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XXX lat śpiewania Klepaczanek i Narwianek Święto Niepodległości:
06.11.2015, godz. 16:00
Turniej Strzelecki w gimnazjum
10.11.2015, godz. 13:00
odsłonięcie tablicy w gimnazjum
Burmistrz Gminy Choroszcz, Zespół Szkół w Choroszczy oraz Stowarzyszenie
Pamięć i Tożsamość Skała zapraszają na uroczysty akt odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej przedwojennym kierownikom szkół powszechnych gminy Choroszcz represjonowanym w okresie II wojny światowej.
Uroczystość odbędzie w budynku Zespołu Szkół w Choroszczy przy ulicy
Powstania Styczniowego 26A. Biografie kierowników publikujemy na str. 9.
W 1985 roku doroczne dożynki gminy Choroszcz zaplanowano w Klepaczach. Na wydarzeniu zadebiutowały dwie grupy
śpiewacze z Kruszewa i z Klepacza. Zmienił się świat, zmieniła się Polska, a Klepaczanki i Narwianki wnosiły i wnoszą nadal
niezwykłe piękno wzbogacające i tę naszą najbliższą małą ojczyznę, i cały kraj. W sobotni wieczór 26 września 2015 w
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zebrały się licznie przyjaciółki i przyjaciele obu zespołów, aby
świętować jubileusz 30-lecia działalności.
Aulę Centrum wypełniły ludowe śpiewy i muzyka. Ze śpiewnymi życzeniami przybyły Koplanianki z Koplan oraz
Wodniczka z Szorc. Oczywiście koncertowały też Narwianki i Klepaczanki. Nie zabrakło wspomnień, bo i czas wieczorny ku
temu był odpowiedni, i o trzydziestu latach przynoszącej piękny plon muzyczny i społeczny jednym zdaniem opowiedzieć
nie sposób. Panie przypomniały o genezie zespołów, o ludziach zaangażowanych w minionych trzech dekadach, o
miejscach odwiedzanych z koncertami oraz o niebagatelnych pozytywnych zmianach, jakie daje wspólne budowanie
zespołu i śpiewanie. Na stołach przed sceną zostały wystawione do wglądu i do wpisów czytelniczych pięknie i regularnie
prowadzone kroniki obu zespołów.
Tego wypełnionego muzyką i życzeniami wieczoru obfite księgi zostały wzbogacone o wpisy szacownych
gości –Kamieński
przyjaciół
fot. Adam
Klepaczanek i Narwianek – m.in. Macieja Żywno wicemarszałka województwa podlaskiego, Cezarego Mielko dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku wspierającego merytorycznie i logistycznie zespoły oraz
sobotnią uroczystość, Antoniego Ostrowskiego komendanta wojewódzkiego PSP i od trzydziestu lat wiernego
melomana Klepaczanek i Narwianek, Roberta Wardzińskiego burmistrza gminy Choroszcz – od lat pełniącej rolę
mecenasa grup i jednocześnie wspaniale przez zespoły promowaną, do kronik trafiły też wpisy Heleny Marcinkiewicz z
białostockiego Urzędu Marszałkowskiego, Przemysława Waczyńskiego dyrektora Centrum, radnych Rady Miejskiej –
Wioletty Kowieskiej i Piotra Pawła Dojlidy (także w imieniu druhów z OSP Klepacze), Adama Radłowskiego sołtysa
Kruszewa, Ireny Sakowicz prezes Koła Emerytów i Rencistów nr 15 i Józefa Waczyńskiego – prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy a w 1985 dyrektora GOK-u wspierającego proces powstawania zespołów.
Oba zespoły – Klepaczanki pod kierownictwem Jadwigi Kochańskiej i Narwianki pod kierownictwem Aliny Trypuz –
pamiętały o seniorkach grup i o śpiewaczkach, które odeszły. Na scenie obie grupy wspólnie odbierały liczne wyrazy
uznania, gratulacje i serdeczne życzenia wraz z kwiatami i upominkami – w tym korespondencyjne nadesłane przez
Aleksandra Werpachowskiego prezesa SKR-u i Jacka Dąbrowskiego przewodniczącego komisji kultury, oświaty i spraw
społecznych Rady Miejskiej. Zespoły nie ukrywając wzruszenia dziękowały za wszystkie ciepłe słowa a szczególne słowa
wdzięczności skierowały do pań kierowniczek, które do lat z oddaniem i ogromnym sercem prowadzą zespoły.
Oczywiście nie zabrakło życzeń wzajemnych między Klepaczankami i Narwiankami.
Galę prowadził Wojciech Cymbalisty, fotorelację przygotowała Emilia Kosakowska, nad pięknym nagłośnieniem
koncertów tak, aby każdy dźwięk właściwie wybrzmiał, czuwał Wojciech Błaszko. Relację telewizyjną przygotowała Twoja
Telewizja Regionalna. Po dwugodzinnej części oficjalnej zespoły wraz z gośćmi udały się na skromną biesiadę, by po
posileniu się pośpiewać jeszcze nieco. Raz jeszcze z ramienia naszej „Gazety…” składamy Klepaczankom i Narwiankom
serdeczne życzenia. Niech w zdrowiu i szczęściu śpiewają nam przynajmniej jeszcze sto lat!
Więcej o Biegu Niepodległości przeczytasz na str. 11
Wojciech Jan Cymbalisty, fot. Emilia Kosakowska

11.11.15, godz. 9:30,
kościół w Choroszczy: msza za Ojczyznę
11.11.15, godz. 10:50
Rynek 11 Listopada: uroczystości gminne
Ponadto wydarzenia towarzyszące:
15.11.15, 16:00, OSP Choroszcz
Śpiewać każdy może - wieczór piosenki

Wybory do Sejmu i Senatu 25.10.2015
- gdzie głosować? czytaj na stronie 2.

WĘGIEL EKOGROSZEK
BRYKIET DĘBOWY
DREWNO KOMINKOWE
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 21
tel. 697 717 158
TRANSPORT GRATIS!
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Droga Klepacze
-Krupniki: konsultacje
We wtorek 15 września Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński wraz z firmą „Drogowskaz”, spotkał się z mieszkańcami Krupnik i Klepacz w związku z prezentacją planów
budowy drogi gminnej Klepacze-Krupniki. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy radnej i Przewodniczącej Rady Miejskiej – Beaty
Jeżerys.
Spotkanie dotyczyło budowy drogi łączącej ul. Wodociągową
w Klepaczach z drogą powiatową nr 1535B. Nowa droga
przewidziana jest do realizacji w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i będzie nowym szlakiem
komunikacji miejskiej transportu niskoemisyjnego. Jest na liście
BOF, co oznacza, że jest zaplanowana do realizacji. Nic nie
powinno stanąć na przeszkodzie, by ją zbudować.
Spotkanie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego
z mieszkańcami zostało zaplanowane po to, by zapoznać ich
z projektem drogi, jej parametrami, porozmawiać o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Parametry drogi, ze
względu na jej komunikacyjne przeznaczenie, nakazują, by
wynosiła ona 6m szerokości, na łukach będzie poszerzona do 7m.
Wzdłuż drogi przewidywane są szlaki pieszo-jezdne, zastosowana
kanalizacja deszczowa, a wraz z nią sanitarna.
Do każdej z istniejących bram zostaną wybudowane zjazdy. Wiele
tego typu pytań mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu mogli
zadać zarówno Burmistrzowi, jak i firmie „Drogowskaz” przygotowującej dokumentację. Sporo pytań mieli też właściciele
prowadzący działalność gospodarczą, dla których zjazdy do firm
są potrzebne szersze.
Droga Klepacze-Krupniki to niecałe 1,5 km trasy, jednak jest
w gminie potrzebna. Dlatego podczas spotkania obecni mogli nie
tylko zapoznać się z projektem, ale także zapytać o własne
posesje, podzielić się wątpliwościami.
Osoby, które chciałyby poznać szczegóły planowanej drogi, czy
rozwiać obawy związane z jej budową, mogą się zgłosić do firmy
„Drogowskaz” – osobiście (Białystok, ul. Elewatorska 13/22),
pod nrem tel.: +48 6520680 lub drogą e-mail: drogowskazsc@o2.pl.
UM

Najlepsze książki i płyty
kupisz w Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy
od pon. do pt. 8-20

Zmiana czasu na zimowy: 25 X
z 3:00 cofamy wskazówki na 2:00

tel. 85 719 14 31
e-mail: kultura@choroszcz.pl

Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Choroszcz 25.10.2015
numer i siedziba

obszar

1. Zespół Szkół /Gimnazjum/
Choroszcz ul.Powstania Styczniowego 26A

Choroszcz - ulice: Juliusza Słowackiego, Powstania Styczniowego 3, 4, 7, 20B, 21 i 26B w tym bloki 6, 6a, 6b, 6c, 8,
Powstania Styczniowego 9, 13, 15, 17, 21 i 26 w tym bloki Nr. 8a, 8b, 14, 16, 18, 20, 20a, 22 i 24 Białostocka, Tadeusza
Kościuszki, Generała Zygmunta Berlinga, Józefa Piłsudskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława Raginisa,
Romualda Traugutta, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleksandra Chodkiewicza, Ks. Franciszka Pieściuka, Lipowa,
Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, Adama Mickiewicza, 3-go Maja parzyste od nr. 10 do końca i nieparzyste od Nr.
21 do końca, Podleśna, Chmielna, Warszawska, Łąkowa, Dzika, Leśna, Sosnowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stefana
Żeromskiego, Rumiankowa, Konwaliowa, Chabrowa, Sportowa, Różana, Franciszka Karpińskiego.

Siedziba przystosowana
dla niepełnosprawnych

2. Świetlica Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Choroszcz- ulice: Aleja Niepodległości, Rybacka, Spławikowa, Wodociągowa, Wędkarska, Narwiańska, Żółtkowska,
Mieczysława Sarosieka, Batalionów Chłopskich, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Legionowa, Tykocińska, Szpitalna,
i Sportu, Choroszcz ul.Sienkiewicza 29
Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, 3-go Maja parzyste do Nr. 8 i nieparzyste do Nr. 19, Pl. Zygmunta Brodowicza, Pałacowa
część gminy Choroszcz -, w skład której wchodzą miejscowości: Dzikie, Dzikie - Kolonia, Żółtki, Żółtki - Kolonia

3. Szkoła Podstawowa
Złotoria 159A

Część gminy Choroszcz - wsie: Złotoria, Babino

4. Świetlica wiejska
Rogowo

Część gminy Choroszcz - wsie: Rogowo, Pańki, Rogowo - Kolonia, Rogówek, Rogowo - Majątek, Ruszczany,

5. Szkoła Podstawowa
Kruszewo 62
6. Świetlica wiejska
Barszczewo 42, 16-070 Choroszcz
7. Remiza OSP
Klepacze ul.Niewodnicka 19

Część gminy Choroszcz - wsie: Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały

Część gminy Choroszcz - wsie: Oliszki, Krupniki, Sienkiewicze, Czaplino, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo, Kościuki, Zaczerlany,
Gajowniki
Część gminy Choroszcz - wsie: Klepacze, Turczyn

8. Świetlica wiejska
Łyski 56

Część gminy Choroszcz - wsie: Porosły, Porosły - Kolonia, Łyski, Jeroniki

9. Remiza OSP
Choroszcz ul.Dominikańska 22

Część miasta Choroszcz - ulice: Dominikańska, Kolonia Gaj, Ogrodowa, Piaskowa, Szyszkowizna, Zamkowa, Zastawie I, II, III,
Stefana Mikołaja Paca, Szkolna, Jana Klemensa Branickiego, Kruszewska, Zaczerlańska, Rynek11Listopada, Bobrowa, Lisia, Sarnia,
Torfowa, Żwirowa, Kościukowska, Zielona, Plac im. Ks. Adama Ostrowskiego
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ 25 X 2015 r. najpóźniej o godz. 6.00

Siedziba przystosowana
dla niepełnosprawnych
10. Dom Pomocy Społecznej
Choroszcz Aleja Niepodległości 4

DPS

11. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład SPP ZOZ
Opieki Zdrowotnej, Choroszcz Pl. Brodowicza 1

GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH
D O P R Z E P R O WA D Z E N I A G Ł O S O WA N I A
W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP w dniu
25 października 2015 roku 7.oo – 21.oo
Więcej informacji znajdziesz na http://parlament2015.pkw.gov.pl/
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Reklama na stadionie
ZOBACZY JĄ CAŁA CHOROSZCZ!
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza do
umieszczania reklam na terenie Stadionu Miejskiego
w Choroszczy i obiektu „Orlik”. Cena to 50 zł za m/ kw.
Szczegóły na temat umiejscowienia reklam pod
numerami telefonów 85 719 14 31 i 725 357 788,
e-mail: sport@choroszcz.pl lub na miejscu w siedzibie
M-GCKiS przy ul. H. Sienkiewicza 29. Dochód będzie
przeznaczony na realizację zadań w zakresie sportu.

www.luftkominki.pl

tel. 601277008
luftkominki@wp.pl

kominki grzewcze
kominki tradycyjne
kuchnie kaflowe
piece kaflowe
kominki ogrodowe
z wędzarnią i grillem
ZBIÓRKI KRWI

REKLAMA

- niedziela 8 listopada 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz
- niedziela 6 grudnia 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz

Recital Krzysztofa Daukszewicza
w M-GCKiS 28 XI ’15 /sobota/

bilet 15 zł, w dniu wydarzenia 20 zł
tel. 85 719 14 31, kultura@choroszcz.pl
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Węzeł w Porosłach – działania
UM w Choroszczy

Zmiany w szkołach
w Choroszczy są widoczne

Środki na podjęcie
działalności gospodarczej

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy Choroszcz
w sprawie przebudowy węzła w Porosłach, Urząd Miejski
w Choroszczy informuje, iż od początku aktywnie śledzi ten
proces, włączając się weń także jako strona oraz monitorując
całość postępowania. W związku z pytaniami w tej sprawie,
przedstawiamy istotniejsze etapy tej ważnej dla nas wszystkich
inwestycji.
Działania Gminy Choroszcz w zakresie przebudowy Węzła
w Porosłach toczą się na dwóch płaszczyznach: w zakresie
ochrony środowiska (z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska), jak również na szczeblu ministerialnym (Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju).
I. W aspekcie „środowiskowym”, sprawa przestawia się
w następujący sposób:
1. W pierwszym etapie procesu, w wyniku konsultacji podjętych
pomiędzy Miastem Białystok – inwestorem przedsięwzięcia,
Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich – wykonawcą
dokumentacji inwestycji, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w Białymstoku – zarządzającą odcinkiem Drogi
Krajowej nr 8, wypracowano I wariant przedsięwzięcia (dokumenty i plany inwestycji publikujemy na: www.choroszcz.pl,
zakładka „Węzeł drogowy w Porosłach”).
2. Wariant I przebudowy Węzła w Porosłach, jako plan
preferowany przez wnioskodawcę (PZDW), został następnie
złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w celu poddania go pod ocenę oddziaływania
przedsięfot. Wikipedia
wzięcia na środowisko.
3. RDOŚ zwrócił się jednak do wnioskodawcy (PZDW) z prośbą
o sporządzenie wariantu alternatywnego przebudowy Węzła
w Porosłach.
4. Gmina Choroszcz wykazując interes prawny toczącego się
postępowania (m.in. na podstawie prawa własności do działek w
pobliżu planowanego przedsięwzięcia), przystąpiła do
postępowania w sprawie środowiskowej oceny realizacji
inwestycji, uzyskując status strony w tym procesie (Wniosek do
RDOŚ o dopuszczenie w postępowaniu administracyjnym oraz
Postanowienie R D O Ś w tej sprawie publikujemy na:
www.choroszcz.pl, zakładka „Węzeł drogowy w Porosłach”).
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
wstrzymał bieg terminów, zarządzając przedłożenie przez
wnioskodawcę (PZDW) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Gmina Choroszcz kwestionując zasadność rozwiązań
preferowanych, złoży swoje uwagi i wnioski po przedstawieniu
raportu.
II. Niezależnie od tego, Gmina Choroszcz, podjęła własne
działania w zakresie planowanej przebudowy węzła w Porosłach,
zwracając się bezpośrednio do Minister Infrastruktury i Rozwoju,
p. Marii Wasiak.
1. W piśmie z dn. 10.08.2015 , tuż po przeprowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Choroszczy spotkaniu przedstawicieli
i stron planowanej w Porosłach inwestycji (informowaliśmy
o tym w artykule pt. O węźle w Porosłach rozmawiano w Choroszczy), gmina przedstawiła swoje stanowisko, opowiadając się
za korzystniejszym rozwiązaniem, jak również zaapelowała
o uporządkowanie innych nietrafionych przedsięwzięć zlokalizowanych wokół skrzyżowania w Porosłach. W dn. 02.09.2015
otrzymaliśmy, w zasadzie jedynie opisową i niezobowiązującą
odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.
2. Odpowiadając na nią w dn. 23.09.2015 gmina Choroszcz
podtrzymała swoje stanowisko: nadal argumentuje w kierunku
realizacji inwestycji węzła w Porosłach w wariancie dla gminy
korzystniejszym i apeluje o naprawienie błędów przy realizacji
innych obiektów budowlanych wokół kluczowego skrzyżowania.
Tak pokrótce przedstawia się stan działań podejmowanych przez
gminę Choroszcz w zakresie planowanej przebudowy węzła
w Porosłach.
O kolejnych wydarzeniach i zmianach w zakresie przebudowy
węzła w Porosłach będziemy Państwa sukcesywnie informować.
Ze wszystkimi dokumentami oraz wariantami przebudowy węzła
w Porosłach, związanymi z przedstawionym procesem, można
zapoznać się na stronie internetowej Urzędu, w specjalnej
zakładce: „Węzeł drogowy w Porosłach” (www.choroszcz.pl/
artykul/4762,wezel-drogowy-w-poroslach.html).
UM

Wszyscy pamiętamy ile emocji na początku roku budziły
zaproponowane zmiany w systemie oświaty w szkołach w
gminie Choroszcz. Wiele niezadowolenia budził fakt połączenia
szkół czy to w wariancie stworzenia poza Choroszczą kilku filii
Szkoły Podstawowej, czy w kwestii poszerzenia Zespołu Szkół, a
także – w ostatnich miesiącach: przeniesienia nauki starszych
klas podstawówki do budynku gimnazjum. – Kwestionowanie
tych zmian było poniekąd zrozumiałe – tłumaczy Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. – Rodzice, nauczyciele i sami
uczniowie, jak każda osoba stojąca przed zmianą, odczuwa
niepokój, nie dziwię się więc naszym mieszkańcom. Cieszę się
jednak, że wprowadzona przez nas reorganizacja tak szybko, bo
już po miesiącu nauki, przynosi pozytywne konsekwencje.

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przyjmuje
wnioski o przyznanie ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ od osób bezrobotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
oraz w ramach Rezerwy Funduszu Pracy.

Spotkanie z Osiedlem nr 2
22 września Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński przyjął
zaproszenie na spotkanie z Mieszkańcami Osiedla nr 2
w Choroszczy. Spotkanie, zainicjowane przez Radnego
Miejskiego Piotra Waczyńskiego oraz Przewodniczącego Rady
Osiedla Marka Tywończuka, odbyło się w remizie OSP
Choroszcz. Uczestniczyli w nim też przedstawiciele ZECWiK.
Mieszkańcy poruszyli wiele ważnych dla siebie spraw, które
bezpośrednio dotyczyły ich osiedla. Dyskutowano o budowie
i utrzymaniu dróg, modernizacji i oświetleniu ulic, pozyskiwaniu
funduszy z UE czy gazyfikacji terenów osiedla. Poruszono kwestie
związane z rozbudową oczyszczalni, kanalizacją, wywozem
nieczystości ciekłych i stałych w związku z uchwałą podjętą przez
Radę Miejską w Choroszczy. W skład Osiedla nr 2 w Choroszczy
wchodzą ulice: Białostocka, T. Kościuszki, gen. Z. Berlinga, J.
Piłsudskiego, K.K. Baczyńskiego, Wł. Raginisa, R. Traugutta, kard.
St. Wyszyńskiego, K. Chodkiewicza, Ks. F. Pieściuka, J. I.
Kraszewskiego, St. Żeromskiego, Lipowa, Szpitalna,
Dominikańska, Kolonia Gaj, Szyszkowizna, Ogrodowa, Piaskowa,
Zamkowa, Zastawie I, II, III, S.M. Paca, Szkolna, J.K. Branickiego,
Kruszewska, Zaczerlańska oraz Rynek 11-go Listopada.
UM

A zmiany faktycznie są – widać je realnie i można by rzec –
namacalnie. Sale i pomieszczenia, w których uczniowie się uczą,
zostały wyremontowane, odświeżone. Został zakupiony nowy
sprzęt komputerowy, na nowo wyposażone zostały sale
w materiały dydaktyczne. Wydano na ten cele niemal 300 tys. zł.
Przede wszystkim jednak dzieci uczą się w komfortowych
warunkach: nie tylko w salach lekcyjnych, ale także w spokoju
i bezpieczeństwie spędzają czas na przerwach. To szczególnie
cieszy rodziców, którzy wiedzą, że ich pociechy mają warunki do
nauki nawet lepsze niż w innych szkołach.
Biorąc pod uwagę fakt, że od tego roku, zwiększyła się liczba
uczniów w klasach pierwszych – co wprowadziła odgórnie nowa
reforma oświaty, i w związku z tym z dotkliwymi konsekwencjami
borykają się szkoły w innych miastach, czyli z tłokiem,
wydłużonymi godzinami nauki i ogólnym chaosem, cieszy to, że
szkołom w Choroszczy udało się uniknąć tych problemów.
– Po wprowadzeniu zmian w szkołach w Choroszczy, w
porównaniu z poprzednim rokiem nie odczuwam, że jest gorzej –
słyszy się od rodziców. – A powiem, że nawet jest i lepiej,
szczególnie, gdy porównam to z sytuacją w Białymstoku. Nasze
dzieci uczą się na jedną zmianę, kończą więc lekcje normalnie,
a nie późnym popołudniem czy wieczorem. Cieszę się, że
o normalnej porze mogą zjeść obiad, mają czas na zajęcia
pozalekcyjne, których jest w bród i o które jako rodzice
zabiegaliśmy. Nasze dzieci też o normalnych porach wracają ze
szkoły do domu. W szkole w Choroszczy naprawdę nie jest źle.
Burmistrz Choroszczy podsumowuje zaś: – Cieszę się, że znaleźli
się rozsądni mieszkańcy, którzy nam zaufali i wprowadzone przez
nas zmiany przynoszą spodziewane dobre efekty. O to od
początku nam chodziło. Przewidywaliśmy określone ustawą
zmiany i chcieliśmy jak najlepiej się do nich przygotować. Zależało
nam na poprawie warunków nauki naszych dzieci, a także na
zwiększeniu komfortu pracy nauczycieli. Sądzę, że udaje nam się
to osiągnąć.
Widząc nową sytuację oświaty w Choroszczy nie można się z tym
nie zgodzić. W szkołach w Choroszczy rozwój dzieci odbywa się
naprawdę w dobrych, optymalnych warunkach: klasy są dobrze
wyposażone, nie są też ani przeładowane, ani niedoszacowane
(nie licząc kilku wyjątków poza Choroszczą). Tylko w takim
otoczeniu zarówno nauka, jak i wychowanie, a także rozwój
umiejętności społecznych uczniów może przebiegać bez
zakłóceń.
UM

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego ubiegać się o dotację mogą osoby powyżej 30 roku
życia, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) osoby po 50 roku życia,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia
nieprzerwanie powyżej 12 m-cy).
W ramach Rezerwy Funduszu Pracy ubiegać się o dotację mogą
wszystkie osoby bezrobotne, w szczególności osoby należące do
jednej z poniższych grup:
a) osoby do 30 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne (tj. zarejestrowane w urzędzie
min. rok w ciągu ostatnich 18 m-cy),
c) osoby po 50 roku życia,
d) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub
dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
e) osoby niepełnosprawne.
O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, która:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz udziału w działaniach w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja,
b) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji
indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie
użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe
dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę
pomocy określoną w ustawie;
2) nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu
Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
3) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w
okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku;
4) spełnia pozostałe warunki, o których mowa w Regulaminie
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
5) złoży kompletny i prawidłowo sporządzony Wniosek o
dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000,00 zł.
Więcej informacji oraz Regulamin i druk Wniosku na stronie
Urzędu www.pup.bialystok.pl w zakładce: Informacje dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.
PUP Białystok

