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Nowe drogi
w Choroszczy

Historyk Jan Adamski
„Świadkiem Historii”

Wierszalin
w Choroszczy

V edycja
Ligi Halowej

Gmina Choroszcz skutecznie
stara się o środki na remonty dróg.
W 2020 roku będą modernizowane
cztery kolejne trakty.
s. 2

Prestiżowa Honorowa Nagroda – „Świadek
Historii” traﬁła w ręce Pana Jana
Adamskiego – choroszczańskiego
historyka, społecznika. Gratulujemy!
s. 2

Centrum Kultury przepełnione
Mickiewiczem. Wierszalin - Teatr na
światowym poziomie zagrał
w Choroszczy!
s. 15

Wystartowała V edycja
Choroszczańskiej Ligi Halowej
- zgłosiła się rekordowa
liczba drużyn!
s. 24

Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia wielu łask
Bożych od Nowonardzonego Zbawiciela Jezusa Chrystusa
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy ks. pot. Andrzej
Bołbot proboszcz Paraﬁi Prawosławnej w Choroszczy.
Ks. Andrzej Bołbot
źródło: Vatican News

Wszystkim szanownym czytelnikom
z racji zbliżających się Świat Narodzenia Pańskiego
i Święta Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczynającej nieznany nam
jeszcze Nowy Rok 2020 życzę:
- ciszy wewnętrznej, która pozwoli usłyszeć głos Boga,
- wiedzy, która nie wpędzi w pychę,
- bogactwa, które nie zepsuje,
- odwagi, która pozwoli bronić słabszych,
- radości, która pozwoli pokonać trudności życia codziennego,
- dobrych ludzi wokół,
- mądrych celów i skutecznej ich realizacji, Błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia
Z modlitwa i kapłańskim błogosławieństwem
w imieniu wszystkich kapłanów paraﬁi rzymskokatolickiej
w Choroszczy
ks. prob. Leszek Struk
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech
przyjście na świat Chrystusa przyniesie radość, pokój, nadzieję i
miłość w Nowym 2020 Roku! Wszystkim czytelnikom „Gazety
Choroszczy”, swoim członkom i sympatykom życzy
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i wielkiej
miłości. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję i
wiarę, że Nowy Rok będzie szczęśliwy.
Stowarzyszenie „Chcę żyć”
Świąt białych, pachnących choinka. Świąt dających radość
i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok.
Świat jest piękny, lecz nie jest nam dany na zawsze, pamiętajmy
o tym i wspólnie postarajmy się by istniał jak najdłużej
- to życzenia i przesłanie na Nowy Rok.
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Nr 15
w Choroszczy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia członkom stowarzyszenia,
sympatykom, wszystkim mieszkańcom gminy składamy
serdeczne życzenia.
Niech nowo narodzony Jezus Chrystus otoczy Was opieką
i obdarzy łaskami. Niech święta spędzone w gronie rodziny
będą radosne i pełne optymizmu.
Zarząd Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała

Kapłanom, Panu Burmistrzowi, Krwiodawcom,
Sympatykom i Instytucjom
pięknych świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego
2020 Roku, zdrowia, radości, ciepła rodzinnego, ludzkiej
życzliwości, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
a nade wszystko
Błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę życia
życzy
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
w Choroszczy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
chcemy Wam życzyć spokoju, nadziei i radości.
Niech w nadchodzącym Nowym 2020 Roku zdrowie
i pomyślność nigdy Was nie opuszczą, a optymizm dodaje sił
i energii do realizacji nowych pomysłów.
Oby towarzyszyło Wam wiele wrażeń kulturalnych
i sportowych!
życzą Dyrektor i Pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
Niech świąteczny czas będzie dla Państwa okresem
wytchnienia, spokoju i bliskich relacji,
a nadchodzący 2020 rok czasem samych dobrych
wiadomości - nie tylko w naszej Gazecie.
Redakcja Gazety w Choroszczy

Niech Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu oraz Państwa Rodzinom
wiele radości, spokoju i wytchnienia
od codziennych trosk.
Niech obdarują reﬂeksją o minionym okresie
oraz namysłem nad tym, co przed nami.
W tych wyjątkowych dniach
życzę czasu spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia
i powodzenia.

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

fot. W. Jankowska

Choroszcz świąteczna!
W tym roku Choroszcz jest wyjątkowo świąteczna.
A to za sprawą powstałych iluminacji: kolorowej choinki na Rynku 11 Listopada, gustownej bombki
na Pl. Z. Brodowicza, a także nowo powstałego witacza – liter przestrzennych „I❤Choroszcz”.
Widzimy, że podobają się one Państwu: wzbudzają wiele pozytywnych emocji i inspirują do zdjęć.
Bardzo się cieszymy! Zapraszamy do korzystania, bo przecież z Choroszczą nam do twarzy
– i w dzień, i w nocy, prawda?

