wydawca:

Rady Seniorów i Młodzieży Rynek 11 Listopada zmieni swoje oblicze
w Choroszczy – ruszyły!
Aktywność obywatelska w gminie
Choroszcz dostąpiła historycznego
momentu: po kilku miesiącach od
powołania, pierwsze w historii gminy
– Rada Seniorów Gminy Choroszcz
oraz Młodzieżowa Rada Gminy
Choroszcz realnie ukonstytuowały
się. Podczas pierwszych sesji, Rada
Seniorów i Rada Młodzieży wybrały
swoje władze.

Pod koniec października odbyły pierwsze historyczne sesje Rady Seniorów
Gminy Choroszcz oraz Młodzieżowej
Rady Gminy Choroszcz. W obu wypadkach sesje dotyczyły wyboru władz:
Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, a w przypadku
Rady Młodzieży – dodatkowo jeszcze
Opiekuna Rady.
I tak, zacne funkcje będą pełnić:
- w Radzie Seniorów Gminy Choroszcz
Przewodniczącym Rady został p. Jan
Romańczuk, Wiceprzewodniczącym
Rady – p. Lucyna Białowieżec, zaś
Sekretarzem Rady – p. Anna Barbara
Aponowicz;
- w Młodzieżowej Radzie Gminy
Choroszcz Przewodniczącą została
Anna Maria Wrona, Wiceprzewodniczącą – Gabriela Krysztopik,
funkcję Sekretarza będzie pełnić
Paulina Aneszko. Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz został
p. Tomasz Perkowski.
Wszystkim wybranym serdecznie
gratulujemy i życzymy twórczych
pomysłów.
Zgodnie z Regulaminem, zarówno
Rada Seniorów, jak i Rada Młodzieżowa – na wzór Rady Miejskiej,
obradują w trybie zwoływanych sesji, a
decyzje podejmują w formie uchwał.
Bycie radnym to, jak najbardziej,
poważna sprawa – to współdecydowanie o losach gminy. Radni, oprócz
przyznanego im statusu, 22 czerwca
2017 r., podczas historycznej XXVII
sesji poświęconej 510. rocznicy
nadania Choroszczy praw miejskich,
otrzymali także dedykowane im
legitymacje, poświadczające sprawowane funkcje.
Powołanie i działalność obu rad to
kolejny krok ku zwiększeniu aktywności obywatelskiej w gminie Choroszcz – przyznaje z zadowoleniem
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Cieszę się, że społeczność
Choroszczy wzbogaciła się o nowe
ciała konsultacyjno-doradcze, ale
przede wszystkim jestem zadowolony
z tego, że zarówno seniorzy, jak

i młodzież, mając swoich przedstaw i ci e l i , b ę d ą w g m i n i e g o d n i e
reprezentowani – dodał burmistrz.
Jakie decyzje podejmą nowi choroscy
radni? Czas pokaże. Na pewno jednak
status radnego – zarówno Rady Seniorów, jak też Rady Młodzieżowej – uczy
i zobowiązuje: uczy demokracji ze
wszystkimi jej prawami i obowiązkami,
zaletami i wadami, oraz zobowiązuje
do jeszcze większej troski i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
Jestem przekonany – dodaje burmistrz
Wardziński – że choroska Rada
Seniorów i Rada Młodzieży jeszcze nie
raz pozytywnie nas zaskoczą.
Rada Seniorów Gminy Choroszcz
została powołana na mocy Uchwały
Nr XXIII/230/2017 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów
Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu;
jej 14-osobowy skład został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/276/2017
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie powołania
składu osobowego Rady Seniorów
Gminy Choroszcz.

W październiku br. Gminie Choroszcz
Zarząd Województwa Podlaskiego
przyznał dotację na rewitalizację
Rynku 11 Listopada. Jest to najwyższa kwota dotacji spośród
podmiotów obdarowanych wsparciem. Dzięki temu Rynek 11 Listopada w Choroszczy zostanie zmodernizowany, ale nie zmieni swojego
charakteru. Dzięki temu gmina
Z kolei Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz zyska eleganckie, nowoChoroszcz została powołana Uchwałą czesne centrum.
nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 14 lutego 2017 r. Rewitalizacja – przebudowa Rynku 11
w sprawie powołania Młodzieżowej Listopada w Choroszczy planowana
Rady Gminy Choroszcz i nadania jej jest do realizacji w 2018 roku –
Statutu, zaś jej 15-osobowy skład z zakończeniem do końca roku 2019.
został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII Doﬁnansowanie ze środków zew/277/2017 Rady Miejskiej w Choro- nętrznych pochodzących z RPO WP na
szczy z dnia 22 czerwca 2017 r. ws. lata 2014-2020 to suma ok. 1,4 mln zł.
powołania składu osobowego Mło- Zakres przebudowy Rynku 11 Listodzieżowej Rady Gminy Choroszcz.
pada w Choroszczy, by wymienić tylko
najważniejsze z projektowanych
UM, fot. TTR zmian, będzie oznaczać przekształ-

cenie układu komunikacyjnego wraz
ze zmianą nawierzchni placu, która
zostanie wykonana z kostki granitowej
i lekko wyniesiona. Rynek zyska nowe
nasadzenia drzew, a także trawniki
i krzewy. Nowe będzie zagospodarowanie skweru: na rynku staną elementy małej architektury: ławeczki,
lampiony, przestrzenne szachy.
Powstanie też fontanna w formie tzw.
mokrej posadzki; fontanna będzie
uruchamiana okresowo i zostanie
barwnie podświetlona.
Wraz z pracami odbywającymi się na
powierzchni Rynku, przebudowie
ulegną także systemy podziemne:
instalacja sanitarna, a także instalacja
elektryczna. Przestrzeń zyska też nowe
oświetlenie: latarnie, niskie lampy,
oprawy świetlne, dające iluminację
pomnikowi i fontannie.
Dzięki rewitalizacji, Rynek 11 Listopada w Choroszczy zyska jeszcze
bardziej pres żowy i dostojny cha-

rakter. Wszak, obok Placu dra Z.
Brodowicza, jest on jednym z dwóch
skwerów – centrów miasteczka,
spełniającym funkcje reprezentacyjne: tu bowiem znajduje się kościół
paraﬁalny, siedziba banku, w niedalekim pobliżu przy ul. Lipowej
cerkiew, a także posterunek Policji, zaś
tuż obok – przy ul. Dominikańskiej
zlokalizowany jest magistrat. Na Rynku
11 Listopada organizowane są ważniejsze wydarzenia okolicznościowe
i patriotyczno-religijne, istotne dla
samego miasta i całej gminy Choroszcz.
Dzięki rewitalizacji – mówi burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński – Rynek
11 Listopada, a z nim ważne centrum
Choroszczy i samo miasto, a także
gmina zyskają istotną przestrzeń.
Rynek uzyska nowy – nowoczesny
charakter – tłumaczy burmistrz – nie
tracąc przy tym swej historycznej
natury: będzie świeżo, czysto, przestronnie, po prostu ładnie, a przede
wszystkim dostojnie – dodaje włodarz
gminy. Rewitalizacja Rynku spowoduje,
że skwer stanie się przestrzenią, która
przechodząc modernizacje nie zabierze
uroku pobliskim obiektom i budynkom.
Wręcz przeciwnie, dzięki rewitalizacji
Rynku – przewiduje burmistrz Choroszczy – na pres żu i ogólnej estetyce
zyska także najbliższe otoczenie.
Wierzę – kontynuuje – że mieszkańcy
jeszcze bardziej polubią to miejsce i z
chęcią będą je odwiedzać.

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

Miliony na drogi w gminie Choroszcz w ramach BOF
Gmina Choroszcz, na mocy podpisanej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego, otrzymała
pokaźne wsparcie na poprawę
funkcjonowania transportu zbiorowego na swoim terenie. Wśród
wnioskujących gmin wiejskich oraz
miejsko-wiejskich, gmina Choroszcz
otrzymała jedną z największych kwot
pomocy w postaci środków zewnętrznych o wartości – bagatela ponad
14 mln zł. Wartość całkowita wnioskowanych przez Choroszcz projektów
to koszt ok. 28 mln zł.
7 listopada Zarząd Województwa
Podlaskiego podpisał umowę z Miastem Białystok – liderem projektu
partnerskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego
BOF. Na mocy tego dokumentu,
Gmina Choroszcz otrzyma wsparcie
ﬁnansowe pochodzące z RPO WP
2014-2020, które przeznaczy na
realizację inwestycji poprawiających
funkcjonowanie transportu zbiorowe-

- powstanie ścieżka rowerowa
Choroszcz–Sienkiewicze.
Wszystkie nowo wybudowane drogi
otrzymają nie tylko nową nawierzchnię, ale także zostaną wyposażone
w nową sieć wodno-kanalizacyjną,
go na swoim terenie, także więc na nowe przepusty, zjazdy na posesje,
ciągi pieszo-rowerowe oraz inne
inwestycje drogowe.
udogodnienia. Inwestycje zostaną
W ciągu najbliższych miesięcy zrealizowane do końca roku 2019.
w gminie Choroszcz zostanie
Całkowita wartość planowanych
zrealizowana:
inwestycji w gminie Choroszcz opiewa
- budowa ul. Szmaragdowej
na kwotę niemal 28 mln zł; ponad
w Krupnikach;
14 mln zł wyniesie dotacja z RPO WP
- budowa drogi gminnej łączącej
2014-2020.
ul. Elewatorską z ul. Słoneczną
w Porosłach;
Jest to bardzo dobra wiadomość – nie
- budowa drogi
kryje zadowolenia burmistrz ChoroChoroszcz–Jeroniki–Łyski;
szczy Robert Wardziński. Na takie
- nastąpi przebudowa ulic
wsparcie czekaliśmy i cieszę się, że
w Choroszczy:
moje starania, od pierwszego dnia
- ul. Adama Mickiewicza,
kiedy objąłem funkcję burmistrza
- ul. Henryka Sienkiewicza;
- ul. Jana Klemensa Branickiego;
- ul. Dominikańskiej;

Choroszczy, są realizowane. Cieszę się,
że współpraca gminy Choroszcz
z instytucjami miasta i województwa
oraz pozostałymi gminami zrzeszonymi w BOF, przynosi spodziewany
efekt. Zaciągnęliśmy u mieszkańców
kredyt zaufania, a dzięki takim przedsięwzięciom, jak te realizowane w ramach BOF, widać, że lata pracy – tej
niewidocznej, przygotowawczej dziś są
realizowane. Dzięki temu gmina
Choroszcz zyska nowe oblicze, a nasi
mieszkańcy zdecydowanie wyższy
komfort życia.
Realizacja milionowej inwestycji w ramach BOF z pewnością nie wypełnia
wszystkich potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy dróg w gminie Choroszcz, wiele szlaków wymaga modernizacji. Aczkolwiek gmina Choroszcz
już się pozytywnie zmienia – i to widać,
a jeszcze wiele pozytywnych zmian
przed nami.
UM
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Budżet Obywatelski 2018 w Choroszczy – wyniki głosowania mieszkańców
20 października br. Komisja weryﬁkująca głosowanie dotyczące
projektów planowanych do realizacji w Choroszczy w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, ogłosiła wyniki.
Triumfują harcerze i kultura.
Głosowanie nad projektami inwestycyjnymi zgłoszonymi do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz
w 2018 roku odbywało się w dniach 25 września – 16 października
2017r. Mieszkańcy mogli oddać głos maksymalnie na 1 projekt,
spośród trzech zgłoszonych do konsultacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku w Choroszczy będą
realizowane projekty inwestycyjne na łączną sumę 150 tys. zł.
W głosowaniu wzięły udział 1223 osoby (co stanowi ponad 21,3%
uprawnionych do głosowania), z czego 43 propozycje wpłynęły do
Urzędu w sposób elektroniczny (głosowanie elektroniczne było
w Choroszczy nowością w tym roku). Spośród 991 ważnych
głosów, aż 715 padło na projekt nr 3 – „Harcówka w Choroszczy”;
przewidywany koszt realizacji projektu to ok. 73 tys. zł. Z kolei 250
głosów, plasując inwestycję na 2. miejscu, padło na projekt nr 1,
pn. „Kultura w Choroszczy – najlepszą inwestycją”.
Protokół z prac Komisji jest dostępny na stronie Urzędu
Miejskiego w Choroszczy: www.choroszcz.pl.
Przypomnijmy, czego dotyczą wnioskowane realizacje:
HARCÓWKA W CHOROSZCZY – projekt został zgłoszony przez
Martę Bokun i Kornelię Lenczewską. Inwestycja zakłada
przygotowanie jednego z pomieszczeń w budynku M-GCKiS

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

sprzętu. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup sprzętu
nagłośnieniowego wraz zestawem oświetleniowym. Sprzęt
oświetleniowy i nagłośnieniowy pozwoli na zwiększenie poziomu
artystycznego organizowanych przez M-GCKiS imprez oraz
wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zakupiony sprzęt
oświetleniowy i nagłośnieniowy pozwoli także na uruchomienie
mini-studia nagrań, dzięki któremu będzie można metodą home
recordingu nagrywać wykonawców działających pod egidą MGCKiS: zespołu Klepaczanki, Rytmy Czasu czy uczniów
uczęszczających na zajęcia gry na pianinie lub gitarze. Inwestycja
pozwoli na przechowywanie sprzętu w warunkach zapobiegających jego niszczeniu.
Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie jakości usług
oferowanych przez M-GCKiS. Nowe wyposażenie będzie służyć
odbiorcom i uczestnikom imprez organizowanych zarówno w MGCKiS, jak i poza tą instytucją. Realizacja projektu pozwoli
zapraszać nowych artystów, którzy dotąd, ze względu na braki
w nagłośnieniu czy oświetleniu, nie byli zainteresowani
występami w Choroszczy. Zakup nowego nagłośnienia
i oświetlenia pozwoli na organizowanie imprez na większą skalę.