Jednostki OSP w gminie Choroszcz zasobniejsze w sprzęt
Miło nam poinformować, że w
2015 roku Jednostki Ochotnicze
Straży Pożarnych z terenu gminy
Choroszcz otrzymały znaczące
dofinansowanie niezbędne do
zakupu sprzętu ratowniczogaśniczego oraz umundurowania.
OSP z gminy Choroszcz dostały
wsparcie ze środków budżetu
G m i ny C h o ro s zc z , Po w i a t u
Białostockiego oraz instytucji
Województwa Podlaskiego, jak
również z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Szczegółowy zakres dotacji oraz
zakupu nowego sprzętu został
wyszczególniony w tabeli poniżej
z uwzględnieniem wszystkich
źródeł finansowania.
Jednostka OSP Barszczewo zakupiła motopompę pożarniczą do wody zanieczyszczonej. Koszt zakupu to 6 200 zł.
Jednostka OSP Pańki zakupiła:
1) aluminiową, dwuprzęsłową drabinę pożarniczą, wysuwaną z podporami. Koszt zakupu wyniósł 5 400 zł.
2) hełm strażacki (2 szt.), rękawice specjalne (2 szt.), kominiarki strażackie (2 szt.), zamocowanie do drabiny (1 kpl.) na łączną kwotę
2380 zł.
Jednostka OSP w Złotorii zakupiła wentylator oddymiający o wartości 5 000 zł.
Jednostka OSP w Choroszczy zakupiła:
1) motopompę pożarniczą wraz z osprzętem oraz wentylator oddymiający o łącznej wartości 38 500 zł.
2) latarki (1 szt.), węże tłoczne W-52 (4 szt.) oraz buty strażackie (1 par.) na łączną kwotę 2 423 zł.
3) nosze typu deska ,,18” (1 kpl.), hełmy strażackie CALISIA VULKAN (6 szt.) oraz radiotelefony nasobne (2 kpl.) na łączną kwotę
9 305,01 zł.
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Choroszcz serdecznie dziękują następującym instytucjom za wsparcie w zakresie ochrony
przeciwpożarowej:
Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrzowi Choroszczy, Marszałkowi Województwa Podlaskiego,
Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP Województwa Podlaskiego, Zarządowi Powiatu Białostockiego.
UM
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Wiwat Kruszewo i ogórek kruszewski herbowy!
O XVI Ogólnopolskim Dniu Ogórka w Kruszewie
Ogórki kiszone i te jeszcze nieprzetworzone prosto z zagonów
były bohaterami 16. edycji Dnia Ogórka w Kruszewie. Obok straganów warzywniczych nie zabrakło znakomitych podlaskich
miodów, wypieków – przede wszystkim kurpiowskich i tatarskich. Były pierścionki, baloniki – ogółem cała piękna menażeria
festynu na cztery fajerki. Liczne grono handlowców nie mogło
narzekać na brak koniunktury – smakowitości szybko znikały ze
straganów i chyba nie było nikogo, kto by się nie skusił na lokalne
specjały.
Plantatorzy stanęli w szranki w licznych konkursach. Najcięższego
ogórka wyhodował Wiesław Konopko z Łomży – jego jeszcze
zielone warzywo warzyło 2 kilogramy! Tropikalna pogoda
wpłynęła w ostatnich miesiącach na kształt warzyw – były one
bananoidalnie zakrzywione. Rekordzista wyhodowany przez
Jerzego Sokoła mierzył 54 cm. Wśród najdziwniejszych prym wiódł
ogórek „Zorro” z ogródka Natalii Kucińskiej.
W konkursie przepisów wygrał Kruszewski ogórek w zalewie
miodowej autorstwa Aliny Bruszewskiej. Najsmaczniejszą surówkę przygotowała Barbara Nierodzik. Mistrzem rzutu ogórkiem
został Łukasz Bołtryk – dla wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż
5 rund. W eliminacjach wciąż czekającej na wpisanie w poczet
olimpijski konkurencji uczestniczyło aż 50 osób, z których 22
awansowało do II rundy. Nie mniej emocji wywołał konkurs
przeciągania liny – tym razem uczestnicy festynu wystawili dwie
drużyny: kawalerów i żonatych. Mężów mężnie wsparł sołtys
Kruszewa Adam Radłowski – nie powinno więc nikogo dziwić, że
żonaci wygrali bezapelacyjnie 2:0! Były również wspaniałe stroiki
i figurki z ogórków tworzone i eksponowane przez całą imprezę.
Konkurs „Figurka z Ogórka” cieszył się wielkim zainteresowaniem.
Placyk pod namiotem organizatora zapełniał tłumek uczestników
i ich rodzin, a na stolikach panował ogórkowy rozgardiasz, miąższ
i skórki z ogórków, patyczki, wykałaczki, goździki, kawałki cukinii,
czarny bez. Same ekologiczne materiały. Już od lat taka jest
właśnie idea konkursu – tworzenie niebywałego przedmiotu
z materiałów ekologicznych ogórka i dodatków. Ekspozycja
powstałych prac była bodaj najbardziej obfotografowanym
miejscem na imprezie.
W tym roku konkurs był podzielony na kilka poddyscyplin.
Indywidualnie pracowano nad pojazdem, zwierzęciem oraz pracą
przedstawiającą sławną postać, oczywiście z ogórka. Powstało
dziesiątki prac. Na bieżąco trwało rozstrzyganie konkursów.
Autorzy najciekawszych odbierali ze sceny dyplomy i upominki
(zestawy do tworzenia aplikacji na ubraniach) za I, II i II miejsce
ufundowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. Obok konkursów indywidualnych trwał konkurs
rodzinny na najciekawszy stroik z ogórka. Nagrodę ufundował
Urząd Marszałkowski. Powędrowała ona do Natalki Kucińskiej i jej
babci, które wykonały wyjątkowo uroczy bukiet ogórkowych
tulipanów „Dla mamy”. Warto nadmienić, że ogórkowi rzeźbiarze
wykazali się nie lada kunsztem przy wymyślaniu nazw dla swoich
prac. Powstały: „Autobus dziadka Wojtka”, „Flagowiec”,
„Kruszewskie pingwiny”, „Magda Gesler”. Serdecznie dziękujemy
producentom za podarowanie przerośniętych ogórków na prace.
Konkurs wymyśliła i opiekuje się nim Monika TekielskaChmielewska, instruktorka M-GCKiS, która serdecznie zaprasza
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na cotygodniowe zajęcia do
Pracowni Sztuk Wizualnych w M-GCKiS. Szczegóły na stronie
kultura.choroszcz.pl
Wśród poetów walczących o ogórkowy wieniec zwycięstwa
w annały wpisał się Kamil Bruszewski twórca wiersza pt. „Kruszewski ogórek zielony” – zawarł w nim nie tylko wielopokoleniowe
doświadczenie plantatorskie:
„Mieszkańcy Kruszewa pracy się nie boją
I cały sezon ogórki pielęgnują”
lecz również trudne doświadczenie suszy:
„Mimo, że susza i Narew Wysycha,
Rolnik czerpie wodę z wodociągu i o deszcz wzdycha”.

W podobnym tonie akcentującym trud pracy rolnika i problem
z tegoroczną aurą wypowiadali się celebrujący mszę św. ks
Bogusław Kieżel i notable przybyli na wydarzenie.
Przemawiający na otwarciu składali życzenia wszystkim
plantatorom – czynił tak Robert Wardziński burmistrz Choroszczy,
Maciej Żywno wicemarszałek woj. podlaskiego i Krzysztof Jurgiel
poseł na Sejm RP. Bardzo ciepło o gościnie w Kruszewie
wypowiadali się uczestnicy wyjazdu przygotowanego z Normandii na czele z Casimirem Rzepkowskim Prezydentem
Stowarzyszenia Francja-Polska z Mondeville.
Przez cały czas uwagę gości przyciągała wystawa „Kruszewo przed
laty” stworzona przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała a
uroczyście otwarta przez Reginę Krysiewicz. O zdjęciach
zebranych z całego Kruszewa opowiadał jego prezes Grzegorz
Krysiewicz., a oglądający wystawę otrzymywali pamiątkowe
foldery z opisem historii Kruszewa i wybranymi zdjęciami. Folder
oraz promowaną w czasie całego wydarzenia książkę z wieloma
kruszewskimi wątkami pt. „Wspomnienia wojenne” wydało
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Turystyczne walory okolicy mogli podziwiać uczestnicy
przejazdów ogórkobusem z Choroszczy do Kruszewa i z Kruszewa
do Śliwna – przejazdy ufundowało Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne z Białegostoku.
Część sceniczną otworzyły koncertem Narwianki z Kruszewa,
które śpiewają razem już od 30 lat. Jesienny Liść z Gródka oraz
Klepaczanki przyciągały licznych słuchaczy do wspólnego
śpiewania. Rej wodzili Maliniowiaki z pobliskiego Tykocina, a w
klimaty kubańskie porwało publikę Latin Studio z Białegostoku.
A to był dopiero początek tanecznych rozrywek. Grupa Forti
wprowadziła na dobre zebranych taneczny trans, by gwiazda Hi-Fi
doprowadziła publikę w disco-polową ekstazę. Nikt nie siedział,
nikt nie narzekał na wieczorny chłód – wszyscy tańczyli do
zachodu szczodrego kruszewskim ogórkom słońca. Następny
Dzień Ogórka zawita do Kruszewa już za niecały rok – w niedzielę 4
września 2016.
Wydarzenie zorganizowali:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, choroski
Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kruszewie,
sołtys wsi Kruszewo, producenci ogórków z terenu gminy
Choroszcz, Stowarzyszenie Kruszewskie Warzywa Herbowe,
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała.
Sponsorami XVI Dnia Ogórka byli: producent piwa Żubr – sponsor
główny, Casablanca Catering, Materiały Budowlane Plus, KPK
Białystok.
Medialne patronaty sprawowały: Radio Białystok, TVP Białystok,
Radio Jard, Białystok Online, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”,
„Gazeta Współczesna”, „Gazeta w Choroszczy” oraz „Głos
Choroszczy”.
WJC, MT-C., fot. EK
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Kto niszczy mosty i zabytki?
Wandale w gminie Choroszcz od lat atakują mosty. Bo na
balustradzie podobno wygodnie jest pić trunki, bo stoi to na
drodze, albo utrzymuje delikwenta przed popadnięciem w nurt.
Te i inne „przewinienia” stawiają mostom wandale. Ostatnio ich
celem stał się mostek w parku przy Muzeum Wnętrz
Pałacowych.

Kilka lat temu na mostku pojawiły się liczne kłódki symbolizujące
czy raczej zaklinające trwałość związków. Mostek wraz z żelazną
ew. ażurową balustradą, podobnie jak cały park, jest zabytkiem
objętym ochroną konserwatorską, w związku z czym, bez zgody
konserwatora, nie mogą być na nim wprowadzane żadne zmiany
jego struktury i wyglądu, a dziesiątki kłódek właśnie w wygląd
zabytku ingerowały.
Z tego powodu wszystkie kłódki zostały usunięte. Nie było to
spowodowane jakąkolwiek złośliwością ze strony Muzeum
Wnętrz Pałacowych, ale wymogiem utrzymania zabytku i
przestrzegania surowego prawa. Od czasu usunięcia kłódek
notowane są na mostku liczne wyczyny chuligańskie. Mostek był
oblany czerwoną farbą, a ostatnio barierka została wysmarowana
klejem. Jak zaznaczają przedstawiciele choroskiego muzeum, to
zjawisko jest groźne dla zwiedzających – częstokroć mieszkańców
Choroszczy, którzy mogą się pobrudzić lub zniszczyć ubranie.
Chemia użyta w obu środkach – w farbie i kleju – zagraża florze i
faunie parku, który jest jednym z nielicznych w Choroszczy
otwartych obszarów zielonych i zamieszkanym przez wiele
zwierząt.
Ponadto dewastowanie zabytków – a mostek zabytkiem jest –
obwarowane jest surowym prawem. W Ustawie z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.0.1446) czytamy:
1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka,
a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd może
orzec, nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z opieką nad
zabytkami w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego
minimalnego wynagrodzenia.
Obecnie ustawowo ustalone minimalne wynagrodzenie wynosi
1750 zł brutto, w roku przyszłym ma wynieść 1850 zł brutto.
Łatwo więc policzyć, że niszczenie lub uszkadzanie zabytków nie
jest procederem opłacalnym. Dużo lepiej niż niszczyć nieliczne
pozostałe w Polsce zabytki jest konserwować zawiązki
międzyludzkie codzienną czułością, bo to ona, nie lichy metal
kłódek, jest spoiwem związków.
WJC, fot. Muz.
Wystawa zagości w Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
w dniach 27-30 października,
w godz. 8-15 będzie dostępna do
zwiedzania.
Zapraszają: M-GCKiS, Muzeum
Wojska i Muzeum Pamięci Sybiru.

