Gazeta
w Choroszczy

nr 171, V 2018
cena: 0 zł
ISSN 1507-3467
rok założenia: 1993

25 lat Gazety w Choroszczy
Historia „Gazety w Choroszczy” trwa już 25 lat, jednakże już
wcześniej bo w 1990 roku publikowane były w Choroszczy
dwa lokalne pisma. Pierwsze z nich „Spojrzenia” to periodyk
ówczesnego Komitetu Obywatelskiego w Choroszczy. Redakcja
„Spojrzeń” zajmowała się głównie problemami społeczno kulturalnymi, pojawiały się tam artykuły dotyczące historii,
kultury, wydarzeń społecznych dziejących się w Choroszczy.
Szerzej o „Spojrzeniach” napiszemy w następnym artykule,
natomiast w tym artykule chciałbym skupić się na drugiej
gazecie o tajemniczym tytule „PAF”.
Pierwszy numer „PAF-U” czyli Pisma Wolnej Młodzieży ukazał
się na początku kwietnia 1990 roku, redagowany przez młodych
niepełnoletnich jeszcze zapaleńców, którzy aktywnie wraz
z powiewem pierwszych dni wolności chcieli wkroczyć na
scenę społeczno - kulturalną naszego miasta. Mimo trudności
technicznych i lokalowych, aktywna redakcja starała się oddać
obraz ówczesnej rzeczywistości. W gazecie poruszano przede
wszystkim problemy młodzieży. A problemów było wiele
chociażby brak oferty kulturalnej skierowanej do młodych osób.
Oprócz „młodzieżowych” problemów relacje sportowe, recenzje
płyt i koncertów zespołów rockowych czy też dawka humoru
w postaci komiksu. Szata gazety była tez bardzo uboga. Artykuły
pisane na zdobycznej maszynie do pisania, wycinane na szablon
ozdabiane nieraz odręcznymi rysunkami grafika mogą dziś
wzbudzać litość, ale na tamte czasy uatrakcyjniały jej wygląd.
Pierwszy numer wydany został w ilości 50 egzemplarzy, a nabyć
go można było za 500 zł (czyli tyle samo ile kosztowała wtedy
„Gazeta Współczesna). Koszty oczywiście nie pokrywały kosztów
produkcji czyli powielania na ksero. Stad też „PAF” ukazał się
dwukrotnie, trzeci numer zrobiony już bardziej profesjonalnie
bo składany na komputerze w pracowni komputerowej jednej
z białostockich szkół już się nie ukazał bo zabrakło funduszy
na jego wydanie. Mimo wszystko ambicje młodzieżowych
redaktorów zostały odznaczone w społeczeństwie ponieważ
w 1991 roku gdy obie redakcje lokalnych gazet zawiesiły
działalność, padł pomysł współtworzenia jednej miejskiej gazety
pt. „Chroszcza”. Nie zyskała ona jednak akceptacji ówczesnych
władz i dopiero w kwietniu 1993 roku przy kolejnej próbie i
wsparciu samorządowców powstał pierwszy (w zasadzie zerowy)
numer „Gazety w Choroszczy”. Ale o tym w kolejnych odcinkach.
Adam Kamieński
P.S. Drodzy Czytelnicy, serdecznie zapraszam do przesyłania
swoich wspomnień związanych z naszą Gazetą.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy nagrodzone przez Narodowe Centrum Kultury!
26 kwietnia 2018 dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Przemysław Waczyński podczas IV Europejskiego Forum Samorządów w Krakowie odebrał z rąk prof. Rafała Wiśniewskiego wyróżnienie przyznane przez Narodowe Centrum Kultury.
Wyróżnienie przyznano za "konsekwentne wpisywanie oddolnych inicjatyw kulturalnych w społeczności lokalnej" i realizację
programu Dom Kultury+. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że
otrzymało je jedynie 5 ośrodków kultury z całej Polski.
Dyplom jest ważnym wyróżnieniem i pierwszą w historii ośrodka
tak prestiżową nagrodą. Jest to uhonorowanie instytucji za podejmowane działania przy współpracy z mieszkańcami. Dyrektor
Przemysław Waczyński od początku kierowania ośrodkiem reali-

zuje partycypacjny model tworzenia kultury. Jesteśmy dumni że
praca ta przynosi wyjątkowe efekty, staje się dostrzegana i wyróżniona przez instytucje reprezentującą Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Nagroda inspiruje Centrum Kultury
do dalszych działań. Załoga zaprasza mieszkańców do współpracy i budowania dobrych partnerstw w dalszych działaniach kulturalnych.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację programu Dom Kultury +, który w Choroszczy przebiegał pod nazwą
Instalacja Kultury. Wyróżnienie jest nagroda dla całej społeczności gminy Choroszcz, którzy wspólnie z ośrodkiem budują lokalna
kulturę.
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Co to znaczy być patriotą? Burmistrza Choroszczy zapytali choroscy gimnazjaliści
Urząd Miejski w Choroszczy i Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego 11 kwietnia br. spotkało bardzo miłe wydarzenie:
choroski magistrat odwiedziła grupa gimnazjalistów ze
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, by
przeprowadzić wywiad na temat postaw patriotycznych oraz
roli patriotyzmu lokalnego.
Uczniowie, pod okiem Pań nauczycielek: Ewy Zalewskiej
oraz Anny Kozłowskiej, przeprowadzili wywiad w gabinecie
Burmistrza, gdzie podzielili się dziennikarskimi rolami i część
młodzieży zadawała pytania, a część, wykorzystując urządzenia
mobilne, zarejestrowała całą rozmowę. Uczniowie biorący udział
w projekcie, to: Aleksandra Ambrożewicz, Patrycja Chudzińska,
Dominika Jacejko, Kacper Kulesza, Kinga Marciszewska, Weronika
Mróz, Wiktoria Mróz, Amelia Szumska, Justyna Wiszowata.
Pytań nie było wiele, ale były one bardzo istotne, ponieważ
dotyczyły rozumienia pojęcia patriotyzmu, w jaki sposób można
być patriotą we współczesnym świecie, czym jest patriotyzm
lokalny, a także jakich wskazówek można udzielić młodzieży
w zakresie tego, jak postępować, aby być patriotą i jak w sobie
doskonalić tę postawę. Burmistrz udzielił młodzieży odpowiedzi,
akcentując przede wszystkim, iż patriotyzm to miłość do
Ojczyzny, to wiedza o narodzie i jego historii, to szacunek do
przeszłych, ale i obecnych pokoleń, to nieustanna praca –
a w przypadku uczniów i młodych ludzi – nauka na rzecz
zarówno tej wielkiej Ojczyzny, ale także tej naszej, lokalnej –
Małej Ojczyzny. Po zakończonej rozmowie, wszyscy wykonali
pamiątkowe zdjęcie na tle symboli Gminy Choroszcz.
Wizyta uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Choroszczy w Urzędzie Miejskim w Choroszczy
i przeprowadzenie wywiadu na temat patriotyzmu wynikała
z podjętych przez społeczność szkoły przygotowań do obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także była
podyktowana działaniami zmierzającymi do uzyskania tytułu
„Szkoły młodych patriotów” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu
pn. „Szkoła młodych patriotów”; głównym celem konkursu
jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

W ramach zadań konkursowych, uczniowie przeprowadzili
sondaż wśród swoich kolegów – uczniów, a także wśród
nauczycieli i mieszkańców miejscowości oraz przedstawicieli
społeczności lokalnej na temat postaw patriotycznych oraz roli
patriotyzmu lokalnego. Na tej podstawie zostanie stworzony
kilkunastominutowy film, który będzie realizacją zadania
konkursowego, a jednocześnie promocją patriotyzmu. Zostanie
on zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na profilu
Facebook „Odkrywcy Małej Ojczyzny”.

Wizyta młodzieży w choroskim magistracie była ważnym
wydarzeniem – nieczęsto bowiem młodzi ludzie odwiedzają
Urząd. Ponadto pytania o patriotyzm skłaniają do refleksji na
temat naszych postaw w codziennym życiu.
UM
fot. U.Glińska

Koperta Życia. Choroszcz – dla zdrowia i życia
Komu służy Koperta Życia?
Koperta Życia służy zarówno pacjentom – chorym, jak i służbom
medycznym, sąsiadom czy też osobom ratującym życie, ponieważ
informacje zawarte w Kopercie mogą posłużyć w sytuacji nagłych
zdarzeń zdrowotnych, w czasie wizyty służb ratunkowych czy
w innych sytuacjach, w których szybka informacja o naszym
zdrowiu może przyspieszyć leczenie lub wręcz uratować nam
życie.

Niezwykłą przesyłkę – ponieważ niespotykaną do tej pory
w gminie Choroszcz i mogącą uratować ludzkie życie - oferuje
swoim mieszkańcom Urząd Miejski w Choroszczy oraz Rada
Seniorów Gminy Choroszcz. Jest nią Koperta Życia. Pierwsze
jej egzemplarze Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
ofiarował pacjentom choroskiej przychodni. Kolejne są
bezpłatnie dostępne w placówkach zdrowia na terenie całej
gminy Choroszcz.
Czym jest Koperta Życia?
Koperta Życia to forma plastikowego przeźroczystego opakowania
– w kształcie koperty właśnie, odpowiednio oznaczonej, zapinanej
na zatrzask, w której znajduje się Karta Informacyjna zawierająca
dane osobowe pacjenta, a także informacje o przebytych
chorobach, uczuleniach, alergiach, przyjmowanych lekach,
a także inne istotne informacje o zdrowiu czy też dane kontaktowe
do osób, które należy powiadomić, kiedy ucierpimy na zdrowiu.

Z reguły Koperty Życia, czy Pudełka Życia są skierowane do osób
starszych, przewlekle chorych – wyjaśnia Burmistrz Chroszczy
Robert Wardziński – ale nie musi być to regułą. Z choroskiej
Koperty Życia mogą korzystać wszyscy, także na przykład osoby
samotne, które na co dzień znajdują się w takich sytuacjach, kiedy
informacja o zdrowiu może być niezwykle przydatna. Serdecznie
zapraszam do skorzystania z oferty, jaką – dla zdrowia i życia
swoim mieszkańcom oferuje Gmina Choroszcz.

każdorazowo uzupełniana i aktualizowana – w przypadku
zmiany leków, czy zmiany przyjmowanej dawki leku, bądź też
wykrycia innej choroby mogącej mieć znaczenie w sytuacji
ratowania życia. Warto do Koperty Życia włożyć także kopie kart
leczenia, wypisów ze szpitala oraz inne ważne dane na temat
naszego zdrowia.
Bardzo się cieszę z tak przydatnej inicjatywy – przyznaje
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Jestem dumny z tego, że
Gmina Choroszcz może zaoferować swoim mieszkańcom ważne
i funkcjonalne narzędzie pomagające ratować ludzkie zdrowie
i życie.
UM
fot. U.Glińska

Gdzie umieścić Kopertę Życia?
Kopertę Życia możemy umieścić w lodówce (wkładając wcześniej
do koperty informację o przyjmowanych przez nas lekach) lub
w szafce – pamiętając jednak o tym, żeby było to miejsce
widoczne, łatwo dostępne i nie trzeba było go szukać.
Dodatkowo miejsce przechowywania Koperty Życia oznaczamy
naklejką dołączoną do zestawu.
Jak zaopatrzyć się w Kopertę Życia?
Choroskie Koperty Życia są dostępne bezpłatnie we wszystkich
placówkach leczniczych na terenie gminy. Zakłady Opieki
Zdrowotnej zostały wybrane nieprzypadkowo, ponieważ
informacje znajdujące się w Kopercie Życia powinny być
potwierdzone przez lekarza.
Ważne jest, by pamiętać, że Koperta Życia powinna być

19 maja 2018
17:15-23:00

Wielka wyprawa w Noc Muzeów
więcej szczegółów już wkrótce na stronie
kultura.choroszcz.pl
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Reklama

Zatrudnię na wakacje
do zbioru owoców
tel. 500 384 613
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Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz - konkurs Powstaje nowa droga w gminie Choroszcz na Ulica Dominikańska w Choroszczy w remoncie
odcinku Łyski-Jeroniki
na logo.