Z kolei projekt pn. KULTURA W CHOROSZCZY – NAJLEPSZĄ
INWESTYCJĄ (koszt realizacji to 75 tys. zł) został zaproponowany
przez Adama Kamieńskiego. Inwestycja zakłada adaptację
jednego z pomieszczeń M-GCKiS na magazynek sprzętowy, który
będzie jednocześnie służył jako mini-studio nagrań. Modernizacja
pomieszczenia będzie polegała na wymianie instalacji
elektrycznej, odnowieniu ścian i suﬁtów. W ramach projektu
planowane jest także wyposażenie magazynku w dwa regały
magazynowe oraz stół warsztatowy do naprawy i konserwacji

Wszystkim mieszkańcom Choroszczy biorącym udział w głosowaniu na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
serdecznie dziękujemy za obywatelską aktywność. Projektom,
które zdobyły uznanie, serdecznie gratulujemy. Liczymy na to, że
w następnych latach takich podobnych i potrzebnych inwestycji
w gminie Choroszcz nie zbraknie, a miasto i gmina będą nadal
rozwijać się przy współudziale obywateli.
UM

Gmina Choroszcz ze wsparciem
Podlaskiego Kuratorium Oświaty

„Akademia Rodziców”
w gminie Choroszcz

Burmistrz Robert Wardziński spotkał się z Podlaską Kurator
Oświaty Panią Jadwigą Mariolą Szczypiń w celu podpisania
umowy o udzielenie wsparcia ﬁnansowego w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Drogi Rodzicu! Jeśli przerastają Cię rodzicielskie obowiązki,
masz wiele pytań na temat wychowania dziecka, pytań, na
które nie masz odpowiedzi, serdecznie zapraszamy Cię do
udziału w bezpłatnych zajęciach.
Podczas spotkania chcemy poruszyć takie kwes e, jak:
I. Moje dziecko – jego temperament i osobowość – jak sobie z tym
radzić?
II. Jak mówić do dziecka, by nas słuchało i rozumiało?
III. Jakie prawa ma dziecko, a jakie rodzic? – spotkanie
z prawnikiem
IV. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem?
V. Jak sobie radzić z problemami i konﬂiktami?
VI. Kryzysy rodzinne i rozwojowe – kto może nam pomóc?
VII. Jak ciekawie spędzać czas wolny z rodziną?

W ramach programu, Gmina Choroszcz 25 października 2017
roku otrzymała dotację ﬁnansową w wysokości 14 tys. zł na zakup
nowego kompletu narzędzi informatycznych (w postaci tablicy
interaktywnej, interaktywnego monitora, projektora, a także
zestawu głośników), które traﬁą do jednej z choroskich szkół.
Kuratorium wsparło gminę w 80% wartości zakupu, zaś pozostałe
20% – 3,5 tys. zł gmina Choroszcz pokryła z własnych środków
budżetowych.

Cykl zajęć trwać będzie od 24 do 100 godzin, w zależności od
potrzeb grupy.
Oferta „Akademii Rodziców” kierowana jest przede wszystkim do
rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
mających dzieci w placówkach dziennych, będących we wsparciu
asystenta rodziny w gminie, kierowanych przez asystentów,
pedagogów, psychologów, wychowawców, pracowników
socjalnych oraz zgłaszających się indywidualnie.
Jak się zapisać?
Wystarczy, że w danej miejscowości zbierze się min. 5 osób
chętnych, wówczas zorganizujemy warsztaty! Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie: www.choroszcz.pl.

Nowy zestaw narzędzi informatycznych posłuży choroskiej
społeczności szkolnej, zarówno uczniom, jak i nauczycielom,
i będzie wykorzystywany z powodzeniem podczas lekcji z zakresu
przedmiotów humanistycznych, jak i nauk ścisłych.
Cieszę się, że Gmina Choroszcz, poprzez Podlaskie Kuratorium
Oświaty, otrzymała wsparcie w ramach rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury. Dzięki temu będziemy mogli
wesprzeć nasze szkoły w kolejne nowoczesne narzędzie
dydaktyczne, wspomagające uczniów i grono pedagogiczne –
przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Otrzymana dotacja jest także przykładem owocnej współpracy
naszej gminy z najważniejszymi instytucjami w województwie.
Dzięki temu, możemy realnie odpowiadać na potrzeby naszych
mieszkańców i sprawiać, aby oświata w gminie Choroszcz

w niczym nie różniła się od najlepszych placówek edukacyjnych
w największych miastach regionu i kraju – podkreśla Robert
Wardziński burmistrz Choroszczy.
UM

„Akademia Rodziców” organizowana jest w ramach projektu pt.:
„Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”,
współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
UM
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych
w grudniu 2017

Polub fanpage „Gazety w Choroszczy”
oraz Centrum Kultury i Sportu
- zyskaj dostęp do wielu relacji i fotogalerii! Zapraszamy!

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz ogłasza nabór chłopców z rocznika
2002 i 2003. Zajęcia treningowe w klubie są bezpłatne, w okresie jesienno-zimowym
odbywają się na hali sportowej Szkoły Podstawowej, a w okresie wiosenno-letnim na
obiektach Centrum Kultury i Sportu. Zgłaszać się można przez klubowego „Facebooka”
lub telefonicznie bezpośrednio do trenera: 507 721 022.
WJ Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, iż
w dniach od 4 do 18 grudnia na terenie gminy z posesji
w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane odpady
wielkogabarytowe: meble i inne odpady tego typu,
a także zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
UWAGA! Odbiór odpadów wielkogabarytowych
winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela
nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Choroszczy
osobiście w pok. nr 7 lub telefonicznie: 85 713 22 09.
Terminy odbiorów można znaleźć w harmonogramie
odbioru odpadów komunalnych na stronie Urzędu
Miejskiego www.choroszcz.pl.
Przypominamy, że odpady przeznaczone do odbioru
należy wystawiać przed posesję dzień przed planowanym odbiorem. Odpady będą zbierane od godz. 6:00
rano odpowiednio:
CHOROSZCZ I: K.K. Baczyńskiego, J. Kalinowskiego,
Białostocka, Bobrowa, J.K. Chodkiewicza, Chmielna,
Dominikańska, Dzika, F. Karpińskiego, I. Kraszewskiego, Kolonia Gaj, Kościukowska, T. Kościuszki,
Kruszewska, Lisia, Łąkowa, A. Mickiewicza, Ogrodowa,
Piaskowa, F. Pieściuka, J. Piłsudskiego, Podleśna, W. Raginisa, Sarnia, Szkolna, Szyszkowizna, Torfowa, Zielona,
R. Traugu a, kard. S. Wyszyńskiego, Zaczerlańska,
Zamkowa, S. Żeromskiego, Żwirowa; RUSZCZANY: nry
40, 40A, 41 – 4 grudnia
CHOROSZCZ II: 3 Maja, Akacjowa, al. Niepodległości,
Armii Krajowej, Bat. Chłopskich, J.K. Branickiego,
Brzozowa, Chabrowa, Klonowa, Konwaliowa, Legionowa, Lipowa, Narwiańska, Powstania Styczniowego,
Rumiankowa, Rybacka, Rynek 11 Listopada, B.
Sarosieka, H. Sienkiewicza, Słoneczna, J. Słowackiego,
Spławikowa, Sportowa, Szpitalna, Świerkowa,
Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wojska
Polskiego – 5 grudnia
KLEPACZE I: Brzozowa, Cicha, Ciepła, Długa, Dolna,
Gliniana, Górna, Graniczna, P. Grzybowskiego, Krótka,

Letnia, Łagodna, Łąkowa, Mokra, Myśliwska,
Nadrzeczna, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Przejazd,
Równoległa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Stawowa,
Studzienna, Sucha, Świerkowa, Wąska, Wierzbowa,
Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek, Żwirowa;
KRUPNIKI – 7 grudnia
KLEPACZE II: Kolejowa, Niewodnicka, Akacjowa,
Dębowa, Jaworowa, Jesionowa; CHOROSZCZ III:
Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Wiatrakowa, S.M.
Paca; BARSZCZEWO, OLISZKI, TURCZYN – 8 grudnia
IZBISZCZE, OGRODNIKI, MIŃCE, KRUSZEWO,
KONOWAŁY, ŚLIWNO, PAŃKI – 11 grudnia
POROSŁY-KOLONIA, POROSŁY, ŁYSKI, ŻÓŁTKIKOLONIA, JERONIKI – 12 grudnia
BABINO, DZIKIE, DZIKIE KOLONIA, ZŁOTORIA,
ŻÓŁTKI, SIENKIEWICZE – 14 grudnia
CZAPLINO, GAJOWNIKI, KOŚCIUKI, ZACZERLANY,
RUSZCZANY, ROGÓWEK, ROGOWO-MAJĄTEK,
ROGOWO-KOLONIA, ROGOWO – 18 grudnia

WAŻNE: do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:
meble domowe i ogrodowe, dywany, wózki dziecięce,
materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów, inne wyposażenie domowe, w tym duże
AGD i RTV , opony samochodowe.
Poniżej wymienione odpady nie zostaną odebrane:
• odpady budowlane (gruz, beton, kruszywa, ceramika,
deski, belki, panele, drzwi, płoty, szkło, cegły itd.);
• pojazdy (samochody, motocykle i ich części);
• odpady ogrodowe (gałęzie, konary, korzenie drzew,
głazy, urobek ziemny itd.);
• stara odzież;
• odpady pochodzące z działalności gospodarczej;
• przedmioty, których wymiary lub masa spowodują,
że ich załadunek będzie wymagał więcej niż dwóch osób.
Przypominamy, że z posesji nie będą zbierane odpady
ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu
zbierającego oraz wystawione już po przejechaniu tego
pojazdu przez daną miejscowość.
UM
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Spacer śladami choroszczańskich Żydów

Przedszkolaki pomagają zwierzakom

25 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Choroszczy, pod opieką pani Ewy Zalewskiej –
nauczycielki historii oraz pana Adama Kamieńskiego –
pracownika Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, wyruszyli na wycieczkę śladami miejsc
związanych z lokalną społecznością żydowską. Spacer odbył
się w ramach projektu „Muzeum na kółkach”.
Pierwsze kroki młodzież skierowała na Rynek 11 Listopada.
Tu uczestnicy poznali historię choroszczańskich Żydów. Dowiedzieli się, że pierwsze wzmianki o wyznawcach judaizmu
w Choroszczy pochodzą z XVI w. Wtedy już na terenie miasta
istniała zorganizowana gmina żydowska. Wyznawcy Mojżesza
w Choroszczy osiedlili się w rynku i przyległych do niego
uliczkach: J.K. Branickiego, Szkolnej, Dominikańskiej. Zajmowali
się głównie rzemiosłem, prowadzili też aptekę, wiele sklepów,
karczm i szynków.
Społeczność żydowska stanowiła znaczną część mieszkańców
Choroszczy. W XIX w. co trzeci mieszkaniec miasteczka był
wyznania mojżeszowego. Miejscowi Żydzi zgodnie żyli
i współdziałali z katolikami oraz prawosławnymi mieszkańcami
do czasów II wojny światowej. W dniu 2 listopada 1942 roku
choroszczańscy Żydzi zostali przesiedleni do ge a w Białymstoku. Stamtąd, w 1943 roku, wysłano ich na śmierć do
niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.
Następnie uczestnicy spaceru zobaczyli miejsce na tyłach Rynku,
za jego zachodnią pierzeją, gdzie znajdowała się drewniana
synagoga wybudowana na planie prostokąta. Ściany miała
wykonane z drewna kostkowego. Płaski dach budynku kryty był
gontem. Do jednej ze szczytowych ścian przylegała przybudówka
z drzwiami wejściowymi. Obok synagogi, niedaleko ul. J.K.
Branickiego, znajdowała się mykwa – łaźnia służąca do
rytualnego obmywania się. Wraz z domem rabina, synagogą oraz
domem modlitwy rzemieślników stanowiła zwarty kompleks
kahalny. Obiekty te zostały spalone przez Niemców w czasie II
wojny światowej.
Kolejnym punktem spaceru był pierwszy cmentarz żydowski
w Choroszczy, założony prawdopodobnie w XVII w., u zbiegu
obecnych ulic A. Mickiewicza i Lipowej. Jeszcze w pierwszych
latach II wojny światowej na terenie nekropolii znajdowały się
pojedyncze macewy. W późniejszym okresie obiekt uległ

