
Burmistrz Choroszczy, Towarzystwo 
Przyjaciół Choroszczy, Fundacja Pole 
Kultury, Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy oraz 
współorganizatorzy zapraszają na 
uroczyste obchody stulecia założenia 
Komendy Lokalnej Polskiej Organi-
zacji Wojskowej w Choroszczy.

Obchody rozpoczną się w piątek 6 
października o 19:00 koncertem pieśni 
patriotycznych „Gdy Polska da nam 
rozkaz” w wykonaniu Trio Krystmar . 
Wydarzenie odbędzie się w auli 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy.
W sobotę 7 października 2017 w M-
G C K i S  o d  1 0 : 0 0  t r wa ć  b ę d z i e  
konferencja naukowa „Polskie tradyc-
je niepodległościowe Choroszczy 
i okolic. Historia, antropologia, lite-
ratura”. Na wszystkich, którzy przyjdą 
na wydarzenie czekać będą książki 
„Bohaterowie sprzed stu lat. Portret 
zbiorowy” oraz „Polska Organizacja 
Wojskowa w Choroszczy”. 
Ponadto w ramach konferencji będą 
wernisaże wystaw okolicznościowych: 
„Bohaterowie sprzed stu lat. Portret 
zbiorowy” i „Pamiątki POW w Cho-
ro szc zy ”.  Po  o b ra d a c h  b ę d z i e 
możliwość wybrania się na spacer 
do Muzeum Wnętrz Pałacowych.
Obchody zakończą się w niedzielę 
8 października odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej na rogu ulic Lipowej 
i Henryka Sienkiewicza o 16.30, czyli 
w miejscu, w którym została zawią-
zana Polska Organizacja Wojskowa 
w Choroszczy. O 17.30 nastąpi prze-
marsz na Rynek 11 Listopada, a o 18:00 
msza święta w intencji peowiaków 
w choroskim kościele św. Jana Chrzci-
ciela i św. Szczepana Męczennika.
Zadania sfinansowano ze środków 
Gminy Choroszcz oraz ze środków 
budżetu województwa podlaskiego.

Program uroczystości:

06.10.2017 /piątek/
19:00 „Gdy Polska da nam rozkaz” – 
koncert pieśni i piosenek patrio-
tycznych w wykonaniu Trio Krystmar,
aula M-GCKiS  w Choroszczy

Program ogólnopolskiej konferencji 
n a u k o w e j   „ P o l s k i e  t r a d y c j e 
n iepodleg łośc iowe Choroszczy 
i  okolic.  Historia,  antropologia, 
literatura”
Obrady każdego z bloków odbędą się w 
auli Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy
 
Blok I, historia Polskiej Organizacji 
Wojskowej w perspektywie lokalnej:
 
12:00 – rozpoczęcie obrad
12:05 – Edward Ciesnowski, Ku niepod-
ległości… Czy tylko Piłsudski? /UwB/
12:20  –  Czes ław  Rybick i ,  P O W 
w Tykocinie /Łomżyńskie Towarzystwo 
Naukowe, Podlaskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział Łomża/
12:35 – ppłk. POW Piotr Augustynowicz, 
Tradycje POW /Stowarzyszenie POW/
1 2 : 5 0  –  M a r i a n  O l e c h n o w i c z , 
Bohaterowie są  stąd!  /Fundacja 
Aktywizacja/
13:05  –  Józef  Waczyński ,  P O W 
w zbiorach Muzeum Wojska w Białym-
stoku /MW w Białymstoku/
13:20 – dyskusja i przerwa kawowa
 
Blok II, poprzednicy i następcy POW 
na polu walki:
 
13:35 – Adam Kamieński, Powstanie 
styczniowe na Białostocczyźnie na 
podstawie pamiętników Ignacego 
Aramowicza i Adolfa Białokoza /UwB/
13:50 – ks. Andrzej Sadowski, Ks. pro-
boszcz  Adam Ostrowski, rys biograficzny
14:05 – Grzegorz Krysiewicz, Armia 
Krajowa na terenie gm. Choroszcz 
/Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość 
Skała/
14:20 – Kinga Siemieniuk, Mała ojczyzna 
– Barszczewo
14:35 – Jan Adamski, Wspomnienie o 
majorze Hajdukiewiczu /Towarzystwo 
Przyjaciół Choroszczy/
14:50 – dyskusja
 
Blok III, w kręgu tradycji i pamięci:
 
15:00 – hm. Jan Dworakowski, Początki 
harcerstwa na Białostocczyźnie w latach 
1913-1923 /ZHP/
15:15 – pwd. Marta Bokun, Harcerstwo 
białostockie i choroskie /ZHP/
15:30 – Jan Adamski, Choroszczańskie 
pomniki niepodległościowe 
/Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy/
15:45 – Wojciech Jan Cymbalisty, 
Wątki niepodległościowe w literaturze 
o Choroszczy /UwB/
16:00  –  dyskusja  i  zakończenie 
konferencji
16:15 – spacer do Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Choroszczy

Zapraszamy do udziału!

Komitet Organizacyjny

7.10.2017 /Sobota/

aula M-GCKiS w Choroszczy:
10:00 „Polskie tradycje niepod-
ległościowe Choroszczy i okolic. 
Historia, antropologia, literatura” ” – 
konferencja naukowa
10:40 promocja książek „Bohate-
rowie sprzed stu lat. Portret zbio-
rowy” i „POW w Choroszczy” - obie 
będą bezpłatnie dystrybuowane

11:00 wernisaże wystaw: „Bohaterowie 
sprzed stu lat. Portret zbiorowy” 
i „Pamiątki POW w Choroszczy”
12:00 obrady plenarne konferencji 
naukowej

8.10.2017 /niedziela/

róg ulic Lipowej i Sienkiewicza
16:30 Odsłonięcie i poświecenie 
tablicy pamiątkowej
17:30 przemarsz ul. Lipową i Adama 
Mickiewicza na Rynek 11 Listopada
18:00 msza święta  w intencj i 
peowiaków
Choroszcz, kościół św. Jana Chrzciciela 
i św. Szczepana Męczennika

Zapraszamy serdecznie do uczestni-
czenia w wydarzeniach upamię-
tniających tak ważną dla Choroszczy 
kartę polskiej historii!

Patronat  honorowy:  Burmistrz 
Choroszczy.
Współorganizatorzy: Uniwersytet 
w Białymstoku, Fundacja Pole Kultury, 
Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład 
Badań Interdyscyplinarnych UwB, 
Instytut Historii i Nauk Politycznych 
UwB, Urząd Miejski w Choroszczy, 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Muzeum Podlaskie 
w Białymstoku, O S P Choroszcz, 
Stowarzyszenie POW, Towarzystwo 
Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie 
Pamięć i Tożsamość Skała, Szkoła 
Podstawowa w Choroszczy, 8. Szczep 
Drużyn Specjalnościowych „Szmekel” 
im.  C ichociemnych,  Choroszcz 
Miniona, Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej. Patronat medialny: Twoja 
Telewiz ja  Regionalna,  „Gazeta 
w Choroszczy”, „Głos Choroszczy”.

Stulecie założenia w Choroszczy Polskiej 
Organizacji Wojskowej - 6-8 października

25 września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektów 
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego miasta Choroszcz na rok 2018. 
Zachęcamy do udziału w głosowaniu!

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do 
realizacji w 2018 roku w mieście Choroszcz w ramach Budżetu 
Obywatelskiego odbywają się w dniach 25 września – 16 października 2017r.
Udział w konsultacjach i oddawanie głosów na dany projekt inwestycyjny 
polega na wypełnieniu karty do głosowania i złożenia jej w następujących 
punktach konsultacyjnych:
– siedziba Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2;
– siedziba M-GCKiS w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29.
W tym roku głosowanie odbywa się także elektronicznie i polega 
na przesłaniu skanu/zdjęcia wypełnionej karty do głosowania na adres 
e-mail: bo2018@choroszcz.pl.
Formularz Karty do głosowania jest dostępny na stronie choroszcz.pl.
Na stronie drugiej naszej gazety przypominamy listę zgłoszonych 
i zakwalifikowanych do konsultacji projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w mieście Choroszcz na 2018 rok.                                              
                                                                                      Opis projektów na str. 2. >>

***
Budżet obywatelski to nowa forma angażowania mieszkańców w proces 
decydowania o wydatkowaniu części samorządowych pieniędzy. Można 
jednak zaobserwować, że trend ten staje się coraz bardziej powszechny 
w całej Polsce, budżet obywatelski istnieje i z powodzeniem rozwija się nie 
tylko w dużych miastach, ale także w małych gminach. Dla wielu 
mieszkańców Chroszczy szczególnie tych starszych, może być czymś obcym, 
warto jednak „otwierać się” na taką formę partycypacji społecznej, udział 
w konsultacjach społecznych.

Budżet obywatelski jako jedna z form dialogu społecznego, może być dobrym 
sposobem na wspólne podejmowanie decyzji, który może skutkować 
większą otwartością samorządu na mieszkańców i odwrotnie – społeczności 
lokalnej na urzędników. Udział w budżecie obywatelskim daje okazję 
każdemu mieszkańcowi by współdecydował o przeznaczeniu o części 
pieniędzy w budżecie gminy. Dzięki niemu mamy możliwość bezpośredniego 
decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Mamy 
realną szansę zrealizować własne pomysły oraz wpływać na wizerunek 
naszego otoczenia. Jest to taki mały wkład w rozwój miasta.

Angażowanie się w budżet obywatelski pozwala na wzrost aktywności 
społecznej i daje okazję do budowy wspólnych rozwiązań. Mieszkańcy, którzy 
będą uczestniczyć w konsultacjach społecznych zyskują realny wpływ na 
kreowanie – jak na razie niewielkiego – fragmentu miasta. Uważam, że 
budżet obywatelski ma szansę rozwinąć się jeszcze bardziej. Choroszcz jest 
naszym miastem. Warto wziąć udział w głosowaniu i zadbać o to, by to miasto 
było coraz piękniejsze, coraz bardziej przyjazne swoim mieszkańcom.

Wiole�a Kuć

Budżet Obywatelski Choroszczy 

na 2018 rok – głosowanie rozpoczęte!

OSP Choroszcz ma 105 lat!

W sobotę 30 września Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy, najstarsza 
jednostka w gminie, świętowała 105 lat działalności. Uroczystości rozpoczął 
paradny przemarsz do choroszczańskiego kościoła. Druhowie nie 
zapomnieli pomodlić się za swoich poprzedników, w tym ojców-założycieli  
z 1912 roku. Po Eucharys�i zgromadzeni przy akompaniamencie 
Młodzieżowej Orkiestry Zespołu Szkół w Suchowoli wrócili przed strażnicę, 
gdzie odbył się uroczysty apel. Burmistrz i liczni goście życzyli strażakom 
pomyślności i gratulowali znakomitych wyników w niesieniu ratunku dla 
życia i mienia. Fotorelacja nastronie internetowej „Gazety...”.                  WJC

wydawca: 
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Burmistrz Choroszczy informuje, iż w bieżącym roku szkolnym 
również przyznawane są stypendia najzdolniejszym i naj-
bardziej aktywnym uczniom z terenu gminy Choroszcz, na mocy 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz. 
Stypendia Burmistrza Choroszczy przyznawane są uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-gimnazjalnych. 
Termin składania wniosków upływa 15 października 2017 roku.

O stypendia Burmistrza Choroszczy na rok szkolny 2017/2018 
można ubiegać w dwóch przypadkach, kiedy:
I  Uczniowie:
1) są finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub 
olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub 
krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie 
stypendium;
2) wykazują się średnią ocen co najmniej 5.8 oraz wzorowym 
zachowaniem;
3) aktywnie działają na rzecz szkoły;
 albo
II  Uczniowie:
1) wykazują się średnią ocen co najmniej 5.0 oraz wzorowym 
zachowaniem;
2) spełniają jeden z warunków, zawartych w punkcie I. 1)-3);
3) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest 
większa niż 514 zł ne�o.
Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza wraz z wymaganymi 
załącznikami są dostępne:
- na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy 
( );www.bip.choroszcz.pl
- w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy 
(Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29, I piętro);
- na stronie internetowej . www.choroszcz.pl

Zapraszamy do składnia wniosków o stypendia Burmistrza 
Choroszczy w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży! 
Termin upływa 15.10.2017 roku!
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Od lat w trosce o środowisko 
„Gazeta w Choroszczy” 
drukowana jest na papierze ekologicznym

Cel i uzasadnienie projektu: Podniesienie jakości usług 
oferowanych przez M-GCKiS. Nowe wyposażenie będzie służyć 
odbiorcom i uczestnikom imprez organizowanych w M-GCKiS, jak 
i poza tą instytucją. Realizacja projektu pozwoli zapraszać nowych 
artystów, którzy ze względu na braki w nagłośnieniu czy 
oświetleniu nie byli zainteresowani występami w Choroszczy. 
Zakup nowego nagłośnienia i  oświetlenia pozwoli na 
organizowanie imprez na większą skalę.

2.   Nazwa zadania: ŚCIEŻKA SPACEROWA 
PRZY KOMINOWYM BAJORZE, 
koszt inwestycji: 75.000 zł, 
Wnioskodawca: Marcin Wierciszewski

Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie ścieżki spacerowej 
z desek kompozytowych na słupach, konstrukcji stalowej 
i legarach.

Cel i uzasadnienie projektu: Kolejny etap wyposażenia 
w infrastrukturę terenu rekreacyjnego na zbiornikiem wodnym 
tzw. Kominowym Bajorem. Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż 
linii brzegowej zbiornika wpłynie na podniesienie wartości 
użytkowej miejsca, a także na walory estetyczne miejsca rekreacji 
dla mieszkańców Choroszczy.

3.   Nazwa zadania: HARCÓWKA W CHOROSZCZY, 
koszt inwestycji: 72.756,00 zł, 
Wnioskodawca: Marta Bokun, Kornelia Lenczewska

Opis projektu: Projekt zakłada przygotowanie jednego 
z pomieszczeń w budynku M-GCKiS w Choroszczy w którym 
zostanie urządzona harcówka. Harcówka będzie służyła między 
innymi trzem drużynom zuchów i harcerzy. Zaplanowano 
malowanie i wygłuszenie ścian, wymianę oświetlenia, ułożenie 
paneli podłogowych, zamontowanie rolet i wentylacji sufitowej. 
Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia do 
harcówki – krzeseł, stołów, puff kolorowych, szaf oraz lodówki i 2 
mikrofalówek do zaplecza socjalnego. Ponadto planuje się zakup 
tablic korkowych, pudeł do przechowywania, wieszaków i biurka. 
A także sprzętu mul�medialnego z kolumnami głośnikowymi, 
laptopa i lustrzanki cyfrowej z opcją kręcenia filmów, zestawu 
gitar akustycznych ze stojakami oraz drukarki laserowej ze 
skanerem.
Cel i uzasadnienie projektu: Harcówka będzie miejscem zbiórek 
choroszczańskich zuchów i harcerzy w godzinach dogodnych dla 
drużyn. Lokalizacja w budynku M-GCKiS wpłynie na jeszcze lepszą 
współpracę z Centrum Kultury. Zuchy i harcerze od lat wpisują się 
w aktywizację lokalnej społeczności i promocję życia z pasją oraz 
bez uzależnień. Miejsce wyposażone w pomoce mul�medialne 
pozwoli drużynom funkcjonować jak przystało na współczesne 
realia, będzie też miejscem integrującym społeczność lokalną.