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie projektu
znaku graficznego – logotypu Młodzieżowej Rady Gminy
Choroszcz. Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych,
popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych,
w tym m.in. do umieszczenia w materiałach promocyjnych,
folderach, plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach
i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.
Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, przy czym
powinien zawierać napis: „Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz”
lub „MRG Choroszcz”.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego
postanowienia;
b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia
do konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty
konkursowej zawierającej między innymi projekt logo złożony
zgodnie z poniższymi założeniami:
a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;
b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD)
w formatach pliku *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator)
lub *.psd (Photshop) oraz w formacie służącym do prezentacji
i drukowania *.pdf, (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej
rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości);
c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji
obrazu bez utraty jakości;
d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);
e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących
wersjach:
- kolorowej na białym tle;
- kolorowej na czarnym tle;
- w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej;
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty
graficzne.
Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy
składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2,
16-070 Choroszcz, w Biurze Podawczym, lub przesłać pocztą na
adres Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (decyduje
data stempla pocztowego) z opisem na kopercie: „Konkurs na
projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy
Choroszcz”.
Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną
w wysokości 200 złotych. Własność i prawa autorskie wybranego
projektu logo przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania
nagrody. Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do
10 maja 2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz:
www.choroszcz.pl
Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem konkursu oraz jego załącznikami (wszystkie
dokumenty zamieszczone są na stronie www.choroszcz.pl), gdzie
znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji
i przebiegu konkursu.

Nowa nawierzchnia i infrastruktura techniczna, nowa instalacja
elektroenergetyczna, a także sieć sanitarna i szerokopasmowy
Internet – w takie udogodnienia do końca października br.
zostaną wyposażeni mieszkańcy gminy Choroszcz. 26 marca
br. w Urzędzie Miejskim w Choroszczy podpisano umowę na
budowę i przebudowę drogi gminnej na odcinku ChoroszczJeroniki-Łyski.
Dokumenty pozwalające na rozpoczęcie prac na kolejnym
obszarze gminy Choroszcz podpisali przedstawiciele stron:
ze strony zamawiającego – Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, przedstawiciele podmiotów współuczestniczących
w inwestycji oraz współfinansujących ją: Maciej Żywno –
marszałek Województwa Podlaskiego – w zakresie dostępu
do szerokopasmowego Internetu oraz Mariusz Wróbel –
prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji
w Choroszczy Spółka z o.o. w Choroszczy – w zakresie
sieci kanalizacyjnej, a także Paweł Tomasza Duchnowski –
reprezentujący wykonawcę robót budowlanych – firmę UNIBEP
S.A. z Bielska Podlaskiego.
Modernizacja tego odcinka w 2018 roku, w pierwszej kolejności
będzie przebiegać od strony Łysek w kierunku Jeronik – wyjaśnia
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – Po to, aby mieszkańcom
tego obszaru – położonego stosunkowo najbliżej gminy Białystok,
lecz przez lata niedostatecznie doinwestowanego, umożliwić
rozwój i komfort codziennego funkcjonowania.
Nowo powstająca droga w gminie Choroszcz realizowana
jest w ramach projektu: „Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF”. Nowy odcinek zyska nie
tylko nową nawierzchnię, ale także przebudowana zostanie
cała infrastruktura techniczna drogi, wymieniona zostanie sieć
elektroenergetyczna, zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna
(z odejściami bocznymi – tak, aby umożliwić mieszkańcom
podłączenie się do sieci centralnej) wraz z koniecznymi
przepustami, powstaną chodniki dla pieszych oraz ścieżka
rowerowa, przebudowie ulegnie też sieć internetowa w ramach
projektu „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”.
UM
fot. M.Sokół

Od 4 kwietnia br. jeden z głównych traktów miasta – ulica
Dominikańska przechodzi remont. Oznacza to utrudnienia
w ruchu, ale ulica nie zostanie zamknięta. Remont potrwa
około 5 miesięcy.
Do końca wakacji remontowany jest kolejny ważny szlak w
mieście Choroszcz – ul. Dominikańska; pierwsze prace ruszyły
w tym miejscu 4 kwietnia. Roboty nie oznaczają jednak, że
Dominikańska będzie zamknięta – jej przebudowa odbywa się
stopniowo, przy wyłączaniu jednego pasa ruchu, dlatego ulica
Dominikańska przez cały okres modernizacji będzie przejezdna.
Najpierw remontowany jest odcinek od mostka na rzece
Horodniance do ul. Ogrodowej, zaś w dalszej kolejności, od ul.
Ogrodowej – do Rynku 11 Listopada. Dojazd do centrum odbywa
się ulicą Ogrodową i ul. H. Sienkiewicza. Linia „103” nie zmieniła
trasy swojego kursowania.
Choć prace na ulicy Dominikańskiej w Choroszczy są prowadzone
w ten sposób, by były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców,
uczulamy kierowców, by zwracać uwagę na znaki i zachować
szczególną ostrożność na drodze.
Prosimy też o cierpliwość i wyrozumiałość. Wierzymy bowiem,
że nikt nie ma wątpliwości, iż remont ul. Dominikańskiej był
konieczny – ulica niszczała od lat. Dzięki obecnie prowadzonym
pracom poprawi się nawierzchnia jezdni, ulegnie zmianie cała
infrastruktura drogowa oraz wodno-kanalizacyjna tak, aby
poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy w przyszłości.
Przebudowa ulicy Dominikańskiej w Choroszczy realizowana
jest jako zadanie o nazwie: „Przebudowa drowi powiatowej Nr
1552B ulica Dominikańska w Choroszczy” w ramach projektu
pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF”. Całość inwestycji kosztować
będzie ponad 1,6 mln zł, z czego ponad 720 tys. zł wyniesie
dotacja unijna – środki RPO WP 2014-2020, w ponad 460 tys. zł
inwestycję sfinansuje Powiat Białostocki, a także w jednakowej
wielkości – Gmina Choroszcz.
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Już wkrótce więcej informacji...
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fot. U.Glińska
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Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach

Do końca września 2018 roku nowe oblicze zyska kolejna ulica
w Gminie Choroszcz, a mianowicie ulica Graniczna – łącząca dwa
samorządy: Gminę Choroszcz oraz Gminę Białystok. Umowę na
realizację kolejnej inwestycji drogowej 15 marca br. podpisał
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz przedstawiciel
wykonawcy – p. Artur Krasowski, Dyrektor Białostockiego
Oddziału firmy Strabag.
Przebudowa ulicy Granicznej realizowana jest na mocy
porozumienia pomiędzy Gminą Choroszcz a Miastem Białystok,
nawiązanego jeszcze w 2015 roku. To wynik zabiegów
podejmowanych przez Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego w tej sprawie i dowód na pozytywną i efektywną
współpracę Gminy Choroszcz z innymi samorządami.
Budowa i przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach, wzorem
innych inwestycji drogowych realizowanych w gminie Choroszcz
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(np. we współpracy z Powiatem Białostockim), będzie
realizowana według wypracowanej, sprawdzającej się formuły,
a mianowicie finansowana będzie z obu samorządów. Inwestycja
przeprowadzana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa
ul. Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne
z Miastem Białystok)” i będzie kosztować niemal 2,4 mln zł,
z czego 1,2 mln zł pokryje gmina Choroszcz i kolejne 1,2 mln zł –
Miasto Białystok.

Ulica Mickiewicza w Choroszczy – remontowana
od kwietnia br.

Od 10 kwietnia br. ulica Graniczna w Klepaczach została
zamknięta ze względu na przewidziane prace budowalne, m.in.
wykonanie wymiany nawierzchni jezdni, a także inne prace
modernizacyjne. Na ul. Granicznej zostały zastosowane objazdy,
wykonawca zbudował tymczasowy chodnik dla pieszych,
a także drogę techniczną, którą mogą poruszać się autobusy
Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Zmiany w organizacji ruchu
potrwają do II połowy września 2018 roku.
Budowa i przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach obejmuje
nie tylko wymianę nawierzchni drogi, ale także m.in. budowę
i przebudowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci
telekomunikacyjnej, a także sieci kablowej oświetlenia
drogowego.
Wszystkich mieszkańców i użytkowników ul. Granicznej
w Klepaczach oraz jej okolic prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość
oraz zawracanie uwagi na znaki i zaproponowane objazdy. Dzięki
obecnie prowadzonym pracom, już wkrótce poprawi się komfort
i bezpieczeństwo jazdy na tej drodze.
UM
fot. M.Sokół

Wiosenna wizyta przedszkolaków w choroskim Najmłodsi choroszczanie odwiedzili magistrat
magistracie

Kolejna ważna ulica w mieście Choroszcz – ulica A. Mickiewicza
właśnie przechodzi remont. Przebudowa traktu rozpoczęła się
w pierwszych tygodniach kwietnia br. Prace na tym odcinku
potrwają do jesieni 2018 roku. Utrudnień na remontowanym
odcinku drogi należy się spodziewać, jednak w początkowym
okresie ruch będzie odbywał się na całej długości ulicy.
Początkowo na ul. A. Mickiewicza w Choroszczy zostaną wykonane
niezbędne roboty rozbiórkowe – konieczne do wykonania przez
Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Choroszczy przebudowy sieci wodociągowej. Z tego względu,
w początkowym okresie robót, ulica A. Mickiewicza będzie
jeszcze przejezdna na całym odcinku drogi.
Wraz z zaangażowaniem prac, będziemy informować mieszkańców
oraz odwiedzających gminę i miasto Choroszcz o utrudnieniach
w ruchu czy zastosowanych objazdach.
Remont ulicy Adama Mickiewicza w Choroszczy realizowany jest
w ramach projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Inwestycja
kosztować będzie ponad 4,5 mln zł, z czego dotacja z Unii
Europejskiej wyniesie ponad 1,5 mln zł, zaś jednakowe kwoty:
ponad 1,4 mln zł wyłożą na inwestycję zarówno Powiat
Białostocki, jak i Gmina Choroszcz.

W pierwszy dzień wiosny Urząd Miejski w Choroszczy rozbrzmiał
radosnym gwarem dziecięcych piosenek oraz stukotem
przeszkadzajek. Dlaczego? Choroskie przedszkolaki zawitały
do urzędu, by podzielić się z pracownikami radosną nowiną
przywitania wiosny – Pani Wiośnie zaśpiewały piosenkę,
a przeszkadzajki miały na dobre odstraszyć zimę. Faktycznie tak
się stało, bo wraz z dziecięcym gwarem wiosna przyszła już do
nas na dobre.
Trzy grupy przedszkolaków (ubrane w kamizelki odblaskowe
„Widoczny=Bezpieczny”) wraz z Paniami nauczycielkami
postanowiły odwiedzić Urząd Miejski w Choroszczy, by obwieścić
wszystkim, że wraz z 21 marca nadeszła wiosna. Powiedziały,
a właściwie – wyśpiewały to także Burmistrzowi Choroszczy
Robertowi Wardzińskiemu, ponieważ z okazji nadejścia wiosny
wykonały piękną, radosną piosenkę. Rumor instrumentów
akustycznych, które dzieci ze sobą przyniosły, miał z kolei
odstraszyć zimę. W magistracie nagle zrobiło się gwarno i głośno,
ale prawdziwie radośnie i wiosennie.
Burmistrz Wardziński otrzymał od dzieci pięknie wykonane
kolorowe kwiaty, a w rewanżu milusińscy poczęstowali się
czekoladkami z logo „Choroszcz Nasza Rezydencja”. Była to
wspaniała wizyta, która nastroiła wszystkich bardzo pozytywnie.
Dziękujemy i zapraszamy!
UM
fot. U.Glińska

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi Urząd Miejski
w Choroszczy odwiedzili najmłodsi mieszkańcy gminy Choroszcz
– podopieczni Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy. Złożyli
życzenia i ofiarowali własnoręcznie wykonaną wielkanocną
kartkę.
Dzieci, pod opieką Pań nauczycielek, złożyły przedświąteczną
wizytę pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz
Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, na ręce,
którego przekazali przepiękną, ręcznie wykonaną kartkę
świąteczną z bibułkową pisanką. To wspaniały prezent, który
zarówno pracownikom, jak i włodarzowi gminy sprawiła
wiele radości. Zaś kartka, choć otrzymana od najmłodszych
i najmniejszych choroszczan, była największą – wyraźnie
wyróżniającą się spośród wszystkich pocztówek przesłanych
z okazji Świąt Wielkanocnych do choroskiego magistratu. Wizyty
uczniów, przedszkolaków i najmłodszych mieszkańców gminy
Choroszcz w Urzędzie Miejskim w Choroszczy tuż przed świętami
oraz z okazji innych uroczystości czy rocznic stały się swoistą
tradycją. To piękny zwyczaj – przyznaje Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. Cieszę się, że nasz urząd jest instytucją
otwartą, którą chcą odwiedzać nasi mieszkańcy.
Wizyty dzieci i młodzieży w choroskim magistracie należą do
szczególnie wdzięcznych, pozytywnych, sprawiających wszystkim
wiele radości. Cieszymy się z nich i stale do urzędu zapraszamy.
UM
fot. M.Sokół