Finał akcji TO NASZ JĘZYK
– nagrodą za ﬁlmy uczniów

W Szkole Podstawowej w Choroszczy 8 i 9 listopada odbyły się
warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz spotkania otwarte dla
młodzieży i dorosłych dotyczące zagadnień językowych.
Wydarzenie było nagrodą za zajęcie przez uczniów szkoły
III miejsca w konkursie P jak polski, który został ogłoszony
w ramach projektu pt.: To nasz język, realizowanego przez
Fundację P.PRO.PL.
Zajęcia warsztatowe prowadzili językoznawcy różnorodnych
specjalności, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz
znani dziennikarze. Spotkania dotyczyły rozmaitych tematów
z kręgu języka polskiego, między innymi: dziejów znaczeń słów
i frazeologizmów, emisji głosu, warsztatu pisarskiego oraz
autoprezentacji. Ten ostatni cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Prowadzący, pan Patryk Kuniszewicz, podbił serca
gimnazjalistów. Podczas zajęć realizowane były też dwa wejścia
na żywo na antenę Polskiego Radia! Wzbudziło to niemałe
emocje!
Ciekawym wydarzeniem, w którym uczestniczyli mieszkańcy
Choroszczy, było spotkanie autorskie z panią Katarzyną Drogą –
redaktorką, dziennikarką i pisarką. Z ogromną pasją opowiadała
ona o tym, jak opisuje piękno swojej małej ojczyzny – Podlasia.
Zachęcała słuchaczy do utrwalania dziejów swoich rodzin.
Z warsztatów i spotkań skorzystało wielu uczniów i nauczycieli
szkoły w Choroszczy. Jesteśmy pewni, że wiedzę, jaką
otrzymaliśmy o naszym języku ojczystym, będziemy pielęgnować
i rozwijać.
Jeszcze raz gratulujemy uczniom zwycięskich prac: Klaudii
Okurowskiej, Natalii Adamskiej, Weronice Sosnowskiej,
Szymonowi Płockiemu, Bartoszowi Masłowskiemu, Agacie
Rusek, Natalii Zgiet. Życzymy dalszych sukcesów!
Joanna Gaweł, fot. Dariusz Bielawski

całkowitej dewastacji. Obecnie wszelkie ślady cmentarza zostały
zatarte.
Następnie uczestnicy wycieczki udali się na, tak zwany, nowy
cmentarz żydowski w Choroszczy, położony przy ul. T. Kościuszki.
Został on założony prawdopodobnie pod koniec XVIII w. poza
Choroszczą, przy drodze w kierunku Łysek. Na cmentarzu
zachowało się około stu nagrobków wykonanych ze zlepieńca
i granitu. Są na nich wyryte skromne epitaﬁa w języku hebrajskim, które dodatkowo przyozdabia szczątkowa ornamentyka kwiatu, świec i złożonych dłoni.
Uczniowie na cmentarzu wysłuchali referatu przygotowanego
przez Dominikę Jacejko i Patrycję Chudzińską na temat „Judaizm
i śmierć – żydowskie obyczaje i obrzędy pogrzebowe”. Przybliżył
on młodzieży tradycje oraz zwyczaje pogrzebowe i żałobne
Żydów polskich.
Następnie uczniowie obejrzeli choroszczański kirkut, odnaleźli
nagrobki z zachowaną na nich ornamentyką. Młodzież położyła
też na macewach kamyki, aby w ten sposób okazać pamięć
i szacunek dla zmarłych.
Uczestnicy spaceru śladami choroszczańskich Żydów poszerzyli
wiedzę na temat dziejów Choroszczy i roli, jaką odegrała w nich
społeczność żydowska. Poznali historię, religię, święta, obrzędy
i tradycje narodu żydowskiego. Ważnym elementem tej
wycieczki było również kształtowanie wśród uczniów postawy
szacunku i tolerancji dla ludzi innych wyznań i narodowości.
Ewa Zalewska

W odpowiedzi na prośbę wolontariuszy z Białostockiego
Schroniska dla Zwierząt, Przedszkole Samorządowe im. Jana
Pawła II w Choroszczy postanowiło włączyć się do akcji
pomocy psom przebywającym w schronisku „Ciapek”
w Hajnówce. Przez dwa tygodnie zbieraliśmy karmę i koce,
które następnie dostarczyliśmy do schroniska dla zwierząt.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się na naszą
akcję. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni ogromną życzliwością,
z jaką spotkała się nasza zbiórka. Wolontariusze z Białostockiego
Schroniska przekazali nasze dary psiakom w Hajnówce. Stamtąd
także dostaliśmy serdeczne podziękowania za hojność
i wrażliwość na potrzeby zwierząt.
Takie akcje są świetną okazją do pokazania dzieciom czym jest
odpowiedzialność za drugie, nawet to najmniejsze stworzenie.
W ten sposób nie tylko pomagamy innym, ale uczymy się też
szacunku dla zwierząt. Mamy nadzieję, że przedszkolaki
zapamiętają przesłanie naszej akcji „Jestem odpowiedzialny.
Wiem, że pies to nie zabawka.”
Serdecznie dziękujemy również Państwu Ryniejskim za
ufundowanie drobnych upominków dla dzieci szczególnie
zaangażowanych w naszą akcję.
Małgorzata Hubbell, Aneta Wysocka

Jan Paweł II – wielki Polak!

Bliżej siebie. O równości w szkole
23 października w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy odbyły się warsztaty edukacyjne ph.: „Bliżej
siebie. O równości w szkole”. Zajęcia, w ramach projektu
„Muzeum na kółkach”, poprowadziła pani Katarzyna
Jankowska – edukatorka z Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. W warsztatach udział wzięli uczniowie klas drugich
gimnazjum oraz klas siódmych szkoły podstawowej.
Głównym celem zajęć było określenie tego, czy relacje w szkole
opierają się na akceptacji i czy uczniowie mają prawo do
kształtowania własnej tożsamości religijnej, narodowej oraz
kulturowej. Młodzież zastanawiała się również, jak współtworzyć
w szkole atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia.
Poznała przykłady sytuacji zawierających mowę nienawiści
i przeanalizowała skutki, do jakich prowadzi jej stosowanie.
Warsztaty poruszyły problematykę dyskryminacji i zachęciły
uczniów i uczennice do wzięcia odpowiedzialności za to, w jaki
sposób się komunikują.
Pierwsze zadanie warsztatowe polegało na odrysowaniu przez
każdego z uczestników własnej dłoni i wpisaniu w jej konturach
ról społecznych, jakie młodzi ludzie pełnią w życiu. Następnie
prowadząca zajęcia odczytywała dziedziny życia, z którymi dane
role mogły się wiązać, a uczniowie podnosili rękę w górę, kiedy
wskazana przez nich rola zgadzała się z opisem. Zadanie miało na
celu doświadczenie przez młodzież emocji, które odczuwali, gdy
jako jedyni podnosili rękę w górę lub byli wśród nielicznych,
którzy mieli swoją dłoń opuszczoną.
Po omówieniu uczuć towarzyszących wykonywaniu tego
zadania, uczestnicy warsztatów przeszli do kolejnego ćwiczenia.
Polegało ono na wcieleniu się w wylosowane przez siebie role
m.in. brata sławnej modelki, dziewczyny z zamożnej rodziny,
uchodźcy, Żyda, bezrobotnego. Poprzez praktyczne działanie
warsztatowe uczestnicy zrozumieli, że bycie człowiekiem
otwartym i tolerancyjnym jest niezbędnym warunkiem poznania
i zrozumienia otaczającego nas świata. Młodzież zastanawiała się
na czym polega mechanizm powstawania stereotypów, i jak
bardzo rządzą one naszym życiem, relacjami z innymi ludźmi.
Warsztaty uświadomiły uczniom, że tolerancja jest wartością
bezcenną, której dziś, ze względu na otaczającą nas rzeczywistość, potrzebujemy bardziej niż dotąd. To ona mobilizuje do
przeciwstawienia się uprzedzeniom i stereotypom, uczy
szacunku dla szeroko rozumianej różnorodności. Pozwala przeciwdziałać dyskryminacji w szkole i poza nią oraz współtworzyć
atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia.
Katarzyna Markowska, Agata Roszkowska, Ewa Zalewska

16 października 2017 roku obchodziliśmy 39. rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Dokładnie tego dnia,
w 1978 roku z balkonu Bazyliki św. Piotra usłyszeliśmy słowa:
„Habemus papam!".
W 39. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, w Przedszkolu
Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy rozmawialiśmy
o życiu i posłudze Patrona. Przedszkolaki zapoznały się z sylwetką
oraz przesłaniem tego wspaniałego Polaka, wykonywały jego
portrety oraz albumy z jego wizerunkiem. Korzystając z tak
wspaniałej okazji, przedszkolaki złożyły hołd Patronowi poprzez
zapalenie znicza i wspólną modlitwę pod pomnikiem Jana Pawła
II, mieszczącym się przy kościele w Choroszczy.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za włączenie się do wspólnego
święta poprzez udostępnianie swoich pamiątek, książek oraz
albumów poświęconych św. Janowi Pawłowi II.
Aneta Wysocka

Czytaj więcej artykułów na:
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Konwent Domów Kultury +
16 października Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy gościło
pracowników i animatorów kultury z regionu północnowschodniej Polski. Zgromadzili się oni wokół programu Dom
Kultury+. Konwent regionalny w tym roku został zorganizowany
w choroszczańskiej instytucji kultury, która jest tegorocznym
beneﬁcjentem programu. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją i gościło ludzi kultury nie tylko z Podlasia.
Od godziny 9.00 do Centrum
Kultury w Choroszczy zjeżdżali się
przedstawiciele instytucji kultury z
regionu, m.in. z Nowinki, Sejn,
Krzywego, Michałowa czy Kolna.
Był to czas na wymianę doświadczeń. Oﬁcjalne rozpoczęcie
spotkania odbyło się o 10.00. Gości
przywitał dyrektor M-G C KiS
i zarazem gospodarz spotkania, Przemysław Waczyński. Wśród
gości pojawili się: Anna Pasznik, koordynator programu Dom
Kultury+ z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Agnieszka
Olender i Beata Pawłowik ze Stowarzyszenia CAL, a także
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Cezary Mielko.
Pierwszym punktem programu były prezentacje działań w ramach
programu. Choroszczańską instytucję zaprezentowała Karolina
Gołębiewska, koordynatorka projektu Instalacja Kultury.

Instruktorka przybliżyła zgromadzonym sposób, w jaki w gminie
odkrywane są potencjały kulturotwórcze. Następnie prezentacja
traktowała o Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym,
a przedstawiła ją dyrektor Joanna Sobieska. Oba ośrodki:
z Choroszczy i z Dobrzyniewa są tegorocznymi beneﬁcjentami
programu. Trzecia prezentacja, autorstwa Iwony Orłowskiej,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie, pozwoliła
zobaczyć realizację programu w 2015 roku.
Po prezentacjach beneﬁcjentów programu, wykład na temat
ﬁnansów w kulturze wygłosił dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku, pan Cezary Mielko. Prelekcja pt.:
„Finansowanie działań w domach kultury, czyli jak pozyskać
pieniądze na inicjatywy lokalne” odpowiadała na wiele pytań,
które stawiają sobie zarządzający instytucjami, dążący do
współpracy z mieszkańcami.
Po przerwie kawowej goście zebrali się na debatę. Panelistami
byli: Urszula Grabowska, mieszkanka Łysek, liderka aktywnie
działająca w gminie Choroszcz ze Stowarzyszenia Gospodyń
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Domowych „Kumoszki”, Wiole a Kuć mieszkanka Choroszczy,
animatorka kultury, na co dzień pracująca w fundacji Spe Salvi,
Józef Waczyński prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz
pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Mateusz Tymura
pochodzący z Zamościa, mieszkający w Białymstoku, tworzący
Teatr Latarnia, organizator wielu oddolnych działań kulturalnych
(np. Bojarski Dom Kultury, akcję Biała Czysta Kulturalna). Paneliści
rozmawiali o trudnościach we współpracy z samorządem
i instytucjami kultury, pozwolili spojrzeć z perspektywy animatora
na wspólnie podejmowane działania, a także zdradzili swój sekret
jak angażować ludzi w działania.
Podczas spotkania przedstawicielki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przeprowadziły ewaluację programu Dom
Kultury+. Konwent zakończyła wyprawa na Wieżę Kruszewo.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Choroszczy, gości przewiózł na
miejsce gminny autokar. Raport diagnostyczny wykazał duży potencjał kulturotwórczy tkwiący w naturze, co mogli zobaczyć
uczestnicy Konwentu.
Konwent był bardzo owocnym spotkaniem, zgromadził wielu
działaczy instytucji kultury z rejonu Polski północno-wschodniej.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i chęć dzielenia się
doświadczeniami. Mamy nadzieję, że dzięki konwentom
regionalnym program Dom Kultury+ będzie stale rozwijał się,
łącząc coraz więcej placówek kultury w całej Polsce.
KG/M-GCKiS, fot. Marek Sokół

Wielkie Indie widziane z bliska

Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” odwiedziło Choroszcz.
Jest to prawdziwe wyróżnienie, ponieważ nasze miasto było
jednym z kilku ośrodków na Podlasiu, które gościło pawilon
wystawienniczy „Muzeum na kółkach”. Muzeum przyjechało na
zaproszenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. O wizytę staraliśmy się długi czas, dlatego decyzja
Muzeum o odwiedzeniu Choroszczy bardzo nas ucieszyła .
W dniach 22-25 października przed budynkiem M-GCKiS stanął
przeszklony pawilon, w środku którego zaaranżowana była
wystawa na temat historii Żydów zamieszkujących onegdaj
ziemie polskie. W ekspozycji pojawiły się akcenty lokalne,
ponieważ w pawilonie można było zapoznać się z życiem
społeczności żydowskiej w Choroszczy. Wstęp na wystawę był
bezpłatny, więc tym bardziej budziła ona szerokie zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy i miasta.
Wystawie towarzyszyło wiele ciekawych dodatkowych działań.
Odbyły się warsztaty dla młodzieży pn. „Bliżej siebie. O równości
w szkole”, warsztaty dla dorosłych – „Wycinanka żydowska na
płóciennej torbie”, podczas których można było przyozdobić
przedmiot codziennie nam towarzyszący pięknymi ornamentami
żydowskimi.
W trakcie obecności muzeum, miały miejsce również warsztaty
pn.: „Spotkania z kulturą żydowską”, a także warsztaty komputerowe, podczas których młodzież budowała makietę synagogi
w technice 3D. Niezwykle interesującą propozycją był spacer po
Choroszczy z panią Ewą Zalewską na cmentarz żydowski położony
w lesie przy drodze Choroszcz-Jeroniki.
Ostatnim wydarzeniem wieńczącym całą wizytę był wykład
Waldemara Barszczewskiego pt. „Spotkanie pamięci – o historii
Żydów w Choroszczy oraz wspomnienia ich dotyczące”. Podczas
wykładu pamiątki po Żydach z Choroszczy zaprezentował
Zbigniew Andruszkiewicz.