Teatr Polska w Choroszczy: „Piotruś i Wilk” - spektakl i warsztaty Akcja WIDOCZNY = BEZPIECZNY
Początek roku szkolnego już za nami, a wraz nim początek
jesieni. Zmienia się aura: robi się chłodniej i szybciej zapada
zmrok. Aby szarówka, a niedługo ciemność nie stanowiły
niebezpieczeństwa na drodze, Burmistrz Choroszczy przekazał
uczniom szkół odblaskowe opaski: WIDOCZNY = BEZPIECZNY.

20-21 maja w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie odbyły się Targi Sztuki, dzięki którym domy kultury
i teatry miały możliwość nawiązania współpracy. Między innymi:
zaplanowania objazdów czy wymiany doświadczeń. Delegacja
instruktorki Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej na to wydarzenie zaowocowała współpracą z dwoma znakomitymi
teatrami, których spektakle zostały zakwalifikowane do
programu Teatr Polska 2015. Kooperacja polegała na przybyciu
tychże teatrów do M-GCKiS w Choroszczy w celu zagrania
spektaklu i przeprowadzenia warsztatów.
Pierwszy z nich „Piotruś i Wilk” autorstwa Sergiusza Prokofiewa w
reżyserii Bernardy Bielenia w wykonaniu Białostockiego Teatru
Lalek odbył się we wtorkowe po popołudnie 15 września w galerii
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Sądząc po reakcjach widowni w postaci wybuchów śmiechu
i zachwytu, muzyczna bajka „Piotruś i Wilk” zrealizowana
w konwencji teatru cieniowego zachwyciła dzieci. Wspaniała
muzyka, kolorowe lalki, znakomita gra aktorów z pewnością
przyczyniły się do przeniesienia młodych, ale jakże wymagających
widzów w magiczny barwny świat Piotrusia, który był łobuzem, ale
bardzo dzielnym i mądrym.
Po spektaklu chętne dzieci, podzielone na trzy grupy wzięły
udziału w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez
aktorów BTL-u. Jedna gromadka uczestników uczyła się w galerii

jak ułożyć dłonie, by rzucony cień przypominał kształtem wilka,
zająca, pająka czy ptaka. W pracowni plastycznej na przeźroczystych kartach druga grupa malowała kolorowymi mazakami
swoje bajkowe postacie. Z kolei w sali bibliotecznej dzieci w
kółeczku uczyły się jak za pomocą dźwięków i gestów przedstawić
np. wilka, ryby czy falujące wodorosty, tworząc zabawne opowiadanie.
Na wydarzenie przybyło mnóstwo gości. Sprzedano ponad 100
bilecików po złotówce. Z pewnością na długo zapadnie ono
w pamięci dzieci, a może i rodziców.
Fot. i tekst Emilia Kosakowska

– Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu
każdego z nas, a bezpieczeństwo naszych najmłodszych leży nam
szczególnie na sercu – mówi Burmistrz Robert Wardziński, –
Dlatego postanowiliśmy ich obdarować prezentami, które myślę,
są nie tylko popularne, ale przede wszystkim praktyczne.
To opaski odblaskowe w 2 kolorach: białym i jaskrawożółtym
z herbem Choroszczy i napisem: WIDOCZNY=BEZPIECZNY.
Można je nosić jako element odblaskowy na ręku, nadgarstku,
czy zamocowany na plecaku czy torbie; rowerzyści korzystają
z takich opasek owijając je sobie wokół kostek. W ten sposób
każdy pieszy i poruszający się po drodze o zmroku czy też w
zupełnej ciemności, jest rozpoznawany przez kierowców. A ci,
z odpowiednim wyprzedzeniem mogą zagregować: ominąć ją czy
wystarczająco wcześnie zahamować.
Jeżeli ktoś zagubił albo potrzebuje kolejnych opasek, dla poprawy
bezpieczeństwa swojego lub bliskich, zapraszamy po ich odbiór
do Sekretariatu Urzędu.
UM
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Jubileuszowy koncert Rhytm of Time / Rytmów Czasu
W sobotę 10 października 2015 r w auli Miejsko – Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się setny koncert
młodzieżowego zespołu wokalnego Rhytm of Time / Rytmów
Czasu. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać
repertuaru muzyki rozrywkowej znanych polskich wykonawców.
Swoje piosenki zespół przygotowuje i doskonali podczas prób
w MGCKiS pod okiem Jerzego Tomzika.
Najzdolniejsi i najbardziej pracowici biorą także udział w Warsztatach Piosenkarskich Białostockiego Studia Piosenki, gdzie swój
talent muzyczny mogą doskonalić pod kierunkiem mistrzów. Wśród
publiczności nie zabrakło dostojnych gości wspierających
młodzieżowy zespół m.in burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego, wicemarszałka województwa podlaskiego Macieja
Żywno oraz dyrektora M-GCKiS Przemysława Waczyńskiego.
ak/foto M. Jacewicz

Jerzy Tomzik nagrodzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego
Dnia 12 października 2015 roku w Auli Magna Pałacu Branickich
wieloletni pracownik Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i
Sportu Jerzy Tomzik otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa
Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Pan Jerzy Tomzik od 11 lat współpracuje z choroszczańskim
ośrodkiem ucząc śpiewu młodzież i dorosłych. Rozpoczął swoją
pracę jako dyrygent Chóru Miejskiego, który przekształcił się w
zespół wokalny Rytmy Czasu. W sobotę 10 października 2015
zespół dał swój setny koncert w auli Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu. Dyrygentowi życzymy dalszych sukcesów w pracy
pedagogicznej oraz życiu osobistym.
M-GCKiS

nr 152

gazeta.choroszcz.pl 7

Aleksander Wels.
Wyprawa w przeszłość
WERNISAŻ
23 października 2015
piątek, godz. 19:00
M-GCKiS w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29
Wstęp wolny
WYSTAWA
do 20 listopada 2015

Spektakle, koncerty, warsztaty... i nareszcie wystawa malarstwa.
Już 23 października o 19:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbędzie się wydarzenie artystyczne,
którego bohaterem będzie malarstwo Aleksandra Welsa,
pejzażysty Podlasia i Mazur tworzącego po II wojnie światowej.
Wystawa przypomni twórczość, a także niezwykłą osobowość
jednego z założycieli i aktywnych działaczy białostockiego
środowiska artystycznego po II wojnie światowej. Wels został
zapamiętany jako miłośnik przyrody, pejzażysta Podlasia i Mazur,
ostatni prawdziwy malarz plenerowy, człowiek pełen ciepła
i serdeczności, troskliwy i wspierający nauczyciel.
Wystawa będzie prezentowana do 20 listopada 2015 roku.
Kuratorka wystawy: Marta Pietruszko.
Aleksander Wels (1902-1976) – ur. w Warszawie, studiował
w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1948 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Do 1957 r. uczył w Liceum Technik Plastycznych w Białymstoku.
Bohater kilkunastu wystaw indywidualnych oraz wielu zbiorowych, stały uczestnik plenerów białowieskich. Autor wielu
realizacji sakralnych, m.in. projektów trzech ołtarzy do kościoła
św. Rocha
w Białymstoku, polichromii do kościołów w Chodorówce Nowej,
Trzciannem, Bargłowie i Prostkach. Należał do Ogólnopolskiej
Grupy Artystów Plastyków Zachęta.
Red.

Piątek 20 XI od 17:00 w Centrum Kultury i Sportu
a od 20:00 CHOROSZCZAŃSKA NOC GIER. ZAPRASZAMY!

GRAJ NA PERKUSJI
GITARZE I UKULELE

ZAPISY: 537 430 290
OPŁATA ZA MIESIĄC NAUKI:
50 ZŁ/ ZAJĘCIA GRUPOWE, 100 ZŁ/INDYWIDUALNE
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Kruszewo pamięta
o Józefie Świrniaku
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„Bezpieczna droga do szkoły”
w Zespole Szkół w Choroszczy

EDUKACJA

Owocowe szaszłyki
w „Biedronkach”

Na terenie szkoły prowadzone są bardzo licznie działania
sprzyjające poprawie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. We
wrześniu, już po raz czwarty, podjęta została inicjatywa pod
hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Miała ona na celu
przypomnienie uczniom jak bezpiecznie poruszać się po
drogach i jakie podejmować działania w przypadku, kiedy
jesteśmy świadkami wypadku.

Podczas tej lekcji Pani Jolanta Lenczewska, wychowawczyni klasy
II d opowiedziała przedszkolakom o szkole, do której już za rok
będą uczęszczać. Przedszkolaki miały możliwość pierwszy raz
usiąść w prawdziwych szkolnych ławkach i dowiedzieć się jak
wygląda życie szkolne małego ucznia.
Następnie Marysia Rytwińska i Szymon Sadkowski pokazali
dzieciom swoje plecaki. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem obserwowały zawartość plecaków zastanawiając się
wspólnie do czego służą liczydła czy ogromny piórnik. Następnie
przeszliśmy na dywanik, gdzie dzieci z klasy II czytały nam wiersze
znanych i lubianych polskich poetów. Zachwycone przedszkolaki
słuchały swoich starszych kolegów. Potem wszystkie dzieci,
podzielone na 2 zespoły wzięły udział w konkursie na znajomość
wierszy przygotowanym przez panią Jolę. Pytania nie były proste,
ale dzieciaki świetnie sobie z nimi poradziły. Na zakończenie zajęć
przedszkolaki podziękowały i zaprosiły swoich starszych kolegów,
aby ci odwiedzili ich w przedszkolu.
Zajęcia w szkole były bardzo ważne dla obu grup. Dzieci ze szkoły
miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
w czytaniu. Z kolei dzieci młodsze, oprócz niewątpliwej
przyjemności słuchania wierszy mogły również obejrzeć szkołę,
salę lekcyjną co jeszcze bardziej utwierdziło je w przekonaniu, że
fajnie jest być uczniem.
Małgorzata Hubbell, Jolanta Lenczewska

