
7. absolutorium  
i 4. wotum zaufania  

dla Burmistrza Choroszczy 
9 czerwca Radni Miejscy Choroszczy 
udzielili absolutorium – już po raz 7.,  

zaś wotum zaufania – po raz 4.
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OSP Choroszcz z promesą 
na nowy pojazd 

Uroczyste wręczenie promes  
na zakup nowych samochodów  

ratowniczo-gaśniczych do jednostek OSP.
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Dary z Choroszczy trafiły  
na Ukrainę

Łącznie 1118 kg trafiło wraz  
z choroszczańskim Autosanem  

do Horochowa na Ukrainie.
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Prestiżowe pikTOgraMY  
w Choroszczy!

pikTOgraMY mocno zaistnieją  
w Choroszczy poprzez nieodpłatne 

 i w pełni profesjonalne warsztaty teatralne. 
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Choroszcz – główną gwiazdą swego święta
Przez blisko 40 lat Dni Choroszczy przybierały różnorodną formułę i organizowane były z wielorakim rozmachem oraz atrakcjami.  

Zwykle punktem kulminacyjnym były występy tzw. gwiazdy, zazwyczaj ogólnopolskiego formatu. W tym roku również okazji do zabawy 
i wspólnego spędzania czasu w gronie przyjaciół i rodziny w Choroszczy nie zabraknie, niemniej zmieniamy akcent: naszą uwagę skupiamy 
na bohaterce: Choroszczy – głównej gwieździe tegorocznych obchodów. Jubileuszowe 40. Dni Choroszczy przybierają formę święta lokalnej 

społeczności, podkreślającego potencjał gminy i różnorodność potrzeb jej mieszkańców. Zapraszamy, by w dniach 16–19 czerwca 2022 r.  
być wspólnie z nami – choroszczanami! I Choroszcz uczynić najjaśniejszą gwiazdą swego święta.

Tekst i graf.: M-GCKiS w Choroszczy

Podczas 40. Dni Choroszczy nie zabrak- 
nie zacnych gości: zapewniamy, iż takowi  
się pojawią. Przy czym w tym roku szcze- 
gólnie podkreślamy społeczność Gminy  
Choroszcz oraz rolę lokalnych osobowo- 
ści, dla których praca na rzecz Chorosz- 
czy jest wielką społeczną pasją i dzięki  
nim wiele dobrego w naszej społeczno-
ści się dzieje. Program 40. Dni Chorosz-
czy ma więc charakter interdyscyplinarny, 
łącząc w sobie wiele atrakcyjnych form: 
akcentów muzycznych, teatralnych, spor-
towych, plastycznych, a także interaktyw-
nych warsztatów włączających wszystkich 
uczestników. 

Elementami organizowanych Dni Mia-
sta bywają stoiska i punkty gastronomicz-
ne, dzięki którym stwarza się okazję do  
wspólnego „biesiadowania” i promowa-
nia lokalnych producentów. Tak też chce-
my, by było w tym roku w Choroszczy. 

PRZEDTAKTEM OBCHODÓW 40. DNI  
CHOROSZCZY jest czwartkowa uro-
czystość Święta Bożego Ciała (16.06., 
g. 11:00) – historyczna, bo transmito-
wana w głównym kanale TVP Polonia. 
Dzięki temu o Choroszczy usłyszy nie 
tylko nasz region, kraj, a jest szansa, że 
pozna nas świat. Zdajemy sobie sprawę  
z wagi tego wydarzenia i rzetelnie się do  
niego przygotowujemy. 

Aktywny i kulturalny weekend 40. Dni  
Choroszczy rozpocznie się w PIĄTEK –  
17 CZERWCA. Na Strzelnicy w Szko- 
le Podstawowej im. H. Sienkiewicza  
w Choroszczy Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość „Skała” organizuje Turniej 
Strzelecki o Puchar Burmistrza Chorosz- 
czy (g. 16:00). W turnieju mogą wziąć 

udział i starsi, i młodsi mieszkańcy gminy 
Choroszcz, którzy chcą sprawdzić swoje 
umiejętności w sportowej rywalizacji pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów. 

Pasjonatów lokalnych historii, a także 
literackich wspomnień z pewnością za-
interesuje organizowana w choroszczań-
skim Centrum Kultury promocja książki  
„Moje Kruszewo” autorstwa lokalne- 
go społecznika i historyka – Grzegorza  
Krysiewicza (g. 17:00). W podróż po  
zakamarkach dobrze znanych oraz tych,  
o których pamiętają jedynie najstarsi  
mieszkańcy wsi Kruszewo, zabierze nas 
sam autor oraz prowadzący spotkanie –  
Dominik Sołowiej. Poruszonych wątków  
i ciekawostek, zarówno tych historycz- 
nych, jak i społecznych, z pewnością  
będzie sporo, a spotkanie dodatkowo  
wzbogaci zbiór fotografii, które udało się 
zgromadzić podczas przeprowadzanych 
wywiadów. 

Pozostając w klimacie przedwojennych 
historii, z autorską wariacją na temat  
czarnego kryminału, przeniesiemy się na  
plac Zygmunta Brodowicza, gdzie w wie- 
czornym kinie plenerowym spotkamy  
się z twórcami „Czarnej Damy” oraz  
nią samą (g. 19:00) – fabularną produk- 
cją filmową w stylistyce kina noir. Obraz  
powstał przy ogromnym zaangażowaniu  
wielu regionalnych twórców, począwszy  
od odpowiedzialnego za scenariusz –  
Krzysztofa Szubzdy oraz twórców muzy- 
ki – The Consonance Trio i Katarzyny  
Garłukiewicz, którzy tego dnia pojawią  
się w Choroszczy! Wprowadzą publicz-
ność w seans nie tylko narracyjnie, ale  
również muzycznie. W filmie zobaczymy 
najlepszych podlaskich aktorów, m.in.: 
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Ryszarda Dolińskiego, Krzysztofa Bitdor-
fa, Krzysztofa Zemłę, Katarzynę Siergiej,  
Andrzeja Beję-Zaborskiego po Adama  
Woronowicza.

SOBOTNIE ATRAKCJE 18 CZERWCA  
rozpoczną się niemal skoro świt rodzin- 
nymi zawodami wędkarskimi na „Ko- 
minowym Bajorze” (g. 7:00). Zawody te  
w Choroszczy mają już swoją tradycję.  
O sportową rywalizację zadba Koło  
PZW „Amur”. 

Nieco później w Miejsko-Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy 
odbędzie się otwarty turniej szachowy  
(g. 9:30). W ramach popularyzacji kró- 
lewskiej gry nagrodzimy najlepszych,  
a wszystkich jej sympatyków zaprosimy  
do rozegrania partii plenerowych ogrom- 
nymi figurami, które z pewnością do- 
starczą atrakcji, zarówno dzieciom, jak  
i dorosłym. 

Tego dnia odbędzie się również wyciecz-
ka autokarowa po Gminie Choroszcz  
(g. 9:00), której będzie przewodniczył  
Józef Waczyński – Prezes Towarzystwa  
Przyjaciół Choroszczy. Eskapada będzie 
okazją do poznania ciekawostek i lokal- 
nej historii takich miejsc jak: „Szubieni- 
ca”, Babia Góra, „Zerwany Most” i wiele  
innych. Punkt końcowy czerwcowej wy- 
cieczki to wspólne ognisko integracyjne  
przy Wieży w Kruszewie. 

Jak na prawdziwe święto i sobotni wie- 
czór przystało, podczas 40. Dni Cho-
roszczy nie zabraknie wspólnej zabawy. 
Na placu przed Centrum Kultury zosta-
nie zorganizowana miejska potańcówka  
(g. 18:00). Zabawę poprzedzi występ cho- 
roszczańskich „Rytmów Czasu”, a do  
tańca zagra „Taka Paka”, prezentując  
zróżnicowany repertuar znanych przebo- 
jów polskich i zagranicznych. 

Tanecznym krokiem będzie można się  
udać tego dnia także w kierunku stoiska  
degustacyjnego w ramach projektu „Ini-
cjatywy Choroszcz – Tu się żyje dobrze”.

NIEDZIELA, 19 CZERWCA – to wielki  
choroszczański Piknik Rodzinny, pełen  
atrakcji sportowych oraz rodzinnych  
animacji. Na Stadionie Miejskim w Cho- 
roszczy poranny mecz pokazowy rozegra- 
ją dziecięco-młodzieżowe drużyny Lam- 
bada Girls vs. Narew Choroszcz (g. 10:00), 
a wieczorem w piłkarskim starciu zoba-
czymy gminne zespoły LZS Korona Cho-
roszcz i Yellow City Żółtki (g. 19:00).

Melomanów zapraszamy do Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy na  
kameralny koncert „Cztery Pory Roku”  
(g. 12:00) z cyklu muzyki barokowej Ca- 
pella Braniciana. Koncert jest propozycją  
uzupełniającą ofertę otwartej dla gości  
letniej rezydencji Branickich o dźwięki  
osiemnastowiecznej muzyki.

W ostatni dzień jubileuszowych 40. Dni  
Choroszczy, z myślą o najmłodszych  
mieszkańcach, na placu Brodowicza zo- 
stanie zorganizowany Piknik Rodzinny  
pełen atrakcji plastycznych, teatralnych, 
a także ekologicznych. Przy Centrum  
Kultury stanie uliczna drukarnia, przy  
której rezultaty swoich działań dzien- 
nikarskich w Choroszczy zaprezentuje  
prawdziwa redakcja „Gazety Dzieci”. 
W związku z rozpoczęciem projektu  
pikTOgraMY na wszystkich mniejszych  
i większych odbiorców czekają dwa spek- 
takle: „Księżycowe Opowieści” Teatru  
Małe MI (g. 13:00) oraz „Brzydkie Ka-
czątko” Teatru CZREVO (g. 16:30). Jesz- 
cze tego samego dnia odbędą się otwarte  
warsztaty edukacyjno-konstruktorskie  
oraz warsztaty animacyjne, które promo- 
wać będą działania ekologiczne. Swoje  
stoiska edukacyjne zaprezentują Lasy 
Państwowe oraz Park Krajobrazowy Pusz- 
czy Knyszyńskiej. W przestrzeni miejskiej 
wspólnie zbudujemy hotel dla owadów  
(g. 14.30–16:30), który wkomponowany 
zostanie w teren przy Centrum Kultury, 
oraz stworzymy choroszczański kilim – 
w ten sposób każdy będzie mógł osobiście 
zostawić swój ślad w osnowie wspólnej 
tkaniny w rozmiarze XXL. Nie zabraknie 
też strefy plastycznej, w ramach której 
zaplanowano wiele działań atrakcyjnych 
zarówno dla tych mniejszych, jak i tych 
starszych artystów amatorów. 

Na zakończenie i wyciszenie zaprosi- 
my wszystkich na koncert przygotowany  
wspólnie z Parafią pw. św. Jana Chrzci- 
ciela i św. Szczepana Męczennika w Cho-
roszczy. Na Błoniach Jana Pawła II wystą-
pi Schola Adonai z zespołem (g. 19:00), 
istniejąca od 1998 roku przy Duszpaster-
stwie Akademickim Białostockiej Katedry. 

Podczas 40. Dni Choroszczy wypatrujmy 
też grup „detektywistycznych”, odgadują-
cych zagadki w ramach Gier Miejskich 
przygotowanych przez „Choroszcz Mi-
nioną”. 

40. Dni Choroszczy to nasze  
zaproszenie skierowane do Państwa: 

Mieszkańców i miłośników Choroszczy, 
by ją poznać, doświadczyć  

i integrować się wokół jej święta. 

Serdecznie  
wszystkich Państwa zapraszamy:  

przygotowane wydarzenia są dla Was.

Wstęp na nie wszystkie jest wolny.

Zachęcamy do wspólnego świętowania  
40. Dni Choroszczy.  

Niech staną się one wspaniałą okazją 
do spędzenia aktywnego czasu razem, 

wspólnie, z rodziną.

Podczas 40. Dni Choroszczy  
uczyńmy Choroszcz główną gwiazdą 

swego święta!
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7. absolutorium i 4. wotum zaufania  
dla Burmistrza Choroszczy 

Rok 2021 nie był łatwy – toczyła go niepewność pandemii koronawirusa Sars-CoV-2, która także znacząco naruszyła stabilność finansową 
niemal wszystkich podmiotów, w tym także jednostek samorządowych. Borykać się one musiały z nowymi wydatkami, z cięciem wydatków. 

Na szczęście Gmina Choroszcz wyszła z tego obronną ręką – inwestycje były realizowane: zarówno te zaplanowane, jak i nowe.  
Swoistym podsumowaniem była XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy w dniu 9 czerwca, podczas której Burmistrzowi Choroszczy  

udzielono absolutorium – już po raz 7., zaś wotum zaufania – po raz 4. 

Tekst i foto: UM

Choroszczańscy Radni Miejscy jedno- 
głośnie podjęli decyzję o udzieleniu  
absolutorium Burmistrzowi Choroszczy 
Robertowi Wardzińskiemu – po rozpatrze- 
niu i zatwierdzeniu sprawozdania finan- 
sowego wraz ze sprawozdaniem z wy- 
konania budżetu gminy za 2021 rok,  
a wotum zaufania – po zapoznaniu się  
z „Raportem o stanie Gminy Choroszcz  
za 2021 rok”.

Absolutorium udzielone Burmistrzowi  
Choroszczy oznacza potwierdzenie pra- 
widłowości prowadzenia przez niego  
polityki finansowej gminy; to także ko- 
munikat o braku zastrzeżeń wobec stanu  
finansów gminy – wyrażony nie tylko  
przez radnych, w konkretnej uchwale – 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Choroszczy, ale także przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową, wnikliwie ana-
lizującą i kontrolującą finanse publiczne. 
Wreszcie absolutorium to „zielone świa-
tło” dane włodarzowi do dalszego gospo-
darowania i zarządzania samorządem. 
I podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej 
w Choroszczy dokładnie tak było: wszy- 
scy obecni radni, będąc „za”, spowodo-
wali, że tablica z głosowaniem zaświeciła  
się na zielono. Tym samym wyrazili swoje 
zaufanie wobec dotychczasowych działań 
Burmistrza Choroszczy i przyszłych pla-
nów rozwojowych.

O ile absolutorium dotyczy finansów sa- 
morządu, wotum zaufania opiera się na  
realizacji działań rozwojowych JST. Ono  
również jednogłośnie zostało udzielone 
Burmistrzowi Choroszczy, już po raz 4. 

Jak rozwinęła się Gmina Choroszcz przez  
ubiegły – 2021 rok?

Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem 
i czasem oraz sytuacją, z jakimi musie-
liśmy się zmierzyć oraz w nich jakoś od-
naleźć. Nie zaniechaliśmy zaplanowanych 

inwestycji, a nawet udało nam się zre-
alizować nowe – mówi Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński. Na przykład  
dokończyliśmy budowę drogi gminnej  
w Ruszczanach, przebudowaliśmy drogę 
w Barszczewie, wybudowaliśmy przedłu-
żenie ul. J. Piłsudskiego do ul. Białostockiej 
wraz z rozbudową mostu na rzece Horod-
niance. Ruszczany wypiękniały, barszcze-
wianie zyskali wygodny i bezpieczny szlak, 
a droga nad Horodnianką jest ulubionym 
miejscem spacerowym naszych mieszkań-
ców – to nas bardzo cieszy – przyznaje 
włodarz Choroszczy. Dodatkowo, zmoder-
nizowaliśmy parking za naszym Urzędem  
i dzięki temu nasi interesanci mają wy-
godne miejsce do zaparkowania, kiedy  
realizują u nas sprawy. Ponieważ przyby- 
wa nam infrastruktury drogowej, o którą 
dbamy, konieczny był zakup sprzętu: od  
2021 roku w pracach porządkowych na- 
szej brygady służy samochód półciężaro- 
wy, a także ciągnik z osprzętem.

W ramach tzw. twardych inwestycji Po- 
rosły i Łyski zyskały sieć wodociągową 
i kanalizację sanitarną, droga powiatowa  
Krupniki-Porosły ma nowe oświetlenie –  
wymienia Burmistrz Wardziński. Szczegól- 
nie cieszę się z nowoczesnego – i bardzo  
potrzebnego – oświetlenia ważnych i ne- 
wralgicznych miejsc w Choroszczy, a mia- 
nowicie: przy przejściach dla pieszych  
w okolicy budynków choroszczańskiej szko- 
ły podstawowej i przedszkola. Tędy chodzą  
dzieci, uczniowie, całe rodziny, tak więc  
sprawienie, by przejścia te i w ogóle te  
przestrzenie były bezpieczne – to było bar- 
dzo ważne zadanie – potwierdza włodarz  
Choroszczy. 

Po roku przestoju, w 2021 zrealizowali- 
śmy też projekty z Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Choroszcz: zakupiliśmy drzewa  
w ramach „100 drzew na 100-lecie Nie-
podległości Choroszczy”, doposażyliśmy 

świetlice OSP Choroszcz i OSP Klepacze 
w systemy klimatyzacyjne; Szkoła Pod-
stawowa w Złotorii zyskała innowacyjne 
narzędzia dydaktyczne w ramach pro- 
jektu „Laboratoria Przyszłości”. Za szkołą  
powstał też plac zabaw i siłownia pod 
chmurką, z których korzystają i młodsi,  
i starsi. W ramach inwestycji sportowych,  
na Stadionie Miejskim w Choroszczy poja-
wiła się tablica wyników; jak się okazało, 
służy ona nie tylko piłkarzom sprawdza-
jącym wyniki meczu, ale także miesz-
kańcom traktującym tablicę jako swoisty  
zegar miejski.

W 2021 roku udało się nam też wesprzeć 
modernizację zabytków i miejsc pamięci  
w naszej gminie, m.in. dokonaliśmy reno-
wacji okien z zabytkowym kościele w Zło-
torii, w Złotorii też wyremontowaliśmy  
przydrożny krzyż-kapliczkę przy jednej 
z posesji, a 29 listopada, w Dzień Pod-
chorążego, również w Złotorii uroczyście  
odsłoniliśmy pomnik upamiętniający po-
tyczkę z 1831 roku. Tym samym ustano-
wiliśmy nowe miejsce pamięci w naszej 
gminie. Podczas uroczystości, opiekę nad 
nim powierzyliśmy społeczności miejsco- 
wej szkoły. 