GAZETA W CHOROSZCZY

Skuteczność Gminy Choroszcz znów potwierdzona!
Gmina Choroszcz od 2020 roku przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji drogowych na swoim terenie. Skuteczność działań samorządu
po raz kolejny potwierdziła się: z rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) udało się pozyskać blisko 6 mln zł dotacji.
Tak więc od 2020 roku czeka nas szereg prac modernizacyjnych na kolejnych lokalnych drogach. A to oznacza, że już niedługo kolejnym
grupom mieszkańców Gminy Chroszcz będzie żyło się lepiej.
Tekst: UM
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 roku modernizowane będą
następujące odcinki dróg gminnych:
* Ulica 3 Maja w Choroszczy, wraz
z przebudową pobliskich ulic: Chabrowej, Konwaliowej oraz Rumiankowej.
W traktach miejskich zostaną zmienione
nawierzchnie, wykonane chodniki,
zjazdy na posesje oraz dojścia do furtek.
Stare przepusty zostaną wymienione na
nowe, powstanie kanalizacja deszczowa,
oświetlenie uliczne, a tam, gdzie do tej
pory występowały kolizje z sieciami
uzbrojenia podziemnego, utrudnienia te
zostaną zlikwidowane.
Całkowity koszt inwestycji to blisko 4,2
mln zł. Uzyskane doﬁnansowanie z FDS
to 2,4 mln zł; pozostałą kwotę – ponad
1,8 mln zł z własnych środków sﬁnansuje
Gmina Choroszcz.

* Ulica Zastawie II w Choroszczy
zostanie rozbudowana i przebudowana
w zakresie infrastruktury technicznej:
zyska nową nawierzchnię, chodniki oraz
pobocza, zostaną wykonane nowe zjazdy
na posesje, a stare zostaną przebudowane. Dodatkowo, w ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik wraz z
przejściem dla pieszych przez Szosę
Kruszewską. Powstanie także cała
niewidoczna, ale konieczna infrastruktura podziemna: kanalizacja
deszczowa (wraz z wylotami do rowów
melioracyjnych), sanitarna i wodociągowa. Ulica zostanie uporządkowana
i wyposażona elementy stałej organizacji
ruchu oraz urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Łączny koszt inwestycji to ponad 6,3 mln
zł, z czego udzielone doﬁnasowanie z FDS
opiewa na kwotę ponad 2,6 mln zł, zaś

Możemy już korzystać z nowych inwestycji
drogowych w Gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz dołoży do inwestycji
ponad 3,7 mln zł z własnego budżetu.
* Ulica Zagórna w Klepaczach – podobnie
jak inne odcinki drogowe – zyska nową
nawierzchnię z kostki betonowej
poprowadzonej do skrzyżowania z ulicą
Prostą; powstaną zjazdy i dojścia do
posesji mieszkańców, ulica zostanie
wyposażona w kanalizację deszczową.
Koszt inwestycji w Klepaczach to ponad
790 tys. zł, uzyskane doﬁnansowanie to
ponad 410 tys. zł, wkład własny Gminy
Choroszcz to ponad 370 tys. zł.
* Ulica K.K. Baczyńskiego w Choroszczy
zyska poprzez generalne uporządkowanie terenu: nową nawierzchnię,
chodniki dla pieszych, zjazdy na posesje
oraz w pełni uzbrojoną infrastrukturę
podziemną (sanitarną, wodociągową

i deszczową).
Wartość tej inwestycji wyniesie blisko
600 tys. zł, uzyskane doﬁnansowanie to
ponad 250 tys. zł, zaś wkład własny
Gminy Choroszcz to ponad 340 tys. zł.
Cieszę się, że w kolejnym roku naszej pracy na
rzecz mieszkańców już od stycznia 2020 roku
możemy zaoferować realne działania
dotyczące przebudowy kolejnych dróg
gminnych – mówi Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. Do Funduszu Dróg
Samorządowych złożyliśmy szereg wniosków
obejmujących drogi gminne w na całym
naszym terenie – przyznaje włodarz Gminy
Choroszcz. Konkurs i uzyskane dotacje
pokazały, że nasze starania są skuteczne
i w kolejnym roku na lepszy komfort
korzystania z dróg w naszej Gminie będziemy
mogli przeznaczyć ponad 11 mln zł – dodaje
Burmistrz Wardziński.

Choroszczański historyk Jan Adamski

„Świadkiem Historii”!

Wielu mieszkańców Gminy Choroszcz od lat czekało na ﬁnalizację
kluczowych inwestycji drogowych na terenie gminy. Dlatego z ogromną
radością informujemy, że od początku grudnia br. mostek na rzece
Horodniance w Sienkiewiczach, a także droga we wsi Konowały są już
dostępne i można z nich korzystać.

