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Absolutorium i wotum 
zaufania dla Burmistrza

6. z kolei absolutorium oraz po raz 3. wotum 
zaufania udzielone przez radnych miejskich 

Burmistrzowi Choroszczy – to jedne z ważniej-
szych informacji płynących z XXIII Sesji Rady 

Miejskiej w Choroszczy.
str. 2 

Gmina Choroszcz
z nowymi radnymi

Nowy radny okręgu nr 4, a także Rada Seniorów 
Gminy Choroszcz na kadencję 2021-2025 – to 
nowe grono radnych, które od 30 czerwca 2021
roku uzupełnia samorząd Gminy Choroszcz.
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Pancerny Kułak
 –  Jerzy Kudelski

Fragmenty frontowych przeżyć Jerzego 
Kudelskiego z książki „Wspomnienia

i zapiski” wydanej w Białymstoku
w 2001 roku.
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Zajęcia wakacyjne
dla dzieci z M-GCKiS

Pracownicy i pracownice Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy przygotowali ciekawe

i różnorodne zajęcia wakacyjne na lipiec
jak i sierpień. Zapraszamy do zapisów!
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32. Jarmark Dominikański
Zapraszamy!

Burmistrz Choroszczy wraz ze współorganizatorami zapraszają 1 sierpnia br.
na 32. Jarmark Dominikański w Choroszczy. Czy w tym roku przestrzeń przy letniej rezy-
dencji Branickich w Choroszczy zdominują mężczyźni, a atmosfera będzie przepełniona 
testosteronem? Wszak tym razem patrzą na nas przenikliwe oczy jegomościa z plakatu 

jarmarkowego, będą warsztaty z pracownikami Muzeum Wojska w Białymstoku, kapele, 
które wystąpią podczas jarmarku składy mają zaiste męskie, a i gwiazda wieczoru – Szy-

mon Wydra&Carpe Diem tętnią najprawdziwszą męską mocą. Coś czujemy, że będzie się 
działo! Zapraszamy, by się o tym osobiście przekonać! A ponieważ Jarmark Dominikański 

odbywa się na pamiątkę Św. Dominka, którego dzień imieniem przypada na początku 
sierpnia, szczególnie gorąco zapraszamy na Jarmark wszystkich Dominków! Przybywajcie 

młodsi i starsi, z przyjaciółmi i rodzinami, solo – ale przybywajcie wszyscy: wykonajmy 
wspólnie – „Dominikowe” zdjęcie i odbierzcie inne atrakcyjne niespodzianki!

Tekst: UM Graf: Monika T-Ch

W pierwszą niedzielę sierpnia 2021 roku 
15 hektarów przestrzeni w okolicach parku 
pałacowego letniej rezydencji Branickich 
zapełni się stoiskami rękodzielniczymi, 
handlowymi oraz wieloma atrakcjami: dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin 
i grup przyjaciół. W Strefi e Zabaw dla dzie-
ci bezpłatne animacje zaoferuje grupa „Fa-
scynacje Animacje”, odbędą się warsztaty
z pracownikami Muzeum Wojska Pol-
skiego w Białymstoku, a wśród publicz-
ności będzie przechadzał się ludowy 
zespół „Jarzębinka”, przygrywając pod-
czas spacerów i umilając wszystkim 
czas. Nie zabraknie eleganckiej kolum-
nady zabytkowych pojazdów Stowarzy-
szenia Miłośników Starej Motoryzacji
i Techniki MOTO RETRO. Wobec tylu cie-
kawych atrakcji nie może zabraknąć i Was, 
Drodzy Goście! Podczas 32. Jarmarku Do-
minikańskiego, jak co roku, będzie się moż-
na posilić, odpocząć, zrelaksować, a także 
pobawić się przy dobrej muzyce. Jakiej?
Oto co popłynie z jarmarkowej sceny:

Program 32. Jarmarku Dominikańskiego
Choroszcz, 1 sierpnia 2021 roku:

13:00 – Zespół KLEPACZANKI /folk/
To coroczny stały gość Jarmarku. Zespół 
ludowy z Klepacz w gminie Choroszcz – 
„Klepaczanki” istnieje od ponad 30 lat. Ma 
na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród. 
Bierze udział w szeregu przeglądach i kon-
kursach. Cały czas występuje i koncertuje. 

13:30 – Zespół MIKRON /folk białoruski/ 
Zespół Mikron powstał 6 lat temu przy 
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
BSM w Białymstoku. Członkowie zespołu 
są miłośnikami muzyki wschodniej (kre-
sowej). 15-osobowa grupa w swoim reper-
tuarze ma utwory współczesne i dawne, 
ludowe opracowane oraz popularne. Wy-
konuje je w języku zarówno polskim jak 
i białoruskim, rosyjskim oraz ukraińskim. 
Pracuje pod okiem wybitnego muzyka, 
akordeonisty, zasłużonego działacza kultu-
ry RP, pochodzącego z Grodna (Białoruś)
– Wiktora Małanczyka. Zespół był uczest-
nikiem wielu występów, koncertów, festi-
wali i konkursów w kraju oraz za granicą.

15:00 – Przejazd zabytkowych aut
Stowarzyszenia MOTO RETRO

To kolejny stały gość Jarmarku i niemal 
równolatek wydarzenia. Co roku Stowa-
rzyszenie zaskakuje uczestników imprezy 
ciekawymi pojazdami, o rozmaitych funk-
cjach i rodowodach. Obok Syren, Ład, 
Wołg i Warszaw, pojawiają się Fiaty, Polo-
nezy, Skody i Trabanty, a także wiele, wiele 
innych zabytkowych okazów. Ich prze-
jazd w dumnej, eleganckiej kolumnadzie 
zawsze jest wydarzeniem samym w sobie.
W każdej przestrzeni zacne wehikuły prezen-
tują się okazale, ale ich widok na tle pałacowej 
zieleni parku oraz w zabytkowym anturażu 
letniej rezydencji Branickich w Choroszczy
– to must have każdego Jarmarku Domin-
kańskiego w Choroszczy – także tegorocznego.

17:15 Wspólne „Dominikowe” zdjęcie 
uczestników pod sceną Jarmarku

18:00 – NIEMORALNA PROPOZYCJA
/folk, rock, ska/

Niemoralna Propozycja – to projekt po-
wstały w sierpniu 2016 r. w Białymstoku. 
Gatunek, jaki reprezentuje formacja to 
przede wszystkim polska muzyka rockowa 
oraz wschodni folk-rock. Są to w większo-
ści covery, ale również piosenki autorskie. 
Zespół tworzy siedmiu facetów: każdy
z nich zwariowany na swój sposób.
W lutym 2020 zespół zadebiutował na fe-
stiwalu „Piosenka Białoruska”, zdobywa-
jąc I miejsce w swej kategorii z piosenką 
„Kali kalina”. 

20:00
Szymon Wydra
& Carpe Diem

Szymon Wydra to jeden z najbardziej roz-
poznawalnych wokalistów polskiej sceny 
muzycznej, którego kariera nabrała tem-
pa wraz z udziałem w I edycji programu 
IDOL. Szymon Wydra & Carpe Diem jest 
zdobywcą najważniejszych nagród prze-
mysłu muzycznego m.in.: Eska Music 
Awards w kategorii Artysta Roku, Złoty 
Dziób Radia Wawa – Przebój roku „Życie 
Jak Poemat”, Superjedynka Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu za nagranie najlep-

szej płyty – „Bezczas”, w kategorii Rock, 
Mikrofon Popcornu – Wokalista Roku, 
Sopot TOPtrendy. Do największych hitów 
zespołu należą: „Życie jak poemat”, „Teraz 
wiem – carpe diem”, „Bezczas”, „Gdzie je-
steś dziś”, „Pozwól mi lepszym być”, „Jak 
ja jej to powiem”, „Całe życie grasz”, „Poza 
czas”, „Żołnierz – za Waszą i naszą krew”.

To wszystko w Choroszczy już 1 sierpnia!
Czekamy na WAS!!!

Jaki będzie 32. Jarmark Dominikański
w Choroszczy? Przekonajmy się. Tajem-
niczy mężczyzna z plakatu, nazwijmy go
– Dominkiem, może sugerować męski 
przekaz wydarzenia. Niemniej w ten spo-
sób chcemy nawiązać do tajemniczej i prze-
pięknej Kobiety-Słowianki, która zdobiła 
30. Jarmark Dominikański w 2019 roku,
a jej przenikliwe spojrzenie hipnotyzowa-
ło każdego.  W ubiegłym – zakłóconym 
przez pandemię roku – para pojawiła ra-
zem, ale na zakłóconym ekranie. Teraz ma 
szansę objawić się w całej okazałości: oto
i on – 32. Jarmark Dominikański 2021! 

Zapraszamy serdecznie!

Podczas Jarmarku, dla wszystkich 
chętnych, będzie stacjonował

Mobilny Punkt Szczepień
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Gmina Choroszcz 
ma nowych radnych

Nowy radny okręgu nr 4 –  Pan Marcin Popławski, a także Rada Seniorów Gminy 
Choroszcz na kadencję 2021-2025 – oto nowe grono radnych, które 

od 30 czerwca 2021 roku uzupełnia samorząd Gminy Choroszcz. Nowo wybranym 
radnym gratulujemy wyboru i życzymy inspirujących, prorozwojowych decyzji, 

podnoszących jakość życia społeczności Gminy Choroszcz.

Tekst: UM  Fot: J. Romanowski - archiwum M. Popławskiego

Nowy radny okręgu nr 4 to Pan Marcin 
Popławski, wybrany w wyborach uzu-
pełniających w dniu 13 czerwca 2021 
roku. Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej 
w dn. 30.06.2021, Przewodnicząca Miej-
skiej Komisji Wyborczej – Pani Justyna 

Łapińska-Popko odczytała Obwieszczenie 
Komisarza Wyborczego w Białymstoku I 
z dnia 14.06.2021 r., potwierdzające wy-
bór radnego z listy Nr 2 KWW „Nasza 
Choroszcz”, a następnie treść zaświadcze-
nia Miejskiej Komisji Wyborczej w Cho-

roszczy, stwierdzającego wybór Marcina 
Popławskiego na radnego Rady Miejskiej 
w Choroszczy w okręgu Nr 4 w Chorosz-
czy. Radny-elekt, po wysłuchaniu hymnu 
narodowego i hejnału Choroszczy, złożył 
ślubowanie radnego, a następnie z rąk 
Burmistrza Choroszczy przyjął legityma-
cję radnego. W ten sposób Marcin Po-
pławski objął mandat radnego Rady Miej-
skiej w Choroszczy.

Pan Marcin Popławski jest rodowitym cho-
roszczaninem. Ma 41 lat. Jest żonaty; ojciec 
Wiktorii. Od wielu lat zawodowo zajmuje 
się muzyką (jest wokalistą i prezenterem 
muzycznym). W związku z obecną sytu-
acją pandemiczną COVID-19, od 2020 
roku pracuje w Domu Pomocy Społecznej 
„Trzy Dęby” w Choroszczy jako opiekun 
i terapeuta. Jest współorganizatorem wie-
lu imprez charytatywnych, m.in. w szko-
łach specjalnych i domach dziecka. Jest 
członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościo-
wej w Choroszczy. Radny Marcin Popław-
ski jest honorowym dawcą krwi. Interesu-
je się sportem i muzyką. 

Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej 
w Choroszczy w dniu 30 czerwca 2021 
roku, uchwałą Nr XXIII/257/2021 Rady 
Miejskiej w Choroszczy, została również 
powołana Rada Seniorów Gminy Cho-
roszcz. To drugi skład rady w historii Gmi-
ny Choroszcz. Będzie on obradować w la-
tach 2021-2025.

W skład Rady Seniorów Gminy Choroszcz 
II kadencji weszły następujące osoby: 

1. Donata Adamska
2. Anna Dąbrowska-Czochańska
3. Romualda Kołodko
4. Irena Kosakowska-Kalata
5. Ewa Krysztopik 
6. Teresa Lenczewska
7. Małgorzata Łotowska
8. Teresa Popko
9. Krystyna Rydzewska
10. Irena Sakowicz
11. Jarosław Sobolewski
12. Andrzej Stanisław Świderski
13. Jadwiga Henryka Tomaszuk
14. Danuta Wasilewska
15. Marek Werpachowski 

W najbliższym czasie Rada Seniorów Gmi-
ny Choroszcz ukonstytuuje się, wybierając 
spośród siebie organa Rady, tj. Przewodniczą-
cego i jego zastępców, a także sekretarza Rady. 
Przypomnijmy, Rada Seniorów Gminy 
Choroszcz ma charakter konsultacyjny 
i doradczy (np. w zakresie opiniowania 
projektów uchwał, współpracy z władza-
mi gminy przy opiniowaniu i rozstrzyga-
niu istotnych problemów dotyczących po-
trzeb i oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza 
w wieku senioralnym), ale może też podej-
mować własne inicjatywy lub współpraco-
wać z innymi podmiotami społecznymi 
w realizowaniu działań, które służą pobu-
dzeniu aktywności obywatelskiej osób star-
szych w Gminie Choroszcz (np. w zakresie 
kultury, sportu i rekreacji czy edukacji, 
profilaktyki i promocji zdrowia), czy po-
mogą zintegrować to środowisko i wzmoc-
nić udział seniorów w życiu Gminy Cho-
roszcz. Gmina Choroszcz po raz pierwszy 
w swojej historii powołała Radę Seniorów 
w 2017 roku. 

Burmistrz Choroszczy uzyskał absolutorium
po raz 6. i po raz 3. – wotum zaufania

Szóste z kolei absolutorium udzielone przez radnych miejskich Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu,
oraz po raz trzeci wotum zaufania – oto jedne z ważniejszych informacji płynących z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

Podsumowująca rok budżetowy sesja odbyła się w Choroszczy 30 czerwca 2021 roku.

         Tekst i Fot: UM 

Choroszczańscy Radni Miejscy jednogło-
śnie podjęli decyzję o udzielenie absoluto-
rium Burmistrzowi Choroszczy Robertowi 
Wardzińskiemu, po rozpatrzeniu i zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2020 rok, a wotum zaufania – po 
zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy 
Choroszcz za 2020 rok. 