W 2021 roku, mimo niepewnej sytuacji  
ekonomicznej w kraju i na  świecie, nie 
zatrzymaliśmy się w oferowaniu wsparcia  
dotacyjnego naszym mieszkańcom – na  
rzecz ekologii realizujemy aż pięć progra-
mów dotacyjnych, m.in. w zakresie budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
usuwania wyrobów z azbestem, montażu  
zbiorników retencyjnych na „deszczówkę”; 
dofinansowaliśmy też inwestycje związa- 
ne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii: zaoferowaliśmy granty dla miesz-
kańców w zakresie montażu instalacji fo-
towoltaicznych i OZE, wyasygnowaliśmy 
środki na wymianę tzw. kopciuchów. Dzięki  

tym programom mieszkańcy naszej gminy 
uzyskali wsparcie na łączną kwotę ponad 
2,5 mln zł. 

W 2021 roku wsparliśmy pomocą finan- 
sową Powiat Białostocki. I tak na rzecz  
przedsięwzięć powiatowych, realizowanych 
na terenie naszej gminy, partycypowali- 
śmy w kosztach budowy drogi w Olisz- 
kach, łączącej Porosły i Krupniki, mostu  
i dojazdów na rzece Czapliniance w Gajow- 
nikach, czy drogi powiatowej na odcinku  
Zaczerlany–Gajowniki-Kolonia; dofinanso- 
waliśmy opracowanie dokumentacji pro- 
jektowej dotyczącej przebudowy ul. Kole- 
jowej w Klepaczach.

Bez pomocy nie pozostawiliśmy naszych 
służb: dofinansowaliśmy zakup radiowo-
zu służącego choroszczańskim policjantom, 
a na działalność OSP wydatkowaliśmy 
kwotę ponad 460 tys. zł. 

Nasze działania zostały docenione na are- 
nie krajowej: czego dowodem jest VII po- 
zycja w Rankingu Finansowym Samorządu  
Terytorialnego, w skali regionu z kolei,  
zostaliśmy liderem wśród gmin miejsko- 
-wiejskich oraz zajęliśmy IV miejsce w Ran- 
kingu Gmin Województwa Podlaskiego.  
Wszystkie te nagrody nas cieszą, bo są  
docenieniem naszych starań, jednak to, co  
daje nam satysfakcję na co dzień, to są  
zrealizowane inwestycje, które zmieniają  
naszą przestrzeń i służą mieszkańcom.

Cieszę się, że radni – poprzez absoluto- 
rium i wotum zaufania – dali mi „zielo- 
ne światło” do utrzymania obecnego tempa  
rozwoju naszej Gminy – konkluduje Bur- 
mistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Burmistrz, tuż po otrzymaniu absoluto- 
rium i wotum zaufania, przyjął gratulacje 
od radnych, a następnie od współpracow-
ników i partnerów Gminy Choroszcz.
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OSP Choroszcz z promesą na nowy pojazd
Przy udziale Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Macieja Borzyszkowskiego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz st. bryg. Sebastiana Zdanowicza – Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w piątek, 29 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyło się uroczyste  
wręczenie promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek OSP oraz przyznanie świadczeń ratowniczych  

druhom weteranom OSP. Wśród 15 formacji z województwa znalazła się także OSP Choroszcz i jej druhowie. Gratulujemy! 

Tekst i foto: UM

OSP Choroszcz, która stara się o zakup 
nowego pojazdu do działań ratowniczo-
-bojowych, podczas uroczystości repre-
zentowali: dh Robert Wardziński – Bur-
mistrz Choroszczy, dh Piotr Kraśnicki 
oraz dh Tadeusz Lewkowicz – komendant  
OSP Choroszcz. Udzielone Choroszczy  
wsparcie to kwota 450 tys. zł. Pozwoli  
ona w części pokryć spory wydatek, na 
jaki jeszcze w tym roku nastawia się  
choroszczańska OSP.

Zakup nowego pojazdu na potrzeby OSP 
Choroszcz, który zastąpiłby obecny, wysłu-
żony już – to główny cel na ten rok naszej 
choroszczańskiej formacji strażaków – 
mówi Burmistrz Choroszczy, zwierzchnik 
OSP na terenie gminy Choroszcz. Jest to 
niemały wydatek, ale postanowiliśmy się go 
podjąć i każde, nawet najmniejsze wspar-
cie, przybliża nas do tego celu – dodaje.  
Nasi strażacy-ochotnicy, którzy na co dzień 
stają w gotowości, by w pełni profesjonal-

nie ratować nasze mienie i życie, zasługu-
ją na nowoczesny, ale przede wszystkim  
silny i niezawodny sprzęt – podsumował 
włodarz Choroszczy. 

OSP Choroszcz na pozyskanie nowego 
auta stara się z rozmaitych źródeł. Wie-
rzymy, że poczynione dziś wielotorowe 
wysiłki już wkrótce zaowocują nowym, 
bezpiecznym sprzętem.

Dodajmy, że oprócz OSP Choroszcz, 
promesy na zakup nowych samochodów  
ratowniczo-gaśniczych otrzymały: OSP 
Tykocin, OSP Lewickie, OSP Dąbrówki, 
OSP Jaziewo, OSP Bełda, OSP Borkowo, 

OSP Wysokie Małe, OSP Turośl, OSP 
Knyszyn, OSP Mielnik, OSP Kamienna 
Stara, OSP Szypliszki, OSP Nowa Wieś, 
OSP Bujenka.

Piątkowe uroczystości w Komendzie Wo-
jewódzkiej PSP w Białymstoku były też 
okazją do wręczenia decyzji o przyznaniu 
świadczeń ratowniczych druhom wetera-
nom OSP. Z Gminy Choroszcz odebrali 
je m.in. druhowie: Mieczysław Ciołko  
i Andrzej Szmelcer. Serdecznie gratuluje-
my! I w tym miejscu dziękujemy druhom 
za wieloletni trud ponoszony w ochotni-
czej służbie na rzecz Społeczności Gminy  
Choroszcz! 

Choroszczańskie jazy – do modernizacji
Wzniesione w latach 80. XX wieku dwa ważne obiekty w regionalnej gospodarce wodnej – jazy na terenie Gminy Choroszcz  

i Gminy Tykocin: w Babinie i Rzędzianach – przejdą modernizację. Tak zdecydowały władze Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie, a potwierdziło to uroczyste podpisanie umów, zorganizowane 10 czerwca 2022 roku.  

Inwestycja określana jest jedną z ważniejszych w 2023 roku.

Na podst. mat. org./UM

Podstawową funkcją jazów Babino i Rzę-
dziany jest piętrzenie wody w dolinie  
rzeki Narew. Korzysta z tego Narwiański 
Park Narodowy oraz miejscowi rolnicy. 
Jazy, wraz całym systemem rowów me-
lioracyjnych, piętrzą wodę, dzięki czemu 
wpływają na poprawę stosunków wodno-
-powietrznych na rzecz rolnictwa w okre-
sie wegetacji roślin. Jazy pracują w zasa-
dzie przez cały rok; przerwy robione są  
na ok. 14 dni w celu umożliwienia migra-
cji rybom oraz na zbiory pokosu traw. 

Od początku powstania jazów, jeśli obiek- 
ty modernizowano, dokonywano w nich  
poprawek technicznych: zabezpieczano  
górne i dolne skarpy budowli. Elemen- 
ty konstrukcyjne, takie jak: zamknięcia,  
przyczółki oraz sterówki, płyty denne,  

mostki i inne elementy, nigdy nie były  
remontowane; obecnie przewidziana mo- 
dernizacja taki zakres prac obejmuje. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 
9 mln zł. Planowany termin ukończenia 
prac to druga połowa 2023 r.

W spotkaniu uczestniczyli między in- 
nymi: Mirosław Markowski – Dyrektor  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod- 
nej w Białymstoku, Robert Wardziński –  
Burmistrz Choroszczy, a także Mariusz  
Dudziński – Burmistrz Tykocina.

Dzięki modernizacji, jazy zostaną przywró- 
cone do właściwego stanu technicznego,  
a tym samym zapewni się ich bezpieczną  
i efektywną eksploatację.

Źródło: www.bialystok.wody.gov.pl
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Piękne Ruszczany z nową drogą
Ruszczany – to jedna z najstarszych osad w Gminie Choroszcz. Przez lata mieszkańcy miejscowości narzekali na okropny kurz, a po deszczach – 

na uciążliwe błoto. Wyjazdy z posesji nierzadko były karkołomnym przedsięwzięciem – z pozostawianiem aut poza miejscowością,  
by nie ugrzęznąć w błotnistej mazi. Od niedawna to się zmieniło – odkąd powstała nowa droga, ruszczanianie odetchnęli,  

a Ruszczany wypiękniały. Symbolicznego otwarcia nowego szlaku dokonano w środę, 8 czerwca br.

Tekst i foto: UM

Uroczystość otwarcia drogi zintegrowa-
no z dorocznym Świętem Patronalnym,  
nad którym w Ruszczanach modlitew-
ną opiekę sprawuje św. Jadwiga Królowa.  
Z tej okazji zgromadzeni byli niemal 
wszyscy mieszkańcy miejscowości, w tym 
i starsi, i młodsi, na czele z Panią sołtys  
Julianną Sienkiewicz. Byli także zapro-
szeni goście: duchowni z parafii w Cho-
roszczy: ks. mgr Piotr Radkiewicz oraz  
ks. mgr Kamil Przymierski; Gminę Cho-
roszcz reprezentował Burmistrz Chorosz- 
czy Robert Wardziński. 

Droga w Ruszczanach od dziesiątek lat 
czekała na modernizację – przyznał Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński.  
I kiedy już mogliśmy zacząć realizować  
nasze obietnice, okazało się to nie takie  
proste, chociaż szlak nie jest bardzo długi, 
bo ponad 600-metrowy. Inwestycję trzeba  
było podzielić na etapy. Z tego właśnie  
powodu droga w Ruszczanach powstała  
w roku 2016, a następnie w latach 2020  

i 2021, a w obecnym roku – 2022 wzbo- 
gaciliśmy ją o nowe oświetlenie uliczne –  
dodał włodarz Gminy Choroszcz.

Przypomnijmy, przedsięwzięcie zaczęło 
być realizowane od 2016 roku – wówczas 
wykonano remont pierwszego odcinka 
drogi na kwotę ponad 313 tys. zł; koszty 
te w całości wzięła na siebie Gmina Cho-
roszcz. Z kolei II etap inwestycji był pro-
wadzony jako zadanie pn. „Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej w miejsco-
wości Ruszczany”. Ten etap modernizacji  
wyniósł ponad 490 tys. zł. Gminie Cho-
roszcz udało się pozyskać dofinansowanie 
na ten cel: z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, w wysokości ponad 232 tys. zł  
oraz 231,38 zł oraz z Funduszu Dróg 
Samorządowych – w wysokości ponad  
1350 zł. Gmina Choroszcz z własnego  
budżetu wydatkowała środki w wysoko- 
ści ponad 250 tys. zł. 

Droga gminna w Ruszczanach zyskała  
asfaltową nawierzchnię, utworzono zjaz-

dy na posesje, uporządkowano pobocza.  
Wykonano, można by rzec, bardzo pod-
stawowe prace budowlane, ale były one  
na tyle konieczne i ważne, że wyraźnie  
odmieniły miejscowość. Teraz Ruszczany  

W Porosłach ulice Szumiących Traw i Jesiennych Liści  
zostaną przebudowane

Wiosna 2023 roku dla mieszkańców Porosłów w Gminie Choroszcz  
będzie oznaczać lepszy komfort jazdy po głównych arteriach  

miejscowości, a mianowicie ulicach: Szumiących Traw i Jesiennych Liści.  
29 kwietnia br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński  

podpisał umowę w tej sprawie z wykonawcą inwestycji  
– firmą BBGM Kamila Gryko sp. z.o.o. 

Tekst i foto: UM

są jeszcze piękniejsze niż były, sielskie  
i spokojne, gdzie prawdziwie można od- 
począć. A nowa droga wyraźnie moty- 
wuje mieszkańców do dbania o swoje  
posesje, a także tereny wokół nich. 

Ulice Szumiących Traw i Jesiennych Liści 
w Porosłach zyskają nowe nawierzchnie, 
zostaną wyposażone w wygodne zjazdy, 
chodniki oraz niezbędną infrastrukturę 
techniczno-sanitarną. Po przebudowie na  
pewno staną się wygodnymi szlakami  
komunikacyjnymi dla wszystkich użyt-
kowników.  

Przebudowa ulic Szumiących Traw i Je-
siennych Liści w Porosłach kosztować bę-
dzie Gminę Choroszcz blisko 2,8 mln zł. 
Gminie udało się uzyskać wsparcie na  
ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg – w wysokości ok. 1,3 mln zł. Pozo- 
stałą część Gmina wydatkować będzie  
z własnego budżetu. 
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Ulice: Sportowa i Tulipanowa w Choroszczy będą nowe
Już jesienią tego roku powinniśmy pojechać nowymi ulicami w Choroszczy: Sportową i Tulipanową. Pod koniec kwietnia br.  

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę w tej sprawie z wykonawcą inwestycji – polskim oddziałem litewskiej firmy  
Uždaroji Akcine Bendrove „Šiauliu Plentas”. 

Tekst i foto: UM

Ulica Sportowa jest zlokalizowana nie- 
mal w samym centrum miasteczka, jako  
że biegnie przy Szkole Podstawowej  
i sięga dalej w głąb osiedla, łącząc się  
z ul. 3 Maja. Tulipanowa jest ulicą nieco  
oddaloną od głównych arterii miejskich,  
jednak po jej przebudowie najbliższa  
okolica na pewno zyska. 

Ulica Sportowa i Tulipanowa w Cho- 
roszczy – to drogi gminne. Będą one  
przebudowywane w ramach kontraktu  
pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi  
gminnej 1KD-D oraz 4KD-D w Cho- 
roszczy wraz z budową i przebudową in- 
frastruktury technicznej”.

Nowe szlaki komunikacyjne będą w peł-
ni nowoczesne, wygodne, wyposażone 
w zjazdy na posesje, chodniki, a także  
w niezbędną infrastrukturę sanitarno-
-techniczną. 

Całkowity koszt inwestycji pochłonie bli-
sko 2,4 mln zł. Gmina Choroszcz pozy-
skała na ten cel dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  
ponad 925 tys. zł. Pozostałą część tego  
wydatku Gmina Choroszcz pokryje z wła-
snych środków. 

Nowymi ulicami w Choroszczy: Sporto-
wą i Tulipanową mamy szansę pojechać  
do końca bieżącego roku kalendarzowego. 

Przy szkole i przedszkolu  
w Choroszczy – bezpieczniej
Najpierw uporządkowany teren, przekształcony na wygodny, a przede 
wszystkim – potrzebny parking, następnie szerokie, dobrze widoczne 

przejścia dla pieszych, a teraz ich oświetlenie – to konieczne 
czynności, jakie podjęła Gmina Choroszcz w kierunku zapewnienia  

bezpieczeństwa w jednym z newralgicznych miejsc w mieście – w pobliżu  
szkoły, przedszkola, bloków mieszkalnych i lokalnych instytucji. 

Tekst i foto: UM

Budowa oświetlenia na dwóch przejściach 
dla pieszych przy ul. Powstania Stycz- 
niowego w Choroszczy kosztowała po- 
nad 32 tys. zł, przy czym blisko 23 tys. zł  
Gmina uzyskała z Rządowego Funduszu  
Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bez- 
pieczeństwa ruchu drogowego na przej-
ściach dla pieszych. 

Inwestycja, którą ostatnio zrealizowaliśmy, 
jest pozornie niewielka, ale bardzo po-
trzebna – mówi Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. Doświetliliśmy dwa 

przejścia dla pieszych przy ul. Powstania 
Styczniowego w Choroszczy – tuż przy waż-
nych instytucjach w naszym mieście: przy 
szkole i przedszkolu, gdzie ruch pieszych 
jest intensywny, a pieszymi są głównie  
dzieci lub rodziny z dziećmi – dodaje.  
Każde z przejść zostało oświetlone nowo-
czesnymi i funkcjonalnymi lampami LED 
o asymetrycznym rozproszeniu światła, 
zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów. 
Dzięki temu o bezpieczeństwo w tym miej- 
scu zadbaliśmy w dwójnasób i życzymy,  

by ono z powodzeniem służyło wszyst-
kim użytkownikom – konkluduje włodarz  
Gminy Choroszcz. 

Wspominając o bezpieczeństwie, wiemy 
też, że Starostwo Powiatowe w Białym-
stoku otrzymało dofinansowanie na ten  
cel, zatem niebawem na terenie Gminy 
Choroszcz na drogach powiatowych po-
winny pojawić się nowe i dodatkowo do-
brze doświetlone przejścia dla pieszych. 
Bardzo nas to cieszy. 

Gmina Choroszcz z dotacją „Polskiego Ładu”
Ponad 8 mln zł – tyle Gmina Choroszcz otrzymała w ramach  

II naboru Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Fundu-
szu „Polski Ład”. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński  

w poniedziałek 13 czerwca, wraz z innymi włodarzami gmin powiatu  
białostockiego, odebrał symboliczny czek w tej sprawie. 

Tekst: UM    Foto: Marta Śliwińska

Przyznana dotacja wesprze Gminę Cho-
roszcz w realizacji inwestycji wodno- 
-kanalizacyjnych na terenach podmiej-
skich, graniczących z miastem Białystok 
i Turośnią Kościelną. W ramach przyzna- 
nych środków zostanie wykonana dodat- 
kowa sieć z przyłączami wodnymi oraz 

główna nitka kanalizacyjna. Inwestycja już  
jest rozpoczęta – w trakcie jest opracowa- 
nie dokumentacji projektowej. Przepro-
wadzenie przedsięwzięcia zaplanowane  
jest na ok. 24 miesiące. Wówczas miesz-
kańcy będą mogli korzystać z nowej in- 
frastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
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Radosne Błonia na Dzień 
Dziecka w Choroszczy 

Ponoć, jeśli mamy więcej marzeń niż wspomnień – jesteśmy dziećmi. 
Niezależnie od wieku. Trudno się z tą mądrością nie zgodzić…  

A czy podczas rodzinnego festynu z okazji Dnia Dziecka w niedzielę, 
29 maja na Błoniach w Choroszczy udało się marzenia spełnić?  

Może wobec młodszych? A wobec starszych uczestników  
rodzinnego festynu – może udało się marzenia przypomnieć  

lub wręcz rozbudzić? 