Z ogromną dumą i radością informujemy, że prestiżowa Honorowa
Nagroda – „Świadek Historii” traﬁła w ręce Pana Jana Adamskiego
– choroszczańskiego historyka, społecznika, będącego bezcenną
skarbnicą wiedzy, wspaniale nam wszystkim znanego. Gratulujemy!

Tekst: UM Zdjęcie: Marcin Mazewski, Polskie Radio Białystok

Tekst i zdjęcie: UM
Honorowa Nagroda – „Świadek Historii”
została wręczona zasłużonym
działaczom i społecznikom przez Prezes
dra Jarosława Szarka w dn. 10 grudnia
2019 r. Była to 11. edycja wydarzenia
W uroczystościach uczestniczył
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński: Honorowa Nagroda
– Świadek Historii jest przyznawana
osobom szczególnie zasłużonym dla
upamiętnienia historii Narodu
Polskiego. Nikt nie ma wątpliwości, że Pan
Jan Adamski zasłużenie dostąpił tego
zaszczytu – podkreślił Burmistrz
Wardziński – przecież zarówno w Gminie
Choroszcz, a także poza nią Pan Jan jest znany
ze swojej postawy i działalności. Dla
wszystkich nas jest wspaniałym
nauczycielem – dodał włodarz.

Trwające od wielu lat starania o poprawę
przeprawy przez rzekę Horodniankę
w Sienkiewiczach nareszcie zakończyły
się sukcesem: mostek na rzece Horodniance w Sienkiewiczach – miejsce newralgiczne i strategiczne, ponieważ użytkowane
codziennie przez setki kierujących, wraz
z początkiem grudnia br., zostało oddane
do użytku, zaś 14 grudnia uroczyście
otwarte. Inwestycja ta, spędzająca sen
z powiek niejednemu z nas przez lata, jako
że dawny mostek był bardzo niebezpieczny, realizowana była przez Powiat
Białostocki i była możliwa dzięki dotacji
celowej – w wysokości ponad 590 tys. zł
– udzielonej powiatowi na ten cel przez
Gminę Choroszcz; przebudowę drogi
w 50% kosztów wsparł także budżet
państwa.
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Od grudnia br. możemy też cieszyć się
nową drogą we wsi Konowały. I tu
podobnie: inwestycja była możliwa dzięki
dotacji celowej – w wysokości blisko 430
tys. zł – udzielonej przez Gminę
Choroszcz Powiatowi Białostockiemu;
swój wkład w realizację inwestycji miał też
budżet państwa.
Nowe miejsca w naszej gminie – to ulga
i spokój, że nareszcie mieszkańcy mogą z nich
bezpiecznie korzystać – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Przez lata
nasze starania i zabiegi pozostawały bez echa.
Teraz nareszcie inwestycje na terenie naszej
gminy – oraz przy naszych staraniach oraz
ﬁnansowemu wsparciu – zostały zrealizowane
przez powiat, a nasi mieszkańcy mogą być ich
pełnoprawnymi użytkownikami – dodaje
Burmistrz Wardziński.

Przypomnijmy najważniejsze zasługi
Pana Jana Adamskiego: współzałożyciel
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy;
inicjator upamiętnienia Polskiej
Organizacji Wojskowej – Komendy
Lokalnej Choroszcz oraz poświęconej jej
tablicy pamiątkowej; inicjator budowy
pomnika „Szubienica” – miejsca pamięci
martyrologii powstańców z 1863 roku;
z jego inicjatywy każdego rok
22 stycznia organizowane są obchody
wybuchu Powstania Styczniowego, a 15
sierpnia – Święto Wojska Polskiego.
Inicjator cyklu „Spotkań z historią”,
przybliżających historię Choroszczy
i okolic. Dzięki jego inicjatywie:
w kościele paraﬁalnym w Choroszczy
powstała tablica z nazwiskami członków
POW, odnowiono cmentarz wojenny

z 1915 roku, wybudowano pomnik
upamiętniający oﬁary II wojny
światowej oraz Grób Nienarodzonego
Dziecka. Odznaczony m.in.: odznaką
brązową i srebrną – Wzorowy Żołnierz I i
II stopnia, Zasłużony Białostocczyźnie,
odznakami: Zasłużony Działacz Kultury,
Medalem za Zasługi dla Turystyki,
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Panie Janie, serdecznie gratulujemy!
I dziękujemy za wszystko!

