nr 170, III-IV 2018
cena: 0 zł
ISSN 1507-3467
rok założenia: 1993

Wesołego Aleluja!
Drodzy Czytelnicy

Pełnych spokoju, radości i siły płynącej z istoty
Świąt Wielkiej Nocy,
dobrego wypoczynku w gronie najbliższych
oraz
pogody ducha, wiosennego optymizmu i nadziei na każdy dzień
życzy

„Gazety w Choroszczy”

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Rok 2018 jest rokiem szczególnym. Mianowicie w tym
roku będziemy obchodzić kilka jubileuszy. Miło nam jest
poinformować, że nasza lokalna gazeta będzie świętować
swoje 25-lecie. Dlatego też w ramach jubileuszu
zaczęliśmy od zmian wyglądu papierowych wydań Gazety.
Zmiany może niewielkie - kosmetyczne, ale poprawiające
przejrzystość i czytelność naszego pisma. Inny sposób
łamania tekstu, zdjęcia o lepszej rozdzielczości to tylko
niektóre z tych wprowadzonych . Jednak nie osiadamy
na laurach, wciąż pragniemy się rozwijać, modyfikować,
by być wygodną lekturą dla Was Drodzy Czytelnicy. Na
przestrzeni roku będziemy jeszcze modyfikować wiele,
a wszelkie uwagi z Państwa strony będą także dla nas
cenną informacją. W imieniu redakcji, życzę miłej lektury.

***
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim czytelnikom
„Gazety w Choroszczy” prawdziwej wiary, że Chrystus
zmartwychwstał i pokonał śmierć! Niech ta wiara napełni nasze
serca pokojem, szczęściem i ufnością, że jesteśmy również
przeznaczeni do życia, a nie śmierci, a nasze starania i codzienność mają głęboki sens!
Radosnego świętowania w gronie bliskich i Przyjaciół.
Życzy z kapłańskim błogosławieństwem i modlitwą
serdeczną w imieniu kapłanów parafii rzymskokatolickiej
w Choroszczy
ks. prob. Leszek Struk

Adam Kamieński
redaktor naczelny

***
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!! Błogosławionej Paschy Chrystusowej - zdrowia, radości, dobra oraz Bożego pokoju, życzy
ks. prot. Andrzej Bołbot

Z okazji Wielkanocy życzymy wielu ciepłych chwil spędzonych w gronie rodzinnym, wspaniałego śniadania wielkanocnego,
okraszonego pięknymi pisankami, rozbrykanych królików i kultywowania śmigusowo-dyngusowej tradycji,
zespół Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Wielu Błogosławieństw od Zmartwychwstałego, Spokojnych
i Rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy
życzy zespół redakcyjny Gazety w Choroszczy

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Burmistrzem Robertem
Wardzińskim na czele, delegacje z zakładów pracy
i stowarzyszeń, harcerze, poczty sztandarowe OSP
z Choroszczy i Złotorii oraz liczni mieszkańcy gminy Choroszcz. Odnowiona kwatera została uzupełniona o symboliczny grób kpt Józefa Świrniaka
(kierownika szkoły w Kruszewie) oraz ppor. Czesława Sucharskiego, którego grób został zniszczony
w 1945 roku. Oprócz nowych nagrobków kwatera wzbogaciła się o maszt na flagę państwową,
a jej podłoże zostało utwardzone granitową kostką.
Kwatera żołnierzy została odnowiona dzięki straniom Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała,
a zwłaszcza jej prezesa Grzegorza Krysiewicza.
W niedzielę 4 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Nie- Remont sfinansowany został dzięki uprzejmości
złomnych na cmentarzu w Izbiszczach odbyła się uroczystość poświęcenia Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego
nowych nagrobków na odnowionej kwaterze żołnierskiej.
ze środków gminnych oraz dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystości odnowioną kwaterę poświęcił ks. Adam
Micun.Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych obchodzony jest
w całym kraju. Tego dnia czcimy pamięć tych którzy walczyli o wolną Polskę nie tylko z okupantem niemieckim, ale także z nowym tworzącym się systemem komunistycznym. Większość żołnierzy została po
wojnie bezpodstawnie aresztowana i zabita. Do dziś ciał wielu
z nich nie udało się odnaleźć. Także na cmentarzu w Izbiszczach
co roku 1 marca w godzinach wieczornych wspominamy niezłomnych bohaterów walki o wolną i niezależną ojczyznę. Cześć
ich pamięci!
Organizatorem niedzielnych uroczystości było Stowarzyszenie
Pamięć i Tożsamość Skała przy współudziale Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
O samej kwaterze i jej remoncie można przeczytać na stronie
internetowej gazety oraz w kolejnym numerze wydania papierowego.
AKA
fot. Z. Siemieniuk

2

Urząd

W magistracie w Choroszczy pomogą rozliczyć PIT

„Gazeta w Choroszczy”
Bądź jak Branicki! Oznacz Gminę Choroszcz
w PIT

gazeta.choroszcz.pl
W choroskim magistracie zapłacimy kartą
lub telefonem

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że – podobnie jak w latach ubiegłych – mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy chcieliby
uzyskać pomoc w rozliczeniu zeznania podatkowego, w 2018
roku również uzyskają takie wsparcie.
W miesiącu marcu i kwietniu 2018 roku w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy będą dyżurować pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego, którzy będą pomagać zainteresowanym
mieszkańcom w zakresie rozliczeń podatkowych za poprzedni rok. Pracownicy pomogą także w wypełnianiu i przesyłaniu drogą elektroniczną zeznań podatkowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej, przy czym – bez
dochodów zagranicznych. Osoby, które będą chciały wysłać
zeznanie drogą elektroniczną, muszą pamiętać, aby posiadać
ze sobą informację o kwocie przychodu z roku 2016 (poz. 64
zeznania PIT-37). Dyżury pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) odbędą się 12 kwietnia 2018 r. w godz. 9.00-14.00,
w sali konferencyjnej (I piętro). Serdecznie zapraszamy.
UM

Zmiana organizacji ruchu w centrum
Choroszczy

Informujemy mieszkańców oraz wszystkich odwiedzających
gminę Choroszcz, że w związku z przebudową i rewitalizacją
Rynku 11 Listopada w Choroszczy, od dnia 22 marca zmieniła
się organizacja ruchu w ścisłym centrum miasta. Nowy schemat
ruchu będzie obowiązywał do końca października 2018 roku.
W związku z przebudową i rewitalizacją Rynku 11 Listopada
od 22 marca został zamknięty dla ruchu część Rynku 11 Listopada
w Choroszczy. Objazd będzie odbywał się ulicą J.K. Branickiego
i Ogrodową do ul. Dominikańskiej. Zmiany potrwają do
30.10.2018 r. i dotyczą zarówno pojazdów prywatnych, dostawczych, jak i pasażerskich, a zatem także autobusów linii „103”
Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz PKS Nova.
W związku z przebudową i rewitalizacją Rynku 11 Listopada, prosimy wszystkich mieszkańców i użytkowników dróg w mieście
Choroszcz o rozważną jazdę, zwracanie uwagi na znaki i tablice
informujące o objazdach. Prosimy także o cierpliwość i wyrozumiałość – kilka miesięcy utrudnionego ruchu w okolicach Rynku
11 Listopada w Choroszczy, zostanie zrekompensowanych w postaci nowego, zmodernizowanego centrum.
UM

Gmina Choroszcz serdecznie zachęca swoich mieszkańców
do wpisywania w deklaracjach Podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT) miejsca zamieszkania w Gminie Choroszcz.
Zachęcamy i zapraszamy, aby pieniądze z podatku dochodowego pracowały bezpośrednio dla mieszkańców Gminy Choroszcz
- konkretnego miejsca i społeczności. Środki te przeznaczane są
na szkoły i przedszkola, wodociągi, kanalizację, infrastrukturę
i wszelkie udogodnienia, z których każdy mieszkaniec Gminy
Choroszcz codziennie korzysta lub mógłby korzystać.
Warto więc, być jak Jan Klemens Branicki, który w Choroszczy
zbudował swoją rezydencję: uczynić Gminę Choroszcz swoją rezydencją i wpisać to w PIT.

