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Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

bchodzone w tym roku Święto Niepodległości
miało w naszym kraju szczególnie uroczysty charakter. W 2018 roku mija bowiem 100 lat od kiedy Polska odzyskała swoją państwowość. Po 123
latach niewoli. Dzięki niewyobrażalnemu zaangażowaniu
5 pokoleń. Także dzięki współpracy Mężów i Twórców Niepodległości – ponad podziałami. Z tej okazji cały kraj stał się
miejscem wielu wzniosłych wydarzeń i spotkań z udziałem
najwyższych władz. Nie inaczej było w gminie Choroszcz,
gdzie jak co roku również odbyły się uroczystości niepodległościowe. Jednak z okazji tak doniosłego Jubileuszu, obchody trwały trzy dni, przedstawiając bogatą ofertę spotkań
i wydarzeń. Towarzyszyło im także wiele doniosłych wydarzeń kluczowych dla naszej Małej Ojczyzny.

W piątek 9 listopada 2018 r. o godz. 16.30 odbył się Turniej Strzelecki. Został on przeprowadzony w Strzelnicy w Zespole Szkół
w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26a. Zawody rozpoczął prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” Grzegorz
Krysiewicz wprowadzeniem historycznym, po którym nastąpiła
główna część zawodów. W zawodach wzięło w nich udział łącznie
31 osób: 8 w kategorii do 13 lat i 23 osoby starsze. Najlepszy w kategorii do 13 lat okazał się Piotr Kamieński (50 pkt, cztery „pełne”
10), wyprzedzając Kamila Dębowskiego (50 pkt, dwie pełne „10”)
i Igora Wardzińskiego (49 pkt). W kategorii powyżej 13 lat najlepsza
była Maria Raczkowska (92 pkt), wyprzedzając Paulinę Bezubik (86
pkt) i Grzegorza Krysiewicza (72 pkt.). Na zawodach obecny był
także Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz z rodziną. Na
koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i medale.
O godz. 19.00 w galerii Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
odbył się finisaż wystawy „Twórcy Niepodległej – 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Wystawa była oficjalnym otwarciem obchodów. „Twórcy Niepodległej” to wystawa przygotowana przez
Instytut Pamięci Narodowej. M-GCKiS w Choroszczy było partnerem akcji, w której wzięły udział 22 miasta, gminy oraz instytucje.
W sobotę 10 listopada z kolei o godz. 17.00, dla miłośników historii (choć nie tylko) zostało zorganizowane spotkanie z Markiem
Gajewskim – kustoszem Muzeum Wojska w Białymstoku, który
wygłosił odczyt pn. „Chłopcy w niebieskich mundurach”. Referat
dotyczył genezy powołania oraz początków policji w Wolnej Polsce:
w regionie oraz całym kraju. Dwie godziny później – o godz. 19.00
odbyła się akcja pn.: „Światło Pamięci Niezwyciężonym na 100-lecie odzyskania Niepodległości”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Rekonstruktorów „Grupa Wschód”. Celem akcji było zapalenie
znicza na każdym grobie żołnierza i odmówienie krótkiej modlitwy w intencji poległego. W ten sposób pokazano, że w przeddzień
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Polacy pamiętają o tych, którzy zginęli walcząc o odzyskanie i utrzymanie Wolnej
Niepodległej Rzeczpospolitej.
Główne obchody jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Choroszcz przypadły na niedzielę
11 listopada. Wówczas to ok. godz. 10.30, zaraz po Mszy Świętej za Ojczyznę, która odbyła się w kościele Rzymskokatolickim
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, rozpoczęły się oficjalne obchody pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny
na niedawno odnowionym Rynku 11 Listopada. Uroczystości
rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. W przemówieniu, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
podkreślał wagę niewymownego poświęcenia oraz waleczności
naszych przodków: „W tak wyjątkowym dniu nasze myśli biegną ku
przeszłym pokoleniom – ku bohaterom naszej historii, strażnikom naszej wolności, wolności heroicznie wywalczonej, sumiennie wypracowanej
i szlachetnie zdobytej. A nam – odpowiedzialnie zadanej – podkreślał burmistrz Choroszczy. Dzięki Mężom Niepodległości, my, dziś tu zgromadzeni, możemy tworzyć prawdziwą wspólnotę: być razem i wyrażać naszą radość, w nieskrępowany sposób przywoływać wartości dawnych dni i suwerennie
o nich dyskutować. Dzięki Twórcom Niepodległości – tym znanym, jak również bezimiennym żołnierzom historii Naszej Ojczyzny, możemy też myśleć
o tym wszystkim, co przed nami – kontynuował burmistrz Choroszczy.
Możemy konstruować naszą przyszłość. To bezcenny przywilej. Możemy planować i marzyć, by nasze zamiary oraz aspiracje naszych dzieci miały szansę
urzeczywistnić się w tym kraju oraz dla tego Narodu” – dodał włodarz i
gospodarz gminy Choroszcz.
Następnie głos zabrał Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
Józef Waczyński, który przedstawił rys historyczny celebrowanego

jubileuszu. Po wystąpieniach przyszedł czas na odsłonięcie odnowionego Pomnika Obrońców Ojczyzny, który na remontowanej
płycie Rynku 11 Listopada w Choroszczy znalazł nową lokalizację:
tuż przy kościele, otwierając się na okoliczne zabudowania i tworząc
odpowiednią przestrzeń dla mieszkańców na wspólne celebrowanie patriotyczno-religijnych uroczystości. Oficjalnego odsłonięcia
Pomnika dokonali zaproszeni na uroczystość goście wraz z przybyłymi mieszkańcami. Po wspólnym przecięciu biało-czerwonej
wstęgi, Pomnik został poświęcony przez ks. Leszka M. Struka Proboszcza choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej, a delegacje
przystąpiły do składania kwiatów. Wśród przedstawicieli lokalnych
instytucji i organizacji byli m.in. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Przewodnicząca rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, a także przedstawiciele: Rady Miejskiej, Młodzieżowej
Rady Gminy Choroszcz, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy, Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”,
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, LZS Choroszcz
i innych.

12.00 choroskie morsy – Mroźne Stwory zaprosiły chętnych nad
„Kominowe Bajoro” na „Morsowanie dla Niepodległej”. Z kolei
o godz. 14.00 mieszkańcy Gajownik zaprosili do swojej miejscowości na uroczyste otwarcia odnowionego boiska sportowego oraz
oddania 100 goli na 100-lecie odzyskania niepodległości. Wieczór
11 listopada zakończył choroskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w formie muzycznej: o godz. 16.00,
już po raz piąty, odbył się Wieczór Pieśni i Piosenki Patriotycznej
pn. „Śpiewać każdy może”. Była to wspaniała okazja do wspólnego świętowania święta narodowego z piosenka na ustach. Muzyka
tego dnia towarzyszyła choroszczanom także o godz. 19.00, kiedy
to odbył się koncert zespołu Rytmy Czasu oraz promocja płyty po
tym samym tytułem: „Niepodległa – nasz Dom”. Słuchacze koncertu mogli usłyszeć m.in. takie utwory jak: „Wojenko, wojenko!”,
„Czym Ojczyzna jest”, „Żołnierzu panienko”, „Nadziejo – to ty”,
„Polskie skrzydła”, „Kiedy rozum śpi”. W ten sposób, wspólnie
i wspólnotowo, uroczyście, dostojnie, ale także nieco mniej oficjalnie zakończyły się w gminie Choroszcz 3-dniowe obchody 100.
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Niecodziennym, aczkolwiek równie wyjątkowym zdarzeniem kończącym obchody, było wmurowanie w podstawę pomnika Kapsuły
Czasu, w której znalazły się m.in. listy mieszkańców Gminy Choroszcz do przyszłych pokoleń. Na koniec wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie i wspólną obecność
w tych dniach. Poświęcenie swojego czasu, uwagi, myśli i refleksji,
mimo dzielących nas różnic pokazały, że ważne i niepowtarzalne
rocznice – historyczne chwile można świętować radośnie i razem.
W tym kraju oraz dla tego Narodu.

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę było kontynuowane w Choroszczy także w sposób sportowo-rekreacyjny. Już
3 listopada odbył się Bieg Niepodległości, zaś 11 listopada o godz.

Już dziś zapraszamy 19 lutego 2019 roku na uroczyste obchody 100.
rocznicy odzyskania wyzwolenia Choroszczy i Białegostoku.
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Dziękuję za każdy Państwa głos!

100 lat to za mało!

B

urmistrz Choroszczy Robert Wardziński 18 października 2018 roku uczestniczył w wyjątkowej uroczystości 100. rocznicy urodzin mieszkanki Klepacz
z gminy Choroszcz – Pani Antoniny Malinowskiej.
Były kwiaty, słodycze oraz… wiersze, jako że Pani Antonina
tworzy wspaniałą poezję. Goście, winszując Dostojnej Jubilatce tak wyjątkowej rocznicy, wspominali jej bohaterskie i piękne życie, i zgodnie stwierdzili, że tradycyjne polskie „Sto lat”
to za mało, by wyrazić dalsze powinszowania. Życzyli Pani
Antoninie kolejnych długich lat otoczonych Bożą Opieką oraz
przeżytych w zdrowiu, szczęściu i w tak imponującej sprawności jak obecnie.
Włodarz i gospodarz Gminy Choroszczy Robert Wardziński Dostojnej Jubilatce wręczył okolicznościowy grawerton oraz koszt
kwiatów. Wyraził przy tym słowa najwyższego uznania za lata do-
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świadczeń i bohaterskich czynów Pani Antoniny: „Z najszczerszym
podziwem postrzegamy Pani Osobę jako reprezentantkę wyjątkowego Pokolenia, które dorastało w niełatwych czasach, zawsze
jednak dokonywało właściwych wyborów, dając nam piękne lekcje
życia, a także stając się strażnikami społecznej pamięci, wspólnych
wartości oraz ideałów” – czytamy w życzeniach.
Pani Antonina Malinowska swoim imponującym wiekiem – u nas,
młodszych budzi radość i niebywały podziw, jest też osobą, która
przeżyła wiele, mając na swoim koncie gros chwalebnych, bohaterskich czynów, a swoją sprawnością, zarówno fizyczną, jak i umysłową wprost zachwyca! Wszystkiego najpiękniejszego na dalsze lata,
Pani Antonino!