Ulica Mickiewicza jest drogą powiatową, drogą reprezentacyjną,
można powiedzieć, gdyż tą trasą wjeżdżamy do Choroszczy od
strony Białegostoku czy Warszawy, i kierujemy się bezpośrednio
do Rynku 11 Listopada – jednego z najważniejszych, jeśli
nie najważniejszego miejsca w mieście – wyjaśnia Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Tymczasem ulica ta była
w opłakanym stanie – nawierzchnia nierówna, popękana,
rozpadała się na naszych oczach – od lat wymagała remontu. Nie
zachęcała do odwiedzenia Choroszczy. Teraz chcemy to zmienić i
już jesienią ul. A. Mickiewicza odzyska swój blask.
Dzięki przebudowie ulica Adama Mickiewicza w Choroszczy zyska
zupełnie nową nawierzchnię wraz z całą infrastrukturą wodnokanalizacyjną i sanitarną. Wzdłuż traktu powstaną nowe chodniki
dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, a także po lewej stronie
w kierunku drogi S8 – na odcinku od ul. J. Słowackiego do ul. K.K.
Baczyńskiego – ścieżka rowerowa.
Remont kolejnej ulicy w mieście Choroszcz oznacza utrudnienia
w ruchu. Prosimy zatem wszystkich mieszkańców i użytkowników
dróg o cierpliwość, rozważną jazdę, zwracanie uwagi na znaki
i tablice informujące o objazdach. Prosimy także o wyrozumiałość
– dzisiejsze utrudnienia i niedogodności zaprocentują już jesienią,
kiedy będziemy mogli cieszyć się nowym, zmodernizowanym
szlakiem komunikacyjnym w mieście, służącym wszystkim na
wiele następnych lat.
UM
fot. U.Glińska
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Śladami historii Choroszczy...

Na styczniowym spotkaniu TPCH w M-GCKiS w Choroszczy
pojawił się nieoczekiwanie pan Franciszek Kraśnicki. Pragnął
podzielić się z zebranymi informacjami o historii Choroszczy,
które gromadził dzięki wspomnieniom swoich rodziców.
Szczególnie utkwiły Mu w pamięci te z okresu II wojny
światowej.
Ojciec pana Franciszka - Mieczysław – był wówczas zatrudniony
w szpitalu w Choroszczy, miał przepustkę nocną, gdyż pracował
na zmiany. Ponadto pełnił funkcję komendanta OSP. Matka pana
Franciszka - Apolonia - wspominała często dzień 24 czerwca
1941 roku, gdy Rosjanie, stacjonujący wówczas w Choroszczy,
aresztowali ówczesnego proboszcza, księdza Franciszka Pieściuka.
Powodem była śmierć żołnierza rosyjskiego zastrzelonego na
rynku w Choroszczy. Podejrzewano partyzantów, ale plotki
głosiły, iż dwóch Rosjan pokłóciło się i jeden zastrzelił drugiego.
Za tę śmierć miał odpowiedzieć ksiądz Pieściuk. Tę wiadomość
przyniósł do domu państwa Kraśnickich Żyd Jakub Lichtenstein,
aptekarz, informując rodziców pana Franciszka, że proboszcz ma
zostać rozstrzelany.
W domu państwa Kraśnickich mieszkało wówczas rosyjskie
małżeństwo, do którego udała się pani Apolonia z prośbą
o wstawiennictwo w uratowanie księdza. W pokoju była tylko
Rosjanka, jej mąż – kapitan – pojechał na patrol. Po wysłuchaniu
prośby kobieta oświadczyła, aby powołać się na jej męża
u dowódcy odpowiedzialnego za egzekucję. Aptekarz i pan
Mieczysław pobiegli przez rynek za Rosjanami, którzy eskortowali
księdza. Ten fakt zapamiętała też pani Peślakowa (miała wtedy
17 lat) mieszkająca przy rynku. Wyrok miał zostać wykonany
poza miasteczkiem. Gdy dobiegli, ujrzeli klęczącego proboszcza.
Prosili żołnierzy, powołując się na rosyjskiego kapitana, aby
odstąpili od egzekucji. Po pewnym czasie Rosjanie oddali strzał
w górę i oddalili się, rezygnując z wykonania wyroku.
Pan Franciszek uważa, że ta interwencja jego ojca i aptekarza
Lichtensteina uratowała życie księdzu Pieściukowi.

Opowiadanie pana Franciszka Kraśnickiego,
korzystając z Jego osobistych notatek,
zapisała Anna Dąbrowska - Czochańska

Choroszcz, 6.04.2018

gazeta.choroszcz.pl

„Jak Ty nic nie rozumiesz” teatru The M.A.S.K. na scenie M-GCKiS!

Centrum Kultury teatrem żyje! Tak w jednym zdaniu można
określić atmosferę, która towarzyszy ostatnim wydarzeniom,
jakie mają miejsce w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy. W minioną sobotę, 21 kwietnia, nasza
instytucja miała przyjemność gościć kolejnych, znakomitych
artystów teatralnych. Tym razem Centrum Kultury odwiedził
teatr The M.A.S.K. z Bielska Podlaskiego, który zaprezentował
spektakl pt. „Jak Ty nic nie rozumiesz”.
Utrzymany w komediowej konwencji spektakl opowiadał losy
trzypokoleniowej rodziny, która musiała stawić czoła procesom zmian międzypokoleniowych. Widzowie byli więc świadkami zmagań bohaterów z upływającym czasem: ich perypetii
związanych ze zmianą życiowej roli, czy walki z kryzysem wieku
średniego. Mogli oni zaobserwować także w jaki sposób kolejne
pokolenia powielają nabyte w trakcie okresu dojrzewania schematy zachowań swoich rodziców lub dziadków (również w komunikacji interpersonalnej). Z kolei dzięki temu, iż losy postaci
były okraszone dużą dawką humoru, a odbiór przedstawienia
uatrakcyjniały chwytliwe dialogi, ciekawa scenografia i barwne

kostiumy, widzowie mogli jeszcze lepiej odnieść uczucia bohaterów oraz sytuację, w której się znaleźli do swojego życia.
Lekka, wręcz kabaretowa atmosfera spektaklu spotkała się
z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony licznie zgromadzonej
w tym dniu choroszczańskiej publiczności. Potwierdzały to ich
entuzjastyczne reakcje w czasie przedstawienia i tuż po jego
zakończeniu. Szczególnie dało się to zaobserwować podczas
sceny ukazującej zmiany w relacji damsko-męskiej, spowodowanej rutyną dnia codziennego. Egzystencjonalne, pełne dylematów wypowiedzi dorosłej już Hani – bohaterki granej przez
Annę Owerczuk – uwydatniane w rozmowie z mężem Andrzejem
(Krzysztof Olejniczak), zapoczątkowały salwę śmiechu na sali.
Liczymy więc na to, że spektaklem „Jak Ty nic nie rozumiesz” zapoczątkowaliśmy współpracę z teatrem M.A.S.K. . Całej ekipie
aktorskiej życzymy zaś kolejnych sukcesów i ciekawych, zawodowych wyzwań!

gazeta.choroszcz.pl
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Sukces gimnazjalistek w Konkursie Historycznym „Mikołaj Kopernik i jego czasy”
wiedzę uczestników na temat dokonań Mikołaja Kopernika oraz
wydarzeń z historii Polski i Europy na przełomie XV i XVI wieku.
Tego samego dnia obyło się uroczyste podsumowanie VII
Konkursu Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy” oraz
wręczenie nagród przez pana Wojciecha Janowicza, dyrektora
Szkoły Handlowo - Ekonomicznej w Białymstoku oraz pana
Grzegorza Przeździeckiego, nauczyciela historii w tejże placówce.
Wśród laureatów turnieju znalazła się Dominika Jacejko, która
zajęła II miejsce, natomiast Agata Roszkowska i Katarzyna
Markowska uzyskały tytuł finalisty VII Konkursu Historycznego
„Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Dziewczęta oprócz dyplomów

Trzy gimnazjalistki ze Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy wzięły udział w wojewódzkim finale
VII Konkursu Historycznego „Mikołaj Kopernik i jego czasy”,
który odbył się 16 kwietnia 2018 roku w Szkole Handlowo-

Kopernik i jego czasy”. Gimnazjalistki z dużym zaangażowaniem
i zapałem przez kilka miesięcy przygotowywały się pod kierunkiem
nauczycielki historii - pani Ewy Zalewskiej do kolejnego etapu
turnieju, zgłębiając życiorys Mikołaja Kopernika oraz poszerzając

Ekonomicznej im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

wiedzę historyczną.

Dominika Jacejko z klasy II b oraz Katarzyna Markowska i Agata
Roszkowska z klasy II a w grudniu 2017 roku wygrały szkolone
eliminacje i tym samym awansowały do finału konkursu „Mikołaj

16 kwietnia bieżącego roku Dominika, Agata i Katarzyna wzięły
udział w finale konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu
wiedzy składającego się z kilkudziesięciu poleceń sprawdzających

odebrały również wartościowe nagrody. Turniej miał na
calu propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy
o jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziejach
Polski, twórcy teorii heliocentrycznej, wybitnym ekonomiście
i wszechstronnym człowieku Renesansu – Mikołaju Koperniku,
jego życiu i dokonaniach oraz osiągnięciach politycznych,
gospodarczych i kulturalnych Polski oraz Europy od poł. XV wieku
do poł. XVI wieku. Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Podlaskiego, Instytut Historii i Nauk
Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Badań
Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
naukowych.
Ewa Zalewska

Poezja uczy nas patriotyzmu

Jesteśmy narodem o bogatej historii, który z dumą celebruje
własną przeszłość, by móc z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Musimy pamiętać o tym, co najważniejsze, aby stając się
obywatelami Europy, nie zapomnieć o wartościach, które przez
wieki stanowiły o naszej sile i tożsamości narodu polskiego.
Rok 2018 został ogłoszony rokiem upamiętniającym 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to
znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw
patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa
i narodu polskiego.
W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie
„Szkoła młodych patriotów”, w którym Szkoła Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza w Choroszczy bierze udział, dnia 13 kwietnia
2018 roku w świetlicy szkolnej został przeprowadzony konkurs
recytatorski pod hasłem „POEZJA UCZY NAS PATRIOTYZMU”.
Miał on na celu rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie

wrażliwości na piękno ojczystego języka,
rozwijanie umiejętności recytatorskich,
upowszechnianie znajomości polskiej
poezji
patriotycznej,
odkrywanie
i rozwijanie uzdolnień artystycznych
wśród uczniów oraz przygotowanie dzieci

Ewa Zalewska. Przy ocenie komisja konkursowa kierowała się
następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji ucznia,
znajomość wiersza, interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja
i wyrazistość, oryginalność występu. Po wysłuchaniu recytacji
wierszy wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, jury
oceniło i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach

i młodzieży do wystąpień publicznych.

wiekowych.