Nowa sieć sanitarna w Porosłach w gminie
Choroszcz

Już w tym roku Porosły w gminie Choroszcz zostaną wyposażone w nową sieć kanalizacji sanitarnej. Umowę na realizację
tej inwestycji 20 lutego br., w obecności Burmistrza Choroszczy
Roberta Wardzińskiego, podpisali przedstawiciele stron: Prezes
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Choroszczy Mariusz Wróbel oraz wykonawca – właściciel firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski.
Nowa inwestycja w miejscowości Porosły w gm. Choroszcz dotyczy budowy blisko 1,8 km kanalizacji sanitarnej, która obejmie
ulice: Rezydencką, Skrajną i Sadową. Dodatkowo zostaną wybudowane dwie przepompownie ścieków. Z nowego udogodnienia
sanitarnego może skorzystać ok. 130 mieszkańców.
Koszt inwestycji to kwota ponad 1,3 mln zł, przy czym otrzymała ona dofinansowanie ze środków zewnętrznych: w ponad
63% kosztów kwalifikowalnych inwestycja będzie finansowana
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
w pozostałej części – ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Z tego programu finansowana jest także rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rogowie i Złotorii.
Nowa sieć sanitarna w Porosłach ma być zrealizowana do końca
maja 2018 roku.
ZECWiK/UM, Fot. M. Sokół

Urząd Miejski w Choroszczy dołączył do tych instytucji publicznych, w których płatności, na przykład za zobowiązania podatkowe, można realizować nie tylko klasycznie - za pomocą
gotówki, ale także bezgotówkowo, czyli uiszczać kartą lub telefonem.
„Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych – za wszystkie usługi i zobowiązania dokonywane w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy niejednokrotnie
o to pytali” - wyjaśnia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
„Wyszliśmy temu naprzeciw, bo dlaczego w Choroszczy ma być
inaczej niż w innych, większych instytucjach? Chcemy być nie tylko nowocześni, ale przede wszystkim chcemy ułatwiać funkcjonowanie naszym mieszkańcom” - dodaje burmistrz Wardziński.
Czy oznacza to, że siedziba Kasy w Urzędzie przestaje istnieć?
Nie. Po prostu w Kasie będziemy mogli opłacać nasze zobowiązania, jak dotąd – pieniędzmi w fizycznej postaci, ale od lutego
2018 roku także bezgotówkowo – kartą lub telefonem. Choroski
terminal akceptuje transakcje kartami płatniczymi VISA i MasterCard oraz płatności mobilne BLIK.
Realizacja transakcji bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy możliwa jest dzięki temu, że Gmina Choroszcz uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Program realizowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.,
która pełni rolę koordynatora. Program gwarantuje, iż klienci
Urzędu (płatnicy) nie zapłacą prowizji za dokonanie płatności
bezgotówkowej; podobne Urząd - w ramach Programu nie ponosi żadnych opłat za akceptację płatności bezgotówkowych
z wykorzystaniem terminali.
„Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla naszych mieszkańców wygodne – podsumowuje
Burmistrz Wardziński” - zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac
całej instytucji. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
UM
Bożej radości w święto Zmartwychwstania Pańskiego - życzy
choroszczański oddział
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
***
Pogodnych i zdrowych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pełnych wiary, nadziei i miłości, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzy
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

gazeta.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”
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Wypożyczalnia narzędzi i sprzętu budowlanego
Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111 Pełna oferta na stronie www.dakss.pl
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„Gazeta w Choroszczy”

Dotacje na usuwanie azbestu

Rynek 11 Listopada w Choroszczy to plac budowy

Chyba nie ma mieszkańca gminy Choroszcz, a z pewnością
mieszkańca miasta Choroszcz, który nie zauważyłby, że zmiany
na Rynku 11 Listopada już się rozpoczęły. To przygotowania do
prac budowalnych zapowiadających spodziewane zmiany.
Od 19 lutego br. ścisłe centrum Rynku 11 Listopada – skwer-park
z obeliskiem został otoczony barierkami, a 20 lutego z placu zostały wycięte drzewa. Te zmiany to prace przygotowujące Rynek
11 Listopada, który coraz bardziej przypomina plac budowy – do
przeprowadzenia zapowiadanych nowych inwestycji.
Jakie to zmiany? Informowaliśmy o nich wielokrotnie, przypomnijmy zatem. Do końca 2019 roku przekształceniu ulegnie
układ komunikacyjny rynku, przebiegać będzie po obwiedni rynku, zmianie ulegnie nawierzchnia – zostanie wykonana z kostki
granitowej i lekko wyniesiona. Rynek zyska nowe nasadzenia
drzew, a także trawniki i krzewy (żywopłoty). Skwer zyska nowe
zagospodarowanie: staną elementy małej architektury: ławeczki,
lampiony, przestrzenne szachy. Powstanie też fontanna w formie
tzw. mokrej posadzki; fontanna będzie uruchamiana okresowo
i będzie barwnie podświetlona. Wraz z pracami odbywającymi
się na powierzchni, przebudowie ulegną systemy podziemne:

gazeta.choroszcz.pl

instalacja sanitarna, a także instalacja elektryczna. Przestrzeń zyska też nowe oświetlenie: latarnie, niskie lampy, oprawy świetlne, dające iluminację pomnikowi-obeliskowi i fontannie.
Dzięki rewitalizacji, Rynek 11 Listopada w Choroszczy zyska jeszcze bardziej prestiżowy i dostojny charakter. Skwer stanie się
przestrzenią, która zmodernizowana, nie zabierze uroku pobliskim obiektom i budynkom. Wręcz przeciwnie, dzięki rewitalizacji Rynku na prestiżu i ogólnej estetyce zyska także najbliższe otoczenie. Władze liczą na to, że mieszkańcy jeszcze bardziej polubią
to miejsce i z chęcią będą je odwiedzać.
Rewitalizacja Rynku 11 Listopada w Choroszczy wyniesie blisko
6 mln zł. Władzom gminy Choroszcz udało się pozyskać na ten
cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych: z RPO WP na lata
2014-2020 w wysokości ok. 1,3 mln zł, z budżetu Powiatu Białostockiego – niemal 2,3 mln zł; również w wysokości 2,3 mln
zł inwestycję z własnych środków sfinansuje Gmina Choroszcz.
Dofinansowanie przyznane Gminie Choroszcz przez Zarząd Województwa Podlaskiego zostało wyasygnowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego na projekty zgłoszone przez gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
UM

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Choroszczy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW) w II kwartale bieżącego roku
planuje uruchomić program AZBEST 2018-2019. Dzięki niemu
możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Gmina Choroszcz zamierza ubiegać się o pozyskanie tej dotacji.
Wstępne deklaracje należy złożyć do 30 marca.
Aby Gmina Choroszcz mogła złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie i zdobyć wsparcie finansowe, wymagane jest przedstawienie wykazu nieruchomości, których właściciele w 2018 roku
zamierzają usuwać wyroby zawierające azbest ze swoich posesji,
i chcieliby uczynić to przy wykorzystaniu dofinansowania
z WFOŚiGW w Białymstoku.
Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
W związku z powyższym, Urząd Miejski w Choroszczy zwraca się do zainteresowanych osób z prośbą o złożenie stosownych informacji (według wzorów dokumentów, które można
znaleźć na stornie www.choroszcz.pl lub w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy), w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018
roku (piątek) włącznie).
Ważne: W przypadku przyznania dotacji Gminie, o realizacji działań związanych z usuwaniem azbestu z konkretnych posesji na
terenie gminy Choroszcz, będzie decydowała kolejność zgłoszeń
oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Do końca czerwca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej
przy ul. Powstania Styczniowego 26A w Choroszczy powstanie
nowe wielofunkcyjne boisko rekreacyjno-sportowe. Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński 5 marca br. podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą inwestycji – p. Marcinem Marcinkowskim przedstawicielem firmy EVERSPORT Sp. z o.o. z Warszawy.
Nowy obiekt o powierzchni 1248 m2 zbudowany zostanie z bezpiecznej i przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej i składać
się będzie z boiska do piłki ręcznej oraz dwóch boisk do koszykówki, na których miłośnicy tego sportu będą mogli korzystać
z czterech tablic koszy do gry.
Cały teren boiska zostanie dodatkowo zabezpieczony 4-metrowym ogrodzeniem z siatki tak, aby gra była bezpieczna i nie przeszkadzała otoczeniu, ale jednocześnie, aby móc z nowej infra-

struktury swobodnie korzystać. Nowe boiska będą służyć głównie
uczniom, ale będą z nich mogli korzystać także inni zainteresowani
i fani sportu – obiekty te będą bowiem ogólnodostępne także po
zajęciach szkolnych. Nowa płyta boiska przy Szkole Podstawowej
z oddziałami gimnazjalnymi w Choroszczy powstaje w ramach
zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
w Choroszczy” i kosztować będzie niemal 430 tys. zł. Na wykonanie inwestycji Gmina Choroszcz pozyskała dofinansowanie –
projekt w 33% zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Przed nami wiosna, która z pewnością wszystkich nas zaktywizuje. Na aktywność sportowo-rekreacyjną przygotowuje się także
Gmina Choroszcz oferując swoim mieszkańcom nową i nowoczesną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
UM