S

zanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Gminy Choroszcz! Dziękuję Państwu za udział w wyborach
samorządowych i każdy oddany głos. Jednoznaczna
wygrana moja oraz radnych z mojej drużyny to znak
Waszej akceptacji dla naszych działań. Dla czterech ostatnich
lat wytrwałej i rzetelnej pracy na rzecz Naszej Gminy oraz zielone światło, jakie dajecie nam na przyszłość. To budujące, że
patrzymy na rozwój Gminy Choroszcz we wspólnym kierunku.
Doskonale wiem jak drogocenne jest to zobowiązanie. Wiem też
jakiej determinacji trzeba, by sprostać pokładanym w nas oczekiwaniom, ale też i naszym własnym ambicjom. A ambicje wobec Gminy Choroszcz mamy niezmiennie wysokie. Mądrości i sił do pracy
z pewnością nam nie zabraknie. Państwa wybór, który przełożył się na
naszą wygraną to wysokooktanowe paliwo na dalszą wspólną drogę.
Zrobimy wszystko, żeby droga rozwoju, którą w Gminie Choroszcz
obraliśmy, wiodła nas szerokim torem, nie mniejszym tempem
i w takim kierunku jak dotąd: aby Nasza Gmina była nowoczesną
przestrzenią, szanującą tradycję i dziedzictwo przodków oraz szczęśliwym miejscem do życia.
Cztery ostatnie lata dały nam bezcenne doświadczenie pracy samorządowej, jednak z niezmienną uwagą będę wsłuchiwał się w Państwa głosy, uwagi i potrzeby. Zapraszam do współpracy.
Dziękuję kontrkandydatom za podjętą kampanię o Choroszcz. Demokratyczny wybór mieszkańców pokazał jednoznaczne rozstrzygnięcie – z kim oraz w którym kierunku chcą podążać i gdzie lokują
przyszły rozwój swojego miejsca życia. Wygrało otwarcie na mieszkańców, rzetelna praca i konsekwencja w działaniu. Nie zwalniamy
tempa. Gmina Choroszcz zasługuje na rozwój na lata!
Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Linia 103 wraca na stałą trasę

U

rząd Miejski w Choroszczy informuje, że wraz
z końcem prac związanych z przebudową ul.
A. Mickiewicza w Choroszczy, autobus linii 103
Białostockiej Komunikacji Miejskiej będzie jeździł ustaloną uprzednio trasą, jeszcze sprzed remontu.
Rozwiewamy wszelkie wątpliwości i nieprawdziwe informacje, jakoby miało dojść do zmiany trasy linii 103 wraz z końcem prac
związanych z przebudową ul. A. Mickiewicza w Choroszczy. Nie
zamierzamy tego robić – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Żadne tego typu decyzje nie zostały podjęte, nikt z pracowników tutejszego
Urzędu nie dysponuje takimi informacjami, nie uzyskał także żadnych dyspozycji w tym zakresie – podkreśla. Chcemy, by autobus wrócił na swoją
ustaloną uprzednio trasę, wraz z dojazdami do Cmentarza przy ul. Piaskowej
– dodaje włodarz gminy Choroszcz.
Uspokajamy więc zaniepokojonych mieszkańców: tuż po zakończeniu prac związanych z przebudową ul. A. Mickiewicza w Choroszczy, linia 103 BKM wraca na swoją dawną trasę, obejmującą
przystanki na ul. A. Mickiewicza.
UM w Choroszczy

Doposażenie choroskich OSP w 2018 roku

Ponadto sprzęt o wartości 8 850 zł trafił do następujących jednostek:
- OSP Choroszcz – obuwie strażackie gumowe (4 pary);
- OSP Pańki – hełm strażacki (3 kpl.); kominiarka niepalna (3 szt.);
- OSP Rogówek – ubranie strażackie (1 kpl.);
- OSP Żółtki – hełm strażacki (1 kpl.);
- OSP Kruszewo – ubranie strażackie (1 kpl.).
Sprzęt sfinansowano ze środków:
- dotacji Województwa Podlaskiego – 8 000 zł;
- budżetu Gminy Choroszcz – 850 zł.

W

2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy
Choroszcz otrzymały nowy sprzęt i umundurowanie konieczne do bezpiecznego i profesjonalnego pełnienia przez nie codziennej służby.
Nowy ekwipunek, na łączną kwotę 8 900 zł trafił do OSP Choroszcz w postaci:
- ubrań strażackich (2 kpl.);
- obuwia strażackiego gumowego (2 pary);
- rękawic specjalnych (5 par);
- kominiarki niepalnej (6 szt.);
- aparatu powietrznego nadciśnieniowego z maską (1 kpl.).
Sprzęt ten zakupiono ze środków Komendanta Głównego PSP na
„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”.

Jednostka OSP Rogowo została wyposażona w:
- buty strażackie (2 pary);
- rękawice specjalne FHR 001 (2 pary).
Zakup powyższego ekwipunku, na łączną kwotę 1360 zł, został
dokonany dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jednostka OSP Żółtki została doposażona w:
- buty strażackie gumowe (2 pary);
- rękawice specjalne (4 pary);
- hełm strażacki bojowy (1 szt.);
- linkę strażacką ratowniczą (2 szt.);
- pas strażacki z zatrzaśnikiem (2 szt.).
Nowy ekwipunek o wartości 3400 zł, został zakupiony dzięki:
- dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –
w kwocie 2860 zł;
- Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Podlaskiego –
w kwocie 540 zł.
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owaniu się, podjęła swoje pierwsze uchwały. Radni wyłonili spośród siebie Komisję Rewizyjną, której przewodniczyć
będzie Piotr Waczyński, zaś wiceprzewodniczącym został
Grzegorz Wacław Gereluk. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniają: Barbara Walesiuk oraz Jacek Dąbrowski.

nej Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych. Jej przewodniczącym został Jacek Dąbrowski, wiceprzewodniczącym zaś – Andrzej Kościuczyk; skład komisji
współtworzą: Anna Barbara Aponowicz, Piotr Waczyński,
Adam Kamieński, Grzegorz Wacław Gereluk, Jan Czarniecki, Grzegorz Popko, Jacek Karol Jaroszewicz, Barbara Walesiuk, Sylwia Barbara Wiśniewska, Wioletta Kowieska oraz
Marian Kosakowski

Gmina Choroszcz ma władze!

2

2 listopada 2018 roku przejdzie do historii samorządności Gminy Choroszcz. Tego dnia zwołane zostało I posiedzenie nowo wybranej Rady
Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji na lata
2018-2023. Po ukonstytuowaniu się, nowa rada miejska
w Choroszczy podjęła pierwsze uchwały. Ślubowanie
złożył także, wybrany na kolejną kadencję, Burmistrz
Miasta i Gminy Choroszcz Robert Wardziński.
W pierwszej części spotkania, któremu przewodniczył radny
senior – Jan Czerniecki, po odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz wysłuchaniu hejnału Miasta Choroszcz, nowo
wybrani radni VIII kadencji, złożyli ślubowanie, a następnie
z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej p. Ireny
Kosakowskiej Kalaty odebrali zaświadczenia o powołaniu na
radnych.
Przypomnijmy, w skład Rady Miejskiej w Choroszczy VIII
kadencji, wybranej na lata 2018-2023, wchodzą (wymieniani
według kolejności okręgów wyborczych): Jacek Dąbrowski, Piotr Waczyński, Adam Kamieński, Grzegorz Wacław
Gereluk, Jan Czarniecki, Grzegorz Popko, Ireneusz Jabłoński, Jacek Karol Jaroszewicz, Barbara Walesiuk, Beata Marlena Jeżerys, Sylwia Barbara Wiśniewska, Wioletta Kowieska, Anna Barbara Aponowicz, Andrzej Kościuczyk oraz
Marian Kosakowski. Radę Miejską w Choroszczy tworzą
w większości znani już samorządowcy; debiutantami są: Anna
Barbara Aponowicz, Sylwia Barbara Wiśniewska oraz Adam
Kamieński.
Tuż po zaprzysiężeniu radnych, ślubowanie złożył również
nowo wybrany na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Choroszcz Robert Wardziński. W wyborach samorządowych
uzyskał on 60% poparcie mieszkańców, dzięki czemu został
desygnowany na włodarza gminy Choroszcz już w pierwszej
turze. Burmistrz Wardziński tuż po ślubowaniu zwrócił się
do mieszkańców słowami, dziękując im za dokonany wybór,
za zaufanie, jakim go obdarzyli, za docenienie czterech ostatnich lat wytrwałej i rzetelnej pracy i udzielenie mandatu do
kontynuowania zapoczątkowanych zmian na przyszłość.
Następne choroscy radni wybrali spośród siebie Przewodniczącą, którą – jednogłośnie, na kolejną kadencję – została p.
Beata Marlena Jeżerys. Wiceprzewodniczącym, podobnie jak
w ubiegłej kadencji, został p. Andrzej Kościuczyk.
Rada Miejska w Choroszczy VIII kadencji, po ukonstytu-

Rada Miejska w Choroszczy wyłoniła spośród siebie także Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Jest to nowe ciało,
obok Komisji Rewizyjnej, powołane obligatoryjnie na mocy
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Komisja będzie
zajmować się rozpatrywaniem skarg na działania Burmistrza
Miasta i Gminy Choroszcz oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także rozpatrywaniem wniosków oraz petycji
składanych przez obywateli. Przewodniczącą Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji została Anna Barbara Aponowicz, wiceprzewodniczącym Adam Kamieński, zaś radni: Marian Kosakowski, Jan Czarniecki oraz Grzegorz Popko uzupełniają
jej skład.
Choroscy radni zdecydowali też, że inaczej niż w poprzedniej
kadencji, obecnie będą obradować w ramach jednej, połączo-