Konkurs spotkał się z zainteresowaniem
uczniów naszej szkoły. Do rywalizacji
zgłosiło się 17 osób. Zostali oni podzieleni
na kategorie wiekowe klasy IV – VI
szkoły podstawowej oraz klasy VII szkoły
podstawowej i klasy II – III oddziałów

A oto wyniki konkursu:

gimnazjalnych. Uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali
się do konkursowego występu. Przy wsparciu nauczycieli
języka polskiego i historii dobierali repertuar, co było okazją
do poznania twórczości polskich poetów oraz poszerzenia
wiedzy na temat wydarzeń historycznych ukazanych
w wybranych utworach. Następnie uczniowie ćwiczyli i doskonalili
umiejętności recytatorskie, aby w podniosły, emocjonujący
i wymowny sposób zaprezentować wiersze patriotyczne. Przy
okazji kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, uczyli
się szacunku do państwa i narodu polskiego. Podczas występów
konkursowych można było wysłuchać znanych i mniej znanych
utworów wielu polskich poetów: M. Konopnickiej, C. K. Norwida,
S. Goszczyńskiego, T. Różewicza, K. I. Gałczyńskiego, A. Oppmana,
A. Słonimskiego, L. Staffa czy W. Szymborskiej. W jury konkursu
zasiedli nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz - pani Celina
Zubrycka oraz nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie - pani

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Piotr Wrona klasa 5a
II miejsce – Miłosz Mancewicz klasa 4d
III miejsce – Aleksandra Dobrogowska klasa 4a
W kategorii klas VII szkoły podstawowej oraz klas II – III
oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce – Elżbieta Krysiewicz klasa 3c
II miejsce – Dominika Jacejko klasa 2b
III miejsce – Zuzanna Grądzka klasa 3a
Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „POEZJA UCZY NAS
PATRIOTYZMU” zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi
upominkami.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Celina Zubrycka i Ewa Zalewska
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Lekcje o Funduszach Europejskich

Uczniowie klas gimnazjalnych II A i II B Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w dniach 26 i 28 marca
2018 r. na zajęciach wiedzy o społeczeństwie wzięli udział
w „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Jest
to kolejna edycja akcji edukacyjnej promującej Program Rozwój
Polski Wschodniej realizowanej przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród
młodzieży z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego
wiedzy na temat przedsiębiorczości w kontekście Funduszy
Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi.
W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z prezentacją dotyczącą
Funduszy Europejskich oraz możliwości, jakie dają te programy
młodym mieszkańcom Polski Wschodniej. Obejrzeli film
informacyjny na temat, czym są platformy startowe dla nowych
pomysłów, kto może z nich skorzystać oraz jakiego rodzaju

wsparcie oferują one młodym przedsiębiorcom.
Następnie gimnazjaliści przeczytali komiks pt. „Gra o start-up”,
opowiadający historię grupy młodych przyjaciół, którzy wspólnie
pracowali nad nową grą komputerową „Slavic Monsters”.
Za namową rodzica jednego z nich postanowili przekuć swój
pomysł w udany biznes. Podjęli próbę stworzenia start-upa
z pomocą Platformy Starowej Programu Polska Wschodnia.
Na przykładzie działań tej grupy przyjaciół uczniowie poznali
zasady i etapy procesu rekrutacji do start-upu. Mieli okazję
dowiedzieć się jak założyć start-upa, czyli wystartować
z własnym pomysłem na działalność przy wsparciu finansowym
i mentorskim ekspertów unijnych i w jaki sposób Fundusze
Europejskie mogą im pomóc przełożyć swoje pomysły
w innowacyjny biznes. Ta część zajęć zakończyła się zadaniem
konkursowym, które polegało na ułożeniu chronologicznie
ścieżki udziału w programie „Platformy startowe dla nowych

pomysłów”. Najszybciej i najlepiej z zadaniem poradzili sobie:
Agata Roszkowska, Katarzyna Markowska i Natalia Sodowska
z klasy II a oraz Dominika Jacejko, Aleksandra Ambrożewicz
i Jakub Sakowicz z klasy II b. Uczniowie otrzymali drobne
upominki – bony podarunkowe do zrealizowania w sieci sklepów
EMPiK.Następnie gimnazjaliści obejrzeli wywiad z ambasadorem
projektu – Piotrem Psyllosem. Poznali historię tego młodego,
ale niezwykle utalentowanego programisty i elektronika
mieszkającego na Podlasiu, który pierwsze swoje projekty
zaczynał konstruować w wieku 6 lat, a będąc jeszcze uczniem
technikum rozpoczął prace nad założeniem własnego startupu. Wynalazki Piotra Psyllosa zostały docenione i nagrodzone
w wielu konkursach i rankingach na całym świecie. Na
zakończenie lekcji uczniowie wykonali dodatkowe ćwiczenia –
krzyżówkę i zgadywankę, dzięki którym sprawdzili, co zapamiętali
o Funduszach Europejskich.
Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu „Lekcja
o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II” bardzo
zainteresowały choroszczańskich gimnazjalistów. Poszerzyły ich
wiedzę na temat Funduszy Europejskich, a szczególnie Programu
Polska Wschodnia. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób
Fundusze Europejskie mogą im pomóc przełożyć swoje pomysły
w innowacyjny biznes. Zrozumieli również, jak niezwykle ważna
we współczesnym świecie jest przedsiębiorczość, kreatywność
oraz rozsądny i przemyślany wybór ścieżki zawodowej.
Wierzymy, że zajęcia zainspirowały naszych gimnazjalistów
do działania i wśród nich znajdą się w przyszłości osoby, które
przy wsparciu Platformy Startowej Programu Polska Wschodnia
założą innowacyjne przedsiębiorstwa.
Ewa Zalewska

Łączy nas pamięć Akcja „Żonkile” 2018
społeczności żydowskiej Warszawy tuż przed wybuchem wojny,
poznali okoliczności utworzenia getta oraz toczące się w nim życie codzienne do momentu wybuchu powstania. Kluczowa część
prezentacji ukazała przebieg powstania w getcie warszawskim
z całym jego ładunkiem emocjonalnym i dramaturgią wydarzeń.
Pozwoliła uczniom zrozumieć niemoc powstańców, ale również
chęć walki o to, by umrzeć z honorem, a nie z głodu, czy w obozie
koncentracyjnym. Następnie gimnazjaliści obejrzeli film pt. „Holokaust oczami dziecka” ukazujący relacje dzieci, które ocalały,
przeżyły czas Zagłady. Do tego dokumentu wybrano fragmenty
reminiscencji, które z jednej strony oddają prawdę o tamtych
czasach, a z drugiej nie epatują nadmiernym okrucieństwem
i przemocą. Wspomnienia beztroskiego dzieciństwa przed wojną, zderzone z tragiczną codziennością czasów Zagłady, archiwalne fotografie uzupełnione o komentarz historyczny wiernie
oddają wymiar tej ogromnej tragedii. Podczas Holokaustu zamordowano sześć milionów ludzi. Umierali mężczyźni, kobiety
i dzieci, umierali tylko dlatego, że urodzili się Żydami…
Władze Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiły datę 19 kwietnia, jako Dzień Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałaniu
Zbrodniom Przeciw Ludzkości. Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy po raz kolejny uczcili
ofiary Holokaustu. W bieżącym roku szkolnym obchody Dnia
Pamięci o Holocauście połączyliśmy z udziałem w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” zorganizowanej
przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ma ona na celu
upamiętnienie 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim,
które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej
Europie.
Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie której
wywieziono do Treblinki prawie 300 tysięcy Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 tysięcy osób. Oddziały niemieckie
do ostatecznej likwidacji getta przystąpiły 19 kwietnia 1943 r.
Przeciwstawili się im członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. W nierównej walce
słabo uzbrojeni powstańcy wytrwali trzy tygodnie. W tym czasie
Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc dom po domu, zabijając
i wywożąc Żydów do obozów. Ostatecznie też 8 maja w otoczonym przez Niemców schronie przy ulicy Miłej przywódca walk
Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu powstańców
odebrali sobie życie. Za symboliczną datę zakończenia powsta-

nia uznaje się 16 maja 1943 r., gdy Niemcy wysadzili Wielką
Synagogę na Tłomackiem. Getto warszawskie przestało istnieć.
Nielicznym bojowcom udało się wydostać kanałami z płonącego
getta. Jednym z nich był ostatni dowódca ŻOB Marek Edelman.
To właśnie z jego osobą związane są żonkile - symbole akcji społeczno-edukacyjnej Muzeum POLIN. Marek Edelman w każdą
rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te rośliny
od anonimowej osoby. Sam również, co roku 19 kwietnia składał
pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile. Dziś mają one symbolizować pamięć,
szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica powstania w getcie warszawskim.
Dzień Holocaustu i 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim upamiętniliśmy w naszej szkole 17 kwietnia;
z powodu egzaminu gimnazjalnego, który odbywał się 19 kwietnia. Na korytarzu szkolnym zawisła okolicznościowa gazetka na
temat Zagłady narodu żydowskiego podczas II wojny światowej
oraz powstania w getcie warszawskim. Młodzież gimnazjalna
rozdawała nauczycielom i uczniom papierowe żonkile będące
symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. W ramach lekcji historii uczniowie drugich klas gimnazjum obejrzeli prezentację
pt. „Getto warszawskie” przygotowaną przez Muzeum POLIN.
Dzięki projekcji gimnazjaliści dowiedzieli się, jak wyglądało życia

Film bardzo zainteresował i poruszył młodzież. Skłonił do refleksji nad ciemną stroną natury ludzkiej oraz negatywnymi skutkami działania człowieka: wojną i ludobójstwem. W niektórych
klasach wywiązały się dyskusje na temat postaw Polaków wobec
walki Żydów w getcie warszawskim oraz Polaków, którzy pomagali ratować Żydów podczas II wojny światowej.
Ponadto uczniowie zastanawiali się, dlaczego w cywilizowanej
Europie doszło do Holocaustu. Dzielili się swoimi odczuciami na
temat tego, co przeraża i wstrząsa w relacjach dzieci - świadków
Shoah. Próbowali również wskazać, co należy czynić, by Holocaust się nie powtórzył.
Obchody Dnia Holocaustu oraz udział w ogólnopolskiej akcji
społeczno-edukacyjnej „Żonkile” umożliwiły gimnazjalistom poszerzenie wiedzy o tragedii 6 milionów Żydów. Młodzież jednogłośnie stwierdzała, że o tych, którzy zginęli w czasie zagłady, nie
wolno zapomnieć. Wiedza o Holokauście powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom, by pamiętając o tragedii kreowały
przyszłość wolną od nietolerancji, uprzedzeń i nienawiści.
Ewa Zalewska i Anna Kozłowska
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Chorcon 2018

W dniach 7-8 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się II Podlaski Festiwal
Fantastyki CHORCON 2018. Atrakcyjny program przyciągnął
wielu sympatyków fantastyki, ale nie brakowało także tych,
którzy w tym świecie stawiali swoje pierwsze kroki.
Od sobotniego poranka do późnych godzin nocnych oraz
w niedzielę Centrum Kultury wypełniały gry, spotkania, pokazy
i warsztaty związane z szeroko rozumianą fantastyką. Uczestnicy
zjechali do Choroszczy z całego województwa, a także z Polski
– z Olsztyna, Wrocławia, Poznania czy Łodzi. Sercem festiwalu
był Games Room (pokój gier), który pękał w szwach. Uczestnicy
mogli tu nauczyć się grać w wiele gier bitewnych, planszowych
i karcianych pod okiem instruktorów z Choroskiego Klubu Gier
Planszowych.
Drugim dużym blokiem były gry fabularne RPG, które przez wiele
godzin skupiły licznych graczy. RPG (role-playing game) to gra
wyobraźni, w której gracze wcielają się w postaci i odgrywają je
w świecie wykreowanym w wyobraźni przez narratora zwanego
mistrzem gry. Ponadto od rana do późnej nocy trwały rozgrywki
dla wszystkich chętnych.
Podczas festiwalu w Choroszczy nie zbrakło spotkań, warsztatów
i prelekcji fantastycznych. Nowością w tym roku były warsztaty
makieciarskie, podczas których można było zbudować makiety
Goblińskiego Miasteczka. Ponadto odbyły się spotkania pt.
„Poprawność polityczna w komiksach Marvela i nie tylko” oraz
„Polcon – jak to było, jak to będzie”, którego prelegentem był
Smok Fandomu, Grzegorz Kozubski. Spotkanie dotyczyło historii
Polconów i Fandomu w Polsce (także tego, jak kiedyś działały

kluby gier) oraz kolejnej już edycji Polconu 2018 w Białymstoku.
Wielkim powodzeniem cieszyło się „Spotkanie z Baniakiem”, czyli
rozmowa ze znanym Youtuberem, twórcą kanału Baniaka Bańka,
miłośnikiem fantastyki i doradcą osób stawiających pierwsze
kroki w świecie RPG’ów oraz tych, którzy osiągnęli już poziom
mistrzowski. Z Michałem Bańką przyjechali także gracze, którzy
chętnie udzielali odpowiedzi na pytania publiczności. Dzielili się
swoją wiedzą i doświadczeniem.

imprezy są robione przez graczy dla graczy.