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
oznacza, iż radni potwierdzają prawidło-
wość działania tego organu wykonawczego 
pod względem finansowym. Absolutorium 
to także komunikat o braku zastrzeżeń do 
prowadzonej przez Burmistrza gospodarki 
finansowej oraz „zielone światło” do dalsze-
go gospodarowania i zarządzania gminą.

Uzyskana aprobata cieszy za każdym razem, 
ale nie ukrywam, że lekka trema przed sesją 
jest – przyznaje włodarz Gminy Choroszcz 
Robert Wardziński. Jednak po tak trudnym 
– „covidowym” roku udało nam się zrealizo-
wać szereg inwestycji: drogowych, budowla-
nych czy ogólnie: modernizacyjnych. To wi-
dać w naszej gminie już od lat, a cieszę się, 
że i bilans roku 2020 to pokazuje – dodaje. 

Współpraca z radnymi jest udana i harmo-
nijna, przy czym absolutorium to ich opinia 
– jako przedstawicieli całej społeczności, 
i jest oceną mojej całorocznej pracy – doda-
je. Jestem zadowolony z tego, że radni ufają 
mi i akceptują przyjętą strategię finansową 
i rozwojową gminy. I w tym miejscu także 
im dziękuję, ponieważ ich decyzje pozwala-
ją kontynuować podjętą przez nas politykę 
prorozwojową. 

Rok 2020, mimo, że był rokiem wyjątkowo 
trudnym, pod względem inwestycji był ro-
kiem udanym – wiele udało się zrealizować, 
jak choćby rewitalizację Bulwarów w Cho-
roszczy, z pierwszą w regionie tężnią solan-
kową – które od września 2020 roku służą 
naszym mieszkańcom. Dodatkowo, w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców, założyli-
śmy tam monitoring; monitoring pojawił 
się także w szkole w Choroszczy; doświetli-
liśmy również Rynek 11 Listopada. Udało 
się oddać do użytku szereg dróg, jak choćby 
w Choroszczy: ulicę 3 Maja wraz z ulicami: 
Konwaliową, Chabrową i Rumiankową, 
ul. K. K. Baczyńskiego, czy ulicę Zastawie 
II. Nie tylko mieszkańcy miasta mogą cie-

szyć się nowymi szlakami komunikacyjnymi 
– od 2020 roku również mieszkańcy gminy 
z nich korzystają, jak choćby mieszkańcy 
Klepacz, którym oddaliśmy w użytkowa-
nie ulicę Zagórną, mieszkańcy Izbiszcz, 
Kościuk, a już niedługo nowym wygod-
nym szlakiem pojadą mieszkańcy Barsz-
czewa czy Ruszczan. Budujemy także most 
na rzece Horodniance wraz z rozbudową 
ulicy J. Piłsudskiego w Choroszczy – wyli-
cza Burmistrz Wardziński. Drogi to jedne 
z najważniejszych inwestycji, ale także uda-
ło nam się wykonać wiele pomniejszych 
realizacji, jak choćby doposażyć mieszkań-
ców Łysek w nową wiatę, w szkole w Zło-
torii, wspólnie z rodzicami, odnowiliśmy 
wejście i chodnik dookoła placówki, para-
fię w Złotorii wsparliśmy przy renowacji 
wieży tamtejszego zabytkowego kościoła. 
Nie zapomnieliśmy o naszych strażakach 
– przez cały rok doposażaliśmy ich w nowy 
bezpieczny sprzęt ochrony indywidualnej, 
ale wydatkiem o spektakularnej randze 
jest zakup nowego samochodu ratowniczo 
-gaśniczego, który trafił do OSP Klepacze. 
Remizy w Kelpaczach i Choroszczy dopo-
sażyliśmy we współczesne udogodnienia 

jakimi są klimatyzacje, w Żółtkach wykona-
liśmy elewację i schody zewnętrzne, a remi-
za w Pańkach co roku zyskuje nowy bogat-
szy wygląd. Nasza gmina od kilku dobrych 
lat zmienia się, co, myślę, doskonale widać 
i odczuwają to mieszkańcy. I taki trend 
– ku rozwojowi jakości życia zamierzamy 
w Gminie Choroszcz kontynuować. Dlatego 
cieszę się, że radni – poprzez absolutorium 
i wotum zaufania dali mi „zielone światło” 
do utrzymania obecnego tempa rozwoju – 
konkluduje  Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński.

Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, 
tuż po otrzymaniu absolutorium i wotum 
zaufania, otrzymał gratulacje od radnych, 
a następnie od współpracowników i part-
nerów gminy Choroszcz.
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Gmina Choroszcz wspiera inwestycje powiatowe
Kolejne, tym razem aż cztery powiatowe szlaki komunikacyjne uzyskały wsparcie fi nansowe Gminy Choroszcz. W tym celu Burmistrz 

Choroszczy Robert Wardziński 16 czerwca br. przyjął na spotkaniu Starostę Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego,
by podpisać umowy dotyczące realizowanych inwestycji na terenie Gminy Choroszcz.

Tekst i Fot: UM

Łączną kwotą ponad 3 mln zł Gmina Cho-
roszcz wspiera inwestycje realizowane
w 2021 roku przez Powiat Białostocki. Są to:

•	 przebudowa drogi powiatowej
w Oliszkach realizowana jako za-
danie: „Budowa drogi powiatowej
Nr 1549B w miejscowości Oliszki 
(Gm. Choroszcz)”. Dzięki inwesty-
cji, jezdnia zyska nową nawierzchnię, 
w drodze powstanie sieć kanalizacji 
deszczowej skutecznie odprowadza-
jąca wody opadowe; całość zostanie 
uporządkowana, a także zostaną wy-
budowane chodniki dla pieszych oraz 
zjazdy na przyległe posesje. Wartość 
inwestycji to ponad 980 tys. zł. Na 
tę kwotę złoży się dofi nansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych – to 
blisko 400 tys. zł oraz wkład własny po-
wiatu i wsparcie udzielone przez Gmi-
nę Choroszcz – blisko po 300 tys. zł;

•	 przebudowa drogi powiatowej Po-
rosły-Krupniki – realizowana jako 
zadanie „Budowa drogi powiatowej 
Nr 1551B wraz z niezbędną infra-
strukturą oraz budowa chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B”. 
Inwestycja kosztować będzie blisko 
7,5 mln zł. Prawie 3,5 mln zł bę-
dzie pochodzić z dofi nansowania 
udzielonego w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, 2 mln zł
z Funduszu Dróg Samorządowych,
a także ponad 2 mln zł przeznaczyła na 
ten cel Gmina Choroszcz. W ramach tej 
inwestycji zostanie zbudowana nowa 
droga wraz konieczną infrastrukturą; 

•	 dodatkowo, w ramach powyższej in-
westycji zostanie zbudowany szlak 
pieszy do miejscowego sklepu „Chor-
ten” – w tej inwestycji wysokość 
wsparcia udzielonego przez Gminę 
Choroszcz wyniesie 25 tys. zł. War-
to w tym miejscu przypomnieć, że

w ramach powyższej inwestycji, Gmi-
na Choroszcz w 100% z własnych 
środków uzbroi drogę w sieć kana-
lizacji sanitarnej wraz z odejściami 
bocznymi w ul. Lipowej w Krupnikach 
i przyłączami w ul. Wierzbowej w Po-
rosłach – co wyniesie ponad 760 tys. zł; 
na własny koszt wykona też oświetle-
nie uliczne za kwotę ponad 130 tys. zł;

•	 „Budowa mostu wraz z dojazdami na 
rzece Czaplinianka w m. Gajowniki
w ciągu drogi powiatowej nr 1542B 
droga przez wieś Gajowniki (Gmina 

Choroszcz)”. Szacowany koszt tej in-
westycji to 2,6 mln zł. Środki z subwen-
cji ogólnej Ministerstwa Infrastruktu-
ry przeznaczone na ten cel wyniosą 
1,2 mln zł; pozostałą różnicę kosztów,
z wkładów własnych w równych czę-
ściach – po 650 tys. zł – pokryje powiat 
białostocki oraz Gmina Choroszcz. 

Cieszę się, że możemy zaoferować kolejne 
drogi naszym mieszkańcom – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. 
Ponieważ kolejne cztery szlaki komuni-
kacyjne należące do powiatu, a znajdu-
jące się na terenie naszej gminy zostaną 
wyremontowane i w lepszym komforcie 
oddane do użytku mieszkańcom i innym 
użytkownikom dróg – dodaje. Wsparcie 
udzielone przez Gminę Choroszczy nie jest 
pierwszym, jakie powiatowi udzielamy; 
taka współpraca trwa od lat. W 2020 roku 
gminna pomoc wyniosła ponad 1,3 mln zł, 
w 2021 jest to już blisko 3 mln zł – konklu-
duje włodarz Gminy Choroszcz. 

Wsparcie udzielone przez Gminę Cho-
roszcz Powiatowi Białostockiemu na re-
alizację wymienionych powyżej przed-
sięwzięć drogowych, zostało podjęte 
podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Cho-
roszczy w dn. 26.02.2021, uchwałami:
Nr XX/218/2021, Nr XX/220/2021,
Nr XX/221/2021 oraz Nr XX/222/2021. 

Choroszczański żłobek ze wsparciem
Dokładnie w Dzień Dziecka – 1 czerwca br. Burmistrz Choroszczy Robert 

Wardziński podpisał umowę z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim na 
dofi nansowanie do funkcjonowania Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy. 

Uroczystość miała miejsce w sąsiedzkim Tykocinie.

Tekst: UM Fot: M. Bokun

Otwarcie Żłobka Samorządowego w Gmi-
nie Choroszcz już w 2016 roku okazało się 
bardzo dobrym pomysłem – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. 
Co roku rekrutujemy najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy, a placówka świetnie 
się rozwija – dodaje. Obecnie pozyskane 
wsparcie wykorzystamy na dofi nanso-
wanie istniejących 15 miejsc, jakimi dys-
ponujemy – konkluduje włodarz Gminy 
Choroszcz. 

W ramach rządowego programu „Ma-

luch Plus” Gmina Choroszcz w 2021 roku 
otrzymała 14,4 tys. zł. 

Przypomnijmy: Żłobek Samorządowy
nr 1 w Choroszczy powstał na mocy 
Uchwały Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej 
w Choroszczy z dn. 30 września 2016 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Samorzą-
dowego Nr 1 w Choroszczy, w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch” – edycja 2016. Gmina Choroszcz 
otrzymała wówczas wsparcie fi nansowe 

w wysokości: 201 368,00 zł (w tym środki 
przeznaczone na adaptację pomieszczeń 
wyniosły: 177 368,00 zł, a środki na funk-
cjonowanie żłobka – 24 000,00 zł); dodat-
kowo za kwotę 12 835 zł na potrzeby dzieci 
ze żłobka udało się zakupić mini plac zaba-
wa z wyposażeniem. Środki własne, jakie 

Gmina Choroszcz przeznaczyła na adapta-
cję pomieszczeń oraz na funkcjonowanie 
placówki wyniosły 257 113,00 zł.

Żłobek jest zlokalizowany w budynku 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Choroszczy – tzw. małej szkole, przy 
ul. Powstania Styczniowego 1. Mieści się
w odrębnym skrzydle, w którym nie od-
bywają się zajęcia szkolne, posiada osobne 
wejście. Pomieszczenia, które zostały za-
adaptowane na potrzeby żłobka to blisko 
100m2. Na potrzeby dzieci funkcjonują:
2 sale pobytu (o pow. 65 m2, w tym ba-
wialnia i wielofunkcyjna sypialnia), kuch-
nia, punkt przyjęcia posiłków, 2 łazienki 
(dziecięca z punktem do przewijania dzie-
ci, oraz personelu), szatnia, pomieszczenie 
do przechowywania sprzętu i środków 
czystości.

Opieka na dziećmi odbywa się zgodnie ze 
statutem i regulaminem żłobka. 
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Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz na 
2022 rok – czekamy na Państwa projekty!

Właśnie rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz. Projekty do realizacji w roku 2022 można zgłaszać
do 20 sierpnia 2021 roku. Może to zrobić każdy mieszkaniec miasta Choroszcz, pod warunkiem, że uzyska poparcie

5 innych mieszkańców. Zapraszamy!
Teskt i Graf: UM

Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz
– to wydzielona kwota w budżecie Gmi-
ny Choroszcz, przeznaczona na realizację 
projektów inwestycyjnych, zgłoszonych 
przez mieszkańców i następnie wybranych 
do realizacji. Ze środków Budżetu Obywa-
telskiego mogą być realizowane wyłącznie 
projekty inwestycyjne, dotyczące realizacji 
działań znajdujących się w zakresie zadań 
własnych gminy. Rozpoczęcie i zakończe-
nie danej inwestycji powinno odbyć się
w ciągu jednego roku, choć w uzasadnio-
nych przypadkach, możliwe jest wydłu-
żenie tego terminu (na zasadach okre-
ślonych przepisami ustawy o fi nansach 
publicznych).

Kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Choroszcz na 2022 rok to 150 tys. zł. War-
tość jednego projektu inwestycyjnego nie 
może być większa niż 75 tys. zł i nie może 
być mniejsza niż 15 tys. zł.

JAK ZGŁASZAĆ PROJEKTY?
Projekty inwestycyjne do Budżetu Oby-
watelskiego mogą zgłaszać osoby stale 
zamieszkałe w mieście Choroszcz. Każ-
dy uprawniona osoba może zgłosić jeden 
projekt inwestycyjny, który musi uzyskać 
poparcie co najmniej 5 mieszkańców Cho-
roszczy (każdy mieszkaniec Choroszczy 
może poprzeć dowolną liczbę projektów 
podlegających zgłoszeniu).

TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
Projekty inwestycyjne do realizacji
w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Choroszcz można zgłaszać
w terminie od 21 lipca do 20 sierpnia 2021 
r. – na podstawie formularza dostępnego 
na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Choroszczy (www.choroszcz.pl) oraz 
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 
przy ul. Dominikańskiej 2.
Formularze zgłoszenia projektu w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz 

na 2022 rok można składać do 20 sierpnia 
2021 r. poprzez:
•	 złożenie projektu w biurze podaw-

czym Urzędu Miejskiego w Choroszczy 
(Choroszcz, ul. Dominikańska 2);

•	 lub w postaci skanu z oryginału prze-
słanego na adres e-mail: urzad@cho-
roszcz.pl.

INNE WAŻNE TERMINY:
•	 do 27 sierpnia 2021 r. – zostanie prze-

prowadzona analiza formalna i mery-
toryczna projektów. WAŻNE: w tym 
czasie wnioskodawca może składać wy-
jaśnienia i doprecyzować wniosek;

•	 do 3 września 2021 r. – Burmistrz Cho-
roszczy ogłosi listę zakwalifi kowanych 
projektów, które następnie poddane zo-
staną pod konsultacje społeczne (gło-
sowanie), oraz listę projektów, które nie 
spełniły wymogów formalnych i mery-
torycznych. WAŻNE: w przypadku od-
rzucenia projektu, wnioskodawcy przy-

sługuje możliwość złożenia odwołania 
od wyników weryfi kacji, przy czym 
odwołanie wraz z uzasadnieniem na-
leży złożyć do Burmistrza Choroszczy,
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni ro-
boczych od dnia podania do publicznej 
wiadomości wyżej wymienionych list;

•	 10 września-24 października 2021 r.
– przeprowadzenie głosowania – kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami 
Choroszczy w sprawie wyboru projek-
tów inwestycyjnych do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Choroszcz na 2022 rok.

O dalszych etapach Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Choroszcz na 2022 rok będziemy 
informować na bieżąco. 

Zapraszamy do zgłaszania 
pomysłów do realizacji
w mieście Choroszcz

w 2022 roku!

Gmina Choroszcz stale w rankingowym topie
Kolejny już – trzeci Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego i kolejne wysokie
w nim miejsce Gminy Choroszcz. Jako jedyna z województwa podlaskiego, pokonując 
642 gminy miejsko-wiejskie w Polsce, uzyskała jedne z najlepszych wyników fi nanso-

wych za 2020 rok. Żadna inna miejscowość z Podlasia nie znalazła się w pierwszej „10”
w ramach swoich kategorii. Że jest na miło – to mało powiedziane: pękamy z dumy!

Teskt: UM

Gmina Choroszcz zajęła wysokie 6. miejsce 
nie tylko w swojej kategorii, czyli w grupie 
642 gmin miejsko-wiejskich w Polsce, ale 
ta lokata jest także najlepsza w wojewódz-
twie. Żadna inna miejscowość z Podlasia nie 
znalazła się w pierwszej „10” najlepszych sa-
morządów w ramach pięciu rankingowych 
kategorii (gmin wiejskich, gmin miejsko
-wiejskich, gmin miejskich, miast na pra-
wach powiatu, powiatów ziemskich).

To naprawdę wspaniała lokata naszej Gmi-
ny i kolejna tak wysoka, zresztą już nie po 
raz pierwszy – nie kryje radości Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński. Cieszy ten 
fakt, ponieważ pokazuje, że nasze wysiłki
i starania, zwłaszcza w tak trudnych czasach: 
w roku „covidowym”, a także gdy kończą 
się jedne perspektywy fi nansowe, a następ-
ne jeszcze nie zaczynają – dodaje włodarz 
Gminy Choroszcz. Takie rankingi – a trzeba 
dodać, że wykonywane przez niezależnych 
ekspertów – obiektywnie pokazują nasze sta-
rania i potwierdzają naszą stabilną pozycję. 
To daje ogromną satysfakcję i motywuje nas 
do dalszych działań – konkluduje Burmistrz 
Wardziński.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorial-
nego przygotowywany jest przez Fundację 
Instytut Studiów Wschodnich we współ-
pracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Co roku raport jest przygotowy-

wany w oparciu o dane pozyskiwane z Re-
gionalnych Izb Obrachunkowych. Ranking 
powstał w odpowiedzi na potrzeby przed-
stawicieli samorządów terytorialnych, urzę-
dów centralnych oraz ekonomistów w celu 
znalezienia uniwersalnych i powszechnie 
akceptowalnych  narzędzi, pozwalających 
na badanie kondycji fi nansowej JST.

Tworząc Ranking, naukowcy i eksperci bu-
dują syntetyczny indeks, który jest pochod-
ną siedmiu wskaźników: udziału docho-
dów własnych w dochodach ogółem JST, 
relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów 
ogółem, udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków 
bieżących wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne, udziału środków europejskich 
w wydatkach, relacji zobowiązań do docho-
dów oraz udziału podatku dochodowego od 
osób fi zycznych na koniec 2020 roku.

W 2020 roku – roku pandemicznym, ka-
pituła uwzględniła ten fakt, przyjmując 
wpływ pandemii na kondycję samorządów.
W związku z tym uzupełniono analizy o na-
kłady związane z przeciwdziałaniem i usu-
waniem skutków pandemii Covid-19. Dla 
zapewnienia porównywalności rankingu, 
w tegorocznej edycji uwzględniono te same 
kryteria i te same wskaźniki, które były przy-
jęte w latach ubiegłych.

Wędrujący turyści w Choroszczy
Jeśli ktoś z Państwa w Gminie Choroszcz zauważył więcej ludzi niż zazwyczaj, a przy 

tym przyglądające się nam twarze wędrujących turystów z plecakami, spostrzegł grup-
ki obserwatorów podziwiających nasze zabytki, pytających o nie, wakacyjnie i z zacie-
kawieniem spacerujących po Rynku czy pl. Brodowicza, jeśli ktoś zauważył namioty 
rozbite przy SP Choroszcz – to znak, że trafi ł na uczestników 62. Ogólnopolskiego 

Wysokokwalifi kowanego Rajdu Pieszego „Podlasie 2021”. Po 22 latach wydarzenie to 
znów trafi ło na szlaki naszego regionu, wybierając Gminę Choroszcz na przestrzeń 

turystycznych eksploracji, a miasto Choroszcz na jedną z baz noclegowo-wypadowych.
Tekst i Fot: UM

Blisko 100-osobowa grupa turystów 
m.in.: z Krakowa, Wrocławia, Warszawy 
i Poznania postanowiła poznać Podlasie, 
w tym Gminę Choroszczy z perspektywy 
„Dolin rzek” – było to hasło przewodnie 
2. trasy tegorocznego rajdu, zorganizo-
wanego przez Regionalny Oddział PTTK
w Białymstoku. 

Przez cztery dni: od 14 do 17 lipca pie-
churzy stacjonowali przy Szkole Podsta-
wowej im. H. Sienkiewicza w Chorosz-
czy, gdzie znajdowała się recepcja Rajdu 
i skąd codziennie wyruszali na wędrówki. 
Wędrujący turyści przemierzyli Gminę 
Choroszcz niemal wzdłuż i wrzesz, od-
wiedzając m.in.: Pańki, Rogowo, Śliw-
no, Izbiszcze, Gajowniki, czy Czaplino.
Po terenie naszej gminy pokonali ponad 
100 kilometrów. I to w najgorszy skwar
i upał. Ale nie byliby to wysokokwalifi ko-
wani piechurzy! 

Burmistrz Choroszczy objął wydarzenie 
honorowym patronatem, a Gmina Cho-
roszcz aktywnie i szeroko włączyła się we 
współorganizację imprezy.
To pierwsze tak masowe ożywienie tu-
rystyczne w naszej Gminie – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. 

Wcześniej, poza fl agowym Jarmarkiem 
Dominikańskim czy Dniem Ogórka, raczej 
nie spotykaliśmy tylu wędrujących tury-
stów w naszej gminie. Tegoroczny rajd to 
dobry prognostyk na przyszłość, bo prze-
cież mamy co pokazać i czym się pochwalić, 
jeśli idzie o atrakcje interesujące turystów 
pieszych, ale też odwiedzających nas na 
dwóch kółkach czy w inny sposób – doda-
je. Oczywiście, wiemy, że zawsze jest coś 
do zrobienia pod względem atrakcyjności 
turystycznej Gminy Choroszcz, ale teraz, 
kiedy twardą infrastrukturę komunikacyj-
ną drogową mamy już przygotowaną, na 
jej bazie można budować dalej. I będzie-
my to robić – konkluduje włodarz Gminy 
Choroszcz.

Wędrujący turyści są zachwyceni Podla-
siem i naszą Gminą. Bardzo nas to cieszy. 
Zapraszamy, by odwiedzać nas częściej. 
Wszak Gmina Choroszcz może być naszą 
rezydencją turystyki, prawda? 
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Ulica Zastawie II – ostatecznie otwarta
Otwarciu drogi gminnej – ulicy Zastawie II w Choroszczy towarzyszyły kwestie 

ostateczne.  Na szczęście,  głównie symbolicznie, ale jednak takiego otwarcia drogi 
jeszcze nie doświadczyliśmy. Czekaliśmy na odpowiedni – słoneczny moment 

(a wcześniej na zakończenie trudnego okresu covidowego), a ścigaliśmy się 
z nawałnicą; obecni na otwarciu mieszkańcy ulicy szczerze wątpili, by kiedykolwiek 

zmodernizowanie odcinka było możliwe, a jednak, jak mówili: „za swego życia”, 
doczekali się. Budowa ulicy Zastawie II była też godnym wspomnieniem śp. Piotra 
Tymińskiego, dawnego radnego Rady Miejskiej w Choroszczy, który przez wiele lat 

zabiegał o tę drogę. 2 lipca 2021 roku – ostatecznie: udało się.

Tekst: UM Fot: ŁK

Blisko 1,5-kilometrowy odcinek ulicy 
Zastawie II w Choroszczy był realizo-
wany jako zadanie pn.: „Rozbudowa 
i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B 
– ulica Zastawie II w Choroszczy wraz 
z rozbudową i przebudową infrastruktu-
ry technicznej”; wraz z pracami typowo 
drogowymi, zakończono również budo-
wę kanalizacji sanitarnej. 

Jak zmieniła się ulica Zastawie II? Zna-
cząco: przede wszystkim uporządkowano 
trudny – bo pagórkowaty teren, powstała 
jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chod-
niki dla pieszych, zjazdy, skrzyżowania 
dróg zostały lekko wyniesione i wyłożone 

kamienną kostką, pojawiło się oznako-
wanie – zarówno pionowe, jak i poziome. 
Wraz z infrastrukturą drogową zbudo-
wano też sieć telekomunikacyjną, wodo-
ciągową, energetyczną, a także deszczową 
i sanitarną. Szlak został również doświe-
tlony. 

Z nowej drogi użytkownicy mogą korzy-
stać już od jesieni 2020 roku, ale sytu-
acja pandemiczna niestety, nie pozwoliła 
Gminie Choroszcz wówczas zorganizo-
wać uroczystości. Stało się to 2 lipca br., 
przy udziale Burmistrza Choroszczy 
Roberta Wardzińskiego, radnego tego 
okręgu – Piotra Waczyńskiego, radnych 

miejskich: Anny Aponowicz, Adama Ka-
mieńskiego, przedstawiciela wykonaw-
ców – Piotra Dzierżanowskiego, a także 
przybyłych mieszkańców. Drogę poświę-
cił ks. Cezary Gejdel z choroszczańskiej 
parafii.

Przybyli na otwarcie drogi mieszkańcy 
wielokrotnie podkreślali, że ich ulica dia-
metralnie zmieniła swoje oblicze, stając 
się komfortowym szlakiem komunika-
cyjnym, na który czekali od lat; i które-
go, szczerze mówiąc, nie byli pewni. Na 
szczęście udało się, a komfort korzystania 
z niej codziennie im to wynagradza. I ży-
czymy, by tak było zawsze, a droga była 

dla wszystkich bezpiecznym szlakiem 
komunikacyjnym, wpływając także na 
dynamiczny rozwój miejsca.

Wartość  inwestycji wyniosła blisko  
7 mln zł, w tym ponad 6,5 mln zł pochło-
nęła część drogowa, z kolei blisko 500 
tys. zł – to wydatki związane z wykona-
niem kanalizacji sanitarnej. Gmina Cho-
roszcz na ten cel pozyskała dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości blisko 2,7 mln zł, prawie 3,5 
mln zł uzupełniono z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, pozostałą część 
– blisko 1 mln zł Gmina Choroszcz pokryła 
z własnego budżetu.

Droga w Izbiszczach – uroczyście otwarta
Od lat mieli dość bruku i kurzu, zabiegali o asfalt. Po wielu latach starań 

i determinacji, w jednej z najstarszych osad Gminy Choroszcz – w malowniczych 
Izbiszczach powstała droga. Oddano ją użytkownikom już w 2020 roku, jednak 

pandemia Covid-19 nie pozwoliła oficjalnie cieszyć się otwarciem szlaku. 
10 czerwca udało się to zrobić. 

Tekst i Fot: UM

W święcie miejscowości uczestniczył 
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkow-
ski, Starosta Białostocki Jan Bolesław 
Perkowski wraz z radnymi powiato-
wymi, Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński oraz Radni Rady Miejskiej 
w Choroszczy wraz z przewodniczącą Be-
atą Marleną Jeżerys i radnym tego okręgu 
– Marianem Kosakowskim, zaproszeni 
włodarze sąsiednich gmin, wykonawcy 
drogi, a także najważniejsi tego dnia – 
mieszkańcy Izbiszcz. 

Bo otwarcie drogi to ich święto. O drogę 
od lat zabiegali i to na ich determinację 
zwrócił uwagę Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński, który mocno pod-
kreślił starania i mieszkańców, ale przede 
wszystkim radnego Mariana Kosakow-
skiego o tę inwestycję. 

Inwestycja w Izbiszczach była realizo-
wana jako zadanie pn. „Przebudowa 
z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B 
– przejście przez miejscowość Izbiszcze 
(Gm. Choroszcz)”, koszt inwestycji to bli-
sko 1,7 mln zł. Dofinansowanie uzyskane 
z Funduszu Dróg Samorządowych wy-
niosło blisko 800 tys. zł; pozostałe kosz-
ty inwestycji wzięły na siebie w równym 
stopniu – po blisko 413 tys. zł: Powiat Bia-
łostocki i Gmina Choroszcz. 