Spotkanie z kulturą i historią żydowską wniosło wiele w życie
choroskiej społeczności. Jest to ważne dziedzictwo, o którym nie
można zapomnieć, a wizyty takie jak „Muzeum na kółkach” służą
edukacji i pogłębianiu wiedzy na temat może trudny, jednak
silnie związany z naszą tożsamością.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz
instytucjom współpracującym z nami przy tym projekcie: Szkole
Podstawowej w Choroszczy, nauczycielom, wykładowcom oraz
innym zaangażowanym w tę wizytę.
AK/M-GCKiS

W sobotni wieczór 23 września mogliśmy przenieść się
w zaczarowany świat Indii, Pakistanu i Bangladeszu. MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy gościło Pana
Jerzego Rakowskiego – podróżnika, profesora Politechniki
Poznańskiej (obecnie na emeryturze), który zwiedził ponad
140 krajów niemal na wszystkich kontynentach.
Jerzy Rakowski raczył nas opowieściami z podróży po egzotycznych krainach, a wszystko było zilustrowane ciekawymi
fotograﬁami. Mogliśmy poznać obrazy Indii, niekiedy zabawne,
jednak również te bardziej poważne i smutne. Piękne,
wielobarwne świątynie, imponujące budowle, bramini i asceci
hinduscy zapełnili na chwilę aulę M-GCKiS.
Później nadarzyła się okazja, by odwiedzić Pakistan i poznać kulisy
historii pakistańsko-indyjskiej. Na koniec przenieśliśmy się do
Bangladeszu. Krajobrazy i twarze ludzi, tak inne od naszej kultury,
wzbudziły ogromne zainteresowanie publiczności. Niezwykłe
było to, jak tradycje i zwyczaje dalekich krajów, różnią się od
naszych, jak odmienna kultura determinuje zachowania,
perspektywy i punkty widzenia. Było to nad wyraz ciekawe
doświadczenie i konfrontacja z obcym dla nas światem.
Podczas spotkania można było spróbować potraw z kuchni
indyjskiej: słodkich symplisów oraz placków – purisów.
AK/M-GCKiS
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Trzy dni pełne historii – stulecie założenia POW w Choroszczy
Stulecie założenia Polskiej Organizacji Wojskowej było
uroczyście obchodzone w Choroszczy od 6 do 8 października
2017 roku. Uroczystościom patronował Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński, a współorganizatorem było MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Poniżej
przedstawiamy relację z trzydniowego święta.
W deszczową niedzielę 8 października o 16.30 jesienna słota
ustąpiła miejsca słońcu, by to uświetniło uroczystość odsłonięcia
i poświęcenia tablicy upamiętniającej choroską Komendę
Lokalną Polskiej Organizacji Wojskowej. Monument został
zbudowany na rogu ulic H. Sienkiewicza i Lipowej w Choroszczy,
w miejscu zwanym Birża, gdzie przed stu laty, 7 X 1917 roku
w domu Wilczyńskich założono komórkę POW (budowę
monumentu zrealizowano z funduszy gminy Choroszcz; kamień,
na którym zamontowano tablicę, wybrał Jan Adamski, a od
miesięcy nad przebiegiem uroczystości pracował szeroki komitet
organi-zacyjny). Niedzielna uroczystość była zwieńczeniem
trzydnio-wych obchodów stulecia POW w Choroszczy, objętych
honorowym patronatem przez Roberta Wardzińskiego
Burmistrza Choroszczy.
Posterunek honorowy przy pomniku pełnili żołnierze z 18.
Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i choroszczańscy
harcerze. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili żołnierze
POW oraz poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Choroszczy, Akcji Katolickiej, a także OSP
Choroszcz, Barszczewo i Rogówek.
Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, rys historyczny
wygłosił Józef Waczyński prezes Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy, a z przemówieniem okolicznościowym wystąpił
Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy. Pani Halina Bielawska,
córka peowiaka Stanisława Lewanowskiego ps. „Jeż” odsłoniła
tablicę upamiętniającą choroską Komendę Lokalną POW, nie
kryjąc wzruszenia i dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do
uczczenia peowiaków z Choroszczy. Aktu poświęcenia
monumentu dokonali: ks. ppłk. Tomasz Paroń proboszcz paraﬁi
wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku oraz ks. prałat Stefan
Brzostowski (wnuk peowiaka Stefana Brzostowskiego ps.
„Chmielnicki”) z Kurii Archidiecezjalnej w Białymstoku. Następnie
pod tablicą zostały złożone kwiaty i znicze, a zebrani
przemaszerowali ulicą Lipową i A. Mickiewicza na Rynek 11
Listopada do choroszczańskiego kościoła.
O godz. 18.00 rozpoczęła się Eucharys a w intencji choroskich
peowiaków. Mszę celebrował ks. kan. Leszek Struk, a kazanie
wygłosił ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału
Katechetycznego Kurii Archidiecezjalnej. Choroszczanie,
pogrążeni w modlitwie i jesiennej zadumie, zakończyli
trzydniowe uroczyste obchody założenia w Choroszczy Komendy
Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej.
A jak wyglądał drugi dzień obchodów stulecia założenia
Komendy Lokalnej Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej?
Sobota 7 października upłynęła pod znakiem wydarzeń
zlokalizowanych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. O godz. 10.00 w auli M-GCKiS Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy i patron honorowy obchodów uroczyście
otworzył konferencję naukową pt.: „Polskie tradycje
niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia,
literatura”. Licznie zebranych uczestników powitali: prof. Jan
Snopko – dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Białymstoku, Ewa Dąbrowska – reprezentująca
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Józef
Waczyński – prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy,
Wojciech Jan Cymbalisty prezes Fundacji Pole Kultury i instruktor
w M-GCKiS. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Adam Czesław
Dobroński; tematem wystąpienia były dzieje wojskowości na
terenie Choroszczy i okolic.
Następnie został zaprezentowany album „Bohaterowie sprzed
stu lat. Portret zbiorowy”, będący efektem wielomiesięcznego
projektu badawczego dotowanego ze środków budżetu
województwa podlaskiego, a koordynowanego przez Fundację
Pole Kultury i wspieranego przez licznych partnerów:
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych
UwB, Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Badań Interdyscyplinarnych, Muzeum Podlaskie, Urząd Miejski
w Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, Miejską Bibliotekę Publiczną w Choroszczy,
OSP Choroszcz, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, a także Portal Choroszcz
Miniona. Licząca 154 strony książka pod redakcją Wojciecha
Cymbalistego traﬁła najpierw do 60 osób biorących udział
w projekcie badawczym, a następnie do wszystkich uczestników
wydarzenia. Autorzy wspomnień i osoby, które udostępniły
zdjęcia otrzymały pamiątkowe upominki ufundowane w ramach
wspomnianego projektu. Nakład albumu to 300 egzemplarzy,
publikacja została wydrukowana w drukarni Biały Kruk.
Na zgromadzonych czekało też piękne wydawnictwo „POW
w Choroszczy” autorstwa Józefa Waczyńskiego ze zdjęciami
wykonanymi przez Szymona Paczyńskiego. Wydawnictwo
zaprojektowała Barbara Bielawiec, a 300 egzemplarzy pierwszej
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publikacji Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy opatrzonej
numerem ISBN wydrukowała białostocka ﬁrma Buniak Druk,
dzięki środkom oﬁarowanym przez Bank Spółdzielczy
w Białymstoku Oddział w Choroszczy.
Gdy pachnące świeżym drukiem książki traﬁły w ręce czytelników,
nadszedł czas na wernisaże. Galeria Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy gościła wystawę „Pamiątki POW
w Choroszczy”, przygotowaną przez Towarzystwo Przyjaciół
Choroszczy. Zbiorów do ekspozycji użyczyła Halina Bielawska
córka peowiaka Stanisława Lewanowskiego ps. „Jeż”, Jan
Adamski, Państwo Waczyńscy i Państwo Andruszkiewiczowie.
Na wystawie znalazła się również obszerna kolekcja zabytkowych
medali z Józefem Piłsudskim pochodząca ze zbiorów Waldemara
Malewicza. Ściany galerii zajęła wystawa „Bohaterowie sprzed stu
lat. Portret zbiorowy”, prezentująca fragmenty wspomnianej
powyżej książki. Wystawa gościła w galerii M-GCKiS do południa
13 listopada 2017r; mogli ją oglądać odwiedzający Centrum,
w tym grupy zorganizowane.
Rozpoczęcie konferencji, promocję książki i wernisaże wystaw
relacjonowała na żywo – jak zawsze niezawodna – Twoja Telewizja
Regionalna patronująca obchodom, wspólnie z „Gazetą
w Choroszczy” i „Głosem Choroszczy”.
Od południa były kontynuowane obrady plenarne konferencji
naukowej. Pierwszy blok współprowadzili: prof. Jan Snopko i prof.
Adam Czesław Dobroński. Uczestnicy usłyszeli historię POW
w Tykocinie autorstwa Czesława Rybickiego, reprezentującego
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział Łomża. Ppłk. POW Piotr Augustynowicz
przypomniał tradycje historyczne i współczesne POW, a Marian
Olechnowicz z Fundacji Aktywizacja przybliżył sylwetki lokalnych
bohaterów. Józef Waczyński przedstawił zbiory związane z POW,
będące w zasobach Muzeum Wojska w Białymstoku. W drugim
bloku obrad, prowadzonym przez Wojciecha Jana Cymbalistego –
doktoranta literaturoznawstwa UwB, Adam Kamieński przybliżył
obraz powstania styczniowego na Białostocczyźnie na podstawie
pamiętników Ignacego Aramowicza i Adolfa Białokoza.