W świetlicy i bibliotece uczniowie wykonali gazetki informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz telefonów służb
alarmowych.
W dniach 14-18 września 2015 r. w ramach powyższej akcji odbył
się konkurs wiedzy pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
Wzięło w nim udział 24 uczniów gimnazjum. Uczniowie
rozwiązywali test, w którym udzielali odpowiedzi na pytania
związane z bezpieczeństwem poruszania się po drogach.
Laureatami konkursu zostali:
Szymon Leszczyński III c, Diana Grabowska III b, Bartek
Klimaszewski III b, Krzysztof Radłowski III c, Jakub Żółkowski III a,
Krystian Kosakowski III d, Patrycja Sadowska III d, Marcin
Krysztopik I a. Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. Anna
Kozłowska, p. Alicja Gniedziejko i p. Irena Słomińska.
W świetlicy zorganizowany został konkurs plastyczny
„Bezpieczna droga do szkoły i domu”. Jego celem głównym było
promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach,
szczególnie wśród dzieci szkoły podstawowej, a także wsparcie
działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego
i zaangażowanie problematyką bezpieczeństwa na drodze
uczniów. Laureatami konkursu zostali: Weronika Cylwik I b,
Natalia Rydzewska VI a, Julia Mirończuk IVa, Wiktoria Siemieniuk
VI a, Katarzyna Markowska VI a, Aleksandra Sołomianko IV b,
Patrycja Malinowska I b, Martyna Denisiuk IV a, Wiktoria Mróz VI
a. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci elementów
odblaskowych.
W dniach 21-30 września 2015 r. w świetlicy szkolnej odbył się
cykl warsztatów pierwszej pomocy. Szkolenia „I Ty możesz
udzielić pierwszej pomocy” przeprowadziły p. Beata Guziejko
i p. Barbara Joka przy wsparciu Pani Agnieszki Łuniewskiej.
W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczniów z klas 4-6. Ich
celem było przygotowanie najmłodszych dzieci do tego, by
w nagłych sytuacjach umiały udzielać fachowej pomocy tym,
którzy jej potrzebują.
Podczas pierwszych warsztatów dzieci zostały przeszkolone
w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy podczas:
omdlenia, złamania, zranienia, krwotoku z nosa, oparzenia oraz
komunikatu wezwania karetki pogotowia; p. Beata Guziejko
przypomniała również numery alarmowe.
Wśród uczniów przeprowadzone zostały również warsztaty
ratownicze, przygotowujące dzieci do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza.
Szkolenie dzieci obejmowało poznanie wszystkich etapów takiej
pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena
stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych,
wołanie o pomoc, wzywanie pomocy. Następnie przy wsparciu
p. Barbary Joki ćwiczyły treść wezwania i pozycję boczną
bezpieczną (ustaloną). Najbardziej emocjonujące i ciekawe były
wdechy ratownicze, uciski klatki piersiowej na fantomach.
W ramach lekcji zajęć technicznych, prowadzonych przez
p. Piotra Smalaka, w szkole podstawowej i gimnazjum zostały
przypomniane i utrwalone zasady bezpiecznego poruszania się
po drogach pieszo i na rowerze. Tematem wiodącym w szkole
podstawowej była odpowiedź na pytanie: „Co powinienem
zrobić jako pieszy i rowerzysta, aby inni uczestnicy ruchu
drogowego widzieli go na drodze?”. Gimnazjaliści mieli za
zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpiecznej drogi
do szkoły: „Jak jest? Co należy zrobić? i Dlaczego nie jest tak jak
powinno być?”. Podsumowaniem omawianych zagadnień
w szkole podstawowej i gimnazjum były testy przeprowadzone
w świetlicy szkolnej.
Irena Słomińska, Anna Kozłowska

Warsztaty pierwszej pomocy

Zdrowo jemy zdrowo rośniemy

W dniach 21-30 września 2015 r. w świetlicy szkolnej odbył się
cykl warsztatów poświęconych pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia „I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy”
przeprowadziły p. Beata Guziejko i p. Barbara Joka przy wsparciu
p. Agnieszki Łuniewskiej i p. Anny Kozłowskiej. W warsztatach
wzięło udział ponad 40 uczniów z klas 4-6.

Niedawno do naszego przedszkola w Barszczewie zapukał
tajemniczy gość. Tym gościem była pani Jesień, która zostawiła
pod drzwiami przedszkolaków list i ogromny kosz warzyw.
Dzieciaki miały okazję rozpoznawania za pomocą dotyku,
węchu różnych warzyw.

W piątek 11 września 2015 w Kruszewie w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość
upamiętniająca bohatera Kruszewa – kpt. Józefa Świrniaka.
Przemówienie wygłosił Grzegorz Krysiewicz prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała. Uczniowie pełnili wartę
honorową, przygotowali też program słowno-muzyczny.
Córka Józefa Świrniaka Pani Krystyna Swirniak-Mateuszuk złożyła
kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohatera Kruszewa. Podzieliła
się też swoimi wspomnieniami z uczniami szkoły. Pani Elżbieta
Marek dyrektor kruszewskiej szkoły zadbała, by cała społeczność
liczącej 89 lat placówki uczciła pamięć bohatera i wysłuchała
wzruszającego wspomnienia Pani Krystyny, do czego zachęcamy
i Was, Drodzy Czytelnicy. Na naszej stronie gazeta.choroszcz.pl
prezentujemy filmowy skrót z wydarzenia.
WJC

Dzień Głośnego Czytania

Z okazji Dnia Głośnego Czytania dzieci z grupy Zuchy
z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zostały zaproszone
do Szkoły Podstawowej w Choroszczy do klasy II d na specjalnie
przygotowane zajęcia dodatkowe.

Podczas pierwszych warsztatów dzieci zostały przeszkolone
w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy podczas:
omdlenia, złamania, zranienia, krwotoku z nosa. Pani Beata
Guziejko przypomniała również numery alarmowe.
Wśród uczniów przeprowadzone zostały również warsztaty
ratownicze, przygotowujące dzieci do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza.
Szkolenie dzieci obejmowało poznanie wszystkich etapów takiej
pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena
stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych,
wołanie o pomoc, wzywanie pomocy.
Następnie przy wsparciu p. Barbary Joki dzieci ćwiczyły treść
wezwania i pozycję boczną bezpieczną (ustaloną). Najbardziej
emocjonujące i ciekawe były wdechy ratownicze, uciski klatki
piersiowej na fantomach.
Beata Guziejko, Barbara Joka
Anna Kozłowska, Agnieszka Łuniewska

Określały charakterystyczne cechy ich wyglądu. Następnie
wesoło bawiły się w sałatkę jarzynową. Po skończonej zabawie
okazało się, iż część naszych przedszkolaków nie lubi jeść
warzyw. Wszyscy wiemy, ze bardzo często zdarza się, iż właśnie
warzywa nie są akceptowane przez najmłodszych. Wówczas
istotne jest, by grymaszenie dziecka przy posiłkach nie
zniechęcało rodziców do dalszych warzywnych eksperymentów
w kuchni. Jeśli maluch przekona się do warzyw już od
najmłodszych lat życia, to o wiele bardziej prawdopodobne jest,
iż jego dieta w wieku dorosłym będzie bogata właśnie w tę grupę
produktów.
Może warto angażować dziecko do pomocy w przygotowywaniu
wspólnych posiłków dlatego też wspólne z przedszkolakami
postanowiliśmy przygotować „Ciasto Dyniowe”. Dzieciaki z
wielkim zaangażowaniem przystąpiły do pracy, wspólnie z
paniami drylowały dynię oraz wybierały pestki. Największym
wyzwaniem okazało się wbijanie jaj, bo przecież to nie lada
wyzwanie dla takich malutkich rączek. Dokładnie odmierzały i
dodawały produkty zgodnie z przepisem na ciasto dyniowe.

O tym jak ważne dla naszego zdrowia jest spożywanie owoców
miały okazję dowiedzieć się dzieci z grupy „Biedronek”
w Choroszczy. Przedszkolaki przez cały tydzień poznawały
nazwy owoców, określały ich kształt, budowę, pochodzenie.
Dokonywały segregowania owoców ze względu na róże cechy,
śpiewały piosenkę o owocach , wykonywały pracę plastyczną o
tej tematyce.
Jednak tym co sprawiło im najwięcej radości było samodzielne
wykonanie owocowych szaszłyków. Było widać, że sprawiło im to
wiele przyjemności i satysfakcji. Nawet te dzieci, które na co dzień
są niejadkami chętnie próbowały różnych owoców, zaskakując
nas ilością zjedzonych szaszłyków. Efekt pracy „Biedronek” był
bardzo kolorowy, ale przede wszystkim PYSZNY.
Emilia Rogowska

Międzynarodowy Dzień
Języków Obcych

25 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języków
Obcych. Z tej okazji odbyła się wyjątkowa lekcja języka
angielskiego w której brały udział klasa VIB Szkoły Podstawowej w
Choroszczy oraz 5-6 latki z grupy Zuchów Przedszkola
Samorządowego w Choroszczy.
Na początku zajęć dzieci poszukiwały odpowiedzi na pytanie – Po
co uczymy się języków obcych? Następnie dzieci z przedszkola
zaśpiewały piosenkę „Hello, hello” do której włączyły się dzieci ze
szkoły. Dalej była już świetna zabawa podczas której dzieci z klasy
VI odkrywały kolejne obrazki i uczyły małe dzieci nowych słówek.
Przedszkolaki przejęte powtarzały za starszymi kolegami
i koleżankami. Następnie szóstoklasiści przybliżyli dzieciom
elementy kultury Wielkiej Brytanii. Zaciekawione przedszkolaki
słuchały i oglądały obrazki przedstawiające rodzinę królewską
oraz charakterystyczne budowle Londynu. Pani Monika
Kuchcińska przygotowała niespodziankę – koszulkę przywiezioną
z Londynu. Dzieci miały za zadanie zgadnąć skąd jest ta koszulka i
opowiedzieć o symbolach znajdujących się na niej. Na koniec
zajęć przedszkolaki wzięły udział w quizie, który pokazał jak dużo
wyniosły z zajęć.
Na koniec przedszkolaki podziękowały uczniom klasy VIB
piosenką „Shh be quiet…” i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Zajęcia w Zespole Szkół okazały się świetnym sposobem integracji
środowiska przedszkolnego i szkolnego. Starsze dzieci miały
możliwość wcielić się w rolę nauczyciela i przekazać swoją wiedzę
młodszym kolegom. Z powierzonego zadania wywiązały się
znakomicie. Maluchy z kolei były bardzo dumne z tego, że im tez
udało się nawiązać dialog ze starszymi kolegami i pokazać, że one
również mają już pewną wiedzę i umiejętności z zakresu języka
angielskiego.
Jako, że wspólne zajęcia okazały się atrakcyjna i wartościową
formą dla wszystkich dzieci, nasza współpraca będzie na pewno
kontynuowana.
Małgorzata Hubbell, Monika Kuchcińska

Gotowe już prawie ciasto przełożyły do uprzednio wysmarowanych foremek, a następnie do piekarnika. Po chwili po
przedszkolu rozniósł się zapach ciasta, dzięki któremu żaden
maluch nie oparł się smacznej konsumpcji.
Iwona Sławińska, Anna Rabiczko
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W służbie Niepodległej. Kierownicy szkół gminy Choroszcz w II RP
Czesław Sucharski

ur. 26. 01. 1901 roku w rodzinie leśnika
w Bugaju, powiat Koło. Naukę w Szkole
Realnej Męskiej miasta Koła przerwała
wojna w 1920 roku z ZSSR. Walczył jako
ochotnik w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Z pułkiem przeszedł cały szlak
bojowy od krwawej bitwy pod Kockiem
w VIII 1920 roku, poprzez Siedlce, Białystok, Grodno, Lidę i Oszmiany. W XI 1920
po-wrócił do szkoły, gdzie zdał maturę.
W 1923 rozpoczął studia prawnicze w Warszawie. Po roku je
przerwał, z braku środków. Rok później ożenił się i podjął pracę
w Szkole Powszechnej w Kruszewie. Mieszkał na stancji u gospodarza, a zajęcia odbywały się w wynajętej przez gminę izbie
chłopskiej. Po kilku latach, gdy zbudowano nowy budynek szkoły,
sprowadził rodzinę i zamieszkał w mieszkaniu służbowym na
poddaszu. Pracy było wiele, gdyż wieś po ponad stuletniej niewoli
w zaborze rosyjskim, była zacofana pod każdym względem.
W 1931 decyzją kuratorium przeniesiony do szkoły w Księżynie.
Uczył tam matematyki, fizyki, wychowania fizycznego i religii.
W każde wakacje wzywany był do rezerwy na ćwiczenia do
Grodna, Wilna, Białegostoku i Zambrowa. Ukończył je awansem
na podporucznika rezerwy piechoty. W IX 1939 roku zgłosił się na
ochotnika do oddziału Wojska Polskiego broniącego Księżyna.
Wraz z oddziałem w okolicach Grodna, dostał się do rosyjskiej
niewoli. Został internowany do obozu dla jeńców wojennych
w Kozielsku. Po serii przesłuchań zakwalifikowano go jako
nieprzejednanego wroga władzy radzieckiej. Zamordowany
strzałem w tył głowy 9 IV 1940. Już 13 IV 1940 rodzinę
Sucharskiego wywieziono na Syberię, by zginęli z głodu i zimna.
Został ekshumowany przez Niemców w 1943 roku, pod numerem
AM/1630. Gdy ta informacja dotarła do Kruszewa, jego
uczniowie, żołnierze Armii Krajowej usypali mu, na cmentarzu
parafialnym w Śliwnie symboliczny grób. Na brzozowym krzyżu
umieścili tabliczkę z napisem: „Nauczycielowi por. Czesławowi
Sucharskiemu, zamordowanemu w 1940 roku w Katyniu, krzyż
ten stawiają na pamiątkę – wdzięczni uczniowie Szkoły
Powszechnej w Kruszewie”.