GAZETA W CHOROSZCZY

Zapraszamy do korzystania z miejsc reklamowych
w papierowym wydaniu Gazety, a także w internetowym
serwisie www.gazeta.choroszcz.pl
Szczegóły: gazeta@choroszcz.pl i 85 7191431

GAZETA W CHOROSZCZY

Czeka nas przebudowa
ul. K.K. Baczyńskiego w Choroszczy
Informujemy, iż Gmina Choroszcz uzyskała doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę ulicy Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Choroszczy. Został wyłoniony wykonawca realizacji robót, a plac
budowy został przekazany do realizacji wskazanej inwestycji. Finał prac
inwestycyjnych zaplanowany został na II kwartał 2020 roku. Uprzedzając
o planowanych realizacjach budowy dróg w Gminie Choroszcz, zwracamy się z prośbą
o możliwie jak najszybsze uregulowanie przez właścicieli nieruchomości znajdujących
się w obszarze planowanej inwestycji, kwestii podłączeń do infrastruktury
technicznej, tj.: kanalizacja sanitarna, wodociągowa czy gazowa.

MAGISTRAT i M-GOPS W CHOROSZCZY
– ZMIANY GODZIN PRACY W XII 2019 –
Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz
oraz zainteresowanych interesantów,
że w okresie okołoświątecznym w grudniu 2019 roku,
zarówno Urząd Miejski, jak i M-GOPS w Choroszczy
będą pracować w sposób następujący:
ź 23 grudnia (poniedziałek) – w godz. 7.30-15.30;
ź 24 grudnia (wtorek, Wigilia Świąt Bożego

Narodzenia) – w godz. 7.30-12.00;
Tekst: UM

ź 27 grudnia (piątek po Świętach Bożego

Narodzenia) – nieczynne;
Z uwagi na to, że przebudowa ul. K.K. Baczyńskiego
w Choroszczy będzie obejmować wszelkie
wymagane prawem czynności i etapy budowalne,
zakończone utwardzeniem nawierzchni oraz
wykonaniem chodników, podłączenie
nieruchomości do wyżej wymienionej
infrastruktury technicznej już po realizacji
zadania będzie zdecydowanie trudniejsze oraz
daleko bardziej kosztowne (koszty obejmować
będą m.in.: koszty prac ziemnych, odtworzenie
pasa drogowego itd.), przede wszystkim jednak
będzie obciążać właściciela posesji, zaś w okresie
gwarancji może być wręcz niemożliwe.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o
gruntowne przeanalizowanie indywidualnej
sytuacji każdego właściciela posesji i podjęcie
satysfakcjonujących Państwa decyzji.
W przypadku zamiaru podłączenia się do
wskazanej infrastruktury technicznej, zachęcam,
aby z decyzją nie zwlekać i odpowiednie
dokumenty dotyczące podłączeń składać do
gestorów sieci:
- właściciele posesji, którzy są zdecydowani na

podłączenie się do sieci gazowniczej, stosowne
dokumenty – Wnioski o określenie warunków
przyłączenia mogą pobrać bezpośrednio z
Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku
(ul. Gen. St. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok,
tel.: 85 664 59 00, faks: 85 664 59 40, e-mail:
bialystok@psgaz.pl) oraz ze strony internetowej: www.psgaz.pl;
- właściciele posesji, którzy są zdecydowani na
podłączenie się do wodociągu czy kanalizacji
sanitarnej, stosowne dokumenty – Wnioski o
określenie warunków przyłączenia mogą pobrać
bezpośrednio z Zakładu Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy (ul. H.
Sienkiewicza 25A, tel./fax: 85 719 11 08, e-mail:
kontakt@zec-choroszcz.pl) oraz ze strony
internetowej: www.zec-choroszcz.pl;
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości,
pracownicy Urzędu Miejskiego są do Państwa
dyspozycji – pod adresem mailowym:
urzad@choroszcz.pl lub pod numerem tel.:
85 713 22 00 lub 85 713 22 31.
Zapraszamy do współpracy.

ź 30 grudnia (poniedziałek) – w godz. 7.30-15.30.

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM
KULTURY I SPORTU W CHROSZCZY
– ZMIANY GODZIN PRACY W XII 2019 –
Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz
oraz zainteresowanych interesantów,
że w okresie okołoświątecznym w grudniu 2019 roku
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Spo u
w Choroszczy
będzie pracować w sposób następujący:
ź 24 grudnia (wtorek, Wigilia Świąt Bożego

Narodzenia) – w godz. 8:00-12.00;
ź 27 i 28 grudnia (piątek i sobota po Świętach

Bożego Narodzenia) – będzie nieczynne.
Zapraszamy.