Następnie Radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym Rady Miejskiej
w Choroszczy, radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy, zdecydowali
o wzniesienia pomnika upamiętniającego Bohaterów II
Wojny Światowej na planowanym do modernizacji Placu Z.
Borodowicza. W zakresie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzili przeznaczenie terenów na funkcję produkcyjno-usługową w obrębie miejscowości Porosły.
Radni przyjęli też Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019, jak również
Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Przemówienie Burmistrza Choroszczy VIII kadencji Roberta Wardzińskiego
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zanowni Państwo, Szanowni Radni, Drodzy Mieszkańcy
Gminy Choroszcz! Zawracam się do Państwa w ważnym momencie dla Gminy Choroszcz – jest to również
istotna – historyczna chwila w moim osobistym życiu. Po raz drugi bowiem, głosami zdecydowanej większości
mieszkańców, zostałem wybrany na urząd Burmistrza Gminy
Choroszcz, i tym samym mam zaszczyt w dniu dzisiejszym
– otworzyć oraz przez kolejnych 5 lat – współtworzyć kolejny
etap rozwoju Naszej Gminy.
Jednoznaczna decyzja społeczeństwa podczas wyborów to znak aprobaty dla zapoczątkowanych w Gminie Choroszcz działań. To zauważenie i docenienie czterech ostatnich lat wytrwałej i rzetelnej pracy, to
także zielone światło ofiarowane nam na przyszłość.
Bardzo się cieszę, że wprowadzone w Gminie Choroszcz zmiany są
akceptowane przez mieszkańców i patrzymy na przyszłość Naszej
Gminy we wspólnym prorozwojowym kierunku.
Bardzo to szanuję, ale równocześnie postrzegam jako zobowiązanie.
Wiem bowiem na co Gmina Choroszcz czeka, do czego aspiruje i na
co zasługuje. Uczynię wszystko co w mojej mocy, żeby droga rozwoju, którą Gmina Choroszcz odważnie kroczy, wiodła nas ku szerokim
horyzontom, postępowała w nie mniejszym tempie i w takim kierunku
jak dotąd: aby Nasza Gmina była przestrzenią nowoczesną, rozwijającą
się, zdrową i bezpieczną, a przy tym szanującą tradycję i dziedzictwo
przodków. Słowem – aby była szczęśliwym miejscem do życia.
Szanowni Państwo, cztery ostatnie lata przyniosły bezcenne doświadczenie w pracy samorządowej, a przy tym nie ostudziły,
a wręcz rozbudziły ambicje. Przed nami więc kolejny okres zmian
i oczekiwanego wzrostu. Zapewniam, że mądrości, roztropności
i sił do pracy z pewnością nam nie zabraknie.
Zwyciężyło otwarcie na mieszkańców, profesjonalizm i konsekwencja
w działaniu. Nie zwalniamy tempa. Gmina Choroszcz zasługuje na
rozwój na lata!
Robert Wardziński

gazeta.choroszcz.pl
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ko, Alojzy Panas i Zygmunt Bagnowski. Do dojrzałych już wówczas druhów przystąpiło również młodsze pokolenie i, w chwili
powołania, Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkach liczyła 20 osób.
Pierwszym komendantem został Mieczysław Nierodzik. Zadaniem
jednostki było nie tylko gaszenie pożarów, ale również nieustanna
obserwacja wsi i ostrzeganie mieszkańców przed grupami złodziejów, których po wojnie nie brakowało. Ochotnicy pilnie spełniali
swoje obowiązki i sumiennie pomagali mieszkańcom: opracowywali
systemy ostrzegawcze: wieszali kawał żelaza na drzewie i pręt, czy
stalową szynę – wszystko to, aby skutecznie ostrzegać ludzi o niebezpieczeństwie.

rzały się pożary, w których motopompa do podania wody umieszczona była w odległości nawet 1 kilometra od miejsca pożaru. W
1987 roku nastąpiła całkowita zmiana zarządu: prezesem OSP Pańki został Kazimierz Sajewski, a komendantem – Witold Korpacz.
Dzięki ich staraniom, w szeregi straży wstąpiło 17 młodych druhów.
W 1988 roku OSP Pańki liczyła 38 osób. Rok później jednostka
otrzymała pierwszy samochód STAR 25 A, tzw. babcię.

5

OSP Pańki obchodziła 70-lecie istnienia
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października br. OSP Pańki obchodziła piękny jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczyste obchody swoją obecnością zaszczycili zacni goście: Starosta Białostocki
Antoni Pełkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński, Krzysztof Kraśnicki Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Choroszczy; mszy świętej
przewodniczył ks. Wojciech Kraśnicki Proboszcz Parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach.

Uroczystości rozpoczęły się akcentem religijnym – mszą świętą,
w której uczestniczyły wszystkie działające w ramach jednostki
OSP Pańki drużyny. A jednostka OSP w Pańkach jest ewenementem w gminie Choroszcz: nie tylko, że jest wyjątkowo liczna, ale
także posiada drużynę młodzieżową oraz wyjątkowo aktywną drużynę kobiecą, która rokrocznie osiąga wysokie wyniki w zawodach
sportowo-pożarniczych rozsławiając nie tylko OSP Pańki, ale także
gminę Choroszcz.
Podczas uroczystszych obchodów jubileuszu 70-lecia OSP Pańki
zasłużeni druhny i druhowie zostali uhonorowali medalami, pamiątkowymi grawertonami oraz dyplomami. Z okazji Jubileuszu,
specjalne życzenia strażakom-ochotnikom z OSP w Pańkach złożył
też Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Podziękował strażakom za codzienne oddanie i trud na rzecz Społeczności i Gminy
Choroszcz. Podkreślił, iż ochotnicza służba to prawdziwe powołanie, które po wielokroć wykracza poza, wymagające najwyższego
poświęcenia, zadania ratowania ludzkiego mienia i życia. Burmistrz
życzył strażakom satysfakcji ze wspaniałych lat i już dokonanych
osiągnięć, składam najlepsze życzenia na przyszłość.
Uroczystości 70-lecia istnienia OSP w Pańkach zakończyły się miłym akcentem symbolicznego wmurowania cegły w nowo powstającą remizę OSP. Tego aktu dokonali wspólnie Starosta Białostocki
Antoni Pełkowski wraz z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim.
OSP w Pańkach gratulujemy wspaniałego Jubileuszu oraz życzymy
nie mniejszego niż dotąd rozwoju oraz wielu lat bezpiecznej, spokojnej służby.
OSP PAŃKI – rys historyczny
„W ważnych sprawach naszej wioski, musimy zgrać się w jedną
dudkę i zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy, a resztę zawierzyć
Panu Bogu” – ta myśl w 1947 roku przyświecała mieszkańcom Paniek, którzy postanowili się zorganizować i powołać do życia lokalną Ochotniczą Straż Pożarną. Inicjatorami przedsięwzięcia byli:
Józef Sadowski, Eugeniusz Sadowski, Nikodem Sokół, Mieczysław
Nierodzik, Eugeniusz Iwaszczuk, Tadeusz Iwaszczuk, Lucjan Per-

Podziwiali choroski Rynek

R

ynek 11 Listopada w Choroszczy – jako spektakularna i
wzorowa inwestycja – znalazł się wśród realizacji, które 20
listopada br. odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Tak zacne grono
przejechało do Chroszczy 20 listopada, by poznać jedno z najciekawszych przedsięwzięć realizowanych w ostatnim czasie w regionie.
Celem wizyty było przedstawienie stanu wykonania instrumentu Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność, który jest wdrażany przez województwo podlaskie, oraz poznanie najciekawszych projektów, które są przeprowadzane w jego ramach. Wśród nich znalazł się Rynek 11 Listopada w
Choroszczy.
Urzędnicy poznali historię rynku, historię budowy pomnika, a także okoliczności podjęcia prac modernizacyjnych. Nie kryli zadowolenia z zaobserwowanych rezultatów, jak również nie szczędzili Burmistrzowi Gminy Choroszcz pochwał związanych z tak dynamicznym rozwojem miasta i gminy.
Bardzo się cieszę z tej wizyty – przyznał Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Nasz Rynek, dzięki rewitalizacji, znacząco zmienił swoje oblicze, a także powoli zmienia oblicze całej Choroszczy. Cieszy mieszkańców
– co obserwowaliśmy podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i widzę, że stopniowo staje się perełką, z której my,
mieszkańcy zaczynamy być dumni. Tym bardziej więc jest mi miło, że nasz
skarb przez urzędników unijnych oraz pracowników ministerstw i urzędów
jest postrzegany jako inwestycja wzorcowa, godna pokazania i pochwalenia
się nią. Czujemy się wyróżnieni mogąc gościć tak zacne grono przedstawicieli
instytucji finansujących owe przedsięwzięcia, którzy postrzegają nasz Rynek
jako godną, dobrą praktykę odpowiednio zainwestowanych funduszy – dodał Burmistrz Wardziński.
20 listopada br. Choroszcz odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej,
Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudniania, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W tym czasie zespół strażaków posiadał ręczną pompę ssąco-tłoczącą, tzw. sikawkę, uruchamianą siłą mięśni 4 mężczyzn, a także
podstawową armaturę wodną. Sprzęt czekał złożony i zabezpieczony w wydzielonej części budynku przedwojennej łaźni, wybudowanej przez mieszkańców Paniek. Na drzwiach zawieszona była
tabliczka z aktualną informacją, kto w danym dniu utrzymuje konia
z wozem w stanie gotowości do pomocy przy ewentualnym pożarze. Jako że dyżurnego zaprzęgu nie można było używać do ciężkich prac czy na znaczne odległości, za użyczenie transportu na
rzecz straży, gospodarze otrzymywali ulgi w podatkach.
W latach 1955-1962 komendantem OSP Pańki był Hipolit Sokół,
dowodzący 24-osobową załogą. W 1956r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkach otrzymała pierwszą motopompę, do której obsługi
zostali przeszkoleni w Ełku: Piotr Cieśluk i Czesław Ciereszko.
W latach 1962-1987 stanowisko prezesa piastował Tadeusz Jerończyk, zaś komendanta – Józef Gryg. Od tego czasu strażacy zaczęli
chętnie przystępować do zawodów strażackich. Pierwsze odbyły się
w 1961 roku na tzw. zabartoszkach w Pańkach. A 1971 roku w Zawodach Rejonowych w Wasilkowie OSP Pańki zajęła 1. miejsce.
Pomimo tego, formacja wciąż nie posiadała własnego samochodu
strażackiego. Sytuacja ta niezwykle utrudniała służbę, jako że zda-