Jan Mancewicz

ur. 6 XII 1906 r. w Suwałkach. W 1923
zdał pomyślnie egzamin do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego
w Grodnie. Nauka trwała sześć lat
i była możliwa dzięki stypendium
rządowemu. Przysługiwała ona dzieciom ubogim mającym dobre oceny
w nauce. Państwu polskiemu chodziło
o stworzenie równych szans kształcenia dla wszystkich dzieci, bez względu
na pochodzenie społeczne. Dyplom
nauczycielski zdobył w 1929 r., po czym podjął pierwszą pracę w 4
-klasowej Szkole Powszechnej w Rogowie. Szkoła nie miała
własnego budynku, wynajmowała dwa pokoje i korytarz w domu
Franciszka Grzybko. Naukę pobierało ok. 60 dzieci, Klasy były
łączone, dwa roczniki dzieci uczyły się w jednej izbie. Gdy część
dzieci miała zajęcia głośne, z drugiego rocznika w tym czasie
pisały w zeszytach i na odwrót.
Jan Mancewicz prawie wszystkie wakacje spędzał w różnych
jednostkach wojskowych na szkoleniach wojskowych. W 1932 r.
awansował na stopień podporucznika artylerii. Mimo to
znajdował czas na pracę społeczną. Organizował w budynku
szkolnym kursy, pogadanki podnoszące wiedzę rolniczą i kulturę.
Będąc z zamiłowania muzykiem, założył zespół muzyczny i taneczny, angażując młodzież wiejską. Pracował dla miejscowej
społeczności z oddaniem aż do wybuchu II wojny światowej. Gdy
do Rogowa wkroczyli Sowieci, został aresztowany i umieszczony
w więzieniu w Białymstoku. Po śledztwie i wyroku, wywieziono
go w głąb Związku Radzieckiego. Od tej pory słuch o nim zaginął.

Leonard Prystrom

urodził się 2 V 1908 r. w wielodzietnej
rodzinie w Kibartach, w powiecie
Wołkowyskim. W 1918 roku rodzina
przeniosła się do Białegostoku. Tutaj
Leonard skończył gimnazjum i w 1924
zdał egzamin do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego
im. Króla Zygmunta Augusta. Naukę
zakończył w 1930 r. uzyskując dyplom
nauczyciela szkół powszechnych.
Po wakacjach został wcielony do 81 pp w Grodnie, gdzie skończył
Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty. W 1931 roku podjął
pracę nauczyciela w szkole w Miecieszach. Rok później został
przeniesiony do szkoły w Borowskich Ciborach. 27 sierpnia ożenił
się z Walentyną Lewito, również nauczycielką. Małżeństwo
dochowało się troje dzieci, syna Jerzego i Janusza, oraz córki
Małgorzaty. W 1935 roku awansował na stanowisko kierownika
szkoły w Kuczynie, a rok później w 2-klasowej szkole powszechnej
w Tołczach, w gminie Choroszcz. Poza tym, że był kierownikiem,
uczył języka polskiego i matematyki. Był zwolennikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego, podobną postawę starał się zaszczepić
dzieciom. Przykładał wielkie znaczenie do wychowania patrio-

tycznego. Szkoła, którą kierował, nie posiadała własnego budynku. Jego staraniem wybudowano nowy , piętrowy drewniany
budynek szkolny. Przez cały okres pracy zawodowej w każde
wakacje wzywany był na szkolenia wojskowe. Zaowocowały one
awansem Leonarda Prystroma na stopień podporucznika piechoty. W latach 1935/38 podwyższył swoje kwalifikacje
nauczycielskie, zyskał uprawnienia do pracy w szkole średniej.
Wybuch wojny pokrzyżował wszelkie plany. Wcielony do wojska
brał udział w walkach w okolicach Mławy i Modlina. Rannego
porucznika przewieziono pociągiem sanitarnym do Brześcia,
gdzie dostał się do rosyjskiej niewoli. Leonard Prystrom został
zabity strzałem w tył głowy 23 kwietnia 1940 r.

Jan Hołub

ur. w XII 1897
roku w Łańcucie. Jego rodzicami
byli Józef i Maria z domu Balicka,
miał 6 rodzeństwa. W Szkole Powszechnej w Choroszczy pracował
od początku lat ’20. Co najmniej od
1927 był jej kierownikiem. Zarządzanie szkołą przypadło na bardzo
trudny okres. Choroszcz po I wojnie
światowej leżała w gruzach.
Ubóstwo było powszechne. Stan
budynku szkoły był fatalny, wymagał kapitalnego remontu. Brakowało pomocy naukowych, atramentu, kredy. Wiele dzieci nie
przychodziło na zajęcia z braku butów czy ubrania. Trzeba było się
zmierzyć z wieloma problemami. Energia, hart ducha jaką miał
kierownik Jan Hołub sprawiły, że kolejne problemy zostały
pokonane. Znalazł sprzymierzeńców w osobach burmistrza
Choroszczy Stanisława Tureckiego i dyr. szpitala w Choroszczy dra
Zygmunta Brodowicza. Współpraca ze szpitalem była tak owocna,
że szpital stał się głównym dobrodziejem szkoły. Szpital
wyremontował szkolę, zelektryfikował i wyposażył w niezbędne
pomoce. Na prośbę kierownika dokarmiał biedne dzieci. Dzięki
pracy J. Hołuba szkoła stała się miejscem, gdzie kwitło życie
kulturalne miasta. Odbywały się tu wszystkie uroczystości
patriotyczne Choroszczy. Obok szkoły wybudowano boisko
sportowe, gdzie skupiało życie sportowe gminy. Wybuch wojny
przerwał pracowite i spokojne życie kierownika. W trakcie zajęć
szkolnych, 22 XI 1939 do szkoły przyszli żołnierze NKWD, by
aresztować Jana Hołuba. Dzieci podniosły taki lament, że
enkawudziści zrezygnowali i zabrali go nocą z domu.
W II 1941 roku wywieziono go z więzienia w Białymstoku w głąb
Rosji. Od tej chwili, aż do dnia dzisiejszego nie wiadomo co się
z nim stało. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1941, aresztowana została
rodzina kierownika i wywieziona na Syberię. Sąd Grodzki
w Białymstoku uznał w 1950 roku Jana Hołuba za zmarłego.

Antoni Bućko

ur. 5 czerwca 1896 w Wasilkowie
przy ulicy Białostockiej. W miasteczku skończył rosyjską szkołę
powszechną. Po jej ukończeniu
w 1910 rozpoczął naukę w szkole
średniej w Białymstoku. Już
w 1912 włączył się w działalność
nielegalnych organizacji: tajnego
koła samokształceniowego i harcerstwa.
Po wybuchu I wojny światowej wraz z kolegami utworzył oddział
Przysposobienia Wojskowego. Zbierano broń, prowadzono
szkolenie wojskowe. Podczas okupacji niemieckiej powrócił do
Wasilkowa i wraz z ks. Piotrem Niewiarowskim założyli prywatną
Szkołę Polską.
13 lutego 1917 roku wstąpił do Legionów Piłsudskiego, był
artylerzystą. W lipcu 1917 roku wraz z kolegami z I Brygady
Legionów odmówił złożenia przysięgi na wierność Cesarzowi
Austrii. Internowany w Szczypiornie i Łomży. W VII 1918 został
zwolniony z internowania. Wrócił do Wasilkowa, gdzie jesienią
brał udział w rozbrajaniu Niemców.
W marcu 1919 zatrudnił się w szkole, pełnił też funkcje
w zarządzie miasta. Po wybuchu wojny z bolszewikami wcielony
do wojska, gdzie służył do III 1921 roku. Po wojnie wrócił do
Szkoły Powszechnej, był Komendantem Straży Ogniowej,
Komendantem „Strzelca”, zasiadał też w zarządzie miasta.
Za pracę niepodległościową był odznaczony Medalem Dziesięciolecia, oraz Srebrnym Medalem Niepodległości.
Gdy jesienią 1939 roku, Rosjanie rozpoczęli akcję wyłapywania
inteligencji, Antoni Bućko zmienił nazwisko i wyprowadził się na
ulicę Wiktorii w Białymstoku. Od tej pory zajmował się tajnym
nauczaniem. W sierpniu 1940 roku Przewodniczący „Sielsowieta”
w Choroszczy, Jan Bruśniewicz, zatrudnił Antoniego Bućko jako
kierownika polskiej szkoły. Pełnił tę funkcję do 22.06.1941, do
wybuchu wojny z Niemcami.
Po zajęciu Wasilkowa przez Niemców otworzył prywatną polską
szkolę. Jak wszystkie szkoły w Polsce został ona zamknięta 12 XII
1941. Po raz kolejny w życiu rozpoczął tajne nauczanie. Włączył
się też w struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Został
Komendantem Placówki Armii Krajowej w Wasilkowie.
Pod koniec 1943 aresztowany przez Niemców i wraz z rodziną
rozstrzelany. Ojczyźnie swej Polsce oddał wszystko, co miał.

Władysław Kurczak

s. Teofila ur. 12.09.1904 w Ostrowie,
pow. Łowicz. Posadę kierownika Szkoły
Powszech-nej w Zaczerlanach objął
latem 1930 roku. Był żonaty, żona
Waleria nie pracowała, zajmowała się
wycho-waniem córek Lidii i Zenobii.
Zamieszkali w Zaczerlanach w domu
największego gospodarza we wsi
Michała Abramowicza. Szkoła była
duża, gdyż uczęszczało do niej ponad
setkę dzieci z okolicznych wsi, takich jak: Zaczerlany, Topilec,
Zawady, Kościuki.
Mieszkała tam przed II wojną światową w większości ludność
prawosławna. Szkoła nie miała budynku, gmina wynajmowała
izby lekcyjne u poszczególnych gospodarzy. Zatrudniała oprócz
kierownika pięć nauczycielek. Kierownik szkoły był pracowitym,
miłym człowiekiem, który nie wywyższał się. Ceniono jego pasję
ogrodniczą i pszczelarską. Propagował nowoczesne rolnictwo
i spółdzielczość. Dla młodzieży założył w 1932 Koło Młodzieży
Ludowej w celu samokształcenia. Latem, aby odciążyć rodziców,
organizował wiejskie przedszkole z pierwszeństwem dla dzieci
z biednych rodzin. Dzieci dożywiano białym chlebem z piekarni
w Choroszczy. Chleb smarowano masłem, do tego było mleko.
W tamtych czasach biały chleb był dużą atrakcją. Władysław
miał wrodzoną łatwość nawiązywania kontaktów z katolikami i z
prawosławnymi. Jego oddanie pracy z dziećmi i jego działalność
sprawiły, że był powszechnie szanowanym człowiekiem.
Latem 1939 roku Władysław Kurczak przeniósł się do szkoły
w Choroszczy na stanowisko nauczyciela, rodzina zamieszkała
w wynajętym mieszkaniu przy ul. Lipowej. Powodem zmiany były
dorastające córki, które wymagały dalszego kształcenia. Szkoła
w Zaczerlanach była trzyklasowa, a w Choroszczy siedmioklasowa. Rok szkolny 1939/40 rozpoczął się z powodu wojny
z opóźnieniem w końcu października. Nauczyciele rozpoczęli go
z małymi zmianami w starym składzie. Trwało to bardzo krótko,
gdyż już w końcu listopada rozpoczęły się aresztowania
nauczycieli. Władysława aresztowało NKWD 22 XI 1939 i osadziło
w więzieniu w Białymstoku, przy dzisiejszej ulicy Kopernika.
7 I 1940, po śledztwie i wyroku, wywieziono go w głąb Rosji, do
obozu karnego nad rzeką Peczorą w Republice Komi. Od tej pory
przez kilka lat rodzina nie wiedziała co się z nim stało. Uratowała
go amnestia z 1941 roku, dzięki której wstąpił do armii Andersa.
W stopniu kaprala służył jako zwiadowca u gen. Maczka.
Powrócił do Polski w 1947, do emerytury uczył dzieci w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Łowiczu. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 r.
brzemienna żona i córki zostały deportowane na Syberię. Tam 14
maja 1941 r. urodził się ich syn Wiesław.
Rodzina Władysława Kurczaka szczęśliwie wróciła z Syberii
w maju 1946 r. Spotkali się w Łowiczu i tam zamieszkali.