Oprócz tych niezwykłych atrakcji, można było obejrzeć
i przymierzyć stroje postaci fantastycznych. Ponadto
w trakcie festiwalu uruchomiona została strefa dziecka, gdzie
najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, grach
i konkursach. Festiwal Chorcon w Choroszczy nawiązywał mocno
do tradycji konwentów w Polsce, która to zakłada, że tego typu

Serdecznie dziękujemy partnerom: OverWatch Klub Gier
Bitewnych, Baniak Baniaka, Żywia – Białostocki Klub Larpowy.

Festiwal odbył się dzięki wolontariackiej pracy wielu osób
prywatnych i zrzeszonych w klubach gier oraz partnerom, którym
dziękujemy serdecznie za poświęcony czas i energię, dzięki
czemu w Choroszczy mogła odbyć się tak niesamowita impreza.
Organizatorem festiwalu było Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy oraz Burmistrz Choroszczy.

Dziękujemy sponsorom: Black Monk, Adamowi Masłowskiemu,
właścicielowi sklepu „Materiały Budowlane Plus” w Choroszczy.

Opowiem Wam…

W poniedziałkowe popołudnie (9 kwietnia br.) kilkadziesiąt
osób przybyło do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy na kolejne „Spotkanie z historią”. Bohaterką
tej „biesiady historycznej” była Barbara Bielawiec, wnuczka

Sybiraków: Waleriana i Heleny Węglewskich; autorka książki
„Opowiem Wam…”; sekretarz zarządu Wspólnoty Wnuków
Sybiraków.

Po oficjalnym powitaniu przez Wojciecha Jastrzębskiego
z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu i przedstawieniu
autorki przez Józefa Waczyńskiego, prezesa zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy, rozpoczęło się „sybirackie” spotkanie.
Obecni byli członkowie Związku Sybiraków (ZS): z Białegostoku
Pani Janina Rutkowska, koło choroszczańskie ZS reprezentowali
członkowie prezydium zarządu ZS: Jan Romańczuk (prezes),
Wanda Romanowska-Kusińska (sekretarz) i Ewa Jeżyna (skarbnik).
W trakcie prezentacji multimedialnej Pani Barbara przedstawiła
dramatyczne losy rodziny Węglewskich, przedwojennych
nauczycieli z Augustowa, zesłanych przez Sowietów na nieludzką
ziemię. Sybiracki szlak zawiódł Waleriana do łagru w Komi
(ZSRR), a Helenę do Kazachstanu w okolice Pawłodaru. Ich dwie
córki udało się uchronić przed wywózką-pozostały w kraju pod
opieką krewnych. Po zawarciu paktu Sikorski-Majski w 1941 roku
Węglewscy znaleźli się w armii gen. Władysława Andersa, gdzie
uczyli polską młodzież w Szkole Junaków i Szkole Młodszych
Ochotniczek. W dalszej części spotkania odbyła się prezentacja
książki pt. „Opowiem Wam…”, napisanej i zilustrowanej przez
Panią Barbarę. Publikacja jest pięknym przykładem dokumentacji
wojennych losów swoich przodków, wyrwanych ze swoich gniazd
rodzinnych i rzuconych w odległe rejony Sybiru. Spotkanie było
okazją do ożywionej dyskusji, związanej z wojennymi przeżyciami
polskich rodzin. Głos zabrali obecni Sybiracy: Ewa Jeżyna, Wanda
Romanowska-Kusińska, Janina Rutkowska, sędziwy Stanisław
Bałdyga i Jan Romańczuk. Poniedziałkowe spotkanie było
prawdziwą lekcją regionalnej historii, o której musimy pamiętać
i przekazywać przyszłym pokoleniom.
JW. (TPCh)
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Kilkudziesięciu miłośników historii regionalnej przybyło w
poniedziałkowy wieczór 26 marca do Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na „Spotkanie z
historią”. Jego gościem był Jerzy Antoni Rybnik, legenda
białostockiej „Solidarności”, syn ppłk. Aleksandra Rybnika ps.
Dziki.

Białystok, 19 kwietnia 1946 roku został aresztowany a następnie
sądzony (w dniach 18 – 20 lipca 1946 r.) w pokazowym procesie,
w sali białostockiego kina „Ton”. Rybnika wraz z sześcioma
podwładnymi skazano na karę śmierci. 11 września tr. A. Rybnik
został stracony, a miejsce jego pochówku do dziś nie jest znane.
W tym czasie jego syn Jerzy miał wówczas niespełna 3 miesiące.
Poniedziałkowe spotkanie, trwające ponad dwie godziny było
prawdziwą lekcją historii o „Żołnierzu Niezłomnym” i jego Synu.
Podczas spotkania Pan Jerzy Rybnik opowiadał o trudnej
przeszłości, ostatnią wolą żołnierza AK było postawienie dla
niego skromnego krzyża w znaczącym dla niego miejscu. Syn
wypełnił jego wolę. W opowieściach Jerzego Rybnika pojawiały
się także współczesne wątki, pytania o przyszłość Polski oraz o
to, jak wyglądać powinna nasza wolność. Z pewnością spotkanie
dało do myślenia zgromadzonym słuchaczom i zapadnie w
pamięci na długo.

Spotkanie z Jerzym Rybnikiem

Przybyłych uczestników tej „Biesiady historycznej” powitał
Przemysław Waczyński, dyrektor M-GCKiS, a postać Pana Jerzego
Rybnika przybliżył Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem
słuchali niezwykle ciekawych wspomnień organizatora
białostockiej „Solidarności”, tej legalnej jak i działającej w
podziemiu, w stanie wojennym. Nie zabrakło tam również wątków
regionalnych, związanych z Jego ojcem, Aleksandrem Rybnikiem,
oficerem Armii Krajowej, który był m.in. komendantem obwodu
Białystok-Powiat Armii Krajowej (podlegały mu między innymi
placówki AK w Barszczewie, Choroszczy i Starosielcach). Pełniąc
funkcję zastępcy Prezesa Okręgu Wolność i Niezawisłość

TPCh

Pokaz filmu „Zerwany Kłos”
W sobotni wieczór 17 marca w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy odbyła się projekcja filmu
„Zerwany Kłos”.
Film ten zgromadził sporą publiczność. „Zerwany Kłos” to
opowieść o błogosławionej męczennicy Karolinie Kózkównie
zamordowanej przez rosyjskiego żołnierza w 1914 roku.
W okolicach Tarnowa stacjonują rosyjscy żołnierze.
Szesnastoletnia
Karolina
Kózkówna
ponosi
śmierć,
broniąc się przed żołnierzem, który usiłuje ją zgwałcić. Jej
ojciec cierpi, gdyż obwinia siebie za śmierć córki. Drugim
wątkiem filmu jest historia Teresy, która skrywa mroczną
tajemnicę o gwałcie zadanym jej przez kozaka Sorokina.
Film został wyprodukowany przez Fundację Lux Veritatis
przy wsparciu Telewizji Trwam. Twórcami filmu są studenci
i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu.

„Mała Pasja” zagościła w Choroszczy
Dawno, dawno temu Pan Jezus chodził po świecie, a jego
wędrówkom towarzyszył pies. Historię tej przyjaźni można
było obejrzeć w sobotni wieczór 24 marca 2018 r. Widowisko
w wykonaniu Teatru Latarnia podziwiała licznie zgromadzona
publiczność.
W sobotni wieczór 24 marca 2018 roku na auli Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy została wystawiona
sztuka pt. „Mała Pasja” Teatru Latarnia. Historia o tym, jak pies
stał się pierwszym przyjacielem człowieka zgromadziła wielu
widzów w każdym wieku. Zanim na scenie pojawił się wielki
wóz, bohater spektaklu oświetlony jedynie lampą naftową
pytał widownię o to, czy nie widzieli gdzieś jego psa. Spektakl
angażował wiele zmysłów: pobudzający wyobraźnię pojazd,
wokół którego toczyła się gra aktorska był najbardziej znaczącym
elementem scenografii, a gra świateł dopełniała wrażeń
artystycznych. Bohater wyglądający jak włóczęga, ciągnie swój
wóz, który jest dla niego całym światem. Pies natomiast staje
się najwierniejszym towarzyszem. Sceny z codziennego życia
Pana Jezusa ukazują człowieczeństwo Boga, któremu nieobce
są emocje osamotnienia, ubóstwa, radości czy smutku. Spektakl
rozgrywał się w ciszy. Jedynie w końcówce opowieści pojawiła
się muzyka na żywo, która najmłodszych widzów porwała do
tańca, a trochę starszych wprowadziła w zadumę z lekką nutą
dramatyzmu. Historia psa Pana Jezusa jest bowiem słodko –
gorzka. Z jednej strony jest opowieścią o pięknej przyjaźni,
z drugiej wierności, która prowadzi bohaterów poprzez chwile
dobre i tragiczne.
W roli głównej zobaczyliśmy Mateusza Tymurę, któremu
towarzyszyła Paulina Karczewska. Oboje są również reżyserami
i scenografami widowiska. Opowieść została oparta na
fragmentach powieści „Chłopi” Władysława Reymonta.

gazeta.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”

Kultura

11

Anna Partyka-Judge w Dyskusyjnym Klubie Książki
Pisarka Anna Partyka-Judge była gościem kwietniowego
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy. 20 kwietnia (piątek) autorka spotkała się
z czytelnikami, aby opowiedzieć o swoich książkach oraz
doświadczeniach życiowych, które ukształtowały jej ciekawą
i barwną osobowość.
Anna Partyka-Judge jest pochodzącą z Pomorza pisarką,
miłośniczką muzyki, poezji oraz teatru. Swoją pisarską
karierę rozpoczęła od tworzenia wierszy, które publikowała
w czasopismach, almanachach oraz we własnych tomikach.
Autorkę – która przyjechała do Choroszczy prosto z Hiszpanii –
przywitali dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
Przemysław Waczyński oraz kierownik Biblioteki Publicznej
Elżbieta Wróblewska.
Podczas spotkania w Choroszczy Pani Anna opowiadała o poezji,
którą rozumie szeroko – jako swoistą drogę życiową człowieka
oraz wszystkie ludzkie działania, które budują świat jego
wartości. W tym sensie – jak powiedziała jedna z uczestniczek
spotkania – każdy z nas jest poetą.
Pani Anna przyznała, że poezja – od której rozpoczęła swoją
literacką działalność – pozwalała jej niejako „ukryć się” za jej
wieloznacznością. Dlatego proza – kolejny etap pisarskiej drogi
p. Partyki-Judge – w pełni odsłoniła jej wnętrze i światopogląd.
W trakcie spotkania pani Anna bardzo ciekawie i barwnie
opowiadała o swoich wyborach życiowych, celach i miłości.
Pisarka starała się prowadzić dialog z uczestnikami, co raz
zadając im pytania. Goście mogli też obejrzeć prezentację, która
towarzyszyła jej wypowiedzi oraz posłuchać muzyki, która jest
kolejną wielką pasją pisarki.
Autorka chętnie odpowiadała na pytania czytelników. Mówiła

o wyprowadzce do Anglii, gdzie poznała swojego przyszłego męża
oraz drugim domu, który stworzyła w Hiszpanii. Na koniec pisarka
podpisywała swoje najnowsze książki. W podzięce za wspaniałe
spotkanie kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy Elżbieta
Wróblewska podarowała autorce album o Choroszczy.

Kodowanie w Bibliotece

„Sklejka poetycka”
„Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił,
otrzymacie poemat”. Ta idea przyświecająca dadaistom była
głównym punktem znakomitych warsztatów, w których wzięła
dziś udział klasa VII a ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
Młodzież przekonała się, że każdy może być artystą i wcieliła się
w rolę poetów: ze skrawków starych gazet młodzi ludzie układali
poematy – wieloznaczne, zabawne, dające do myślenia. Efekty
twórczej pracy uczniów możecie podziwiać w Bibliotece.