Tekst i foto: UM

Jeśli tak, bardzo się cieszymy. Bo atrakcji 
tego dnia było moc: i Kolejka Bajkowa, 
która woziła dzieciaki po ulicach Chorosz-
czy, i kolorowa słodziutka wata cukrowa 
oraz pachnący popcorn – których sma-
kować tego dnia można było do woli;  
było także zupełnie legalne malowanie 
twarzy, a tuż obok – zwiedzanie najpraw-
dziwszego wozu strażackiego. Można się 
było także oddać szaleństwom na dmu-
chańcach, stworzyć własne dzieła ma-
larskie oraz posłuchać występów przed-
szkolaków z Przedszkola Samorządowego 
im. Jana Pawła II w Choroszczy, młodych 
artystek z zespołu „Rytmy Czasu”, dzia-
łającego przy M-GCKiS w Choroszczy  
oraz akordeonisty – Tomasza Horodeń- 
skiego. W niedzielę, 29 maja choroszczań-
skie Błonia Jana Pawła II wrzały rado-

snym gwarem: dzieci, młodzieży, a także  
całych rodzin.

I o to organizatorom rodzinnego festynu 
z okazji Dnia Dziecka chodziło: by spo-
wodować uśmiechy, zapewnić kolorowe, 
bezpieczne atrakcje, wesoło, rodzinnie  
i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie.  
A jeśli przy tym udało się spełnić marze-
nia (lub przypomnieć o ich istnieniu) –  
to fantastycznie! To najlepsza z nagród!

Organizacyjną pracę w wydarzenie włoży- 
ły: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika 
w Choroszczy, Gmina Choroszcz wraz 
z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy, OSP Choroszcz 
oraz Stowarzyszenie „Chcę Żyć!”. Podczas 
festynu obecne były też seniorki z Koła 
Emerytów i Rencistów nr 15 w Chorosz-
czy, które kwestowały na rzecz chorych 
dzieci z Fundacji „Pomóż Im”. 

Być burmistrzem – to zawód czy powołanie?
Między innymi z takimi pytaniami w poniedziałek, 23 maja 

Urząd Miejski w Choroszczy i Burmistrza Choroszczy odwiedziła  
klasa IIIC ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. 

Uczniowie, w ramach zajęć omawiających rozmaite zawody,  
pytali Burmistrza o możliwości rozwoju ich szkoły, o to czy możliwe 

jest powiększanie lub zmniejszenie granic gminy, ba –  
nawet porównali Gminę Choroszcz do Księstwa Monaco!

Tekst i foto: UM

Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się 
też, że Burmistrz Choroszczy kiedyś –  
tak jak oni dziś – uczył się w tej samej 
szkole, i to osiem lat w jednym budynku.  
Ale chyba najfajniej było usiąść w naj-
prawdziwszym fotelu burmistrza i na jego 
komputerze, na geo-mapie gminy, zoba-
czyć swój dom i posesję. Z takiej frajdy 
chętnie korzystali zarówno chłopcy, jak 
i dziewczynki. Być może kiedyś któraś 
z nich zostanie Panią Burmistrz Gminy 
Choroszcz? Kto wie?!

Niezależnie od przyjemnej atmosfery, któ- 
ra towarzyszyła wizycie, uczniowie zgod-
nie stwierdzili, że bycie burmistrzem 
jest trudne: wymaga odpowiedzialności, 
czytania mnóstwa dokumentów i podej-
mowania wielu bardzo ważnych oraz od-
powiedzialnych decyzji. Dobrze świadczy  
to o młodych ludziach, że już w tym  
wieku mają świadomość tego, iż spra-
wowanie kierowniczych stanowisk to  
w głównej mierze wyjątkowo odpowie-
dzialna funkcja społeczna. 
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Dziecięce szaleństwa  
w Klepaczach

W niedzielę, 29 maja plac za remizą OSP w Klepaczach zapełnił się  
kolorowymi atrakcjami i zadowolonymi z nich dziećmi  

oraz całymi rodzinami. A to za sprawą pikniku rodzinnego,  
który odbył się w tym dniu z okazji Dnia Dziecka.  

Piknik połączony był również z akcją charytatywną.

Tekst i foto: OSP Klepacze

Uczestnicy festynu przez cztery popo-
łudniowe niedzielne godziny mogli ko-
rzystać z wielu atrakcji przygotowanych 
specjalnie dla dzieci, takich jak: szaleństwa 
na dmuchańcach, kiermasz fantów i słod- 
kości czy przejażdżki konne zapewnio-
ne przez Krzysztofa Tomczaka. Podczas 
festynu na nudę nie mogli też narzekać 
starsi, ponieważ z myślą o nich odbył się 
pokaz zabytkowych aut pana Zbigniewa 
Nalewajko oraz mieszkańców Klepacz. 

Podczas zabawy nie zapomniano też  
o sprawach ważnych: w trakcie wydarze-

nia zbierano również fundusze na wspar-
cie chorych dzieci: Laury, Julii i Eryka. 
Udało się uzyskać kwotę: 1877,24 zł.  
Gratulujemy i dziękujemy!

Ostatnia niedziela maja była w Klepa-
czach wyjątkowo radosna i kolorowa. 

Organizatorem wydarzenia była Funda-
cja Rodziny Czarneckich, a partnerami: 
Gmina Choroszcz, OSP Klepacze, Grupa 
Ratownicza Nadzieja. Gry i zabawy dla  
dzieci prowadziła Sylwia Tokarska.

Narew Choroszcz  
dla dzieci

Dokładnie w imieniny miesiąca: 6 czerwca Narew Choroszcz  
poświęciła popołudniowy poniedziałek przede wszystkim dzieciom. 

Było aktywnie i zdrowo – wszak był to Dzień Dziecka,  
w pełni na fioletowo!

Tekst i foto: UM

Tak, bo dynamiczny i energetyczny fiolet 
jest przecież kolorem-symbolem Narwi 
Choroszcz. I właśnie taka: fioletowa dzie-
cięca fala radośnie przetoczyła się przez 
Stadion Miejski w Choroszczy. 

Zanim jednak ruszyła do sportowego 
boju, do młodych piłkarzy zwrócił się 
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, 
który życzył im jak najlepiej przeżytych 
chwil, wspaniałych osiągnieć sportowych 
i pozapiłkarskich, a przede wszystkim sa-
mych radości z dziecięcego wieku. 

Narwiańscy futboliści podczas Dnia Dziec- 
ka próbowali swoich sił w strzałach na 
bramkę, prześcigali się w jak najlepszym 
wykonywaniu ćwiczeń i piłkarskich zadań, 
mierzyli się w sportowych minizapasach,  
a także korzystali z przygotowanych atrak-
cji. Zjeżdżali na miękkich i kolorowych 
dmuchańcach, pałaszowali kolorową watę 
cukrową, oddawali się malowaniu twarzy, 
a także w różnorodne kształty modelo-
wali balony. Po zakończonych zabawach  
była też sposobność, by suto się posilić: 

organizatorzy zadbali bowiem i o to, by 
w Dniu Dziecka było też coś dla ciała: 
na wszystkich uczestników Dnia Dziec- 
ka w Narwi Choroszcz czekały pyszne  
grillowane potrawy, popcorn, napoje – 
wszystko za darmo i wszystkiego do woli. 

Zatem, mimo iż Dzień Dziecka w Nar-
wi Choroszcz odbył się z lekkim przesu-
nięciem czasowym (nie 1, a 6 czerwca),  
dzięki fanatycznemu zaangażowaniu orga- 
nizatorów udało się przygotować weso-
ły, prawdziwie rodzinny piknik. I dotrzy- 
mano słowa: było aktywnie i zdrowo –  
w pełni na fioletowo! 
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Złotoria dla Dzieci
Wreszcie mogli być znowu razem: dzieci, rodzice, dziadkowie,  
nauczyciele i przyjaciele szkoły. 5 czerwca br., po dwuletniej  

przerwie, przy Szkole Podstawowej w Złotorii odbył się  
„Rodzinny Piknik nad Narwią”. Atrakcji było mnóstwo! 

Tekst i foto: SP Złotoria

Przygotowano stoisko z loterią fantową, 
watą cukrową. Był grill z kiełbaskami, 
dmuchańce, malowanie twarzy. Wśród 
rodziców ogłoszono konkurs na najsmacz- 

niejsze ciasto. Największą atrakcją okaza- 
ła się być „Kronika Szkoły”, przy ogląda- 
niu której wszyscy z uśmiechem na twarzy 
i łezką w oku wspominali dawne czasy. 
Podczas uroczystości rodzice wraz ze swo-
imi pociechami korzystali z Dnia Otwar-
tego Szkoły. Nauczyciele chętnie prezento-
wali ofertę edukacyjną, m.in. nowoczesne  
wyposażenie w technogie TIK oraz bogato 
wyposażone laboratorium matematyczne 
i przyrodnicze przyciągało wielu zainte-
resowanych. Chociaż SP Złotoria to nie- 
wielka szkoła, zaplecze dydaktyczne zro-
biło duże wrażenie na odwiedzających. 

Mądry „Dzień z Tatą” w Choroszczy
Razem w zadaniach i atrakcjach sprawnościowych, ale także  

z nutą potrzebnej refleksji, dzieci: córki i synowie wraz z ojcami  
spędzili wartościowe popołudnie 2 czerwca w Choroszczy.  

Na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy 
obył się „Dzień z Tatą”. 

Tekst i foto: SP Choroszcz/UM

„Dzień z Tatą” – to dość niecodzienne 
spotkanie, podkreślające miejsce i rolę oj- 
ców w rodzinie, a także w całym proce- 
sie wychowania dzieci, zainicjowała Rada  
Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sien- 
kiewicza w Choroszczy. 

Był wspólny trening koszykówki, rzuty 
wodnymi balonikami do celu oraz inne 
konkurencje sportowe. Gość Specjalny –  
Podlaskie Centrum Modelarskie wyko-
nało pokaz skoków modeli zdalnie ste-
rowanych oraz zorganizowało zawody  
drużynowe z tymi modelami. Przede 
wszystkim jednak była to okazja do spo-
tkania dzieci z ojcami oraz ojców ze swo-
imi dziećmi – w nieco odmiennych oko-
licznościach niż zwykle – pobycia razem  
i wspólnego funkcjonowania. 

„Dzień z Tatą” w Choroszczy miał tak-
że wymiar refleksyjny: towarzyszyła mu 
unikalna niespodzianka, a mianowicie 
każdy ojciec z rąk Burmistrza Chorosz-
czy otrzymał, wykonane specjalnie na 
tę okoliczność listy od dzieci, zatytuło-

wane „Kochany Tato…”. To zbiór osobi-
stych, emocjonalnych komunikatów, które  
dzieci skierowały do swoich Ojców. Oka-
zało się to ważną i wcale niełatwą lekturą.

Dlaczego listy „Kochany Tato…” powsta-
ły? Inspiracją był konkurs organizowany 
przez Komisję Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej we współpracy z Fundacją 
Cyryla i Metodego – Inicjatywą Tato.Net. 

Wyniki przekroczyły najśmielsze oczeki-
wania i wzruszyły organizatorów. Ponie-
waż dzieci własnymi słowami napisały  
do Ojców – jakże często tych nieobecnych 
w ich życiu –  o tym, co czują. Pisały ser-
cem, pokazując w ten sposób, co jest dla 
nich ważne. Akcja „Kochany Tato…” skie-
rowana była więc przede wszystkim do  
ojców – ku zachęcie stawania się przez 
nich coraz lepszymi ludźmi, by obudzić  
w nich świadomość, jak są ważni dla 
swoich dzieci, ile znaczy ich słowo, spoj-
rzenie, czy pojedynczy gest. Ale również  
ku przestrodze: żeby mieli wgląd w sie- 
bie, w swoje braki i ograniczenia, i zawsze  

pamiętali o tym, że ich autorytet zależy  
od postawy i zaangażowania w proces  
wychowawczy swoich dzieci.

W myśl takiej idei zrodził się też pomysł 
zorganizowania „Dnia z Tatą”. Organi-
zatorzy uznali, że dobra relacja ojciec –  
dziecko jest bardzo ważną więzią w życiu 
młodego człowieka, a zwłaszcza kształ-
tującej się osobowości; co więcej, jest 
szczególnie warta pokreślenia, zwłaszcza 
w dzisiejszych – niepewnych czasach. 
Przyjmuje się, że sercem domu i ogniska 
rodzinnego jest matka, która kocha swoje 
dzieci miłością bezwarunkową. Natomiast 
bastionem obrony rodziny, gwarantem 
bezpieczeństwa i stabilizacji – zwykle jest  
ojciec (lub powinien być). Każdy tata ma  
swoje zadanie do spełnienia: to ojciec –  
równoprawnie z mamą – powinien wpro-
wadzać dziecko w świat zewnętrzny, po- 
kazywać jego dobrą i negatywną stronę;  

mówić o zagrożeniach i jednocześnie czu- 
wać nad dzieckiem w taki sposób, żeby  
czuło się kochane w pełni wolności. To  
Ojciec uczy dzieci stawiać czoła przeciw- 
nościom losu i inspiruje do pracy nad 
sobą, kocha miłością wymagającą, cza- 
sami nawet krytyczną. Miłość ojcowska  
jest swoistym zadaniem, które prowadzi  
do lepszego radzenia sobie w życiu do- 
rosłym i przygotowuje do pokonywania  
trudności. Ojciec jest emocjonalnym opar- 
ciem dla najbliższych, a jego obecność  
pozwala dziecku czerpać z obserwacji ży- 
cia codziennego. Ojcostwo, jest tak samo  
ważne jak macierzyństwo w rozwoju każ- 
dego dziecka, szczególnie w zapewnie- 
niu jego wewnętrznej integralności. Czułe  
macierzyństwo oraz wrażliwe i obecne oj- 
costwo są istotnymi i niezbędnymi elemen- 
tami wieloaspektowego rozwoju dziecka.

Ta niedziela była naprawdę wyjątkowa. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze 
i umożliwiło wszystkim wspólne spędze-
nie wolnego czasu w rodzinnym gronie. 
Uśmiechy na twarzach dzieci mówiły 
same za siebie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w organi- 
zację pikniku.

A byli to: dyrekcja, rodzice, nauczyciele,  
a przede wszystkim sponsorzy, którymi 
byli: Gmina Choroszcz wraz z Burmi-
strzem Choroszczy i Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorosz-
czy, Wodociągi Podlaskie, ALUTRAST 
Producent Stolarki Aluminiowej – Grze-
gorz Roszkowski, PROCAM – Agrono-
mia Sukcesu, Firma Gold – Michał Czer-
wiński, Kabo sp.j. Zakład mięsny, Andzik 
Sklep Serwis – Quady, Skutery, Rowery, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Złoto- 
rii – Krzysztof Wiśniewski, Kamieniarstwo  
KASTOM, BRAMBUD mgr inż. Adam 
J. Miastkowski, Bank Spółdzielczy w Bia-
łymstoku/Oddział w Choroszczy. 
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Dary z Choroszczy trafiły na Ukrainę
Łącznie 1118 kg produktów w nocy z 15 na 16 maja br. wyruszyło z Choroszczy do Horochowa na Ukrainie. 
Burmistrz Choroszczy osobiście przekazał je, a także sam autokar merowi Horochowa. Dzięki szlachetnej  

decyzji Radnych Miejskich autobus służący dotąd choroszczanom rozpoczął wojenną służbę  
mężnie i ofiarnie broniącym swojej Ojczyzny Ukraińcom. A o to, żeby nie jechał pusty, zadbali Darczyńcy,  

ludzie szczodrych serc. Dziękujemy!

Tekst i foto: UM

Choroszcz przekazała autobus Horocho-
wowi – miastu partnerskiemu na Ukra-
inie na wniosek Burmistrza Choroszczy  
i przy poparciu radnych miejskich pod-
czas XXXIV Sesji Rady w dn. 27.04.2022 
roku. Odpowiedziała w ten sposób na 
konkretne zapotrzebowanie i prośbę, jaką 
partnerzy z Ukrainy wyrazili w liście  
przesłanym do władz Gminy Choroszcz. 

Od razu też pojawiła się idea, by pojazd 
nie jechał pusty. Stąd też w dniach 4–13 
maja br. na terenie Gminy Choroszcz,  
a także wśród Gmin Wiejskich Woje-
wództwa Podlaskiego została ogłoszona 
zbiórka darów. Na odzew wspaniale od-
powiedzieli ludzie dobrego serca: z Cho- 

roszczy, Białegostoku, a nawet z Zabłu- 
dowa i Michałowa. 

Dzięki temu udało się zebrać: 482 kg 
ubrań, 437 kg środków higieny, 180 kg 
żywności oraz 19 kg leków. Całość –  
1118 kg produktów zamknęła się w 114 
paczkach, pojemnikach i opakowaniach. 
Wypełniony nimi autobus ruszył w długą 
drogę z Choroszczy do Horochowa. 

Drogę długą, ale pełną dobrych myśli,  
samych najlepszych życzeń i wiary w to,  
że pomoc realnie ulży potrzebującym  
i będzie żywym gestem ofiarowanego 
wsparcia. I oby jak najszybciej nadszedł 
taki czas, aby taka pomoc już nigdy niko-
mu nie była potrzebna. 

Graliśmy dla Laury,  
Julii i Eryka

Pięknie dziękujemy za Państwa zaangażowanie podczas  
koncertu charytatywnego, który odbył się w Choroszczy 22 maja br. 

Zebrana kwota to: 4028 zł 03 gr. 

Tekst i foto: UM

Tego dnia – na rzecz chorych Laury, Ju-
lii i Eryka – zagrały u nas: Impuls, Focus,  
Marcin Siegieńczuk, Bracia Lewkowscy, 
Miami, Minimal oraz Nervovoohoży. 
Oprócz tego wokół sceny miało miejsce 
wiele dodatkowych atrakcji: animacje, 
żywe maskotki, fotobudki i wiele, wiele 
innych rarytasów. 

Cieszymy się, że oprócz dobrej zabawy, 
otworzyły się nasze serca. Po raz kolej-
ny nie zawiedliście Państwo i okazaliście 
przeogromną szczodrośc!

Dla tych z Państwa, którzy chcą wesprzeć 
potrzebujące dzieci, podajemy linki:

– Link do wsparcia Laury: https://zrzut- 
ka.pl/laura.

– Link do wsparcia Julii: https://www.
siepomaga.pl/julia-jaroma?fbclid=IwA-
R1eWWnERY9bG2FOhLNlQlMb4sh-
KB5z6Xc4wHDdnbWXUfEGY1_fDeR-
TVOQY.

– Link do wsparcia Eryka: https://www.
siepomaga.pl/eryk=-kopczewski?fbclid-
IwAR2dPxm2h8C8hRGmlG0687Xy-
fYK6A61knC6Uw_8Ogrlg1dwpN6ml-
H72IqCI.

Dziękujemy!