Zaczerlany w gm. Choroszcz mają swoją świetlicę
Powstała zupełnie od podstaw, a była bardzo potrzebna mieszkańcom. Od 20 lat usilnie zabiegali o budowę
miejsca, które byłoby ich wspólne, gdzie mogliby się spotykać na uroczystościach wiejskich, czy rodzinnych.
Chcieli, by była w ich wsi przestrzeń, która będzie żyła wspólnotowym życiem, o którą będą dbać. I nareszcie
jest. Oﬁcjalne otwarcie świetlicy w Zaczerlanach odbyło się w piątek 8 listopada br.
Tekst i zdjęcie: UM
Długo oczekiwana świetlica w Zaczerlanach jest budynkiem parterowym,
bez podpiwniczenia, za to z przestronnym zadaszonym tarasem. Obiekt
o powierzchni 250 m2 posiada: wiatrołap,
salę główną, a także zaplecze sanitarne –
w pełni przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, zaplecze kuchenne,
hol, korytarz, magazyn, szatnię,
umywalnię, natrysk, kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską,
pomieszczenie dostaw oraz magazyn
brudnych pojemników. Świetlica jest w
pełni ogrzewana, wentylowana,
podłączona do miejskiej sieci
wodociągowej, posiada także własne
podłączenie do kanalizacji. Jest
budynkiem w pełni przygotowanym do
organizowania rozmaitych uroczyści,
zebrań czy wydarzeń okolicznościowych. Może pomieścić 100 osób.
Inwestycja cieszy zarówno mieszkańców,
jak włodarzy gminy Choroszcz:
To historyczna chwila – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Nareszcie
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mieszkańcy Zaczerlan mają swoją świetlicę
– własne miejsce, przystań, z którego będą
mogli korzystać. Z doświadczenia wiemy,
że kiedy w danej miejscowości jest takie
miejsce jak świetlica, remiza czy inny
budynek, sołectwo się bardziej integruje,
a ponadto to miejsca zaczyna się rozwijać
– powstają wokół niego place zabaw dla
dzieci, elementy siłowni zewnętrznej czy
po prostu ławeczki – całość staje się
przestrzenią integracji i rekreacji. Nie
wątpię, że tak właśnie będzie w Zaczerlanach. I nie wątpię, że mieszkańcy będą
o swoją świetlicę dbać – dodaje włodarz
Gminy Choroszcz. A dziś otwieramy nowy
rozdział w historii Zaczerlan – podsumowuje Burmistrz Wardziński.
Świetlica w Zaczerlanach powstała jako
zadanie „Budowa budynku świetlicy
wiejskiej na dz. nr geod. 97/11
w Zaczerlanach, Gmina Choroszcz” i było
realizowana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
ponad 1 mln zł, z czego dotacja objęła
ponad 280 tys. zł, pozostałą część
kosztów – ponad 700 tys. zł Gmina
Choroszcz sﬁnansowała z własnych
środków.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy Choroszcz w 2020 roku
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Burmistrz Choroszczy: pomagamy potrzebującym
– 55 ton już oﬁarowane, a będzie jeszcze więcej!
Podobnie jak pięć lat temu, tak i obecnie Gmina Choroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Choroszczy oraz Stowarzyszeniem „Chcę żyć”, a także Bankiem Żywności będzie udzielać pomocy
żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. 6. edycja programu rusza w styczniu 2020 roku.
Tekst: UM
Inicjatorem podjęcia działań pomocowych
był Burmistrz Choroszczy, Robert
Wardziński, dlatego Gmina Choroszcz
pomoc żywnościową w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020 realizuje od początku uruchomienia
wsparcia, czyli od 2014 roku. Od tej pory,
mieszkańcy Gminy Choroszcz otrzymali
łącznie blisko 55 ton produktów
spożywczych. To niebagatelna suma!
A będzie jeszcze większa, ponieważ od
stycznia 2020 roku rusza kolejna – 6. edycja
programu.
Pierwsza dostawa artykułów spożywczych
w bieżącej edycji odbędzie się w styczniu
2020 roku.
O szczegółach będziemy informować
mieszkańców na bieżąco.
Niemniej już dziś prosimy osoby
zainteresowane i wytypowane do
zgłaszania się do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy
(Choroszcz, ul. Dominikańska 2),
w godzinach pracy ośrodka,
tj. w poniedziałki: 7.30-18.00, od wtorku
do piątku: 7.30-15.30.

Święto Pracownika
Socjalnego 2019
21 listopada br. Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński odwiedził choroszczański M-GOPS, by jego pracownikom
złożyć powinszowania z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego.
Tekst: UM

Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie M-GOPS w Choroszczy
(Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub pod nr
tel.: 85 713 22 23.

osoby w rodzinie (szczegóły dotyczące
świadczeń włączonych do dochodu oraz
wyłączonych z niego, zawiera dokumentacja projektu, z którą można zapoznać
się w M-GOPS w Choroszczy).