UM

1.   Nazwa zadania: KULTURA W CHOROSZCZY 
– NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ, 
koszt inwestycji: 75.000 zł; 
Wnioskodawca: Adam Kamieński

Opis projektu: Projekt zakłada adaptację jednego z pomieszczeń 
M-GCKiS na magazynek sprzętowy, który będzie jednocześnie 
służył jako mini studio nagrań. Modernizacja pomieszczenia 
będzie polegała na wymianie instalacji elektrycznej, odnowieniu 
ścian i sufitów. W ramach projektu planowane jest także 
wyposażenie magazynku w 2 regały magazynowe oraz stół 
warsztatowy do naprawy i konserwacji sprzętu. Ponadto w 
ramach projektu planuje się zakup sprzętu nagłośnieniowego 
wraz zestawem oświetleniowym. Sprzęt oświetleniowy i 
nagłośnieniowy ma na celu zwiększenie poziomu artystycznego 
organizowanych przez M-GCKiS imprez oraz wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. 
Zakupiony sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy pozwoli także 
na uruchomienie mini studia nagrań, dzięki któremu będzie 
można metodą home recordingu nagrywać wykonawców 
działających pod egidą M-GCKiS tj.: zespołu Klepaczanki, Rytmy 
Czasu czy uczniów gry na pianinie lub gitarze. Inwestycja pozwoli 
na magazynowanie sprzętu w warunkach zapobiegających jego 
niszczeniu.

Budżet Obywatelski Choroszczy na 2018 rok – głosowanie rozpoczęte! Poznaj projekty i zagłosuj!

Stypendia naukowe  Burmistrza 
Choroszczy na rok 2017/2018

Uwaga – ewakuacja 
choroskiego magistratu!

14 września br. o 9.30 ulica Dominikańska w Choroszczy oraz 
choroski Urząd Miejski, a także sąsiadujący z nim Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały całkowicie 
sparaliżowane. Okazało się, że do choroskiego magistratu 
została dostarczona przesyłka niewiadomego pochodzenia. 
Wszczęto procedury właściwe w tym wypadku: ewakuowano 
wszystkich pracowników i interesantów, zamknięto ruch na 
ulicy, wkroczyły służby ratunkowe i kontrolne. Na szczęście 
były to ćwiczenia.

Kilkadziesiąt minut po godz. 9.00 pracownica Biura Podawczego 
w Urzędu Miejskiego w Choroszczy zidentyfikowała dziwnie 
wyglądającą kopertę: bez oznaczanego nadawcy, niekształtną, 
poplamioną nieznaną substancją. Wzbudziło to słuszną obawę, 
że może być to niebezpieczna przesyłka. Natychmiast zostały 
wszczęte odpowiednie procedury: poinformowano Burmistrza 
Choroszczy, który zarządził ewakuację, a odpowiedni pracownicy 
powiadomili służby ratownicze: Państwową Straż Pożarną, 
Policję, a także pracowników Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Pracownica, która miała kontakt z przesyłką, 
w odpowiedni sposób, czyli zachowując wszelkie zasady 
bezpieczeństwa (m.in. zakładając jednorazowe rękawiczki, 
a także osłonę na usta i twarz) zajęła się nią, zabezpieczając siebie 
i najbliższe otoczenie. Potencjalnie skażone miejsce zostało 
odizolowane, a pozostali pracownicy zostali ewakuowani 
w oznakowane miejsce, aby strażacy – zwłaszcza z oddziału 
odpowiedzialnego za interwencję w przypadku skażeń 
chemicznych – mogli zapobiec rozprzestrzenieniu się skażonej 
substancji, skontrolować i zabezpieczyć cały budynek.

Wraz z zespołem urzędników ewakuowani zostali również 
przebywający w Urzędzie interesanci – wszystko przebiegło 
dokładnie tak, jak powinno być w takich sytuacjach. Na szczęście 
były to tylko ćwiczenia – zrealizowane w praktyce, aby 
w rzeczywistej sytuacji zagrożenia jak najlepiej sobie z nią 
poradzić. 
Z przebiegu zdarzenia jest zadowolony Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński, który również uczestniczył w ewakuacji 
wspólnie z podległymi sobie pracownikami: Cieszę się, że 
mogliśmy przejść takie ćwiczenia. Pozwalają one realnie 
przećwiczyć cały ciąg postępowania w sytuacji zagrożenia, 
umożliwiają sprawdzenie naszego zachowania, a także 
skontrolowania sprawności i spójności działania rozmaitych służb 
i instytucji. Lepiej mieć szansę na taki „egzamin z życia” na próbę, 
by wiedzieć jak postępować w sytuacji realnego zagrożenia – 
przyznał włodarz gminy Choroszcz. 
Tego typu ćwiczenia z pewnością są potrzebne – przyznają 
wszyscy biorący udział we wtorkowej ewakuacji: dla nauki 
postępowania, dla przypomnienia sobie zasad, jakie obowiązują 
w takiej sytuacji, dla skontrolowania ustalonych procedur oraz 
współdziałania rozmaitych służb i instytucji. W Urzędzie Miejskim 
w Choroszczy udało się to przeegzaminować. 

UM

6 – 8 października – uroczystość NMP Różańcowej, rekolekcje 
eucharystyczne kaznodzieja – ks. dr Bogdan Skłodowski, 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
8 października, godz. 12.15 – msza święta polowa na błoniach 
Jana Pawła II z błogosławieństwem zwierząt 
13 października, godz. 18.00 – msza święta w intencji 
nauczycieli i wychowawców 
22 października, godz. 18.00 – wspomnienie liturgiczne 
św. Jana Pawła II i 558. urodziny naszej parafii; wieczorna 
procesja różańcowa z lampionami na Osiedle JP II 
2 listopada, godz. 11.00 – msza święta na cmentarzu 
grzebalnym godz. 18.00 – Eucharys�a w kościele za zmarłych 
fundatorów i kapłanów posługujących w parafii 
3 – 6 listopada, godz. 17.00 – wypominki za zmarłych

Więcej informacji na stronie internetowej parafii:
h�p://www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

Szczególne wydarzenia duszpasterskie 
w choroskiej parafii katolickiej:

fot. P. Ostrowski

Zbiórka krwi:
Niedziela 5 XI,  9:00-13:00 Plac Brodowicza!
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PAŹDZIERNIK
W TEATRZE DRAMATYCZNYM

W pochmurny piątek 1 września 2017 choroszczanie zgromadzili się na Placu dra Zygmunta Brodowicza, 
by kultywować pamięć o ofiarach bezwzględnych totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego oraz 
przypomnieć o bohaterskich obrońcach Rzeczypospolitej Polskiej. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Grzegorz Krysiewicz prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, współorganizatora 
wydarzenia. 
Kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II wojny światowej złożyły liczne delegacje, 
w tym reprezentujący choroszczański samorząd gminny Robert Wardziński burmistrz Choroszczy. Pamiątką 
dla wszystkich zebranych na Placu dra Z. Brodowicza w Choroszczy patriotów – i tych najmłodszych 
z przedszkola i nieco starszych stało się wspólne zdjęcie przed gmachem Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy mieszczącego przez sto lat placówki edukacyjne. To nawiązanie do tradycji 
szczególnie popularnej w latach międzywojennych.                                                       WJC, fot. KG/M-GCKiS

1 września 2017

Pomnik Lotnika odnowiony!
Kwesta na cmentarzu 1 i 2 XI
Dziękuję Panu Stanisławowi Perkowskiemu i całej radzie 
Parafialnej choroszczańskiej parafii katolickiej za renowację 
Pomnika Lotnika - Czesława Benedykta Błońskiego. 

Ten wyjątkowy nagrobek upamiętniający pilota, który 
zginął w katastrofie lotniczej 10 sierpnia 1937, wymagał prac 
konserwatorskich. Pieczołowitość, z jakimi je wykonano 
pozwala śmiało twierdzić, że nagrobek odważnego Polaka nie 
popadnie w ruinę i będzie świadczyć o pamięci, jaką 
choroszczańscy parafianie darzą zmarłych. Grób Błońskiego ze 
śmigłem na płycie znajduje się w pobliżu kaplicy w 5-6 rzędzie 
za dawną dzwonnicą (w stronę Zastawia), nie jest wielki, ale 
cieszy fakt, że otoczony jest troską i pamięcią. To już kolejna 
piękna praca rewitalizacyjna w obrębie cmentarza dokonana 
dzięki środkom zebranym kwestach z dziesięcioletnią tradycją.

Zachęcam do wsparcia tegorocznej zbiórki, która odbędzie 
się 1 i 2 listopada. Parafialne dzieło renowacji naszej 
największej miejskiej i gminnej nekropolii jest ważne i warto 
dopomóc w tym przedsięwzięciu ! 

Jan Adamski, 
krajoznawca-regionalista
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Na zajęcia i wycieczki w Gminie Choroszcz – bezpiecznie

Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 
w gminach zazwyczaj dotyczą remontów szkół 
i placówek oświatowych, a w gminie Choroszcz 
– dodatkowo – remontowany jest tabor 
przewożący dzieci. Tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego w godzinach porannych przed 
budynkiem Zespołu Szkół w Choroszczy Policja 
skontrolowała autobus, którym będą przewo-
żone dzieci z terenu gminy Choroszcz.

Kontrola dotyczyła nowo wyremontowanego 
pojazdu: układu hamulcowego, świetlnego oraz 
innych, gwarantujących bezpieczną jazdę 
dzieciom z Gminy Choroszcz, które nowym 
pojazdem w nowym roku szkolnym 2017/2018 
będą wożone na dodatkowe zajęcia lub 
wycieczki. W kontroli uczestniczyli policjanci 
z białostockiej drogówki, a także włodarz Gminy 
Choroszcz Robert Wardziński.

Kontrola przebiegła pozytywnie – stan gimbusu 
jest bez zarzutu. Bardzo się z tego cieszę – nie 
krył zadowolenia Burmistrz Choroszczy – 

ponieważ w trosce o bezpieczeństwo dzieci, 
oddaliśmy do kapitalnego remontu nasz szkolny 
autobus. Przeszedł on szereg gruntownych zmian 
– od całkowitego demontażu, poprzez wymianę 
podłóg, siedzeń, systemu instalacji elektrycznej, 
świetlnej, przewodów pneumatycznych, systemu 
ogrzewania, systemu hamulcowego, układu 
wydechowego, po całościową zmianę nadwozia 
pojazdu – by wymienić tylko najważniejsze 
renowacja, jakich dokonaliśmy. 

Dzięki temu w tym roku mamy jeszcze większą 
pewność, że dzieci i młodzież, która będzie 
wożona tym pojazdem, będzie podróżować 
bezpiecznie - podsumowuje Burmistrz.

Autobus otrzymał nie tylko całkowicie nowe 
wyposażenie, ale także zyskał nowy wizerunek – 
jest przyozdobiony, wdrażanym od dłuższego 
czasu, nowym hasłem promocyjnym Gminy 
Choroszcz: „Choroszcz Nasza Rezydencja”. 
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„Gmina Choroszcz, a w sposób szczególny miejscowość Złotoria, wyraża ogromny szacunek 
do przeszłości i kultywuje tradycje patriotyczne. Przykładem tej pamięci i tego szacunku jest 
nasza dzisiejsza obecność przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, kiedy wspominamy żołnierzy 
i bohaterów Wojska Polskiego” – takimi słowami Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
13 sierpnia br. przywitał w Złotorii gości przybyłych na uroczystości Święta Wojska Polskiego.