W latach 1995-2006 stanowisko prezesa obejmował Piotr Cieśluk.
W 2006 roku z kolei prezesem został Mieczysław Sokół, a komendantem – Cezary Panas. W 2007 roku spełniło się marzenie nie tylko komendanta, ale również wszystkich druhów: OSP w Pańkach
uroczyście został przekazany wóz strażacki pożarniczy średni GBA
1,8/16 IVECO (należący wcześniej do OSP Choroszcz). Druhowie
po kilkuletniej przerwie znowu zaczęli ochoczo przystępować do
zawodów sportowo-pożarniczych i pomimo pierwszych porażek,
przyszedł czas na sukcesy: męska drużyna wygrała zawody gminne w latach 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, a w 2013 roku na Zawodach Powiatowych w Tykocinie zajęła III miejsce. Idąc w ślady
mężczyzn, kobiety też zaczęły się organizować i 2011 roku w ramach OSP Pańki została powołana Kobieca Drużyna Pożarnicza.
Od tamtej pory nieprzerwanie startuje w zawodach, osiągając liczne
sukcesy. Największym ich osiągnięciem było wygranie Powiatowych
Zawodów Pożarniczych w Tykocie w 2017 roku i reprezentowanie Paniek oraz całej gminy Choroszcz w Grajewie na szczeblu
Zawodów Wojewódzkich. W roku 2017, po długich staraniach,
z inicjatywy Cezarego Panasa, rozpoczęła się budowa nowej remizy,
która spełni stale rosnące wymagania i zapewni w tej części Gminy
Choroszcz ochronę przeciwpożarową na profesjonalnym poziomie.
Szeregi druhów OSP Pańki stale się powiększają. W roku 2018
straż liczy 35 czynnych strażaków, 4 honorowych członków oraz
18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na 2018 rok
przypadła także 70. rocznica powstania OSP w Pańkach. Głęboko
wierzymy, że nasza prężnie rozwijająca się jednostka, w gotowości
będzie służyć całej lokalnej społeczności przez kolejne lata.
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„Listy do Św. Mikołaja od dzieci z Ukrainy” – włącz się

G

mina Choroszcz wraz z szeregiem organizacji,
m.in. ze Stowarzyszaniem Chcę Żyć, Fundacją
Rozwoju Młodzieży Wiejskiej z Łucka oraz Stowarzyszeniem Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na
Wołyniu – oddziałem w Horochowie, a także Fundacją Pro
Future i Fundacją Renezis już po raz drugi zaprasza wszystkich zainteresowanych, aby jeszcze przed świętami przeistoczyć się w Św. Mikołaja i odpowiedzieć na „Listy do Św. Mikołaja od dzieci z Ukrainy”.

Akcja polega na tym, że dzieci mieszkające na Ukrainie: zarówno
dzieci ukraińskie, jak i Polacy – piszą listy do św. Mikołaja. Listy te
trafiają do Polski i tu, na miejscu rodziny lub pojedyncze osoby, które się zdecydują, przygotowują dzieciom prezenty. Jeszcze w grudniu
prezenty te zostaną zawiezione na Ukrainę i osobiście wręczone każdemu z dzieci.
Żeby zobaczyć jakie są potrzeby dzieci i wybrać konkretny list, wystarczy wejść na „Listy do Św. Mikołaja od Dzieci z Ukrainy” zamieszczone na jednym z profili społecznościowych (facebook.com/
listydomikolajadladziecizukrainy/), kliknąć w wiadomość i zgłosić-zadeklarować swoją pomoc konkretnemu dziecku. Następnie przygotować paczkę i do 10 grudnia dostarczyć ją do Świetlicy przy ul.
H. Sienkiewicza 42 w Choroszczy. Tam dyżurować będzie Stowarzyszenie Chcę Żyć z Choroszczy, które przyjmie paczki, posegreguje je
oraz dopilnuje, by wszystkie trafiły do odpowiednich dzieci i całych
rodzin, aby nikt nie został zapomniany czy poszkodowany. Dyżury
Stowarzyszenia odbywają się w okresie od 27 listopada do 10 grudnia
2018 r. w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00-18.00.
Akcja obecnie ma swoją drugą edycję. W ubiegłym roku udało się
pomóc 36 dzieciom i ich rodzinom – w tym roku spodziewamy się
ok. 60 zgłoszeń.
Akcja „Listy do Św. Mikołaja od dzieci z Ukrainy” pozwala dotrzeć do najbardziej potrzebujących i naprawdę ubogich dzieci oraz całych rodzin – wyjaśnia
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Dzieci nie proszą o wiele – jest
to lalka lub zabawka czy słodycze. Nie proszą też o prezenty tylko dla siebie –
zawsze pamiętają o swoim rodzeństwie, a także o rodzicach czy o dziadkach. Są
to naprawdę wzruszające listy; nie sposób przejść obok nich obojętnie – dodaje
włodarz gminy Choroszcz. W ubiegłym roku uruchomiliśmy akcję pilotażowo, jednak widząc, jak nasi rodacy, tu w Polsce, wspaniale na nią reagują, chcą
pomagać, w tym roku ruszyliśmy z drugą edycją.
Zapraszamy, aby włączyć się w akcję „Listy do Św. Mikołaja od Dzieci
z Ukrainy” i spełnić marzenia wielu małych pociech, o wielkich nadziejach i jeszcze większych sercach. Dzięki akcji możemy realnie stać
się Świętymi Mikołajami i uszczęśliwić potrzebujących, a poprzez to
podtrzymać w nich piękną wiarę w Świętego Mikołaja. Akcja wiele
daje także nam: pozwala poczuć, że dawanie – ofiarowywanie, jest
przyjemne i daje szczęście również darczyńcom.

Pracujemy w sobotę 1 grudnia. Zapraszamy Wspaniałe miejsce Gminy Choroszcz w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”2018!
Jest nam bardzo miło poinformować, że w XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2018 Gmina Choroszcz
uplasowała się na wysokim – 31. miejscu spośród 857 ocenianych gmin miejsko-wiejskich. 31. lokata to wspaniałe miejsce
- nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Gratuluję mieszkańcom i nie ukrywam, że taka ocena motywuje do dalszej pracy - dodaje.

Ranking pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony i trwały rozwój swoich małych ojczyzn i lokalnej społeczności.
Ranking ukazuje jak jednostki samorządowe rozwijają się, opierając
się na fundamencie trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania, która jest podstawowym elementem pozostałych trwałości.

U

rząd Miejski w Choroszczy wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy informują, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) instytucje te będą nieczynne. Dlatego
też zapraszają mieszkańców oraz innych interesantów do
swych siedzib dnia 1 grudnia 2018 r. (sobota).
W związku z odpracowywaniem wolnego 24 grudnia br., 1 grudnia
br., zarówno Urząd Miejski w Choroszczy, jak i M-GOPS w Choroszczy pracują w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.
UM

W obszarze trwałości ekonomicznej, w rankingu badano umiejętność samorządu do budowy mocnego fundamentu finansowo-gospodarczego. Taki mogą zapewnić działania JST m.in. wspierające
przedsiębiorczość i miejsca pracy (czego efektem jest wzrost dochodów podatkowych), dobre zarządzanie majątkiem własnym.
Polityka finansowa i inwestycyjna samorządu z jednej strony musi
zapewniać podstawy rozwoju, a z drugiej – nie może być zbyt ekspansywna, drenująca posiadany majątek. Obszar trwałości społecznej dotyka wielu istotnych kwestii z punktu widzenia mieszkańców.
Jako priorytetowe uznano działania samorządów w zakresie budowy infrastruktury społecznej. Chodzi zarówno o rzeczywistą budowę różnych obiektów (szkół, żłobków i przedszkoli domów kultury,
bibliotek, mieszkań, placów zabaw itp.), ale także wypełnianie tych
instytucji odpowiednią treścią. Fundament trwałości środowiskowej
oznacza, że samorządy także muszą dbać, by naturalne i ekologiczne zasoby, służąc obecnym potrzebom, nie ulegały uszczupleniu w
sposób nieodwracalny. W ten cel wpisuje się wiele projektów realizowanych na poziomie lokalnym, takich jak walka o czyste powietrze, segregacja śmieci czy wspieranie mieszkańców w coraz większym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest również
kwestia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami komunalnymi.

„Bardzo cieszę się z miejsca Gminy Choroszcz w Rankingu Samorządów – nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. 31. lokata to wspaniałe miejsce, które pokazuje, że pokonaliśmy aż 826 podobnych do nas podmiotów, a jednocześnie owa
ocena to zewnętrzny, obiektywny znak zauważenia i docenienia naszych starań o jakość rozwoju Gminy Choroszcz. W tym rankingu
oceniali nas przecież eksperci zewnętrzni, wedle takich samych, jednakowych dla wszystkich kryteriów. Bardzo się cieszę z tego wyniku, gratuluję mieszkańcom i nie ukrywam, że taka ocena motywuje
do dalszej pracy” – dodał burmistrz Wardziński.
Organizatorem Rankingu Samorządów jest dziennik „Rzeczpospolita”. Cele, zasady oraz kryteria oceny ustala niezależna kapituła pod
przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach:
1) miast na prawach powiatu,
2) gmin miejskich i miejsko- wiejskich
3) oraz gmin wiejskich.
W 2018 roku przemodelowany został zestaw kryteriów oceny: lista
wskaźników została m.in. pogłębiona w zakresie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska. Nowym rozwiązaniem jest to,
że oceniane były wszystkie miasta i gminy w Polsce. Do wszystkich
też jednostek wysłano zaproszenie do wypełnienia ankiet w systemie online. Wypełnienie ankiety nie było warunkiem decydującym
o udziale w konkursie, jednak dawało możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu
były ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe. Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych
obszarach.
Bardzo cieszymy się z tak wspaniałego miejsca Gminy Choroszcz
w Rankingu Samorządów!
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Choroszczańskie dyktando 2018 za nami!

2

2 listopada bieżącego roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza odbyła się
kolejna już edycja „Choroszczańskiego Dyktanda”.