Miło nam poinformować, że nasza Biblioteka Publiczna w Choroszczy zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Kodowanie w bibliotece”. Do projektu zostało przyjętych 85 bibliotek
z całej Polski, ale tylko 5 z Podlasia. Do udziału w projekcie
zaproszono biblioteki, które brały udział w pierwszej rundzie
Programu Rozwoju Bibliotek, zarówno jako biblioteki wiodące,
jak i partnerskie.
Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzyma sprzęt w formie zestawu, na który składać się będą:
– trzy tablety,
– trzy gry edukacyjne Scottie Go!
– trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami
(matą piankową i kompletem fiszek do ćwiczeń na macie).
Nasza biblioteka otrzymała już sprzęt. Poprzez ten projekt zajęcia w Bibliotece będą atrakcyjniejsze poprzez naukę podstaw
programowania, wykorzystując nowoczesne pomoce edukacyjne, takie jak roboty czy gry planszowe. Gra Scottie Go! umożliwi
prowadzenie ciekawych zajęć bez komputera, za to z tabletami,
w formie zabawy i z elementami rywalizacji. Z kolei robot Photon
to nowoczesna innowacyjna zabawka edukacyjna, produkowana
przez polską firmę Photon Entertainment. Z Photonem można
prowadzić zajęcia już najmłodszymi dziećmi (od 5. roku życia)
i stopniowo zwiększać poziom trudności. Na zajęciach będzie
można również wprowadzać elementy zabaw ruchowych z wykorzystaniem maty edukacyjnej i specjalnych fiszek.
Elżbieta Wróblewska

Po spotkaniu z choroskimi czytelnikami pani Partyka-Judge udała
się do Książnicy Podlaskiej, gdzie poprowadziła warsztaty dla
bibliotekarzy z województwa podlaskiego.

Sklejka poetycka to innowacyjne warsztaty edukacyjno-kulturalne, których pomysłodawcą i realizatorem jest Marcin Koziński
z Muzeum Wojska w Białymstoku( historyk, kustosz, stypendysta
MKiDzN, animator kultury), który zaprosił do współpracy Książnicę Podlaską – Bibliotekę Powiatu Białostockiego. Ta z kolei wytypowała do projektu biblioteki gminne m.in. naszą bibliotekę. To
już druga edycja „Sklejki”, która tym razem zawitała również do
nas. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni!
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„Kobiety Mówią” przed nami! W tym roku mówią o MARZENIACH

Jest nam bardzo miło poinformować, że w bieżącym roku reaktywujemy w Choroszczy wydarzenie
pn. „Kobiety mówią z głębi duszy i ciała…”. „Kobiety
mówią” to wyjątkowe SPOTKANIE kobiet (choć nie
tylko) w różnym wieku, rożnych profesji, doświadczeń, miejsca zamieszkania, pochodzenia… Te charakterystyki nie są ważne, jeśli kobiety chcą mówić.
A chcą. W 2018 roku „Kobiety mówią z głębi duszy
i ciała o… MARZENIACH”. Tegoroczna edycja odbędzie się 13 maja o godz. 13:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
„Kobiety Mówią” to czas rozmów, inspiracji, oderwania się od codziennych obowiązków i celebrowania
kobiecości – spotkania wyjątkowych kobiet z innymi
wyjątkowymi kobietami. W poprzednich latach rozmawialiśmy o kobietach po prostu, o ich niecodziennej codzienności. Na tegoroczną edycję zapraszamy
wszystkie kobiety kochające marzenia! Marzenia bowiem są naszą ideą przewodnią.
Będziemy rozmawiać o tym, jak marzyć i co zrobić,
by nasze pomysły stały się rzeczywistością. Pomoże
nam w tym Pokój Marzeń – interaktywna instalacja
w przestrzeni, przygotowana przez choroszczanki,
artystki i animatorki kultury: Izabelę Dąbrowską,
Darię Ostrowską i Emilię Kosakowską. W Pokoju
Marzeń, w towarzystwie kobiet przedstawiających
żywioły będzie można oddać się własnym fantazjom,
pomyśleć o niebiskich migdałach i prawdziwie
pobujać w obłokach. Po co? Dla twórczej realizacji
i samopoznania.

Na ziemię – ale z miękkim lądowaniem, ponieważ
na ziemię stworzoną z pasji do marzeń – sprowadzą
nas wyjątkowe: aktywne i energetyczne kobiety,
które doskonale wiedzą, jak realizować marzenia

i nimi żyć. Nie, nie mrzonkami – MARZENIAMI.
Spotkamy się z fotografką Agnieszką Lilyą Fałat –
mentorką i animatorką warsztatów W obronie
marzeń, która wie, że niemożliwe jest jak najbardziej
możliwe. Porozmawiamy z Urszulą Paśnikowską –
bizneswoman, która, podążając za swoimi
pragnieniami, zbudowała firmę i markę – Matka
Polka Hybrydowa, słowem swój sukces oparła na
Marzeniach wymalowanych hybrydą.

Spojrzymy także na Choroszcz, bo Choroszcz także
ma marzenia i je realizuje. W tej lokalnej przestrzeni
tajemnicę równania M=m3 rozwiąże przed nami
Anna Waśkowska – mama, muzyk, pedagog,
choroszczanka, szefowa Mroźnych Stworów, która
odwiedzi nas wraz ze swoimi Córkami.
Zobaczymy też jak Podlasie marzy i tworzy.
W tej części spotkania Przeczytamy marzenia
i wyczytamy sukces wspólnie z Dorotą Sokołowską,
dziennikarką Polskiego Radia Białystok, promującą
czytelnictwo recenzentką teatralną, wielokrotnie
nagradzaną autorka audycji i reportaży. Z kolei Urodą
marzeń zainspiruje nas Magdalena Gołaszewska,
dziennikarka Telewizji Polskiej, trener wystąpień
publicznych, media coach, prowadząca setki
programów „na żywo”, wielkie koncerty plenerowe
i kameralne, gale i konferencje.

Jak co roku podczas spotkania „Kobiety Mówią”,
oprócz warsztatów i rozmów, będzie można skorzystać
z szeregu dodatkowych atrakcji, np.: profesjonalnego
makijażu pn. Ja – pomalowana marzeniami –
w wykonaniu: Anna Rua Make Up, Urszula Choruży
Make up, Natalia Oświęcińska Make up by Nat;
z porad Smacznej Terapii, będzie można obejrzeć

wystawę fotografii W obronie marzeń Agnieszki Lilii
Fałat.
Wspaniałą ofertę i niespodzianki przygotowali
uczestniczkom także zaproszeni na spotkanie
Wystawcy i Sponsorzy, m.in. karnety do SPA Dworu
Czarneckiego, vouchery Restauracji Forma, upominki
Mydlarni Cztery Szpaki, usługi pielęgnacyjne szkoły
Cosinus, Matki Polki Hybrydowej i in.
Jak co roku, w trakcie spotkania kawą i słodkim
poczęstunkiem będzie można raczyć się do woli,
a każda z Pań, tradycyjnie już, wyjdzie ze spotkania
z miłą niespodzianką.

Bezpłatne wejściówki na wydarzenie będą dostępne
w Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w pierwszym
tygodniu maja. Zachęcamy do śledzenia informacji
o spotkaniu i bycia z nami na bieżąco.
Bądź tego dnia z nami! Przyjdź sama, z siostrą,
mamą, córką, koleżanką, przyjaciółką – z kim
chcesz! Zrealizujmy marzenia wspólnie!
Zapraszamy!
***
Organizatorami spotkania są:
Fundacja Pro Future prowadzona przez Katarzynę
Wardzińską
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy
Patronat medialny: „Gazeta w Choroszczy”, Portal
obcasypodlasia.pl
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Rekordowe „Słowo o Polsce”
Prawie stu uczestników wzięło udział w VIII edycji Konkursu
Recytatorskiego „Słowo o Polsce. Niepodległa 2018”. To rekordowa ilość. Finał konkurs odbył się 24 kwietnia 2018 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Tegoroczna edycja konkursu recytatorskiego wpisuje się
w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uczestnicy wystartowali w 4 kategoriach wiekowych. Najsilniejsza konkurencja miała miejsce w kategorii klas
I-III szkół podstawowych, do której zgłosiło się aż 48 dzieci!
Młodych uczestników oceniały dwie komisje jury (w składzie:
Przemysław Waczyński, Iwona Amonowicz, Izolda Hukałowicz oraz Elżbieta Wróblewska, Adam Kamieński i Małgorzata
Świszcz), które miały niełatwy orzech do zgryzienia, gdyż poziom
był wyjątkowo wysoki. Po długich dyskusjach udało się jednak
wyłonić laureatów. A oto wyniki.
Kategoria: klasy „O” i najstarsze roczniki przedszkoli
I miejsce – Franciszek Krysiewicz
II miejsce – Maria Antonina Żmujdzin
III miejsce – Adam Krysiewicz
Wyróżnienia – Julian Sakowicz, Maria Ordziejewska
Kategoria: klasy I-III szkół podstawowych
I miejsce – Natalia Kopczewska
II miejsce – Bartłomiej Krysiewicz
III miejsce – Kornel Dziejma
Wyróżnienia – Karolina Jabłońska, Maciej Wnorowski
Kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych
I miejsce – Piotr Wrona

Zaproszenie na rajd rowerowy

II miejsce – Kinga Jabłońska
III miejsce – Daria Wyszyńska
Wyróżnienia – Jan Żmujdzin, Miłosz Mancewicz
Kategoria: klasy VII szkół podstawowych i gimnazjum
I miejsce – Elżbieta Krysiewicz

Organizatorem konkursu było Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Choroszczy wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Choroszczy.

Wyróżnienie – Emilia Kalicka

Poniedziałkowe spotkanie z historią – Jerzy Kudelski 7 maja 2018
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Poniedziałkowe spotkanie z historią”. Gościem spotkania będzie Jerzy Kudelski
– Żołnierz, publicysta, społecznik, którego ród wywodzi się
z Choroszczy. Podczas spotkania poruszone będą tematy związane z II Wojną Światową na Białostoczyźnie.
Spotkanie
odbędzie
7
maja
o
godzinie
17.00
w Miesjko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Zapraszamy na drugi rajd rowerowy sympatyków
i przyjaciół Biblioteki „Odjazdowy Bibliotekarz”,
ruszamy 26 maja 2018 r. o godz. 9.00 spod budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29. Zapisy w Bibliotece Publicznej w Choroszczy osobiście lub pod numerem tel. 85 710-23-93. Zapraszamy osoby dorosłe
oraz dzieci z opiekunami. Liczba miejsc ograniczona.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci kart podarunkowych oraz
książek. Laureaci (miejsca I-III) wystąpią podczas Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej i Religijnej, który odbędzie się 2 maja
2018 r. w kościele parafialnym w Choroszczy, po mszy świętej
wieczornej.

Jerzy Kudelski emeryt-senior, ród swój po ojcu Stanisławie wywodzi z m. Choroszczy. W latach II wojny światowej – członek ruchu oporu w Tajnej Organizacji Nauczania (TON) w Białymstoku,
odznaczony Odznaką TON przez resort oświaty. Absolwent prawa UW. Wieloletni pracownik nadzoru prawnego, wojewódzkich
służb urządzeniowo-rolnych w Białymstoku. Absolwent Szkoły
Podoficerskiej przy Wyższej Szkole Piechoty w Rembertowie.
W 1983 roku wyróżniony Dyplomem przez gen. Ksawerego Florianowicza – Prezesa Komitetu Budowy Pomnika Jazdy Polskiej,
za współudział w budowie Pomnika 1000-lecia Jazdy Polskiej w
Warszawie. Autor książki: Śladami szwadronów (1995) wydanej
przy współpracy i pomocy Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu oraz książki Wspomnienia i zapiski (2001).
Poniedziałkowe spotkania z historią
Poniedziałkowe spotkania z historią to wspólna inicjatywa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Jej celem jest poznawanie lokalnej historii, zgłębianie wiedzy na temat naszej małej ojczyzny,
rozbudzanie fascynacji tak bliską historią. W jeden poniedziałek
miesiąca będą odbywać się spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy
wnieśli do dziejów historycznych niezwykły wkład, którzy badają,
chronią i popularyzują przeszłość naszego regionu.