W gminie Choroszcz z lekkim wyprzedzeniem rozpoczęto obchody Święta Wojska Polskiego, 
niemniej swą obecnością spotkanie w Złotorii zaszczycili: Asystentka Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm Jarosława Zielińskiego – Pani Joanna Kalko, 
Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski, Dowódca Garnizonu  Białystok i jednocześnie  
Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – płk dypl. Marcin Frączek, Komendant 
Miejski Policji w Białymstoku – insp. Wojciech Macutkiewicz oraz inni przedstawiciele służb 
mundurowych i instytucji szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz lokalnego. Nie zawiedli też 
mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy licznie przybyli na miejsce, by wspólnie uczestniczyć 
w wyjątkowym spotkaniu.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Złotorii miały prawdziwie uroczystą oprawę, bowiem 
rozpoczęły się mszą świętą polową, celebrowaną przez ks. kanonika Bogusława Samsela – 
proboszcza parafii pw. św. Józefa w Złotorii, w asyście ks. dr. Mirosława  Brzezińskiego. Splendoru 
uroczystościom dodawały poczty sztandarowe: strażaków-ochotników ze Złotorii, Choroszczy, 
Krypna, Pogorzałk oraz z Tykocina, młodzieży oraz wojska: 18. Białostockiego Pułku 
Rozpoznawczego oraz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także Obozu Narodowo-
Radykalnego. Po części religijnej, a także przemówieniach wygłoszonych w imieniu Ministra 
Zielińskiego, a następnie przez Wojewodę Podlaskiego oraz Dowódcę Garnizonu Białystok, odbył 
się niezwykle doniosły Apel Pamięci. Doniosły, ze względu na przywoływanych bohaterów – 
bojowników o niepodległość kraju nad Wisłą: żołnierzy zbrojnych, bohaterów politycznych oraz 
współcześnie poległych, a także doniosły ze względu na wystrzelone trzykrotnie salwy 
honorowe. Całość stanowiła wyjątkowo uroczystą, poważaną i podniosłą oprawę – godną 
miejsca spoczynku nieznanego żołnierza poległego w Złotorii.
Na jego cześć oraz zaświadczając o wieloletniej opiece nad pomnikiem poświęconym poległemu 
wiarusowi, opiece sprawowanej przez pokolenia strażaków-ochotników ze Złotorii, podczas 
uroczystości przedstawiono nieznane dotąd fakty na ten temat. Zacytowano fragment uchwały 
z 1930 r. podjętej przez złotoryjskich strażaków-ochotników: „Dlatego też zarządzić w sprawie tej 
odnosi się do członków obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, by na poległym żołnierzu postawić 
pomnik kamienny, na co się wszyscy członkowie z chęcią zgodzili. Jednocześnie do budowy 
powyżej wspomnianego pomnika wybrano komitet”. Pomnik przetrwał lata okupacji niemieckiej, 
lata zniewolenia sowieckiego i przypominał mieszkańcom o wolnej Polsce. W latach 50., 
w wyniku wyładowań atmosferycznych, pomnik został poważnie uszkodzony. Odbudowano go 
w obecnej formie w 2008 r., staraniem właściciela okolicznych ziem – Mieczysława 
Miastkowskiego. Przez wszystkie te lata miejscowi strażacy otaczali szczególną troską to miejsce 
i w rocznicę Cudu nad Wisłą z całą społecznością modlą się za duszę poległego żołnierza 
i wszystkich bohaterów walczących za wolność Ojczyzny. Gablotę z kopiami dokumentów 
dotyczących opieki nad pomnikiem wyeksponowano w honorowym miejscu – tuż przy 
monumencie.
Po uroczystościach patriotycznych-religijnych zebrani udali się w bardziej plenerowe i 
przestrzenne miejsce – do Złotorii Piaski, gdzie – z udziałem grupy rekonstrukcyjnej Szwadronu 
Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku oraz Konnej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej KRESY w Białymstoku odtworzono potyczkę, jaka rozegrała się w Złotorii pod koniec 
lipca 1920 r. Zwycięsko stoczyły ją oddziały wojska polskiego z bolszewikami i, jak potwierdzają 
historycy, dla Polaków owo zwycięstwo było decydującym faktem w drodze do niepodległości 
kraju. Rekonstrukcja, doskonale poprowadzona przez pasjonatów historii, bardzo podobała się 
publiczności – ponad 200 osób przybyłych na miejsce rekonstrukcji, było pod ogromnym 
wrażeniem przebiegu wydarzenia.
„W taki dzień jak dziś nasze myśli i refleksje koncentrują się na postaciach pojedynczych, znanych 
nam osobach, ale i na bohaterach zbiorowych, często bezimiennych” – podsumował spotkanie 
burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. „W taki dzień jak dziś, w sposób szczególny zdajemy sobie 
sprawę z tego, że bez ich poświęcenia my, tu zgromadzeni, nie moglibyśmy tak godnie upamiętniać 
ich służby. Nie moglibyśmy takich wartości jak: „wolność” i „suwerenność” odczuwać tak, jak 
odczuwamy to każdego dnia, nie martwiąc się o czyhające zewsząd zagrożenie. (…) Ich ofiarność, 
bohaterstwo, poświęcenie, ambicja i profesjonalizm każdego dnia wystawiane są na ciężką próbę. Z 
której to próby – podkreślmy to mocno: zawsze wychodzą zwycięsko. Za tę nieugiętość w boju oraz 
za ten „gen” zwycięstwa, z tego miejsca serdecznie im dziękujemy i kierujemy słowa naszego 
najwyższego uznania. (…) Jako włodarz gminy Choroszcz, jestem dumny z patriotycznych postaw 
lokalnej społeczności – kontynuował burmistrz – cieszę się, że wykazujecie się Państwo wyjątkową 
wrażliwością na historię. Dzięki niej lokalne oraz narodowe święta – tak jak to dzisiejsze: Święto 
Wojska Polskiego mają tak godną oprawę. Oprawę i charakter, który został doceniony przez naszych 
znamienitych gości. 
Dziękuję Państwu, że tak ważne i doniosłe chwile możemy celebrować wspólnie – w tak zacnym 
gronie. Dziękuję za przybycie!”
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Złotoria oddała honory Polskiemu Żołnierzowi

Policjanci z białostockiej drogówki ponownie 
skontrolowali Choroszcz. I ponownie rzecz 
dotyczyła bezpiecznego przewożenia dzieci. 
Tym razem rozczarowali rodzice.

Drugiego dnia nowego roku szkolnego, 6 wrześ-
nia, kiedy lekcje już oficjalnie się rozpoczęły, 
policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białym-
stoku ponownie odwiedzili Choroszcz, by 
sprawdzić warunki, w jakich przewożone 
są dzieci do szkół. 
Po raz pierwszy w nowym roku szkolnym 
mundurowi byli w Choroszczy 29 sierpnia, kiedy 
inaugurowali akcję „Bezpieczna droga do 
szkoły”, i wówczas skontrolowali nowo wyre-
montowany autobus gminny. Zarówno pojazd, 
jak i kierowca przeszli testy wzorowo – nie było 
do nich żadnych zarzutów. 
6 września policjanci ponownie skontrolowali 
autobusy, ale tym razem te należące do 
przewoźnika PKS Nova. I tu także: ani do stanu 
technicznego pojazdów, ani do kierowców, 
a także wobec opiekunów przewożących dzieci 
z gminy Choroszcz – nie było zastrzeżeń. Za to 
„żółtą kartkę” i – na ten moment – ostrzeżenia 
oraz pouczenia otrzymali rodzice dowożący 
dzieci o szkół. 
Policjanci stwierdzili, że w skontrolowanych 
przez nich prywatnych samochodach cho-
roszczan, dzieci przewożone są nie tylko 
niezgodnie z prawem, ale przede wszystkim 
w niebezpiecznych warunkach. Dzieci jeżdżą bez 
wymaganych fotelików, często mają niezapięte 
pasy bezpieczeństwa. To jest śmiertelnie groźne 

Kontrola przewozu dzieci w gminie
Choroszcz. Rodzice z „żółtą kartką”

– alarmują policjanci. To brak wyobraźni – 
dodają. Bez zachowanych podstawowych zasad, 
nie ma mowy o bezpiecznej podróży; trudno jest 
też mówić o tym, że rodzice o swoje pociechy 
rzeczywiście się troszczą. Nawet jeśli tłumaczą, 
że do szkoły jest tylko chwila, a do przejazdu 
krótki odcinek drogi – nawet w takiej sytuacji 
wszystkie zasady powinny być zachowane. 
Przecież o wypadek nie trudno. O życiu 
niejednokrotnie decydują sekundy… 
Rodzice, tłumacząc swoją niefrasobliwość, 
usprawiedliwiają się, że w samochodach, 
którymi przewożą dzieci, są przecież poduszki 
powietrzne – wówczas pasy bezpieczeństwa nie 
są już potrzebne. To błąd – mówią specjaliści. 
W czasie zderzenia, poduszka chroni tylko 
wybrane części naszego ciała: głowę, szyję oraz 
klatkę piersiową – nie jest jednak w stanie 
zamortyzować całej siły, z jaką ciało porusza się 
podczas zderzenia. Poza tym, gdy nie mamy 
zapiętych pasów sam wybuch poduszki może 
stanowić dla nas zagrożenie. Badania pokazują, 
że poduszka powietrzna zmniejsza ryzyko 
śmierci o jedną trzecią, dodatkowe zapięcie 
pasów znacznie podnosi szansę na przeżycie. 
Zatem, poduszka tak, zadziała, ale tylko 
w symbiozie z zapiętymi pasami.
Prosimy więc rodziców: przewoźcie Państwo 
swoje dzieci w należytych, bezpiecznych 
warunkach: na fotelikach oraz w zapiętych 
pasach bezpieczeństwa. W ten sposób otoczycie 
prawdziwą opieką swoje pociechy, zapewnicie 
im komfort i bezpieczeństwo. Na tym przecież 
wszystkim nam zależy.

UM

Czytaj więcej na:
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Kominowe Bajoro w Choroszczy od kilku lat przechodzi 
intensywne zmiany i poddawane jest pracom rewitalizacyjnym. 
Ze zbiornika służącego jedynie do połowów ryb, od 2015 roku 
choroski akwen powoli staje się w pełni wyposażonym terenem 
rekreacyjnym. 

Kominowe Bajoro w ostatnich dwóch latach zyskało nowy wygląd: 
została zlikwidowana roślinność, która dotąd zarastała staw, 
nawierzchnię brzegów usypano piachem, teren rekreacyjny 
wyposażono w plac zabaw, bisko do siatkówki, wzdłuż linii 
brzegowej ustawiono ławeczki. Dziś teren wokół Kominowego 
Bajora służy wszystkim: dzieciom, młodzieży, całym rodzinom, by 
można tu było przyjemnie spędzać czas.
Kominowe Bajoro jako staw powstało w okresie powojennym, zaś 
wraz z elektryfikacją Choroszczy, czyli w latach 50-60. XX w. nad 
Kominowym Bajorem zainstalowano słupy i linie elektryczne. 
Po ponad pół wieku, dzięki zabiegom Burmistrza Choroszczy, do 
końca 2017 roku znad plaży przy Kominowym Bajorze 
w Choroszczy linie te zostaną usunięte.  
Prace nad ich przeniesieniem już się zaczęły. Instytucją 
odpowiedzialną za to działanie jest Polska Grupa Energetyczna, 
która zadanie to zaplanowała już w 2016 roku w planie 
inwestycyjnym na 2017 rok. Obecnie realizuje je PGE, 
współpracując z wykonawcą prac – Zakładem Instalatorstwa 
Elektrycznego ELEKTRON s.c. Jan Drobot Robert Drobot 
z Białegostoku. 

Kiedy napowietrzne linie elektryczne znad Kominowego Bajora 
zostaną usunięte, a z plaży znikną stojące dotąd słupy i prąd 
popłynie w innym miejscu, Kominowe Bajoro zyska przy-
jemniejszy, prawdziwie rekreacyjny wygląd.

UM

Linie elektryczne do końca roku
znikną znad Kominowego Bajora

Jeśli chcą Państwo poznać dawną Choroszcz, przyjrzeć się 
archiwalnym zdjęciom naszego miasta, to nadarza się 
doskonała okazja ku temu!

Już 13 października (piątek) będzie miał miejsce wernisaż 
wystawy plenerowej archiwalnych zdjęć „Choroszczański 
wehikuł czasu” w ramach projektu Dom Kultury+. Wystawa jest 
inicjatywą społeczności lokalnej, a powstała we współpracy 
z osobami skupionymi wokół „Choroszczy minionej”. 
Ta wielkoformatowa wystawa będzie przypominać nam 
o przeszłości Choroszczy, tak, by pamięć o bogatej historii 
naszego miasta nie przepadła. Całe wydarzenie rozpocznie się 
o godz. 18:00 spacerem spod Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Zadanie jest inicjatywą lokalną w ramach działania Instalacja 
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
2017 Narodowego Centrum Kultury.

KG/M-GCKiS

Choroszcz jest jednym z niewielu miast w Polsce, które bierze 
udział w ogólnopolskim projekcie „Muzeum na kółkach” 
tworzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. 
W październiku 2017 roku Choroszcz odwiedzi wystawa 
edukacyjna dotycząca żydowskiej przeszłości polskich 
miasteczek. Głównym punktem projektu „Muzeum na 
kółkach” jest przestrzeń wystawiennicza umieszczona 
w mobilnym module.

„Muzeum na kółkach” to podróżująca wystawa edukacyjna 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która opowiada 
o historii i tradycji polskich Żydów. Towarzyszy jej bogaty 
program wydarzeń, przy gotowanych przy współpracy 
z lokalnymi koordynatorami. Wystawa to 1000 lat historii 
polskich Żydów zmieszczonych na 30 metrach kwadratowych. 
Zobaczymy makietę sztetla (miejskie skupisko żydowskie), 
kalendarium zawierające główne punkty z historii polskich 
Żydów, poznamy cytaty z przedwojennych, żydowskich 
pamiętników.
W dniach 22 – 25 października 2017 w Choroszczy będzie gościła 
wystawa „Muzeum na kółkach” prezentowana przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin. Wystawie będzie towarzyszyć 
szereg działań skierowanych do społeczności lokalnej, którego 
celem będzie szerzenie dziedzictwa kultury żydowskiej. Odbędą 
się warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których skonstru-
ujemy budowle prezentujące architekturę żydowską, podczas 
warsztatów plastycznych dla dorosłych wykonamy płócienne 
torby z wzorem z tradycyjnej wycinanki żydowskiej, odbędzie 
się spacer historyczny dla młodzieży na Cmentarz Żydowski 
w Choroszczy, a także Spotkanie Pamięci, podczas którego 
przybliżona zostanie historia wyznawców Judaizmu 
zamieszkujących miasteczko w czasach przedwojennych. 
Nie zabraknie działań prowadzonych przez edukatorów 
z Muzeum POLIN: „Spotkanie z kulturą żydowską. O judaizmie 

i współczesnym życiu żydowskim w Polsce” oraz „Bliżej siebie. 
O równości w szkole. O tym jak przeciwdziałać dyskryminacji 
w szkole”.
Zapisy na warsztaty ruszają 9 października 2017!
Drogą elektroniczną na adres:  kultura@choroszcz.pl
lub pod nr tel. 725 357 788.
Pawilon wystawowy będzie można zwiedzać codziennie 
w godzinach 12 – 18. Prezentowany będzie na Placu Brodowicza 
w Choroszczy, przed Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w wydarzeniu. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie już 
niebawem na stronie kultura.choroszcz.pl

KG/M-GCKiS

Wernisaż wystawy plenerowej „Choroszczański wehikuł czasu”

Muzeum na kółkach w Choroszczy
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Wszystkim zainteresowanym osobistym rozwojem poprzez 
sztukę i sport przygotowaliśmy w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu bogatą ofertę zajęć w grupach wiekowych 
i wielopokoleniowych. Oto krótki przewodnik po zajęciach.

Poza zajęciami, które wpisały się już na stałe w nasz program 
pojawiają się nowe propozycje, a wśród nich: nauka gry na 
gitarze, pianinie, zajęcia plastyczne rysunku i malarstwa, pakiet 
zajęć fitness i  taniec nowoczesny.  Pragniemy stale 
rozbudowywać ofertę i podnosić jej standard w oparciu o 
potrzeby mieszkańców naszej gminy. Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy finansowane jest w większości z dotacji gminy, dzięki 
czemu ceny zajęć nadal mogą być kilkakrotnie niższe niż w 
sąsiednim Białymstoku. Przy czym warto nadmienić, że poziom 
zajęć i wykwalifikowanie naszej kadry niczym nie odbiega od 
innych dobrych ośrodków kultury.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa specjalne pakiety 
promocyjnych cen za udział w kilku różnych zajęciach 
w tygodniu. Szczegóły w poniższych opisach. Ponadto Centrum 
Kultury i Sportu honoruje Kartę Dużej Rodziny (20% zniżki).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą 
i do zobaczenia na zajęciach!

Zespół M-GCKiS

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-KULTURALNA
NAUKA GRY NA PIANINIE Nauka gry na instrumencie 
od podstaw. Teoria oraz zasady muzyki. Kursanci corocznie 
koncertują w Muzeum Wnętrz Pałacowych. Zajęcia pozalekcyjne 
prowadzi Michał Szymczuk wykwalifikowany instruktor 
z wieloletnim doświadczeniem. Lekcje są płatne 120 zł/mc. 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: GITARZE KLASYCZNEJ 
i AKORDEONIE 
Program zajęć będzie indywidualnie dobierany do umiejętności, 
wieku ucznia oraz jego muzycznego gustu i temperamentu. 
Lekcja trwa 45 minut (4 lekcje w miesiącu). Cena 120 zł/ miesiąc. 
Zajęcia prowadzi Giennadij Szemiet – kompozytor, profesjo-
nalny muzyk, który w pracy pedagogicznej uczy grać na gitarze, 
perkusji i akordeonie. 