Wypełnione dokumenty, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w pokoju nr 9.
Wymaganymi dokumentami, są:
1. Informacja o wyrobach zawierających azbest – dostępny jest
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy).
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest – dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Dodatkowo, prosimy, aby do dokumentów załączyć:
1) kopię Zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego, złożoną
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku;
2) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu;
3) do wglądu: ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
UWAGA: Brak kompletnej dokumentacji, uniemożliwi ubieganie
się o dotację na usunięcie azbestu przez osobę zainteresowaną.
W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikiem
Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pod
numerem tel.: 85 713 22 05.
UM
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W świecie sztuki i medycyny
- wycieczka do Białegostoku
uczniów z klasy III B i III A

Pięknego, marcowego dnia uczniowie klasy III A i III B Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sieniewicza w Choroszczy wybrali się
w podróż do Białegostoku.
Pierwszym punktem programu naszej wycieczki było wizyta
i zwiedzanie Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Mieliśmy
przyjemność obejrzeć dzieła Aleksandra, Wincentego, Ludomira i Julitty Sleńdzińskich, kolekcję grafiki wileńskiej pochodzącej
z XIX oraz XX wieku, a także obiekty rzemiosła artystycznego i
instrumenty muzyczne.
Po wizycie w galerii udaliśmy się do Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącego się w Pałacu Branickich. Uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym. Zwiedzając Muzeum
obejrzeliśmy ekspozycję z zakresu historii medycyny i farmacji.
Poznaliśmy tajemniczy świat dawnej apteki, widzieliśmy naczynia i narzędzia do wytwarzania surowców i leków, oryginalne
meble apteczne. W gabinecie stomatologicznym zobaczyliśmy
narzędzia dentystyczne jakimi posługiwał się lekarz w okresie
międzywojennym. Największą atrakcją pobytu w Muzeum było
samodzielne wykonanie przez uczniów odlewu Pałacu Branickich.
To był niezwykły wyjazd. Obcowanie ze sztuką i medycyną dostarczyło nam wielu wrażeń, zainspirowało i zachęciło do poznawania niezwykłych miejsc prezentujących wartości historyczne
i artystyczne.
Izabela Pęza – wychowawca klasy III B
Renata Rajewska – wychowawca klasy III A
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Apel Pamięci ku czci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodziliśmy
1 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy. Jest to najmłodsze święto
państwowe, ustanowione w lutym 2011 roku, aby oddać hołd
„bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie
symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia.
Właśnie tego dnia w 1951 roku w kazamatach mokotowskiego
więzienia strzałem w tył głowy zamordowano siedmiu członków
IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. „Egzekucja
rozpoczęła się o godz. 20. Skazani byli kolejno podprowadzani na
miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych
nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś
miejscu. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz,
Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef
Batory i Karol Chmiel”.

Wyklętych zaprezentowany społeczności szkolnej przez:
Zuzannę Grądzką, Dominikę Jacejko, Marka Kosakowskiego,
Aleksandrę Ambrożewicz, Kacpra Kuleszę, Julię Grzybko, Joannę
Krysztofik, Kamila Kuca, Amelię Rzącę, Julię Sadowską, Pawła
Żmujdzina, oraz Wiktorię i Adama Olszyńskich. Dopełnieniem
akademii była prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetki
bohaterskich “Wilków”, warunki, w jakich przyszło im żyć
oraz walczyć. Do refleksji i zadumy nad postawą Żołnierzy
Niezłomnych społeczność szkolną skłoniły również nastrojowe
utwory muzyczne: „Dokąd idziesz Polsko”, „Biały krzyż”
i „Miejcie nadzieję” pięknie wykonane przez Elżbietę Krysiewicz
i Karolinę Januszewską. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu
pomogła docenić oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie
naszych przodków. To właśnie Żołnierzom Wyklętym, walczącym
o wolność wbrew nadziei, przez lata wypieranym z pamięci
rodaków, których historia pozbawiała dobrego imienia tylko
przez to, że umiłowali Polskę i pozostali wierni swym ideałom,
pragnęliśmy, słowem, muzyką i piosenką, oddać hołd. To oni
wierność i miłość do Ojczyzny cenili wyżej niż własne życie.

Mianem Żołnierzy ”Wyklętych” czy „Niezłomnych” nazywamy
wszystkich członków antykomunistycznego, niepodległościowego
ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski
i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II wojny światowej,
w sytuacji gdy Polska znalazła się w „żelaznych okowach”
sowieckiej niewoli, nie złożyli broni i walczyli dalej o wolną
Polskę, wierni żołnierskiej przysiędze. Z determinacją podjęli
bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego
do wolności i suwerenności. Zwalczani zarówno przez sowiecki
aparat terroru, jak i oprawców w mundurach Ludowego Wojska
Polskiego, ginęli w więzieniach, bez prawa do godnej śmierci
i pochówku. Grzebani byli w tajemnicy w nieznanych miejscach.
Nie wolno było o nich głośno mówić przez cały okres Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Dziś możemy i powinniśmy
wspominać tych niezłomnych bohaterów, aby ocalić ich
od zapomnienia. Stąd 1 marca uczniowie naszej szkoły na znak
pamięci o Żołnierzach Niezłomnych i ich męstwie przygotowali
pod kierunkiem pań Ewy Zalewskiej i Anny Kozłowskiej uroczystą
akademię.

Skupienie uwagi społeczności szkolnej zgromadzonej na auli
i pełna zadumy cisza, która towarzyszyła występom młodych
artystów, wskazują na zainteresowanie, jakie wzbudziła
uroczystość. Brawa widowni na zakończenie akademii wyraziły
podziw i uznanie dla poświęcenia oraz odwagi Żołnierzy
Niezłomnych. „Wyklęci” są dla młodych Polaków wzorem
patriotyzmu. Wierzymy, że kolejne pokolenia naszych rodaków,
biorąc z nich przykład, w godzinie próby – jak zamordowana
przez komunistów Danuta Siedzikówa „Inka” – będą potrafiły
„zachować się jak trzeba”.
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę historyczną
oraz zrozumieć jak ważna jest pamięć o minionych pokoleniach
i ich dokonaniach. Bez pielęgnowania oraz podtrzymywania
tego dziedzictwa i   tradycji naród traci tożsamość. Stąd mamy
nadzieję, że słowa Witolda Pileckiego: „Kochajcie ojczystą
ziemię. Kochajcie swoją wiarę świętą i tradycję własnego
Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym
przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym
swoim życiem” – skierowane przed śmiercią do Zosi i Andrzeja
– dzieci rotmistrza – staną się mottem współczesnej młodzieży.

Kulminacją uroczystości był Apel Pamięci ku czci Żołnierzy

Ewa Zalewska i Anna Kozłowska, fot. Dariusz Bielawski
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Choroszcz wyzywolona

Dziewulskiego do Białegostoku. Dzień 19 lutego (środa) 1919
roku jest uznawany za oficjalną datę odzyskania niepodległości
przez Białystok i Choroszcz, o czym warto pamiętać. Cieszy
fakt, że na spotkaniu była obecna młodzież gimnazjalna
z nauczycielem historii Panią Ewą Zalewską. Po oficjalnej części
odbyły się interesujące rozmowy kuluarowe.

