pogoda była już idealna do gry i na starcie były cztery drużyny.  

Zawodnicy za każdy turniej otrzymują medale, a także upominki, a dodatkowo drużyny  
w każdym turnieju zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej, której najlepsi po czte-
rech turniejach otrzymają Puchar Burmistrza za wygranie całego Grand Prix. Kolejne 
turnieje odbędą się 11 i 25 sierpnia na Kominowym Bajorze w Choroszczy – początek 
każdego turnieju o godz. 12:00, a zapisy będą się rozpoczynać pół godziny wcześniej.

Letnie Grand Prix w siatkówce plażowej rozpoczęte

W miniony weekend na plaży Białostockiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w białostockich Dojlidach odbyły się Mistrzostwa 
Województwa w Piłce Nożnej Plażowej. 

Wzięły w nich udział nasze dwie gminne drużyny: LZS Choroszcz 
i Izbiszcze. Biało-niebiescy swój udział zakończyli na sobotniej 

Dwie nasze piłkarskie drużyny: Lambada Choroszcz i Na-
rew Choroszcz poznały rywali z którymi zmierzą się w I run-
dzie Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego. 

Oba mecze planowane są na niedzielę 19 sierpnia: Lambada na Sta-
dionie Miejskim w Choroszczy podejmie A-klasowy KS Grabów-
ka, a Narew zagra na boisku w Piątnicy Poduchownej z drużyną 
Biel Sonarol Jeziorko. Gdy będą znane dokładne godziny meczów, 
szczególnie tego rozgrywanego w Choroszczy oczywiście poinfor-
mujemy na naszej stronie. 

Lambada i Narew poznały rywali w 
Pucharze Polski

Izbiszcze wicemistrzem województwa w Beach Soccerze
fazie grupowej, ale zdecydowanie lepiej poszło Izbiszczom, które 
wygrały swoją grupę w sobotę, a w niedzielę zagrały w meczach 
finałowych. W półfinale zielono-czarni pokonali 7-3 ekipę KZK, 
a w finale ulegli FC Bankietowi Tykocin 3-6 i tym samym zostali 
wicemistrzami województwa – gratulujemy!

fot. BOSiR
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Na prowadzeniu w Piłkarskiej Lidze Gminnej znajduje się 
ubiegłoroczny mistrz LZS Choroszcz, który ma na koncie 
komplet 12 zwycięstw. 

Co ciekawe LZS Choroszcz ostatnią ligową stratę punktów zaliczył 
9 października 2016 roku przegrywając 1-2 z Lambadą Choroszcz. 
Od tego czasu drużyna Jacka Dąbrowskiego zanotowała 28 kolej-
nych ligowych zwycięstw i tylko jakaś katastrofa może pozbawić 
LZS obrony tytułu mistrzowskiego. W chwili obecnej na drugim 
miejscu znajduje się Lambada Choroszcz, a na trzecim Izbiszcze, 
które mają rozegrane dwa spotkania mniej. W klasyfikacji strzelców 
na prowadzeniu znajdują się Marcin Jaromiński (LZS) i Rafał Olsie-
wicz (Izbiszcze), którzy mają na koncie po 16 trafień. 

Całość wyników, składy i statystyki znajdują się na stronie rozgry-
wek: 

www.ligagminna.ligspace.pl, 

a cotygodniowe raporty jak zawsze w internetowym wydaniu 
„Gazety w Choroszczy”. 

LZS Choroszcz na prowadzeniu Ligi Gminnej

W tym roku odbyły się Mistrzostwa Świata w Rosji, a w Cho-
roszczy odbył się „Mundial na Orliku” organizowany przez 
Jacka Dąbrowskiego z LZS Choroszcz. 

Po dwóch tygodniach zmagań najlepsza okazała się Tunezja,  
w którą wcielił się Team Chudego, który w finale pokonał 1-0 Bra-
zylię (Aqua Pomp) Trzecie mecze wywalczyły Izbiszcze (Urugwaj),  
a czwarte Cool Taxi (Arabia Saudyjska). Po meczu finałowym hono-
rowi goście: Mistrzyni Świata w skoku w wzwyż Kamila Lićwinko,  
a także kapitan Jagiellonii Białystok Rafał Grzyb dekorowali druży-
ny z podium i wręczali nagrody najlepszym zawodnikom.

Tunezja Mistrzem Świata na chorosz-
czańskim mundialu

Zbliża się nowy sezon w wykonaniu piłkarzy Narwi Cho-
roszcz, która będzie występować na poziomie A-klasy. 

Organizator rozgrywek Podlaski Związek Piłki Nożnej dokonał 
podziału drużyn na nadchodzący sezon. Będą dwie grupy 12 - ze-
społowe, (a nie trzy 8-zespołowe jak poprzednio. 

Narew w grupie II za rywali będzie miała następujące druży-
ny: Znicz Suraż, GKS Stawiski, Supraślanka Supraśl, Grab Janówka, 
Sudovia Szudziałowo, Jastrząb Knyszyn, Pogranicze Kuźnica, KS 
Grabówka, Pasja Kleosin, KS Sokoły i Orzeł Tykocin. Pierwsza ko-
lejka przewidziana jest na weekend 25/26 sierpnia i Narew rozegra 
wyjazdowe spotkanie z Orłem Tykocin.  

Celem drużyny prowadzonej przez trenera Wiesława Romaniuka  
z pewnością będzie awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale tak 
też miało być w poprzednim sezonie  i wszystko zweryfikuje boisko. 

Niemniej mamy nadzieję, że to się uda i życzymy powodzenia! 

Narew Choroszcz poznała swoich rywali 
w A-klasie

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz ogłasza 
nabór chłopców z roczników od 2006 do 2011. 

Trenerami drużyn młodzieżowych i dziecięcych klubu w nadcho-
dzącym sezonie będą Grzegorz Pieczywek i Karol Domalewski. 
Niebawem odbędą się spotkania organizacyjne z trenerami, a ich 
terminy są następujące: Dla czterech roczników 2006, 2007, 2008 
i 2009 trening organizacyjny odbędzie się w czwartek 2 sierpnia o 
godzinie 17: 00 na orliku w Choroszczy. Te roczniki będzie prowa-
dził trener Grzegorz Pieczywek – podczas spotkania z trenerem 
odbędzie się podzielenie na grupy orlik i młodzik, a także zostaną 
podane godziny i terminarz treningów.

Trenerem roczników 2010 i 2011 będzie Karol Domalewski – tre-
ning organizacyjny odbędzie się w piątek 7 września o godzinie 16: 
30 na choroszczańskim orliku.

Nabór chłopców w klubie Narew Cho-
roszcz

Zajęcia treningowe w klubie odbywają się na obiektach Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, a w okresie jesienno-zimowym na 
hali sportowej Szkoły Podstawowej. Obaj trenerzy w nadchodzą-
cym sezonie będą także reprezentować barwy drużyny seniorów 
Narwi Choroszcz – więc tym bardziej dzieci będą miały większą 
motywację do pracy, a także będą odwiedzali stadion podczas me-
czów seniorów i kibicowały swoim trenerom! 