Ks. Andrzej Sadowski przedstawił rys biograﬁczny, zasłużonego
dla Choroszczy, kapłana ks. proboszcza Adama Ostrowskiego.
Grzegorz Krysiewicz zaprezentował wyniki swoich badań nad
historią Armii Krajowej na terenie gminy Choroszcz, natomiast
Kinga Siemieniuk przedstawiła rezultaty kwerendy w rodzinnym
archiwum. Na zakończenie tej części obrad Jan Adamski przybliżył
postać majora pilota Edwarda Hajdukiewicza. W bloku trzecim,
prowadzonym przez prof. Viole ę Wejs-Milewską – dyrektor
Instytutu Filologii Polskiej hm. Jan Dworakowski referował
o początkach harcerstwa białostockiego w latach 1913-1923.
Pwd. Marta Bokun przedstawiła zarys późniejszej historii
zogniskowanej wokół choroskiego harcerstwa i zaapelowała
o wsparcie badań nad minionymi dekadami harcerskich
przedsięwzięć w grodzie nad Horodnianką. Jan Adamski przybliżył
choroszczańskie pomniki niepodległościowe, a Wojciech
Cymbalisty opowiedział o wątkach niepodległościowych
w literaturze o Choroszczy. Bardzo cieszymy się, że pani Elżbieta
Zubrycka, córka Jana Paszty – prezesa Związku Peowiaków
Oddziału Białystok, zaszczyciła nas swoją obecnością
i obdarowała wspomnieniami o losach białostockiej POW oraz jej
sztandarze.
Na zakończenie pracowitego dnia, pełnego obrad, historii,
pięknych wystaw i książek oraz niezwykłych spotkań, Przemysław
Waczyński dyrektor choroskiego Centrum Kultury i Sportu,
współorganizującego obchody stulecia, zaprosił wszystkich
uczestników na uroczysty obiad, który ufundował Zakład
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Choroszczy, od lat wspierający wiele wspaniał ych
przedsięwzięć społecznych i kulturalnych gminy Choroszcz.
Dzielnych peowiaków przybyłych na choroszczańskie uroczystości z pododdziałów z Ełku, Suwałk, Augustowa, Sejn
i Radomia, pod komendą ppłk. Piotra Augustynowicza, gościła
Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kruszewie.
Dziękujemy Robertowi Wardzińskiemu Burmistrzowi Choroszczy
za ogromne wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego, szczególnie za
zorganizowanie przewozu naszych gości z POW, Marcie
Stobińskiej-Domin Dyrektor S P Kruszewo za wsparcie
społeczności szkolnej w gościnie, a ﬁrmie Perkpol Jana Bolesława
Perkowskiego za przekazane smakowite wiktuały dla naszych
drogich gości.
Preludium sobotnich i niedzielnych uroczystości był piątkowy
koncert patriotyczny. W auli Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy 6 X odbył się koncert pieśni
patriotycznych pt.: „Gdy Polska da nam rozkaz”. Kilkanaście pieśni
i piosenek o miłości do ojczyzny wyśpiewało Trio Krystmar.
Słuchacze, w tym peowiacy z Ełku, zasłuchali się w niejedną
zwrotkę i deklamację najsłynniejszych wierszy o Polsce.
Koncert z okazji stulecia założenia w Choroszczy Komendy
Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej przygotowało MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, samorządowa
instytucja kultury gminy Choroszcz.
Dziękujemy za zorganizowanie obchodów stulecia założenia
Polskiej Organizacji Wojskowej Komendy Lokalnej Choroszcz
szerokiemu gronu organizatorów, które współtworzyli:
- Urząd Miejski w Choroszczy;
- Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy –
gospodarz wydarzeń pierwszego i drugiego dnia obchodów;
- Fundacja Pole Kultury – koordynator ogólnopolskiej konferencji
naukowej „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy
i okolic. Historia, antropologia, literatura” oraz projektu
badawczego „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”,
który zaowocował wydaniem albumu i wystawą pod tym samym
tytułem;
- Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy – koordynator wizyty
współczesnej POW oraz wystawy „Pamiątki POW w Choroszczy”.
Dziękujemy współorganizatorom:
- Uniwersytetowi w Białymstoku;
- Instytutowi Filologii Polskiej UwB i Zakładowi Badań
Interdyscyplinarnych UwB, reprezentowanym przez Panią Prof.
Vilo ę Wejs-Milewską Dyrektor Instytutu – za wsparcie
merytoryczne i organizacyjne konferencji naukowej;
- Instytutowi Historii i Nauk Politycznych UwB, reprezentowanemu przez Pana Prof. Jana Snopko Dyrektora Instytutu – za
wsparcie merytoryczne i organizacyjne konferencji naukowej;
- Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku – za bezpłatne
oprowadzenie uczestników konferencji po wystawach stałych
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy;
- Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość Skała, reprezentowanemu
przez Pana Grzegorza Krysiewicza Prezesa Zarządu – za wsparcie
projektu badawczego oraz konferencji;
- Portalowi Choroszcz Miniona reprezentowanemu przez Pana
Jakuba Bobrowskiego – za wsparcie projektu badawczego oraz
konferencji;
- Paraﬁalnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej, reprezentowanemu
przez Panią Eugenię Popko Prezes Zarządu – za współtworzenie
części religijnej obchodów;
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy, reprezentowanej
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przez Panią Elżbietę Wróblewską Kierownik Biblioteki – za
wsparcie logistyczne konferencji naukowej;
- 8. Szczepowi Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im.
Cichociemnych, reprezentowanemu przez Panią Przewodnik
Martę Bokun – za wsparcie wolontariackie obchodów.
Przez trzy dni obchodów Komenda Naczelna POW była
reprezentowana przez Komendanta Głównego POW ppłk. POW
Piotra Augustynowicza i żołnierzy POW z pododdziałów z Ełku,
Suwałk, Augustowa, Sejn i Radomia, którzy brali udział we
wszystkich wydarzeniach. Dziękujemy za tę wspaniałą obecność!
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościła
blisko trzydziestoosobową grupę żołnierzy POW, Pan Grzegorz
Krysiewicz zadbał o atrakcje krajoznawcze dla gości takie, jak
zwiedzenie Wieży Kruszewo oraz Zerwanego Mostu oraz czuwał
nad aprowizacją przybyłych. Dziękujemy za ten wkład pracy!
Dziękujemy instytucjom, które wsparły okolicznościowe
wydawnictwa. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
wsparł grantem Fundację Pole Kultury, dzięki czemu został
zrealizowany projekt badawczy „Bohaterowie sprzed stu lat.
Portret zbiorowy”, została wydana książka (300 egz.) oraz
przygotowana wystawa pod tym samym tytułem. Bank
Spółdzielczy w Choroszczy sﬁnansował druk okolicznościowego
folderu „Polska Organizacja Wojskowa w Choroszczy”
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, materiału zredagowanego
przez Pana Józefa Waczyńskiego (publikacja pokonferencyjna
ukaże się w połowie grudnia br. nakładem Fundacji Pole Kultury
dzięki doﬁnasowaniu z budżetu gminy Choroszcz).
Dziękujemy Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Choroszczy, ﬁrmie Perkpol, Towarzystwu
Przyjaciół Choroszczy, Fundacji Pole Kultury oraz MiejskoGminnemu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, które
wsparły stronę gastronomiczną imprezy.
Dziękujemy Panu Robertowi Wardzińskiemu Burmistrzowi
Choroszczy za ustawiczne wsparcie i objęcie honorowym
patronatem całych obszernych i bogatych obchodów stulecia
założenia Komendy Lokalnej POW w Choroszczy, za wsparcie
Urzędu Miejskiego, czuwanie nad pracami Komitetu Organizacyjnego i sﬁnansowanie ze środków budżetu gminy Choroszcz
tablicy ku czci choroskiej POW na rogu ulic H. Sienkiewicza
i Lipowej.
Dziękujemy Panu Janowi Adamskiemu za ogromną inspirację,
motywowanie i wspieranie na każdym kroku realizacji całego
programu uroczystości oraz za wybór kamienia i napisu na
monumencie.
Dziękujemy Pani Halina Bielawskiej, córce peowiaka Stanisława
Lewanowskiego ps. „Jeż”, która odsłoniła tablicę upamiętniającą
choroską Komendę Lokalną POW. Kapłanom, którzy monument
poświęcili: ks. ppłk. Tomaszowi Paroniowi proboszczowi paraﬁi
wojskowej pw. św. Jerzego w Białymstoku oraz ks. prałatowi
Stefanowi Brzostowskiemu (wnukowi peowiaka Stefana
Brzostowskiego ps. „Chmielnicki”) z Kurii Archidiecezjalnej
w Białymstoku składamy serdeczne podziękowania.
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Dziękujemy duchownym: ks. prot. Andrzejowi Bołbotowi i ks.
Andrzejowi Sadowskiemu za uczestnictwo w sobotniej
konferencji, a ks. dr. Marcinowi Oleksemu kpt. POW za udział
w niedzielnej ceremonii.
Dziękujemy choroszczańskim Kapłanom rzymskokatolickim na
czele z ks. kan. Leszkiem Strukiem proboszczem choroszczańskiej
paraﬁi oraz ks. dr. Bogdanowi Skłodowskiemu dyrektorowi
Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezjalnej za odprawienie uroczystej Eucharys i w intencji peowiaków.
Dziękujemy za wspaniałą reprezentację służb mundurowych.
Druhowie z OSP Choroszcz, Barszczewo i Rogówek wraz
z Krzysztofem Kraśnickim – Prezesem Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP i Tadeuszem Lewkowiczem Komendantem
Gminnym ZOSP RP oraz Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej
wsparli wydarzenie wystawieniem pocztów sztandarowych.
Szwadron Kawalerii im. Dywizji Kawalerii Zaza uświetnił
niedzielne uroczystości. Dziękujemy Panu płk. dypl. Marcinowi
Frączkowi Dowódcy Garnizonu Białystok i jednocześnie dowódcy
18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego za wystawienie
posterunku honorowego przy nowym choroszczańskim
monumencie. Pełnili go żołnierze 18. Białostockiego Pułku
Rozpoznawczego, posterunek rozstawił st. kpr. Stanisław
Wysocki.
Społeczność Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II oraz
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy zadbała o
to, by młodzi i najmłodsi mieszkańcy gminy poszerzali swoją
wiedzę o lokalnej historii. Jesteśmy wdzięczni za te działania!
Dziękujemy licznemu, sześćdziesięcioosobowemu gronu
autorów, osób, które użyczyły zdjęć i wspomnień na wystawę i do
albumu „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” oraz na
wystawę „Pamiątki POW w Choroszczy”.
Dziękujemy licznym delegacjom, które złożyły kwiaty i znicze pod
nowo odsłoniętą tablicą.
Dziękujemy Panu Andrzejowi Lechowskiemu Dyrektorowi
Muzeum Podlaskiego oraz Zespołowi Muzeum Wnętrz
Pałacowych – za wsparcie uroczystości.
Dziękujemy Panu Przemysławowi Waczyńskiemu Dyrektorowi
M-GCKiS w Choroszczy i niestrudzonej ekipie Centrum Kultury i
Sportu wraz z Biblioteką Publiczną w Choroszczy – za liczne
wysiłki, starania i zaangażowanie, bez których tak wielkie
przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do zrealizowania.
Dziękujemy serdecznie wolontariuszom współpracującym z MGCKiS, doktorantkom UwB i społecznikom z Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy – za pracę, bez której nie byłoby możliwe
przeprowadzenie konferencji i towarzyszącym jej wernisaży
wystaw.
Przedstawiciele komitetu organizacyjnego:
Józef Waczyński
Prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
Wojciech Jan Cymbalisty
Prezes Fundacji Pole Kultury
Fot. Zbigniew Andruszkiewicz, Szymon Paczyński
/Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy/

Choroszczańskie Dyktando 2017 – niech żyje i będzie znana ortograﬁa!
Postlep i Agata Roszkowska. Wśród dorosłych I miejsce zdobyła
Urszula Gogol, II – Anna Sidorowicz, a III – Dorota Sidorowicz.
Upominki dla zwycięskiego grona ufundowało Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – organizator konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału
w licznych imprezach i konkursach Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy samorządowej instytucji kultury
gminy Choroszcz.
Wojciech Jan Cymbalisty /M-GCKiS
fot. Lucyna Jutkiewicz

W pogodny wtorkowy wieczór 14 listopada odbyła się
uroczystość wręczenia nagród mistrzyniom i mistrzom
ortograﬁi biorącym udział tydzień wcześniej w VII Choroszczańskim Dyktandzie ułożonym przez niżej podpisanego.
Wydarzenie miało miejsce w gościnnych murach gmachu
Centrum Kultury i Sportu w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej,
w której powitała wszystkich serdecznie Elżbieta Wróblewska
kierownik biblioteki.
Zwycięzcy konkursu ortograﬁcznego zostali uhonorowani nie
tylko gromkimi brawami i wzruszeniem najbliższych, lecz
otrzymali również dyplomy, książki, płyty kolęd Chóru Kameralnego oraz medale z gryfem nawiązującym do herbu Jana
Klemensa Branickiego.
Warto przypomnieć, że w gronie najmłodszych uczestników
wyniki były bardzo wyrównane, dlatego na pierwszym miejscu
zagościła trójka dzielnych młodych miłośników polszczyzny –
Zuzia Chańko, Aleksandra Krysztopik i Emilia Bielańska. W gronie
młodzieży i dzieci pow. 10 r. ż. pierwsze miejsce zajęła Angelika
Poskrobko, II – Łukasz Bok, a miejsce III – Mateusz Gogol, Rozalia

Choroszczańskie Dyktando 2017
Czy to undergrandowe jazz jambore, recital łyżworolkarza
śpiewającego reggae, wieczór iberoamerykańskiego
kickboxingu, czy triennale popartu / pop-artu ze skumbrią na Tshirtach? Nieważne, wszak pół-Sycylijczyk bajroniczny
behapowiec a zarazem chilloutowy hobbista clubbingu odhacza
te fajfy pełne cappuccino i cheeseburgerów z kamamberem /
camembertem, o których milczy przewodnik Larousse'a, wraz
z fanką muzyki funki ubraną w elki zdobne hardrockowym
płowożółtym łańcuchem z kłódek i erkaemów.
Tuż-tuż po come backu na bieżnię Mazura lubiącego tańczyć
mazury a prywatnie majstra-klepki, wystartował on chcąc nie
chcąc w triatlonie/triathlonie. Znużony na czczo dżdżem
zheblował w stylu biedermeier szezlong i rad nierad
ponaddwuipółletnie chyże chow-chow hodował, dar
pseudowikingów rzępolących chybcikiem w As-dur do
dubbingowanego krótkometrażowca o tytule „PESEL”.
Ważki ulatywały nad świerzop via żeń-szeń. Rój pszczół sponad
strzech płynął niby crawlem / kraulem na ruń rzeżuchy. Świeżo
opierzone gżegżółki, jaskółki, jerzyki i pójdźki wyśpiewywały
superrozczochrańcowi yorkshire terierowi quasi-radiowy aranż
variétés na wróżbę zwyżki marży w snack-barze w półciężarówce.
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Wiwat Trzeci Wiek!
– Dzień Seniora 2017

W środę 25 października Choroszcz radośnie obchodziła Dzień
Seniora. W gościnnych i pięknie odremontowanych murach
świetlicy OSP przy Dominikańskiej, liczne grono wspaniałych
choroszczańskich seniorów świętowało złotą jesień życia.
Serdeczne życzenia wszystkim szacownym seniorom złożyli
przyjaciele choroszczańskiego Koła Emerytów i Rencistów nr 15.
Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, obok życzeń, zaprosił
też wszystkich na inaugurację Rady Seniorów. Panie Dyrektor:
Ewa Zawistowska i Bożena Lenczewska życzyły dalszej pogody
ducha i dziękowały Seniorom za owocną współpracę ze Szkołą
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy oraz
z tutejszym Przedszkolem Samorządowym im. Jana Pawła II.
Przemysław Waczyński dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy podziękował zebranym za
ogromną aktywność i uczestnictwo w dziesiątkach imprez
kulturalnych i sportowych – w tym w zajęciach ﬁtness –
przygotowywanych przez Centrum.