W poprzedniej – 5. edycji realizacji programu,
udało nam się pomóc 181 rodzinom, co przełożyło
się na realną pomoc 423 osobom z terenu gminy
Choroszcz – wylicza Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. A za nami niebagatelna
wartość pomocy i 55 ton przekazanych
produktów spożywczych. Wierzymy, że i obecna
transza – oferowana od początku 2020 roku
przyczyni się do poprawienia komfortu życia
naszych mieszkańców – tych, którym nie wiedzie
się najlepiej, i którzy naszej pomocy potrzebują –
dodaje włodarz Wardziński.

* ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, które można
otrzymać w ramach Podprogramu 2019 to
ok. 50,5kg na osobę, w tym: warzywa
i owoce (np. groszek z marchewką, biała
fasola, koncentrat pomidorowy, buraczki
w postaci wiórek, powidła śliwkowe, sok
jabłkowy klarowany); makaron jajeczny
oraz kukurydziany bezglutenowy, ryż biały,
kasza gryczana; artykuły mleczne (mleko
UHT – 7l, 2kg sera podpuszczkowego
dojrzewającego); artykuły mięsne (np. ok.
3kg szynki drobiowej, ok. 2kg szynki
Przypomnijmy, kto oraz w jakim zakresie wieprzowej mielonej, pasztet wieprzowy,
może skorzystać z pomocy żywnościowej makrelę w oleju). Paczki żywnościowe
oferowanej przez Gminę Choroszcz w ra- uzupełniają też: 4kg cukru białego, 4l oleju
mach Podprogramu 2019:
rzepakowego, gołąbki w sosie pomidorowym i herbatniki maślane.
* OSOBY, KTÓRYM MOŻE BYĆ PRZYZNANA
POMOC, są identyﬁkowane na podstawie Pomoc żywnościowa oferowana mieszkańkryterium dochodowego – na podstawie com Gminy Choroszcz jest świadczona
zasad obowiązujących w Podprogramie. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
W obecnej edycji kryterium dochodowe Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019,
wynosi ono 1402 zł – dla osoby samotnie dotowanego z Europejskiego Funduszu
gospodarującej, oraz 1056 zł – w przypadku Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Tego dnia do zespołu M-GOPS popłynęły
wyrazy najwyższego uznania wobec
wykonywanej przez pracowników pracy:
codziennego zaangażowania w pomoc
osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym w Gminie Choroszcz.
Pracownicy instytucji pomocowych, w tym
choroszczańskiego M-GOPS zwykle są
najbliżej osób w trudnej sytuacji życiowej,
otaczają ich bezpośrednią opieką, spieszą im
z pomocą, oﬁarowują swoją empatię,
zrozumienie i wsparcie. Od pracy, kompetencji i zrozumienia pracowników instytucji
pomocowych, zależy los wielu osób.
Burmistrz Choroszczy życzył choroszczańskiemu zespołowi M-GOPS, aby nigdy
nie zabrakło im sił w podnoszeniu ludzi na
duchu i wsparciu w rozwiązywaniu
trudnych problemów życiowych. Życzył
zdrowia i wytrwałości, a także satysfakcji
i poczucia spełnienia każdego dnia.

r e k l a m a
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Gmina Choroszcz wspiera mieszkańców
w dbaniu o środowisko
To inwestycja w dziś, ale przede wszystkim w jutro: Gmina Choroszcz od 2020 roku oferuje mieszkańcom nowe
programy dotacyjne, dzięki którym łatwiejsze będzie trwałe zlikwidowanie pieców i kotłów węglowych
niespełniających aktualnych wymagań środowiskowych, jak również prostsze stanie się usunięcie z posesji
odpadów zawierających azbest. O szczegółach programów piszemy poniżej.
Tekst: UM

Program dotacyjny Gminy Choroszcz na likwidację „KOPCIUCHÓW”

Program dotacyjny Gminy
Choroszcz na likwidację AZBESTU

JAKIE PRACE MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH DOTACJI?
Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację
palenisk opalanych paliwem stałym (tj.
kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe,
kotły na miał, muł lub ﬂot, kotły na
biomasę) na rzecz wyłącznie fabrycznie
nowych urządzeń, zamontowanych w
lokalu po raz pierwszy i spełniających
najnowsze wymagania prośrodowiskowe.
Dotacja może także pokrywać wykonanie
instalacji wewnętrznej kotłowni,
dostosowującej lokal do nowego systemu
grzewczego.
Przez „trwałą likwidację ogrzewania
opartego o paliwo stałe”, rozumie się
bezwzględne usunięcie z nieruchomości

urządzeń grzewczych niespełniających
wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich
zamianę na ogrzewanie wpływające na
zmniejszenie niskiej emisji.
Beneﬁcjent zobowiązany jest do
utrzymania systemu grzewczego
sﬁnansowanego dzięki dotacji z Gminy
Choroszcz przez okres co najmniej 5 lat,
licząc od dnia otrzymania dotacji.

rzystana na:
- sﬁnansowanie dokumentacji
sporządzonej w ramach przygotowania
zadania, np. na: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;
- zakup urządzeń grzewczych
niestanowiących trwałego wyposażenia
mieszkań;
- refundację wydatków poniesionych
przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
- sﬁnansowanie podłączenia
nieruchomości do sieci gazowej;
- sﬁnansowanie wydatków z innych
bezzwrotnych środków publicznych.
umowy o dotację.