Kilkudziesięciu miłośników historii regionalnej przybyło
w poniedziałkowy wieczór 19 lutego do Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na „Spotkanie z historią”.
Gościem był Marek Gajewski, kustosz białostockiego Muzeum
Wojska. Przybyłych uczestników tej „Biesiady historycznej”
powitał Przemysław Waczyński, dyrektor MGCKiS a postać
muzealnika Pana Marka Gajewskiego przybliżył Józef Waczyński,
prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

Spotkanie to zapoczątkowało cykl „Poniedziałkowych spotkań
z historią” organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy wraz z Towarzystwem Przyjaciół
Choroszczy. Najbliższe już 12 marca! Zapraszamy serdecznie!
M-GCKiS

Przez 1,5 godziny wysłuchaliśmy interesującego odczytu
z prezentacją multimedialną, dotyczącego wyzwolenia
Białegostoku i okolicznych miejscowości w lutym 1919 roku.
W ożywionej dyskusji głos zabierali m.in. Grzegorz Krysiewicz,
prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, autorzy
okolicznościowej wystawy – Jan Adamski, Zbigniew
Andruszkiewicz i Józef Waczyński oraz muzealny prelegent.
Podczas spotkania można było oglądać pamiątki i dokumenty ze
zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Wystawa składała
się z eksponatów pana Jana Adamskiego, pana Zbigniewa
Andruszkiewicza oraz pana Józefa Waczyńskiego, m.in.
unikatowa Odznaka Pułku Huzara Śmierci, medale z J. Piłsudskim,
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legitymacje Ligi Ochrony Przeciwlotniczej, Pismo Święte
z czasów zaborów, książki o tematyce historyczno-wojennej,
a dzięki uprzejmości Muzeum Wojska w Białymstoku można
było wszystko to podziwiać w udostępnionych nieodpłatnie
gablotach.
Spotkanie było doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy
związanej z zakończeniem I wojny światowej w naszym regionie
oraz wkroczeniem polskiej Grupy Operacyjnej płk. Stanisława

Fatima
W sobotę 17 lutego 2018 roku na auli Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zgromadziło się wielu
widzów, którzy obejrzeli projekcję filmu „Fatima. Ostatnia
tajemnica”.
Pokaz filmu zgromadził liczną widownię. Zgromadzonych gości
powitał dyrektor Centrum Kultury i Sportu Przemysław Waczyński
oraz przewodnicząca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w
Choroszczy pani Eugenia Popko. Krótkie słowo wprowadzenia do
filmu skierował ks. Sebastian Sum, który wprowadził widownię
w tematykę objawień fatimskich. Prezentowane w filmie
sceny fabularne przeplatały się z fragmentami reportażowymi,
a opowiedziana historia dziennikarki Monicy uzupełniała fabułę
skupioną wokół kultu Matki Boskiej Fatimskiej.
Pokaz cieszył się dużą popularnością, a widowni podobał
się zaprezentowany obraz. Cieszymy się, że dzięki
współorganizowaniu projekcji filmowej z Parafialnym Oddziałem
Akcji Katolickiej przyczyniliśmy się do realizacji potrzeb
kulturalnych mieszkańców gminy Choroszcz.
M-GCKiS

Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią
W przyszłym roku obchodzić więc będziemy 10-lecie istnienia
Klubu.

9 lutego 2018 r. na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbyło się spotkanie autorskie ze znanym
dziennikarzem, pisarzem i publicystą Szymonem Hołownią.
Jak przewidywaliśmy, wydarzenie cieszyło się ogromnym
powodzeniem – aula M-GCKiS szybko wypełniła się po brzegi.

W spotkaniu uczestniczyło grubo ponad 100 osób. Kierownik
Biblioteki Publicznej w Choroszczy Elżbieta Wróblewska
powitała autora, przypominając, że jest on gościem w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki, który rozpoczął działalność w naszej
bibliotece w 2009 r.

Spotkanie z Szymonem Hołownią poprowadził Andrzej Bajguz –
dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Przypomnijmy, że Szymon
Hołownia to popularny i ceniony dziennikarz oraz pisarz – znany
z popularyzacji tematów związanych z religią katolicką oraz
występów w telewizji. To także działacz społeczny, założyciel
Fundacji Kasisi niosącej pomoc dla Domu Dziecka Kasisi w Zambii.
Podczas spotkania Hołownia opowiadał o swojej najnowszej
książce „Święci pierwszego kontaktu”, która opisuje sylwetki
kilkudziesięciu świętych, gotowych, by nieść pomoc w nawet
najbardziej nietypowych sprawach. Autor zdradził, których
świętych lubi najbardziej. Otwarcie mówił o swojej wierze i potrzebie
dzielenia się nią podczas prowadzonych przez siebie rekolekcji.
Pisarz dużo mówił o swojej działalności w ramach fundacji,
podkreślając, że niesienie dobra i pomaganie innym jest
integralną częścią wiary. Hołownia opowiadał o trudnej
sytuacji w Afryce – o potrzebie stworzenia tam żłobków,
przedszkoli czy szpitali. Zdradził, że za własne pieniądze
kupił inkubator dla jednego z afrykańskich szpitali. Zachęcał
do wspierania fundacji niosących pomoc w Afryce, choćby
poprzez wpłacanie 5 zł na ich konto w każdy piątek.
Podczas spotkania sprzedawane były kalendarze i książki
Szymona Hołowni, z których dochód został przekazany na rzecz
Fundacji Dobra Fabryka. Na koniec autor chętnie podpisywał
swoje książki oraz pozował do zdjęć.
IH

gazeta.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”

Kultura

7

Finał konkursu plastyczno-literackiego „Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Pjongczang” za nami

W czwartek 15 lutego o godz. 15.00 w siedzibie MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wyłoniono
laureatów najlepszych prac konkursu plastyczno-literackiego
„Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang”.
Gala finałowa miała miejsce w siedzibie Centrum i zgromadziła
liczne grono dzieci i młodzieży szkolnej, do której był skierowany
konkurs oraz ich rodziny. Uczestników powitała kolorowa
galeria utworzona z nadesłanych prac, dostarczając na wstępie
wielu miłych wrażeń estetycznych. Dzieci z entuzjazmem
i uśmiechem na twarzy odnajdywały swoje małe dzieła i radośnie
komentowały własne odczucia. W napięciu wyczekiwały na
ogłoszenie listy zwycięzców.
Prowadzący spotkanie dyrektor M-GCKiS Przemysław
Waczyński oraz Katarzyna Kudyk (koordynator konkursu),
przybliżyli szczegóły przebiegu tego wydarzenia, dziękując
wszystkim za zaangażowanie i nietuzinkowe prace. Zadaniem
było wykonanie pracy plastycznej na temat Zimowych Igrzysk
Olimpijskich oraz napisanie wiersza czterowersowego w formie
rymowanki lub hasła dopingującego i zagrzewającego do
sportowej walki. W taki sposób organizatorzy chcieli zachęcić
młodzież do poszerzania wiedzy na temat olimpiady zimowej
oraz propagowania zamiłowań sportowych. Przez cztery
tygodnie nadsyłania prac wpłynęło 35 prezentacji, w tym
dwie przestrzenne. W konkursie wzięło udział 54 uczniów ze
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Choroszczy, Złotorii
i Kruszewa oraz uczniowie z Barszczewa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora Centrum dyplomy
oraz upominki.
W wyniku obrad jury wyróżnienia otrzymali: Kinga Ramotowska
i Weronika Kociakowska, Weronika Radłowska, Kacper
Kosakowski i Sylwester Zagórski, Mateusz Sidorowicz oraz
Magdalena Wśniewska.
Miejsce III zajęły Maja i Hania Misiejuk, II nagrodę otrzymała
Kamila Dubikowska, a I miejsce na podium zajęła Amelia
Szumska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w wydarzeniu
oraz rodzicom i pedagogom za wsparcie i motywowanie dzieci
w tym artystycznym działaniu. Zapraszamy do siedziby Centrum,
gdzie w holu głównym można oglądać przez najbliższe tygodnie
wystawę prac. Zachęcamy do dalszego, aktywnego udziału
w życiu kulturalnym i sportowym gminy Choroszcz.
Katarzyna Kudyk/stażysta NCK