KOŁO TEATRALNE DLA DZIECI
W ramach zajęć teatralnych dzieci będą ćwiczyły dykcję, pamięć, 
będziemy pracować nad empa�ą, nie zabraknie też zajęć 
ruchowych. Będziemy wspólnie pracować nad scenariuszem, by 
poruszać tematy, które na prawdę interesują uczestników koła, 
dzięki czemu wzrośnie nasze zaangażowanie w spektakl. 
Nie zabraknie elementów dramy, a wszystko będzie podane 
w formie zabawy, by łączyć przyjemne z pożytecznym.  
Zajęcia będzie prowadziła Karolina Gołębiewska. Odbywać się 
będą we wtorki w godz. 16:00 – 17:30. Koszt zajęć to 15 zł/m-c. 
Obowiązują zapisy w biurze M-GCKiS.

RYSUNEK I MALARSTWO Rysuję bo lubię, maluję bo tak mam…
Czwartki, godz. 17:00 – 19:30 w garderobie na 1. p. M-GCKiS.
Zapraszamy na zajęcia w miłej atmosferze, z zapewnionymi 
materiałami dla każdego, kto lubi tworzyć za pomocą materii 
plastycznej tak po prostu, bądź ma plany na przyszłość związane 
zawodowo z rysunkiem czy malarstwem. Zapraszamy do stałego 
cotygodniowego uczestnictwa od paź-dziernika do czerwca, 
opłata  35zł m-c. Zajęcia prowadzi: Wojciech Tekielski – plastyk 
spec. snycerstwo, zawodowo zajmujący się tatuowaniem.

CHÓR MIEJSKI
Dyrygentem chóru jest Małgorzata Olechno. W repertuarze 
chóru znajdują się wielogłosowe utwory sakralne i świeckie 
kompozytorów różnych epok, pieśni patriotyczne oraz kolędy. 
Zajęcia są bezpłatne. Próby od stycznia 2018.

KOŁO LITERACKO-PLASTYCZNE
Filia Biblioteczna w Barszczewie 
zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat,  na 
spotkania literacko- plastyczne. 
Zajęcia są prowadzone przez 
Małgorzatę Świszcz i odbywają się 
w środy o godz. 16.00. Startujemy 
od października. Wspólne spotkania mają na celu promowanie 
czytelnictwa, doskonalenie umiejętności manualnych oraz 
współpracy w grupie.  Koszt zajęć  to 10 zł/m-c.  Zapisy pod 
numerem tel. 85 719 13 90.

KLUB GIER PLANSZOWYCH 
I KARCIANYCH
Wszystkich miłośników gier 
planszowych zapraszamy do 
wspólnego grania. Zazwyczaj 
gramy w grę Munchkin, ale 
ponadto mamy kilka innych 
ciekawych pozycji w zbiorach. 
Jeśli chcesz miło spędzić czas 
odwiedź nas.
W co gramy? Gry planszowe: Gra o Tron, Munchkin Quest, Świat 
dysku, Osadnicy oraz inne. Gry Karciane: Munchkin (wszystkie 
edycje) Veto, Rok 1863, Cytadela, Chez Geek, Bang, Tak mroczny 
władco oraz inne. Może masz grę, ale nie masz z kim pograć? 
Przynieś ją do nas na spotkanie. Jeździmy również na turnieje 
i konwenty. W ramach klubu działa sekcja Munchkin.
 Zapraszamy w piątki o godz. 17:00. Zajęcia są bezpłatne!

FAMILIJNE ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE DLA NAJMŁODSZYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców popularyzujące 
czytelnictwo, znajomość bajek i doskonalące umiejętności 
plastyczne w ciepłej atmosferze. Zajęcia odbywają się dwa razy 
w miesiącu w Bibliotece Publicznej w Choroszczy.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Klub działający przy Bibliotece Publicznej w Choroszczy. 
Spotkania odbywają się z reguły raz w miesiącu. DKK jest 
adresowany do czytelników korzystających z bibliotek 
publicznych, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać 
o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik 
biblioteki.

EDUKACJA SPORTOWA

FITNESS - ZUMBA, PILATES, AEROBIC
Zajęcia są w auli MGCKiS w godzinach popołudniowych. 
Za jeden rodzaj zajęć opłata to 35 zł, przy wyborze dwóch 
odpłatność wynosi 60 zł, a pełny pakiet zajęć fitness kosztuje 
80 zł miesięcznie lub 64 zł w przypadku posiadania Karty Dużej 
Rodziny. Areobic odbywa się w poniedziałki, pilates w środy, 
a zumba w czwartki, zawsze o godzinie 19:30.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Sokolińska.

PIŁKA NOŻNA w KS NAREW CHOROSZCZ
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach piłki nożnej w klubie 
Narew Choroszcz. Dorośli mają treningi pod okiem Wiesława 
Romaniuka we wtorki i czwartki na stadionie.  Grupy 
młodzieżowe prowadzone przez trenera Jacka Sieńko mają 
zajęcia na Orliku w różne dni tygodnia, w zależności od 
ustalonego harmonogramu. Zapraszamy dzieci i młodzież 
urodzone od rocznika 2009 do rozpoczęcia kariery piłkarskiej!

Oprócz regularnych zajęć są organizowane turnieje i rozgrywki w 
różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, w budynku M-GCKiS, a także hali sportowej 
gościnnego Zespołu Szkół w Choroszczy. O szczegółach 
informujemy na naszej stronie internetowej.

K LU B FOTO G R A F I C Z N O – 
FILMOWY SOCZEWKA
Od 8 listopada zapraszamy na 
zajęcia fotograficzno – filmowe. 
Podczas spotkań klubu bę-
dziemy eksperymentować ze 
światłem, barwą, formą.
Poznamy podstawy kadro-
wania, a także obsługi aparatu 
fotograficznego. Wykonamy zdjęcia plenerowe oraz repor-
tażowe. Podejmiemy próbę stworzenia animacji poklatkowej 
i pracy z kamerą. Zajęcia poprowadzi Karolina Gołębiewska. 
Odbywać się  będą w M-GCKiS w środy w godz. 16:30 – 17:30. 
Koszt zajęć to 15 zł/m-c

TANIEC NOWOCZESNY
Kompilacja wielu stylów tanecznych charakteryzująca się 
dynamiką i różnorodnością. Podczas zajęć będzie możliwość 
rozwijania takich styli tanecznych jak: hip hop, locking, b-boying, 
jazz, a także podstawy akrobatyki. Zajęcia odbywać się będą 
poniedziałki i środy, dzieci 5-9 lat: 16:30-17:30, wiek 10+ 17:30-
19:00. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka 
Julia Kaczorowska. Odpłatność za zajęcia: 30 zł/mc (dzieci 5-9 
lat), 35 zł/mc (wiek 10+).

TANIEC TOWARZYSKI
Rumba, walc angielski, tango, czy jive nie muszą być jedynie 
marzeniem! Zapraszamy na lekcje tańca towarzyskiego 
z utalentowaną i odnoszącą sukcesy na parkiecie Karoliną 
Poniatowicz w M-GCKiS! Skorzystajcie z okazji, ponieważ to 
właśnie Wy możecie zostać już niebawem królem i królową 
parkietu każdego wesela, bankietu, czy sylwestra, na którym się 
pojawicie! Koszt 30 zł (grupa młodsza), 40 zł (grupa starsza).

PLASTYKA DLA MŁODSZYCH i STARSZYCH DZIECI DZIECI
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 8 (grupa młodsza) 
i starszych (9-11) lat są świetną okazją do nieskrępowanej 
ekspresji twórczej w różnych technikach plastycznych oraz do 
tworzenia nietypowych dzieł za pomocą niekonwencjonalnych 
materiałów. Prowadzenie: Anna Kulikowska. Start zajęć 
w październiku.

RYTMY CZASU / RHYTM OF TIME
Pod dyrekcją Jerzego Tomzika. W jego skład wchodzą dzieci, 
młodzież oraz osoby dojrzałe. Chórzyści dwa razy w tygodniu 
uczą się podstaw śpiewu oraz właściwej prezencji na scenie. 
Wykonują repertuar głównie rozrywkowy – zarówno klasykę, jak 
i mniej znane utwory. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zespół regularnie koncertuje i nagrywa płyty. Zajęcia dla grupy 
młodszej odbywają się we wtorki i w piątki od 17:00, a dla grupy 
starszej we wtorki i piątki od 19:00.

Zajęcia w Centrum Kultury i Sportu - twórz, baw się, rozwijaj!
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Kolejna odsłona Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy już się 
rozpoczęła. W szranki stanęły trzy projekty. Który z nich zyska 
uznanie mieszkańców, dowiemy się po zakończeniu 
głosowania. Przypominamy iż głosowanie na wybrany projekt 
będzie przeprowadzone w terminie od 25.09 do 16.10, a 
głosować mogą mieszkańcy Choroszczy. Dzisiaj przedstawiamy 
Państwu charakterystykę projektu nr.1 złożony przez 
pracownika MGCKiS w Choroszczy Adama Kamieńskiego.  
Projekt zakłada adaptację pomieszczenia na magazynek 
sprzętowy – mini studio nagrań, obejmuje także zakup 
niezbędnego wyposażenia takiego studia czyli sprzętu 
nagłośnieniowego. Szerzej o projekcie w opisie poniżej:

Projekt nr 1: KULTURA W CHOROSZCZY NAJLEPSZĄ 
INWESTYCJĄ
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wiele przedsięwzięć 
przeprowadza w oparciu o zgłaszane potrzeby mieszkańców. 
Jeżeli jest w stanie zawsze wspiera lub wdraża pomysły 
obywateli.Nasza strategia działania ma model partycypacyjny, 
dlatego wprowadziliśmy w życie wiele działań i inicjatyw, które 
zostały zgłoszone przez mieszkańców (zajęcia fitness dla 
seniorów, uruchomienie zajęć fitness open na Orliku w okresie 
letnim, zajęcia karate i szachowe, naukę gry na gitarze, zajęcia 
fotograficzne, seanse kinowe, a także wiele inicjatyw w terenie). 
Z chęcią wspieramy imprezy i wydarzenia na trenie miasta i gminy 
Choroszcz, o co często proszą mieszkańcy. Pomagaliśmy przy 
realizacji: uroczystości państwowych i religijnych, zawodów 
strażackich, pikników i festynów, które organizowane były przez 
mieszkańców, spotkań i szkoleń. Zorganizowaliśmy na prośby 

mieszkańców pokazy filmowe, spektakle teatralne dla dzieci 
i dorosłych, koncerty, warsztaty baletowe, czy zlot motocyklistów. 
Po długiej przerwie wrócił na ulice miasta Bieg Niepodległości.
Bezpłatnie udostępniamy pomieszczenia i obiekty na spotkania 
stowarzyszeniom, zespołom, urzędowi, piłkarzom, szkołom, 
harcerzom, wędkarzom i wielu innym grupom działającym na 
terenie naszej gminy. By być jeszcze bliżej mieszkańców 
i wychodzić im naprzeciw dołączyliśmy do elitarnego grona 
Domów Kultury+. Udział w tym programie pozwolił nam na 
przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców, a pozyskane 
środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie inicjatyw, które 
są w trakcie realizacji. Dzięki naszej pasji, jaką jest nasza praca, 
umiejętnościom i zapale jesteśmy w stanie wspierać wiele działań 
i realizować pomysły mieszkańców. Od kilku lat pracownicy 
starają się o dofinansowanie z programów dotacyjnych w tym 
ministerianych na zakup infrastruktury domów kultury, jednak 
zazwyczaj ułamki procentów dzielą nas od pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku.
Cały szereg wydarzeń możemy zorganizować bez ponoszenia 
kosztów dzięki zasobom i sprzętowi, który mamy na wyposażeniu. 
Tak więc wspieramy i realizujemy inicjatywy mieszkańców 
korzystając z profesjonalnych programów komputerowych, 
sprzętu foto-video, namiotów, krzeseł. Największą potrzebą, 
z jaką lokalni aktywiści zwracają się do Centrum jest sprzęt 
nagłośnieniowy. Nasz sprzęt muzyczny bierze udział niemal we 
wszystkich wydarzeniach na terenie gminy. Nagłaśnialiśmy nim 
obchody świąt państwowych i religijnych, koncerty, spektakle 
teatralne, zawody sportowe i strażackie, spotkania autorskie, 
konferencje, plenerowe pokazy filmów, sesje rady miejskiej, 
Dzień Ogórka, Dni Choroszczy, animacyjne działania w terenie 
i wiele wiele innych.
Niestety wszystko co od kilkunastu lat jest intensywnie używane 
traci swoje właściwości. Tak stało się z naszym sprzętem, czego 
doświadczyć mogły osoby przybyłe na wydarzenia. Służąca nam 
i mieszkańcom od dawna aparatura lata świetności ma już za 
sobą. W tej chwili częściej musi być serwisowana, co generuje 
koszty oraz sprawia, że nie jest w dyspozycji w coraz dłuższych 
okresach czasu z powodu konserwacji. Część sprzętu jest już tak 
zużyta, że koszty naprawy przewyższają zakup nowego. 
Pieniądze, które musimy przeznaczać na serwisowanie lub 
najmowanie sprzętu z zewnątrz moglibyśmy wykorzystać na 
realizację jeszcze większej ilości działań na rzecz mieszkańców. 
Dodatkowo nowy sprzęt podwyższyłby poziom programu 
artystycznego oferowanego przez Centrum Kultury. Jak 
powszechnie wiadomo, w XXI wieku elektronika jest podstawą do 
działania każdego z nas, a kreatywni twórcy nowych technologii 
sprzyjają rozwojowi branży techniki scenicznej. By nie odstawać 
od norm panujących wśród zespołów muzycznych, czy twórców 
spektakli, zakup nowoczesnego sprzętu, który będzie służył nam 
przez lata jest najzwyczajniej niezbędny.
Dlatego jako pracownik Centrum Kultury i Sportu złożyłem projekt 
do Budżetu Obywatelskiego, który zakłada realizacje studia 
nagrań i zakup nowego sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia 
(którego w tej chwili centrum praktycznie nie ma). Nowy sprzęt 
pozwoli nam na realizowanie aktualnych wydarzeń na należytym 
poziomie oraz na organizacje wielu nowych. Pieniądze 
zaoszczędzone na serwisowaniu lub wyjmowaniu sprzętu z miłą 
chęcią przeznaczymy na koszty organizacji spotkań, pokazów, 
koncertów, spektakli, warsztatów. Realizacja projektu pozwoli 
zapraszać nowych artystów, którzy ze względu na braki 
w nagłośnieniu czy oświetleniu nie byli zainteresowani występami 
w Choroszczy, a centrum nie zawsze jest w stanie wynająć 
to wszystko od zewnętrznych podmiotów, ponieważ generuje 
to duże koszty. Zakup nowego nagłośnienia i oświetlenia pozwoli 
na organizowanie imprez na większą skalę i lepszej jakości. 
Zwracamy się z prośbą o poparcie projektu „Kultura w 
Choroszczy – najlepszą inwestycją”. Każdy głos jest dla nas 
ważny, a realizacja projektu przysłuży się wszystkim 
mieszkańcom, co będzie dla całej społeczności gminy Choroszcz 
największą wygraną!