Pięćdziesięcioro uczniów klas 1-6, 7-8 oraz 3 klasy gimnazjum
miało okazję sprawdzić swój poziom znajomości zasad ortografii
i gramatyki języka polskiego. Punktualnie o godzinie dziewiątej, po
krótkim wystąpieniu pani dyrektor Ewy Zawistowskiej, która serdecznie przywitała zgromadzonych, starała się zmotywować ich do
walki o jak najlepszy rezultat a przede wszystkim dodać im otuchy, uczestnicy przystąpili do pisania. Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na fakt, iż tekst, z którym musieli się mierzyć, przygotowany
został specjalnie z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. Zmagania z językiem polskim wymagały
maksymalnego skupienia uwagi w celu uniknięcia błędów. Nie może
zatem specjalnie dziwić fakt, że przepisanie niespecjalnie długiego
tekstu zajęło zgromadzonym uczniom około pięćdziesięciu minut.
Wynik dzisiejszych zmagań poznamy 7 grudnia.
Wówczas to bowiem na auli Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbędzie się uroczysta gala, podczas której
lokalnym mistrzom mowy ojczystej, czyli osobom, które osiągnęły
najlepszy wynik, zostaną wręczone atrakcyjne nagrody.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału
oraz życzymy sukcesów!

M

iejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na zabawę sylwestrową.
W programie wiele godzin
tańców i muzyki z DJ-em, 4 dania na gorąco,
liczne przystawki, zimne i ciepłe napoje bez
ograniczeń, stół kawowy ze słodkościami
oraz toast na powitanie Nowego Roku.
To wszystko w cenie zaledwie 160 zł od osoby.
Zadzwoń już dziś i zarezerwuj miejsca.
Telefon: 725357788.
Termin wpłat to 3-11 grudnia 2018 roku.
W przypadku płatności na konto Centrum:
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 (tytułem
„Sylwester 2018”) prosimy o przesłanie potwierdzenia wysłania przelewu na adres: kultura@choroszcz.pl. W temacie należy wpisać
„Sylwester 2018”.
Zapraszamy!

Sylwester w M-GCKiS
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„Drogi do wolności” – obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w szkole w Choroszczy

R

ok 2018 został ogłoszony „Rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Dlatego staraliśmy się w bieżącym roku systematycznie i uroczyście upamiętniać oraz przybliżać uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy najważniejsze wydarzenia z historii narodu
polskiego oraz najwybitniejsze postaci, które przyczyniły się
do odzyskania 11 listopada 1918 roku niepodległości, aby przygotować społeczność naszej placówki do obchodów rocznicy
tego ważnego wydarzenia.
Kulminacja naszych licznych działań i przedsięwzięć miała miejsce
9 listopada, kiedy na dwa dni przed obchodzonym w kraju Narodowym Świętem Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia, którą uświetnili swoją obecnością pan Robert Wardziński – burmistrz Choroszczy, ksiądz proboszcz Leszek Struk, ksiądz
proboszcz Andrzej Bołbot oraz panie z Koła Emerytów i Rencistów w Choroszczy.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania, o symbolicznej godzinie 11.11, przez wszystkich obecnych na hali szkolnej
„Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji “Rekord dla Niepodległej”.
Następnie Dominika Jacejko i Marek Kosakowski – prowadzący
akademię, zabrali gości i całą społeczność naszej szkoły w podróż
do przeszłości, podczas której Aleksandra Dobrogowska, Amelia
Rząca, Mariusz Korpacz, Miłosz Mancewicz, Zuzanna Muczyńska,
Amelia Ramotowska, Piotr Wrona, Zuzanna Grądzka, Patrycja
Chudzińska, Kacper Kulesza, Michał Woźniak, Gabriela Lenczewska oraz Julia Sołowiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny
pt. „Drogi do wolności” przygotowany pod kierunkiem pani Ewy
Zalewskiej i pani Kamili Waszczuk. Program artystyczny przywołał
najważniejsze wydarzenia związane z utratą niepodległości i dążeniami Polaków do jej odzyskania, poczynając od rozbiorów poprzez
powstania narodowe, Wiosnę Ludów, I wojnę światową aż po dzień
11 listopada 1918 roku.
Artyści oddali również cześć pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Złożyli hołd pamięci obrońców
Konstytucji 3 maja, żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej, Legionów Jana Henryka Dąbrowskiego i kolejnych powstań narodowych oraz legionistów polskich i wszystkich walczących w I wojnie
światowej, a także w latach 1918-1921 broniąc młodą niepodległość
i podejmując trud budowy silnego i nowoczesnego państwa – II
Rzeczypospolitej.
Informacje historyczne mówiące o blisko półtorawiecznych dąże-

niach 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 oraz przybliżające postacie osób związanych z pamiętną rocznicą. Smutne strofy wierszy przeplatały się z brzmieniem
pieśni patriotycznych i legionowych, które zaprezentował chór przy
brawurowym akompaniamencie księdza Sebastiana Suma.
Całości akademii dopełniała wymowna dekoracja. Scenografię uroczystości tworzyła kompozycja biało-czerwonej flagi unoszonej
przez białego orła, usypanych z liści, kasztanów i kamyków symbolicznych dróg do wolności, przy których znajdowały się tabliczki
z datami najważniejszych wydarzeń z dziejów walki o niepodległość.
Na zakończenie części artystycznej uczniowie z klasy 2 c i 2 d
zaprezentowali pokaz tańca narodowego, który przygotowali pod
kierunkiem pani Jolanty Zagórskiej. Z wielkim zaangażowaniem
i przejęciem zatańczyli poloneza.
Następnie pani dyrektor Ewa Zawistowska wspólnie z panem burmistrzem Robertem Wardzińskim nagrodzili laureatów szkolnego
konkursu na plakat upamiętniający „100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości” oraz konkursu „Historia Polski a patriotyzm” dyplomami oraz upominkami.
Wędrówka „drogami do wolności” wzbudziła wśród widzów refleksję nad ceną i wartością niepodległości, dzisiaj nie zawsze do-

cenianą. Radość i duma towarzyszyły uczniom w podróży po kartach historii. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić
oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce
o niepodległość. Przypomniała także uczniom, że pielęgnowanie
polskich tradycji jest naszą powinnością.
Starajmy się, aby ścieżka naszego życia była kontynuacją historycznych dróg do niepodległości i zawsze wiodła ku doskonalszej
wolności. Pamiętajmy o kilku pokoleniach bohaterów, którzy przez
123 lata niewoli walczyli o niepodległość Polski, o naszą wolność,
oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Reprezentowali oni odmienne poglądy polityczne, różnili się
przynależnością społeczną i religią. Mimo to potrafili zjednoczyć
się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości Polski. Nie
oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo
współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku
wolności. To im zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania
bohaterów.
Niech nadrzędnym celem dla każdej i każdego z nas będzie NARÓD i WOLNOŚĆ oraz tak jak naszym ojcom, dziadom i pradziadom towarzyszy hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
Ewa Zalewska
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Święto Niepodległości i Dzień Przed- Warsztaty plastyczne z rodzicami w gr. Motylki
szkolaka w Kruszewie
środę 14 listopada, w grupie „Motylki” Przed- do wspólnej zabawy przy piosence „Na zajęcia nadszedł czas”. Po

N

asze przedszkolne obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę zainaugurowaliśmy
założeniem „kącika patriotycznego” bogatego w
symbole narodowe, mapy Polski, zdjęcia, ilustracje,
wiersze, legendy, pocztówki, książki, piosenki o naszej Kochanej
Ojczyźnie. Wszystko to pomagało nam przez ostatnie kilkanaście
dni budować tożsamość narodową przedszkolaków. Jeszcze niedawno kiedy pytałam „Jak się nazywa twój kraj, twoja ojczyzna?
Odpowiadały: Kruszewo, Śliwno, Pańki, Konowały… Teraz wiedzą, że mieszkają w Polsce i są niezwykle dumni, że są Polakami.

Przebojem w tym czasie były piosenki: „Płynie Wisła płynie…”,
„Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Przybyli ułani”, hitem „Krakowiaczek jeden”. Legendy polskie towarzyszyły nam każdego dnia,
przybliżały nam historię naszej ojczyzny. W poznawaniu symboli
narodowych pomagało nam też wykonanie wielu prac plastyczno-technicznych. A kulminacyjnym punktem był oczywiście 9 listopada i ogólnopolska akcja „Rekord dla Niepodległej”- niesamowite
emocje, wypieki na twarzy i nasz piękny hymn. W tym dniu nie
byliśmy sami, świętowaliśmy razem z całą społecznością ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie i wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurek
Dąbrowskiego”.
Podsumowaniem obchodów Święta Niepodległości był Dzień
Przedszkolaka podczas którego pasowani byli kandydaci na super
przedszkolaka- Polaka. Na to nasze święto przybyli licznie niezawodni rodzice, którzy aktywnie włączyli się śpiewając przepięknie
pieśni patriotyczne.
Monika Pawłowska
Oddział przedszkolny w Kruszewie

W

szkola Samorządowego w Choroszczy odbyło
się spotkanie warsztatowe z rodzicami. Dzieci
przygotowały niespodziankę w postaci krótkiego montażu słowno-muzycznego o tematyce jesiennej.

Zaprezentowały wiersze i piosenki związane z tą porą roku, a także wykonały taniec z chusteczkami. Następnie zaprosiły rodziców

wspólnym tańcu dzieci z rodzicami przystąpiły do pracy plastycznej „Jesienny obraz”. Mając do dyspozycji różnorodne liście, kwiaty
i gałązki wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Każda para wykazała
się dużą kreatywnością tworząc piękny obraz. Rodzice wraz ze swoimi
pociechami miło spędzili czas w trakcie wykonywania wspólnej pracy.
Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy
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Wielki koncert Rytmów Czasu na stulecie odzyskania niepodległości

S

tulecie niepodległości w Choroszczy przeszło do historii, a świętowanie ukoronowaliśmy koncertem
„Niepodległa – nasz Dom” zespołu Rytmy Czasu
w ramach programu Pomost dla Niepodległej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.
Gdy wydaje się, że historia się kończy – wzmóżmy czujność, bo
wtedy ją tworzymy. To jedno z przesłań, jakie płynęło z niedzielnego koncertu zespołu Rytmy Czasu. Już po raz czwarty zespół
wystąpił z piosenkami i pieśniami patriotycznymi, tym razem przed
własną publicznością. Młode wokalistki zabrały ponad stuosobową publiczność w podróż po stuleciu niepodległej Polski. Na koncercie obecna była pani Izabela Dąbrowska, która opiekowała się
projektem z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Białymstoku.