IH
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Kwatera poległych żołnierzy Armii Krajowej w Izbiszczach

Kwatera poległych żołnierzy Armii Krajowej w gminie Choroszcz
znajduje się na cmentarzu dawnej parafii Śliwno, położonym
w pobliskiej wsi Izbiszcze.
Znaleźć ją jest dość łatwo. Wystarczy żelazną bramą wejść na
cmentarz i pójść główną aleją. Po dojściu do kaplicy cmentarnej,
ufundowanej przez rodzinę Korpaczów z Kruszewa, należy skręcić w prawo. Po prawej stronie budynku, w samym rogu cmentarnego ogrodzenia znajdziemy sześć jednakowych nagrobków.
W jednym rzędzie wzdłuż muru cmentarnego pięć, a w drugim
rzędzie trzy oraz rewitalizowany Grób Nieznanego Żołnierza.
Nagrobki są nowe, wyłożone czarnym kamieniem. Krzyże są
również z tego samego materiału. Sześć z nich zostało wykonanych w 2007 roku z inicjatywy Jana Adamskiego z Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy i Artura Bergiela urzędnika Urzędu Miasta i Gminy w Choroszczy. Zajął się on za pośrednictwem UMiG
w Choroszczy, pozyskaniem środków na remont grobów z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Dobrze się stało, że gmina
tę pracę wykonała, dzięki czemu kwatera żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej będzie istnieć nadal. Ubocznym efektem
tych prac jest to, że kwatera zatraciła całkowicie pierwotny wygląd i klimat. Pomysłodawcą i twórcą tej kwatery żołnierskiej
był Edward Hodujko ps. „Tygrys” z Izbiszcz. W konspiracji pełnił
funkcję dowódcy plutonu oraz zaopatrywał „spalonych” partyzantów w lewe dokumenty. Z polecenia organizacji zajmował
się też pochówkami poległych żołnierzy AK. Pierwszym grobem
w kwaterze był grób, który obecnie znajduje się w drugim rzędzie.
Należy, jak głosi napis, do nieznanego porucznika AK, poległego
w lipcu 1942 roku. Zdarzenie miało miejsce podczas polowania
na kaczki na które do Antoniego Krysiewicza z Kruszewa (mówiono na niego Anciuś) przyjechał właściciel browaru w Jeżewie
o nazwisku Łuszczak oraz trzech dostojników niemieckich. Był
wśród nich Niemiec w cywilu, który posiadał psa myśliwskiego
– wyżła ( prawdopodobnie był to burmistrz Starosielc Johan Cimoch). Myśliwi przyjechali samochodem osobowym. Wraz z nimi
półciężarówką przyjechali żołnierze z ochrony, uzbrojeni w broń
maszynową. W kilka łódek pchanych przez miejscowych przewodników wyruszyli na polowanie. Rozjechali się w różne strony
narwiańskich rozlewisk. Łódź, którą płynął Łuszczak i właściciel
psa Cimoch, kierował Piotr Iwaszczuk z Kruszewa. Jego łódź popłynęła w kierunku Śliwna, odnogą Narwi zwaną – Kanałem. Za
nimi płynęła ochrona. W pewnym momencie, za jednym z zakrętów rzeczki, myśliwi natknęli się na dwóch uzbrojonych partyzantów, którzy na łące palili ognisko. Obok przycumowany był
kajak. Po momencie zaskoczenia, obie strony otworzyły do siebie
ogień. Stojący w łodzi Johan Cimoch wystrzelił do partyzantów
z trzymanej w ręku dubeltówki, trafiając śrutem jednego z nich
w twarz. Drugi partyzant, ostrzeliwując się, zniknął w szuwarach.
Ochrona myśliwych również otworzyła ogień. Niemcy pod wpływem ostrzału drugiego partyzanta, wycofali się. W wyniku strzelaniny rannych zostało dwóch żołnierzy ochrony i pies myśliwski.
Myśliwi, rozkazali przewodnikom powrócić do przystani łódek
w Hajku. Na odgłos wystrzałów do przystani powrócili łodziami
inni myśliwi. Ochronie kazano wrócić na miejsce potyczki, tam
Niemcy znaleźli martwego partyzanta. Atak na Niemów groził
zemstą na całej wsi. Sołtys z Kruszewa Paweł Półkośnik, wytłumaczył Niemcom, że miejscowi nie posiadają kajaków, używają
łódek – pychówek. Nikt z miejscowych również nie rozpoznał
zabitego. Sołtysowi kazano zabrać go i pochować na cmentarzu.
Nieznajomy miał zmasakrowaną śrutem twarz, wypłynęły mu też
oczy. W tym pochówku oprócz Edwarda Hodujki brał udział Józef
Sokół z koloni Izbiszcze i Antoni Iwaszczuk z Kruszewa. Przewoźnikami łódek byli: Konstanty Zagórski, Antoni Krysiewicz, Józef
Krysiewicz, Paweł Sokół, Piotr Iwaszczuk, wszyscy z Kruszewa.
Wydarzenie to miało miejsce w lipcu, gdy zaczynają się zloty kaczek. Gdy na cmentarzu przybyło zabitych członków AK, Edward
Hodujko zdecydował, że wszyscy zabici partyzanci powinni leżeć
razem. Być może pomysł utworzenia kwatery poległych żołnierzy

powstał już w 1943r., gdy usypano pierwszy symboliczny grób
dla zamordowanego w Katyniu ppor. Czesława Sucharskiego. Był
on nauczycielem w Szkole Powszechnej w Kruszewie. Gdy jego
wychowankowie z rocznika 1918 dowiedzieli się z niemieckich
gazet o znalezieniu swego nauczyciela w jamach Katynia, usypali
mu grób i zawiesili na krzyżu tabliczkę informującą gdzie zginął.
W 1945r. grób został zniszczony, krzyż i tabliczka znikła. Dokonali tego prawdopodobnie funkcjonariusze UB, gdyż prowadzili
śledztwo, które miało ustalić kto mogiłę usypał. Chodzili do gospodarzy mieszkających w pobliżu cmentarza, usiłując zdobyć informację o twórcach mogiły, niczego się jednak nie dowiedzieli.

Kolejny grób należy do Antoniego Bołtruczyka ps. „Kruk”, miał 33
lat. Był przedwojennym kapralem rezerwy, pochodził z pobliskich
Klepacz. Poszukiwany przez UB ukrywał się w Izbiszczach, Śliwnie
i Pańkach. 30 maja 1946 roku w Pańkach i okolicy miała miejsce
obława na partyzantów. Bołtruczyk tego dnia przebywał na grądzie zwanym Sosnowcem, w pobliżu wsi Pańki. Niestety i tu dotarli łodziami funkcjonariusze UB. Podczas walki i ucieczki „Kruk”
wpadł do głębokiej wody i utonął, gdyż nie umiał pływać. Gdy
ubecy zakończyli obławę i odjechali, partyzanci odnaleźli kolegę.
Został pochowany nocą na cmentarzu w Izbiszczach, później rodzina zabrała go i dzisiaj spoczywa na cmentarzu w Niewodnicy.

W pierwszym rządzie od lewej strony, pochowano Szczepana Trypuza ps.”Lin”z Kruszewa. Został on zraniony podczas obławy na
partyzantów 3 października 1945 roku. Tego dnia, w kilku okolicznych wsiach gminy aresztowano kilkanaście osób. Trypuz w tym
dniu przebywał wraz ze swym szwagrem Eugeniuszem Sokołem
w domy Aleksandra Ciereszki w Kruszewie. Zupełnie przypadkowo do domu wszedł funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa,
aby zapytać o drogę do Izbiszcz. Poznał Szczepana Trypuza jako
zbiega ze służby w Milicji Obywatelskiej, gdyż razem służyli na
jednym posterunku w Barszczewie. Szczepan Trypuz rzucił się do
wyjścia, przewracając funkcjonariusza UB. Niestety na podwórzu stali inni, którzy do biegnącego przez ogrody, otworzyli ogień
z automatów. Jeden z pocisków trafił go w plecy, skutkiem czego Trypuz upadł na polu, po przebiegnięciu około kilometra. Na
drugi dzień rano, idący do lasu Edward Poliński, znalazł rannego
Szczepana. Zawiadomił rodzinę. Brat Szczepana-Tadeusz Trypuz
wraz z Antonim Iwaszczukiem zanieśli nieprzytomnego akowca
na łódkę i ruszyli w stronę Radul, aby szukać rannemu pomocy.
Niestety ranny Szczepan Trypuz zmarł na łódce. Zawrócili zatem
z powrotem do wsi. Nie mogli go jednak zanieść do domu, gdyż
od rana trwała we wsi obława na uciekiniera. Pełno było w niej
wojska, trwały rewizje po domach i budynkach gospodarczych.
Przy kapliczce za wsią, stał samochód z radiostacją i kilka innych
samochodów ze sztabem dowodzenia. Zostawili więc zmarłego
w łodzi, ukrywając go w rzecznych szuwarach. Szczepan Trypuz
został pochowany przez rodzinę i kolegów z AK nocą, w rodzinnym grobie na cmentarzu w Śliwnie. Rok później wydobyto go
z grobu rodzinnego i ponownie pochowano tym razem w kwaterze partyzanckiej. Był przy tym obecny jego brat Tadeusz oraz
Antoni Iwaszczuk.

Ostatnim grobem w w pierwszym rzędzie, jest grób nieznanego żołnierza Armii Krajowej. Na dzień dzisiejszy nie potrafię nic
o nim powiedzieć. Mam nadzieję, że to się zmieni.

Następny grób należy do porucznika AK Kazimierza Kłoskowskiego, który żył tylko 28 lat , poległ według napisu na tablicy 6 lutego 1943.Tu mamy ewidentny błąd w dacie śmierci żołnierza.
Winno być -5 lipca 1943 roku. Oryginalne tabliczki były już mało
czytelne, stąd błąd w odczycie. W tym dniu przewoźnik z Radul
o nazwisku Wasilewski przewiózł przez Narew dwóch partyzantów. Jednym z nich był właśnie ppor. rezerwy Kazimierz Kłoskowski ps.„Dąb”z placówki AK Kowaleszczyzna. W odległości około
dwustu metrów jeden od drugiego ruszyli przez pola w stronę
Śliwna. Gdy pierwszy z nich przechodził drogę zwaną „Chamaniewską”, nadjechała od strony Choroszczy bryczka z żandarmami. Gdy Kazimierz Kłoskowski zaczął uciekać, żandarmi otworzyli
ogień. Wskutek ostrzału, zabito go na polu w dojrzewającym
życie Leokadii Sokół z Kruszewa w pobliżu miejsca zwanego „
Donatową grodzią”. Na polecenie Niemców sołtys Kruszewa pochował go na cmentarzu w Izbiszczach. Po pewnym czasie, na
prośbę rodziny został przez miejscowych akowców wykopany
i dostarczony łódką do Radul, tam odebrała go rodzina. Pochowano go ponownie nocą, na cmentarzu w Kobylinie. W Izbiszczach musiała pozostać mogiła, aby Niemcy nie dowiedzieli się
o zabraniu zwłok żołnierza. Grób ten upamiętnia śmierć tego żołnierza AK na naszym terenie.
Kolejną symboliczną mogiłą jest grób Józefa Sokoła ps.”Słoma”
z koloni Izbiszcze. Jego ojciec Wincenty oraz brat Antoni ps.
„Przyszłość” byli członkami podziemia AK. W ich gospodarstwie
ukrywało się wielu ważnych akowców, odbywały się tam narady dowództwa obwodu i rejonu. Józef Sokół to młody dwudziestoletni żołnierz AK, wcześniej Drużyny Strzeleckiej przy Szkole
Powszechnej w Kruszewie. Drużyna ta została utworzona i dowodzona przez ppor. Józefa Świrniaka. Józef Sokół aresztowany
w 1944 roku trafił do obozu w Stutthofie, gdzie zmarł 13 lipca
1944 roku. Po wojnie Edward Hodujko pojechał tam i przywiózł
z tego obozu ziemię, którą rozsypał na jego grobie. Józef Sokół
ps.”Słoma”był przyjacielem Edwarda Hodujki i zarazem jego podkomendnym.