Gazeta w Choroszczy nr 196

11



Dzień Bez Śmiecenia – także w Choroszczy
11 maja br. to – w Kalendarzu Świąt Nietypowych – Dzień Bez Śmiecenia. Z tej okazji dziękujemy wszystkim  

Państwu, którzy dbacie o ład i porządek wokół swoich posesji, a także we wspólnych przestrzeniach naszej Gminy. Dzięki temu naprawdę widać,  
jak Choroszcz się zmienia, jak jest zadbana i pięknieje. W tym miejscu dziękujemy też tym z Państwa, którzy w ostatnim czasie zgłosili do magistratu  
propozycje ustawienia koszy na śmieci w nowych lokalizacjach na terenie Gminy Choroszcz. Dzięki takim działaniom wspólnie czynimy nasz świat  

i nasze dni wolne od śmieci. 

Tekst i foto: UM  

Cieszymy się, że na naszą propozycję  
z 29 kwietnia br. odpowiedzieli mieszkań- 
cy Choroszczy i wskazali miejsca, gdzie,  
według nich kosze na śmieci są potrzebne  
i warto je ustawić. Nowe pojemniki sta- 
nęły przy przystanku w Żółtkach oraz  
w Choroszczy: przy ul. A. Mickiewicza  
i na skrzyżowaniu ulic: A. Mickiewicza  
i F. Karpińskiego. 

Dzięki temu w obecnym sezonie to już 
łącznie 17 lokalizacji, gdzie wygodnie mo-
żemy wyrzucać odpady podczas codzien-
nych wycieczek czy spacerów. 

Gmina Choroszcz zmienia się. Dzięki 
wspólnym i wielotorowym działaniom – 
zdecydowanie na lepsze, a przy okazji ta-
kich akcji jak powyższa – też „na czystsze”.

100 drzew i inne rośliny w Choroszczy 
100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy, a jeszcze więcej dodatkowych roślin: kwiatów, ziół, krzewów oraz to, co najważniejsze:  

wspaniałe zaangażowanie mieszkańców – to najlepsze podsumowanie nasadzeń dokonanych w ostatnim czasie w Choroszczy.

Tekst i foto: UM

Zaczęło się od kwietniowej miejskiej  
adopcji ogrodniczej i wysadzenia bratka- 
mi skweru przy magistracie, w kolorach  
flagi Choroszczy i Ukrainy. Następnie  
zielenią pokryły się donice, a potem, choć  
wąski, to jednak – pas zieleni przy Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu  
w Choroszczy. W donicach przystanko- 
wych na Ryku 11 Listopada i pl. Brodo- 
wicza zawitały zaopiekowane przez okres 
zimowy pelargonie. Aż wreszcie przyszedł 
czas na tzw. większy kaliber – drzewa.

Ten etap nasadzeń, związany z finalizacją 
projektu z Budżetu Obywatelskiego Mia-

sta Choroszcz pn.: „100 drzew na 100-le-
cie Niepodległości Choroszczy” stał się  
kwintesencją zielonych aktywności w mie- 
ście Choroszcz. Pierwsze klony stanęły  
na skwerze przy magistracie, następnie  
35 klonów „wyrosło” na arteri A. Mickie- 
wicza, następnie jarząby pojawiły się przy  
Żłobku w Choroszczy, zacne dęby rosną 
przy magistracie, Przedszkolu Jana Paw-
ła II, Szkole Podstawowej im. H. Sienkie-
wicza w Choroszczy, na skwerze u zbiegu  
ulic A. Mickiewicza i Lipowej. Kolejne  
wysokie, wybarwiające się na żółto i zie- 
lono klony pojawiły się na terenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wła-

snościowej, 40 świerków tworzy szpaler 
na tyłach plaży „Kominowego Bajora”, 
bordowe klony zdobią teren przy krzyżu  
na pl. Brodowicza, a subtelne wiśnie – 
przed obszarem handlowym u zbiegu ulic 
Powstania Styczniowego i H. Sienkiewicza. 

Zielone formy – w postaci efektowych 
wież kwiatowych – stanęły też na Rynku  
11 Listopada i miejmy nadzieję, będą cie-
szyć nasze oczy co najmniej do końca lata. 

Nie spodziewajmy się jednak, że jest to  
ostatnie zielone słowo, jakie w kwestii  
upiększania miasta i nasadzeń wypowiada  
Gmina Choroszcz. Niemniej, tak jak za- 
sugerowaliśmy na początku: w nasadze-
niach ważne są rośliny, ale jeszcze ważniej- 
sza jest dobra energia i radość osób w te 
działania zaangażowanych. Dziękujemy! 
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Wędkarze z Choroszczy 
w służbie przyrodzie 

Choroszczańscy wędkarze z Koła Wędkarskiego „Amur”,  
należącego do Polskiego Związku Wędkarskiego postanowili  

przysłużyć się przyrodzie, która na co dzień pozwala im realizować 
ich pasję. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w sobotę,  

23 kwietnia br. postanowili uporządkować brzegi rzeki Narew.  
Za cel wybrali okolice miejscowości Rzędziany. Niestety, udało się.

Tekst: UM   Foto: KW „Amur”

Dlaczego niestety? Bo efektem zaledwie 
3-godzinnego porannego spaceru 10-so-
bowej grupy wędkarzy, stało się 20 du-
żych worków zgromadzonych odpadów.  
Znalazły się w nich szklane butelki, alu- 
miniowe puszki, stosy folii, moc rozmai- 

tych opakowań, tekstylia, a nawet opona  
samochodowa. 
Nie tak powinna wyglądać nasza przyro-
da – mówi Burmistrz Choroszczy Ro- 
bert Wardziński, który także wziął udział  
w akcji. Narew nie raz użycza nam swoich 

bogactw, pozwala, abyśmy bezpiecznie ło-
wili, a przy tym produktywnie i przyjem-
nie spędzali czas podczas długich godzin  
wędkowania. Dlatego powinniśmy zosta-
wiać rzekę w takim stanie, w jakim ją za- 
stajemy, czyli czystą, bez śladów naszego  
ludzkiego bytowania. Szkoda więc, że nie-
którzy z nas nie szanują przyrody. Ale jed-
nocześnie akcje takie jak ta są potrzebne  
i dobrze, że są organizowane. Zawsze –  
jako Gmina – jesteśmy chętni, by je wspie-
rać – dodał na koniec włodarz Choroszczy. 

Prestiżowe pikTOgraMY w Choroszczy!
pikTOgraMY to duży projekt, który przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego odbioru sztuki i udziału w życiu kulturalnym.  
Tworzą go trzy filary: profesjonalne spektakle wystawiane przez zawodowe zespoły teatralne, warsztaty teatralne, konstrukcyjne  

i scenograficzne dla dzieci i młodzieży oraz własny spektakl zrealizowany przez uczestników warsztatów i zaprezentowany  
przed prawdziwą publicznością. Motywem przewodnim wszystkich działań jest Mikrokosmos.  

pikTOgraMY mocno zaistnieją w Choroszczy poprzez nieodpłatne i w pełni profesjonalne warsztaty teatralne. Zapraszamy!

Na podstawie mat. org./UM

pikTOgraMY – objazd profesjonalnych 
teatrów

W ramach pikTOgraMÓw w trasę wła-
śnie wyruszyły dwa zawodowe teatry: 
teatr Małe Mi z przedstawieniem Księży-
cowe Opowieści oraz teatr Czrevo z Brzyd-
kim kaczątkiem. Spektakle obejrzą miesz-
kańcy pięciu miejscowości: Sejn (11.06), 
Wąsosza (12.06), Dąbrowy Białostockiej 
(17.06), Michałowa (18.06) i Chorosz-
czy (19.06). Księżycowe Opowieści teatru  
Małe Mi – to pięć pięknych historii filo-
zoficznych, zaczerpniętych z różnych kul-
tur: afrykańskiej, żydowskiej, indiańskiej  
oraz nepalskiej. Z kolei Brzydkie kaczątko 
Teatru Czrevo zostanie zagrane w ludo- 
wej aranżacji podlaskiej wsi.

Ze względu na motyw przewodni pik-
TOgraMÓw, jakim jest mikrokosmos  
świata owadów, profesjonalnym spektak- 
lom towarzyszą warsztaty budowania do- 
mków dla owadów, przygotowane przez 
Pracownię O!POKA.

pikTOgraMY – warsztaty teatralne dla 
dzieci i młodzieży oraz spektakl „Mi-
krokosmos”

Uczestnicy warsztatów teatralnych, kon-
strukcyjnych i scenograficznych w ra-
mach pikTOgraMÓw zrealizują spektakl 
„Mikrokosmos”, oparty na twórczości 
Josefa i Karela Čapków, inspirowanego 
komedią pt.: „Ze života hmyzu” („Z życia 
owadów”). Przedstawienie powstanie pod 
okiem profesjonalistów: reżysera – Ka- 
rola Smacznego, choreografa – Miłosza 
Pietruskiego, scenograf – Małgorzaty Ta-
rasewicz-Wosik; muzykę przygotuje Mi- 
chał Górczyński. W spektaklu, razem  
z młodzieżą, zagra aktor Marcin Tomkiel.

Premiera „Mikrokosmosu” odbędzie  
się 26 czerwca 2022 roku w M-GCKiS  
w Choroszczy; następnie spektakl obejrzą 
mieszkańcy: Topilca, Knyszyna i Supraśla.

Nie możemy się już doczekać tego projektu, 
bo dla naszych dzieci i młodzieży to szansa 
na kontakt z profesjonalnym teatrem. Ale 
nie tylko: dzięki warsztatom – także na oby-
cie się ze sceną, rozwój kreatywności, za-
miłowania do teatru – przekonuje Izabela 
Dąbrowska, dyrektor Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Chorosz-
czy, uczestnicząca w konferencji prasowej  
związanej z otwarciem pikTOgraMÓw.

Program działań przedstawia się na- 
stępująco:

– 20-26.06.2022 r. – Warsztaty Teatralne 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Choroszczy;

– 26.06.2022 r. – Premiera spektaklu „Mi-
krokosmos” w Miejsko-Gminnym Ośrod- 
ku Kultury i Sportu w Choroszczy.

Zapisy na warsztaty na:  
pikpodlaskie.pl.

Miniobjazd teatralny „Mikrokosmosu”:
– 28.06.2022 r. – Topilec (Parafia św. Mi-
kołaja Cudotwórcy w Topilcu – scena te-
atralna w stodole);
– 29.06.2022 r. – Knyszyn (Knyszyński 
Ośrodek Kultury);
– 30.06.2022 r. – Supraśl (Akademia Su-
praska).

pikTOgraMY to duży projekt, który ma 
zachęcić dzieci i młodzież, zarówno do 
uczestniczenia w ofercie teatralnej, jak  
i tworzenia własnej. 

pikTOgraMY dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celowego.

Obecność prestiżowych pikTOgraMÓw 
w Choroszczy odbywa się dzięki poro-
zumieniu o współpracy podpisanemu  
pomiędzy Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy a Pod-

laskim Instytutem Kultury. To unikalna 
szansa dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Choroszcz do uczestniczenia w bezpłat-
nych, acz w pełni profesjonalnych spotka-
niach warsztatowych: kształcenia się pod 
okiem zawodowców – doświadczonych 
artystów i twórców kultury.

Zapraszamy!

Gmina Choroszcz nie po raz pierwszy 
wspiera akcje obywatelskiego – oddolnego 
sprzątania świata czy najbliższej okolicy, 
oferując rękawiczki, pojemniki na odpady 
czy zajmując się wywozem nieczystości. 

W tym miejscu dziękujemy choroszczań-
skim wędkarzom z Koła „Amur” za za-
angażowanie i dbanie o lokalną przyrodę 
naszej okolicy. 

Niemniej życzymy wszystkim nam, oby 
okazji do takich spotkań było jak najwięcej.
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„Moje Kruszewo”  
z pasją o historii, miejscu i ludziach

„Moje Kruszewo” – to już kolejna pozycja książkowa wydana przez Grzegorza Krysiewicza, zaraz po trzech częściach „Wspomnień wojennych” –  
jak zawsze przygotowywana na bazie wspomnień zebranych i spisanych przez autora od najstarszych mieszkańców gminy.  

Tym samym Grzegorz Krysiewicz zamyka pewien cykl opowieści ujętych w swoich wydawnictwach, od średniowiecza po współczesność.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

– Kruszewo to moja rodzinna wieś, mam 
sentyment przede wszystkim do tego daw-
nego Kruszewa – wyznaje Grzegorz Kry-
siewicz. To współczesne – jest zupełnie 
inne. Dawne Kruszewo wielokrotnie było 
niszczone, palone i grabione. Było silne  
i pracowite. To tu miały miejsce ważne wy-
darzenia dotyczące Rzeczpospolitej. Jest to 
miejsce symboliczne – mówi z dumą.

Informacji w nowo powstałej książce  
nazbierało się sporo: znalazły się tam 
wzmianki o okolicach wsi i poszczegól-
nych obiektach, takich jak: Kładka Śliwno – 
Waniewo, „Koziołek”, Szkoła Podstawowa, 
Młyn, Mleczarnia itp. – stanowiących do-
brą bazę do przewodnika turystycznego. 
Całość wzbogacona jest pięknymi foto-
grafiami (a jest ich w książce ponad 300), 
stanowiącymi obraz życia społecznego 
i obyczajowego wsi. Zebrane materiały 
wymagały sumiennej pracy autora, pole-
gającej przede wszystkim na weryfikacji 
opowieści i poszukiwaniu faktów w licz-
nych dokumentach, archiwach bibliotek 
czy Instytutu Pamięci Narodowej; dla 
Grzegorza Krysiewicza było to „kwestią 
odpowiedzialności”. „Moje Kruszewo” po-
wstało nie tylko z pasji i zainteresowania 
historią, ale przede wszystkim z uważno-
ści na ludzi, którzy ją tworzyli, powstało  
z pasji słuchania:

– Świetnie pamiętam te wszystkie opowie-
ści, wiele ich nagromadziło się przez lata –  

snuje opowieść Krysiewicz. Mój ojciec  
był przewodniczącym Gromadzkiej Rady  
Narodowej, pamiętam jak z racji jego  
urzędu, przychodzili do niego różni ludzie  
z różnymi sprawami. Przysłuchiwałem się  
wtedy z ciekawością – wspomina. W tej  
chwili ta wieś jest wymierająca, tak jak  
wiele innych polskich wsi – dodaje Kry- 
siewicz. Przed wojną mieszkało tu ponad  
600 mieszkańców, a byli to bardzo dziel-
ni ludzie. Muszę powiedzieć, że tęsknię do  
nich, bo takich ludzi się już zwyczajnie  
nie spotyka. Chciałem uchwycić te ich hi- 
storie, jak to kiedyś było… Zależało mi na  
tym, by ich upamiętnić. Same fakty są  
mało ciekawe, ale jak się zna okolicę i jej  
mieszkańców z różnymi ich przywarami  
i zaletami, to można ten cały obraz wsi  
bardzo ubogacić – podsumowuje autor. 

Pamięć o dawnym Kruszewie została za-
chowana nie tylko w wydawnictwach 
Grzegorza Krysiewicza, ale także w ak-
tywności, której się podejmuje. Na co 
dzień Grzegorz Krysiewicz jest właścicie-
lem Wieży w Kruszewie i jak sam mówi, 
stworzył to miejsce, by prowadzić własną 
działalność społeczną. Wieżę odwiedzają 
ludzie z regionu i z całej Polski, miłośnicy 
przyrody, pasjonaci historii i poszukiwa- 
cze przygód. To właśnie tam miała miej-
sce pierwsza prezentacja nowo powstałego  
wydawnictwa – w przestrzeni, którą to 
autor nazywa „swoim miejscem na ziemi”.

Co jest tak szczególnego i wyjątkowego 
w miejscowości Kruszewo, jak wygląda-
ły kulisy powstawania książki, a także co 
jeszcze w swoich archiwach lokalnej hi-
storii skrywa Grzegorz Krysiewicz, prze-
konamy się podczas promocji książki 
zorganizowanej w ramach 40. Dni Cho-
roszczy.

Spotkanie z autorem odbędzie się  
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w piątek, 17 czerwca 2022 roku,  

o godz. 17:00.  
Poprowadzi je Dominik Sołowiej.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Zapraszamy. 

Wystawa rzeźb Dionizego Purty
W przestrzeniach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu  

27 kwietnia br. zakończyła się ekspozycja wystawy rzeźb  
Dionizego Purty. Z tej okazji zaproszono mieszkańców naszej gminy 

do udziału w jej finisażu i spotkania z samym artystą.

Tekst: Izabela Dąbrowska

Dionizy Purta to rzeźbiarz o wyjątkowej 
wyobraźni i zdecydowanie wyróżniającej 
się barwnej twórczości. Pochodzi z wio-
ski Lewonie (gm. Mońki), gdzie spędził  
dzieciństwo i młodość. Czuje się związany 
ze swoim regionem, przodkami i przyro-
dą, bo jego zdaniem z obcowania z na-
turą rodzi się w człowieku siła, bez której  
byśmy nie przetrwali, także siła rozma-
itości w pomysłach, bez których nie po-
wstałyby prace. Obok świątków i aniołów  
inspirowanych barokiem, postaci dawnych  
mieszkańców wsi, artysta tworzy ptaki  
o fantazyjnych, symbolicznych kształtach,  
przybierające formy niezwykłych ptasich 
stworów. Efekt rzeźb jest tym bardziej 
niesamowity, że podkreśla go zawsze wie- 
lokolorowa polichromia. Na ekspozycji  
w centrum kultury zaprezentowano m.in.: 

świątki, anioły, motywy wiejskie i ptaki. 
Dodatkowo, wystawie towarzyszyły zor-
ganizowane warsztaty plastyczne, a na 
odwiedzających wystawę czekała rów-
nież projekcja filmów w temacie ręko-
dzieła. Poza tym zaprezentowana sztuka 
ludowa, a dokładnej formy drewnianych 
ptaków i aniołów wykonanych przez rzeź-
biarza stały się świetną okazją do zorgani-
zowania spotkań edukacyjnych dla dzieci 
z placówek przedszkolnych naszej gminy 
pt.: „Ptasi mieszkańcy naszych lasów” po- 
prowadzonych przez przyrodniczkę, panią 
Karolinę Gajdę z Parku Krajobrazowego 
Puszczy Knyszyńskiej.  