Zabrzmiał utwór „Wojenko, wojenko”. „Wiązanka partyzancka”
przywołała II wojnę światową i Powstanie Warszawskie. Czasy komuny wspomniały utwory „Psalm stojących w kolejce”, „Tango na
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, „Polskie skrzydła”. Wspólnie
zaśpiewano „Żeby Polska była Polską”. Występ wzbogacony był
o utwór „Biały krzyż”, który wykonały wokalistki młodszej grupy
zespołu oraz Hymn Polski zaśpiewany z publicznością. Dzięki tej
podróży po dziejach młode pokolenia mogły odczuć czym było stanie w kolejkach, czy godzina policyjna w czasach PRL. Wokalistki
przekazały widowni nie tylko płyty „Niepodległa – nasz Dom”, ale
też emocje tamtych czasów i nadzieję, która w koncercie wybrzmiewa najgłośniej.
Rytmy Czasu dzięki programowi Pomost dla Niepodległej przekazują historię i wzniecają miłość do Ojczyzny. W jego realizacji
wzięły udział trzy pokolenia wokalistów. Płytę „Niepodległa – nasz
Dom” nagrał starszy skład zespołu, młode wokalistki zagrały cztery koncerty, a najmłodsze pokolenie dziewcząt wystąpiło w niedzielę 11 listopada 2018 roku, śpiewając wspólnie ze starszymi koleżankami. Zespół od piętnastu lat prowadzi Jerzy Tomzik – dyrygent,
autor aranżacji, który nie szczędzi czasu i serca, by w pełni profesjonalnie kształcić talenty. Historia trwa dalej dzięki muzyce, pasji
i zaangażowaniu młodych, choroszczańskich serc.
Koncert 11 listopada 2018 roku był zwieńczeniem programu Pomost dla Niepodległej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
i obejmował wydanie płyty „Niepodległa – nasz Dom” oraz cztery
koncerty pod tym samym tytułem w Filipowie, Czeremsze, Zambrowie oraz Choroszczy.
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Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”

P

amy za sobą już połowę projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Od września już ponad
13 tys. trzylatków z całej Polski otrzymało Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

M

stanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.

Dzieci dowiedziały się, że czytanie jest wspaniałą przygodą na
cale życie a biblioteka ogromną skarbnicą wiedzy. W niej możemy
znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Maluchy miały
możliwość poznania bogatego księgozbioru, poczynając od encyklopedii, książeczek popularnonaukowych, po bajki, opowiadania,
wierszyki czy komiksy. Wspólnie z Fenkiem, bohaterem książki
Magdaleny Grucy ,,Biblioteka”, dzieci dowiedziały się, jaką funkcje
pełni biblioteka, zapoznały się również z pracą pani bibliotekarki. Maluchy uświadomiły sobie, że korzystanie z biblioteki uczy
odpowiedzialności. Czytelnicy muszą pamiętać o zwrocie wypożyczonych książek w terminie i w takim stanie, aby mogły służyć
jeszcze wielu innym osobom . W części warsztatowej, przedszkolaki wykonały kolorowe zakładki do książeczek. Na zakończenie
dzieci obiecały, że ich przygoda z biblioteką nie zakończy się na
jednym spotkaniu. Jest to niewątpliwie ważna deklaracja, ponieważ
obcowanie z książką skutecznie kształtuje nawyki czytelnicze wśród
najmłodszych.

Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który
przyjdzie do jednej z 3 tysięcy bibliotek biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę
„Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa
wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina
o korzyściach wynikających z czytania, oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zo-

Od początku trwania akcji, udało się rozdać 13 tys. Wyprawek dla
trzylatków, dzięki czemu biblioteki pozyskały ponad 10 tys. nowych
użytkowników. Mamy nadzieję, że ich liczba będzie stale rosnąć,
i zarówno dzieci, jak również ich rodzice staną się stałymi bywalcami bibliotek!”

aździernik wpisał się w kalendarzu Filii Bibliotecznej w Barszczewie, jako miesiąc odwiedzin dzieci
z tutejszego przedszkola. O tym, że biblioteka jest
miejscem wyjątkowym, przekonały się przedszkolaki z grupy ,, Misie”.

MŚ

Tydzień Niepodległości w Klepaczach

0

7.11. 2018 r. w Filii Bibliotecznej i przedszkolu w Klepaczach odbyło się jedno z cyklicznych spotkań pod hasłem ,,Tydzień Niepodległości”.

Dzieci wykonały kotyliony, recytowały i śpiewały utwory patriotyczne. Na zakończenie spotkania obejrzały krótki film animowany pt.
,,Polak Mały !” przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej.
To była krótka lekcja patriotyzmu dla najmłodszych o symbolach
narodowych.
IA

Wyprawki Czytelnicze czekają na trzylatki w 3 tysiącach bibliotek
publicznych w całej Polsce.

Zapraszamy 3 latki do biblioteki po odbiór wyprawek, mamy jeszcze kilka do rozdania.
EW
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ekipa. Autorem zdjęć jest Nicolás Villegas Hernández – Kolumbijczyk, absolwent PWSFTViT w Łodzi. „To było fajne doświadczenie, bo pokazało spojrzenie cudzoziemca na powstanie, bo my
podchodzimy bardzo emocjonalnie do naszej historii”, zwłaszcza
ja, jako warszawianka – dodała Małgorzata Brama.

dem, jaki powstańcy chcą oddać cudzoziemcom, którzy walczyli
z nimi ramię w ramię w powstaniu. „Niektóre postaci należało wydobyć i szerzej pokazać ich walkę oraz postawę. Warto podkreślić,
że i cudzoziemcy dołączyli się do tej walki o wyzwolenie” – powiedział Zbigniew Galperyn.

Dokument powstał na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich i, jak mówi wiceprezes związku Zbigniew Galperyn, jest hoł-

Pokaz odbył się w ramach projektu „Kogo kręci kino historyczne
na Podlasiu” II edycja.

rozbrzmiewała od słów piosenek z międzywojnia, m.in. Mieczysława Fogga, Asnyka do muzyki Ignacego Paderewskiego, Eugeniusza
Bodo, Hanki Ordonówny, Ludwika Starskiego, a na sam koniec artyści wykonali współczesną piosenkę „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Tym bardziej było to ważne i podniosłe, bowiem w tym roku przypada 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydarzenie odbyło się w ramach programu „Niepodległa”, w którym Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
było partnerem, natomiast liderem był Miejski Ośrodek Kultury
w Siedlcach.

„Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim”

1

9 października w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbył się pokaz filmu fabularno-dokumentalnego pt. „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim” w reż. Małgorzaty Bramy. W pokazie wzięła
udział młodzież z choroszczańskiej szkoły podstawowej. Na
spotkaniu obecna była także reżyserka filmu.
Dokument ma na celu oddać hołd przedstawicielom kilkunastu
narodowości, którzy wsparli siły powstańcze. Został zrealizowany
przez fundację „Fundacja Artystyczna Erina B.” Opowiada niezwykłe historie cudzoziemców, którzy brali udział w wojskowej operacji
Powstania Warszawskiego. Wśród nich byli przedstawiciele różnych
narodowości, nie tylko z Europy. W Powstaniu Warszawskim brali
udział: Słowacy, jako jedyni mogli występować pod swoimi barwami, Węgrzy, Gruzini, Ukraińcy, Rosjanie, Czesi, Australijczyk, Włosi,
Francuzi, Holendrzy i oczywiście lotnicy, więc Anglicy, Amerykanie,
Kanadyjczycy. W filmie zagrali między innymi – Emilia Krakowska,
Krzysztof Dracz i Jerzy Rogalski, a także cudzoziemcy – Gruzini
i Słowacy. Jak mówi reżyserka filmu Małgorzata Brama, film jest
dokumentem fabularyzowanym, w którym wywiady z powstańcami
przeplatają się ze scenami fabularnymi. „W filmie znalazł się między innymi wywiad z córką porucznika Iringha, dowódcy plutonu
Słowaków. Natomiast część fabularna jest czarno-biała, znalazła się
w niej między innymi scena z belgijskim przemytnikiem diamentów, o którym znaleźliśmy jedynie krótką wzmiankę, a także scena
z „Alim”, w której zagrała Emilia Krakowska”- dodaje reżyserka
filmu.
Zdjęcia do filmu były realizowane m.in. w Domu Polonii, Pałacu
Branickich oraz w Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie. Jak
mówi Małgorzata Brama, na planie pracowała międzynarodowa

Festiwal „Jesteśmy wolni”

1

1 października był dniem wyjątkowym w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Wtedy to odbył
się w murach Centrum festiwal „Jesteśmy wolni”.

W ramach festiwalu zorganizowany został przegląd pieśni i piosenki
patriotycznej „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, warsztaty wokalne, wykład historyczny „Choroszcz. Drogi do Niepodległości” Pana Józefa Waczyńskiego z Towarzystwa
Przyjaciół Choroszcz, a także wernisaż wystawy zdjęć archiwalnych
pt. „Choroszcz w latach odzyskania Niepodległości”. Finałem całego wydarzenia był koncert „Piosenki Niepodległe” w wykonaniu
Polskiego Teatru Muzycznego Scena Retro, przed którym słowo
wstępu o lokalnej historii wygłosił Pan Jan Adamski.
Jury w składzie: Elżbieta Godlewska, Ewelina Sobczyk, Emilia
Krzyżanowska, Krzysztof Boruta zaprosiło do udziału w Finale
Ogólnopolskim Przeglądu Festiwalowego „O, Ziemio Polska –
z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, który odbył się w dniach
26-28 października 2018 r. w Siedlcach następujących wykonawców:
Natalia Pawłowska - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy
Opiekun: Andrzej Wróbel
Jakub Grzybowski - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Opiekun: Aneta Kaliściak
CANTO - Publiczne Gimnazjum Integracyjne przy Szkole Podstawowej Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku
Opiekun: Jakub Grzybowski
Wieczorny koncert wzbudził wiele pozytywnych emocji, piękne wykonanie pieśni, wizualne efekty, a także teksty pieśni o wolności dostarczyły wzruszeń i podniosły na duchu zebraną publiczność. Aula
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Spektakl o trudnym problemie, „Gardenia” w Choroszczy

W

czwartek 25 października Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odwiedził teatr Stowarzyszenia Kółko i Krzyżyk ze spektaklem pt.
„Gardenia”, działają w nim osoby mające wieloletnią praktykę na rynku teatralnym. Spektakl odbył się w ramach programu Teatr Polska.