Adam Kamieński

z Choroszczy z panem Rafałem Stypułkowskim na czele. 
Dziękujemy partnerowi wydarzenia, Muzeum Wnętrz Pała-
cowych w Choroszczy oraz sponsorom: Cassablanca Catering, 
PLUS Materiały Budowlane, firmom PARTA, TOMUŚ, autoEMka, 
MARKBUD, RAMRED, oraz Tomaszowi Bagińskiemu. Impreza 
odbyła się przy współpracy z Urzędem Miejskim w Choroszczy.
Zapoczątkowana współpraca muzyków i motocyklistów 
z pewnością zaowocuje niejednym, pięknym wydarzeniem 
w przyszłości. Trzymamy kciuki za dalszą, pomyślną współpracę 
i zapraszamy na kolejne edycje Jam Session w Stajni!

tekst i foto KG/M-GCKiS

17 września 2016 roku odbyła się MotoJam Session w Stajni. 
Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe ze względu 
na towarzyszących imprezie Motocyklistów z Choroszczy. 
Muzycy spotkali się na Jam Session w Stajni już po raz szósty.

Jam Session w Stajni od lat zrzesza muzyków. W tym roku grono 
pasjonatów poszerzyło się o bardzo liczną grupę Motocyklistów 
z Choroszczy oraz okolic. Wielbiciele nie tylko jednośladów 
licznym gronem stawili się na placu przy Stajni. Goście mogli 
podziwiać ich motocykle i samochody oraz porozmawiać 
z właścicielami. Wydarzeniu towarzyszyło zaprzyjaźnione 
z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu Stowarzyszenie 
Miłośników Motoryzacji i Techniki Moto Retro. Wśród 
uczestników pojawił się na motocyklu Burmistrz Choroszczy, 
pan Robert Wardziński. Warkot silników można było usłyszeć 
w niemalże całej Choroszczy, a niezwykłe pojazdy licznie 
pojawiały się na ulicach miasta. Wszyscy motocykliści otrzymali 
od organizatorów pamiątkowe koszulki.
Jako pierwsi na scenie pojawili się znani i lubiani Nervovoohoży, 
którzy dali porywający koncert. Nie zabrakło mocnych brzmień, a 
charyzmatyczni wokaliści z przekazem swoich piosenek wzbudzili 
aplauz publiczności. Po występie naszego lokalnego zespołu głos 
zabrał Robert Terlikowski, który opowiadał o swojej podróży 
motocyklem przez Europę. Ciekawa prezentacja urozmaicona 
zdjęciami z wyjazdu to dowód, że marzenia inspirowane filmem 
mogą się ziścić.
Kolejny występ sceniczny należał do zespołu Tharsys. Mocne 
brzmienie znów królowało na MotoJam Session. Niespodzianką 
był przyjazd zespołu Deep z Białegostoku. Panowie po swoim 
koncercie zostali z nami na wspólnym jammowaniu.
Scena została otwarta dla muzyków, którzy chętnie miksowali 
składy i próbowali nowych brzmień w improwizacji. Jammowanie 
budziło wiele pozytywnych emocji zarówno w muzykach jak 
i publiczności, która pomimo chłodu trwała do ostatnich nut pod 
sceną.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, Motocyklistom 

Mocne brzmienia 
– MotoJam Session w Stajni 

ORLIK SIEDEM DNI w TYGODNIU
Zapraszamy także do codziennego korzystania z obiektu ORLIK 
na którym znajduje się ogólnodostępne boisko do piłki nożnej, 
a także boisko wielofunkcyjne gdzie można zagrać w siatkówkę 
lub koszykówkę, a w okresie zimowym sezonowe lodowisko. 
Orlik jest otwarty przez cały tydzień od godziny 13 do 21. 
Opiekunem obiektu jest Wojciech Błaszko.

WYJAZDY NA WYDARZENIA SPORTOWE
To także jeden z elementów na który zapraszamy. Były już 
organizowane wyjazdy na mecze Jagiellonii Białystok i piłkarskiej 
reprezentacji narodowej. Zainteresowanie jest co raz większe, 
będziemy więc starali się organizować więcej takich wyjazdów, 
nie tylko na mecze piłki nożnej ale także na inne wydarzenia.

ZAPISY I INFORMACJE:
85 719 14 31, 725 357 788

kultura@choroszcz.pl /temat: ZAPISY/ 

Oczywiście zapraszamy do odwiedzania siedziby Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 
(środkowe wejście od Placu dra Z. Brodowicza).

HONORUJEMY KARTĘ 
DUŻEJ RODZINY: 

– 20% ZNIŻKI
Płatność za wszystkie zajęcia jest ryczałtowa (nie rozbijamy jej na 
poszczególne godziny, docelowe zajęcia odbywają się w każdym 
tygodniu i są odpracowywane za nieobecności). 
Osoby, które wylegitymują się Kartą Dużej Rodziny otrzymają 
zniżkę 20% za zajęcia (zniżka nie dotyczy wyjazdów na imprezy 
kulturalne i sportowe). 

Za zajęcia można też płacić przelewem na konto Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sporu w Choroszczy: 
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430. W tytule proszę wpisać 
nazwę zajęć i imię i nazwisko osoby uczestniczącej.

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sporu w Choroszczy jest 
samorządową instytucją kultury gminy Choroszcz. Działa nie-
przerwanie od 1993 roku. Oferujemy profesjonalne warsztaty 
i atmosferę wolną od szkolnego stresu.    

Zespół M-GCKiS
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16 września 2017 przy 
świetlicy OSP w Żółtkach 
swoje obozowisko rozsta-
wili Indianie z plemienia 
Apaczów. Początkowo 
było ich trzech, ale po 
kilku godzinach wspa-
n i a ł e j  za b a w y  k a żd y 
z przybyłych gości mógł 
poczuć się niczym wódz 
Winnetou z powieści Karola Maya. Na spotkaniu pojawił się 
dwukrotny mistrz świata w paralotniarstwie – Tomasz 
Kudaszewicz, który snuł opowieści o lataniu i wykonał 
pokazowy przelot. 

Dawno temu, przy świetlicy OSP w Żółtkach, odbył się piknik 
indiański, który zapamiętali mieszkańcy. Pomysł na stylizację 
wydarzenia mógł pochodzić od drogowskazu, który wskazuje na 
dwie miejscowości: Dzikie – Żółtki, choć nikt nie ma co do tego 
pewności. Podczas kwietniowego spotkania ze społecznością 
lokalną pracownicy M-GCKiS usłyszeli o wydarzeniu sprzed lat i 
potrzebie edukacji kulturalnej wsi. Piknik miał na celu integrować 
społeczność, budować ich tożsamość, a także przybliżać kulturę 
Indian pięknie opisaną przez niemieckiego powieściopisarza.
Festyn zgromadził wielu mieszkańców Żółtek. Mogliśmy nauczyć 
się strzelać z łuku, wymalować na twarzach plemienne maski, 
zrobić pióropusze. Odbył się szereg konkurencji, dzięki którym 
mogliśmy przybliżyć inne pozycje z kanonu literatury (np. 
naklejanie piegów Pana Kleksa), zapolować – w tym wypadku na 
balony i wyłonić nowego Winnetou z Żółtek! Nie mogło 
zabraknąć czytania fragmentów powieści „Winnetou” Karola 
Maya. Książki były dostępne przez czas trwania imprezy.

Dzięki temu przekaz pokoleniowy jest zachowany, a tradycja 
wciąż kultywowana. Wydarzenie pod nazwą "Choroszcz tańczy!" 
było odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców i mieszka-
nek Choroszczy oraz gminy. Społeczność lokalna żywo zareago-
wała na ideę imprezy tego typu.
Kolejnym działaniem było „Czytanie&plażowanie” na Komino-
wym Bajorze. Odbyło się ono 15 lipca i zgromadziło całe rodziny 
z dziećmi. W miłej familijnej atmosferze czytaliśmy na głos bajki.  
Wydarzenie to zrealizowało cel zintegrowania rodzin, stworzenia 
możliwości wspólnie spędzonego czasu, bez ryzyka i narażania na 
zachowania dysfunkcyjne w postaci spożywania alkoholu. 
Czas ten był świetną okazją do tego, by bliżej się poznać i w 
bezpiecznych warunkach czytać bajki. Wydarzenie to promowało 
zdrowy styl życia oraz czytelnictwo wśród młodzieży i dzieci.
Następnym wydarzeniem było ogrodnictwo społeczne. Akcja 
odbyła się 22 lipca pod Urzędem Miejskim w Choroszczy. 
Wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Choroszczy 
zasadziliśmy sadzonki kwiatów na skwerze pod Urzędem. 
Zadanie to promowało zdrowy tryb życia oraz ekologię. Urban 
gardening to trend społeczny, którego celem jest uprawianie 
różnego rodzaju roślin w szeroko rozumianej przestrzeni 
miejskiej, w celu edukacji najmłodszych, zawiązywania się więzi 

Lato za nami. Gorące dni przeminęły. Przed nami długie, chłodne 
wieczory. Aby umilić czas przybliżymy wydarzenia, które miały 
miejsce w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy w ramach nowego cyklu imprez finansowanego z 
ze środków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na terenie gminy Choroszcz pt. "Fes�wal 
Wzajemności".

Skąd w ogóle wzięła się nazwa tegoż fes�walu? Zależało nam, by 
podkreślić i uwidocznić tak ważne dla ludzi więzi społeczne. 
Relacje międzyludzkie są jednym z głównych elementów 
zdrowego życia. A wzajemność wzmacnia te relacje. Jest to 
pewnego rodzaju wymiana emocji, energii, które krążą od 
człowieka do człowieka. Wzajemność to wartość sama w sobie. 
Chcieliśmy, by ten cykl wydarzeń był ukierunkowany na człowieka, 
na rodzinę, sąsiada, współmieszkańca. Tak, by się lepiej 
poznawać, być otwartym na siebie i na to, co może nieść ze sobą 
wspólnota. Fes�wal zakładał twórcze i ciekawe spędzanie czasu 
tak, by odciągnąć dzieci, młodzież, ale też dorosłych od zachowań 
ryzykownych, od popadania w uzależnienia i niebezpieczne dla 
zdrowia i życia używki. Wydarzenia w tym cyklu były sfokusowane 
na wzajemnych dobrych uczuciach, działaniach, które miały na 
celu wspólne spędzenie czasu. Naszym celem było także 
kreowanie i promowanie wizerunku Gminy Choroszcz jako 
jednostki wzmacniającej działania z obszaru profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień, promującej zdrowy styl 
życia, a jednocześnie przyciąganie i angażowanie w wydarzenia 
kulturalne wszystkich chętnych. Wyszliśmy na przeciw także 
tworzeniu oraz wspieraniu powstawania warunków sprzyjających 
realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzy-
mywanie się od spożywania alkoholu bądź prowadzi do 
pozytywnych zmian w strukturze konsumpcji napojów alkoho-
lowych, w tym zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Nasze wydarzenia 
były działaniem profilaktycznym promującym trzeźwe, zdrowe 
i bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego, w tym dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Taniec, teatr, film, ogrodnictwo społeczne, fes�wal latawców, 
wspólne czytanie bajek, w końcu warsztaty streetartu i mural, 
warsztaty plastyczne – to wszystko odbyło się w ramach Fes�walu 
Wzajemności w przestrzeni miasta Choroszcz.  

Pierwszym działaniem w ramach Fes�walu Wzajemności były 
warsztaty oraz potańcówka z kapelą na żywo polskich tańców 
tradycyjnych. Odbyło się ono 8 lipca pod namiotem przed 
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Zgromadziło około 50 osób, głównie mieszkańców i mieszkanek 
Choroszczy i gminy Choroszcz. Obecnie tańce tradycyjne cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. Integrują one społeczności 
lokalne, zarówno osoby starsze, jak i młode pokolenia biorą udział 
w tego typu wydarzeniach. Istnieje cały nurt powrotu do korzeni, 
młode osoby uczą się grać i tańczyć do tradycyjnych utworów. 

społecznych, poprawie jakości przestrzeni miejskich i innych. 
Wydarzenie to pozwoliło na umocnienie więzi sąsiedzkich, 
wspólne spędzenie czasu z dala od alkoholu i innych używek. 
Dzieci i młodzież mogła razem poprzez zabawę edukować się 
w dziedzinie estetyki przestrzeni miejskiej oraz ekologii.
Także w ramach Fes�walu Wzajemności zaprosiliśmy do 
Choroszczy teatr Urwis z przedstawieniem „Król zwierząt”. 
Spektakl oraz warsztaty miały miejsce 29 lipca na Kominowym 
Bajorze. Było to mądre i pouczające wydarzenie, bowiem teatr 
jest niezwykłą siłą, poprzez zabawę uczy. Dzieci nabywają 
nowych kompetencji i umiejętności. Warsztaty pozwoliły 
dzieciom na aktywne uczestnictwo w wydarzeniu, a także 
przekazały niezbędne wzorce zachowań społecznych, jak 
również uzmysłowiły  rolę norm i  reguł  panujących 
w społeczeństwie.
Kolejnym wydarzeniem był Fes�wal Latawców „Latawce, 
dmuchawce, wiatr”, które odbyło się w dniu 5 sierpnia na osiedlu 
Wichrowe Wzgórza. Impreza ta zgromadziła około 80 chętnych, 
rodziców i dzieci. Wspólnie konstruowaliśmy latawce, 
a następnie puszczaliśmy je z górki oraz zorganizowaliśmy 
konkurs na najpiękniejszy i najszybciej latający latawiec.
Naszą następną propozycją dla dzieci i młodzieży były warsztaty 
pt. „Mój portret”, które miały miejsce 12 sierpnia na placu zabaw 
przy ul. Słowackiego 8. Wydarzenie to zaangażowało całe rodziny 
z dziećmi. Zajęcia plastyczne okazały się być wspaniałą 
alternatywą dla siedzenia w domu czy bawienia się telefonem 
komórkowym. Dzieci chętnie wykonywały swoje portrety na folii 
streczowej, by następnie fotografować się z nimi aparatem 
Polaroid.
19 sierpnia natomiast wspólnie malowaliśmy mural na ścianach 
Orlika w Choroszczy. Mural dotyczył tematyki życia w trzeźwości 
i z dala od używek. Tego dnia odbyły się także warsztaty 
streetartu dla młodzieży. Mural pięknie przyozdobił budynki 
Orlika, a przy tym sławi ideę zdrowego życia, pełnego pasji.
Ostatnim wydarzeniem w cyklu Fes�wal Wzajemności był pokaz 
filmu familijnego „Amazonia. Przygody małpki Sai” na 
Kominowym Bajorze. W dniu 26 sierpnia na plaży został 
rozstawiony ogromny ekran, na którym wyświetliliśmy film. 
Impreza zgromadziła około 80 osób, które rozsiadły się wygodnie 
na leżakach lub kocach i z zainteresowaniem śledziła losy małpki. 
Wszystkim bardzo podobała się idea oglądania seansu 
w plenerze, rodziny z dziećmi były zachwycone możliwością 
takiego spędzania wolnego czasu.
Fes�wal Wzajemności okazał się nie lada sukcesem. Wydarzenia 
były ciekawe i angażujące. Gromadziły szerokie rzesze 
mieszkańców i mieszkanek Choroszczy i gminy Choroszcz. 
Była to jakże zróżnicowana i interesująca propozycja twórczego 
spędzania czasu wolnego dla wszystkich pokoleń. 