7 – 8 kwietnia 2018 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbędzie się II edycja Podlaskiego Festiwalu
Fantastyki Chorcon. Festiwal jest świętem gier RPG, bitewnych,
planszowych. To okazja do uczestnictwa w warsztatach grup
improwizowanych i spotkań z autorami książek. Pierwsza edycja
cieszyła się dużym powodzeniem. W tym roku zapewniamy
szerszy program i jeszcze więcej fantastycznych wrażeń, które
zaspokoją potrzeby najprawdziwszych pasjonatów!
Podlaski Festiwal Fantastyki Chorcon odbędzie się w dniach 7-8
lutego 2018 w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. Celem imprezy jest popularyzowanie fantastyki
na wielu poziomach: gier planszowych, bitewnych, RPG, a także
literatury fantastycznej. Festiwal wspiera rozwój pasji, odrywanie
zainteresowań. Jest to okazja do wspólnego spędzenia czasu
w gronie rodzinnym i koleżeńskim.
Tegoroczna edycja rozrosła się do dwóch dni. W kwietniowy
weekend pasjonaci fantastyki spotkają się w Centrum Kultury
w Choroszczy. Będzie czekała ich moc atrakcji. Szczegółowy plan
podamy w późniejszym terminie.
Jeśli chcą Państwo współtworzyć festiwal, zapraszamy do
kontaktu: kultura@choroszcz.pl

Bądźmy w kontakcie! Rusza SMSowy system informacji kulturalnej i sportowej M-GCKiS

Zgromadzone prace pokazały, że Zimowe Igrzyska Olimpijskie
to bogate źródło przedstawień plastycznych i literackich, które
każde z uczestników widzi na swój sposób. Efekt konkursu jest
dowodem na to, że żywo uczestniczymy w tym sportowym
wydarzeniu i kibicujemy swoim zawodnikom, co najlepiej
prezentowały literackie rymowanki. Oto jedna z nich:
Kamil, niech Cię wiatr niesie,
Na wyżyny skoczni wzniesie,
Bo Ty jesteś król nad króle
Jeden skok i medal w górę.
Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością i odsłoniły swój
twórczy potencjał, prezentując różne techniki plastyczne tj. szkic
ołówkiem, kolaż, wyklejanki, wydrapywanki czy malowanie
akwarelami i pastelami olejnymi. Urzekło nas wiele prac, dlatego
grono jurorskie miało nie mały kłopot w podjęciu jednogłośnej
decyzji. Systemem punktowy okazał się najbardziej precyzyjny
i wyłonił 5 wyróżnień oraz 3 nagrody główne.

Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z ofertą kulturalną i sportową
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy –
zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która jest dostępna
w biurze M-GCKiS oraz w Bibliotece Publicznej. Wystarczy
podać swój nr telefonu lub adres e-mail, a my zadbamy o to, by
informacje o wydarzeniach docierały do Państwa regularnie.

Ułatwi to Państwu dostęp do aktualnych wydarzeń, umożliwi
korzystanie z naszych ciekawych propozycji kulturalnych
i sportowych, a także pozwoli na szybsze docieranie
z wiadomościami.
Bądźmy w kontakcie!
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Jubileusz Koła Emerytów w Choroszczy

Dzień 8 marca 2018 roku był w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że
świętowany był wówczas Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale
również dlatego, a może przede wszystkim – obchodzone było
55-lecie powstania Koła Emerytów w Choroszczy.
Piękna uroczystość zgromadziła na auli M-GCKiS w Choroszczy
licznych gości. Obecny był Burmistrz Choroszczy – Robert
Wardziński, ks. proboszcz Leszek Struk, Dyrektor M-GCKiS
– Przemysław Waczyński, kierownik biblioteki – Elżbieta
Wróblewska, Dyrektor Przedszkola Samorządowego – Bożena
Lenczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy – Ewa
Zawistowska oraz wiele innych ważnych dla Koła Emerytów osób.
Na początku wszystkich zebranych powitała Pani Irena Sakowicz

Rytmy czasu w Sejnach

W niedzielny wieczór 4 marca zespół Rytmy Czasu pod
kierownictwem Pana Jerzego Tomzika wystąpił na koncercie
w Ośrodku Kultury w Sejnach. Koncert został zorganizowany
z okazji przypadającego 1 marca Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Podczas występu Rytmy Czasu zaprezentowały
repertuar pieśni zaczęrpniętych z dawnych lat, jednak we
współczesnych aranżacjach. Można było wysłuchać także
piosenek z muzyki rozrywkowej ze słowami opiewającymi
pozytywne patriotyczne postawy. Młode głosy choroszczańskiej
młodzieży wybrzmiały pięknie i dostojnie. Pieśni dostarczyły
wiele wzruszeń i podniosłych momentów.
Wspaniały koncert w wykonaniu zespołu Rytmów Czasu zostanie
na długo w pamięci widowni Sejneńskiego Ośrodka Kultury.
Nowoczesne aranżacje znanych utworów trafiły do odbiorców
w każdym wieku. Kontekst Ojczyzny, domu rodzinnego
i przywiązania do ziemi przodków był obecny niemal w każdej
piosence. Patriotyczny przekaz całego występu wybrzmiał
wyraziście. Na scenie zespół prezentował się znakomicie nie
tylko muzycznie, ale również wizualnie.
Dziękujęmy serdecznie Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Sejnach
za zaproszenie oraz niezwykłą gościnność. Mamy nadzieję, że już
wkrótce zespół Rytmy Czasu będzie miał okazję zaprezentować
się na scenie z kolejnym występem.

– Prezeska Koła Emerytów, po czym zaprezentowały się dzieci
z Przedszkola Samorządowego, a następnie wystąpili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.Później liryczny koncert dał
Marek Jarosz z repertuarem własnych pieśni.
Po młodych nadszedł czas na seniorki. Oto można było obejrzeć
występ pań, które uczęszczają na zajęcia gimnastyki do Urszuli
Grabowskiej. Podczas wydarzenia panie pod wodzą Uli pokazały,
ileż wigoru i energii w nich drzemie. Po tej części artystycznej
zebrani goście złożyli życzenia i gratulacje na ręce Prezeski Koła
Emerytów.
Miłym akcentem było zaprezentowanie krótkiego filmu, który
powstał z inicjatywy Izy Dąbrowskiej, a został zrealizowany przez

Wiosenne porządki z M-GCKiS

Wiosnę już czuć w powietrzu! Robi się coraz cieplej, ptaki
śpiewają, dni są już dłuższe. Z tego względu Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wraz z Bibilioteką
postanowiło zorganizować 10 marca „Wiosenne porządki
z M-GCKiS!”, czyli wietrzenie szaf i półek.
Można było przyjść ze swoimi nieużywanymi i niepotrzebnymi
rzeczami, ubraniami, książkami i płytami i na zasadach
bezgotówkowej wymiany – podzielić się nimi z innymi przybyłymi.
Każdy z obecnych miał możliwość rozstawić się z ciuchami
i książkami na przygotowanych stolikach. Przyszły mamy
z córkami oraz panie, które chciały oddać swoje ubrania. Przy
kawie, herbacie, ciastkach i muzyce, można było ciekawie spędzić
czas, porozmawiać i powymieniać się ciuchami. Oprócz wymiany
w Bibliotece odbyły się warsztaty robienia zakładek do książek.
Powstały piękne dzieła.
Idea bookcrossingu i wymienialni ciuchów w Choroszczy dopiero
kiełkuje, jednak na świecie i w Polsce jest to coraz bardziej
powszechny trend. Jest to ekologiczny sposób nabycia nowych
rzeczy, pozbycia się nieużywanych, zalegających kąty książek
i ciuchów. Już teraz zachęcamy wszystkich do kolejnych spotkań,
które na pewno będą się odbywać w M-GCKiS!