Cztery kobiety w poszukiwaniu szczęścia. Konspiratorka państwa podziemnego, handlarka, życiowa
oferma i biały kołnierzyk. Historia pewnej krakowskiej rodziny, a zarazem zbiorowy portret – Polki
z butelką wódki, Polki w podróży służbowej, Polki na skraju załamania nerwowego, Polki zakochanej.
Uniwersalna opowieść o życiu w zaklętym kręgu uzależnień przekazywanych w sztafecie pokoleń.
Czy można przed tym uciec? Czy którejś z bohaterek się to uda?
Spektakl opowiada o problemie, który może dotknąć lub już dotyka wielu widzów. Jest kierowany
zarówno do osób młodszych, bez względu na status społeczny czy zawodowy. Tzw. HFA (High-Functioning Alcoholic) to często kobiety sukcesu, prawniczki, lekarki. W ukryciu popijają zarówno
gospodynie domowe, jak i celebrytki.
Przedstawienie ma częściowo charakter profilaktyczny, a nawet terapeutyczny. Stawiamy pytania
o „dziedziczenie” alkoholizmu i zachowań psychopatologicznych, a przede wszystkim o stereotyp
Matki – Polki. Jak zmienia się ten wizerunek, kiedy na jaw wychodzą słabości i traumy? Jak „przepracować” poczucie winy czy odrzucenia?
W rolach głównych wystąpiły: Aneta Todorczuk-Perchuć (Kobieta I), Agnieszka Przepiórska (Kobieta II), Magdalena Górska (Kobieta III), Hanna Konarowska (Kobieta IV). Autorką sztuki jest Elżbieta Chowaniec, wyreżyserował ją Wojciech Urbański, za scenografię odpowiedzialny jest Wojciech
Urbański, muzyka: Natalia Babińska, światło: Paulina Góral.
Spektakl wywarł ogromne wrażenie na widzach, którzy po brzegi wypełnili całą salę. Z problemem
przedstawionym w sztuce zmaga się wiele osób, jednak nie każdy ma odwagę się do tego przyznać,
przed innymi, ale może przede wszystkim przed samym sobą.
Po przedstawieniu odbyły się warsztaty ze znaną w całej Polsce terapeutką Ewą Woydyłło-Osiatyńską
– doktor psychologii i terapeuta uzależnień, autorką książek m.in.: Wybieram wolność, czyli rzecz o
wyzwalaniu się z uzależnień, Zaproszenie do życia, Podnieś głowę: Buty szczęścia, Sekrety kobiet,
My – rodzice dorosłych dzieci, W zgodzie ze sobą, Rak duszy, O alkoholizmie, Poprawka z matury.
Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików.
Całość z pewnością na długo zapadnie w pamięć, a mamy nadzieję, że wielu uświadomi sobie główny
problem i zacznie od pierwszych kroków na drodze do pozytywnych zmian.
Spektakl odbył się ramach akcji Teatr Polska, w którym Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy uczestniczy od długiego czasu.

Kultura

13

Tykociński Teatr Amatorski ze spektaklem w M-GCKiS

D

awno temu, gdy Goniądzem władał potężny litewski możnowładca Mikołaj Radziwiłł, wielkim gościńcem z Knyszyna podążał na goniądzki zamek bojarzyn
Mikita, radziwiłłowski poddany, pełniący służbę zbrojną przy wójcie knyszyńskim. Zabrał ze sobą małoletniego synka Bartłomieja. W drodze napadli ich
rozbójnicy, grasujący w tamtych czasach po gościńcach. Chłopiec uciekł i zabłądził w lesie.
Ostatecznie, za sprawą tykocińskich Żydów, trafił do Lwowa, a następnie do Konstantynopola, gdzie
wcielono go do korpusu janczarów. Po latach zbiegł i w drodze do rodzinnego domu, zatrzymał się
w tureckiej gospodzie czyli karwaserze. Tu spotkał tykocińskich i knyszyńskich furmanów z karawany
kupieckiej oraz piękną szafarkę Marę Hatun czyli Katarzynę Rymowiczównę. Tak zaczęła się historia,
która odbiła się echem w seraju sułtana Sulejmana Wspaniałego….
3 listopada na deskach sceny Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wystąpił gościnnie Tykociński Teatr Amatorski ze sztuką „Furmani sułtana Sulejmana” w reżyserii Ewy
Wroczyńskiej i Marcina Kwiatkowskiego. Licznie przybyła widownia mogła podziwiać magiczne
przedstawienie pełne dynamizmu, ciekawych historii i niezwykłych postaci. Całe widowisko było
nadzwyczaj bogate i kolorowe. Wątki fabuły przeplatały się w korowodzie opowieści z sułtańskiego
pałacu. Intrygi, przygody i sceny walk zrobiły wrażenie na pewno na każdym widzu.
Cieszymy się, że mogliśmy przyjąć Teatr z Tykocina, tym bardziej było to ważne wydarzenie, gdyż
pierwsza pisana wzmianka o Tykocińskim Teatrze Amatorskim dotyczyła występu w styczniu 1914
r. w Choroszczy właśnie.
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Światło pamięci Niezwyciężonym na Reprezentacja Gminy Choroszcz najlepsza w turnieju oldbojów
100 lecie odzyskania Niepodległości
eprezentacja Gminy Choroszcz okazała się naj- roszcz) najlepszym bramkarzem, a królem

1

0 listopada - punktualnie o 20:00 odbyła się akcja pod
hasłem „Światło pamięci Niezwyciężonym na 100-lecie
odzyskania niepodległości” organizowana przez stowarzyszenie „Grupa Wschód”.

W wydarzeniu chodziło o to aby na grobach żołnierzy na cmentarzach, na mogiłach leśnych i przydrożnych, zapalić znicze i odmówić modlitwę. Akcja odbyła się na terenie województwa podlaskiego oraz na Kresach Wschodnich. W naszej gminie odbyło się to
z pomocą przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń. Zapraszamy do
zapoznania się z fotorelacją.

R

lepsza w Powiatowych Mistrzostwach Oldbojów
w Futsalu, które zostały rozegrane w niedzielę 25
listopada w Choroszczy. W turnieju rozegranym
również w ramach 30-lecia LZS’u Choroszcz wzięły udział
reprezentacje Choroszczy, Gródka i Czarnej Białostockiej,
a drużyny mogły się składać z zawodników powyżej 39 lat.

Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym” z rewanżami. Jeśli
chodzi o nagrody indywidualne to Piotr Sakowicz (Choroszcz)
został najlepszym zawodnikiem turnieju, Marek Nikołajuk (Cho-

strzelców zawodnik
Czarnej Białostockiej Wojciech Matys. Najstarszym zawodnikiem
był 60-letni Jarosław Kochanowski z Czarnej Białostockiej.
Wyniki: Gródek – Czarna Białostocka 0-8 i 2-7, Choroszcz – Czarna Białostocka 3-1 i 1-2, Choroszcz – Gródek 3-1 i 9-1
Skład Gminy Choroszcz: Marek Nikołajuk – Mariusz Gałczyk, Daniel Dziejma, Zbigniew Dziejma, Wiesław Roszkowski, Piotr Sakowicz, Jacek Dąbrowski
WJ

Narew Żółtki wygrywa w turnieju charytatywnym

W

sobotę 23 listopada na hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Choroszczy odbył się charytatywny turniej w ramach wsparcia akcji „Listy
do Mikołaja dla dzieci z Ukrainy” zorganizowany przez Fundację Pro Future, której prezesem jest Katarzyna
Wardzińska oraz Stowarzyszenie LZS „Korona” Choroszcz
Jacka Dąbrowskiego.
Do turnieju, który był dodatkowo zakończeniem obchodów 30-lecia LZS Choroszcz zgłosiło się 9 drużyn, które najpierw zagrały

systemem grupowym, a następnie mierzyły się w fazie pucharowej.
Najlepsza okazała się drużyna Narwi Żółtki, która w finale 3-1 pokonała ekipę FC ABCD.
Dochód z turnieju turnieju zostanie przeznaczony na sportowe
prezenty dla dzieci z Ukrainy. Gratulujemy inicjatywy, i dziękujemy
drużynom za wsparcie tej akcji.
WJ

gazeta.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”

Sport

15

Strzelano dla upamiętnienia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

P

odczas choroszczańskich obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości nie mogło zabraknąć
Turnieju Strzeleckiego. Odbył się on w piątek 9 listopada – zawody rozpoczął prezes Stowarzyszenia
Skała Grzegorz Krysiewicz wprowadzeniem historycznym.

Wzięło w nich udział łącznie 31 osób: 8 w kategorii do 13 lat i 23
osoby starsze. W kategorii młodszej uczestnicy oddawali 5 strzałów ocenianych („z tzw podpórką”), a w grupie starszej 10 strzałów („bez podpórki”). Najlepszy w kategorii do 13 lat okazał się
Piotr Kamieński (50 pkt, cztery „pełne” 10), wyprzedzając Kamila
Dębowskiego (50 pkt, dwie pełne „10”) i Igora Wardzińskiego (49
pkt). W kategorii powyżej 13 lat najlepsza była Maria Raczkowska (92 pkt), wyprzedzając Paulinę Bezubik (86 pkt) i Grzegorza
Krysiewicza (72 pkt.) Na zawodach obecny był także Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński wraz z synami. Na koniec każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i medale. Szczegółowe
wyniki w internetowym serwisie „Gazety w Choroszczy”
WJ

W grudniu rusza Choroszczańska Liga LZS Choroszcz wicemistrzem województwa
Halowa
niedzielę 28 października na Stadionie Miej- czu o 3 miejsce LZS Zabłudów wygrał 3-0 z Trójkątem Łomża.

D

o tegorocznych rozgrywek IV edycji Ligi Halowej organizowanej przez M-GCKiS w Choroszczy
zgłosiło się 12 drużyn. Rozgrywki będą się odbywać w soboty na hali sportowej SP w Choroszczy.