Czy nowa droga była potrzebna? To py-
tanie retoryczne. Nowy szlak to lepszy 
komfort jazdy i życia, zarówno dla rol-
ników, ale też dla turystów, którzy od-
wiedzają Izbiszcze, a teraz będą pewnie 
zaglądać tu coraz częściej. Oczywiście, że 
warto! Zapraszamy! 

Podlaski Zarząd OSP RP obradował w Klepaczach 
Niecodziennie zdarza się, aby władze wojewódzkie Ochotniczych Straży Pożarnych 
obradowały na wyjeździe. A jeśli przyjmują zaproszenie, jednostka OSP, która jest 
gospodarzem, poczytuje to sobie jako ogromne wyróżnienie. I tak właśnie było 15 

czerwca 2021 roku w OSP Klepacze w Gminie Choroszcz.

Tekst i Fot: UM

Wyjazdowym obradom Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa 
Podlaskiego 15 czerwca 2021 roku przewod-
niczył Prezes Podlaskiego Oddziału Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej – st. bryg. Andrzej Koc. 
W naradzie uczestniczyli również, między 
innymi: Podlaski Komendant Wojewódzki 
Państwowych Straży Pożarnych – st. bryg. 
Sebastian Zdanowicz, Zastępca Podlaskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. 
Robert Tadeusz Dzierżek, Z-ca Komendan-
ta Miejskiego PSP w Białymstoku – bryg. 
mgr Radosław Pułtorak, Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP oraz Członek Zarządu Głównego OSP 
RP – Zdzisław Czakis, Dyrektor Zarządu 
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP – Lucyna Golonko, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP – Jan Gradkowski, kapelani straża-
ków: kapelan wojewódzki kościoła prawo-
sławnego – ks. prot. mgr Piotr Borowik oraz 
kapelan powiatowy kościoła rzymskokatolic-
kiego – ks. prałat Dariusz Marek Mateuszuk, 
oraz po stronie gospodarzy: Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński, Prezes OSP Kle-
pacze dh Antoni Ostrowski oraz Komendant 
jednostki, a także Członek Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego OSP RP Województwa 
Podlaskiego – dh Piotr Paweł Dojlida, jak 
również Dyrektor Wydziału Kadr i Organi-
zacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku – 
Wioletta Kowieska. 

Podczas spotkania podsumowano ubiegły 
– 2020 rok (m.in. zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe, przyjęto informację o dzia-
łalności oddziału, a także raport z kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach 
OSP na terenie województwa podlaskiego). 
Podjęto także decyzje na 2021 rok: przyjęto 
budżet Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP województwa podlaskiego na 2021 
rok, zatwierdzono program działania Od-
działu, a także omówiono bieżące sprawy 
oddziału. 

Bardzo się cieszę, że Gmina Choroszcz może 
podejmować na swoim terenie tak zacnych 
gości – mówi Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński. Wyjazdowe posiedzenia Podla-
skiego Zarządu OSP RP nie zdarzają się czę-
sto, a jeśli już – jest to ogromne wyróżnienie, 
zarówno dla goszczącej jednostki, jak i całej 
gminy. To spotkanie to wynik dobrej, kon-
struktywnej współpracy środowiska straża-
ków i samorządu, a także dobry prognostyk 
na przyszłość – dodaje włodarz.
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Wielkie święto OSP Klepacze 
Konflikt pokoleń? Bynajmniej. Zdecydowanie piękna sztafeta pokoleń. W ten sposób można by podsumować wielkie święto jednostki 

OSP Klepacze, związane z uroczystym przekazaniem strażakom-ochotnikom nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. 

Tekst i Fot: UM

Na placu uroczystości obecna była chyba 
najważniejsza para tego dnia: ona – ponad 
100-letnia, ale otoczona troskliwą opieką, 
dlatego stale gotowa do służby: sikawka ga-
śnicza, oraz on – jej prawnuk w 4. pokole-
niu – silny i niezawodny druh MAN TGM 
13.290 4×4 – bohater tego dnia. Strażacy 
z Klepacz czekali na niego ponad 90 lat. 
I wystarali się. 

26 czerwca 2021 roku odbyło się (przełożone 
z 2020 roku, ze względu na pandemię koro-
nawirusa) uroczyste przekazanie pojazdu 
– w wyjątkowo zacnym gronie. Zaproszenie 
na uroczystości w Klepaczach przyjęli: 

Dariusz Piontkowski – Wiceminister Edu-
kacji i Nauki, Bohdan Paszkowski – Wo-
jewoda Podlaski, Marek Malinowski 
– Członek Zarządu Województwa Pod-
laskiego, st. bryg. Andrzej Koc – Prezes 
Podlaskiego Oddziału ZOSP RP, st. bryg. 
Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komen-
dant Wojewódzki PSP w Białymstoku, bryg. 
w st. spoczynku, Jan Gradkowski – Prezes 
Zarządu Powiatowego OSP RP, Członek 
Rady Powiatu Białostockiego, st. bryg. dr 
Tomasz Gierasimiuk – Zastępca Komen-
danta Miejskiego PSP w Białystoku, ks. pra-
łat dr Tomasz Powichrowski – proboszcz 
Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Niewodnicy Kościelnej, ks. prałat Dariusz 
Mateuszuk – miejski i powiatowy Kapelan 
Strażaków, ks. dr Piotr Borowik – kapelan Wo-
jewódzki Strażaków Kościoła Prawosławnego, 
Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy, 
Mirosław Zalewski – Sekretarz Gminy Cho-
roszcz, Anna Radziszewska – Skarbnik Gminy 
Choroszcz, Beata Marlena Jeżerys – Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Choroszczy wraz  
z radnymi miejskimi, st. bryg. Krzysz-
tof Kraśnicki – Prezes Miejsko-Gminnego 
Zarządu OSP w Choroszczy, dh. Wiolet-
ta Kowieska – Dyrektor Kadr i Organizacji 
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 

prof. Leszek Sokołowski, Ewa Zgiet – Dyrektor 
SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Chorosz-
czy, st. bryg. Krzysztof Konicki – Prezes OSP 
w Barszczewie, Komendant Powiatowy OSP 
w Zambrowie, Wojciech Grzybko – Prezes 
OSP Żółtki, dh Jerzy Wójcik – były sołtys 
miejscowości Klepacze, dh Wojciech Święto-
chowski – obecny sołtys Klepacz, zespół Kle-
paczanki, a także druhny i druhowie, sympa-
tycy OSP Klepacze i mieszkańcy Klepacz.

Nowy druh w jednostce OSP Klepacze 
to niepodważalne wsparcie strażaków-ochot-
ników. Włączeni do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, są dysponowani do 
wielu różnorodnych zdarzeń, często jako 
pierwsi niosą pomoc poszkodowanym, 
zanim na miejsce dotrą zastępy Państwowej 
Straży Pożarnej. Dlatego sprzęt, którym 
dysponują, musi być niezawodny. I jest. 
MAN TGM 13.290 już sprawdził się w boju: 
jest wyposażony w zbiornik wody o pojem-
ności 4000 l, 400-litrowy zbiornik środka 
pianotwórczego, posiada autopompę o wy-
dajności 2700 l/min, działko wodno-pia-
nowe, linię szybkiego natarcia, instalację 
zraszaczową i maszt oświetleniowy. Oprócz 
tego, pojazd dysponuje aparatami powietrz-
nymi z maską i sygnalizatorami bezruchu, 
posiada zapasowe butle, motopompę, pom-
pę szlamową, armaturę wodno-pianową, 
drabinę, zestaw narzędzi hydraulicznych, 
agregat prądotwórczy, pilarki, sprzęt bu-
rzący, radiotelefony, zestaw PSP R-1 itp. 
To prawdziwe monstrum, które poradzi so-
bie w każdym terenie i nie straszne mu żad-
ne przeszkody. 

Nowy pojazd kosztował 874 530 zł – jego 
zakup był możliwy dzięki dofinansowane 
ze środków:

•	 dotacji Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji przeka-
zanej przez KG PSP z rezerwy celo-

wej COVID-19 dla realizacji zadania 
publicznego pt.: „Zapewnienie go-
towości bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej do krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego” 
– w kwocie 310 000,00 zł;

•	 dotacji Gminy Choroszcz – w kwocie 
254 000,00 zł;

•	 dotacji zakładów ubezpieczeń (z ty-
tułu obowiązkowego ubezpieczenia 
od ognia, przekazanego na podstawie 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożaro-
wej określonej w decyzji Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej) 
–  w kwocie 150 000,00 zł;

•	 dotacji Województwa Podlaskiego 
– w kwocie 70 000,00 zł;

•	 dotacji Towarzystwa Ubezpieczeń Wza-
jemnych Cuprum na podstawie decyzji 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wych – w kwocie 50 000,00 zł;

•	 dotacji z Powiatu Białostockiego na za-
kup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Klepaczach – w kwocie 40 000,00 zł

•	 opłacono ze środków własnych OSP 
w Klepaczach – w wysokości 530,00 zł.

Uroczyste przekazanie pojazdu było też oka-
zją do nagrodzenia i wyróżnienia wielu za-
służonych osób – bezpośrednio związanych 
z jednostką, jak również wspierających ją swą 
społeczną pracą od wielu, wielu lat. I tak:

•	 brązowe medale „Za zasługi dla pożar-
nictwa” przyznano: Mariannie Wójcik, 
Annie Dojlidzie, dh. Ewie Świętochow-
skiej oraz dh. Danielowi Rusiłowiczowi;

•	 brązowymi medalami honorowymi 

„Podlaskimi Krzyżami Zasługi” uho-
norowano: Dariusza Piontkowskiego 
– Ministra Edukacji i Nauki, dh. Mar-
ka Malinowskiego – Członka Zarządu 
Województwa Podlaskiego, dh. Rober-
ta Wardzińskiego – Burmistrza Cho-
roszczy;

•	 medale „Za zasługi dla ratownic-
twa” otrzymali: dh Antoni Ostrowski, 
dh Piotr Dojlida, dh Zbigniew Fiedo-
rowicz, dh Paweł Ostrowski, dh Łukasz 
Grygoruk, dh Wojciech Świętochow-
ski, dh Jakub Dojlida oraz dh Rafał 
Barszczewski;

•	 medalem „Za wysługę lat” odznaczo-
no dh. Daniela Rusiłowicza;

•	 szczególne podziękowania złożone 
zostały wieloletniej kronikarce OSP Kle-
pacze – Pani Mieczysławie Wysockiej;

•	 pamiątkowymi grawertonami nagro-
dzono także: Dariusza Piontkowskiego 
– Wiceministra Edukacji i Nauki, Boh-
dana Paszkowskiego – Wojewodę Podla-
skiego, Marka Malinowskiego – Członka 
Zarządu Województwa Podlaskiego, Ro-
berta Wardzińskiego – Burmistrza Cho-
roszczy, a także st. bryg. Andrzeja Koca – 
Prezesa Podlaskiego Oddziału ZOSP RP.

Święto w Klepaczach było także momen-
tem uroczystego i wzruszającego przeka-
zania służby w ręce młodszych pokoleń. 
Z funkcją Prezesa OSP Klepacze, po 31 
latach służby, pożegnał się dh Antoni 
Ostrowski. Teraz kierownicze funkcje 
w OSP Klepacze pełnią: dh Piotr Dojlida – 
Prezes, dh Paweł Ostrowski – Komendant, 
dh Łukasz Grygoruk – Zastępca komen-
danta, dh Andrzej Bukrym – Skarbnik, 
dh. Ewa Świętochowska – kronikarz-sekre-
tarz, dh. Jadwiga Kochańska – członkini 
Zarządu. Komisję Rewizyjną OSP Klepa-
cze tworzą: Przewodniczący – dh Jan Ko-
chański oraz: członkowie: dh Jerzy Wójcik 
i dh Daniel Rusiłowicz.

A zatem: konflikt pokoleń? Bynajmniej. 
OSP Klepacze pokazuje piękną sztafetę 
pokoleń. O trwałość formacji możemy być 
spokojni. Bo być strażakiem to nie laury 
– to prawdziwy etos.
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Uczniowie z Choroszczy z „Henrykami” i kolorowymi 
paskami przy świadectwie 

O tym, że miniony rok szkolny był trudny, wiemy chyba wszyscy. I życzmy, by podobny raczej się nie powtórzył. Ale jakie było jego zakończenie w SP Choroszcz! Liczba nagród 
i wyróżnień w żadnej mierze nie wskazują na to, że szkoła w trudnym roku „covidowym” zwolniła tempa, a uczniowie byli mniej aktywni. To nie w Choroszczy. W Choroszczy 
kończy się rok z „Henrykami” i otrzymuje nie tylko tzw. czerwone paski na świadectwie – a kolorowe! I to wszyscy – „Bo wszyscy jesteśmy wyjątkowi”.

Tekst i Fot: UM

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej 
w Choroszczy odbyło się – podobnie jak 
w całym kraju: w piątek 25 czerwca. Ale 
w Szkole w Choroszczy zakończenie roku 
szkolnego jest absolutnie wyjątkowe. Dla-
czego? A w której szkole uczniowie wkra-
czają w wakacje z „Henrykami” niemal 
jak z Oscarami? A gdzie w Polsce KAŻDY 
uczeń wraz ze świadectwem otrzymuje 
tzw. pasek – w dowód uznania i posiada-
nych talentów? TYLKO w Choroszczy.

„Henryki” to nagrody (do złudzenia przy-
pominające hollywoodzkie Oscary), które 
już wpisały się w tradycję szkoły. Jako, że 
SP Choroszcz dumnie nosi imię Henry-
ka Sienkiewicza – stąd doroczne nagrody 
– „Henryki” właśnie. Kto je otrzymał za 
świetne osiągnięcia w 2021 roku? Oto lista 
nagrodzonych:

- Artysta Roku: Milena Suchocka (6f), 
- Sportowiec Roku: Szkolna Drużyna 
Siatkówki, 
- Wolontariusz Roku: Zofia Gogol (5a), 
- Przyjaciel Szkoły: Rada Pedagogiczna 
i pracownicy administracji i obsługi SP 
w Choroszczy.