Karolinę Gołębiewską. W filmie występujące osoby odpowiadały
na pytanie: „Kim jest dla mnie senior/seniorka?”. Film został
ciepło przyjęty przez wszystkich zgromadzonych. Po krótkiej
przerwie wystąpił zespół folklorystyczny Klepaczanki. Grupa
wykonała pieśni ludowe z obszaru naszej gminy.
Chcielibyśmy serdecznie pogratulować tak pięknego jubileuszu
i życzyć dalszych owocnych lat współpracy!
***
Pełnych miłości i nadziei Świąt Wielkanocnych z radosnym
Alleluja życzy
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr 15
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„Towarzyszki”, czyli o uczuciach kobiet PRL-u.
W niedzielę 17 lutego 2018 roku na scenie Miejsko – Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wystąpił Teatr Sirene
wystawił spektakl „Towarzyszki”. Licznie zgromadzona widownia
zobaczyła opowieść o losach dwóch kobiet, które splótł ze sobą
jeden mężczyzna.Intuicyjnie wyczuwały swoją obecność, ale nie
chciały odrzeć się ze złudzeń, które wypełniały ich życie.
Historia miłości w PRLu. Dwie kobiety, jeden mężczyzna. Relacje
pełne niedomówień, tajemnic, półprawd. W konsekwencji
złamanych kilka żyć. Jak zwykle bywa, tragiczny finał miał piękny
początek. Urodziwe i młode kobiety, pełne marzeń i nadziei
na powodzenie w życiu, zakochują się w Michale. Na początku
jest cudownie – odwzajemnione uczucie, fascynacja, bliskość
i akceptacja dają poczucie spełnienia i nie budzą podejrzeń.
Jednak rozwój sytuacji sprawia, że kobieca intuicja nie może być
spokojna. Gdy podwójne życie Michała sprawia mu zbyt wiele
problemów, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych „za chlebem”
zostawiając obie kobiety bez wieści.
Spektakl przedstawił historie, które mogą dziać się obok
nas. Traktował o romansach, komplikacjach rodzinnych,
emigracji. Tematy trafiały do widzów, angażując publiczność
emocjonalnie.
W spektaklu wystąpiły Marta Sadowska, która w 2016 roku
odbywała staż w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy oraz Dorota Przybysz. Autorem scenariusza
i reżyserem był Adam Łoniewski.

Polskie tańce tradycyjne
w Choroszczy!

Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne nagrodzone

17 i 18 lutego aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy rozbrzmiewała tradycyjną polską muzyką, bowiem
odbyły się warsztaty polskich tańców tradycyjnych, prowadzone
przez znawcę tematu, etnologa – Piotra Zgorzelskiego.

Znamy już laureatów Konkursu Plastycznego na Ozdobę
Wielkanocną 2018. Ponad 50 prac brało udział w zmaganiach
o tytuł tej najpiękniejszej. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się 20 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Choroszczy.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów byli podzieleni na
dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. Ta pierwsza
uczyła się podstawowych kroków takich tańców jak oberek,
mazurek, jak również nauczyła się prostych zabaw ludowych.
W warsztatach brały udział osoby, które pierwszy raz miały do
czynienia z tego typu tańcem. Grupa zaawansowana uczyła
się mazurkowego-oberkowego freestylu, czyli improwizacji
w tańcach tradycyjnych. Było to nie lada wyzwanie, jednak
wszyscy sobie świetnie poradzili. Pod czujnym okiem
prowadzącego warsztatowicze przyswoili sobie figury, które
można stosować podczas potańcówek.
Jedna z uczestniczek – Anna Gierasimiuk stwierdziła:
„Potwierdzam, że było warto! Dziękuję za inspirację,
uświadomienie tego, co w tańcu ważne, wyjątkową
energię i wspólny czas. Czekam na wiecej”. Warsztaty
okazały się być doskonałą okazją do tego, by podszkolić
się w mazurkowych krokach, by spędzić czas w ciekawy
sposób. Wszyscy napełnili się wiedzą oraz pozytywną
energią. Jak powiedziała Joanna Godlewska, uczestniczka:
”To były niewiarygodnie udane dwa dni, po których zostają mi:
otwarte synapsy, muzyka w głowie i taneczny niedosyt”.

Pisanki, palmy, koszyczki, stroiki i inne wyjątkowe prace
wykonane przez dzieci z gminy Choroszcz wzięły udział
w ósmej edycji Konkursu Plastycznego na Ozdobę Wielkanocną.
W tym roku konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością –
w zmaganiach o miano najpiękniejszej ozdoby wzięło udział
ponad 50 prac wykonanych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci
3-4-letnie oraz dzieci 5-6-letnie. Poziom był naprawdę wysoki
i jury miało niełatwy orzech do zgryzienia. Wszystkie prace były
piękne, kolorowe i radosne. W końcu, po długich dyskusjach,
komisja w składzie: Elżbieta Wróblewska, Anna Kulikowska oraz
Izolda Hukałowicz, zdołała wyłonić laureatów.
W kategorii 3-4-latków nagrodzono:
I miejsce: Kamila Boryszewska (Kruszewo)
II miejsce: Anna Żochowska (Barszczewo)
III miejsce: Krystian Sierbo (Klepacze)
wyróżnienia: Nikola Mikulska (Choroszcz), Wiktoria Kulikowska
(Kruszewo), Michalina Bołtruczyk (Kruszewo)

W kategorii 5-6-latków nagrodzono:
I miejsce: Szymon Roszkowski (Choroszcz)
II miejsce: Karol Oleksiej (Choroszcz)
III miejsce: Piotr Jacewicz (Choroszcz)
wyróżnienia: Alan Kurzyna (Barszczewo), Paula Aponowicz
(Barszczewo), Marcin Krawczyk (Choroszcz)
wyróżnienie specjalne: Łukasz Miastkowski (Choroszcz)
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się 20
marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy. Nagrody
wręczyli: Przemysław Waczyński – dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Elżbieta Wróblewska
– kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy oraz
Izolda Hukałowicz – bibliotekarz w Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choroszczy. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, zaś
pozostałe maluchy również dostały pamiątkowe dyplomy oraz
drobne upominki.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, a ich
rodzicom i opiekunom za zaangażowanie w pomoc maluchom.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok!
IH
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Program profilaktyczny „Przeciwdziałamy agresji w przedszkolu”

Młody człowiek doświadcza wielu uczuć, z którymi nie zawsze
potrafi sobie poradzić. Bardzo ważnym aspektem edukacji jest
nabycie umiejętności poznania i nazwania emocji oraz wypracowanie sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
W marcu nasze starsze przedszkolaki pracowały z profilaktycznym programem autorskim, napisanym przez panie Sylwię Domalewską, Martę Jabłońską i Martę Paradowicz pt. „Przeciwdziałamy agresji w przedszkolu”. Dzięki tym zajęciom dzieci miały
możliwość lepszego poznania siebie, swoich uczuć i potrzeb.
Wspólnie z dziećmi poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: co
sprawia mi przyjemność, a kiedy jest mi przykro? Dlaczego pewne sytuacje sprawiają, że zaczynam czuć się źle i zaczynam płakać? Co daje mi największą radość? Dzieci dzieliły uczucia na pozytywne i negatywne i podawały przykłady kiedy było im wesoło,
smutno czy kiedy czuły się poirytowane. Ważnym tematem było
tu również poznanie i omówienie praw dziecka.
Podczas zajęć dzieci słuchały opowiadań i wierszy poruszające
tematy emocji. Brały również udział w szeregu ćwiczeń dramowych uczących m.in. asertywności. Ważnym aspektem było również wykonanie prac plastycznych takich jak łańcuszków przyjaźni
czy przyjaciół gniotków, które są niezwykle przydatne jak akurat
poczujemy, że zaczynamy odczuwać złość. Pierwsze efekty pracy
z programem były zauważalne bardzo szybko, kiedy to podczas
zabawy malutki chłopiec powiedział koledze: „Jest mi przykro jak
śmiejesz się z mojego obrazka” czy „Nie lubię gdy mnie popychasz jak biegniesz”. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i innymi emocjami jest kluczowa w osiągnięciu sukcesu przez dzieci,
nie tylko w szkole, ale i całym życiu dlatego tak ważne jest to, aby
rozmawiać z dziećmi o ich uczuciach i potrzebach.
Małgorzata Hubbell
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Wizyta studyjna w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie”

„DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia
zawodowego w województwie podlaskim” -jest to projekt,
do którego przystąpiła nasza szkoła. Projekt realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III -Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży
na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie
3.3.1. –
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Głównym celem
projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno
wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców.
Partnerami projektu są: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
- lider, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izba Rzemieślnicza
i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum
Samorządowe. Honorowy Patronat nad Projektem objął
Podlaski Kurator Oświaty. Ideą wdrożenia projektu były analizy
współczesnego rynku pracy, które jednoznacznie wskazują na
konieczność wdrażania programów odbudowy szkolnictwa
zawodowego z powodu braku wysoko wykwalifikowanych
pracowników. Jednym z działań realizowanych w szkole był
„Konkurs wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego
rynku pracy”. W I-szym etapie konkursu, który odbył się
w formie testu on – line, wzięło w sumie 397 uczniów z 30
szkół gimnazjalnych na terenie czterech subregionów woj.
podlaskiego tj. białostockiego, suwalskiego, łomżyńskiego
i bielsko-podlaskiego, w tym 10 uczniów z naszego gimnazjum.
Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 147 uczniów, w tym 5

z naszej szkoły. Marcin Krysztopik, uczeń klasy 3a, znalazł się
w zaszczytnym gronie zwycięzców. Gimnazjaliści z klasy 3a, 3c
w dniu 6 marca uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku.
Na początku uczniowie wzięli czynny udział w warsztatach
z mechatroniki, hotelarstwa, kosmetyki i fryzjerstwa. Każdy
z nich miał okazje spróbować swoich umiejętności w wybranym
kierunku kształcenia. To była doskonała okazja do zweryfikowana
swoich predyspozycji zawodowych. Następnie
uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zaprezentowali
ofertę
kształcenia zawodowego, pokazali najnowsze projekty naukowa,
W dalszej części wystąpienia odbyło się spotkanie z pracodawcą,
który bardzo interesująco opowiadał o tym, jak ważne są
umiejętności kierunkowe i jakiego pracownika poszukuje dzisiaj
pracodawca. Bardzo wnikliwie przedstawił realia lokalnego
i globalnego rynku pracy. Na zakończenie spotkania odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród. Laureatom konkursu nagrody
i gratulacje wręczali: Ewa Mituła – Dyrektor Departamentu
Edukacji Urzędu Miejskiego, dr Dorota Perło – Dyrektor Biura
Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - Prezes Białostockiej
Fundacji Kształcenia Kadr, Jacek Józef Horodejuk – Dyrektor Izby
Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości oraz Kazimierz Wróblewski –
Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego
w Białymstoku.
Nagroda dla Marcina Krysztopika z klasy 3a to niewątpliwie
ogromny sukces naszego gimnazjalisty. Gratulujemy!
Małgorzata Czulewicz

Przedszkolaki na Olimpiadzie Sportowej
12 maja mieliśmy zaszczyt i przyjemność po raz kolejny uczestniczyć w Przedszkoliadzie – Olimpiadzie sportowej w Białymstoku.
Nasze przedszkole reprezentowała liczna grupa przedszkolaków
z Choroszczy oraz dzieci z Łysek. Celem Przedszkoliady jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego
stylu życia. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach
tj. gra w hokeja, rzuty do kosza, gra w piłkę nożną, tor przeszkód
z elementami rugby oraz siatkówka. Oprócz tego na specjalnej
stacji żywieniowej przedszkolaki mogły posilić się smacznymi
owocami oraz porozmawiać nt. zdrowego odżywiania. Impreza
jak co roku była świetnie przygotowana. W wykonywaniu zadań
wspierali dzieci zawodowi sportowcy. Wszyscy byli zwycięzcami,
ponieważ tu nie było rywalizacji, a nacisk położony był na dobrą
zabawę. Na koniec wszyscy uczestnicy Przedszkoliady otrzymali
dyplomy, pamiątkowe medale oraz małe upominki, zaś przedszkole zdobyło piękny puchar za promowanie zdrowego stylu
życia. Dziękujemy Panu Tomaszowi Koniczkowi naszemu trenerowi za świetne przygotowanie nas do olimpiady oraz za wspaniałą imprezę w której mogliśmy brać udział.
Małgorzata Hubbell
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Kopnij Babkę w Czapkę zwycięzcą Ligi Halowej
III edycja Choroszczańskiej Ligi Halowej trwająca od
początku grudnia w sobotę 3 lutego zakończyła rozgrywki. W
dwumiesięcznych zmaganiach brała udział rekordowa liczba 13
drużyn (10 drużyn w I edycji, 12 drużyn w II edycji), które najpierw
rywalizowały w fazie grupowej, a następnie w fazie play-off.
Łącznie w II edycji Ligi Halowej wzięło udział 181 zawodników.
Emocji nie brakowało do samego końca. W ostatecznej walce
o medale pozostały 4 drużyny: Zaczerlany, Kopnij Babkę w Czapkę,
Piasta Budmax i Rajkom Choroszcz. Zanim w sobotę 3 lutego
doszło do wielkiego finału rozegrano mecze o niższe pozycje,
ale najciekawiej było na samym końcu. W meczu o 3 miejsce
spotkały się Rajkom Choroszcz i Zaczerlany: po regulaminowych
30 minutach meczu był remis 3-3, więc o miejscu na podium
zadecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy
Rajkomu. W wielkim finale zawodnicy Kopnij Babkę w Czapkę
i Piasta Budmax długo „badali” swoje siły – pierwsza połowa
była bezbramkowa, ale po zmianie stron „Babka” wygrała 3-1
i wywalczyła pierwsze miejsce! Co było wielką niespodzianką
zwycięzcy I i II edycji rozgrywek czyli Izbiszcze zajęły dopiero
7 miejsce. Po zakończonym finale doszło do podsumowania
rozgrywek z udziałem Dyrektora M-GCKiS w Choroszczy.
Piękne medale, a także statuetki dla wszystkich startujących
drużyn ufundował Burmistrz Choroszczy, za co serdecznie
dziękujemy. Najlepsze drużyny oraz zawodnicy otrzymali także
upominki rzeczowe ufundowane przez M-GCKiS. Najlepszym
bramkarzem został Mateusz Timoszuk z Rajkomu Choroszcz,
który okazał się minimalnie lepszy od Jakuba Szumkowskiego
ze zwycięskiej „Babki”. Miano najlepszego zawodnika przypadło
dla Adriana Turowskiego z Zaczerlan, a tytuł „Króla Strzelców”

otrzymał Rafał Olsiewicz z
Izbiszcz, który zdobył 26 bramek.
Podsumowanie
wszystkich
kategorii poniżej. Wyróżniona
została dodatkową nagrodą
drużyna Izbiszcz, która zdobyła
najwięcej „okrągłych” bramek,
a strzelcy tych „okrągłych”
bramek
wzięli
udział
w
losowaniu nagrody: poszczęściło
się w tym losowaniu Adrianowi
Domaradzkiemu z Albatrosa.
Dziękujemy w tym miejscu
wszystkim drużynom za udział,
gratulujemy najlepszym oraz
zapraszamy do udziału także w
kolejnych zawodach sportowych
organizowanych przez M-GCKiS.
Gorące podziękowania należą
się także Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Choroszczy
Ewie
Zawistowskiej
za
nieodpłatne udostępnienie hali
sportowej do przeprowadzenia
rozgrywek! Więcej szczegółów
o rozgrywkach na stronie:
www.m-gckis.ligspace.pl
WJ