Wśród gości u seniorów nie mogło zabraknąć najmłodszych
mieszkańców gminy ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
Tym razem grupa teatralna w profesjonalnych kos umach
przedstawiła barwny spektakl, brawurowo wyśpiewaną
piosenkę i pełne barw życzenia. Seniorzy słusznie nie szczędzili
braw całej grupie występującej pod opieką p. Agnieszki Tołoczko.
Po części artystycznej i biesiadzie ufundowanej przez
choroszczańskich samorząd – od lat wspierający ruch seniorów,
nieuchronnie zbliżał się wieczór, co skłoniło zebranych do
roztańczenia i wspólnej szampańskiej zabawy.
Życzymy wszystkim seniorom pogody ducha, zdrowia i szczęścia
na każdy dzień, a całemu klubowi KEiR – dalszego pięknego
rozwoju!
WJC
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Zakończenie
Instalacji Kultury
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
zakończyło projekt Instalacja Kultury. W marcu 2017 roku
przeprowadzona została diagnoza społeczności lokalnej.
Na podstawie zidentyﬁkowanych potrzeb powołano sześć
inicjatyw, które zrealizowano w gminie Choroszcz we wrześniu
i październiku br. Blisko roczne działania zostały uwieńczone
spotkaniem na auli Centrum Kultury.
W I etapie Instalacji Kultury, który trwał wiosną i wczesnym latem,
została przeprowadzona diagnoza społeczności lokalnej pod
kątem potrzeb kulturalnych. Pracownicy Centrum Kultury oraz
prowadząca diagnozę – Katarzyna Łotowska, spotykali się
z mieszkańcami gminy Choroszcz w poszczególnych miejscowościach. Spotkania gromadziły od kilku do kilkunastu osób,
a podczas niemal każdego padały wyjątkowe pomysły na działania
kulturalne. W wyniku spotkań, zostały odkryte niesamowite
potencjały kulturotwórcze choroskiej społeczności! Całość
Raportu diagnostycznego opublikowana jest na stronie Centrum
Kultury.
Na podstawie Diagnozy… przeprowadzony został spacer
z młodzieżą z ówczesnego Zespołu Szkół w Choroszczy. Młodzi
ludzie tworzyli mapę kulturalną Choroszczy i zgłaszali swoje
pomysły na aktywizację kulturalną w mieście; fantastyczne jest to,
że młodzież angażuje się w życie kulturalne i chętnie mówi
o potrzebach w tym zakresie. Diagnoza wskazała także potrzebę
zorganizowania spotkania z ludźmi aktywnie działającymi
w kulturze zamieszkałymi w gminie Choroszcz. Opracowali oni
analizę SWOT (pokazującą mocne, słabe strony, a także szanse
i zagrożenia) dotyczącą M-GCKiS. Na spotkaniu z pracownikami
zostały stworzone wizje domu kultury marzeń, a największym
zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się akcja diagnostyczna
Instalator Kultury. 9 kwietnia na Rynku w Choroszczy każdy chętny
mógł w dowolny sposób dokończyć zdanie: „Centrum Kultury to
miejsce, w którym chciałabym/chciałbym…”.
Maj i czerwiec przeznaczone zostały na inspirowanie mieszkańców do zgłaszania inicjatyw oraz wyłanianie liderów a także
najbardziej potrzebnych danej społeczności działań. Wszystko
odbyło się w drodze konsultacji społecznych. Zainteresowani
mogli poradzić się koordynatorki programu w sprawie zasadności
wniosku i działań, zadać pytania i ostatecznie złożyć wniosek.
W wyniku konsultacji, wpłynęło osiem inicjatyw, z czego do
realizacji przeznaczonych zostało sześć. Były to: Choroszczańskie
Riﬀy, W starym kinie, Wokoło kultury, Let's ballet, Choroszczański
Wehikuł Czasu oraz Piknik z Winnetou.
Po wakacyjnej przerwie ruszyła realizacja sześciu społecznych
kulturalnych inicjatyw w gminie Choroszcz. Na pierwszy ogień
poszły Żółtki, gdzie odbył się piknik z wodzem Winnetou, a także
Indianami z plemienia Apaczów. Jeden z nich chodził na
szczudłach, inni zachęcali do praktykowania indiańskich
rozrywek, np. strzelania z łuku. Zabawa trwała w najlepsze, gdy
nad zgromadzonymi pojawił się dwukrotny mistrz świata w
paralotniarstwie – Tomasz Kudaszewicz. Nagle z nieba spadł
deszcz… cukierków – efekt odtańczonego tańca indiańskiego.
Szkoła paralotniarstwa DRAGON, której właścicielem jest pan
Tomasz, ufundowała nagrodę: przelot paralotnią dla nowo
wybranego Winnetou. Podczas pikniku odczytane zostały
fragmenty powieści „Winnetou” Karola Maya, dzieci wykonały
pióropusze, pomalowały pamiątkową maskę Indianina, a całość
zwieńczył pokaz tańca ognia. Mieszkańcy Żółtek częstowali się
nawzajem przyniesionymi smakołykami, a sołtys wsi doskonale
animował całe spotkanie. Zabawa z pewnością przejdzie do

fot. Marek Sokół

historii wsi. Inicjatorem był Andrzej Talipski, mieszkaniec Żółtek.
Dzięki inicjatywie „W starym kinie” doświadczaliśmy prawdziwej
magii kina. Choroszczanie mogli sami wybrać ﬁlmy, które chcieli
zobaczyć na ekranie dawnego Kina Zdrowie. Głosowanie
wyłoniło cztery tytuły: „O północy w Paryżu”, „Obcy 8. pasażer
Nostromo”, „Kwiat pustyni” i „Był sobie pies”. Powrót do lat
dawnego kina okazał się możliwy dzięki wyjątkowemu
mieszkańcowi Choroszczy – panu Zdzisławowi Konopko, który
przez niemal przez czterdzieści lat był kinooperatorem. Włożył on
wiele wysiłku w renowację projektorów. Dzięki temu ﬁlm
„O północy w Paryżu” widzowie mogli obejrzeć ze szpuli.
Nie zabrakło tradycyjnego tupania, gdy soczewki traciły ostrość,
ale najważniejszy było to, że cały klimat kina powrócił. Wszystkie
pokazy były wspaniałą lekcją kinematograﬁi, a postęp techniki
zadziwiał każdego, kto uzmysłowił sobie, że półtoragodzinny ﬁlm
mieszczący się dziś na nośniku UBS, który możemy włożyć do
kieszeni, dawniej zajmował sześć szpul i ważył ok. 30 kg! I jak tu
nie wierzyć w magię kina? Inicjatorką działania była Wiole a Kuć.
Warsztaty baletowe „Let's ballet” były spełnieniem marzeń
młodych mieszkanek Choroszczy i ich rodziców. Pod okiem
Justyny Cichosz, podczas pięciu spotkań, zdolne baletniczki
przygotowały pokaz, który następnie został zaprezentowany
podczas Gali zamykającej Instalację Kultury. W sobotnie
przedpołudnia tancerki pilnie stawiały się na zajęcia, które
wymagały od nich wiele poświęceń. Pomimo trudu i zmęczenia,
powracały w kolejnym tygodniu, a po zakończeniu zająć –
z niecierpliwością oczekują utworzenia zajęć baletowych
obiecanych przez Dyrektora M-GCKiS. Uroczy i lekki pokaz był
zwieńczeniem wielu godzin spędzonych na sali treningowej.
Piękną scenograﬁę stworzyły mamy warsztatowiczek. Inicjatywę
zgłosiła Agnieszka Busko-Kaliszczyk.
Wystawę plenerową „Choroszczański Wehikuł Czasu” tworzyli
mieszkańcy Choroszczy. Z prywatnych archiwów stare zdjęcia
miasta przekazali Jakubowi Bobrowskiemu – autorowi fanpage’a
Choroszcz Miniona. Dzięki temu zostały stworzone wielkoformatowe wydruki, które mieszkańcy mogą oglądać
w przestrzeni miasta do końca 2017 roku. Wernisaż wystawy
połączony był ze spacerem historycznym po Choroszczy, podczas

którego goście mogli posłuchać opowieści o przeszłości miasta.
Inicjatorem działania był Jakub Bobrowski.
Zaangażowani w warsztat „Wkoło kultury” mieszkańcy Łysek
i Choroszczy mieli szansę na poznanie teatru z trzech perspektyw: teoretyka, widza i twórcy. Wspólnie z Mariuszem
Orzełkiem wybrali się w podróż, której celem było stworzenie
spektaklu. Odwiedzili Teatr Dramatyczny w Białymstoku, a na
pierwszym spotkaniu dowiedzieli się wielu ciekawostek zza kulis.
Kolejne spotkania były próbami tworzenia występu, który można
było podziwiać podczas gali zamykającej projekt. Spektakl „Cafe
pod muchomorem” sprawił, że aula wypełniła się gwarną
atmosferą kawiarni, doprawionej ciepłymi barwami jesieni.
Inicjatywę zgłosiła Urszula Grabowska z Łysek.
Inicjatywa „Choroszczańskie Riﬀy” miała na celu integrację miłośników muzyki z Choroszczy. Zespół Nervovoohoży wraz z Anną
Marią Korolczuk i Piotrem Sawickim nagrali piosenkę „Mówiłeś”
(tekst i muz. Andrzej Sztabelski). Bezpłatną płytę można odebrać
w M-GCKiS. Inicjatywę zwieńczyło spotkanie miłośników
mocnych brzmień, które odbyło się w Centrum Kultury.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizacje Instalacji
Kultury: Burmistrzowi i Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy – za
przychylność i pomoc podczas realizacji przedsięwzięć,
mieszkańcom, którzy przychodzili na spotkania i inicjatywy;
animatorom, którzy zgłosili swoje pomysły i współpracowali przy
ich realizacji. Dziękujemy instruktorom, którzy prowadzili zajęcia
w ramach inicjatyw. Cieszy fakt, że Instalacja Kultury budziła
zainteresowanie, które owocowało nowymi pomysłami na
działania kulturalne w gminie Choroszcz. Wspaniale, że program
stał się inspiracją do myślenia o kulturze i działaniach w jej
obszarze, jednak warto pamiętać, by swoje pomysły realizować
w myśl zasad savoir vivre'u oraz z poszanowaniem pracy
i pomysłów innych. W lokalnej społeczności edukacja kulturalna
jest niezwykle potrzebna bez względu na wiek. Wierzymy, że
realizacja programu przysłuży się do aktywizacji społeczności
lokalnej pod względem kulturowym – nie bez przyczyny bowiem
Dom Kultury+ nazywany jest kulturalnym budżetem obywatelskim, którego realizacja przebiega w szacunku, budując dobre
relacje w partycypacyjnym modelu działania domu kultury.
Karolina Gołębiewska/M-GCKiS,
fot. Marek Sokół
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Narodowe Święto Niepodległości w Choroszczy Koncert „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”
11 Listopada jest wyjątkową datą w historii
– wielki sukces Jerzego Tomzika
Polski. W bieżącym roku był to dzień, w którym 99
lat temu Polska odzyskała niepodległość. Tradycją
i Rytmów Czasu
w Choroszczy stały się uroczyste obchody tego
święta odbywające pod Pomnikiem Niepodległości na Rynku 11 Listopada.
Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą
w choroskim kościele. Po niej mieszkańcy i mieszkanki zebrali się pod pomnikiem. Rozbrzmiał Hymn
Polski, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
wygłosił uroczyste przemówienie, a następnie pod
pomnikiem, w hołdzie poległym, delegacje
instytucji i stowarzyszeń z Choroszczy złożyły kwiaty
i znicze.
Na koniec został odmówiony Anioł Pański.
Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świętować ten której można było poczuć solidarność,
dzień w przyjaznej, życzliwej atmosferze, dzięki narodową dumę i wspólnotowość.
AK/M-GCKiS

Rekordowy Wieczór Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Pan Jerzy Tomzik – znany choroszczanom
z prowadzenia w tutejszym Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Sportu od blisko 14 lat
zespołu estradowego, działającego obecnie pod
nazwą Rytmy Czasu – otrzymał z rąk Macieja
Żywno, wicemarszałka województwa podlaskiego, Odznakę Honorową Województwa
Podlaskiego.