W drodze losowania nastąpił podział na dwie grupy, A: Piasta, Izbiszcze, Chorten, Monar Zaczerlany, YellowCity i LZS Choroszcz,
B: Kopnij Babkę w Czapkę, Rajkom Choroszcz, Lambada Choroszcz, Józek Team, Zaczerlany i Złotoria. Najpierw drużyny zagrają w grupach systemem „każdy z każdym”, następnie po cztery
najlepsze drużyny z grup awansują do ćwierćfinałów i powalczą
o miejsca 1-8, a drużyny z miejsc 5 i 6 także zagrają dalej o miejsca
9-12. Tytuły będzie broniła ekipa „Kopnij Babkę w Czapkę”, która
w ostatnim czasie zdominowała rozgrywki piłkarskie organizowane
przez M-GCKiS. Więcej o lidze halowej znajduje się na specjalnej
stronie, która jest poświęcona rozgrywkom: www.m-gckis.ligspace.pl

W

skim w Choroszczy odbył się wojewódzki finał
drużyn LZS. Do gry przystąpiły 4 drużyny: nasz
Mistrz Gminy LZS Choroszcz, Trójkąt Łomża,
LZS Zabłudów i Rospuda Filipów.
Drużyny grały w czasie 2×25 minut, najpierw w półfinałach
LZS Choroszcz pokonał 1-0 Trójkąt Łomża, w drugim półfinale Rospuda Filipów pokonała 4-0 LZS Zabłudów. W me-

W finale spotkał się nasz LZS z Rospudą Filipów – w regulaminowym czasie gry był remis 0-0, więc o końcowym tryumfie zadecydowała seria rzutów karnych, którą 3-1 wygrali goście z Filipowa. Po zakończeniu meczów doszło do ceremonii dekoracji
z udziałem Elżbiety Skalimowskiej z Podlaskiego Zrzeszenia LZS
i Jacka Dąbrowskiego.
WJ

WJ

Mateusz Prokopiuk brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików w Judo

W

poniedziałek 22 października w Rybniku odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo. Brązowy medal
w kategorii 46 kg wywalczył Mateusz Prokopiuk, mieszkaniec Klepacz – reprezentujący Klub Judo Politechniki
Białostockiej.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

WJ
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Choroszcz biegła w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

T

ym razem 3 listopada podczas Choroszczańskiego Biegu Niepodległości przywitała nas jesienna
aura. Mimo deszczowej aury rekordowa liczba
180 zawodników i zawodniczek (wtym 59 w kategoriach dziecięcych) stanęła na trasach tegorocznego biegu.
Najpierw dzieci biegały z przebudowanego Rynku wokół
kościoła, a następnie punktualnie o 12 dorośli ruszyli na trasę biegu głównego, który na motocyklu pilotował Dyrektor
M-GCKiS Przemysław Waczyński. Biegacze pokonali trasę
9,5 km wiodącą ulicami Mickiewicza, Białostocką w kierunku Sienkiewicz, Szosę Kruszewską, następnie skręcili w Zastawie II, Zastawie I i ulicą Dominikańsą w kierunku mety
na Rynku.
Na starcie biegu głównego było 25 osób z naszej gminy, wielu zawodników z województwa podlaskiego i innych miast w Polsce,
a także z Białorusi.
Choroszczański Bieg Niepodległości oficjalnie rozpoczął Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i najpierw dzieci rywalizowały w biegach na 250 i 500 m, a następnie punktualnie o godzinie
12:00 Burmistrz dał wystrzałem sygnał do startu biegu głównego.
Każdy zawodnik i zawodniczka tuż po przekroczeniu mety otrzymał pamiątkowy medal ufundowany przez Burmistrza Choroszczy.
Wśród Pań najlepsza była Sylwia Czartoryska, przed Dorotą Siemieniuk i Magdaleną Stasiewicz, a wśród Panów Andrzej Leończuk, przed ubiegłorocznym zwycięzcą Bogusławem Andrzejukiem
i Jackiem Hrynko. Wyróżniono także najlepszych biegaczy mieszkających w naszej gminie: wśród Pań pierwsza była podobnie jak
przed rokiem Katarzyna Łotowska, przed Sylwią Gawrych i Moniką
Wierciszewską, a wśród Panów: Józek Andrejczuk, przed Andrzejem Kościuczykiem i Yury Krupitsą. W biegu na 500 metrów zwy-

ciężyli Jakub Wasilewski i Zuzanna Puciłowska, a w biegu na 250
m Oliwier Biryłko i Zuzanna Kamińska. Przewidziana była także
nagroda za zajęcie 100 miejsca – w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości – wywalczyła ją dosłownie o sekundę biegnąca
z numerem 111 Aneta Piotrowska.
W ceremonii wręczenia statuetek i nagród wzięli udział Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński i Dyrektor M-GCKiS Przemysław
Waczyński.
Dziękujemy w tym miejscu sponsorom Biegu Niepodległości:
w szczególności Burmistrzowi Choroszczy, który nie dosyć, że
objął imprezę honorowym patronatem, był z nami obecny przez
cały bieg to ufundował także pamiątkowe medale dla wszystkich
zawodników, a także nagrody dla najlepszych „trójek” w każdych
kategoriach i upominki dla wszystkich startujących. Wsparli nas
ponadto Dariusz Pakuła z Chorsozczańskiego Sklepu Chorten, a
także Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku i Bank Spółdzielczy
w Białymstoku Oddział w Choroszczy.
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 i OSP
w Barszczewie, choroszczańskich harcerzy, Policjantów z Komendy Miejskiej w Białymstoku, a także chłopaków z Zaczerlańskiego
Ośrodka Monar. Nieodzowne było ponadto wsparcie pracowników
M-GCKiS, a także Urzędu Miejskiego. Mamy nadzieję, że wszyscy
zawodnicy wrócili do domów zadowoleni! My cieszymy się, że Choroszcz zyskała nowe piękne miejsce do organizacji różnego typu
imprez jakim jest Rynek 11-listopada! Komplet wyników, a także
fotorelacja znajduje się w internetowym serwisie „Gazety w Choroszczy”
WJ

gazeta.choroszcz.pl
Narew zakończyła rundę jesienną

U

daną rundę jesienną zakończyli seniorzy Narwi
Choroszcz. Zawodnicy grającego trenera Grzegorza Pieczywka po słabszym początku sezonu wygrali ostatnie 7 meczów ligowych z rzędu i rundę
zakończyli na 2 miejscu z takim samym dorobkiem punktowym co liderujący KS Grabówka. Narew jest więc na dobrej
drodze do uzyskania awansu do Ligi Okręgowej – awans bowiem uzyskają dwie najlepsze drużyny z grupy.
Grupy młodzieżowe: super rundę ma za sobą drużyna juniorów
młodszych prowadzonych przez Karola Domalewskiego. Narew
zdecydowanie wygrała swoją grupę, w 12 meczach odniosła 11 zwycięstw i zanotowała 1 remis. Dało to 10 punktową przewagę nad
drugą drużyną i stosunek bramek 47-8. Totalna deklasacja rywali brawo! Dawno nie było w Choroszczy tak dobrze grającej młodzieży. W rundzie wiosennej poprzeczka będzie już zawieszona znacznie wyżej, bowiem w grupie mistrzowskiej Narew będzie miała
silniejszych rywali. Młodziki trenowane przez Grzegorza Pieczywka
w rundzie jesiennej odnotowali 1 zwycięstwo, 2 remisy i 5 porażek,
przy bilansie bramkowym 8-13 – dało to 7 miejsce w ligowej tabeli.
Super rundę mają za sobą także „orliki” prowadzone przez Grzegorza Pieczywka. Narew zakończyła rundę na pierwszym miejscu
w tabeli z gigantyczną przewagą nad resztą stawki: odniosła zwycięstwa we wszystkich 20 meczach przy stosunku bramek 55-2. Brawo! Najmłodsza w klubie drużyna „żaków” zakończyła rundę na
3 miejscu, z bilansem meczów 8-4-8 i stosunkiem bramek 25-21
– to także dobry wynik i dobry prognostyk na przyszłość! Więcej
szczegółów o meczach i wynikach drużyn klubu Narew Choroszcz
znajduje się w cotygodniowych szczegółowych raportach w internetowym serwisie „Gazety w Choroszczy”.
WJ

Wypożyczalnia narzędzi
i sprzętu budowlanego

P

Izbiszcze zdobywcą Pucharu Ligi

o zakończeniu rozgrywek Ligi Gminnej jak co roku
gminne drużyny piłkarskie przystąpiły do Pucharu
Ligi, który kończy gminne zmagania piłkarskie. Do
tegorocznej edycji przystąpiło 6 drużyn, które najpierw rywalizowały w dwóch grupach.

Po tym etapie z pucharem pożegnały się Piorun Pańki i Siekierki/
Żółtki/Złotoria, a w półfinałach walczyły Lambada Choroszcz, Izbiszcze, LZS Choroszcz i Zaczerlany. Z tych meczów zwycięsko
wyszły LZS Choroszcz (wygrana 4-3 z Zaczerlanami), a także Izbiszcze (zwycięstwo 2-1 z Lambadą) i 18 listopada zmierzyły się
w wielkim finale, który został rozegrany na Stadionie Miejskim
w Choroszczy przy sztucznym oświetleniu. W finale Izbiszcze nie
dały żadnych szans dla LZS’u Choroszcz wygrywając 5-0. Jednym
z widzów na meczu finałowym był Hubert Siejewicz, były sędzia
ekstraklasy, a obecnie pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej,
który dla choroszczańskich drużyn świętujących swoje jubileusze

30-lecia (LZS Choroszcz) i 10-lecia (Lambada Choroszcz) wręczył
w imieniu prezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomira
Kopczewskiego pamiątkowe grawertony. Tak więc sezon gminnych
rozgrywek piłkarskich na świeżym powietrzu został zakończony,
a piłkarze powrócą do gry na wiosnę standardowo rozpoczynając
od „Turnieju Otwarcia Sezonu”.
WJ

Wykonujemy:
Przeglądy techniczne pilarek łańcuchowych
Ostrzenie pił łańcuchowych

Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111
Pełna oferta na stronie www.dakss.pl