Mamy nadzieję, że niejedna osoba odkryła dla siebie pasje, które 
odciągną ją od zachowań ryzykownych i zagrażających życiu lub 
zdrowiu.

Anna Kulikowska

Wydawało się, że na niebie pojawił się nawet legendarny 
Thunderbird! Był to Tomasz Kudaszewicz, dwukrotny mistrz 
świata w paralotniarstwie i właściciel szkoły DRAGON, który wraz 
z kolegami przybył na piknik. Dzięki panom mogliśmy rozsiąść się 
w uprzęży, zobaczyć rozstawione skrzydła paralotni, a także 
posłuchać c iekawych opowieści  o  lataniu.  Warunki 
atmosferyczne sprzyjały, by wzbić się w powietrze i na pokaz 
lotniczy nie czekaliśmy długo. Po chwili z nieba spadły cukierki – 
efekt rytualnych tańców, a nad głowami spoglądającymi w niebo 
mistrz świata prezentował piruety i akrobacje. Szkoła 
paralotniarstwa DRAGON ufundowała nagrodę dla nowego 
Winnetou z Żółtek – przelot paralotnią, którą osobiście wręczył 
Tomasz Kudaszewicz!
W kulturze Indian dużą rolę odgrywa ogień. Nie mogło zabraknąć 
go i w Żółtkach: płonęło ognisko, przy którym zgromadzili się na 
rozmowach mieszkańcy wsi, a na zakończenie spotkania odbył się 
pokaz fireshow, który zachwycił gości oraz przysporzył 
niezapomnianych wrażeń. Każdy, kto był na pikniku bawił się 
doskonale, a mieszkańcy wsi zacieśnili więzi. Legendy o wodzu 
Winnetou z Żółtek i sobotnim popołudniu będą snuły się długimi 
latami!
Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania Instalacja Kultury 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w 
ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.
Nagrodę dla Winnetou, jaką jest przelot paralotnią ufundował 
dwukrotny mistrz świata w paralotniarstwie – Tomasz 
Kudaszewicz, właściciel DRAGON Szkoła Paralotniowa. 
Dziękujemy!

tekst: KG/M-GCKiS, fot: KG/M-GCKiS, Marek Sokół

Festiwal Wzajemności - letnia odsłona Centrum Kultury i Sportu 

fot. Marek Sokół

Klepaczanki na dożynkach

W niedzielę 17 września zespół folklorystyczny Klepaczanki brał 
udział w gminnych dożynkach w Czarnej Wsi Kościelnej. Całe 
wydarzenie odbywało się w budynku Wiejskiego Domu Kultury.
Całość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, odprawioną przez 
miejscowego księdza. Podczas mszy złożone zostały wieńce 
dożynkowe oraz plony ziemi. Po mszy nastąpiły przemówienia 
przedstawicielki starostwa powiatowego oraz burmistrza Czarnej 
Białostockiej. Następnie miał miejsce obrzęd krojenia chleba 
w wykonaniu zespołu Czarnowiacy. Występy artystyczne rozpoczął 
zespół z Klepacz. Zostały zaprezentowane pieśni żniwne oraz 
pieśni ludowe. Po nim wystąpił zespół Czarna Jagoda, a później 
tearzyk Zryw. Następnie prezentowały się zespoły Trans oraz Trio 
Akord. W tzw. międzyczasie można było uczestniczyć w ciekawych 
konkursach, m.in. dojenia krowy, wbijania gwoździ na czas. 
Przeprowadzony został turniej gospodyń wiejskich. Wydarzenie 
obfitowało również w bezpłatne atrakcje dla dzieci.
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie oraz wspaniałą atmosferę. 
A wszystkich zainteresowanych śpiewem i występami z zespołem 
Klepaczanki zachęcamy do przyłączenia się do zespołu, próby 
odbywają się w każdą środę o godz. 17:00 w remizie w Klepaczach. 
Zespół Klepaczanki działa przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy i prezentuje folklor podlaski, ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Choroszcz.

Tekst AK/Fot.Andrzej Kudlewski

Instalacja Kultury: Żółtki na Pikniku Winnetou
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W niedzielę 13 sierpnia już p raz 28. alejki 
parkowe przy Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy rozkwitły ferią barw straganów 
z jadłem, powidłem, sztuką, rzemiosłem 
i wszelakim asortymentem niezbędnym dla 
tysięcy odwiedzających imprezę pełną lata – 
największe wydarzenie plenerowe gminy 
Choroszcz i zachodniej Białostocczyzny. 
Burmistrz Choroszczy i Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zadbali 
nie tylko o obfity targ, lecz również o wiele 
innych atrakcji, co ważne, pogoda dopisała.

Przez sześć godzin najmłodsi uczestnicy Jarmarku 
Dominikańskiego w Choroszczy mogli korzystać 
z zabaw, gier, warsztatów w Ekostrefie Dziecka. 
Milusińscy zainspirowani spektaklem teatralnym 
„Śmieciosztuka” tworzyli piękne maski teatralne 
i wielgachną Ekobabę, która poprowadziła 
finałową paradę na jarmarkową scenę. Były też 
dziesiątki innych zabaw, a w nagrodę unikatowe 
torby bawełniane z nadrukiem. Strefa funkcjo-
nowała tak barwnie dzięki grantowi z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Białymstoku na realizację 
konkursu i festynu familijnego „Ekogag”. W czasie 
festynu aż 680 wspomnianych toreb przyjaznych 
środowisku trafiło w ręce odwiedzających 
imprezę. Powstały też prace namalowane przez 
setki osób.
O 19:30 odbyła się gala 
fina łowa konkursu . 
Burmistrz Choroszczy 
Ro b e r t  Wa rd z i ń s k i 
wręczył 6 wyróżnień 
( n a g r o d a m i  b y ł y 
albumy o tematyce 
przyrodniczej) oraz 14 
wyczekiwanych przez 
młodych filmowców 
z  g m i n y  C h o r o s z c z 
rowerów wraz z albu-
mami o przyrodzie. 
Burmistrz pogratulował wszystkim uczestnikom 
i  i c h  ro d z i n o m ,  k t ó r e  m o g ł y,  z g o d n i e 
z regulaminem konkursu, wspierać przed-
sięwzięcia latorośli.
Ekostrefa nie była jedyną atrakcją dla dzieci. Przez 
wiele godzin nad placem jarmarkowym górowały 
dmuchane budowle Rodzinnej Strefy Bez 
Procentów, gdzie młódź mogła bezpiecznie 
hasać, brykać, zjeżdżać, nurkować w piłeczkach i 
gubić się (tylko na chwilę) w labiryncie. Wodzirej 
strefy korzystał z dobrego nagłośnienia, niemniej 
okrzyki radości młodych użytkowników atrakcji 
nie raz skutecznie zagłuszały silne głośniki. Był to 
znak, że zabawa dzieje się w najlepsze. Strefę 
uczącą, jak bawić się rodzinnie bez alkoholu 
sfinansowana z budżetu gminy Choroszcz z puli 
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień na terenie gminy 
Choroszcz.
Obok obu stref na najmłodszych czekały też łączki 
z kucykami oraz plac służb mundurowych, gdzie 
na tysiące pytań wyczerpujących odpowiedzi 
udzielali policjanci oraz strażacy z OSP Choroszcz. 
Kto zliczy, ile tuzinów dzieci odwiedziło wóz 
bojowy straży, ten bez problemu zda maturę z 
matematyki! A na wszystkich, i starszych, i 
młodszych, czekała bramka wodna z ZCWiK 
Choroszcz niosąca ochłodę.
Dużą popularnością podczas Jarmarku cieszyły 
się strefy relaksu. Leżaki, które były rozstawione 
w różnych miejscach imprezy pozwalały 
przybyłym na chwilę odpoczynku i wytchnienia 
pomiędzy zakupami a doznaniami artystycznymi.
A w plenerze z każdą godziną było coraz bardziej 
gorąco, nawet dosłownie bitewnie. W tym roku 
Jarmark Dominikański rozciągał się na przestrzeni 
aż 7 kilometrów, bo obejmował uroczystości 
w Złotorii, a działo się tam wiele. Ponad 80 
rekonstruktorów odtwarzało bitwę z 1920 roku. 
Wydarzenie przyciągnęło wiele osób, które 
wracając z militrnej przygody w Złotorii odwie-
dziło Jarmark.
W Choroszczy panowali cywile. Od południa do 
późnego wieczoru cudne nuty wygrywała kapela 
Bałamuty krążąca po placu targowym. Na ludowo 
i z dowcipem koncertowała duma podlaskiej 

sceny folklorystycznej – Klepaczanki. Występ był 
wielobarwny, z przytupem i z pasją.
Teraz mogło być tylko goręcej! Zespół Miami 
ogrzał  rosnącą z każdą minutą publikę 
przebojami Sexy żona i Słodka figlarna. Koncert 
zyskał gromkie owacje, które nie opuszczały 
Jarmarku Dominikańskiego w czasie wielkiego 
koncertu na dwudziestolecie formacji Junior. 
Marcin Popławski porwał do tańca choroszczan 
i licznych gości, przypomniał największe hity i nie 
mógł szybko zejść ze sceny, bo rozgrzana do 
białości publika słusznie domagała się kolejnych 
bisów, było cieplej niż w Juracie. Bo przecież 
Jarmark Dominikański to impreza pełna lata!
Kto czekał na spokojniejsze rytmy, bez wątpienia 
mógł kołysać się w dancingowym klimacie lat '80 
wraz z przebojami formacji Oldstyle. To nowa 
jakość na podlaskiej scenie muzycznej, cieszymy 
się, że została ciepło przyjęta przez znakomitą 
choroską publiczność.

Letni wieczór bez burzy?
 Muzyczne wyładowanie najlepszego w kraju 
rocka zafundowała Kobranocka i Róże Europy. 
Były hity, hiciory i przeboje z najwyższej półki. 
Nie zabrakło „Jedwabiu”, tłum śpiewał refren 
„Kocham Cię, jak Irlandię”, a scena błyszczała od 
gwiazd. Takie koncerty zdarzają się tylko 
w Choroszczy na Jarmarku Dominikańskim!

Nie byłoby Jarmarku Dominikańskiego, gdyby 
nie szeroka współpraca. Centrum Kultury i 
Sportu w Choroszczy dziękuje serdecznie 
wszystkim, którzy wsparli imprezę. Burmistrzowi 
Choroszczy dziękujemy za pomoc w organizacji, 
za honorowy patronat i wsparcie wydarzenia 
grantem z budżetu gminy. Dziękujemy za ofiarne 
wsparcie i moc pracy Urzędowi Miejskiemu w 
Choroszczy, za gościnę Muzeum Podlaskiemu 
i Muzeum Wnętrz Pałacowych, za hojność 
wszystkim sponsorom – sponsorowi głównemu 
– producentowi marki Żubr, dziękujemy też 
sklepowi Plus – materiały budowlane. Policja 
i OSP w Choroszczy po raz kolejny pięknie 
współtworzyły jarmark, dziękujemy za to. 
Dziękujemy lokalnym organizacjom poza-
rządowym, niestrudzonym wolontariuszom, 
handlowcom i ochronie – razem zbudowaliśmy 
piękną, sympatyczną imprezę bezpieczną dla 
wszystkich pokoleń.
Dziękujemy mediom, dzięki którym tysiące osób 
mogło dowiedzieć się o jarmarku i jego 
atrakcjach, dziękujemy Twojej Telewizji 
Regionalnej prowadzącej studio wprost z naszej 
imprezy – nigdy żadna telewizja nie podawała 
tak wiele informacji o jarmarku, nigdy tak wiele 
osób współtworzących imprezę nie znalazło się 
na wizji. Dziękujemy Radiu Eska za gorące 
audycje i dziesiątki konkursów przeprowa-
dzonych wprost z pola festynu – byliście 
znakomici! Dziękujemy lokalnym gazetom za 
troskę, by przekazać informacje i relacje o 28. 
Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy.
I na koniec najważniejsze.
D z i ę ku j e my  Wa m  w s z y st k i m ,  k tó r z y 
wybraliście po raz pierwszy lub po raz kolejny 
Jarmark Dominikański. Wasza wielotysięczna 
obecność jest najlepszą motywacją do jeszcze 
bardziej wytężonej pracy nad kolejną edycją 
naszej wspólnej imprezy pełnej lata.

Zapraszamy na XXIX Jarmark Dominikański! 
Będzie barwnie, bogato, gorąco, koncertowo, 
gwiaździście. Taka impreza tylko w Choroszczy! 
Do zobaczenia 5 sierpnia 2018 roku!

WJC/M-GCKiS, UM,
fot. KG/M-GCKiS

Miłośnicy „zielonego złota” z Kruszewa i okolic 
– jak można nazwać popularne ogórki – 
tłumnie odwiedzili Kruszewo, gdzie odbył się 
już 18. Ogólnopolski Dzień Ogórka. 