Strzelano dla uczczenia Żołnierzy Niezłomnych

Izbiszcze najlepsze w Turnieju Halowym LZS

W dwie niedziele 4 i 18 marca na hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Choroszczy odbywał się Turniej Halowy drużyn
Ligi Gminnej, w którym wzięło udział 6 drużyn: Zaczerlany, Narew
Żółtki, Piorun Pańki, LZS Choroszcz, Izbiszcze i Lambada Choroszcz
– drużyny grały systemem „każdy z każdym” z rewanżami. Już po
pierwszej rundzie Izbiszcze wypracowały sobie dużą przewagę
i w rewanżach spokojnie zapewniły sobie pierwsze miejsce! Był
to trzeci tryumf z rzędu, a 5 w historii drużyny zielono-czarnych.
Pozostałe miejsca na podium wywalczyły drużyny z Choroszczy:
LZS Choroszcz i Lambada Choroszcz, a kolejne miejsca Piorun
Pańki (4), Zaczerlany (5) i Narew Żółtki (6). Izbiszcze miały komplet
zwycięstw po pierwszej rundzie i tylko katastrofa w rewanżach
mogła ich pozbawić zwycięstwa, a o pozostałe miejsca na podium
rywalizacja była zacięta i trwała do samego końca. Z rywalizacji
o podium wypadł Piorun Pańki przegrywająć bezpośrednie starcia
z LZS i Lambadą, Lambada wygrała z LZS Choroszcz i o tym, które

Drugi tegoroczny turniej strzelecki za nami. Tym razem
zorganizowany 2 marca dla upamiętnienia Dnia Żołnierzy
Niezłomnych, który obchodzony był dzień wcześniej. Do
rywalizacji przystąpiło mniej uczestników niż zwykle – czyżby
to wina mroźnej w ostatnich dniach pogody? Na początek,
prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” Grzegorz
Krysiewicz, krótko wprowadził uczestników w historię Dnia
Żołnierzy Niezłomnych i przyszedł czas na strzelanie – swoich sił
próbowali zarówno młodsi i ci starsi. Każdy mógł oddać 3 strzały
próbne, a następnie 5 (młodsi) lub 10 strzałów (starsi), które
zostały poddane ocenie. W kategorii młodszej (postawa dowolna
z tzw. podpórką) wygrała Emilia Malinowska, a drugie miejsce
zajął Kamil Dębowski. W kategorii starszej (postawa stojąca)
zwyciężyła Paulina Bezubik, przed Wojciechem Kamieńskim
i Wiktorem Mierzejewskim. Osoby z podium otrzymały puchary
ufundowane przez Burmistrza Choroszczy, a wszyscy pamiątkowe
dyplomy.   Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy
najlepszym i zapraszamy na kolejne zawody strzeleckie, które
odbędą się w maju z okazji Dnia Flagi!
WJ

miejsce zajmie LZS i Lambada zadecydował ostatni mecz turnieju:
LZS Choroszcz vs Izbiszcze. Remis lub zwycięstwo Izbiszcz dawało
2 miejsce Lambadzie ale LZS w ostatnim meczu wygrał z mającymi
komplet zwycięstw Izbiszczami i zajął 2 miejsce. Po ostatnim
meczu turnieju doszło do podsumowania rozgrywek, wręczenia
medali, pucharów i wyróżnień indywidualnych ufundowanych
przez Urząd Miejski w Choroszczy - wręczali je organizator Jacek
Dąbrowski i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata
Marlena Jeżerys. Drużyny otrzymały puchar i statuetki za miejsca
na podium, a także najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki: Paweł
Szczygielski (najlepszy bramkarz), Adrian Silwonik (najlepszy
zawodnik i król strzelców). Komplet wyników i tabela znajdują
się w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
WJ
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Filip Postlep Młodzieżowem Mistrzem
Gminy w tenisie stołowym

Tomasz Postlep Mistrzem Gminy w Teni- Sukces Macieja Pietrewicza z Choroszsie Stołowym!
czy na zawodach kulturystycznych

25 lutego odbyły się Mistrzostwa Gminy Choroszcz w Tenisie
Stołowym, a w sobotę 3 marca Młodzieżowe Mistrzostwa. Wzięło
w nich udział 12 uczniów Szkół Podstawowych, którzy najpierw
walczyli w dwóch 6-osobych grupach, a następnie rozegrano
fazę pucharową. Po 3 godzinnych zmaganiach najlepszy okazał
się Filip Postlep z Czaplina, który finale pokonał choroszczanina
Mateusza Garbowskiego. Dołączył tym samym do swojego taty,
który zwyciężył w zeszłotygodniwych ogólnych mistrzostwach!
W meczu o 3 miejsce ubiegłoroczny zwycięzca Dominik Dyśko
z Klepacz pokonał Izabelę Kociakowską z Izbiszcz. Łącznie podczas
ponad 3 godzinnych sportowych zmagań rozegrano 44 mecze,
a na zakończenie każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowe
medale i upominki ufundowane przez Burmistrza Choroszczy,
a najlepsi wrócili do domów ze statuetkami. Dziękujemy
wszystkim za udział, że w mroźny poranek przyszliście do
M-GCKiS spędzić czas na sportowo. Gratulujemy wszystkim, a w
szczególności tym najlepszym!

W niedzielę 25 lutego na hali sportowej Szkoły Podstawowej
w
Choroszczy
odbyły
się
Mistrzostwa
Gminy
Choroszcz w Tenisie Stołowym zorganizowane przez
M-GCKiS. Na starcie stanęła rekordowa liczba 40
uczestników (w tym dwie Panie). Turniej rozpoczął się
o godzinie 15, a finał rozegrano tuż przed godziną 21 – w tym czasie
rozegrano 79 pojedynków. Odbyło się wiele emocjonujących
meczów i nie obyło się bez niespodzianek. Krzysztofowi
Miastkowskiemu nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego
wywalczonego przed rokiem (był czwarty) – ta sztuka nie udała
się jeszcze żadnemu zwycięzcy. Najlepszy w tegorocznych
zmaganiach okazał się debiutujący w naszych zawodach Tomasz
Postlep z Czaplina, drugie miejsce zajął także debiutujący Marek
Krawczyk z Choroszczy, a najniższy stopień podium wywalczył
reprezentujący Izbiszcze Zbigniew Dziejma (pierwszy w 2015,
drugi w 2017). Wśród Pań najlepsza po raz kolejny okazała się
Izabela Kociakowska z Izbiszcz. Na zakończenie najlepsi otrzymali
z rąk Radnego Jacka Dąbrowskiego i Wojciecha Jastrzębskiego
z M-GCKiS piękne statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Burmistrza Choroszczy.

WJ

Piłkarze zagrali dla uczczenia 99 rocznicy wyzwolenia Choroszczy

WJ

fot. Sylwester Szymczuk Photography

W dniach 17-18 lutego w Krakowie podczas targów Europe Sport
Power odbyły się zawody w kategorii kulturystyki klasycznej
„Debiuty PZKFiTS”. W zawodach brał udział mieszkaniec
Choroszczy Maciej Pietrewicz i osiągnął znakomite 3 miejsce
w kategorii „kulturystyka klasyczna 180+cm”. Warto podkreślić,
że Maciej był najmłodszym uczestnikiem tej kategorii i jako
junior walczył z seniorami. GRATULUJEMY i życzymy kolejnych
sukcesów.
WJ

W wtorek 20 lutego, w godzinach wieczornych na hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Choroszczy odbył się z inicjatywy Jacka
Dąbrowskiego turniej piłkarski z okazji 99 rocznicy wyzwolenia
Choroszczy. W organizację turnieju włączyło się Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy fundując puchar dla zwycięzcy.
W rozgrywkach wzięły wszystkie choroszczańskie drużyny
piłkarskie: Lambada, LZS, Narew i Rajkom. Turniej rozpoczął
wprowadzeniem historycznym prezes TPCh Józef Waczyński,
następnie uroczyście zawieszono flagę polski i odśpiewano hymn
narodowy. Po tym piłkarze rozpoczęli zmagania – rozegrano
6 meczów systemem „każdy z każdym”. Po 2 godzinach gier
puchar prezesa TPCh wywalczył Rajkom, drugie miejsce
przypadło LZS’owi, trzecie Narwi, a czwarte Lambadzie. Cieszymy
się, że rocznicę odzyskania niepodległości przez Choroszcz, czyli
19 lutego uczczono także na sportowo!
WJ

Najbliższe imprezy sportowe:
21.04 - Mistrzostwa Gminy Choroszcz w siatkówce
05.05 - II Bieg Konstytucji
Szczegóły o zapisach wkrótce w internetowym wydaniu Gazety w Choroszczy i na stronie
kultura.choroszcz.pl