Po wojnie Edward Hodujko został nauczycielem religii w szkole
w Izbiszczach i Kruszewie. Wraz z dziećmi głównie z Izbiszcz otoczył kwaterę staranną opieką. Każdy z sześciu grobów ogrodzono
niskim brzozowym płotkiem. Na każdym z nich ustawiono brzozowy krzyż z tabliczką. Tabliczki były z blachy ocynkowanej, ścięte skośnie od dołu i góry. Krawędzie blachy wywinięto nadając
tabliczce kształt zwoju pergaminu. Tabliczki wypisane były bardzo starannie białą farbą. Na każdej z nich był wiersz, na osobnej tabliczce był napis z informacją kto w grobie spoczywa. Na
grobach rosły kwiaty, była to w tamtych powojennych czasach
najładniejsza kwatera na cmentarzu w Izbiszczach.
Uzupełnieniem kwatery był grób Nieznanego Żołnierza. Edward
Hodujko zbudował go, na środku cmentarz, na wysokości dzisiejszej kaplicy. Grób był okrągły o średnicy około dwóch metrów
w kształcie stożka. Stożek zwieńczał krzyż brzozowy. Na krzyżu
przybita była tabliczka, informująca że jest to Grób Nieznanego
Żołnierza do którego wsypano ziemię z pól bitewnych z Nowogrodu i Góry Strękowej. Ten symboliczny grób ogrodzony był
również niskim brzozowym płotkiem. Tak było dopóki Edward
Hodujko mieszkał w Izbiszczach. Zagrożony aresztowaniem przez
UB, wyjechał do Wrocławia. Z upływem czasu, po kilkunastu
latach kwatera zarosła zielem, ogrodzenia i krzyże zgniły. Grób
Nieznanego Żołnierza rozdeptano podczas budowy cmentarnej
kaplicy. Dopiero interwencja Urzędu Gminy ocaliła kwaterę.
W 2010r. w Choroszczy powstało Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała. Jednym z celów tego stowarzyszenia jest szerzenie
lokalnej pamięci historycznej. Gdy 9.02.2011r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała zainicjowało obchody
tego dnia pamięci o żołnierzach AK, WiN i NZW, właśnie na kwaterze poległych żołnierzy podziemia. Od tej pory na cmentarzu
w Izbiszczch co roku 1 marca o godzinie 18,00, organizowana jest
uroczystość religijno-patriotyczna poświęcona poległym i zmarłym żołnierzom podziemia niepodległościowego.
W 2017r. z inicjatywy prezesa stowarzyszenia Grzegorza Krysiewicza , kwatera została uzupełniona o zniszczony grób ppor.
Czesława Sucharskiego i zniszczony Grób Nieznanego Żołnierza.
W kwaterze zbudowano też grób symboliczny dla kpt. Józefa
Świrniaka, kierownika szkoły w Kruszewie, komendanta „Strzelców”, jednego z głównych organizatorów AK w gminie Choroszcz,
oficera wywiadu Obwodu Białystok-miasto, który w kwietniu
1944r. poniósł śmierć aresztowany przez Gestapo. Miejsce jego
pochówku nie jest znane. Teraz ma już swój grób wśród żołnierzy
Wojska Polskiego i towarzyszy z Armii Krajowej. Kwatera wzbogaciła się o maszt na flagę państwową , oraz została wyłożona
kostką granitową. Wszystkie te zmiany były możliwe dzięki życzliwości burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Koszty remontu solidarnie pokrył Urząd Miasta i Gminy w Choroszczy, oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
Z ramienia gminy prace organizował i nadzorował Artur Bergiel.
Nagrobki, wg projektu Andrzeja Grajtera wykonał kamieniarz
z Choroszczy Stanisław Zalewski, polbruk położył Piotr Dziejma.
Wykonane prace gwarantują, że kwatera przez długie lata zachowa dobry stan techniczny. Kwatera ta pozwoli zachować pamięć
o tych, którzy walczyli z okupantem niemieckim i sowieckim
o wolną i suwerenną Polskę i w walce tej stracili życie. Myślę, że
należy powtórzyć za twórcami tej kwatery: „Cześć ich pamięci!”.
Powyższy tekst jest fragmentem książki Grzegorza Krysiewicza
„Wspomnienia wojenne cz. 3”
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Narew Choroszcz rozpoczęła rundę wiosenną

Piłkarze Narwi Choroszcz, po długiej zimowej przerwie, wreszcie powrócili na boisko. W ramach przygotowań do rundy, drużyna seniorów, prowadzona przez trenera Wiesława Romaniuka, rozegrała trzy mecze sparingowe.
Wszystkie spotkania zakończyły się zwycięstwami: 4-1 z KS Sokoły, 8-1 z Orłem Tykocin
i 2-0 z Supraślanką Supraśl.
W niedzielę 22 kwietnia doszło do pierwszego meczu A-klasy. Narew, na wyjeździe,
zagrała z KS Grabówką i, niestety, spotkanie zakończyło się porażką 1-2, a decydującą
o porażce bramkę Narew straciła w doliczonym czasie drugiej połowy. Porażka sprawiła, że strata do liderującej Polonii Raczki wynosi 3 punkty i jeśli Narew chce myśleć
o awansie do Klasy Okręgowej, to już więcej nie może pozwolić sobie na wpadkę,
tym bardziej, że w grupie jest tylko 8 drużyn, w czołówce tabeli jest ścisk, a do końca
sezonu pozostało tylko 6 meczów.
Najbliższe spotkanie Narew rozegra na Stadionie Miejskim w Choroszczy w niedzielę
29 kwietnia o godz. 15.00, a rywalem będzie przedostatni w tabeli Grab Janówka.
Tabela, a także informacje o drużynach młodzieżowych znajdują się w internetowym
wydaniu „Gazety w Choroszczy” na stronie www.gazeta.choroszcz.pl.
WJ

Bieg Konstytucji w sobotę 5 maja. Weź udział!
Zapraszamy do udziału w II edycji
Biegu Konstytucji, który odbędzie się
5 maja! Do wyboru będą tym razem
dwie trasy: krótsza – 5 km i dłuższa
– 10 km, będą też krótsze dystanse
dla dzieci! Trasa II Biegu Konstytucji
w
Choroszczy
będzie
niemal
identyczna jak przed rokiem, z tą
różnicą, że tym razem start jest
w Agroturystyce Jeroniczówka,
a meta w Parku Linowym. Początek
biegu, zarówno na 5 i 10 km 5 maja
o godz. 12.00; biegi dla dzieci rozpoczynają się o 11.15 i 11.25.
Wpisowe dla dystansów 5 i 10 km
wynosi 20 zł od osoby (30 zł w dniu
biegu), a dla dzieci udział jest bezpłatny. Na każdego uczestnika, bez względu na wynik sportowy, będzie czekał
pamiątkowy medal. Oprócz tego, najlepsi w kategorii damskiej i męskiej
otrzymają statuetki – w kategoriach
gminnej i open dla obu dystansów.
Po zakończeniu biegu, na wszystkich
będzie czekał posiłek regeneracyjny
przygotowany przez kuchnię Szpitala
w Choroszczy.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy
także dwa biegi na krótszych dystansach, które odbędą się o godz. 11.15
i 11.5 na terenie Agroturystyki Jeroniczówka. Dla rocznika 2008 i młodszych – będzie to dystans ok. 250 m,
a dla rocznika 2007 i starszych – ok.
750 m.
Zapraszamy do wspólnej sportowej
rywalizacji!
Elektroniczne zapisy już ruszyły (będzie możliwość zapisać się także
w dniu biegu, o ile będą wolne miejsca).

Szczegóły na: www.kultura.choroszcz.pl, www.gazeta.choroszcz.
pl, a także na stronie wydarzenia na portalu Facebook!
Zapraszamy do udziału!
Trasa II Biegu Konstytucji w Choroszczy: Start – Agroturystyka
Jeroniczówka, następnie trasa wiedzie drogą leśną w stronę Choroszczy, ulicami: T. Kościuszki, J. Piłsudskiego, kard. S. Wyszyńskiego, J.K. Chodkiewicza, z powrotem ulicą T. Kościuszki i główną drogą do Jeronik do mety w Parku Linowym (dla dystansu
5 km będzie to jedne okrążenie, dla dystansu 10 km – są to dwa
okrążenia tej trasy). Biegi dla dzieci będą przeprowadzone na terenie Agroturystyki Jeroniczówka.
Drogi na trasie biegów 5 km i 10 km w godzinach 11.45-13.30
będą CAŁKOWICIE WYŁĄCZONE Z RUCHU DROGOWEGO, dlatego prosimy mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość, a także
do stosowania się do poleceń policji i służb informacyjnych.
WJ
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Lambada Choroszcz najlepsza w Turnieju Otwarcia Sezonu

Choroszczy wręczył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy, a jednocześnie
organizator turnieju – Jacek Dąbrowski. Najlepszym strzelcem
został zawodnik Izbiszcz Rafał Olsiewicz, najlepszym zawodnikiem turnieju – Kamil Pyczot (Lambada Choroszcz), a najlepszym
bramkarzem – Marcin Samojłowicz z Lambady.
Łącznie w turnieju rozegrano 13 spotkań, które trwały 40 minut.
Turniej Otwarcia Sezonu za nami, a już 6 maja rozpoczynają się
rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej!
Komplet wyników Turnieju Otwarcia Sezonu znajduje się na stronie www.gazeta.choroszcz.pl, a także na stronie gminnych rozgrywek piłkarskich: www.ligagminna.ligspace.pl.
WJ

Juniorzy Klubu Narew Choroszcz z nowymi strojami i dresami
Sezon piłkarski drużyn LZS został rozpoczęty. Jak co roku, rozgrywki zainaugurował Turniej Otwarcia Sezonu. 28. edycja
turnieju, w której wzięło udział 7 drużyn, została rozegrana
w niedzielę 22 kwietnia na czterech boiskach: w Konowałach,
Łyskach, Pańkach i Choroszczy.
Losowania podziału na grupy dokonano dzień wcześniej. I tak,
los sprawił, że w Grupie A na boisku w Pańkach i Konowałach
zagrały: Izbiszcze, Piorun Pańki, Zaczerlany i Promil Barszczewo, a w Grupie B na boisku w Łyskach zmierzyły się: Lambada
Choroszcz, LZS Choroszcz i Siekierki.
Po fazie grupowej grającej systemem „każdy z każdym” odpadły trzy zespoły: Siekierki, Promil Barszczewo i bardzo pechowo
Zaczerlany, które miały tyle samo punktów co Izbiszcze i Piorun
Pańki.

W pierwszym półfinale Lambada Choroszcz, po rzutach karnych, wygrała z Piorunem Pańki (w regulaminowym czasie był
bezbramkowy remis), a w drugim – LZS Choroszcz 1-2 uległ
Izbiszczom; identyczny wynik – również w półfinale był przed
rokiem. Finał więc był w takim samym składzie jak rok temu:
na Stadionie Miejskim w Choroszczy na przeciw siebie stanęły
drużyny Lambady Choroszcz i Izbiszcz. Przed rokiem Izbiszcze
wygrały 1-0, ale tym razem to zawodnikom Lambady udało się
zrewanżować za tamtą porażkę, gdyż „fioletowi” wygrali 4-1.
Powiedzenie „do trzech razy” sztuka w tym roku sprawdziło
się, gdyż Lambada poprzednie dwa finały w roku 2016 i 2017
przegrała – tym razem się udało. W spotkaniu o trzecie miejsce
Piorun Pańki wygrał z LZS Choroszcz 1-0. Dla Lambady było to
drugie zwycięstwo w turnieju, a dla Pioruna drugi brąz w historii.
Po zakończeniu meczu finałowego, doszło do oficjalnego podsumowania. Medale, statuetki i piłki ufundowane przez Burmistrza

Wypożyczalnia narzędzi i sprzętu budowlanego

Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111

W nadchodzącej wielkimi kropami rundzie wiosennej rozgrywek młodzieżowych organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej drużyna juniorów młodszych klubu Narew Choroszcz
będzie reprezentowała naszą gminę w nowych kompletach strojów i dresów. Zostały one ufundowane przez Burmistrza Choroszczy, który docenił tym samym chęć spędzania wolnego czasu
w rywalizacji sportowej i życzył sukcesów w dalszej karierze
piłkarskiej.

USŁUGI
* ksero A4, A3 (80g/m2)
* czarno - białe i kolorowe
!
* wyduki z pliku i z internetu
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* skanowanie
* laminowanie A6, A5, A4, A3

KSERO

Pełna oferta firmy na stronie www.dakss.pl