WAŻNE: dotacja nie może być wyko-

Dotację można uzyskać na zadania
związane z przygotowaniem do
załadunku, samym załadunkiem,
transportem i unieszkodliwieniem
odpadów zawierających azbest.
Ważne jest, aby pamiętać, że powyższe
prace mogą realizować podmioty
posiadające zezwolenia, wydane w trybie
przepisów ustawy o odpadach.
UWAGA: Doﬁnansowanie nie pokrywa
kosztów związanych z zakupem i
montażem nowych pokryć dachowych lub
elewacji, nie obejmuje też kosztów
wykonania dokumentacji technicznej
oraz prac wymienionych powyżej,
wykonywanych przed datą zawarcia
umowy o dotację.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DATACJĘ?
- właściciele nieruchomości, zamieszkali i
jednocześnie zameldowani na stałe na
terenie Gminy Choroszcz, a budynek
mieszkalny, którego likwidacja pieca lub
kotła dotyczy, położony jest na terenie

Gminy Choroszcz.
Jeśli tytuł prawny do budynku przysługuje więcej niż jednemu Beneﬁcjentowi:
- Beneﬁcjenci mogą wyznaczyć
pełnomocnika, którego upoważnią do ich

reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia
umowy, lub
- wszyscy Beneﬁcjenci przystępują do
zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

- właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Choroszcz: osoby
ﬁzyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe.
WAŻNE: jeżeli nieruchomość znajduje się
we współwłasności, wymagana jest zgoda
wszystkich współwłaścicieli lub podmiotu
występującego w imieniu wspólnoty).
Wsparcie uzyskać może nieruchomość z
istniejącą już lub byłą zabudową
mieszkaniową i zagrodową.

WAŻNE: Beneﬁcjent starający się o dotację, nie może zalegać z zapłatą podatków oraz opłat lokalnych, a także innych należności wobec Gminy Choroszcz.

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Dotacja Gminy Choroszcz na likwidację
tzw. kopciuchów jest udzielana w
wysokości do 50% poniesionych kosztów

Dotacja Gminy Choroszcz na doﬁnansowanie kosztów usuwania odpadów
zawierających azbest udzielana jest
właścicielom nieruchomości w wyso-kości
do 50% kosztów kwaliﬁkowanych brutto,
nie więcej jednak niż 2 000 zł.

wymiany pieców lub kotłów węglowych –
na ekologiczne źródła ciepła, przy czym
nie wyższej niż 3 000 zł.

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ?
Dotacja udzielana jest na wniosek
właściciela (właścicieli) nieruchomości.
Właściciel (lub właściciele)

nieruchomości ubiegający się o uzyskanie
dotacji, powinien złożyć do Burmistrza
Choroszczy pisemny wniosek (wraz z

niezbędnymi załącznikami). Wzór
wniosku jest dostępny na stronie:
www.choroszcz.pl.

Właściciel (lub właściciele)
nieruchomości ubiegający się o uzyskanie
dotacji, powinien złożyć do Burmistrza
Choroszczy pisemny wniosek (wraz z
niezbędnymi załącznikami). Wzór
wniosku jest dostępny na stronie:
www.choroszcz.pl.

UWAGA: O przyznaniu dotacji decyduje kolejność kompletnie złożonych wniosków, a także wysokość środków zagwarantowanych w budżecie
Gminy Choroszcz na ten cel w danym roku.
W tym miejscu uspokajamy wszystkich tych, którzy nie zdążą złożyć dokumentów w 2020 roku – programy dotacyjne Gminy Choroszcz –
zarówno na likwidację niebezpiecznych „kopciuchów”, jak i na usuwanie odpadów zawierających azbest, są programami wieloletnimi
i w kolejnych latach także będzie można ubiegać się o doﬁnansowanie na te cele.
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Program dotacyjny Gminy
Choroszcz na likwidację AZBESTU

Program dotacyjny Gminy Choroszcz na likwidację „KOPCIUCHÓW”