„Henryki” oraz tytuł „Ucznia Roku” 
otrzymali też wychowankowie z najwyż-
szą średnią ocen:

- wśród klas 4 wyróżnili się: Fabian 
Wierzbicki (4a) i Maciej Ostrowski (4b), 
- wśród klas 5: Paweł Ciereniewski (5b), 
- wśród klas 6: Oliwier Szymborski (6e), 
- wśród klas 7: Miłosz Mancewicz (7d) 
Aleksandra Maliszewska (7e), 
- wśród klas 8: Piotr Wrona (8a) i Zofia 
Ostrowska (8b).

„Henryki” trafiły również w ręce ab-
solwentów szkoły – „Prymusów Roku”, 
którzy przez 5 lat nauki na koniec roku 
uzyskali najwyższe noty oraz wykazali się 
wzorowym zachowaniem. Do tego grona 
należą: Piotr Wrona (8a), Jan Żmujdzin 
(8a), Adrian Moroz (8a), Zofia Ostrowska 
(8b), Martyna Mikulska (8b) i Weronika 
Muczyńska (8c).

Wyjątkowym uczniom SP Choroszcz roz-
dano też nagrody za udział w konkursach 
przedmiotowych: Oliwier Szymborski 
(6e) – został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Chemicznego (a także zajął III 
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawo-
wych oraz zdobył wyróżnienie w Między-
narodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur”), a Martyna Mikulska (8b) – zo-
stała finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Z kolei Miłosz Mance-
wicz (7d) w konkursie matematycznym 
dotarł do etapu rejonowego, co również 
jest bardzo dobrym wynikiem.

Laureatami konkursu techniczno-ekolo-
gicznego „Budka dla owadów pożytecz-

nych” zostali: Adrian Supiński (6c), Ad-
rianna Roszkowska (7c), Filip Dziejma 
(4b), Igor Wardziński (4d), Kornel War-
dziński (7e), Michał Pycz (5a), Milena 
Waszczuk (6f). 

Podczas zakończenia roku szkolnego roz-
dano również nagrody za konkurs pla-
styczny, wiedzy i poezji o Janie Pawle II, 
budki dla owadów, działalność w Samo-
rządzie Uczniowskim, konkursie zorgani-
zowanym przez Bibliotekę Szkolną, kon-
kursie związanym z dniem św. Patryka. 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 
w Choroszczy w 2021 roku otrzymała cer-
tyfikat Lidera Szkolnych Budżetów Party-
cypacyjnych, jako że uczniowie, pod opie-
ką nauczycieli, wielokrotnie angażowali 
się w rozmaite prospołeczne działania. Ich 
praca została nawet udokumentowana 
w oficjalnym filmie promocyjnym pro-
jektu: Zofia Ostrowska (8b), Piotr Wrona 
(8a) i Jan Żmujdzin (8a) dzielą się w nim 
refleksjami ze swoich działań oraz zachę-
cają innych do udziału w Szkolnym Bu-
dżecie Partycypacyjnym.

Ale Szkoła w Choroszczy na koniec roku 
wszystkich swoich uczniów uhonorowała 
paskami. Dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy 
wyjątkowi. „Bo wszyscy jesteśmy wyjątko-
wi” – to słowa jednej z nauczycielek, które 
pojawiły się w mediach społecznościo-
wych i stały się pretekstem do wdrożenia 
projektu #pasekdlakażdegoucznia. Kolo-
rowe paski dołączone do świadectwa – tak 
jak tradycyjne tzw. czerwone paski – mają 
zwrócić uwagę na najróżniejsze talenty, 
pasje i zainteresowania uczniów. Bo każdy 
jest inny, ale też każdy jest wyjątkowy: jest 
w czymś dobry – warto tylko pochylić się 
i dojrzeć potencjał. Nauczyciele SP Cho-
roszcz podchwycili pomysł i – uwaga: wła-
snoręcznie (!) – swoim uczniom przygoto-
wali kolorowe paski dołączane następnie 
do świadectw. Chcieli, by w tym roku każ-

dy uczeń SP Choroszcz poczuł, co to zna-
czy odnieść sukces i być wyjątkowym na 
miarę swoich możliwości (na tym, między 
innymi, polega przecież rola nauczycie-
li i pedagogów: by dostrzec wyjątkowość 
i wrażliwość w swoim wychowanku).

Uczniom, którzy zdobyli wysokie oceny 
z przedmiotów, wzorowe lub bardzo do-
bre zachowanie i aktywnie działającym 
na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego 
– tradycyjnie zostały wręczone świadec-
twa z biało-czerwonym paskiem. Paski 
w innych kolorach trafiły do uczniów, któ-
rzy nie zdobyli wymaganej średniej, ale 
także posiadają swoje i dzielą się nimi. I tak:

•	 niebieski pasek – przeznaczony był dla 
specjalistów technologicznych, którzy 
dzielili się swoją wiedzą o programach 
i aplikacjach komputerowych, wyko-
nywali prezentacje multimedialne, ani-
macje, filmy, czy pomagali w naprawie 
i użytkowaniu sprzętu; 

•	 żółty – trafił do wolontariuszy wrażli-
wych na krzywdę drugiego człowieka, 
którzy chętnie włączali się w akcje spo-
łeczne, pomagali innym w nauce, po-
magali seniorom (babciom, dziadkom), 
stawali w obronie słabszych, działali 
w samorządzie szkolnym czy klasowym, 
angażowali się w życie klasy i szkoły;

•	 zielony – zdobyły osoby zainteresowane 
przyrodą i ekologią, które chętnie wy-
konywały eksperymenty i doświadcze-
nia biologiczne, działały na rzecz ochro-
ny klimatu wody, przyrody (również 
w skali ogólnopolskiej), dbały o rośliny 
w klasie i szkole;

•	 pomarańczowy – otrzymali uczniowie 
aktywni, lubiący sport, prowadzący 
zdrowy styl życia (np. uprawiający mor-
sowanie, jazdę na nartach, pływanie, 

grę w piłkę nożną itp.), biorący udział 
w zawodach sportowych, reprezentują-
cy szkołę i/lub klasę na zawodach spor-
towych, działający w lokalnych klubach 
sportowych;

•	 różowy – trafił do osób kreatywnych 
i uzdolnionych artystycznie (muzycznie, 
plastycznie, teatralnie, fotograficznie, 
o wyobraźni przestrzennej), wykonują-
cych własnoręcznie przedmioty użytko-
we lub przedmioty sztuki użytkowej; 

•	 zaś fioletowy – trafił do wnikliwych, od-
ważnych, szukających nieoczywistych 
rozwiązań – do osób o poczuciu własnej 
wartości, znających swoje mocne stro-
ny i obszary, którymi należy rozwijać; 
do uczniów zaradnych, samodzielnych, 
podejmujących decyzje i znających 
tego konsekwencje, lubiących pozna-
wać siebie, poszukujących odpowiedzi 
na trudne pytania, odważnych, myślący 
niestandardowo, do świetnych kolegów, 
koleżanek. 

Można? Można! A nagradzanie wszyst-
kich i takich Uczniów jest prawdziwą 
przyjemnością. Czego nie krył Burmistrz 
Choroszczy Rober Wardziński, uczestni-
cząc w zakończeniu roku szkolnego i wrę-
czając wychowankom zasłużone nagrody 
i wyróżnienia. Burmistrz tego dnia mógł 
także poczuć się jak uczeń, ponieważ jako 
dawny wychowanek, a teraz jako włodarz 
gminy Choroszcz uroczyście żegnał – od-
chodzącą na emeryturę, po ponad 40 la-
tach pracy – Panią Małgorzatę Hryniewic-
ką. Pani Pedagog, wszystkim Pedagogom, 
Uczniom i całej społeczności szkolonej 
życzymy beztroskiej radości, kreatywno-
ści, siły i zdrowia. Wszystkiego, co najlepsze!
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Wakacyjne i letnie Bulwary w Choroszczy
Taaaak, wolimy gdy na choroszczańskich Bulwarach jest tłoczno, radośnie i gwarno. Bo to oznacza, że dzieci, młodzież oraz całe rodziny z Gminy Choroszcz spotykają się na 

Bulwarach z ważnego powodu. Pod koniec czerwca powód może być tylko jeden: żegnaj szkoło, a witajcie lato i wakacje! Bulwary przeszły tego dnia debiut „eventowy”. 
Po doskonałej frekwencji i reakcjach Państwa widać, że zdały egzamin.

Tekst: UM Fot: M-GCKiS

Jeśli lato i wakacje – to beztroska i atrak-
cje. 25 czerwca – wraz z końcem roku 
szkolnego, tak faktycznie było: Bulwary 
w Choroszczy, zaanimowane przez for-
mację Animacje Fascynacje, oferowały 
gry i zabawy sprawnościowe dla każdego, 
śmieszne konkursy, turnieje, strefę relak-
su przy wiatach i tężni, wspólne ognisko 
z kiełbaskami i – oczywiście, tradycyjnie 
– lody: zupełnie za darmo! Tradycyjnie 
też, częstował nimi Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński.

Prawie za darmo była także kolorowa 
wata cukrowa – prawie, bo za uśmiech. 
Robiła furorę, a uczestnicy mówili, że 
najbardziej smakowała im niebieska 
– a to dlatego, że miała smak gumy ba-
lonowej. 

Miniony rok szkolny dał się wszystkim 
we znaki – o tym, że był trudny, wiemy 
chyba wszyscy. I życzmy, by podobny 
zdecydowanie się nie powtórzył.

Ale przed nami teraz jest lato i saaaaame 
przyjemności: życzymy, by na waka-
cyjnych szlakach spotykały nas same 
niezapomniane, a przede wszystkim 
bezpieczne przygody, mądre wyzwania 
i fantastyczni ludzie.

Organizatorami pikniku rodzinnego była 
Gmina Choroszcz oraz Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Wszystkie atrakcje były bezpłatne dla 
uczestników imprezy.

Zakończenie roku 
szkolnego w Złotorii

25 czerwca 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotorii zakończyli kolejny 
rok szkolny. Po trudnej i wyczerpującej nauce zdalnej nadszedł długo wyczekiwa-
ny czas radości  zasłużonego odpoczynku. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu 

wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klas wyższych. Wielu z nich uzyskało 
bardzo wysokie wyniki w nauce.

Tekst i Fot: SP w Złotorii

Uroczystość odbyła się na placu przed 
szkołą, gdzie zebrała się cała społeczność 
szkolna, uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i goście. Ceremonia 
rozpoczęła się od wprowadzenia flagi pań-
stwowej i odśpiewania „Mazurka Dąbrow-
skiego”.

Pani Dyrektor szkoły, Monika Prejzner 
podsumowała rok szkolny, złożyła po-
dziękowania nauczycielom, rodzicom 
i uczniom za wsparcie i wspólną pracę oraz 
życzyła wszystkim miłych, spokojnych 
i przede wszystkim bezpiecznych waka-
cji. W swoim przemówieniu nie pominęła 

i  podziękowała również władzom samo-
rządowym – Panu Burmistrzowi – Rober-
towi Wardzińskiemu, radnym, pracowni-
kom urzędu, Pani Sołtys, za zrozumienie 
potrzeb i specyfiki szkoły, za wiarę  w ma-
rzenia o coraz lepszej szkole; Księdzu Pro-
boszczowi za modlitwę, duchowe wsparcie 
i dobre słowo; strażakom OSP Złotoria 
za wsparcie w realizacji zadań, nieusta-
jącą pomoc i życzliwość, oraz  wszystkim 
Przyjaciołom szkoły, którzy wspierali nasze 
pomysły i działania, za pomoc rzeczową, 
przyjaźń i pomocną dłoń.

W dalszej części Pani Dyrektor wraz z wy-

chowawcami wręczyła uczniom klas 0-VII 
świadectwa z wyróżnieniem oraz listy 
gratulacyjne rodzicom. Szczególnie waż-
nym momentem było  otrzymanie przez 
ósmoklasistów świadectw ukończenia 
szkoły podstawowej. Sześcioro absolwen-
tów odebrało świadectwa z wyróżnieniem, 
nagrody książkowe za wzorowe zachowa-
nie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Jednym z ważnych punktów uroczysto-
ści zakończenia roku szkolnego w naszej 
szkole jest wręczenie  statuetek „Super 
Uczeń” oraz „Super Absolwent”. W tym 
roku szkolnym 2020/2021 nagrodę „Super 
Uczeń” otrzymała Róża Sawicka, uczennica 
klasy VII, a statuetkę ”Super Absolwent” 
odebrała Katarzyna Łuksza, która uzyskała 
najwyższą średnią w historii szkoły.

W tak wyjątkowej chwili uczniowie klasy 
ósmej w krótkich słowach złożyli podzię-
kowania Pani Dyrektor za opiekę, troskę 
i bezpieczeństwo, podziękowania skiero-
wali również do wychowawców, nauczy-
cieli, którzy pomagali im zdobywać wiedzę 
i rozbudzali ciekawość świata.

Po części oficjalnej, uczniowie udali się do 
sal lekcyjnych, tam odebrali świadectwa 
z rąk wychowawców.

Uczniom, nauczycielom i wszystkim pra-
cownikom naszej szkoły życzymy, aby 
wakacje były radosne i pełne niezapo-
mnianych wrażeń. Wierzymy, że wszyscy 
spotkamy się zdrowi, wypoczęci i pełni 
energii do dalszej pracy i nauki.  Do zoba-
czenia we wrześniu!
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20 lat prezesury Pani Ireny Sakowicz
„Przecież nie tak niedawno odbyły się wybory!” Między innymi takimi słowami 

powinszowań do obchodzącej zacny jubileusz 20-lecia prezesury – Pani Ireny Sako-
wicz z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy zwrócił się Przewodniczący 

podlaskiego oddziału stowarzyszenia Jan Kalinowski. Uroczyste podsumowanie 
dwóch dekad działalności Pani Prezes odbyło się w auli choroszczańskiego Centrum 

Kultury i Sportu w Choroszczy 8 czerwca 2021 roku.