Podczas uroczystego zakończenia wysta- 
wy pojawili się przedstawiciele Podla- 
skiego Instytutu Kultury w Białymstoku: 
Krystyna Kunicka i Adam Jasiński oraz  

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.  
W wystąpieniach nawiązano do koncepcji 
zaistniałej w przestrzeni miejskiej Cho-
roszczy wystawy plenerowej „Mobilna 
Wizytówka” i projektu „E-Tradycja Cy-
frowa Baza Twórców Ludowych Woje-
wództwa Podlaskiego”, który ma na celu 
ochronę dziedzictwa kulturowego oraz 
promocję artystów i rękodzielników dzia-
łających na terenie woj. podlaskiego. Po 
spotkaniu zebrani goście mogli uczestni-
czyć w warsztatach inspirowanych twór-
czością pana Dionizego „Ptaki dziwaki” 
przeprowadzonych przez instruktora Pra-

cowni Sztuk Wizualnych panią Katarzynę 
Magdziak oraz nacieszyć się rozmowami  
z samym artystą. 

Wierzymy, że warto walczyć o sztukę lu-
dową i dać jej należne miejsce w szerokiej 
przestrzeni kultury i animacji. Cieszymy 
się, że udało nam się zorganizować wy-
stawę z tak znamienitym twórcą, doce- 
nianym za kultywowanie tradycji i auten-
tycznych wartości kultury regionów. Arty-
ście życzymy dużo zdrowia i wielu okazji 
do inspirujących wystaw i spotkań.
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Letnia Rezydencja w Choroszczy  
rozsmakowana barokiem

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, na najbliższy – letni czas przygotowało  
szereg wydarzeń, które prawdziwie poruszają zmysły, zwłaszcza te barokowe. Zaprasza na wystawy malarstwa, koncerty, a nawet na…  

pokaz mody! Wszystko – barokowe, oczywiście. Tegorocznego lata Letnia Rezydencja Branickich w Choroszczy zaprasza,  
by się w baroku rozsmakować. Spróbujemy? Zapraszamy!

Na podst. mat. org./UM Foto: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

BUKIETY BAROKU – to wystawa czaso-
wa Muzeum Wnętrz Pałacowych w Cho-
roszczy. Termin: 17 czerwca – 31 sierp-
nia 2022 r. Wernisaż: 17 czerwca 2022 r.,  
godz. 18:00.

Autor nieokreślony, Wazon z kwiatami, XVIII w., 
płótno, olej, ze zbiorów Muzeum Podlaskiego  
w Białymstoku

Kompozycje kwiatowe to jeden z tema-
tów obecnych w sztukach plastycznych  
od zarania dziejów do czasów współcze- 
snych. W starożytności, za pomocą kwia-
tów, oddawano cześć bóstwom, składano 
hołd władcom oraz wyrażano uznanie 
zwycięzcom. W średniowieczu niektóre 
rośliny nabrały nowego znaczenia zwią- 
zanego z religią chrześcijańską. Natomiast 
w czasach baroku narodził się nowy ga-
tunek malarski – martwa natura, której 
tematem wiodącym są kwietne bukiety. 
Przedstawione na płótnach charaktery-
styczne dla epoki zasady układania roślin 
sprawiły, że do dzisiaj we wzornictwie  
i florystyce barokowe kompozycje są bar-
dzo popularne.

Prezentowana wystawa składa się z prac 
artystów pochodzących zarówno z pół-
nocy, jak i z południa Europy. Obrazy  
ukazują bukiety, zarówno jako samodziel-
ne martwe natury, jak i będące fragmen-
tem większych ujęć. Wśród tych ostat-
nich do najbardziej efektownych dzieł, 
zaliczają się: „Madonna z Dzieciątkiem 
w otoku owoców i kwiatów”, „Alegoria 
Powonienia” oraz portret królowej Marii 
Kazimiery w otoczeniu dam dworu. 

Eksponaty na wystawie pochodzą ze zbio-
rów Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego 
oraz: Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Za-
moyskich w Kozłówce.
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, 
TVP3 Białystok.

COLLOQUIA BRANICIANA  
18 czerwca 2022 r., godz. 11:00

To nowy cykl Muzeum Podlaskiego, po-
pularyzujący dokonania rodu Branickich 

herbu Gryf na Podlasiu oraz dzieje i kul- 
turę osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Colloquia rozpisane zostały na pięć sesji  
wykładowo-eventowych, poświęconych  
dziedzinom sztuki obecnym na hetmań- 
skim dworze, odpowiednio: literaturze,  
wojsku, modzie, kuchni i muzyce. Każde  
spotkanie składa się z przystępnego wy- 
kładu oraz rekonstrukcji historycznej.

Colloquia odbywają się w obiektach Mu-
zeum Podlaskiego, stanowiących dziedzic- 
two tego potężnego magnackiego rodu –  
Ratuszu, który Jan Klemens Branicki 
wzniósł w centralnym punkcie miasta, 
oraz otoczonej parkiem letniej rezydencji 
hetmana w Choroszczy.

Tematem obecnego Colloquium jest woj-
sko. Wykład pt. „Na straży dóbr magnac- 
kich i bezpieczeństwa publicznego – pry-
watne siły zbrojne na ziemiach Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów w połowie  
XVIII wieku” wygłosi dr hab. Maciej 
Trąbski – historyk, profesor nadzwyczaj-
ny Instytutu Historii Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Humanistyczno- 
-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. Prelekcji będzie towarzyszyć 
prezentacja umundurowania i uzbrojenia 
XVIII-wiecznego żołnierza, opis działa-
nia broni czarnoprochowej oraz pokaz  
musztry – wykonany przez grupy rekon-
strukcyjne: Garnizon Fortecy Często-
chowskiej oraz Regiment Pieszy Koron-
ny Królewicza. Na zakończenie, wszyscy 
uczestnicy dostaną zaproszenie na gorącą 
ucztę: pyszną grochówkę!

Po wydarzeniach w Choroszczy, grupy re- 
konstrukcyjne przeniosą się do Białego-
stoku, gdzie o godz. 14.15 na dziedzińcu 
Ratusza ponownie odbędzie się prezen- 
tacja strojów i uzbrojenia z epoki oraz  
pokaz musztry.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie: „Reali-
zacja sesji wykładowo-eventowej pod nazwą  
Colloquia Braniciana”
Współorganizator: Instytut Historii im. Tade- 
usza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, 
ProAnima.pl.

KONCERT Z CYKLU 
CAPELLA BRANICIANA 
19 czerwca 2022 r., godz. 12:00

Obecny koncert to drugi z cyklu kon- 
certów muzyki barokowej Capella Bra-
niciana w Muzeum Wnętrz Pałacowych  
w Choroszczy. To najnowsza inicjatywa 
Muzeum Podlaskiego, nawiązująca do 
czasów świetności artystycznej Podlasia. 
Propozycja, uzupełnia ofertę, otwartej 
dla gości, letniej rezydencji Branickich,  
o dźwięki osiemnastowiecznej muzyki.

Jan Klemens Branicki – jeden z najpotęż-
niejszych magnatów swojej epoki – ma  
niezaprzeczalne zasługi dla życia kultu-
ralnego naszego regionu. Wśród wielu 
dziedzin sztuki, które hetman objął swo-
im mecenatem, ważne miejsce zajmowa-
ła muzyka: w hetmańskich rezydencjach 
rozbrzmiewały kompozycje najwybitniej-
szych twórców epoki. Pośród gości znajdo-
wali się: kompozytorzy, instrumentaliści, 
śpiewacy, aktorzy i tancerze; towarzyszył  
im zespół wykonawców opłacanych przez 
gospodarza podlaskich dóbr. Choć czasy 
Branickich herbu Gryf przeminęły, Muze- 
um Podlaskie takimi koncertami, nawią- 
zuje do wieku XVIII, przywołując pamięć  
o wybitnych mecenasach sztuki.

Capella Braniciana zagra w składzie: Ama-
deusz Buczyński – skrzypce barokowe, 
Anna Cieśluk – skrzypce, Radosław Ko- 
per – skrzypce, Anna Mikołajczak – al-
tówka, Katarzyna Palusińska – wiolon-
czela, Rafał Makarski – kontrabas, Anna 
Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn.

PROGRAM: Antonio Vivaldi:
– Koncert nr 1 E-dur La Primavera  
(Wiosna), RV 269: Allegro, Largo, Allegro
– Koncert nr 2 g-moll LʼEstate (Lato),  
RV 315: Allegro non molto, Adagio e pia-
no – Presto e forte, Presto
– Koncert nr 3 F-dur LʼAutunno (Jesień), 
RV 293: Allegro, Adagio molto, Allegro
– Koncert nr 4 f-moll LʼInverno (Zima), 
RV 297: Allegro non molto, Largo, Allegro
Współorganizator: Urząd Miejski w Choroszczy
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok.

MUZYKA W PAŁACU NA WODZIE 
26 czerwca 2022, godz. 16:00

Scena letnia Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy

Muzyka w Pałacu na wodzie – to cykl  
kameralnych koncertów i recitali, którego  
wykonawcami są artyści z całej Polski, 
działający w nurcie tzw. wykonawstwa  
poinformowanego historycznie. Koncerty 
są uzupełnieniem prezentacji przez Mu-
zeum Podlaskie XVIII-wiecznych wnętrz. 
Cykl nawiązuje do muzycznych trady-
cji związanych z mecenatem Branickich  
w Białymstoku i Choroszczy.

Koncert kameralny „Słońce Włoch i Hisz-
panii w dźwiękach zaklęte” wykona ze-

spół „Finesis Trio” w składzie: Katarzyna  
Puch – sopran, Małgorzata Włodarczyk – 
gitara i lutnia, Paulina Tkaczyk – klawesyn. 

Program koncertu obrazuje, ukryty w for- 
mach i rytmach, temperament muzyki 
hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej. Płyta 
pt.: „Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpa-
nii i Włoch” (2017) zespołu „Finesis Trio”,  
to unikatowy program, zbierający zna-
komite recenzje uznanych dziennikarzy  
muzycznych. 
Organizator: Fundacja Vexilla Regis.
Współorganizator: Muzeum Podlaskie w Bia-
łymstoku.

CAPELLA BRANICIANA 
17 lipca 2022 r., godz. 12.00

To kolejne zaproszenie do wsłuchania się 
w muzykę przepełniającą letnią rezyden-
cję Branickich. Tym, razem Karolina Ko-
ślacz i Paweł Zalewski – muzycy operu- 
jący viole da gamba, wykonają utwory:
– Josepha Bodina de Hilas Boismortiera: 
Petite Sonate nr 5, Troisième Sonate op. 10
– Marina Maraisa: Folies d’Espagne, a tak-
że: Prelude, Arabesque, La Reveuse, Mu-
sette, La Sautillante, Grand Ballet oraz  
Le Tableau de l’Opération de la Taille
– Antoine’go Forqueray: La Couperin, 
Chaconne La Buisson
– Jeana de Sainte-Colombe (Monsieur de 
Sainte-Colombe): Concert XLIe Le Reto-
ur, Concert XLIVe Tombeau les regrets
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok.

COLLOQUIA BRANICIANA – MODA 
3 lipca 2022 , godz. 13:00  

Tematem trzeciego Colloquium jest moda. 
Dr Anna Straszewska wygłosi wykład  
pt. „Kornety i harcapy – wpływy mody 
francuskiej i niemieckiej w Polsce w XVIII 
wieku”. Prelekcji będzie towarzyszyć pre-
zentacja przygotowana przez Towarzystwo  
Stanisławowskie: pokaz mody oraz pokaz 
czesania, dekoracja XVIII-wiecznego stołu 
oraz gry planszowe i plenerowe. Uczest-
ników spotkania zapraszamy na słodki  
poczęstunek.
Współorganizator: Instytut Historii im. Tade-
usza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, 
ProAnima.pl.
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Zagłada Żydów w Choroszczy i w okolicznych  
miejscowościach podczas okupacji niemieckiej, cz. 1

Artykuł na temat historii zagłady Żydów w Choroszczy publikujemy ze względu na plany Gminy Choroszcz oraz lokalnych organizacji  
i instytucji wobec upamiętnienia 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Choroszczy 2 listopada 1942 r. Wówczas to niemieckie formacje 

okupacyjne, realizując akcję likwidacji tzw. małych gett, do obozu zagłady w Treblince wywiozły ludność żydowską z Choroszczy,  
liczącą wówczas około 500 osób. Uroczystości 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Choroszczy, roboczo nazywane  

jako „Pożegnanie Sztetla”, planowane są na dzień 2 listopada 2022 roku. 

Tekst: Henryk Zdanowicz

Pierwsze zapiski o Żydach w Chorosz-
czy pochodzą z roku 1556. Mówią one 
o Mojżeszu Choroszczańskim, który trud- 
nił się spławianiem zboża do Gdańska. 
Po upływie 20 lat miasteczko zamiesz-
kiwało 120 Żydów. Należało do nich  
20 domów. Do grodu nad Horodnianką 
przybywali przede wszystkim ze strony 
Grodna. Mieściła się tam w owym cza-
sie największa gmina (kahał) na naszych 
ziemiach i w jej zasięgu pozostawała Cho-
roszcz. Do 1654 r. toczył się spór sądowy 
między gminami w Grodnie i Tykocinie 
o to, komu ma podlegać Choroszcz. Za-
padł wyrok, że w sprawach rabinicznych 
(sądowych) Choroszcz będzie w gestii Ty-
kocina, a w kwestiach świeckich – Grodna. 

Rozrost ludności żydowskiej w miastecz-
ku sprawił, że zaczęła ona budować pod-
stawy własnego samorządu. W połowie 
wieku XVII u zbiegu ulic Lipowej i A. Mic- 
kiewicza ustanowiła własny cmentarz;  
dotąd zmarłych trzeba było chować w Ty-
kocinie. Jeszcze wcześniej w Choroszczy 
zbudowano pierwszą synagogę. Spłonęła  
później w jednym z pożarów nawiedza-
jących miasteczko. Plac po niej pozosta- 
wał niezmiennie pusty i mówiono o nim  
z czcią jako „święte miejsce”. Obok w XVIII  
wieku powstała kolejna synagoga, która  
przetrwała jako dom modlitwy do 1942 r.  
Była centralnym miejscem, wokół którego  
utworzyła się dzielnica żydowska. Tę sta-
nowiła przede wszystkim północna pie-
rzeja Rynku i ulica Złotoryjska (obecna: 
J.K. Branickiego). Znajdowała się tu szko- 
ła, dom rabina i łaźnia. 

Z powodu wojen nękających Rzeczypo-
spolitą w XVII wieku, Żydzi, w poszu-
kiwaniu źródeł utrzymania, zaczęli się 
osiedlać w pobliskich wsiach. Głównym 
źródłem ich zarobkowania był handel, 
lichwa i karczmarstwo, a także drobne  
rzemiosło. W 1789 r. Choroszcz za- 
mieszkiwało 419 mieszkańców, z czego  
97 było Żydami. W Rogowie, Ruszcza-
nach i Żółtkach osiedliło się 16 Żydów, 
w Topilcu – 9, Fastach – 8, w Bacieczkach, 
Krupnikach i Łyskach – po 7, w Zaczer-
lanach i Zawadach – po 6, w Baciutach –  
5 i w Kościukach – 4. Od 1771 r. gmina  
w Choroszczy podlegała już powiatowej 
gminie żydowskiej w Białymstoku. Na po- 
czątku XIX wieku zaniechano pochów-
ków na cmentarzu leżącym w obrębie mia- 
sta. Nowy powstał przy drodze do Łysek, 
w odległości 1 kilometra od miasteczka. 

Centralną postacią gminy żydowskiej był 
rabin. Wyróżniał się przede wszystkim 
wiedzą w sprawach religijnych. Przewod-
niczył ponadto sądowi, udzielał ślubów, 
przeprowadzał rozwody, a także rzucał 
klątwy. Posiadanie własnego rabina pod-
nosiło rangę gminy żydowskiej. Bywało, 
że ze względów finansowych, dwie gminy  
miały jednego rabina. Władze rosyjskie  
dążyły do ograniczenia władzy rabinów  
kierujących samorządem żydowskim. Wpro- 
wadziły tzw. Zarządy Bożnicze. W Cho- 
roszczy powstał taki w 1847 r. 

Obie społeczności: polska i żydowska żyły 
obok siebie bez większych konfliktów. Mia- 
rą tego jest sylwetka aptekarza – Jakuba  
Lichtensztejna. Trzy lata po utworzeniu  

Choroskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, 
został on wybrany na stanowisko Zastępcy 
Naczelnika. Po odzyskaniu przez Polskę  
niepodległości, w dalszym ciągu aktywnie  
udzielał się w straży pożarnej w miastecz-
ku. Wchodził w skład zarządu, a w latach 
1927–1929 powierzono mu obowiązki pre- 
zesa. W uznaniu zasług, uchwałą z 1929 r.,  
otrzymał prawo dożywotniego noszenia  
munduru Naczelnika straży. W latach  
1930–1934 Jakub Lichtensztejn był bur- 
mistrzem Choroszczy. Do dzisiaj mówi  
się o nim z szacunkiem. W 1935 r. wy-
jechał ze swoją rodziną do Białegostoku,  
ale z Choroszczą dalej utrzymywał kon- 
takt. Podczas wojny, przeczuwając tra- 
giczny los Żydów, powierzył ks. probosz- 
czowi Franciszkowi Pieściukowi swój list  
z prośbą o przekazanie synowi – Nata- 
nowi, na wypadek gdyby ten przeżył. 