Nim impreza się rozpoczęła, zebrani uczestniczyli 
w polowej mszy świętej celebrowanej przez 
ks. dra Bogusława Kieżela, proboszcza parafii 
w Konowałach. Następnie wszystkich zgroma-
dzonych serdecznie powitał Robert Wardziński 
burmistrz Choroszczy, który tym samym oficjal-
nie otworzył 18. Dzień Ogórka w Kruszewie.
Wystawcy zadbali o to, by odwiedzający mogli 
nabyć unikatowe w skali kraju produkty lokalne: 
ogórki, kapustę, chleby, wędliny czy miody. 
Nie brakowało wspaniałego rzemiosła: wyrobów 
drewnianych i ceramiki. Mimo deszczu, pogoda 
ducha nie opuszczała uczestników imprezy. 
Dziesiątki osób wzięły udział w konkursach rzutu 
ogórkiem, niejedna otrzymała upominek za 
celność. Nie zabrakło oczywiście ogórków, a ich 
największym smakoszem okazał się Sławomir 
Halicki, który najszybciej obrał i zjadł pół 
kilograma zielonego złota Kruszewa i okolic.
Na scenie królowały najpierw Klepaczanki – 
zespół od lat przynoszący sławę całej gminie 
Choroszcz, następnie publika miała przyjemność 
wysłuchać śpiewającej i muzykującej rodziny 
Lewkowskich, czyli zespołu Dobrzyniaków 
z Dobrzyniewa Dużego oraz kapeli Czarno-
wiaków z Czarnej Wsi Kościelnej. O dobry humor 
gości zadbał kabaret Zryw, również z Czarnej Wsi 
Kościelnej.
Najsmaczniejszą potrawę z ogórkiem w roli 

głównej przygotowała Alina Bruszewska. 
Jej kruszewski ogórek w sałatce z kurkumy 
zdobył podniebienia jury, a pani Alina wygrała 
piękny mikser. Maciej Żywno, wicemarszałek 
województwa podlaskiego, wręczył tę nagrodę 
ufundowaną przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego – instytucję, która 
od lat wspiera nasz wyjątkowy nadnarwiański 
festyn.
18. Ogólnopolski Dzień Ogórka – imprezę pełną 
smacznych ogórków, zakończył porywający do 
tańca koncert zespołu 4EVER. Lider formacji 
Rafał Woźniewski przypomniał i pierwszy wielki 
hit grupy – „Kochanków miałaś wielu”, i nowość 
– „Letnią historię”. Tancerze: Artur Andrelczyk 
i Krzysztof Twarowski z powodzeniem zagrze-
wali do wspólnego tańca liczną kruszewską 
publiczność.
Burmistrz Choroszczy oraz Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Urząd 
Miejski w Choroszczy, Szkoła Podstawowa im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie, 
mieszkańcy wsi Kruszewo, oraz Stowarzyszenie 
„Kruszewskie Warzywa Herbowe” – organiza-
torzy Dnia Ogórka zapraszają na kolejne ogór-
kowe święto, które odbędzie się w Kruszewie już 
w pierwszą niedzielę września 2018 roku.
Sponsorami tegorocznej imprezy byli: pro-
ducent piwa marki Żubr, Casablanca Catering, 
Plus materiały budowlane oraz Wieża Kruszewo 
– nowa atrakcja turystyczna doliny Narwi. 
Dziękujemy wszystkim mediom, dzięki którym 
dobre ogórkowe przesłanie trafiło pod znużone 
deszczem strzechy – dziękujemy Twojej 
Telewizj i  Regionalnej,  T V P3 Białystok, 
Po l sk ie mu R ad io  B ia ł ystok ,  „G łosowi 
Choroszczy”, „Gazecie w Choroszczy” i wielu, 
wielu innym. 
D z i ę ku j e my  wszyst k i m  h a n d l o wco m 
i wystawcom oraz jakże licznej, wiernej, 
rozsmakowanej w ogórkach herbowych 
i nadnarwiańskich rzeszy odwiedzających 
Dzień Ogórka. Wasza postawa utwierdza nas 
w przekonaniu, że ogórki są dobre na każdą 
pogodę!

WJC
Fot. KG/M-GCKiS

Jarmark Dominikański – to się lubi! Ogórki są dobre w każdą pogodę! 

W  c zwa r te k  3 1  s i e r p n i a  2 0 1 7  ze s p ó ł 
Nervovoohoży uświetnił występem patrio-
tycznym białostockie uroczystości 37. rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych. Znany 
choroszczański zespół koncertował w sali 
konferencyjno-wystawienniczej Oddziału IPN 
w Białymstoku, gdzie odbywał się panel 
dyskusyjny uczestników wydarzeń lat 1980-
1989 i historyków, którzy odpowiadali na 
pytanie „Czy „Solidarność” miała szansę 
zwyciężyć w 1980–1981 roku?”.

W panelu uczestniczyli działacze opozycji ze 
wspomnianych lat: Stanisława Korolkiewicz, 
Jerzy Rybnik, działacze związkowi: Eugeniusz 
Stepańczuk i Marek Stachurski oraz historycy: dr 
h a b .  Kr zysz to f  Syc h o w i c z  –  n a c ze l n i k 
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w 
Białymstoku oraz dr Marek Kietliński – dyrektor 
Archiwum Państwowego w Białymstoku. 
Dyskusję moderowali dr Waldemar Brenda, 
naczelnik  Oddziałowego Biura Edukacj i 
Narodowej oraz dr Tomasz Danilecki, asystent 
prasowy. W licznym gronie słuchaczy znaleźli się 
opozycjoniści ze Stanisławem Marczukiem, 
przywódcą podziemnej „Solidarności” na czele 
oraz znanym choroszczaninem Jackiem 
Kajetanem Romanowskim. Swą obecnością 
zaszczycił  spotkanie Bohdan Paszkowski 
Wojewoda Podlaski.
Godzinę przed dyskusją miało miejsce złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą 
ofiarom stanu wojennego wiszącą na ścianie 

budynku przy ul. Lipowej, w którym mieścił się 
przed laty I Komisariat Milicji Obywatelskiej.
Uroczystości  zorganizowali :  Wojewoda 
Podlaski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w 
Białymstoku, NSZZ „Solidarność” Region 
Podlaski oraz Klub Więzionych, Internowanych i 
Represjonowanych.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie 
gazeta.choroszcz.pl z wydarzenia i z pełnego 
patriotycznych wzruszeń koncertu. Cieszymy 
się, że formacja Nervovoohoży zyskała nowych 
słuchaczy i dziękujemy Pani Stanisławie 
Korolkiewicz za niezwykle ciepłe słowa 
skierowane do naszych choroszczańskich 
muzyków.

WJC

Nervovoohoży koncertowali w IPN
na uroczystościach wojewódzkich z okazji 
37. rocznicy Porozumień Sierpniowych
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Spółdzielnia socjalna jest szczególnym rodzajem przedsię-
biorstwa, przeznaczonym przede wszystkim dla osób, które 
z różnych powodów mają trudności z wejściem lub z powrotem 
na rynek pracy. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy sami 
chcą tworzyć miejsce pracy dla siebie i mają pomysł, który 
chcieliby wcielić w życie. Teraz jest ku temu doskonała okazja – 
mieszkańcy Białegostoku i powiatu białostockiego mogą 
otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 20 tysięcy złotych 
na osobę. 

Bartek ze swoim bratem Andrzejem zakończyli edukację, marząc 
o niezależności finansowej, zarabianiu pieniędzy na podróże 
i wymarzony motor. Okazało się jednak, że w ich miasteczku nie 
jest wcale łatwo znaleźć pracę. Chodzili na różnego rodzaju 
rozmowy rekrutacyjne, ale pierwsze pytanie dotyczyło 
wcześniejszego doświadczenia zawodowego, którego oni nie 
mieli. W takiej sytuacji zawsze przegrywali ze starszymi 
kandydatami. Pełni frustracji zarejestrowali się w urzędzie pracy. 
I tam dowiedzieli się o realizowanym w ich okolicy projekcie 
wspierającym osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną. 
Szybko skrzyknęli kolejnych trzech kolegów będących w 
podobnej do nich sytuacji i zapisali się na szkolenie na temat 
tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Już po 
pierwszym z nich wiedzieli, że to odpowiedź na ich problem. 
Postanowili sami stworzyć miejsce pracy dla siebie – 
dostosowane do ich potrzeb i kompetencji, gdzie sami sobie 
będą szefami i nikt nie zdyskwalifikuje ich za brak zawodowego 
doświadczenia. Przy pomocy lokalnego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej przygotowali biznesplan, na podstawie 
którego otrzymali dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy na 
każdego z pięciu członków spółdzielni. Całą kwotę przeznaczyli 
na zakup profesjonalnego sprzętu do pielęgnacji terenów 
zielonych, odśnieżania i porządkowania. Zdobyli stałe zlecenia 
(jako spółdzielnia socjalna mogli liczyć na preferencje przy 
zamówieniach z urzędu miasta). Działają już od prawie 5 lat. 
Pracują, zarabiają pieniądze, spełniają swoje marzenia i teraz to 
oni przeprowadzają rozmowy z osobami poszukującymi pracy. 
Wiedzą, że brak doświadczenia nie jest przeszkodą. 

Pani Joanna skończyła właśnie 50 lat. Przez całe życie zajmowała 
się domem, opieką nad dziećmi. Nie pracowała zawodowo. 

W sobotę, 2 września w auli Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy już po raz piąty odbyła się akcja 
Narodowe Czytanie. Tym razem był czytany utwór „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego.

Licznie zgromadzonych uczestników Narodowego Czytania 
i publiczność przywitała Elżbieta Wróblewska kierownik 
biblioteki. Następnie, aby wprowadzić wszystkich w czasy 
Wesela i życia Stanisława Wyspiańskiego, wysłuchaliśmy 
wykładu „Stanisław Wyspiański w anegdocie i wspomnieniach”, 
który przedstawił Jarosław Górski pisarz i dziennikarz.
Pierwsze fragmenty „Wesela” przeczytali burmistrz Robert 
Wardziński jako Czepiec oraz Anna Dąbrowska-Czochańska jako 
Dziennikarz. Potem sceny z dramatu Wyspiańskiego czytali: 
Małgorzata Rokicka-Szymańska, Ewa Zawistowska, Barbara 
Lidke, Beata Marlena Jeżerys, Mieczysława Wysocka, Janina 
Romanowska, Józef Waczyński, Przemysław Waczyński, Marta 
Bokun oraz Krystyna Kosior.
Akcja Narodowego Czytania ma na celu promocję czytelnictwa i 
przypomnienie wybitnych polskich dzieł literackich. Lektury 
czytane są na głos w miejscach publicznych. Akcja odbywa się 
pod patronatem pary prezydenckiej, a zapoczątkował ją w 2012 
roku prezydent Bronisław Komorowski.

Serdecznie dziękuję wszystkim czytającym oraz przybyłym 
mieszkańcom za chęć uczestniczenia w Narodowym Czytaniu.

Tekst: Elżbieta Wróblewska,  fot.: Krzysztof Szymański

Narodowe Czytanie „Wesela” 
w Bibliotece Publicznej 
w Choroszczy W deszczową niedzielę 17 września 2017 boisko w Pańkach 

stało się areną dorocznych gminnych zawodów sportowo-
pożarniczych. Druhowie na co dzień walczący z ogniem, 
niosący pomoc ofiarom wypadków drogowych i wichur, tym 
razem mierzyli się z konkurencjami takimi jak sztafeta 
pożarnicza 7×50 metrów oraz z ćwiczeniem bojowym. Deszcz 
sprawiał dodatkową trudność w dniu zawodów, ale każda z 
czternastu drużyn dzielnie walczyła o puchar zwycięstwa. 
Zawody wizytował bryg. Kazimierz Kulesza Komendant Miejski 
PSP, a nad przebiegiem gminnego sprawdzianu drużyn OSP 
czuwał profesjonalny skład sędziowski. W Pańkach gościnnie 
wystartowała reprezentacja Tykocina, miasta, które w 
niedzielę 24 września będzie gospodarzem powiatowych 
zawodów sportowo-pożarniczych.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński pogratulował wszystkim 
druhom, każdy zespół otrzymał upominek a najlepszym 
drużynom zostały wręczone nagrody, puchary i statuetki. W tym 
roku najwięcej trofeów zdobyły zespoły reprezentujące OSP 
Złotoria.
W sztafecie pożarniczej drużyny męskie osiągnęły następujące 
wyniki (wygrywa zespół z najmniejszą liczbą punktów)
Punktacja drużyn męskich:
1. Złotoria 58,9
2. Choroszcz 61,7
3. Pańki 61,8
4. Kruszewo 64,2
5. Izbiszcze 66,1
6. Barszczewo 68,9
7. Rogowo 73,1
8. Rogówek 74,9
9. Klepacze 76,5
10. Żółtki 89,3
Drużyna kobieca z Paniek zdobyła w sztafecie 71,2
Drużyny młodzieżowe w tej konkrecji zdobyły:
1. Złotoria 62,7
2. Kruszewo 76,2
3. Izbiszcze 79,1
Drugą konkurencją było ćwiczenie bojowe sprawdzające 
umiejętność szybkiego i dokładnego rozwinięcia linii gaśniczych
Punktacja drużyn męskich:
1. Pańki 34,8 pkt
2. Złotoria 35
3. Choroszcz 36,9
4. Kruszewo 50,2
5. Rogowo 51,4
6. Izbiszcze 51,8
7. Barszczewo 60
8. Żółtki 62,2
9. Klepacze 65
10. Rogówek 68,6
Drużyna kobieca OSP Pańki: 53,6
Drużyny młodzieżowe:
1. Złotoria: 34,4 pkt
2. Kruszewo 53,6
3. Izbiszcze 57,7
Klasyfikacja końcowa
:
Drużyny męskie:
1. Złotoria 93,9 pkt
2. Pańki 96,6
3. Choroszcz 98,6
4. Kruszewo 114,4
5. Izbiszcze 117,9
6. Rogowo 124,5
7. Barszczewo 128,9
8. Klepacze 141,5
9. Rogówek 143,5
10. Żółtki 151,5
Drużyna kobieca 
OSP Pańki: 124,8
1. Pańki 124,8
Drużyny młodzieżowe:
1. Złotoria 97,1 pkt
2. Kruszewo 129,8
3. Izbiszcze 136,8
Gratulujemy wszystkim dzielnym drużynom wyników i zachę-
camy do odwiedzenia profilu społecznościowego „Gazety 
w Choroszczy”, gdzie zamieszczamy filmy i fotorelacje.

Wojciech Cymbalisty

Miejsce pracy szyte na miarę
Najpierw nie miała na to czasu, zajmując się czwórką dzieci 
i domem. Później, gdy dzieci stały się na tyle samodzielne, że nie 
wymagały jej opieki, rozpoczęła poszukiwanie pracy. W małej 
miejscowości, bez doświadczenia zawodowego, w wieku 50 lat – 
okazało się to nie lada wyzwaniem. Po kilku latach bezsku-
tecznych poszukiwań, trafiła na ogłoszenie o organizowanym 
w gminie szkoleniu na temat spółdzielni socjalnych. Poszła na nie 
z dużą niepewnością, szukając jakiegokolwiek rozwiązania 
swojej sytuacji. Spotkała inne osoby, które od lat bezskutecznie 
poszukiwały pracy. Zaprzyjaźnili się i postanowi połączyć siły 
w ramach spółdzielni socjalnej. Teraz prowadzą usługi 
opiekuńcze oraz porządkowe na terenie gminy. Pani Joanna 
z niepewnej siebie gospodyni domowej stała się przedsię-
biorczą, aktywną i zdecydowaną prezeską spółdzielni socjalnej. 
Uwielbia swoją pracę i z entuzjazmem angażuje się w opiekę nad 
swoimi podopiecznymi, Lubi aktywne życie i kontakt z ludźmi. 
Teraz już nie wyobraża sobie innego życia. 