Józef Świrniak

ur. 15.01.1901 w Drohobyczu na Ukrainie. Będąc uczniem Gimnazjum
w Łańcucie, wstąpił w 1917 do Polskiej
Organizacji Wojskowej. Kolportował
ulotki osłabiające morale żołnierzy
austriackich, gromadził broń, uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych. W XI
1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego i
z 3 pułkiem artylerii polowej brał udział
w w a l k a c h o Lw ó w. P o w o j n i e
z bolszewikami w 1921 zatrudnił się jako nauczyciel w Szkole
Powszechnej w Jatwiezi w pobliżu Suchowoli, rok później
w Izbiszczach, a w 1926 roku został kierownikiem Szkoły
Powszechnej w Kruszewie. Był dobrym nauczycielem, gorliwie
też uczył dzieci miłości do ojczyzny. Dla młodzieży pozaszkolnej
założył drużynę strzelecką „Strzelec”, dla dzieci zaś organizację
„Orlęta”. Znany był ze swej działalności społecznej.
Po zajęciu naszych terenów przez Rosjan aresztowany w I 1940
przez NKWD i skazany na pobyt w łagrze. W ślad za nim 13 IV
1940 aresztowano całą rodzinę i deportowano na Syberię.
Józef Świrniak odzyskał wolność w wyniku ataku niemieckiego na
Związek Radziecki. Po powrocie do Kruszewa rozpoczął budowę
struktur podziemnej organizacji Związku Walki Zbrojnej. W I 1941
roku został przydzielony do pracy w wywiadzie Obwodu Białystok
-miasto. Jako referent wywiadu por. Józef Świrniak przygotowywał i brał udział w wielu akcjach bojowych. W trakcie jednej
z nich 27 IV 1944 aresztowany przez Gestapo, tego dnia stracił
wolność i życie.W uznaniu zasług żołnierskich, Komendant
Białostockiego Okręgu Armii Krajowej, mjr Władysław Liniarski
awansował por. Józefa Świrniaka do stopnia kapitana i odznaczył
go Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, oraz Krzyżem
Walecznych. Za okres 1918–20 posiadał odznaczenie „Orlęta”
oraz „Medal za wojnę 1918-1920", był również odznaczony
„Medalem Dziesięciolecia” Józef Świrniak był wzorem cnót
obywatelskich. Dwukrotnie za Polskę walczył z bronią w ręku, dla
niej pracował i za nią oddał swe życie.
Opracował Grzegorz Krysiewicz
27.09. 2015 Choroszcz
Jesteś świadkiem historii? Nie pozwól na jej
zapomnienie. Skontaktuj się ze
Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość Skała:
biuro@pamiec.org.pl, pamiec.org.pl
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BIBLIOTEKA

Podróżnicze pożegnanie lata

Wypalanie w drewnie

Narodowe Czytanie w Choroszczy

W sobotni poranek (19 IX br.) Towarzystwo Przyjaciół
Choroszczy zorganizowało wycieczkę turystyczno-krajoznawczą,
w której udział wzięły 22 osoby. Pretekstem do tej wyprawy był
zbliżający się koniec lata i Światowy Dzień Turystyki. Trasa
wiodła z Choroszczy do Sokółki, gdzie nawiedziliśmy kościół św.
Antoniego, znany z cudu eucharystycznego z 12 XI2012 roku.

Wrzesień a wraz z nim idąca jesień sprzyja twórczym zajęciom.
W Bibliotece Publicznej w Choroszczy oraz w filii w Barszczewie
i Klepaczach odbyły się 16.09-23.09 warsztaty wypalania
wzorów w drewnie za pomocą pirografu. Zajęcia poprowadził
Antoni Remiesz- publicysta, fotografik, a także lider PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolność.

W sobotę 5 września w Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy odbyło się Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława
Prusa. Była to już czwarta edycja tej ogólnopolskiej akcji
promującej czytelnictwo, u nas czytaliśmy po raz pierwszy.

Kolejnym etapem podróży było sanktuarium w Różanym-stoku,
skąd udaliśmy się do Kamiennej Starej. Dzięki życzliwości ks.
Wacława Lewkowicza (proboszcza parafii św. Stanisława B.M. w
Dąbrowie Białostockiej) mogliśmy zwiedzić zabytkowy 400-letni
kościółek pw. Św. Anny. W pobliżu świątyni zatrzymaliśmy się przy
grobie generała Nikodema Sulika (dowódcy 5 Kresowej Dywizji
Piechoty), jego małżonki Anieli i ich syna Bolesława. W Lipsku nad
Biebrzą z dziejami kościoła M.B. Anielskiej zapoznał nas ks. Jerzy
Lubak, proboszcz miejscowej parafii. Mieliśmy też szansę wejść na
Kopiec Wolności z 1923 oraz usłyszeć relację Lecha Łępickiego
(Burmistrza Lipska) o Bitwie Niemeńskiej z 1920 r. Z kolei w Krasnymborze oczekiwał nas ks. Maciej Maciejewski, proboszcz
miejscowej parafii, który opowiedział o dziejach świątyni
Zwiastowania NMP. Następnie zwiedziliśmy kościół parafialny św.
Rocha oraz zabytkowy cmentarz z krzyżami z huty sztabińskiej.
Na Kozim Rynku oddaliśmy hołd powstańcom płk. Konstantego
Ramotowskiego z 1863 r. oraz żołnierzom z Uderzeniowego
Batalionu Kadrowego AK kpt. „Jacka” (Ryszarda Reiffa) z 1943.
Tam też spotkaliśmy uczestników sztafety (m.in. z Wilna) i ks. hm
Dariusza Stańczyka, proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Tobolsku na Syberii. Po integracyjnym posiłku przy ognisku udaliśmy
się w drogę powrotną do Choroszczy. Dwunastogodzinna
wycieczka, dzięki wspaniałej pogodzie i sprawnej organizacji na
długo pozostanie w pamięci jej uczestników.
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Na zajęciach panowała luźna i przyjazna atmosfera. Uczestnicy
wzajemnie sobie pomagali i doradzali. Warsztaty składały się
z dwóch etapów. Pierwsze spotkanie rozpoczęła projekcja
krótkich filmów dotyczących technik wypalania konturów oraz
cienio-wania za pomocą wypalarki. Po wstępie grupa przystąpiła
do części praktycznej. Uczestnicy otrzymali obrazki oraz kalki
niezbędne do ich odrysowania na niewielkiej deseczce. Po czym
pirografem odbywało się wypalanie tychże obrysów oraz
cieniowanie powstałego obrazka. W drugim etapie natomiast
każdy z uczestników miał wykonane zdjęcie – portret, który
w identyczny sposób jak w pierwszym etapie przenosił za pomocą
kalki na deskę i wypalał obrysy.
Zajęcie bardzo wciągające i przynoszące dużo radości oraz
satysfakcji, gdyż jak się okazuje potrzeba dużo cierpliwości i dokładności, by wszystkie szczegóły poprawnie zawrzeć w wypalonym obrazie. Zaangażowanie uczestników warsztatów przyniosło
oczekiwane efekty. Powstały niebanalne autoportrety. Skończone
prace można śmiało wieszać na ścianie lub podarować bliskiej
osobie w prezencie. Organizatorem warsztatów było M-GCKiS
oraz Biblioteka Publiczna w Choroszczy.
tekst i fot. E.K.

Wystawa powarsztatowa
Dnia 15 października w Bibliotece Publicznej w Choroszczy
odbyła się wystawa po warsztatowa pt. „Wypalania w drewnie”.
Warsztaty prowadził Pan Antoni Remiesz w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy, w Barszczewie i Klepaczach.

Wrześniowa wycieczka seniorów
Białostocki oddział PZERiI w dniu 9 września zorganizował
integracyjną, autokarową wycieczkę do Tykocina. Udział w niej
wzięli seniorzy z kół białostockich oraz z koła nr 15 w Choroszczy.
W Tykocinie zwiedzono i poznano ciekawą historię zamku.

Zwiedzając synagogę, poznano historię teatru żydowskiego
w Polsce. Wycieczkę zakończono w Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy. Stąd udano się do gościnnej sali OSP przy ul.
Dominikańskiej, gdzie w sympatycznej atmosferze spędzono
resztę dnia.
Jacek Romanowski

Piknik Rodzinny w Klepaczach
W niedzielę 11.10.2015. na placu za remizą OSP w Klepaczach
odbył się Piknik Rodzinny. Rozpoczął się od mszy św., którą
odprawił proboszcz parafii Niewodnica Kościelna, Andrzej
Sadowski. Ołtarz został ustawiony pod nowo wybudowanym
zadaszeniem sceny. Najwięcej pracy w jego powstanie włożyli:
sołtys Jerzy Wójcik, komendant OSP Piotr Dojlida, druhowie:
Paweł Ostrowski, Marcin Pryzmont, Mariusz Rusiłowicz.

Po mszy św. z mini recitalem wystąpił Mirosław Krysztopa z zespołu ,,Imperium”. Słuchacze z rozrzewnieniem śpiewali jeden
z największych przebojów zespołu ,,Żółte tulipany”. Organizatorzy zadbali nie tylko o strawę duchową. Chętni mogli spróbować przepysznej gorącej grochówki strażackiej serwowanej przez
druhów OSP. Wszyscy brawami nagrodzili organizatorów i
umówili się na spotkanie za rok. Organizatorami pikniku byli radni
z Klepacz,Wioletta Kowieska i Piotr Dojlida, druhowie OSP i sołtys
Jerzy Wójcik. Nagłośnienie przygotował Mirosław Krysztopa.
Tekst i zdjęcie: Mieczysława Wysocka

Po przywitaniu gości przez dyrektora M-GCKiS - Przemysława
Waczyńskiego, głos zabrała Pani kierownik biblioteki - Elżbieta
Wróblewska, następnie Pan Antoni Remiesz opowiedział o technice wypalania w drewnie oraz poprowadził zabawową wycenę
wypalonych autoportretów. Zabawa przy tym była bardzo fajna,
było dużo śmiechu i radości. Wystawa spotkała się z dużym
zainteresowaniem przybyłych gości, parę osób wraziło chęć
wzięcia udziału w takich warsztatach.
Wystawę można obejrzeć do 21.10.2015 r. w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy. Zapraszamy.
Elżbieta Wróblewska Kierownik Biblioteki,
fot. Monika Tekielska-Chmielewska

Choroszczanie z wizytą w Łukawicy

Choroszczanie – przedstawiciele organizacji pozarządowych
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć
i Tożsamość Skała oraz Koła Emerytów i Rencistów nr 15 –
uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 152. rocznicy
pacyfikacji wsi Łukawica.
Miejscowość została z ukazu carskiego spalona 5 X 1863 a
mieszkańców rosyjski zaborca zesłał na Sybir. Łukawicę spalono, a
na ziemi zabranej patriotom osadzono Rosjan. Dopiero po 12
latach Łukawiczanie mogli wrócić na kraju, ale z zakazem powrotu
na ojcowiznę. W pracach nad upamiętnieniem i właściwym
umiejscowieniem losu miejscowości w historii Podlasia ważną
rolę odegrał dr Tadeusz Beszta-Borowski. Dziś troskliwą opieką
nad tradycją wsi zajmuje się stowarzyszenie Pro Patria Łukawica,
organizator obchodów w niedzielę 4 bm.
WJC, fot. ZA