W okresie dwudziestolecia międzywojen- 
nego nie było w Choroszczy gorszących  
zdarzeń o charakterze antysemickim. Ży- 
dowski handel koncentrował się w do- 
mach stojących z trzech stron Rynku. Jego  
obraz utrwalił się w pamięci p. Walentyny 
Ostaszewskiej z d. Andruszkiewicz (wy-
wiad przeprowadził w 2016 r. Jacek Ro-
manowski): „Knajpa to była na Rynku. 
Miała ją Żydówka, tu gdzie stoi ten 
drewniany dom. Na Rynku, przed Gmi-
ną. W jednej połowie to była knajpa. 
Prowadziła ją Żydówka, a na drugiej po- 
łowie mieszkała. Miała tam kiełbasę, na  
gorąco jakiś bigos, pasztetowa (mówiło  
się liderka). Następny to był sklep spo-
żywczy. Tam, gdzie Lewonowskie miesz-

kają, to było piwo i takie jakieś coś. 
Potem była piekarnia. Kudła miała pie-
karnię, za Boskiem. Dom stoi szczytem. 
Kudła bardzo dobry chleb piekła. Najbar- 
dziej się nam podobały takie duże rogale.  
Jak ciotka z Warszawy przyjeżdżała, miała  
taki kosz pleciony. I u Kudły kupowała  
jeszcze placki drożdżowe, a w środku była  
cebula. My nazywaliśmy cebulaki. Jak 
ciotka przyjeżdżała z Warszawy na urlop, 
ona zawsze przynosiła od Kudły te buł- 
ki… Sporo było tych Żydów. Tu, gdzie jest 
przystanek, jak się odjeżdża, tam miesz-
kali Żydzi. Tam był sklep z pantoflami, 
z odzieżą. Moja mama tam poszła. Ja mó-
wię: „Mnie się tak podobają te pantofelki”.  
Nazywały się prudelki. One były lniane, 
a dookoła skórką obłożone, a podeszwa  
też ze skórki. Mama mówi: „Nie mam 
pieniędzy”. Żyd mówi: „Pani Andruszkie-
wicz, czy ja się pytam o pieniądz? Ja nie 
pytam o pieniądz. Dziecko chce pantofle. 
Bierz pani te pantofle”. Ja myślę: „Boże, 
żeby choć kupiła”. Kiedyś to się boso cho-
dziło. On mówi: „Wygodne?” Ja mówię: 
„Tak”. „Bierz pantofle i idź do domu. Ja  
nie pytam o pieniądz. O jaki pieniądz?  
Ja nie chcę pieniądz”. Mama na drugi  
dzień zanosi pieniądze. On mówi: „No  
widzisz pani, ja wiedziałem, że porząd- 
ny człowiek”. Następny też był sklep  
z odzieżą. Ten co szczytem stoi, gminny.  
Tu gdzie bank, Żydzi prowadzili sklep  
mięsny. Sprzedawali mięso. W większo- 
ści wołowinę. To był taki kiosk drewnia-
ny z desek zrobiony. Tu na rogu to była  
knajpa Jarockiego.” 

Biało-Czerwona Choroszcz podczas  
majowych uroczystości patriotycznych 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Choroszcz za wspólne uczestnictwo w tegorocznych 

 majowych uroczystościach patriotycznych: Święta Flagi Państwowej oraz 231. rocznicy uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja. Nareszcie, po wykluczającej społeczne relacje pandemii, mogliśmy się spotkać  

i poczuć jak wspólnota. Doceniamy to. 

Tekst i foto: UM  

2 maja br. ulice Choroszczy wybarwiły  
się na biało-czerwono. A to za sprawą  
X Marszu z Flagą, który przemierzył uli-
ce grodu nad Horodnianką, osiągając  
uroczysty finisz na Rynku 11 Listopada. 
Po Mszy Świętej, na Błoniach Jana Paw-
ła II, odbyło się ognisko integracyjne dla 
mieszkańców i przyjaciół Choroszczy. 

3 maja, po porannej Mszy Świętej za Oj-
czyznę, pod Pomnikiem Niepodległości 
na Rynku 11 Listopada odbyły się główne  
uroczystości z okazji 231. rocznicy uchwa- 
lenia Konstytucji 3 Maja. Po południu  
z kolei miał miejsce patriotyczny kon- 
cert zespołu wokalnego działającego przy  
M-GCKiS w Choroszczy – „Rytmy Cza- 
su”, pod kierownictwem Jerzego Tomzika.  

Po akcencie muzycznym odbyła się kawia-
renka historyczna, którą prowadził Pre- 
zes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy –  
Józef Waczyński. Wieczorem na stadio- 
nie odbył się mecz piłkarski w stylu retro.
W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim Państwu za obecność. 
Dziękujemy również naszym współorga- 
nizatorom: Gminie Choroszcz, Miejsko- 

-Gminnemu Centrum Kultury i Sportu  
w Choroszczy, Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana  
Męczennika w Choroszczy, Towarzystwu  
Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszeniu 
Pamięć i Tożsamość „Skała”, Kołu Emery-
tów, Inwalidów i Rencistów nr 15 w Cho-
roszczy, LZS Korona Choroszcz.
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Najbardziej tragiczna w skutkach okazała  
się dla Żydów okupacja niemiecka. Hitle-
ryzm uznawał Żydów za rasę genetycz-
nie skażoną i szkodliwą. Z tego względu  
odrzucono możliwość ich asymilacji. Po-
czątkowo uważano, że najlepiej będzie 
przesiedlić Żydów za Ural. Po ataku Nie-
miec na ZSSR koncepcja ta została za-
rzucona ze względu na brak możliwości. 
Wdrożono natomiast plan masowej eks-
terminacji. Przez 2-3 miesiące mordo-
wały Żydów – poprzez rozstrzeliwanie –  
niemieckie formacje policyjne, tzw. Ein- 
satzkommanda. Zabito ok. 500 tys. osób.  
Metodę taką dosyć szybko uznano za zbyt 
kosztowną i nieefektywną. Pojawił się  
wówczas eufemizm „ostateczne rozwią- 
zanie”, pod którym osoby z najbliższego  
otoczenia Hitlera rozumiały wyniszcze- 
nie, w sposób zaplanowany i komplekso- 
wy, całego narodu żydowskiego. Organi- 
zacyjną stronę fizycznej likwidacji Żydów  
omówiono 20 I 1942 r. na tzw. Konferen-
cji Wannsee. Przewodniczył jej Reinhard 
Heydrich, a protokolantem był Adolf 
Eichmann. Na wniosek przedstawiciela  
Hansa Franka ustalono, że zagłada Ży- 
dów zacznie się od Generalnej Guberni. 
Operacja krypt. „Reinhardt” ruszyła 22 VII  
1942 r. i trwała do 12 IX. Kierował nią 
w Generalnej Guberni i Okręgu Biało-
stockim – Odilo Globocnik. Zabito, głów-
nie w obozie śmierci w Treblince, 300 tys. 
Żydów pochodzących przede wszystkim 
z Warszawy. 

Kolejną fazą działań była eksterminacja  
Żydów w terenie.

Na początku października 1942 r. z Głów- 
nego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA)  
w Berlinie do białostockiego Gestapo  
wpłynął rozkaz likwidacji miejscowego  
getta oraz wszystkich pomniejszych na  
terenie okręgu. W Okręgu Białostockim  
istniało do tego czasu ponad 90 gett sku-
piających od 250 do 300 tys. Żydów. Za- 
stępca gauleitera Kocha – dr Brix pod- 
jął interwencję w Berlinie, aby opóźnić  
realizację rozkazu. Równolegle w tym  
samym kierunku szły starania szefa In- 
spekcji Zbrojeniowej w Białymstoku  
w Głównym Dowództwie Armii (OKW). 
Operowano podstawowym argumentem,  
że likwidacja Żydów spowoduje załama- 
nie produkcji zbrojeniowej w Okręgu  
Białostockim. Potrzeby armii i frontu  
chwilowo okazały się ważniejsze. Roz- 
kazw drugiej połowie października uległ  
modyfikacji: likwidacji miały ulec wszyst- 
kie getta, poza białostockim. Proces ten 
rozciągnięto również w czasie, ze wzglę-
du na ograniczoną „przepustowość” Tre-
blinki i taboru kolejowego.

Początkiem eksterminacji dla kilkudzie-
sięciu tysięcy Żydów był poniedziałek 
2 XI 1942 r. W „spokoju” pozostawio-
no tylko getta w Białymstoku, Jasionówce 
i Prużanie. Częściowej redukcji poddano  
getta w Grodnie, Krynkach i Sokółce. Ży-
dów z innych miejscowości, gdzie prze-
ważały getta typu otwartego, Niemcy 
przewieźli do 5 obozów przejściowych: 
w Kiełbasinie, Boguszach, Zambrowie,  
Wołkowysku i Białymstoku. Obóz w Bia- 
łymstoku zorganizowano w dawnych  
koszarach 10. Pułku Ułanów. W ciągu  
miesiąca, zebranych tam Żydów wywożo-
no i uśmiercano w komorach gazowych 
w Treblince. Łącznie, w wyniku tej akcji,  
do marca 1943 r., w Okręgu Białostockim 
zamordowano 130 tys. Żydów.

Cofnijmy się nieco w czasie, aby prześle- 
dzić rozwój wydarzeń w Choroszczy od  
początku hitlerowskiej okupacji. Niemiec- 
kie oddziały pojawiły się w miasteczku  
26 VI 1941 r., w godzinach popołudnio-
wych. Ze strony miejscowych chuliganów  
była próba wywołania zamieszek anty- 
żydowskich. Wówczas do ks. proboszcza  
Franciszka Pieściuka udała się delegacja  
Żydów z prośbą o pomoc. Zareagował  
on szybko i ekscesy ustały. 

Do 2 XI 1942 r. w Choroszczy Niemcy 
zamordowali 7 osób pochodzenia żydow-
skiego. Na początku lipca 1941 r. areszto- 
wali Wolfa Sznajdera z synem oraz Zyszę 
Wajngrada, także z synem. Wywieźli ich 
do Białegostoku i rozstrzelali w Pietra- 
szach. Po miesiącu, Gestapo z żandar- 
merią przeprowadziło likwidację osób  
powiązanych z sowiecką administracją. 
Wśród nich znaleźli się trzej Żydzi z Cho-
roszczy: Beniamin Calewicz, Aron Ksią-
żewicz i Izaak Lewin. Zginęli 25 VIII  
1942 r. w lesie pod Nowosiółkami. Jeszcze 
przed 2 XI 1942 r. amtskomisarz Hagen 
polecił przesiedlić z Rogówka do cho-
roszczańskiego getta 13-osobową rodzinę  
Lejby Rybackiego.

Żydzi choroszczańscy żyli w ciągłym stra- 
chu przed nadciągającą zagładą. Amtsko-
misarz Hagen, aby zapanować nad na-
strojami, polecił Judenratowi sporządzić  
listy rodzin, którym miały być rozdzie- 
lane kartofle. W sobotę 31 X rozeszła się  
jednak wieść, że na poniedziałek 2 XI, na  
godz. 4.00 Niemcy zapotrzebowali z oko- 
licznych wsi 100 furmanek, rzekomo do  
wożenia trylinki do budowy ulic w Cho-
roszczy. Warto wiedzieć, że jeżeli któryś 
z furmanów poważyłby się spóźnić, mu- 
siał się liczyć z nieuchronną karą. O ile  
mieścił się w przedziale do 30 minut, 
o zdarzeniu był informowany amtsko-
misarz. Za przekroczenie tego czasu była  
wymierzana chłosta: pięć uderzeń batem; 
zwyczajowo jednak karano 15–20 raza-
mi bata.

Poniedziałkowa operacja zaczęła się  
wczesnym rankiem. Było jeszcze ciem-
no. Miasteczko zostało otoczone kordo- 
nem żołnierzy. Krzykiem i biciem rodzi-
ny żydowskie zaczęto spędzać na Rynek.  
Miały zabierać ze sobą tylko żywność  
i ubranie. Oto jak zapamiętali to świad- 
kowie. Pierwszy z nich to Józef Pietrasie- 
wicz (IPN Bi 1/131, s. 99–100): „Pamiętam  
dokładnie, że w dniu 2 XI 1942 r., bo to  
był właśnie Dzień Zaduszny, przed godzi-
ną 6-tą rano wyszedłem z domu i uda-
łem się do kościoła, gdzie zatrudniony 
byłem jako kościelny. Idąc ulicą Rynek 
widziałem, że chodzi tam dużo umundu- 
rowanych Niemców. Czy byli to tylko żan-
darmi czy też wojsko, nie pamiętam, po-
nieważ na ich widok nie zatrzymywałem 
się, a szybko poszedłem w kierunku ko- 
ścioła. Przypominam sobie, że w tym  
czasie na Rynku stało już kilka osób ubra-
nych w ubrania cywilne, ale kto to był, nie 
wiedziałem. W kościele byłem przez trzy 
msze. Do domu wróciłem już po godzinie 
9-tej. Wówczas od żony dowiedziałem się, 
że Niemcy wywieźli furmankami wszyst-
kich Żydów z naszej miejscowości.” 

Łucja Koronkiewicz (zbiory ŻIH, 301/ 
6475), zatrudniona wówczas w amtskomi- 
sariacie, szła do pracy. Jej oczom ukazał  
się następujący widok: „Spotkałam wła- 
śnie na drodze rodzinę żydowską wraz  
z tym garbatym Żydem (3-ci z Judenratu)  

jak szli pod konwojem żołnierzy czy SS.  
W rękach jakieś zawiniątka, ubrani ciepło  
i głowy nisko opuszczone. Te oczy tego  
garbatego Żyda wyrażały taki wewnętrz-
ny ból, jakiego trudno opisać. Gdy mu  
przechodząc powiedziałam „Dzień dobry”,  
kiwnął był tylko głową i łzy jak groch po-
sypały mu się po twarzy. A był przecież  
już starym człowiekiem. Żołnierz, który  
tę grupę konwojował pod karabinem, 
krzyknął do mnie „Raus! Weg!”, a do nie-
go „Schneller Hund!”. Kobiety płakały za-
wodząc, ciągnąc za sobą małe dzieci. Cały 
dzień w pracy był dniem żalu i trwogi. 
W tym czasie myśleliśmy, że ich faktycz- 
nie wywożą do getta w Białymstoku, jak 
nam relacjonowali później żandarmi. By- 
liśmy pewni, że po nich przyjdzie i na nas  
kolej cierpieć, że się jest właśnie Pola- 
kiem. Pracownicy amtskomisariatu, mimo  
namowy Hagena, „Volkslisty” nie pod- 
pisali”. Stary człowiek, którego spotkała  
autorka to Fiszel Kostemłocki, właściciel 
wiatraka.

Mieszkanka Zastawia, Anastazja Mar-
cińczuk (IPN Bi 1/131, s. 106) po latach 
powiedziała: „W dniu 2 XI 1942 r. w go-
dzinach przedpołudniowych wybrałam  
się do swojej matki, która mieszkała przy  
ul. Lipowej. Przechodząc przez Rynek wi- 
działam, że na tej ulicy są zebrani Żydzi  
zamieszkujący w Choroszczy. Żydzi byli  
ustawieni czworokątem wzdłuż całego  
Rynku, który miał kształt kwadratu. Prze- 
chodząc widziałam, że trzymali oni w rę- 
kach małe tobołki, które Niemcy pozwo-
lili im zabrać. Od mieszkańców Chorosz- 
czy już po wywiezieniu Żydów słyszałam, 
że mogli oni zabrać ze sobą prawdopo-
dobnie wyżywienie na 3 dni… U matki  
byłam bardzo krótko. Szybko wróciłam do  
domu, a mieszkałam wówczas na ul. Za-
stawie. Będąc w domu, po pewnym czasie 
przez okno widziałam jadące furmanki,  
na których siedzieli Żydzi. Furmanki te  
jechały w kierunku szosy prowadzącej  
do Białegostoku.” 

Pani Teresa Żytowiecka w 1942 roku miała  
13 lat. Jest to wiek, kiedy dziecko potrafi  
być bystrym obserwatorem, odróżnia do-
bro od zła, a także ma chłonną pamięć. 
Oto obraz tamtych wydarzeń, widziany  
oczami małej dziewczynki: „W Chorosz- 
czy mieszkało sporo Żydów. Zawsze w so-
botę siedzieli na schodkach przed swoimi  
domami na Rynku i obchodzili szabas. 
W tym czasie nie pracowali. Przed wojną 
uczyła się ze mną jedna Żydówka, jej oj-
cem był rabin Lejb Rywlin. Miała na imię  
Szyfra. Bardzo się lubiłyśmy i często za-
praszała mnie do siebie na szabas. Zawsze, 
gdy do niej przychodziłam, rabin poda- 
wał nam herbatę, a do tego ciastko z na- 
dzieniem z maku, na które mówiło się  
„hamanowe ucho.” 

Bożnica znajdowała się tam, gdzie dzisiaj 
stoi młyn [ul. Szkolna – red.]. Jego fun-
damenty to również fundamenty bożnicy. 
Był to pojedynczy budynek, który posia-
dał kopułę.

Nigdy nie zapomnę jednego z wydarzeń 
podczas wojny. Mój dziadek chodził po  
podwórku. Nagle zaczął nas wołać, wy-
biegliśmy z domu, patrzymy, a z Rynku  
jedzie kolumna furmanek wiozących Ży- 
dów. Mój dziadek, Aleksander, był bar-
dzo odważny i wyszedł przed furtkę na  
ulicę, żeby lepiej widzieć, co się dzieje. 
Przy furach szli Niemcy z karabinami. 
Tuż przy naszym domu jedna z Żydówek 

zeskoczyła z fury, myśląc, że nie zostanie 
zauważona. Wbiegła na nasze podwórko  
i schowała się za stogiem siana. Jeden  
z Niemców zauważył to i poszedł za nią.  
Nie zapomnę tego widoku, jak zza tego  
stogu siana, wyciągnął ją za włosy, parę 
razy przy tym kopiąc tak, że zalała się 
krwią. Zaciągnął ją z powrotem na ulicę 
i wrzucił na furę. Na szczęście nie miał 
pretensji do mego dziadka, bo widział, 
że to nie on ją ukrył. Tego dnia Niemcy 
wywieźli z Choroszczy wszystkich Żydów. 
Od tamtego zdarzenia nie spotkałam ani  
jednego.” („Wspomnienia wojenne”, Cho- 
roszcz 2015, rozdział Teresa Żytowiecka  
„Wspomnienia”, s. 160–161, spisała Dia-
na Tomaszuk).

O jednej historii, która miała miejsce  
w kawalkadzie furmanek opowiedziała  
w 2016 r. p. Walentyna Ostaszewska (wy- 
wiad przeprowadził Jacek Romanowski):  
„Jak Niemcy zegnali wszystkie wozy, to  
ta Kudła siedziała na wozie mojego ojca,  
z córką. Córka była przepiękną dziew-
czyną, przepiękną. Ojciec miał ostatnią  
furę. Jak oni jechali tam do Starosielc,  
to ojciec mówi: „Słuchaj, tu las skacz,  
skacz dziewczyno. A potem idź do Chi- 
lińskich. A my potem znajdziemy tobie  
miejsce”. Ona mówi: „Nie. Ja mamy nie  
rzucę”. Ojciec mówi: „Niemcy są z przo- 
du, dziewczyno skacz. Ja biorę wszystko  
na siebie. Przecież mnie też mogą wziąć”. 
Nie, nie skoczyła. I modlili się wszyscy. 
Rabin się modlił. I tak ich zawieźli gdzieś 
tam do jakiś baraków, do Starosielc. I oj-
ciec mówi: „Ja nie mogę spać. Ja prosiłem,  
żeby skakała do tego lasu. Akurat tak  
było: las i tak bliziutko, że nawet nikt by 
nie zauważył. Nie, nie skoczyła.”