Spółdzielnia socjalna okazała się doskonałym rozwiązaniem dla 
Bartka i Andrzeja oraz dla pani Joanny. Jeśli Twoja sytuacja jest 
podobna, albo z innych powodów nie możesz znaleźć pracy, 
spółdzielnia socjalna może okazać się bardzo dobrym 
rozwiązaniem i w Twoim przypadku. Aktualnie jest świetny 
moment na tworzenie tego typu podmiotów – można otrzymać 
dotację na jej utworzenie, wsparcie pomostowe przez pierwszy 
rok funkcjonowania (od 600 do 1000 złotych na osobę 
miesięcznie) oraz kompleksowe doradztwo dostosowane do 
potrzeb, zarówno na etapie zakładania spółdzielni, jak i w trakcie 
jej prowadzenia. Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oferuje bezpłatne wsparcie w tym zakresie. 
Odważ się zmienić swoje życie i przyjdź do nas już teraz! 

Zapraszamy do kontaktu!
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
ul. Modlińska 6/ lok. U3
15-066 Białystok
tel. 85 675 21 58, tel. kom. 530 236 328
e-mail: , owes@owop.org.pl
www.owes.bialystok.pl

Spotkanie DKK  
W e  c z w a r t e k  1 4 
września 2017 r. w 
Miejsko-Gminnym 
C e n t r u m  K u l t u r y 
i  S p o r t u  w  C h o -
roszczy odbyło się, 
kolejne w tym roku, 
spotkanie autorskie, 
w ramach Dysku-
s y j n e g o  K l u b u 
Książki. Organizatorem tego spotkania była Biblioteka 
Publiczna w Choroszczy. Gościem spotkania była Mariola 
Pryzwan – polonistka, publicystka i biografistyka, nauczyciel - 
bibliotekarz. Autorka wielu biografii literackich, muzycznych 
i aktorskich, tj. Anny German, Zbigniewa Cybulskiego, 
Haliny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, 
Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii 
Konopnickiej i Anny Jantar.

Na naszym spotkaniu do omówienia wybraliśmy postać Anny 
Jarockiej. „Wymyśliłam Cię Irena Jarocka we wspomnieniach”, to 
ostania książka Marioli Pryzwan, którą napisała z okazji 70. 
rocznicy urodzin i 5. rocznicy śmierci piosenkarki. W książce Annę 
Jarocką wspomina sto osób, wśród nich rodzina, drugi mąż 
Michał Sobolewski, córka Monika Sobolewska i bracia Henryk 
oraz Waldemar. Pani Mariola bardzo ciekawie przybliżyła nam 
sylwetkę Anny Jarockiej, opowiedziała najważniejsze 
i najciekawsze wydarzenia z życia piosenkarki. Łza w oku się 
zakręciła uczestnikom spotkania, gdy mówiła o ostatnich 
chwilach życia, Anna Jarocka zmarła 21 stycznia 2012 r. 
w Warszawie, została pochowana w katakumbach na war-
szawskim Cmentarzu Powązkowskim.
Na koniec spotkania można było zakupić książki autorki oraz 
otrzymać autograf. Do Biblioteki również zakupiliśmy nowe 
biografie o Irenie Jarockiej, Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 
oraz Zbigniewie Cybulskim. Zapraszamy do czytania.

Spotkanie z Mariolą Pryzwan otrzymaliśmy jako nagrodę za 
zajęcie I miejsca w Konkursie za najlepszą relację, ze spotkania 
w maju tego roku, naszego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Nagrodę przyznała nam Książnica Podlaska im. Łukasza 
Górnickiego w Białymstoku, za co serdecznie dziękujemy.

Tekst: Elżbieta Wróblewska, zdjęcia: Wojciech Cymbalisty

Zawody OSP: dwa puchary
drużyn Złotorii 
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Seniorzy Narwi Choroszcz po spadku z Ligi Okręgowej sezon 2017/2018 rozpoczęli na najniższym 
poziomie rozgrywkowym czyli w A-klasie. W pierwszym meczu zanotowali falstart przegrywając 
z KS Grabówka, ale następnie zanotowali 5 kolejnych zwycięstw i przewodzą ligowej stawce. 

W tym roku Podlaski Związek Piłki Nożnej zgotował A-klasowcom krótki sezon gdyż w grupie jest tylko 
8 zespołów, więc Narew w najbliższą sobotę meczem z BKS Jagiellonią Białystok kończy rundę 
jesienną. Szczegóły odnośnie Narwi Choroszcz, a także drużyn młodzieżowych klubu znajdują się 
w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.                                                                                 WJ

Co prawda do zakończenia Piłkarskiej Ligi Gminnej pozostała jeszcze do rozegrania ostatnia 
kolejka, ale wiemy już prawie wszystko o układzie końcowej tabeli. Mistrzostwo 2017 
wywalczył bezkonkurencyjny LZS Choroszcz, który wygrał wszystkie mecze. 

Na drugim miejsce uplasowały się broniące tytułu 2016 Izbiszcze, a najniższy stopień podium 
zajmie Lambada Choroszcz. Czwartego miejsca pewne są już Zaczerlany, miejsca numer 7 Siekierki, 
a ósmej pozycji Narew Żółtki. Ostatnie 9 miejsce przypadło Rajkomowi Klepacze, który wycofał się 
po rozegraniu pierwszej rundy sezonu. Jedyną niewiadomą są miejsca 5-7, o które w ostatniej 
kolejce w korespondencyjnych pojedynkach powalczą Piorun Pańki z Promilem Barszczewo. W 
klasyfikacji strzelców prowadzi Rafał Olsiewicz z Izbiszcze, który ma na koncie 26 bramek i o 11 goli 
wyprzedza Marcina Jaromińskiego z LZS Choroszcz. Oficjalne zakończenie i podsumowanie 
rozgrywek odbędzie się w najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim w Choroszczy. Szczegóły w 
internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”, a także na stronie poświęconej rozgrywkom: 
www.ligagminna.ligspace.pl.
Po zakończeniu meczu LZS-u z Siekierkami 10 września, w którym LZS zapewnił sobie mistrzostwo, 
doszło do oficjalnego przekazania przez Burmistrza Choroszczy dresów dla mistrzowskiej drużyny. 
Pozostałe drużyny nowy sprzęt sportowy w postaci strojów meczowych czy dresów otrzymały od 
Burmistrza Choroszczy w poprzednim roku. LZS jak widać czekał na lepszą okazję i jak się akurat 
złożyło było to wywalczenie tytułu mistrzowskiego.          WJ

Dwie choroszczańskie drużyny piłkarskie Narew Choroszcz 
i Lambada Choroszcz od sierpnia do września brały udział 
w rozgrywkach podlaskiego Pucharu Polski. W rundzie wstępnej 
Lambada pokonała A-klasową Pasję Kleosin 6-2, a Narew 
wygrała 6-1 z GKS Szumowo. 

W kolejnej rundzie przeciwnikami były drużyny z Ligi Okręgowej. Narew wygrała 3-0 z Hetmanem 
Tykocin, a Lambada po emocjonującym meczu ostatecznie uległa Koronie Dobrzyniewo 4-2. 
Tak więc w 1/16 PPP mieliśmy już tylko jednego przedstawiciela, niestety Narew uległa 1-2 IV-
ligowemu Promieniowi Mońki.                                                                                                                  WJ

Zapraszamy do umieszczania reklam na 
 Stadionie Miejskim w Choroszczy i  Orliku. 

Cena od 25 zł za m kw.
85 719 14 31 i 725 357 788, 
e-mail: sport@choroszcz.pl 

lub w siedzibie M-GCKiS 
przy ul. H. Sienkiewicza 29 

Reklama 
na stadionie
ZOBACZY JĄ CAŁA CHOROSZCZ!

GOOOL!

LZS Choroszcz mistrzem Ligi Gminnej!

fot. Tomasz Grynasz

Narew Choroszcz liderem A-klasy

Narew i Lambada w Pucharze Polski

W dniu 24 września 2017 r. 
na stadionie w Tykocinie 
przeprowadzono X Powia-
towe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych powiatu 
białostockiego, w których 
udział wzięło 16 drużyn 
(w tym 6 kobiecych drużyn 
p o ż a r n i c z y c h ) .  N a s z ą 
gminę reprezentowal i 
zw yc ięzcy  z  zawodów 
gminnych: strażacy z OSP 
Z ł o to r i a  ( w  kate go r i i 
męskiej) i druhny z OSP 
P a ń k i  ( w  k a t e g o r i i 
damskiej).  

Drużyna kobieca z OSP Pańki zajęła I miejsce w kategorii damskiej, wyprzedzając w klasyfikacji 
generalnej pięć drużyn. W sztafecie dziewczyny z OSP Pańki były bezkonkurencyjne, zdobywając 
I miejsce, a III miejsce uzyskane w ćwiczeniu bojowym nie przeszkodziło w końcowym tryumfie.  
Drużyna OSP Pańki dzięki zwycięstwu będzie mogła reprezentować powiat białostocki 
na zawodach wojewódzkich. 

Gratulujemy!
WJ, fot. bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku

Drużyna kobieca OSP Pańki z pucharem powiatu!

w Centrum Kultury i Sportu
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W 2016 roku Stadionie Miejskim w Choroszczy zainstalowano 
piłkochwyty za bramkami, wymieniono też same bramki na 
głównym boisku. W maju tego roku stadion został wypo-
sażony w nową krzesełkową trybunę i nowe ławki rezerwo-
wych w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego. 
Już wtedy Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zapo-
wiadał kolejne pozytywne zmiany na tym obiekcie i realizacja 
tych prac miała miejsce w ostatnim czasie. 

Zostało wykonane od podstaw boisko treningowe, na którym 
podobnie, jak i na głównej płycie, zainstalowano profesjonalny 
automatyczny system nawadniający. Oprócz tego zostało 
zainstalowane oświetlenie głównego boiska. Wokół głównej 
płyty ustawiono 6 słupów oświetleniowych, które teraz 
umożliwią grę w okresie jesiennym i wczesnowiosennym 
o późniejszej porze niż dotychczas. Niewiele boisk w naszym 
regionie może się pochwalić takim udogodnieniem! 
Przy oświetleniu rozegrano już kilka meczów, a oficjalna 
inauguracja iluminacji miała miejsce 6 września podczas meczu 
Pucharu Polski i towarzyskiego spotkania „Żonaci” vs. „Kawale-
rowie”, w którym wziął udział m.in. Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński. Najświeższe informacje o meczach odbywających 
się na stadionie, a także relacje z prac na tym obiekcie znajdują 
się na specjalnej stronie na portalu Facebook: „Stadion Miejski 
w Choroszczy”. Zachęcamy do polubienia i odwiedzania!

WJ

Na przestrzeni dwóch  wakacyjnych miesięcy lipca i sierpnia 
siedem drużyn rywalizowało w piłkarskich rozgrywkach III edycji 
Wakacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS. Drużyny 
zagrały systemem „każdy z każdym”, a najlepsza okazała się  
Kopnij Babkę w Czapkę złożona w głównej mierze z zawodników 
A-klasowej Narwi Choroszcz.

„Babka” odniosła komplet zwycięstw i osta-
teczny tryumf zapewniła sobie na kolejkę 
przed końcem. Do ostatniego meczu 
natomiast trwała walka o dwa niższe stopnie 
podium. I tak ostatecznie drugie miejsce 
wywalczył Rajkom Choroszcz, a trzecie 
przypadło tryumfatorowi II edycji z 2016 roku czyli Chortenowi. 
Kolejne miejsca zajęły drużyny: Black Devils (4), Lambada 
Choroszcz (5), Narew Żółtki (6) i Schody Chudziński (7). Łącznie 
w całych lipcowo-sierpniowych rozgrywkach wystąpiło 101 
zawodników, którzy wtorkowe wieczory spędzali na orliku.
Po ostatnich meczach, we wtorek 29 sierpnia doszło do 
oficjalnego zakończenia i podsumowania rozgrywek. Dyrektor M-
GCKiS Przemysław Waczyński podziękował wszystkim za udział, 
pogratulował najlepszym i zaprosił do kolejnych piłkarskich 
turniejów organizowanych przez M-GCKiS, najbliższa będzie 
zimowa liga halowa. Na początek wyróżniono najlepszych 
zawodników: Jakuba Szumkowskiego – najlepszego bramkarza, 
Adama Łodzińskiego – najlepszego zawodnika i Damiana 
Garbowskiego – najlepszego strzelca. Potem każda z drużyn 
otrzymała pamiątkowy puchar, a także piękne medale.
Dziękujemy Burmistrzowi Choroszczy za wsparcie rozgrywek, za 
zakup medali, a także nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn 
i najlepszych zawodników.

WJ/M-GCKiS

Burmistrz Choroszczy wraz z Centrum Kultury i Sportu 
zapraszają do udziału w tegorocznym Biegu Niepodległości. 
Trasa będzie identyczna jak przed rokiem ale z drobną różnicą: 
będzie przeciwny kierunek biegu. Start i meta będzie 
umiejscowiona przy terenie rekreacyjnym „Kominowe Bajoro”, 
a trasa biegu będzie biegła ulicami Branickiego, Ogrodową, 
Dominikańską, Piaskową i Branickiego przy wyłączonym bądź 
ograniczonym ruchu samochodowym. Jedna pętla wynosi 4,25 
km, a zawodnicy będą mieli do pokonania dwa okrążenia – więc 
łączna długość trasy wynosi 8,5 km.

Wpisowe wynosi 20 zł od osoby (30 zł w dniu biegu), a na każdego 
uczestnika bez względu na wynik sportowy będzie czekał 
pamiątkowy medal, a na najlepszych nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Choroszczy. Będą klasyfikacje damska i męska (ogólna 
i gminna) W tym roku będziemy mieli 99. rocznicę odzyskania 
niepodległości, to uczestnik, który ukończy bieg na 99. miejscu 
otrzyma także upominek. Po zakończeniu biegu wszystkich 
uczestników zapraszamy na przygotowany ciepły posiłek i gorącą 
herbatę! Szczegóły i formularz zapisów znajdują się na stronie 
internetowej M-GCKiS: www.kultura.choroszcz.pl.
ZAPRASZAMY!!!

WJ

Bieg Niepodległości 
w Choroszczy 12 listopada

Zmiany na Stadionie Miejskim w Choroszczy
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Wakacyjna Liga Szóstek