Ponad 130 osób z Choroszczy i okolic śpiewało na
c zwa r t y m W i e c zo r ze P i e ś n i i P i o s e n k i
P a t r i o t y c z n e j „ Ś p i e w a ć k a ż d y m o ż e ”,
zorganizowanym w Choroszczy przez Paraﬁalny
Oddział Akcji Katolickiej. Wydarzenie z
rekordową frekwencją celująco poprowadziła
choroszczańska młodzież: Weronika Gaweł i
Błażej Szumkowski. Akompaniował i wspierał
wspólny śpiew Łukasz Olechno, a na wszystkich
zgromadzonych czekały piękne śpiewniki
przygotowane przez POAK.
Wespół z mieszkańcami gminy śpiewali m.in.: ks.
prałat Tadeusz Żdanuk – asystent archi-diecezjalny
Instytutu Akcji Katolickiej, ks. prob. kan. Leszek
Struk wraz z ks. Łukaszem i ks. Sebas anem,
Robert Wardziński – bur-mistrz Choroszczy oraz
Przemysław Waczyński – dyrektor M-GCKiS w
Choroszczy. Relację telewizyjną z imprezy
przygotowała TVP3 Białystok.
Na choroskim spotkaniu nie zabrakło licznej grupy
zuchów i harcerzy z Choroszczy. Młodzi
mieszkańcy gminy na wydarzenie przygotowali
specjalny zestaw pieśni. Wspólny śpiew zuchenek i
zuchów z 1. Choroszczańskiej Gromady Obronnej
„Skarby Ziemi” oraz druhen i druhów z 1.
Choroszczańskiej Drużyny Harcerskiej „Solum” im.
Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” i z 1. Choroszczańskiej
Drużyny Starszo-harcerskiej na próbie został bez
wątpienia zapamiętany przez uczestników
spotkania, które upłynęło w radosnym i
patriotycznym duchu. Wydarzeniu towarzyszyła
prezentacja mul medialna przygotowana przez
niżej podpisanego. Słodki poczęstunek i ciepłe
napoje sprzyjały, aby nikomu nie zbrakło sił we

wspólnym dziele muzycznego uczenia 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ks . p ra ł at Ta d e u sz Żd a n u k s e rd e c z n i e
pogratulował organizatorom znakomitego
przedsięwzięcia łączącego we wspólnym dziele
Akcję Katolicką, mieszkańców miasta i gminy
wraz z przedstawicielami wszystkich najważniejszych lokalnych instytucji i organizacji.
Ks. proboszcz Leszek Struk wyraził radość z
powodu znakomitego rozwoju wydarzenia na
przestrzeni czterech lat. Zgromadzeni nagrodzili
gromkimi brawami organizatorów, a zwłaszcza
Eugenię Popko – prezes POAK w Choroszczy oraz
Józefa Waczyńskiego – wiceprezesa choroszczańskiego POAK, którzy w tym roku tak
pięknie zaangażowali choroszczańską młodzież.
Wieczór łączy we wspólnym działaniu nie tylko
grono Akcji Katolickiej, gdyż od samego początku
jest wspierany lokalowo i logistycznie przez
gminny samorząd oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Gratulujemy organizatorom i uczestnikom tego
wyjątkowego wydarzenia – Wieczoru Pieśni
i Piosenki Patriotycznej. Życzymy kolejnego, już
piątego, spotkania z patriotycznym muzycznym
przekazem w 2018 roku. Na pewno w setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
na wspólnym śpiewaniu zgromadzi się jeszcze
więcej mieszkańców gminy! Już dziś –
zapraszamy!
WJC, fot. AK/M-GCKiS

Piękna i wzruszająca ceremonia uhonorowania
dokonań znakomitego artysty animującego od
60 lat polską kulturę przede wszystkim na
Podlasiu odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Białymstoku w Narodowe
Święto Niepodległości 11 listopada 2017 roku.
Gromkie brawa, serdeczne życzenia i piękne
kwiaty otrzymał Jerzy Tomzik m.in. od Anatola
Wapa dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Pani Heleny
Marcinkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego, Cezarego Mielko
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku oraz od Przemysława
Waczyńskiego dyrektora M-GCKiS w Choroszczy.
Jeśli imprezę otworzyło tak wielkie i pozytywne
emocjonalne trzęsienie ziemi, to jaki musiał być
koncert Rytmów Czasu? Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku wspaniale
przygotował aranżację koncertu w Narodowe
Święto Niepodległości w Spodkach, a młodzi
artyści z Choroszczy i okolic odwdzięczyli się za
troskę wspaniałym śpiewem. „Zaśpiewajmy dla
Niepodległej” to cykl utworów z klasyki polskiej

muzyki rozrywkowej o tematyce patriotycznej,
niebanalnie traktującej sprawy polskości
z różnych okresów w historii Polski. Aranżacje
pieśni chwytały za serce i dostarczyły ogromnych wzruszeń. Młodzi ludzie z Choroszczy
zachwycili swoimi głosami i interpretacją
trudnego repertuaru. Licznie zgromadzona
widownia entuzjastycznie reagowała na kolejne
wykonania piosenek.
Bez wątpienia koncert Rytmów Czasu był
jednym z najjaśniejszych punktów na mapie
wojewódzkich obchodów Narodowego Święta
Niepodległości i znalazł się pośród najwspanialszych wydarzeń w historii grupy.
Zaangażowanie całego zespołu, niewątpliwy
talent i ogrom pracy przyniosły efekt, z którego
bez wątpienia Pan Jerzy Tomzik – twórca,
nauczyciel i kierownik grupy może być dumny.
Życzymy Panu Jerzemu Tomzikowi wielu
kolejnych sukcesów, w tym nowej płyty Rytmów
Czasu, zespołu, który z powodzeniem podbija
coraz szerszą publiczność charyzmą i nienagannym śpiewem.
Jeśli ta zdolna i pracowita młodzież będzie dalej
mądrze podążać za radą Jerzego Tomzika,
Choroszcz – wspierająca działanie grupy
poprzez Centrum Kultury i Sportu oraz samorząd gminny – za kilka lat może stać się stolicą
młodej polskiej piosenki.
AK, WJC /M-GCKiS
fot. AK /M-GCKiS

10

„Gazeta w Choroszczy”

nr 167

gazeta.choroszcz.pl

KULTURA i SPORT

Strzelano dla upamiętnienia
odzyskania niepodległości

Pociąg do wolności
11 listopada obchodzimy w naszym kraju Narodowe Święto
Niepodległości. Jest to symbol wiary, walki o wolność oraz
zwycięstwa. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli,
Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapę Europy.
Dla upamiętnienia 99. rocznicy tego wydarzenia, 10 listopada
2017 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy odbyła się uroczysta akademia, którą swoją
obecnością uświetnili: pan Robert Wardziński burmistrz
Choroszczy oraz pan Przemysław Waczyński dyrektor MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Uczniowie z klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy siódmej
szkoły podstawowej zaprosili społeczność szkoły w podróż do
przeszłości. Pod kierunkiem pań nauczycielek: Ewy Zalewskiej
i Anny Kozłowskiej przygotowali i zaprezentowali montaż słownomuzyczny, połączony z prezentacją mul medialną pt. „Pociąg do
wolności”. Wierszem i piosenką młodzież opowiedziała „Jakie
były Ojczyzny losu koleje, jakie Polska przeżyła dzieje, jak bardzo
pragnęła wolności”. Pociąg do niepodległości, poprowadzony
przez Dominikę Jacejko i Szymona Płockiego, zatrzymał się na
czterech stacjach: NIEWOLA, POWSTANIA, I WOJNA ŚWIATOWA i WOLNOŚĆ.
Program artystyczny „Pociąg do wolności” przywołał
najważniejsze wydarzenia związane z utratą niepodległości i
dążeniami Polaków do jej odzyskania. Informacje historyczne,
mówiące o blisko półtorawiecznych dążeniach kilku pokoleń
Polaków do odzyskania, utraconej na skutek zaborów niepodległości, były przeplecione wierszami upamiętniającymi te
wydarzenia. Recytatorzy w podniosły sposób przedstawili utwory
poetyckie podkreślające nastrój lat walki i zmagań z zaborcami.
Smutne strofy wierszy przeplatały się z brzmieniem pieśni
patriotycznych i legionowych, które zaprezentował chórek
w składzie: Hanna Czulewicz, Milena Pawlukowiec, Weronika
i Wiktoria Mróz, Joanna Kamieńska oraz Karolina Januszewska
przy wspaniałym akompaniamencie ks. Sebas ana Suma.
Całości akademii dopełniła wymowna dekoracja. Scenograﬁę
uroczystości tworzyła kompozycja biało-czerwonej ﬂagi,
brzozowego krzyża, kwiatów w barwach narodowych oraz
symbolicznego pociągu zmierzającego szynami do wolności.
Wzdłuż torów znajdowały się stacje kolejowe: NIEWOLA,
POWSTANIA, I WOJNA ŚWIATOWA i WOLNOŚĆ. Na każdej
z nich na ławeczkach siedzieli podróżni – recytatorzy, czekający na
przybycie pociągu, który zabierze ich do niepodległej Polski.
Podróż Pociągiem do Wolności skłoniła publiczność do reﬂeksji
nad ceną i wartością niepodległości, dzisiaj nie zawsze docenianą.

Choroszczańskie obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczął Turniej Strzelecki, który się odbył się
w piątek 10 listopada.

Mieszanka emocji: od smutku, po wzruszenie, radość i dumę
towarzyszyła widzom podczas wędrówki po kartach historii.
„Żeby Polska była Polską” – przez 123 lata niewoli walczyły
pokolenia Polaków. To im zawdzięczamy wolność, poczucie dumy
narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz
honorowania bohaterów. Nikt nie dał nam niepodległej Polski
w prezencie. Wywalczyli ją nasi przodkowie dzięki swej odwadze,
sile, woli i oﬁarności, oddając w walce częstokroć wartość
najcenniejszą – swoje życie. To im składamy hołd 11 listopada.
Pamiętajmy, że „Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi
wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek
bez pamięci”.
Anna Kozłowska, Ewa Zalewska
zdjęcia Dariusz Bielawski

Motocykle i muzyka w Stajni

Zawody rozpoczął wprowadzeniem historycznym prezes
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała – p. Grzegorz
Krysiewicz, .
W samych zawodach wzięło udział łącznie 28 osób: 8 w kategorii
do 13 lat i 22 osoby starsze. Każdy z uczestników oddał 5 strzałów
ocenianych (w grupie młodszej „z podpórką”) i 10 strzałów
niepodlegających ocenie (w grupie starszej „bez podpórki”).
I tak: najlepsza w kategorii do 13 lat okazała się Emilia
Malinowska (50 pkt., trzy pełne „10”), wyprzedzając Martynę
Urban (50 pkt., jedna pełna „10”) i Piotra Kamieńskiego (50 pkt.,
brak pełnej „10”). W kategorii powyżej 13 lat najlepszy był
Grzegorz Bezubik (88 pkt.), wyprzedzając swoją córkę – Paulinę
(86 pkt.) i Grzegorza Ziembickiego (77 pkt.).
Na zawodach obecny był także Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, który także, poza konkursem spróbował swoich sił na
strzelnicy.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, zaś
najlepsi – medale i puchary.
WJ

W drugi weekend września w Choroszczy odbyło się
dwudniowe spotkanie miłośników muzyki, motocykli i starej
motoryzacji. Kolejna, już siódma odsłona Jam Session w Stajni,
a druga z towarzystwem motocyklistów zgromadziła wielu
uczestników nie tylko z Choroszczy czy Podlasia, ale nawet z tak
odległych krajów jak Finlandia.
Przybyli na wydarzenie mieszkańcy mogli podziwiać liczne
motocykle oraz pojazdy zabytkowe z zaprzyjaźnionego z MiejskoGminnym Centrum Kultury i Sportu Stowarzyszenia Miłośników
Motoryzacji i Techniki Moto Retro. Wśród uczestników, którzy
przybyli na dwóch kółkach, pojawił się też Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński- przyjechał na imprezę motocyklem. Wszyscy
kierowcy i pasażerowie, którzy odwiedzili sobotnio-niedzielną
imprezę otrzymali pamiątkowe koszulki z logotypem imprezy
oraz gminy Choroszcz. Po uwzględnieniu zeszłorocznych opinii
zastosowano nowe rozwiązania: przed stajnią powstało pole
namiotowe oraz strzeżony park maszyn. Ponadto uczestnicy do
dyspozycji mieli ognisko, na którym mogli przygotować kiełbaski
zapewnione przez organizatorów. Na gości, którzy nocowali na
polu namiotowym oraz wszystkich, którzy odwiedzili imprezę
w niedzielę rano czkało moto śniadanie przygotowane przez
Przedszkole Samorządowe w Choroszczy.
Drugą, równie ważną częścią imprezy, była strefa muzyczna, która
odbywała się na dziedzińcu zabytkowej stajni przy Muzeum
Wnętrz Pałacowych. Na scenie zagościły zespoły rockowe: Grupa
z OZ, Booze Walk, Waterside i Sorrow związane z Agencją
Stagebackline, która była partnerem muzycznym wydarzenia
oraz choroszczańskie zespoły: Nervovoohoży i Junior. Ten ostatni
zagościł na scenie na prośbę motocyklistów i porwał zgromadzonych do tanecznej zabawy. Po zakończeniu koncertów muzycy
rozpoczęli jammowanie, tj. granie w mieszanych składach
improwizowanych utworów. Wielkim zaangażowaniem w przygotowanie imprezy wykazali się motocykliści z Choroszczy, którzy
ochoczo pomagali na każdym etapie przygotowania i realizacji
wydarzenia. Ogromny wkład w realizację mieli wolontariusze,
którzy wspierali organizatorów przez dwa dni trwania imprezy.
Serdecznie dziękujemy partnerom wydarzenia: Motocyklistom
z Choroszczy z panem Rafałem Stypułkowskim na czele,
Stagebackline Agencja Artystyczna, Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy oraz sponsorom: PLUS Materiały Budowlane,

Kolorowa jesień w bibliotece

Serwis motocykli i skuterów Andrzej Talipski, Auto-Renowacja
Rafał Stypułkowski, Sklep Moto-Zbrojownia, Piekarnia
Szydłowscy.
Impreza odbyła się dzięki wsparciu ﬁnansowemu Gminy
Choroszcz i Burmistrza Choroszczy.
Kontynuowana od zeszłego roku współpraca muzyków
i motocyklistów, jak mieliśmy okazję sprawdzić, zaowocowała
pięknym wydarzeniem. Trzymamy kciuki za dalszą, pomyślną
współpracę i zapraszamy na kolejne edycje Jam Session w Stajni,
która odbędzie się w dniach 8-9 września 2018 roku.
M-GCKiS