Na podstawie badań i wywiadów, Główna  
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich  
w Polsce ustaliła, że podczas listopadowej  
likwidacji Niemcy wywieźli z Chorosz-
czy 440 Żydów (IPN Bi 1/1940, s. 1). To  
samo źródło, tyle że w innym miejscu  
podaje, iż 2 XI 1942 r. z choroszczań- 
skiego getta hitlerowcy zabrali 130 męż-
czyzn, 150 kobiet i 230 dzieci, tj. łącznie 
510 osób (IPN Bi 1940, s. 134). Sądzę, że 
dzisiaj nie jesteśmy w stanie precyzyjnie 
określić rzeczywistej liczby zabitych. Trze-
ba zakładać, że wahała się ona pomiędzy 
440 a 510 osobami. 

Przed Białymstokiem, kiedy furmanki  
z Żydami znalazły się w pobliżu lasu, 
ok. 90 osób podjęło próbę ucieczki. Nie-
miecka eskorta ujęła jednak 80 z nich 
i dołączyła do konwoju. Zbiegli m.in.: 
Lejb Książewicz, Izaak Furman, Mojżesz  
Nowiński, Aron Rybacki, Eli Eberszejn,  
Ida Sidrańska oraz Izaak Sznajder i jego  
dwaj młodsi bracia.

Łącznie podczas listopadowej akcji, Niem-
cy w białostockim obozie zgromadzili  
10–12 tys. Żydów z podbiałostockich gett.  
19 XI 1942 r. do Treblinki wywieziono  
pierwszą grupę. Byli w niej Żydzi z Cho-
roszczy, Brańska, Knyszyna, Łap, Sokół 
oraz częściowo z Wasilkowa i Suchowoli. 
Na wysokości Baciut doszło do ucieczki. 
Wśród tych, którzy wyskoczyli z wago- 
nów, było dwóch nieznanych Żydów  
z Choroszczy. 

Z danych Muzeum w Treblince wynika, 
że transporty z Białegostoku przybyły do  
obozu zagłady 21 i 22 XI 1942 roku.

Cdn.
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Jakub Malinowski i Błażej Szumkowski – 
dwoje przyjaciół z Choroszczy,
 którzy zdecydowali się nadać 

nową wartość branży eventowej. 
 

Organizacja jakiegoś wydarzenia okolicznościowego 
sprawia Ci trudność

 i przyprawia o zawrót głowy? 
 

Zostaw to nam – zajmiemy się wszystkim!  
 

 
Kontakt: +48 692 518 630 

www.edo3.pl
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Choroszczanka laureatką konkursu  
„Czy Wy wiecie… krasnoludki są na świecie”

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego, z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, zaprosiła dzieci z powiatu białostockiego  

do udziału w konkursie plastycznym. Choroszczanka – Maja Maria Brytczuk zajęła II miejscem w kategorii 7–9 latków. Serdecznie gratulujemy! 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy    Foto: Książnica Podlaska

Przedmiotem konkursu było wykonanie 
pracy plastycznej przedstawiającej postać 
krasnoludka, w oparciu o książki Marii  
Konopnickiej. 30 maja br. w Audyto- 
rium Książnicy Podlaskiej im. Łukasza  
Górnickiego w Białymstoku nastąpiło roz- 
strzygnięcie ostatniego etapu konkursu  
oraz tym samym wyłonienie laureatów  
na szczeblu powiatowym. Uwagę jurorów  
przykuła między innymi wykonana es-
tetycznie i pomysłowo praca naszej czy-
telniczki – Mai Marii Brytczuk. Maja nie 
pierwszy raz bierze udział w tego rodza-
ju inicjatywach, a dodatkowo współtwo-
rzy „Gazetę Dzieci”. 

Gratulujemy Mai tak wspaniałego osią-
gnięcia i życzymy powodzenia w kolej-
nych tego typu akcjach konkursowych.  
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które  
dostarczyły swoje prace konkursowe – każ- 
da z nich była wyjątkowa! I każda potwier-
dza: krasnoludki są na świecie! Wiecie? 

Premiera podlaskiego numeru  
„Gazety Dzieci” w Choroszczy!

Wspaniała inicjatywa, reprezentowana przez artystkę: Jaśminę Wójcik 
we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku cały czas się rozwija, 

i właśnie mamy szansę poznać jej efekty. Trzy objęte projektem  
„latające” redakcje z Krynek, Szudziałowa i Choroszczy spotkają się  

podczas 40. Dni Choroszczy 19 czerwca na specjalnie dla nich  
zorganizowanym pikniku gazetowym. 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy 

Skąd pomysł na „Gazetę Dzieci”? W 1926 
roku ukazał się nowy dodatek do „Na- 
szego Przeglądu” – największej w mię-
dzywojennej Polsce gazety żydowskiej.  
Redaktor główny – Janusz Korczak, czło-
wiek niezwykły, który o dobro i posza-
nowanie praw dzieci walczył przez całe 
życie, zapowiadał dodatek, jakim był  
„Mały Przegląd”, następująco: Jest wiele  
ludzi dorosłych, którzy piszą tylko dlatego, 
że się nie wstydzą; są dzieci, które mają  
wiele ciekawych pomysłów, uwag i spo-
strzeżeń, a nie piszą, gdyż nie mają od-
wagi albo im się nie chce. Dziennik nasz  
zachęci młodzież do pisania. Zachęci  
i ośmieli. Tej idei „Mały Przegląd” pozostał 
wierny do ostatniego numeru, który uka-
zał się 1 września 1939 roku.

Inicjatorka projektu – Jaśmina Wójcik 
wprowadziła ideę tworzenia i pracy nad 
gazetą w trzech miejscowościach woje-
wództwa podlaskiego. Choroszczańska re-
dakcja „Gazety Dzieci” rozpoczęła prace 
26 lutego br. W przestrzeniach Centrum 
Kultury, pod okiem bibliotekarek: Pauliny 

Krysiewicz oraz Olgi Szutkiewicz-Goli, 
odbywały się regularne kolegia redakcyjne. 
Z każdym nowym spotkaniem pojawia-
ły się kolejne inspiracje i pomysły. Dzieci  
zaczęły przelewać się na papier swoje  
obserwacje i odczucia. W dowolnych for- 
mach: kolażu, rysunku, notatki; dzięki  
„Gazecie Dzieci” znalazło się więc miejsce 
na dziecięcą stylistykę, tak niezaprzeczal-
nie ważną i niezaprzeczalnie autentyczną.

Ponieważ pomysły na artykuły młodych 
twórców się nie kończą, mamy nadzieję 
na kontynuację „Gazety Dzieci”. 

A tymczasem zapraszamy  
dużych i małych do spotkania  

z młodymi redaktorami w ramach  
40. Dni Choroszczy: 19 czerwca 2022 r., 

od godziny 11:00 
na terenach wokół M-GCKiS  

w Choroszczy.

Gwarantujemy, że prócz wymiany  
doświadczeń i warsztatów

 nie zabraknie okazji do wspólnej zabawy!

Gazeta w Choroszczy nr 196

19



„Plażing” w Choroszczy? Jak najbardziej!
Rekreacyjny teren „Kominowe Bajoro” w Choroszczy z każdym sezonem zmienia swoje oblicze i zyskuje nowe udogodnienia.  

W 2015 roku teren został uporządkowany i przekształcony w miejską plażę służącą mieszkańcom i odwiedzającym. Plaża sukcesywnie zyskuje 
nowe udogodnienia: właśnie stanęły na niej trzy stylowe parasole, a pod nimi – betonowe leżaki. „Plażing” w Choroszczy? Owszem. Zapraszamy! 

Tekst i foto: UM

„Kominowe Bajoro” w Choroszczy nie-
gdyś było głównie światem wędkarzy. Od 
2015 roku zaczęło się zmieniać, a wędka- 
rze nie musieli specjalnie ustępować miej- 
sca wczasowiczom – wspólną przestrzenią 
po prostu podzielili się. I to z sukcesem.

Kiedy „Kominowe Bajoro” w Chorosz- 
czy, a właściwie jego dalsza część, zyskała  
rekreacyjną funkcję, czyli brzeg akwenu  
przekształcił się w plażę z „prawdziwym” 
żółtym piaskiem, stanęły piknikowe wia-
ty, powstała siłownia pod chmurką, plac 

zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, 
a także do piłki nożnej plażowej, a nie-
dawno też – przebieralnia, wydawało się, 
że to zupełne optimum, z jakiego wczaso-
wicze mogą korzystać. A jednak Gmina  
Choroszcz nie poprzestaje na tym i co se-
zon oferuje mieszkańcom oraz gościom 
nowe udogodnienia – może drobne, a jed-
nak atrakcyjne.

W ostatnich latach zadbaliśmy o to, by 
wzdłuż plaży na „Kominowym Bajorze” 
stanęły ławeczki – mówi Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński. Widzimy, że 
ludzie chętnie z nich korzystają, opalając 
się czy czytając książki, bądź z ławek pil-
nują bawiących się na plaży maluchów.  
Od bieżącego sezonu słonecznych kąpieli  
przy naszym akwenie można zażywać też,  
leżąc na właśnie zainstalowanych leżakach, 
tuż pod stylowymi – plażowymi parasola-
mi. Serdecznie zapraszamy! – konkluduje 
włodarz Gminy Choroszcz.

11 maja br. magistrat w Choroszczy na  
plaży „Kominowego Bajora” ustawił 6 be- 

tonowych leżaków z drewnianą okładzi- 
ną, które stanęły pod trzema nowymi  
plażowymi parasolami. Zapraszamy, by 
korzystać z tej nowej infrastruktury re- 
kreacyjnej. 

Obecnie „Kominowe Bajoro” w Chorosz-
czy pozwala zażywać wielorakich form  
rekreacji: zaprasza i tych, którzy wędku-
ją, i tych, którzy wypoczywają w słońcu  
opalając się, spacerując lub też aktyw-
nie korzystają z infrastruktury sportowej. 
Atrakcyjny „plażing” w Choroszczy jest 
więc jak najbardziej możliwy. Zapraszamy! 

Więcej tlenu nad „Kominowym Bajorem” w Choroszczy
Pięknie się prezentuje nowa inwestycja w Choroszczy właśnie zainstalowana nad „Kominowym Bajorem”, przyznacie Państwo? Zarówno  

za dnia, jak i w nocy. Warto ją zobaczyć – zapraszamy. Ale spieszymy też dodać, że jest to nowy system napowietrzający i dotleniający wodę.  
Posiada wszechstronnie pozytywne zastosowanie. Gmina Choroszcz instalując go, właśnie zrealizowała projekt Budżetu Obywatelskiego  

Miasta Choroszcz na 2022 rok pn. Tlen dla „Kominowego Bajora”.

Tekst i foto: UM

System napowietrzający znajdujący się na 
akwenie „Kominowego Bajora” w Cho-
roszczy to nie tylko inwestycja o charak-
terze estetycznym, powiedzmy więcej: 
estetyka nie jest w tym wypadku prio-
rytetem. Nowa instalacja ma za zadanie  
dbać głównie o faunę i florę choroszczań-
skiego zbiornika. 

Zamontowaliśmy dysze dotleniające wodę, 
mając na uwadze zmiany klimatyczne – 
mówi Burmistrz Choroszczy Robert War-
dziński. W poprzednich latach, w okresach 
długotrwałej suszy i braku wody, wielo- 
krotnie, wspólnie ze strażakami-ochotnika-
mi z naszych OSP, podejmowaliśmy działa-
nia, które miały przeciwdziałać przydusze 
czy innym niekorzystnym skutkom gorącej 
aury. Dotlenialiśmy wodę, korzystając z sil-
nych pomp strażackich. Były to działania 
skuteczne, ale jednak cały czas jednora- 
zowe. Potrzebne, ale niewystarczające. Te-
raz – dzięki obywatelskiej inwestycji – nasz 
miejski akwen stale otrzymuje życiodajny 
tlen, mamy więc pewność, że będzie zdro-
wy i będzie służył zarówno przyrodzie, jak 
i człowiekowi – dodaje na koniec włodarz 
Gminy Choroszcz. 

Nowy system napowietrzający na „Ko-
minowym Bajorze” w Choroszczy ma na  
celu zapobieganie tragediom ekologicz-

nym, takim jak: duchota ryb, powstawanie 
zanieczyszczeń, rozwój glonów i bakterii, 
a także „kwitnięcie wody”. Jednocześnie, 
dostarczając tlen do zbiornika i powo-
dując jej ruch („mieszając” ją), wspoma-
ga naturalne procesy biologiczne, w tym 
samooczyszczanie się akwenu. Działa to  
z korzyścią dla świata przyrody i dla  
człowieka. 

„Kominowe Bajoro” w Choroszczy jest 
akwenem miejskim, w którym swoje miej-
sce znajdują zarówno wypoczywający, jak  
i wędkarze. Miejsce rozwija się, co jest 
efektem wielu lat starań, zarówno Gminy 
Choroszcz, jak i lokalnego Koła Wędkar-
skiego „Amur”. Dziś „Kominowe Bajoro” 
jest popularnym terenem rekreacyjnym,  
z przeznaczeniem do wędkarstwa. W cza- 
sie wolnym odwiedzają go setki ludzi. 
Obecnie, dzięki zamontowanym leżakom, 
stylowym parasolom, a także nowemu – 
efektywnemu i efektownemu systemowi –  
teren jeszcze bardziej zyskał na atrakcyj-
ności. Zapraszamy! Warto przekonać się  
o tym osobiście!  

Inwestycja została zrealizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Cho-
roszcz na 2022 rok pn.: Tlen dla „Komi-
nowego Bajora”. 
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Emilian i Edit gośćmi Żłobka w Choroszczy 
Delikatne i płochliwe, ale pozytywnie nastawione do dzieci – to niecodzienni goście,  

którzy odwiedzili Żłobek Samorządowy nr 1 w Choroszczy.  
Biały Emilian i biszkoptowa Edit to alpaki, które do Choroszczy przyjechały z Różanej Zagrody.

Tekst i foto: Żłobek w Choroszczy

Odwiedziły najmłodszych w ramach za-
jęć edukacyjnych. Czego dowiedziały się 
dzieci? Że mięciutkie futerko alpak idzie  
w parze z ich łagodnym usposobieniem, 
że są to zwierzęta delikatne i łatwo je wy-
straszyć. Że lubią soczystą trawę, ale też 
dadzą się nakarmić marchewkami lub 
innymi smakołykami. A jak już się oswo-
ją – pozwalają się nawet pogłaskać. Aby  
poczuć, jak delikatne i miękkie jest alpa-
kowe futerko, dzieci mogły się przekonać, 
dotykając alpakowej wełny. 

Nie musimy dodawać, że choroszczańskie 
„żłobiaczki” były zachwycone alpakową 
wizytą? Oby więcej takich atrakcji! 

Zaczytaj się w Choroszczy!
Trzy stylowe drewniane budki do wymiany książek właśnie stanęły w ulubionych miejscach rekreacyjnych mieszkańców Gminy Choroszcz: 

na Bulwarach, „Kominowym Bajorze” oraz przy przystanku autobusowym na Rynku 11 Listopada. W budkach znalazły się  
przykładowe pozycje książkowe związane głównie z Gminą Choroszcz. Zachęcamy do pobierania książek, a także do uzupełniania lektur –  

a w ten sposób zachęcamy: zaczytaj się w Choroszczy!

Tekst i foto: UM

Wiosną i latem, gdy dni są coraz dłuższe, 
coraz częściej korzystamy z rekreacji na 
świeżym powietrzu, dlatego pomyśleliśmy, 
że warto znaleźć jeszcze jeden do tego po- 
wód, a mianowicie czytać na powietrzu,  
a przynajmniej wyjść z domu po książkę –  
mówi Burmistrz Choroszczy Robert War- 
dziński. Wziąć ją lub przekazać, ponie- 
waż od dziś mamy w Choroszczy kolejny  
trzy punkty, które ku temu służą. To budki  
z książkami, z których możemy lektury 
pobrać lub je tam zostawić. Do takiej czy-
telniczej wymiany serdecznie wszystkich 
zachęcamy – konkluduje włodarz Gminy 
Choroszcz.

Trzy drewniane stylowe budki na książ-
ki stanęły w szczególnie często odwie-

dzanych miejscach Choroszczy: tuż przy 
przystanku na Rynku 11 Listopada, na 
Bulwarach przy tężni, a także nad „Ko-
minowym Bajorem” – w przestrzeniach 
otwartych i wielopokoleniowych, tam, 
gdzie mieszkańcy i odwiedzający lubią 
przebywać i spędzać czas. 

Na chwilę obecną lektury, jakie w tych 
miejscach się pojawiły, dotyczą głównie 
Gminy Choroszcz (choć nie tylko), ale 
miejmy nadzieję, że już niedługo znajdą 
się tam inne pozycje, z których skorzysta-
ją użytkownicy. Pamiętajmy jednak, by 
ani książek, ani budek nie niszczyć – są 
one naszym wspólnym dobrem; prosimy  
również, by do budek dostarczać takie  
egzemplarze (lektury w takim stanie),  

których nie wstydzilibyśmy się i sami 
chcielibyśmy otrzymać. Wierzymy, że 
wszyscy to doskonale rozumiemy. 

Szczerze zachęcamy:
 wymieniajmy się książkami, czytajmy 

i z powodzeniem 
zaczytujmy się w Choroszczy!

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze  
środków Gminy Choroszcz w ramach 
„Gminnego Programu Profilaktyki Uza-
leżnień na terenie Gminy Choroszcz na  
2022 rok”.
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Choroszczańska „Narew” z zacnymi dotacjami
Ponad 100 tys. zł z Gminy Choroszcz plus jeszcze 30 tys. zł z Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – oto zacny bilans  
piątkowego spotkania na Stadionie Miejskim w Choroszczy.  

Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew” Choroszcz 29 kwietnia  
gościł członka Zarządu Województwa Podlaskiego –  
Marka Malinowskiego oraz Burmistrza Choroszczy  

Roberta Wardzińskiego, którzy choroszczańskim piłkarzom  
wręczyli symboliczne czeki dotacyjne.

Tekst i foto: UM

Dotacja Gminy Choroszcz w wysoko-
ści 100 950,00 zł zostanie przeznaczona  
na „Promowanie trzeźwego stylu życia 
w Gminie Choroszcz poprzez działania  
sportowe z zakresu piłki nożnej”. Nie-  
małym wsparciem będzie też pomoc 
udzielona piłkarzom przez Województwo 
Podlaskie. 