Tekst i Fot: UM

W istocie: „20 lat minęło jak jeden dzień” 
– taka była myśl przewodnia spotkania, 
ale jest to również bezsprzeczny fakt. Bo 
dwie dekady to szmat czasu, a wydarzyło się 
w ciągu tego okresu tak wiele, że czas wła-
ściwie tak jak by mignął. Bo i nasi seniorzy 
z Koła Emerytów pod auspicjami takiej Pani 
Prezes robią wiele, i wszytko w mig. Co ta-
kiego, zapytacie Państwo? Oto dowody:

- są aktywni sportowo, poprzez treningi 
Nordic Walking, od kilku lat oferują gim-
nastykę 2 razy w tygodniu dla ponad 20 
osób, oprócz tego naukę tańca, a także zaję-
cia wodne na pływalni z instruktorem;

- dbają o zdrowie, i w ramach profilaktyki, 
organizują spotkania z dietetykiem o zdro-
wej żywności lub jak uniknąć cukrzycy, 
poddają się badaniom słuchu, testom geria-
trycznym, pomiarom ciśnienia, badaniom 
poziomu cukru, badaniom EKG; otrzymu-
ją gleukometry, selen i witaminę B12;

- integrują się z wieloma środowiskami 
lokalnymi, w tym od wielu lat z SP Cho-
roszcz, m.in. uczestnicząc z nauczycielami 
w szkoleniach, m.in. organizowanych przez 
„Klanzę”, współorganizując bal karnawało-
wy; uczestnicząc w projekcie „Nauka pod-
stawowych prac ręcznych: igła, szydełko, 
kwiaty”; biorąc udział w uroczystościach 
szkolnych np. w „Dniu Kobiet”, „Koszyczku 
Wielkanocnym”, „Dniu Seniora”, „Wigilii” – 
okraszonych pięknymi przedstawieniami 
i śpiewami. Również SP Choroszcz włącza 
się do akcji senioralnych, np. akcji chary-
tatywnych wspólnie organizując Dzień 
Dziecka na Błoniach Jana Pawła II, zbiórkę 
odzieży do hospicjum czy zbiórkę telefo-
nów komórkowych; współpraca z przed-
szkolem w Choroszczy to uczestniczenie 
m.in. w „Jasełkach”, „Dniu Babci i Dziadka”, 
czytanie dzieciom bajek; z kolei chorosz-
czańskie przedszkolaki biorą udział w spo-
tkaniach takich jak: „Dzień Kobiet”, „Dzień 
Seniora”, oraz w akcjach charytatywnych;

- lubią się szkolić i szkolić, dlatego chęt-
nie biorą udział w spotkaniach doradczych 

np. z Policją nt. „Oszustwo na wnuczka”; 
pracownicy banku PKO SA i pani Irena 
Sakowicz przeprowadzili zajęcia dla mło-
dzieży „Jak odróżnić falsyfikaty banknotu 
od autentycznego”, uczniom w szkole mó-
wili o integracji pokoleniowej; gremialnie 
biorą udział w kursach komputerowych, 
w tym jak posługiwać się laptopem; chęt-
nie uczestniczą w zajęciach manualnych 
tj. zajęcia z wikliną ekologiczną, jak wy-
konać biżuterię z filcu i koralików, kwiaty 
z papieru czy jak pięknie udekorować stół 
poprzez ozdoby z warzyw i owoców; słu-
chają prelekcji pracowników banku PKO 
SA w Białymstoku nt. oszczędzania; 

- uwielbiają zwiedzać: zorganizowali 
i uczestniczyli w ok. 40 wycieczkach kra-
jowych i zagranicznych m.in. do Wilna, 
Grodna, Brukseli, w 2-dniowej pielgrzymce 
do Częstochowy; w każdą 1. niedzielę paź-
dziernika jeżdżą na patriotyczny wyjazd do 
Łukawicy, uczestniczyli w wycieczce histo-
rycznej „Choroszcz i okolice”; mają za sobą 
sporo wypraw 1-dniowych do: Augustowa, 
Giżycka, Bohonik i Kruszynian, Poczop-
ka, Sokółki, Supraśla, Świętej Wody, Świę-
tej Lipki, Michałowa, Bielska Podlaskiego, 
Gródka, Hajnówki, Białowieży, Tykocina, 
Suraża, Zambrowa i w inne okolice; uczest-
niczą również w wycieczkach i wczasach 
organizowanych przez Zarząd Wojewódzki 
Koła Emerytów; 

- z kulturą są za pan brat: zwiedzili m.in.: 
Łazienki Warszawskie i Pałac w Wila-
nowie, Muzeum w Surażu, Bielsku Pod-
laskim, Muzeum Miniatur w Hajnów-
ce, Muzeum Białoruskie, Muzeum Ikon 
w Supraślu, Muzeum w Suwałkach, Muzeum 
Prymasa Wyszyńskiego w Zuzeli; na bieżą-
co śledzą repertuar Teatru Dramatycznego 
czy Teatru Lalek w Białymstoku, są obecni 
w Operze i Filharmonii Podlaskiej, odwie-
dzają Wierszalin w Supraślu; uczestniczą 
w ofercie kulturalnej (spektaklach i fil-
mach) M-GCKiS w Choroszczy. Nie tylko 
są biernymi, ale także aktywnymi odbior-
cami kultury: statystowali w filmie pro-
dukcji USA „Sara”, a także w polskim ob-

razie pt. „Umieranko” Akademii Filmowej 
w Łodzi. Są też animatorami kultury: ich 
zaproszenie przyjął Teatr Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, który wystąpił w Cho-
roszczy; organizują wystawy, m.in.: „Moje 
hobby – kwiaty doniczkowe, ozdoby ogro-
dów i balkonów” oraz dużą wystawę pt.: 
„Pora na talenty Seniora” i „Wspomnienia 
czar PRL-u”; zapraszają do Choroszczy cie-
kawych ludzi np. Janusza Koronkiewicza, 
Elżbietę Michalską, Jana Panka.

Nic dziwnego, że Koło Emerytów i Renci-
stów za swoją działalność zdobyło szereg 
nagród i odznaczeń, a praca Koła została 
zauważona i doceniona nie tylko w regio-
nie: Przewodnicząca Koła – Irena Sako-
wicz otrzymała listy uznania i grawertony, 
została również zauważona przez TV Kra-
ków, która nagrała z Panią Ireną reportaż 
pt.: „Zbieram punkty u Boga”. Koło często 
gości też na łamach „Gazety Współczesnej”, 
„Kuriera Porannego” czy innych regional-
nych, a nawet ogólnopolskich mediów.

Nic więc dziwnego, że Jubileusz 20-lecia 
Prezesury Pani Ireny Sakowicz był gremial-
ny. Prowadziła go p. Irena Kosakowska-Ka-
lata, zaangażowani byli weń członkowie 
Koła, a zaproszenie przyjęło wielu gości, 
m.in. wspomniany już – Przewodniczący 
podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Koła 
Emerytów i Rencistów – Jan Kalinowski, 
Dyrektor Szkoły w Choroszczy – Pani Ewa 
Zawistowska, Dyrektor Przedszkola – Pani 
Bożena Lenczewska, przedstawiciele in-
nych organizacji z Choroszczy, jak np. Eu-
lalia Rutkowska – Prezes Stowarzyszenia 
„Chcę Żyć”, Józef Waczyński – Prezes Za-
rządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, 

p.o. Dyrektora M-GCKiS – Wojciech Ja-
strzębski; magistrat w Choroszczy repre-
zentowały: Urszula Glińska, Izabela Onisz-
czuk i Karolina Sokół. Jubileusz 20-lecia 
Prezesury Pani Ireny Sakowicz był jak 
rodzinne spotkanie przyjaciół: były wspo-
mnienia i momenty wzruszenia, było dużo 
śmiechu i dobrej zabawy, którą dodatkowo 
uświetniły trzy reprezentantki „Kurpi Zie-
lonych”, śpiewające białym głosem ludowe, 
zabawne przyśpiewki. Ważnym i wyjąt-
kowo uroczystym momentem Jubileuszu 
było wręczenie odznaczeń: Złotą Odzna-
ką Honorową – za szczególne zasługi dla 
Związku, zostali uhonorowani: Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński, Izabela 
Oniszczuk oraz Izabela Dąbrowska. Dopeł-
nieniem uroczystości był też piękny, prze-
pyszny tort, ufundowany przez Cukiernię 
„Kryszeń” z Białegostoku.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Prezesury, 
Pani Irena Sakowicz otrzymała szereg ży-
czeń, powinszowań i gratulacji. Wszak 
prowadzenie tak sprawnie działającej, tak 
aktywnej i tak widocznej organizacji – nie 
tylko lokalnie, ale też w regionie – przez 
tyle lat to tytaniczna, ofiarna praca, oku-
piona zapewne wieloma chwilami stresu, 
nerwów, niebywałego wprost zaangażowa-
nia. Wierzymy jednak, że – w ostatecznym 
rozrachunku – dająca satysfakcję i poczu-
cie spełnienia. Ponieważ o tym, że jest to 
prawdziwa i potrzebna Służba Społeczna 
– przekonujemy się każdego dnia. W tym 
miejscu, dołączmy się do powinszowań 
wyrażonych przez Burmistrza Choroszczy, 
na dalsze lata życząc Pani Irenie i całemu 
Kołu: niesłabnącej radości, kreatywności, 
siły i zdrowia oraz satysfakcji.

Utalentowane wokalistki odchodzą z zespołu Rytmy Czasu
Nadszedł czas pożegnania z trzema członkiniami zespołu Rytmy Czasu, który działa w Miejsko-Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu w Choroszczy pod kierownictwem Jerzego Tomzika – Elżbieta Krysiewicz, Karolina Januszewska oraz 
Emilia Łostowska odchodzą z zespołu. Wszystkie trzy bardzo utalentowane, idą w świat świetnie przygotowane i każda 

z nich ma już plan na siebie.
Tekst i Fot: Paulina Krysiewicz

W imieniu p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy Wojciech Jastrzębskiego oraz pracowni-
ków – serdecznie dziękujemy za wieloletni wkład w krzewienie 
kultury oraz życzymy powodzenia w życiu osobistym oraz za-
wodowym, niech świat staje przed Wami otworem. Nie mówimy 
żegnajcie, a do zobaczenia!

Zespół wokalny Rytmy Czasu (dawniej: Chór Miejski w Chorosz-
czy) pod dyrekcją Jerzego Tomzika działa od 2003 roku. W jego 
skład wchodzą dzieci oraz młodzież. Zespół doskonali własne 
umiejętności wokalne w Pracowni Muzycznej Miejsko-Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy . Zespół koncertuje 
m.in. podczas Dni Choroszczy, uroczystości z okazji świąt naro-
dowych odbywających się w kościele parafialnym w Choroszczy.
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Pancerny 
Kułak

Jerzy Kudelski, fot. Autora

Pancerny Kułak stanowi jeden z fragmen-
tów frontowych przeżyć Jerzego Kudel-
skiego zawartych w książce Wspomnie-
nia i zapiski, wydanej w Białymstoku 
w 2001 roku. Autor napisał je w oparciu 
o zachowane notatki z 1944 roku i z tych 
względów mają one dużą wartość histo-
ryczną. Warto pamiętać, że po przegranej 
przez Niemców bitwie o Stalingrad  (sty-
czeń-luty 1943 r.) i na łuku kurskim (li-
piec-sierpień 1943) armia niemiecka stra-
ciła inicjatywę strategiczną i znajdowała 
się w odwrocie. W styczniu 1944 r. Ar-
mia Czerwona przekroczyła wschodnią 
granicę II Rzeczypospolitej i stopniowo 
wypierała wojska niemieckie. Realizowa-
na od 22 czerwca 1944 r. (do 31 sierpnia 
1944) Operacja Bagration Armii Czerwo-
nej doprowadziła do prawie całkowitego 
zniszczenia wojsk niemieckich na tere-
nie Litwy, Białorusi i wschodniej Polski. 
13 lipca wojska sowieckie (wspólnie z od-
działami Armii Krajowej) zdobyły Wilno 
a 16 lipca zajęły Grodno. Działająca w ra-
mach 1. Frontu Białoruskiego sowiecka 
3. Armia zbliżyła się do Białegostoku, 
który został zajęty po ciężkich walkach 
27 lipca 1944 r. Zachęcamy więc do lektu-
ry wspomnień Autora dotyczących nasze-
go regionu z tamtych wojennych lat.

Na kalendarzu był sierpień. Po ostatniej 
burzy upalnego lata 1944 roku, zaczęło 
już pachnąć jesienią. Pozorna cisza wśród 
rozległych pól między frontami obu wro-
gich armii wisiała na włosku. Chociaż le-
piej powiedzieć, by wisiała na spuście au-
tomatu. Ucichły nawet trwające od dwóch 
tygodni zacięte pozycyjne boje. Nie przy-
niosły rozstrzygnięć. Oddziały sowieckie 
i niemieckie stały w miejscu. Oczekiwały 
widocznie posiłków.

Przyszedł wreszcie dzień, w którym w po-
zycję ryglową uderzyły katiusze – słynne 
miotacze min, wyrzucające pociski seria-
mi. Zaczęło się piekło na ziemi! Wówczas 
wyszły czołgi. A stało się to całkiem nie-
oczekiwanie. Nie pamiętam ile sekund 
minęło w moim mózgu, zanim zrozumia-
łem rozchodzący się echem z pobliskiej 
zagrody, okrzyk – czołgi!

Wyjrzałem. Z odległych około 1 km 
opłotków Długołęki w krótkich odstępach 
– wyszły kiwając się na piaszczystym nie-
równym gościńcu, niby kaczki zmierzają-

ce do wodopoju. Po chwili rozlazły się na 
prawo i lewo od gościńca po łanach zbóż 
i ścierniskach. Wiatr z zapachem częścio-
wo nie zżętych, częściowo podeptanych 
pól, suchego pyłu zalatującego wonią 
chwastów – niósł smród spalin wraz z od-
głosem zbliżających się silników.