Jesień to piękna i barwna pora roku. W tym okresie drzewa są
niezwykle kolorowe, a sady pełne dojrzałych owoców. Jest to
czas zbierania plonów z pól i ogrodów.
28 października rozpoczął się kolejny sezon zajęć bibliotecznych
skierowanych do maluszków i ich rodziców.
Na początku spotkania dzieci opowiadały o pierwszych oznakach
jesieni i wysłuchały wiersza pt. „Jesień u fryzjera” Danuty
Gellnerowej. Następnie wykonywały jesienne witrażowe
drzewka z papierowych talerzyków i rolek, ozdabiając je
kolorowymi liśćmi. Przy wykonywaniu prac maluchom pomagali
rodzice. Dzieci aktywnie i radośnie uczestniczyły w zajęciach.
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na kolejne
spotkania w bibliotece.
Lucyna Jutkiewicz
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Choroszcz biegła w 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości

Bardzo jesienna aura nie przeszkodziła 137 zawodnikom i zawodniczkom, w tym 28
w kategoriach dziecięcych, w pokonaniu trasy III Choroszczańskiego Biegu Niepodległości,
który się odbył w sobotę 12 listopada. Start i meta były umiejscowione przy „Kominowym
Bajorze”, a trasa biegu głównego biegła ulicami: J.K. Branickiego, Ogrodową, Dominikańską
i Piaskową. Dzieci i młodzież biegli na dystansach 500 i 100 m na ul. J.K. Branickiego.
Na starcie biegu głównego zameldowało się 17 osób z gminy Choroszcz, wielu zawodników
z województwa podlaskiego, a także sportowcy z Białorusi.
III Choroszczański Bieg Niepodległości rozpoczął Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Najpierw dzieci rywalizowały w biegach na 500 i 1000 m, a następnie, delikatnie po 12.00,
zawodniczki i zawodnicy ruszyli na trasę biegu głównego, liczącą 8,5 km. Wskutek wcześniejszych
opadów deszczu, część trasy prowadząca drogami nieutwardzonymi, sprawiała zawodnikom
troszkę problemów, ale na szczęście obeszło się bez żadnych kontuzji.
Każdy zawodnik i zawodniczka, tuż po przekroczeniu mety, otrzymywał pamiątkowy medal
ufundowany przez Burmistrza Choroszczy.
Przed rokiem w obu kategoriach zwyciężali biegacze z Białorusi, w tym roku było inaczej. Wśród Pań
najlepsza była Paulina Kopciewska, przed Anną Wojtulewicz i Sylwią Ciołko, a wśród Panów –
Bogusław Andrzejuk przed Aliaksejem Czemodanowem i Siarhejem Vasiukovichem. Wyróżniono
także najlepszych biegaczy mieszkających w gminie Choroszcz. Wśród Pań pierwsza była Katarzyna
Łotowska przed Moniką Wierciszewską i Kingą Siemieniuk, a wśród Panów: Yury Krupitsa przed
Waldemarem Gogolem i Marcinem Krajewskim. W biegu na 500 m zwyciężyli: Jakub Łukaszewicz
i Zuzanna Puciłowska, a w biegu na 1000 m – Jakub Wasilewski i Wiktoria Siemieniuk. Całość
wyników znajduje się w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
W ceremonii wręczenia statuetek i nagród wzięli udział Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
i Dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński.
W tym miejscu dziękujemy sponsorom III Choroszczańskiego Biegu Niepodległości: w szczególności Burmistrzowi Choroszczy, który nie tylko objął imprezę honorowym patronatem, był
obecny ze sportowcami i organizatorami przez cały bieg, ale też ufundował pamiątkowe medale dla
wszystkich zawodników oraz nagrody dla najlepszych „czwórek” w każdych kategoriach i upominki
dla wszystkich startujących w biegu dzieci. Wsparli nas ponadto: Marek Borowski – właściciel ﬁrm
Opmar i Milatrans, a także Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku, Bank Spółdzielczy
w Białymstoku Oddział w Choroszczy i klub PowerSquash Białystok.
Gorące podziękowania należą się także kuchni Szpitala w Choroszczy za przygotowanie pysznej
gorącej grochówki, którą po sportowym wysiłku, mogli się posilić wszyscy biegacze. Bieg nie
mógłby się odbyć także bez wsparcia strażaków z OSP w Choroszczy, choroszczańskich harcerzy, a
także policjantów z Komendy Miejskiej w Białymstoku. Nieodzowne było ponadto wsparcie
pracowników M-GCKiS, a także Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Podczas biegu był także obecny
dwukrotny mistrz świata w paralotniarstwie – Tomasz Kudaszewicz, który opowiadał o swoich
zainteresowaniach i zaprezentował sprzęt potrzebny do paralotniowej pasji.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację biegu. Jesteśmy przekonani, że
wszyscy zawodnicy wrócili do domów zadowoleni!
Fotorelacja z biegu znajduje się na facebooku: M-GCKiS w Choroszczy.
WJ, fot. T. Grynasz

Stadion Miejski w Choroszczy
z automatycznym nawadnianiem

W bieżącym roku Stadion Miejski w Choroszczy przeszedł szereg pozytywnych zmian. W maju
tego roku został wyposażony w nową krzesełkową trybunę oraz nowe ławki rezerwowych.
We wrześniu oddano do użytku oświetlenie głównej płyty boiska, zostało także od nowa
wykonane boisko treningowe. A w październiku dokonano odbioru automatycznego systemu
nawadniającego, w który jest wyposażone nie tylko główne boisko, lecz także boisko
treningowe.
Wokół głównej płyty jest zainstalowanych 10 wynurzalnych zraszaczy, a także 2 duże armatki
wewnątrz boiska przykryte naturalną trawą. Na boisku treningowym są z kolei 4 zraszacze.
Dzięki temu pogoda, szczególnie długie okresy bez opadów nie będą miały wpływu na stan murawy.
Rozpoczął się także demontaż „starych” trybun, które zostaną usunięte i zainstalowane na
pozostałych gminnych boiskach, m.in. w Żółtkach, Izbiszczach, Pańkach i Zaczerlanach – dzięki czemu
także tam będzie można oglądać spotkania w bardziej komfortowych warunkach. Na terenie
stadionu jest jeszcze troszkę do zrobienia. Kolejne prace będą prowadzone w nowym roku.
WJ

LZS Choroszcz z Pucharem Ligi
Po zakończeniu rozgrywek Ligi
Gminnej, jak co roku gminne
drużyny piłkarskie przystąpiły do
Pucharu Ligi, który kończy
gminne zmagania piłkarskie.
Do tegorocznej edycji przystąpiło
7 drużyn, które najpierw rywalizowały w dwóch grupach. Po tym
etapie z pucharem pożegnały się:
Zaczerlany, Siekierki i Promil
Barszczewo, a w półﬁnałach
walczyły: Lambada Choroszcz,
Izbiszcze, LZS Choroszcz i Piorun
Pańki. Z tych meczów zwycięsko wyszły: LZS Choroszcz, a także Izbiszcze i 12 listopada zmierzyły się
w wielkim ﬁnale, który został rozegrany na Stadionie Miejskim w Choroszczy przy sztucznym
oświetleniu.
Jednym z widzów na meczu ﬁnałowym był Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który po
zakończeniu spotkania wręczył puchar LZS-owi Choroszcz, który pokonał 3-2 drużynę Izbiszcz. Zatem
sezon gminnych rozgrywek piłkarskich na świeżym powietrzu został zakończony, a piłkarze powrócą
do gry na wiosnę, standardowo rozpoczynając piłkarskie zmagania od „Turnieju Otwarcia Sezonu”.
WJ

Piłkarska Liga Gminna zakończona!
Ro z g r y w k i P i ł k a rs k i e j L i g i
Gminnej sezonu 2017 zakończyły
się. Ostatnią serię gier rozegrano
w niedzielę 8 października.
Przed rozpoczęciem ostatniej serii
piłkarskich zmagań znaliśmy już
praktycznie cały układ tegorocznej tabeli. Podium było zajęte
w takim samym składzie jak przed
rokiem, ale w innym układzie.
Mistrzem został LZS Choroszcz,
który wygrał wszystkie (!) mecze
w tym sezonie (3. miejsce w 2016
r.), tytuł wicemistrzowski wywalczyły Izbiszcze (Mistrz z 2016 r.), a brązowe medale zdobyła Lambada
Choroszcz (2. miejsce w 2016 r.). Czwartą pozycję zajęły Zaczerlany (6. miejsce w 2016 r.), piąte
miejsce, podobnie jak przed rokiem, zajął Promil Barszczewo, szóste Piorun Pańki (7. miejsce w 2016
r.). Słabszy występ niż przed rokiem zanotowały Siekierki, zajmując 7. miejsce (4. miejsce w 2016 r.).
Identyczne jak przed rokiem – 8. miejsce zajęła Narew Żółtki, a ostatnią – 9. pozycję Rajkom
Klepacze, który wycofał się po pierwszej rundzie rozgrywek. Pełna tabela znajduje się na stronie
rozgrywek: www.ligagminna.ligspace.pl.
Po ostatnim meczu na choroszczańskim stadionie doszło do podsumowania rozgrywek z udziałem
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Pogratulował on najlepszym drużynom
i podziękował wszystkim za walkę, udział w rozgrywkach, zapewniając przy tym dalsze wsparcie
rozgrywek oraz poszczególnych drużyn.
Ceremonia zamknięcia Piłkarskiej Ligi Gminnej najpierw uhonorowała najlepszych zawodników na
swoich pozycjach. Statuetki otrzymali: Jacek Dąbrowski (LZS Choroszcz) – najlepszy bramkarz, Rafał
Olsiewicz (Izbiszcze) – najlepszy strzelec, który zdobył 26 bramek, Dawid Konopko (LZS), który
uzyskał miano najlepszego obrońcy, a także Marcin Jaromiński (LZS) – najlepszy zawodnik całego
sezonu. Następnie dyplomy odebrały wszystkie drużyny, a medale, puchary i statuetki – 3 najlepsze
zespoły Ligi Gminnej 2017: LZS Choroszcz, Izbiszcze i Lambada Choroszcz.
WJ, fot. Tomasz Grynasz
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Zapraszamy do umieszczania reklam na
Stadionie Miejskim w Choroszczy i Orliku.
Cena od 25 zł za m kw.
85 719 14 31 i 725 357 788,
e-mail: sport@choroszcz.pl
Reklama
lub w siedzibie M-GCKiS
dionie przy ul. H. Sienkiewicza 29
na ZYsta
JĄ CAŁA CHOROSZCZ!
ZOBAC

W związku ze zbliżającym się świętami
„CZAS NA PORZĄDKI”. Zapraszamy na skorzystanie
z naszych usług:
- pranie dywanów,
- łóżek, materacy,
- mebli tapicerowanych,
- wnętrz samochodowych,
- mycie okien.
Po dywany przyjedziemy, odbierzemy a czyste odwieziemy.
Zapraszamy Auto-SPA

GOOOL!

Narew Choroszcz
liderem A-klasy
po rundzie jesiennej
Narew Choroszcz
w sobotę 7 października miała rozegrać
ostatni mecz rundy
jesiennej z BKS Jagiellonią Białystok.
Zawodnicy liczyli na poprawienie
dorobku bramkowego z ostatnią
drużyną ligi, ale rywale nie przybyli
i Narew wygrała walkowerem.
Po 7 meczach zawodnicy trenera
Wiesława Romaniuka zajmują
I miejsce w tabeli i posiadają
identyczny dorobek punktowy co
Polonia Raczki; jednak Narew
Choroszcz w ygrała z drużyną
z Raczek w bezpośrednim pojedynku. Sprawa powrotu do Ligi
Okręgowej jest więc tylko
i wyłącznie w rękach (a właściwie –
w nogach) zawodników Narwi, gdyż
w rundzie wiosennej nie muszą się
oglądać na wyniki pozostałych
drużyn. Najlepszym strzelcem Narwi
Choroszcz w rundzie jesiennej został
Paweł Kieżel z 7. bramkami na
koncie, a na listę strzelców łącznie
wpisało się 5 zawodników.
Rundę jesienną mają za sobotą także
drużyny młodzieżowe klubu Narew
Choroszcz. Juniorzy młodsi skończyli
ligowe zmagania na ostatnim
miejscu – z zerowym dorobkiem
punktowym i stosunkiem bramek 132, natomiast młodsze „Orliki” odniosły 6 zwycięstw, zanotowały 7 remisów i odniosły 7 porażek. Te wyniki dały na koniec rundy jesiennej 3.
miejsce w ligowej stawce. Tabele
seniorów, juniorów i „Orlików”
dostępne są w internetowym serwisie „Gazety w Choroszczy”.
WJ

Liga halowa M-GCKiS
czeka na Ciebie!
C e nt r u m Ku l t u r y i S p o r t u w
Choroszczy zaprasza do udziału w III
edycji Ligi Halowej piłki nożnej!
W poprzednich edycjach dwukrotnie zw yciężały Izbiszcze.
Rozgrywki ruszą w grudniu i potrwają do końca stycznia. Mecze
będą rozgrywane na hali Zespołu
Szkół w Choroszczy.
W pierwszej edycji udział brało 10
drużyn, w drugiej 12. Minimalny wiek
zawodnika wynosi 16 lat, jest to
jedyne ograniczenie, jeśli chodzi
o składy drużyn. W Lidze mogą więc
grać wszyscy chętni bez względu na
zamieszkanie czy zgłoszenie w drużynach grających w rozgrywkach PZPN.
Wpisowe wynosi 300 zł od drużyny.
Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do 26
listopada. W przypadku zgłoszenia
12 drużyn będzie obowiązywał podział na 2 grupy, a następnie faza
play-oﬀ. W przypadku mniejszej
liczby drużyn system zostanie odpowiednio dostosowany. Zgłoszenia
wyłącznie na e-mail: sport
@choroszcz.pl
WJ