W 2022 roku, podobnie jak w latach po-
przednich, M-GKS „Narew” Choroszcz 
przeznaczy otrzymane środki na funk-
cjonowanie i rozwijanie talentów wielo-

pokoleniowych grup piłkarzy. W „Narwi” 
Choroszcz, działającej na terenie Gminy 
Choroszcz od ponad 40 lat (rok założe- 
nia: 1980), funkcjonuje bowiem 140 człon- 
ków, których większość zrzeszona jest  
w ramach 4 drużyn: seniorów, żaków, orli-
ków, młodzików i trampkarzy.

„Narew” Choroszcz w naszej gminie ma 
ugruntowaną pozycję – mówi Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński. Jest z nami,  
i jest widoczna od ponad 40 lat, obserwu-
jemy jej sukcesy, ale to przede wszystkim 

Yellow City Żółtki zwycięża  
w Turnieju Otwarcia Sezonu  

LZS w Gminie Choroszcz! 
Już po raz 32. na choroszczańskich boiskach rozegrano  

Turniej Otwarcia Sezonu. To najstarszy turniej amatorski  
w województwie podlaskim, być może też w kraju. Pierwsza edycja  

zawodów odbyła się w kwietniu 1991 roku w Konowałch.  
Tegoroczne mecze rozegrano w Choroszczy, Żółtkach i w Łyskach, 

gdzie po raz pierwszy odbył się finał.

Tekst i foto: JD

W turnieju, w którym sensacji nie brako-
wało, wystartowało 6 drużyn podzielo-
nych na dwie grupy eliminacyjne. Zasko-
czeniem dla wielu był fakt, że z rozgrywek 
odpadli obrońcy Pucharu – mistrz Ligi –  
LZS Izbiszcze, po porażce z Żółtkami aż 
0-5. Kolejną niespodzianką była postawa 
debiutujących w turnieju graczy z Do-
brzyniówki, którzy po wygraniu swojej  
grupy w półfinale rozbili LZS Choroszcz  
aż 7-3! Rewelacyjnie spisała się ekipa 
Yellow City, która po zwycięstwie w gru-
pie z Izbiszczami i LZS Choroszcz w pół-
finale pokonała w rzutach karnych Fuzję  
Klepacze, a w starciu finałowym – wspo-

mnianą Dobrzyniówkę 3-0! Na 3. miejscu  
uplasował się LZS Choroszcz, po raz 23.  
zaistniały na podium, uczestnik wszyst- 
kich 32. edycji, z czego 10. zwycieskich. 

Drużyna Yellow City Żółtki wygrała tur-
niej po raz drugi w historii. Pierwsze 
zwycięztwo miało miejsce 28 lat temu,  
dokładnie 1 maja 1994 roku. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Sebastian Lipski z Dobrzyniówki, najlep-
szym bramkarzem – Łukasz Bogdański 
z Dobrzyniówki, zaś królem strzelców,  
z dorobkiem 6 bramek – Piotr Ryniejski  
z Żółtek.

codzienne ćwiczenia i systematyczna pra-
ca – na którą jako samorząd udzielamy 
wsparcia – przekłada się na osiągane wyni-
ki – dodaje. Cieszę się, że w obecnym roku 
również możemy wesprzeć naszych piłka-
rzy. Ich postawa niejednokrotnie pokaza-
ła, że są to dobrze zainwestowane środki  
w rozwój sportu w naszej gminie. I tego za-
równo „Narwiakom”, jak i wszystkim spor-

towcom życzymy w kolejnym roku oraz  
w przyszłości – podsumował włodarz 
Gminy Choroszcz. 

My także dołączamy się do życzeń. I przy- 
pominamy, że o działaniach „Narwi” 
Choroszcz można dowiedzieć m.in. na 
oficjalnym profilu Facebookowym klubu: 
https://www.facebook.com/narewchoroszcz. 

Ostatnie wyniki rozgrywek  
Narew Choroszcz

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Rozgrywki, w których biorą udział ze-
społy Narew Choroszcz, zbliżają się ku  
końcowi. Mimo wielkiego zaangażowania  
i wielu miesięcy treningów i rozgrywa- 
nych meczów zespoły zakończą je w róż-
nych nastrojach. Największy sukces i pro-
gres odnotowały młodzieżowe zespoły  
Orlika i Trampkarza. Podopieczni Ma-
teusza Szymaniuka i Marcina Dzierżko 
awansowali do finału wojewódzkiego i za- 
walczą o medale 20 czerwca na Stadionie 
Miejskim w Białymstoku. W ramach przy-
gotowań w niedzielę, 12 czerwca, druży- 
na Orlika wzięła udział w turnieju Podla-
sie Cup rozgrywanym w Tykocinie, gdzie  
stoczyła 7 pojedynków, które na pewno  
zaprocentują w finałach. Trampkarze wy- 
grali 2. ligę wojewódzką. Podopieczni  
Grzegorza Pieczywka i Rafała Dołęgow-
skiego we środę, 15 czerwca, rozegrali 
zaległe spotkanie w Dąbrowie Białostoc-
kiej. Zespoły Orlika II oraz Młodzika były 
w czołówce swoich rozgrywek, jednak 

zabrakło im trochę szczęścia i umiejętno-
ści, aby osiągnąć założone cele. Orlikom 
nie udało się zakwalifikować do fina-
łów, a Młodziki w meczu rozgrywanym  
13 czerwca mogły zapewnić sobie 1. miej-
sce w 2. lidze, ale mimo prowadzenia 
do przerwy 1:0 Narew musiała uznać 
wyższość MOSPU, a marzenia o wy- 
granej lidze przełożyć na kolejny sezon.  
Seniorzy natomiast bawią się w Janosika  
podlaskiej A klasy gr. 3! Urwali punkty 
wszystkim zespołom z pierwszych trzech  
miejsc w tabeli, a potracili je z niżej noto-
wanymi zespołami. W miniony weekend  
(11–12 czerwca) zła passa została przerwa- 
na i po szalonym meczu Narew zremiso- 
wała z GKS RUTKI 2:2. Wynik wydaję się  
sprawiedliwy, bo oba zespoły stworzyły  
sobie po kilka groźnych sytuacji. We czwar- 
tek, 16 czerwca, Seniorzy rozegrają ostatni 
mecz tego sezonu z Koroną Dobrzynie-
wo, a odbędzie się on w Dobrzyniewie  
o godz. 14:00. Serdecznie zapraszamy! 

WYNIKI:
* GRUPA A (boisko Łyski)
Zaczerlany – Klepacze: 0-1
Klepacze – Dobrzyniówka: 1-1
Zaczerlany – Dobrzyniówka: 0-2
Kolejność grupy A:
1. Dobrzyniówka: 4 pkt, 3-1
2. Klepacze: 4 pkt, 2-1
3. Zaczerlany: 0 pkt, 0-3
* GRUPA B (boiska: Choroszcz, Żółtki)
LZS Choroszcz – Izbiszcze: 0-0
Żółtki – Izbiszcze: 5-0
LZS Choroszcz – Żółtki: 0-2
Kolejność grupy B:
1. Żółtki: 6 pkt, 7-0
2. Choroszcz: 1 pkt, 0-2
3. Izbiszcze: 1 pkt, 0-5

PÓŁFINAŁY:
Żółtki – Klepacze: 1–1 (karne: 4-2)
Dobrzyniówka – LZS Choroszcz: 7-3
– mecz o 5. miejsce: Zaczerlany – Izbisz-
cze: 3-0 Vo
– mecz o 3. miejsce: Klepcze – LZS Cho-
roszcz: 1-6

FINAŁ:
Dobrzyniówka – Żółtki: 0-3
1. Żółtki
2. Dobrzyniówka
3. LZS Choroszcz
4. Klepacze
5. Zaczerlany
6. Izbiszcze
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Wieści z Retro Ligi – kolejne mecze  
Strzelca Białystok Choroszcz  

Czwarty sezon krajowej piłkarskiej Retro Ligi trwa na dobre. Reprezentującej naszą Gminę drużynie 
Strzelca póki co szczęścia na boisku nie brakuje, a dodatkowo z każdą prezentacją przybywa kibiców  

zainteresowanych rozgrywkami piłkarskimi toczonymi według przedwojennych reguł.

Tekst i foto: JD

Drużyna Strzelca Białystok z Chorosz-
czy rozegrała w ostatnim czasie 3 mecze.   
Dwa z nich odbyły się w ramach rozgry-
wek krajowych: 7 maja i 7 czerwca br. 
Pierwszy, rozegrany na Stadionie Miej-
skim w Choroszczy, przyniósł zwycię- 
stwo nad ubiegłorocznym wicemistrzem –  

Czarnymi Lwów z Wałbrzycha. Nasz ze- 
spół zwyciężył w pięknym stylu 3-0 po  
golach: Jaromińskiego, Czyżewskiego i Kie- 
żela. Przed meczem, przy dźwiękach akor- 
deonu maestro Tomasza Horodeńskiego, 
zespoły sportowców-rekonstruktorów po- 
witał Burmistrz Choroszczy Robert War-

Choroszczanin powołany  
do młodzieżowej reprezentacji Polski 

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Z dumą i radością informujemy, że miesz-
kaniec naszego miasta Eryk Kajewski, wy- 
stępujący na co dzień w pierwszej lidze 
futsalu w drużynie Bonito Helios Bia-
łystok, został powołany na zgrupowanie 
selekcyjne Reprezentacji Polski U19. Od-
było się ono pod koniec maja bieżącego 
roku w Pruszkowie. Eryk dostał kolejne 
powołanie do młodzieżowej Reprezenta-
cji Polski. Zgrupowanie rozpoczyna się  
16 czerwca br. w Poznaniu. Po 4 dniach 
treningów kadra poleci do Chorwacji, 
gdzie rozegra towarzyski turniej, w któ-
rym w fazie grupowej na Polaków czekają 
takie reprezentacje jak: Hiszpania, Turcja  
i Słowenia. Erykowi serdecznie gratulu- 
jemy dotychczasowych osiągnięć oraz  
życzymy dalszych sukcesów sportowych  
i realizacji marzeń.

dziński. Choroszczańskim Strzelcom wrę-
czył czek z dotacją z Gminy Choroszcz  
na działania sportowe na najbliższy sezon.

Drugi mecz natomiast rozegrano na Sta-
dionie Miejskim w Białymstoku, gdzie 
doszło do derbowej potyczki dwóch dru-
żyn z naszego województwa. Rywalem 
Strzelca był debiutujący w Retro Lidze 
zespół WKS 42 PP Białystok. Mecz ten 
zgromadził rekordową, jak na rozgrywki  
Retro Ligi, publiczność – piłkarzom ki-
bicowało ponad 600 osób, w tym spora 
liczba mieszkańców naszej gminy. Pomi-
mo wielu okazji podbramkowych spotka-
nie zakończyło się wynikiem 0-0. Należy 
nadmienić, że oba zespoły zmierzyły się 
na początku maja, również na Stadionie 

w Choroszczy, przy okazji meczu o Pu- 
char Konstytucji. Co ciekawe, drużyny 
zagrały pod innymi nazwami niż w Retro 
Lidze, a mianowicie Strzelec Choroszcz – 
WKS Jagiellonia Białystok. Choroszczanie  
wygrali ten mecz 4-0, zdobywając oka- 
zały przechodni puchar.  

W tabeli Strzelec zgromadził w 3 meczach 
łącznie 5 punktów i aktualnie zajmuje  
2. miejsce, ale prowadzący z dorobkiem  
6 pkt zespół Victorii Sosnowiec rozegrał 
do tej pory 1 mecz więcej. Najbliższa po-
tyczka drużyny Strzelca, tym razem z Le-
chiją Lwów z Dzierżoniowa, odbędzie się 
25 czerwca br. w oddalonej o ponad 600 
km Bielawie.

Lambada Girls najlepsza  
w wojewódzkim Turnieju „Z podwórka  

na stadion o Puchar Tymbarka” 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy/Na podst. mat. org.

W wojewódzkim finale rozegranym w So- 
kółce Lambada Choroszcz w fazie gru-
powej zremisowała 0-0 z MOSiR Łomża, 
wygrała 4-2 z Falconem Sokółka i 10-0  
z SP Wyszonki Kościelne. Dało to awans 
z 1 miejsca do ćwierćfinału, w którym po-
konały 3-1 z MOSiR Łomża. W półfinale,  
po remisie 1-1 z Falconem Sokółka Cho-
roszczanki wygrały w rzutach karnych. 
Podobnie było w wielkim finale, po remi-
sie 2-2 z Włókniarzem Białystok piłkarki 
Lambady okazały się lepsze w rzutach kar-
nych. Dodatkowo Amelia Hrebin została 
wybrana najlepszą bramkarką turnieju.  

Nagrodą za to zwycięstwo było reprezento- 
wanie województwa podlaskiego w Ogól- 
nopolskim Finale w Warszawie w dniach 
10–13 czerwca br.,. W rozgrywkach tych 
nie brakowało zwycięstw jak i porażek  

Wystartowała Liga Gminna 2022
W ostatnią niedzielę maja rozpoczęły się rozgrywki piłkarskiej 

Ligi Gminnej. W tegorocznej edycji bierze udział 6 zespołów.

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Do 11 czerwca rozegrano trzy kolejki spot- 
kań. Na czele tabeli znajduje się LZS Cho-
roszcz z kompletem punktów, który to  
w meczu inauguracyjnym wygrał z ubie-
głorocznym mistrzem LZS Izbiszcze 4-1! 

WYNIKI DOTYCHCZAS  
ROZEGRANYCH MECZÓW: 

LZS Choroszcz – Izbiszcze: 4-1 

Fuzja Klepacze – Zaczerlany: 2-3 
Żółtki – Dobrzyniówka: 4-1 
LZS Choroszcz – Klepacze: 9-2 
Zaczerlany – Żółtki: 0-2 
Dobrzyniówka – Izbiszcze: 1-5
Klepacze – Dobrzyniówka: 5-0 
Izbiszcze – Żółtki: 1-0
Zaczerlany – LZS Choroszcz 1-5 

zespołu z Choroszczy, co ostatecznie dało 
16 lokatę w kraju.  

Warto wspomnieć, że w zakończonej run-
dzie wiosennej, drużyny młodych piłka-
rek, prowadzone przez trenerów Mariusza 
Gałczyka i Łukasza Sadowskiego zajęły  
w swoich kategoriach wiekowych I i III 
miejsce.

Piłkarkom gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów w nowej rundzie! 
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Nowe rowery na stanie SP Choroszcz
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Rowerowym, a także akcja „Kręć Kilometry dla zdrowia i Ziemi” –  
to tylko nieliczne pośród licznych aktywności podejmowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej  

im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Licznych oraz prośrodowiskowych, a tym samym prozdrowotnych, 
bo typowo „rowerowych”. Aby było łatwiej im sprostać, Gmina Choroszcz wraz z Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy wsparły szkołę w zakupie potrzebnego sprzętu: dwa nowe 
sportowe rowery we wtorek 26 kwietnia br. trafiły do młodych choroszczan.

Tekst i foto: UM

Osobiście przekazał je uczniom Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński: 
Uczniowie z naszej gminy są znani z tego, 
że są bardzo aktywni i biorą udział w sze-
regu dodatkowych zajęć i działań eduka-

cyjnych – mówi burmistrz Choroszczy –  
w tym tych dotyczących właściwego za-
chowania na drogach – dodaje. Właśnie  
teraz przygotowują się do Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym, a także  

już po raz kolejny włączają się w akcję  
rekreacyjno-prośrodowiskową: „Kręcimy 
kilometry dla zdrowia i Ziemi”, dlatego 
nowe rowery z pewnością im posłużą i uła-
twią sprostanie celom. 

Tak w pewnością się stanie i tego mło- 
dzieży z Gminy Choroszcz szczerze życzy- 
my. Zadania, jakie sobie stawiają, reali- 
zują bowiem w 100%. I zawsze mają one  
szeroki wymiar oraz szczytny cel – jak 
choćby te opisane powyżej, dzięki któ- 
rym młodzi choroszczanie w sposób jed-
noznaczny opowiadają się za rowerem 
jako najlepszym wiosenno-letnim środ-
kiem lokomocji i tym samym propagują 
aktywne formy spędzania czasu wolnego 
na świeżym powietrzu. Nie bez znacze-
nia w tym kontekście jest też promowa-
nie proekologicznych postaw, zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbania o środowisko 
przyrodnicze, uwrażliwienie na piękno  

otaczającej nas przyrody, zachęcanie do 
aktywności fizycznej i propagowanie  
zdrowego stylu życia.

Wobec takich zasad nie sposób przejść 
obojętnie i nie wesprzeć młodych ludzi. 

Zakup rowerów został sfinansowany ze 
środków „Gminnego Programu Profilak- 
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho- 
lowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii na terenie Gminy Choroszcz na 2022”.

Choroszcz na podium w Spartakiadzie Samorządowej 
Jesteśmy naprawdę dumni: II miejsce w 17. Spartakiadzie Samorządowej to wspaniały, historyczny wynik.  

Osiągnęli go choroszczańscy urzędnicy w sportowej rywalizacji ze swoimi kolegami i koleżankami z innych magistratów.

Tekst i foto: UM

Choroszcz w Zarzeczanach k. Gródka, 
rywalizowała z 10 drużynami reprezen-
tującymi gminy powiatu białostockiego  
w piątek, 27 maja, w Dzień Samorzą-
dowca podczas 17. Spartakiady Samorzą-
dowców z powiatu białostockiego. Gru-
powo zajęła II miejsce, na co złożyły się 
drugie lokaty uzyskane w: piłce nożnej, 
przeciąganiu liny (zarówno kobiet, jak  
i mężczyzn), trójboju władz, ale w spo-
sób szczególny należy wyróżnić siatkarzy,  
którzy zajęli I miejsce (przed Zawadami 
Wasilkowem).

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła  
reprezentacja gminy Gródek, a za Cho-
roszczą uplasowało się Michałowo. Gra-
tulujemy!

Nasze strony internetowe 
i portale społecznościowe 

M-GCKiS w Choroszczy 
www.kultura.choroszcz.pl  

facebook.com/mgckis.choroszcz  
instagram.com/mgckis_choroszcz  

tiktok.com/@mgckis  
youtube.com/user/MGCentrumKultury 

Biblioteka Publiczna w Choroszczy 
www.biblioteka.choroszcz.pl  

www.facebook.com/bibliotekachoroszcz  
 

Stadion Miejski w Choroszczy 
facebook.com/stadionchoroszcz  

 
Imprezy 

 
Jarmark Dominikański w Choroszczy 

www.jarmark.choroszcz.pl 
facebook.com/JarmarkChoroszcz  

 
Dzień Ogórka w Kruszewie 

www.facebook.com/DzienOgorka 
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