Z głową ukrytą w dużych liściach łopu-
chu – liczyłem: ...7 ...8 ...9 …, spojrzałem 
w lewo i … skamieniałem ze strachu, … 
- dziesiąty – idzie na mnie!!!

Czołg pełzł na zbocze wzniesienia w pobli-
żu mego ukrycia. Szedł on wraz z innymi 
w kierunku pozycji ryglowej na jej wspar-
cie, skąd niosły się piekielne odgłosy ka-
nonady. Zapamiętałem jego niski kadłub, 
długą lufę działa zakończoną potężnym 
tłumikiem i ochronny kolor pancerza, 
zlewający się z barwą pól i ściernisk. Wry-
łem się jeszcze bardziej w ziemię polnej 
dziury. Dla załogi czołgu przy zamknię-
tym włazie byłem niewidoczny. Przez 
peryskop można było jedynie uchwycić 
rzadką trawę, porastającą zbocze wygonu. 
O tym wiedziałem. Po odgłosach silnika 
czułem jednak, że się zbliża. Przemknęło 
mi przez myśl...wgniecie w ziemię! 10 ton 
stali toczącej się na gąsienicach – coraz 
bliżej…

Wreszcie z jazgotem 140 KM i zgrzytem 
gąsienic – czołg typu STUG, przetoczył się 
w pobliżu mego ukrycia, strącając jedynie 
kamienie z polnego zbocza.

Odetchnąłem. Pot obficie spływał mi ze 
skroni na policzki, nos i mokrą, brudną 
koszulę. Z każdą sekundą oddalała się 
śmierć z czarnym krzyżem na stalowym 
pancerzu. Pod czaszką kłębiły się myśli, 
nieoczekiwanie bowiem znalazłem się 
w strefie ostrzału. Sowieckie baterie jed-
nak milczały. Czołgi również nie otwiera-

ły ognia. Szły naprzód, nabierając szybko-
ści – ku pierwszej linii obrony…

Niemiecki kułak pancerny utrzymał po-
zycję ryglową. Umożliwił tym samym 
wycofanie się Niemców na kierunku Kny-
szyn – Tykocin. Toczyły się więc starym 
traktem królewskim niezliczone zaprzęgi 
różnych formacji Wehrmachtu na most 
ku rzece Narwi.

Po wycofaniu się Niemców i wysadzeniu 
przez nich mostu, ucichło w okolicy. Jakby 
życie potoczyło się utartym korytem znoj-
nego, codziennego wieśniaczego trudu.

Wkrótce znalazłem się na skrawku zie-
mi zw. pozycją ryglową. Wiało stamtąd 
grozą i pustką. Reduta w obrębie kościoła 
i przyległego cmentarza była rozległym 
pobojowiskiem, nasiąknięta krwią nie-
mieckich żołnierzy oraz krwią probosz-
cza ks. Antoniego Walentynowicza, który 
zginął tragicznie, trafiony odłamkiem po-
cisku.

Patrzyłem ze wzrokiem wbitym w zie-
mię na teren przykościelny zryty ro-
wami strzeleckimi, na ścięty i poła-
many jak zapałki brzozowy zagajnik, 
wyznaczający linie umocnień niemieckich. 
O intensywności ostrzału świadczyły też 
rozbite ogrodzenia kościelne. Zniszczone 
mury cmentarza – ukazywały połamane 
krzyże, uszkodzone pomniki nagrobne 
i kaplice. Całkowicie zburzony dach ko-
ścioła, uszkodzone jego mury i sklepienia, 
zniszczona – patrząca otwartym kikutem 
w niebo – wieża kościelna. Ciągnęło 
smrodem od zwęglonych kościelnych za-
budowań gospodarczych.

Zatrzymałem się przy rowach strzelec-
kich, poszarpanych pociskami i wybu-
chami szrapneli. W błyszczących garn-
kach stalowych hełmów – rozrzucone na 
okopach nieruchome ciała – jakby we śnie 
w polowych mundurach, wokół leżącej 
broni i oporządzenia wojskowego, do-
pełniały obrazu zniszczenia. Chmary 
czarnych much unosiły się w zatrutym 
powietrzu. Śmierdziało słodką wonią, po-
budzającą wymioty. Od trupiego rozkła-
du, zapierało dech…

Masa śmierci!!!
I po wojennym tajfunie, który z hukiem 
salw armatnich, przewalił się przez tę 
okolicę – panowała jakaś przejmują-
ca cisza. Cała wieś, a także otaczające je 
pola, łąki i laski, pogrążone były jakby 
w uroczystym majestatycznym milcze-
niu. Nie „zamuczała” ani jedna wracająca 
z pastwiska krowa, pastuch nie strzelił 
z bata, nie ćwierknął wróbel na podwórzu, 
nie zaszczebiotała jaskółka pod strzechą, 
nie zaszeleścił listek. Tylko ogromna tar-
cza słoneczna chyliła się dostojnie ku za-
chodowi, prześwietlając i rzucając cienie 
na krwawe sierpniowe żniwo. Tak jakby 
przyroda chciała uszanować majestat 
śmierci, mimo budzących się ludzkich 
kontrowersji.

Śmierć na polu walki dotyczy obu stron. 
Tam wśród nieruchomych ciał, nie ma 
zwycięzców i zwyciężonych. To trzeba 
przeżyć, aby zrozumieć.

STUG – typ niemieckiego czołgu użytego w walkach 
frontowych (gdzie znalazł się Autor) w 1944 roku.

Wizyta w Muzeum
Pamięci Sybiru
2 lipca 2021 roku - z ramienia 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich Oddział w Białymstoku 
– pracownice choroszczańskiej 

biblioteki odbyły wizytę testową 
w Muzeum Pamięci Sybiru.

Tekst i Fot: Paulina Krysiewicz

Była to bardzo poruszająca i dająca 
do myślenia wizyta. Wystawy robią 
ogromne wrażenie…czy pozytywne? 
Trudno znaleźć słowa. Przekonajcie się 
o tym sami już we wrześniu gdy Mu-
zeum Pamięci Sybiru otworzy się sze-
rzej dla odwiedzających.
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Wakacje z M-GCKiS
Podczas tych wakacji nikt w Choroszczy się nie nudzi . Dla dzieci, które spędzają 
wakacje w domu przygotowaliśmy ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki

– zarówno na lipiec jak i sierpień. 

Tekst : Paulina Krysiewicz, Foto : M-GCKiS

Lipiec to propozycje stacjonarne, a były 
to przede wszystkim cykliczne –warsztaty 
i zajęcia kilkugodzinne, podczas których 
dzieci i młodzież miały okazję poznać 
instruktorów i instruktorki, którzy już od 
nowego sezonu poprowadzą zajęcia w na-
szym centrum kultury. Za nami – warsz-
taty kreatywne DIY, spacer krajoznawczy 
po naszym miasteczku i stworzenie ma-
kiety przestrzennej Choroszczy (do obej-
rzenia w galerii M-GCKiS), malowanie 
na sztalugach w plenerze, zabawa w teatr
i wystawianie teatrzyku kamishibai, taniec 
nowoczesny i wesoła nauka angielskiego.

A to jeszcze nie koniec!

Sierpień będzie obfi tował w moc wyjaz-
dów na łono natury, w piękne okoliczno-
ści przyrody w naszej gminie. O każdym
z wydarzeń będziemy informować  z ty-
godniowym wyprzedzeniem. Na niektóre 
z proponowanych zajęć/wydarzeń obo-
wiązują zapisy oraz opłaty. Ilość miejsc 
ograniczona. Szczegóły na stronie inter-
netowej : www.kultura.choroszcz.pl

Spędźmy razem te wakacje – kreatywnie, 
wesoło – z kulturą ! 

Choroszcz otacza zielenią miejskie przystanki
Liliowce, cisy, sosny i pelargonie: białe, różowe i czerwone, a tuż przy pergolach – pnące trzmieliny. Oto nowe zielone towarzystwo, które zagościło przy przystankach na Rynku 

11 Listopada i pl. dr. Z. Brodowicza w Choroszczy. A to nie ostatnie słowo w tej eko-materii. Mamy nadzieję, że mieszkańcom i odwiedzającym naszą gminę gościom nowe zielo-
ne rozwiązania sprawią wiele przyjemności. 

Tekst i Fot: UM

Nie tylko trzy przystanki w Chorosz-
czy będą otoczone zielenią. Sąsiedztwo 
kwitnących nowych roślin zyska również 
skwer przy magistracie w Choroszczy – on 
również jeszcze tego lata zyska nowe nasa-
dzenia. To nowe zielone inicjatywy Gminy 
Choroszcz.

Ostatnie miesiące to w naszej Chorosz-
czy wzmożone działania w kierunku 
miejskich nasadzeń – mówi Burmistrz 

Choroszczy Robert Wardziński. Zaini-
cjowaliśmy je adopcją ogrodniczą jeszcze
w ubiegłym roku. Spotkała się ona z dużą 
przychylnością mieszkańców. Jej drugą 
odsłonę zainicjowaliśmy również w tym 
roku – przy czym więcej donic otoczyli-
śmy opieką, a także zagospodarowaliśmy 
więcej przestrzeni za budynkiem Centrum 
Kultury – dodaje. Zielonym przekształce-
niom, za sprawą choroszczańskich senio-
rów, a także uczniów naszej szkoły, ulega 

też skwer przy magistracie. Za chwilę poja-
wiają tu krzewy, a także kwiaty kwitnące 
kolorami odpowiadającymi naszej fl adze. 
Teraz przyszedł czas na przystanki auto-
busowe. W nowym – zrewitalizowanym 
otoczeniu, zarówno Rynku 11 Listopada, 
jak i pl. Brodowicza – zielone nasadzenia 
będą je upiększać i mam nadzieję – uprzy-
jemniać czas podróżnym – konkluduje 
włodarz Gminy Choroszcz.
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39. Dni Choroszczy za nami!
Czerwcowy weekend 11-13 czerwca obfitował w Choroszczy w mnóstwo wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w ramach 

39. Dni Choroszczy. Gdyby nie wszechobecna pandemia, byłyby to 40 – jubileuszowe dni naszego miasta. Jednakże jak widać nic 
straconego, ponieważ wszystkie wydarzenia zorganizowane w ramach tegorocznych Dni Choroszczy cieszyły się sporą frekwencją i 

przyniosły wszystkich obecnym dużo frajdy.

Tekst: Paulina Krysiewicz i Wojciech Jastrzębski   Fot: M-GCKiS i BurnWater Photography

Do tegorocznych Dni Choroszczy wpro-
wadziła XVIII Kawiarenka Historyczna 
(on-line), która swoją premierę miała miej-
sce w czwartek (10 czerwca). Panowie – Jan 
Adamski oraz Józef Waczyński z Towarzy-
stwa Przyjaciół Choroszczy opowiedzieli 
o tym „jak to z Dniami Choroszczy bywało”.

Kawiarenkę można obejrzeć 
na naszym YouTube

Piątek 11 czerwca rozpoczynający tego-
roczne 39. Dni Choroszczy minął pod zna-
kiem kultury i sztuki. Biblioteka Publiczna 
przy współpracy z Książnicą Podlaską oraz 
Starostwem Powiatowym zorganizowała 
spotkanie autorskie z debiutującą pisarką 
Urszulą Gajdowską. Urszula Gajdowska 
wydała swoją pierwszą książkę „Zadzior-
na Baronówna”, która rozpoczyna cały cykl 
„W dolinie Narwi”. Punktualnie o 17:00 na 
Placu dr. Zygmunta Brodowicza, w pięknej 
scenerii zebrała się grupa fanów literatury, 
która bacznie słuchała tego co autorka opo-
wiedziała o sobie, oraz o swojej pierwszej 
książce. Widzowie obecni na spotkaniu 
również mogli zadać pytania autorce, oraz 
zakupić jej książkę i uzyskać autograf, a na-
wet wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.

Kolejnym punktem piątkowego dnia 
z czerwcowego trio Dni Choroszczy było 
otwarcie wystawy malarstwa Jana Re-
szecia. Wystawę otworzył p.o. Dyrektora 
M-GCKiS Wojciech Jastrzębski oraz Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. 
Krótki biogram Jana Reszecia przedsta-
wiła instruktorka-graficzka M-GCKiS, ale 
również choroszczańska malarka Monika 
Tekielska-Chmielewska. Jan Reszeć za ży-
cia zamieszkiwał miejscowość Ruszczany 
i tam również zmarł, uprawiał malarstwo 
olejne o bardzo charakterystycznej zim-
nej palecie barw i krótkich pociągnięciach 
pędzla. Wykonał wiele obrazów o tematyce 
sakralnej, scenki rodzajowe oraz pejzaże 
Choroszczy i okolic dla lokalnej ludności.

W pamięci mieszkańców gminy Choroszcz 
pozostał jako bardzo oczytany, kultural-
ny i skromny człowiek, wybitny malarz. 
To właśnie dzięki społeczności miasta 
i gminy Choroszcz powstała ta wystawa, 
bowiem prace, które zawisły w galerii Miej-
sko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
zostały użyczone od osób, które miały je  
w posiadaniu. Za ten piękny gest serdecz-
nie dziękujemy! Obrazy można oglądać 
do końca lipca w galerii Centrum Kultury 
w godzinach jego pracy. Na potrzeby 
otwarcia wystawy i upamiętnienia osoby 
jaką był Jan Reszeć, powstał film w któ-
rym osoby pamiętające Pana Jana pokrótce 
opowiadają o nim samym obecnym w ich 
wspomnieniach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu 
na naszym YouTube

Podczas 39. Dni Choroszczy nie mogło za-
braknąć Turnieju Wędkarskiego. W sobotę 
12 czerwca  już od samego rana na Komi-
nowym Bajorze odbywały się więc Zawo-
dy Wędkarskie o Puchar Burmistrza Cho-
roszczy. Wydarzenie odbyło się w możliwie 
cichych warunkach – „coby ryby nie spło-
szyć”!  Za to sobotnia, już głośna i dono-
śna scena RAP rozpoczęła się o godzinie 
18:00. Przez dwie godziny sceną władała 
młodzież, również z naszej gminy. Wśród 
artystów : S8N, Adzky, Amigos. Obecna na 

Placu Brodowicza widownia, mimo nie-
sprzyjającej, deszczowej pogody, świetnie 
się bawiła w klimacie muzyki RAP. O go-
dzinie 20:00 na scenie pojawił się prawdzi-
wy „ogień”, a to za sprawą występu gwiazdy 
wieczoru – LUKASYNO (ostatnia jego pły-
ta nosi tytuł „Pachnę ogniem”). Lukasyno 
konsekwentnie od lat w swoich utworach 
i klipach osiągających miliony wyświetleń, 
zabiera słuchaczy w świat widziany przez 
mężczyznę wiernego swoim wartościom. 
Jego teksty ujmują autentycznością, bo-

gatego w doświadczenia człowieka i tak 
właśnie było również na tym koncercie. 
Sobotnia scena RAP, podczas 39. Dni Cho-
roszczy była mieszanką, która sprawiła, że 
podczas występów zaproszonych artystów 
nikt z obecnych na Placu przed budynkiem 
Centrum Kultury nie nudził się nawet 
przez chwilę.