Czytanie tej wybitnej powieści Bolesława Prusa przy muzyce
z filmu, którą zagrał pan Michał Szymczuk zainaugurował
Burmistrz Choroszczy – Robert Wardziński.
Po nim czytanie kontynuowała Beata Marlena Jeżerys –
przewodnicząca Rady Fot.
Miejskiej
w Tekielska-Chmielewska
Choroszczy, poseł na Sejm RP
Monika
Damian Raczkowski, pani Małgorzata Rokicka-Szymańska
z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, panie dyrektor Zespołu
Szkół w Choroszczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
klubowicze DKK, mieszkańcy i miłośnicy książek, panie
bibliotekarki oraz panowie z M-GCKiS w Choroszczy.
Za piękne czytanie czytający otrzymali oryginalne zakładki do
książek z logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy, a
następnie zostali zaproszeni na kawę i ciasto oraz dalszą dyskusję
na temat przeczytanych książek.
Serdecznie dziękuję wszystkim czytającym oraz przybyłym
mieszkańcom za chęć uczestniczenia w Narodowym Czytaniu.
Elżbieta Wróblewska Kierownik Biblioteki,
fot. ak

Spotkanie autorskie
z Januszem Andrzejczakiem
Dnia 7 października 2015 roku
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Choroszczy,
w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki odbyło się spotkanie
autorskie z Januszem Andrzejczakiem. Spotkanie prowadził
Hubert Piętka z Książnicy
Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku.
Janusz Andrzejczak— poeta, prozaik, malarz, wędrowiec.
Urodził się w 1956 roku w Toruniu, gdzie mieszka i pracuje.
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nauczyciel, pedagog. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Autor tomików poetyckich: „Taki Jeden”, „Łagodna”, „Ballada
o Genku”. Maluje, rysuje, dla siebie i innych. Mówi o sobie:
ciałem torunianin a sercem Podlasianin.
Podczas spotkania przy kawie autor opowiadał o swoim darze
pisania oraz czytał swoją poezję. Pan Andrzejczak mówił, że jest
zakochany w naszym regionie, w naszej gościnności, przychylności oraz otwartości na potrzeby innych ludzi. W trakcie
spotkania nie zabrakło również dyskusji, klubowicze zadawali
pytania oraz podzielili swoimi refleksjami na temat poezji oraz
piękna przyrody jaka nas otacza. Na koniec można było kupić
książki autora oraz otrzymać autograf i wpis do książki. Pan
Janusz podarował jedną ze swoich książek pt. „Przedziwnia.
Ballada o Gienku” do zbiorów naszej biblioteki. Spotkanie
relacjonowała Twoja Telewizja Regionalna. Zapraszamy do
czytania.
Elżbieta Wróblewska Kierownik Biblioteki, fot. E.Ko.
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Awans reprezentacji Polski na ME Spotkanie Burmistrza z zespołami LZS Narew Choroszcz
w piłce nożnej
w Lidze Okręgowej

Piłkarska reprezentacja Polski po emocjonującym meczu
z Irlandią awansowała do finałów ME, które w przyszłym roku
odbędą się we Francji. Naszych piłkarzy wśród 57 tysięcznej
publiczności wspierała także 50 osobowa grupa kibiców
z Choroszczy.

Uczestnicy wyjazdu jechali z nastawieniem wielkiej fety z okazji
awansu i nie zawiedli się. Fantastyczna przygoda na trwałe
zapisała się w pamięci kibiców uczestniczących w wyjeździe.
Wyjazd na mecz Polska-Irlandia został zorganizowany przez
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz
Urząd Miejski w Choroszczy który pokrył ze swoich środków koszty
podróży na mecz.
ak

Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych

W Poniedziałek 5 października Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przyjął przedstawicieli Ludowych Zespołów Sportowych w piłce nożnej, reprezentantów amatorskich drużyn piłkarskich Ligi Gminnej
Choroszcz.

Zaproszenie Burmistrz Choroszczy skierował do wszystkich
choroszczańskich drużyn w piłce nożnej. Piłkarze na spotkaniu
przedstawili swoje problemy oraz propozycje ich rozwiązania.
Zgodnie stwierdzili, że aby sytuacja w choroskim sporcie,
a zwłaszcza w piłce nożnej uległa poprawie, wszyscy muszą się
postarać. Co więcej, zawodnicy niejednokrotnie muszą zacząć od
siebie i zmiany swojego podejścia do rozgrywanych meczy.
Pan Burmistrz, ze swojej strony obiecał niezbędną pomoc i wsparcie (m.in. w postaci zakupu nowych strojów sportowych) oraz
zachęcał do częstszego organizowania podobnych spotkań i rozwiązywania zaistniałych problematycznych sytuacji. Apelował
o rzeczową rozmowę i sportowe zachowanie na boisku.
UM

Piłkarze Narwi Choroszcz po dziesięciu
kolejkach Ligi Okręgowej z dorobkiem
16 punktów znajdują się na siódmej
pozycji. Na ten dorobek punktowy
złożyły się cztery zwycięstwa, cztery
remisy i dwie porażki. Narew ostatni mecz przegrała 29 sierpnia,
a od tego czasu zanotowała 7 meczów bez porażki.
Jest to dobry wynik, jednak szkoda niektórych meczów
remisowych, w których było blisko do zdobycia zwycięskiej
bramki. Do końca sezonu pozostały jeszcze 3 kolejki, w których
Narew dwa razy zagra na wyjeździe i jeden mecz w Choroszczy, w
którym Narew 31 października o godzinie 13 podejmie KS UM
Krynki.
Wyniki: LZS Studzianki 2-1 (d*), Sparta Augustów 0-5 (w), Jasion
Jasionówka 0-1 (d), Skra Wizna 3-0 (w), Podlasiak Knyszyn 1-1
(d), BKS Jagiellonia Białystok 0-0 (w), Supraślanka Supraśl 2-1
(d), Kora Korycin 1-1 (d), Victoria Jedwabne 2-1 (w), Pomorzanka
Sejny (d) 1-1
Nadchodzące mecze: 24-25.10. Pogranicze Kuźnica (w), 31.10.
godz. 13 KS UM Krynki (mecz w Choroszczy), 07-08.11. Sudovia
Szudziałowo (w) [d-mecz w Choroszczy, w-mecz na wyjeździe]

Trening strzelecki
W niedzielę 13 września na stadionie w Choroszczy odbyły się
zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
gminy Choroszcz. Strażacy ze wszystkich jednostek OSP z naszej
gminy rywalizowali w kategoriach: męskiej, żeńskiej oraz
młodzieżowej w sztafecie oraz ćwiczeniach bojowych.
O ile sztafetę bezapelacyjnie wygrali strażacy z OSP Choroszcz, o
tyle w ćwiczeniach bojowych po zaciętej rywalizacji ulegli
strażakom z OSP Pańki. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła
drużyna OSP Pańki przed OSP Choroszcz a na trzecim miejscu
uplasowało się OSP Kruszewo.
Wśród młodzieży bezapelacyjnie wygrała drużyna z OSP
Choroszcz, brawa należą się także drużynie żeńskiej z OSP Pańki,
która mimo braku konkurentek osiągnęła w zawodach całkiem
niezłe wyniki. Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentowali
gminę na zawodach powiatowych 20 września w Łapach.
red., fot.: W. Jastrzębski

W piątek 18 września gimnazjaliści z choroskiego Zespołu Szkół
uczestniczyli w treningu strzeleckim w szkolnej strzelnicy. Pod
czujnym okiem instruktora Piotra Waczyńskiego oraz trenera z
białostockiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kaliber
doskonalili celność.
Warto dodać, że piątkowy trening jest jednym z kolejnych, jakie
odbyły się w Choroszczy od czasu wiosennej reaktywacji
strzelnicy.
WJC

Izbiszcze mistrzem Ligi Gminnej

Powracamy do tradycji, która przed laty miała miejsce w naszym
mieście – do Biegu Niepodległości. Dawniej bieg rozgrywany był
pomiędzy uczniami szkół podstawowych z naszej gminy – teraz
także zapraszamy uczniów gminnych szkół, ale nie ograniczamy
się tylko do nich. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Na wyłonienie mistrza Piłkarskiej Ligi
Gminnej czekaliśmy do samego końca, i to
dosłownie. O tytule mistrzowskim, a także
pozostałych miejscach na podium zadecydowała ostatnia kolejka rozegrana w niedzielę 18 października.
W walce o mistrza liczyły się już tylko
Izbiszcze i Łyski. W rozgrywanych równolegle
meczach Łyski wygrał z Żółtkami 5-1,
a Izbiszcze decydującą o zwycięstwie bramkę
w meczu z Zaczerlanami zdobyły w 75
minucie. Podobna sytuacja miała miejsce
w walce o trzecie miejsce. Lambada gładko
pokonała Pańki i musiała liczyć przynajmniej
na remis, lub wygraną Rajkomu w derbach
z LZS-em Choroszcz. Do 80 minuty Rajkom
prowadził 5-3, ale ostatecznie LZS przechylił
szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrał 6-5
i tym samym zajął 3 miejsce w tegorocznych
rozgrywkach.
Po zakończeniu wszystkich meczów zawodnicy spotkali się
w Choroszczy, gdzie doszło do podsumowania rozgrywek ligowych, z udziałem głównego organizatora Jacka Dąbrowskiego,
a także Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego i posła
Damiana Raczkowskiego. Izbiszczom wręczono puchar za
mistrzostwo z poprzedniego roku, a także wróciło do nich przechodnie trofeum Mistrza Ligi Gminnej. Trzy najlepsze drużyny
otrzymały dodatkowo pamiątkowe medale, a także wyróżniono
najlepszych zawodników całych rozgrywek. Najlepszym
bramkarzem został uznany Marcin Samojłowicz z Lambady
Choroszcz, najlepszym obrońcą został Mariusz Gałczyk z Łysek,
a najlepszym zawodnikiem Bartłomiej Sadowski z Izbiszcz. Tytuł
"Króla strzelców" wywalczył Grzegorz Adamski z Żółtek, który
zdobył 21 goli. Ponadto drużyna Paniek została wyróżniona
nagrodą "fair play".
Burmistrz Robert Wardziński pogratulował najlepszym zespołom,
a także podziękował wszystkim zawodnikom i drużynom za
zaangażowanie w sportowe życie naszej gminy i udział w rozgrywkach. Zostały też wyciągnięte wnioski z ubiegłotygodniowego
spotkania z LZS-ami: wychodząc na przeciw prośbom drużyn, po
rozmowach z Dyrektor Zespołu Szkół została dla zespołów Ligi
Gminnej zmniejszona o 40% stawka za wynajem hali sportowej pozwoli to lepiej wykorzystać okres zimowy na treningi i zmniej-

WJ

Będziemy rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: szkoła
podstawowa, gimnazjum/liceum i w kategorii open. W każdej
z kategorii będzie podział na płeć. Do biegu mamy trzy tygodnie –
szlifujcie więc swoją kondycję i zachęcajcie znajomych!
Informacja o planowanej trasie i zapisach wkrótce na stronie
Centrum Kultury i Sportu: kultura.choroszcz.pl.
M-GCKiS

szy obciążenia finansowe dla zawodników, szczególnie tym
młodszym. Drużyny dostały też zapewnienie, że przed nowym
sezonem będą zakupione stroje dla wszystkich drużyn.
Jednak na zakończeniu Ligi Gminnej sezon piłkarskich LZS-ów się
jeszcze nie kończy. Izbiszcze wkrótce zagrają w Turnieju
Wojewódzkim, a wszystkie drużyny powalczą jeszcze w Pucharze
Ligi, który wystartuje wkrótce i to będzie ostatni akcent gry na
świeżym powietrzu w tym roku
Całość wyników można znaleźć na stronie internetowej poświęconej rozgrywkom: www.ligagminna.ligspace.pl
WJ
L.P.
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Zaczerlany

21

6

3

9

43-38

7

Rajkom Choroszcz

20

7

0

11

53-66

8

KS Klepacze

13

5

1

12

33-65

9

Promil Barszczewo

8

2

2

14

28-83

10

Piorun Pańki

7

2

1

15

25-79
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REKLAMA - najlepsza na naszych łamach!