Niedzielne wydarzenia niestety – przez 
panujące warunki pogodowe – rozpoczęły 
się nieco później niż zostało to zaplanowa-
ne. Obecne w Choroszczy ulewy zmusiły 
Organizatorów do odwołania spotkania 
autorskiego z Weroniką Krysiewicz, oraz 
animacji dla najmłodszych. Nic jednak 
straconego, bowiem spotkanie z Panią 
Weroniką wokół jej twórczości zostanie 
zorganizowane w późniejszych terminie, 
a animatorzy z grupy Animacje Fascyna-
cje zabawili najmłodszych z naszej gminy 
podczas powitania wakacji. Występy na 
scenie rozpoczęły się więc o 14:30 wystą-
pieniem naszego lokalnego zespołu wokal-
nego – Rytmy Czasu, kierownictwa Jerzego 
Tomzika. Zespół właśnie na okazję wystę-
pu podczas tegorocznych Dni Choroszczy 
przygotował specjalny, rozrywkowy reper-
tuar. Chwilę po rytmicznym występie na 
scenie zagościła grupa rock’owa, również 
z naszej gminy – Nervovoohoży, czyli ze-
spół wszystkim dobrze znany, obecny na 
naszych wydarzeniach od wielu lat. Dwa 
pierwsze utwory Nervovoohoży wykona-
li wspólnie z Jack Kill Project. Ostatnim 
punktem, zarówno niedzielnego dnia, jak 
i całych tegorocznych Dni Choroszczy 
był krótki, ale treściwy koncert WIRUS’a 
– Pawła Gołębiewskiego. Wirus to projekt, 
który powstał dość spontanicznie w 2020r., 
wyróżniający się połączeniem hip-hopu 
wraz z rockowo-metalowymi brzmieniami 
w którym sam artysta stara się łączyć te ga-
tunki w jedną całość.

Wszystkie wydarzenia 39. Dni Chorosz-
czy skupiły się na lokalności, były mocno 
osadzone w Choroszczy. Każdy obecny 
podczas proponowanych przez organiza-
torów wydarzeń w ciągu tych trzech dni 
– 11-13 czerwca miał możliwość obcowa-
nia  z historią, kulturą, sztuką i muzyką 
w przeróżnych postaciach: on-line, we 
wnętrzach i plenerowo. Myślimy, ze każ-
dy znalazł coś dla siebie. Dziękujemy więc 
wszystkim obecnym podczas tych czerw-
cowych wydarzeń zorganizowanych w ra-
mach dni naszego miasta. Pogoda płatała 
nam figle, więc tym bardziej nam miło, że 
byliście z nami.|

Patronat honorowy nad wszystkimi wy-
darzeniami objął Burmistrz Choroszczy 
– Robert Wardziński.

Serdecznie podziękowania należą się rów-
nież wszystkim sponsorom, którzy przy-
czynili się do wsparcia organizacji 39. Dni 
Choroszczy, a są nimi: 

mDevelopment, Regionalne Przysmaki, 
Biuro Rachunkowe Małgorzata Łada, 
Schody Chudziński , Materiały budowlane 
PLUS – Adam Jarosław Masłowski, Szkoła 
Językowa w Choroszczy Ready Steady 
English oraz Krzysztof Marcinkiewicz

Jak zwykle mogliśmy również liczyć na po-
moc naszych wolontariuszek oraz wolonta-
riusza – Emilio, Martyno, Ewo oraz Macie-
ju – serdecznie dziękujemy!
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy od lat uczestniczy w Programie 

Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, realizowanym ze środków 

fi nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Tekst : BP Graf: NPRCz

Celem  Programu jest wzmocnienie ak-
tywności czytelniczej w bibliotekach 
publicznych poprzez kreowanie wzro-
stu liczby wypożyczonych publikacji 
oraz wzrostu liczby czytelników biblio-
tek publicznych. Szczególny nacisk zo-
stał położony na budowanie nawyków 
czytelniczych poprzez stały dopływ no-
wości wydawniczych, możliwość syste-
matycznego ubytkowania (aktualizacja 
zasobów), a w konsekwencji zwiększenie 
oferty czytelniczej dla użytkowników bi-
blioteki. 

W ramach realizowanego programu Bi-
blioteka otrzymała w w poszczególnych 
latach dotację w wysokości:

2018 roku – 6500 zł
2019 roku – 7500 zł
2020 roku – 7500 zł (I nabór), 6230 zł (II 
nabór)

Za pozyskane dofi nansowanie zakupione 
zostały książki do wszystkich placówek 
bibliotecznych : siedziby głównej w Cho-
roszczy, fi lii bibliotecznych: w Barszczewie 
i Klepaczach.  Księgozbiór został wzboga-
cony o sporo ciekawych książek z zakresu 
literatury pięknej dla dorosłych (krymina-
ły, powieści społeczno – obyczajowe, histo-
ryczne, biografi e), wydawnictwa dla dzieci 
i młodzieży a także pozycje z literatury po-
pularno – naukowej. W II naborze Miejska 

Biblioteka Publiczna w Choroszczy otrzy-
mała dofi nansowanie na zakup usług do-
starczania publikacji drogą elektroniczną, 
za które sfi nansowany został dostęp na cały 
2021 rok do portalu z ponad 60 000 e-bo-
oków LEGIMI.  W 2021 roku Biblioteka
w Choroszczy również dołącza do tego 
wieloletniego programu, niebawem zosta-
nie ogłoszony podział dotacji na rok 2021. 

LIPCOWA PULA KODÓW DOSTĘPU DO LEGIMI
Również w lipcu - czyli jak co mie-
siąc – rozdajemy naszym Czytelni-
kom kody dostępu umożliwiające 
bezpłatny dostęp do e-booków udo-
stępnianych przez portal Legimi. 
Zasady pozyskiwania kodów oraz 
rejestracji pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy,
pula szczupleje!

SZCZEGÓŁY oraz REGULAMIN do-
stępne na stronie
ww.bibliotek.choroszcz.pl

“Mała książka wielki człowiek”
również w 2021 roku

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut 

Książki i Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.
Tekst/foto: BP

Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Tak jak w edycji 2019 i 2020 
roku – każde dziecko w wieku przed-
szkolnym(3-6 lat), które odwiedzi naszą 
bibliotekę, otrzymuje w prezencie wyjąt-
kową Wyprawkę Czytelniczą na dobry 
czytelniczy start. W Wyprawce dzieci 
znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych
i mądrych książek dla najmłodszych,
a także Kartę Małego Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czy-
telnik otrzymuje naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Nieod-
łącznym elementem czytania dzieciom
w wieku przedszkolnym jest obecność ro-
dzica/opiekuna, który nie tylko wciela się
w książkowych bohaterów, ale staje się 
przewodnikiem w nowej przygodzie prze-

żywanej wspólnie z dzieckiem, budując 
tym samym relacje, które z całą pewnością 
zaowocują w przyszłości.

Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliote-
kę) i zostaje pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wy-
nikających z częstego odwiedzania biblio-
teki. Udział w projekcie jest całkowicie bez-
płatny zarówno dla bibliotek, jak również 
dla dzieci i ich rodziców.
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Drużyna Żółtek z nowymi strojami
Tekst: WJ  Fot: YellowCity

W poprzednim roku nowy sprzęt sporto-
wy ufundowany przez Burmistrza Cho-
roszczy otrzymały drużyny Fuzja Kle-
pacze, LZS Izbiszcze i LZS Zaczerlany, 
na początku tego roku nowe komplety 
meczowe otrzymał Rajkom Choroszcz, 

a teraz przyszła kolej na YellowCity, czy-
li drużynę piłkarską z Żółtek, która gra 
w Piłkarskiej Lidze Gminnej. Cieszymy 
się, że nasi gminni amatorscy sportowcy 
dzięki Urzędowi Miejskiemu w Chorosz-
czy wyglądają jak profesjonaliści! 

Strefa kibica w Choroszczy
Tekst i Fot: WJ

Podczas minionych Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w Choroszczy powstała 
strefa kibica, w której na dużym ekra-
nie na Placu Brodowicza lub na auli 
M-GCKiS w Choroszczy można było 
oglądać mecze reprezentacji Polski oraz 

późniejszej fazy pucharowej (ćwierćfinał, 
półfinał i finał) - niestety już bez udzia-
łu Polaków. Zainteresowanie było spore 
więc strefa kibica z pewnością zostanie 
powtórzona przy kolejnej podobnej im-
prezie!

Jakub Łukaszewicz wicemistrzem Polski!
Tekst:WJ

Mieszkaniec naszej gminy Jakub Łukasze-
wicz, trenujący kolarstwo górskie (MTB) 
w szkółce kolarskiej UKS WYGODA Bia-
łystok podczas odbywających się w Luba-
szowej Mistrzostwach Polski LZS zdo-

był wicemistrzostwo Polski w kategorii ” 
młodzik”. Oprócz tego razem z koleżanką 
z klubu zdobyli II miejsce w parach. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Lambada i LZS Choroszcz poznały rywali w Pucharze Polski
Tekst: WJ

Znamy pary rundy wstępnej Pucharu 
Polski na szczeblu województwa podla-
skiego. Do rozgrywek przystąpią 3 gmin-
ne drużyny – od rundy wstępnej zma-
gania zaczną  LZS Choroszcz i Lambada 
Choroszcz, a od I rundy dołączy “a-kla-
sowa” Narew Choroszcz.  Lambada Cho-
roszcz zagra z a-klasowym KS Sokoły, 
a LZS Choroszcz zmierzy się z występu-
jącą w BLS drużyną Kabareczi – runda 
wstępna planowana jest na 21-22 sierpnia.

Narew Choroszcz spadła do A-klasy
Tekst: WJ 

Drużyna seniorów Narwi Choroszcz 
w czerwcu zakończyła sezon w Lidze 
Okręgowej. Niestety drużyna zakończy-
ła rozgrywki na miejscu spadkowym 
i w nadchodzącym sezonie 2021/2022 
będzie występowała w A-klasie. W gru-
pie 3 rywalami Narwi będą następujące 
drużyny: ŁKS II Łomża, KOS 1984 Rutki, 
Hetman Tykocin, KS Sokoły, Turośnian-
ka Turośń Kościelna, Magnat Juchnowiec 
Kościelny, Korona Dobrzyniewo Duże, 
KS II Wasilków, Supraślanka Supraśl, 
Włókniarz Białystok i Piłkawka Białystok. 
Pierwszy mecz nowego sezonu Narew 
rozegra na wyjeździe w weekend 28-29 
sierpnia. Po zakończeniu sezonu zarząd 
klubu zakończył współpracę z trenerami Ar-

turem Dakowiczem (trener seniorów) oraz 
Karolem Jakubowskim (trenerem grup dzie-
cięcych). Nowym trenerem grup dziecięcych 
został Marcin Dzierżko, a trenerem seniorów 
będzie Adam Wiński, którego asystentem 
zostanie Grzegorz Pieczywek

Półmetek Piłkarskiej Ligi Gminnej
Tekst: WJ

Sezon Piłkarskiej Ligi Gminnej wystartował 
w 23 maja. Początkowo w rozgrywkach wy-
startowało 8 drużyn, jednak po dwóch wy-
sokich porażkach z rozgrywek zrezygnowała 
drużyna LZS Bobrowa i ostatecznie w roz-
grywkach bierze udział 7 drużyn. Po pierw-
szej rundzie na prowadzeniu z dorobkiem 
16 pkt znajduje się LZS Choroszcz, który na 
komplet zwycięstw i jeden remis (1-1 z Lam-
badą Choroszcz),  na drugim miejscu plasu-
je się wspomniana Lambada (13 pkt), która 
straciła punkty w zremisowanym meczu 
z LZS Choroszcz i przegrała 0-1 z Izbisz-
czami. Najniższy stopień podium przypada 
w tej chwili Izbiszczom (12 pkt). Kolejne 
miejsca zajmują: Zaczerlany (7 pkt), Fu-

zja Klepacze (6 pkt), O.Z. Dobrzyniówka 
(4 pkt) i YellowCity (0 pkt). Został do roze-
grania jeszcze jeden zaległy mecz, w którym 
YellowCity zmierzy się z Dobrzyniówką. Jed-
no jest pewnie – walka o mistrzostwo w dru-
giej rundzie będzie niezwykle ciekawa.

Ruszyła liga wakacyjna
Tekst: WJ

5 lipca wystartowała kolejna, VII już edycja 
Wakacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrekto-
ra M-GCKiS. W tegorocznych rozgrywkach 

bierze udział 10 drużyn: LZS Choroszcz, Iz-
biszcze, Hanbud, Zaczerlany, Rambo, Kopnij 
Babkę w Czapkę, Promotech, Browar Mu-
rza Gol, Bajeczne Obrazy, KS Ogórki, któ-
re aktualnie rywalizują w dwóch grupach, 
a następnie zagrają w fazie pucharowej 
– finał przewidziany jest na 25 sierpnia. 