DO KIEDY I GDZIE PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI?
Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Choroszczy
– w Biurze Podawczym (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) w terminie:
- od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego
roku
Kompletne i prawidłowo wypełnione
wnioski rozpatrywane będą przez
Burmistrza Choroszczy, według
następujących kryteriów (każde
kryterium będzie podlegało ocenie
wyrażonej w punktach):
rodzaj zmodernizowanej kotłowni na:
- kocioł gazowy – 25 pkt.
- pompę ciepła – 25 pkt.
- ogrzewanie elektryczne – 25 pkt.
- kocioł olejowy – 20 pkt.
- kocioł na biomasę – 15 pkt.
- kocioł węglowy – 10 pkt.
* przedział punktów: 10-25 pkt.
ź

zamieszkiwanie w budynku osoby
niepełnosprawnej (który to fakt jest
potwierdzony odpowiednim
orzeczeniem lub innym stosownym
dokumentem) w stopniu:
- znacznym – 15 pkt.
- umiarkowanym – 10 pkt.
- lekkim – 5 pkt.
* przedział punktów: 5-15 pkt.
ź

ź

ź

budynek nie jest wyposażony
w kolektory słoneczne w ramach
programów realizowanych z udziałem
Gminy Choroszcz (przedział punktów:
15 pkt.);
wnioskodawca posiada „Kartę Dużej
Rodziny” (przedział punktów: 10 pkt.).

W przypadku otrzymania przez wnioskujących tej samej liczby punktów,
o przyznaniu dotacji będzie decydować
kolejność zgłoszeń.
Dotacja udzielana jest na podstawie
umowy zawieranej pomiędzy Gminą
Choroszcz a Beneﬁcjentem, w formie
pisemnej. Beneﬁcjent, podpisując umowę
o udzielenie dotacji, zobowiązuje się do
realizacji zadania i jego rozliczenia
w terminie oraz na zasadach określonych
w umowie.
Po zakwaliﬁkowaniu wniosku, Gmina
Choroszcz zawiadomi Beneﬁcjenta
o terminie wizytacji, podczas której
pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy potwierdzą fakt zamontowania
w lokalu nowego źródła ciepła oraz zwe-

ryﬁkują trwałą likwidację kotła dotychczasowego, a także poinformują o przyznaniu dotacji oraz miejscu podpisania
umowy. Niestawienie się Beneﬁcjenta
w ustalonym terminie oraz miejscu
oznaczać będzie, że Beneﬁcjent rezygnuje
z doﬁnasowania (chyba, że przed
upływem wskazanego terminu, Beneﬁcjent wystąpi o jego zmianę).

- od 1 stycznia do 30 maja każdego roku
Po pozytywnej weryﬁkacji
dokumentów, Burmistrz Choroszczy
zawrze z Wnioskodawcą umowę o
dotację w terminie 30 dni (wzór umowy
dostępny jest na stronie
www.choroszcz.pl).

Refundacja poniesionych kosztów nastąpi po zatwierdzeniu przez Gminę
Choroszcz rozliczenia dotacji. Beneﬁcjent
będzie zobowiązany zwrócić Gminie
Choroszcz przyznaną dotację, jeśli:
1) nie utrzyma systemu ogrzewania
objętego dotacją przez okres co najmniej
5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji;
2) zamontuje w budynku mieszkalnym
uzupełniające ogrzewanie węglowe,
niespełniające wymagań określonych
w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w
sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących Ekoprojektu i ich zamiany na
ogrzewanie wpływające na zmniejszenie
niskiej emisji.

WAŻNE:
Dotacje celowe oferowane mieszkańcom przez Gminę Choroszcz
– zarówno na doﬁnansowanie kosztów trwałej likwidacji „kopciuchów”, jak i na odbiór odpadów zawierających azbest, nie wykluczają starania się przez właścicieli
o ubieganie się o inne środki dotacyjne przyznawane na te cele przez inne instytucje.
Zapraszamy do składania wniosków.
W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod nrami tel.: 85 713 22 09 lub 85 713 22 00.
Bardzo się cieszę, że mieszkańcom Gminy Choroszcz możemy zaoferować realną pomoc i konkretne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Dzięki programowi dotacyjnemu, wierzę, że zmotywujemy choroszczan do wspólnego dbania o nasz codzienny komfort. To inwestycja w dziś, ale przede wszystkim w jutro
– dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

r e k l a m a

Wspólny zakup prądu
– tańszy zakup
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wraz z innymi partnerami
Aglomeracji Białostockiej z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
14 listopada br. podpisał umowę na wspólny zakup prądu.
Tekst: UM
Umowa obejmuje lata 2020-2022. Pozwala
zrzeszonym samorządom, przy zakupie
prądu, występować jako jeden podmiot
i uzyskiwać korzystniejsze ceny prądu.

Wynegocjowana cena za 1 kWh wynosi
0,3772 zł i jest zdecydowanie tańsza niż
w innych miastach w Polsce. Razem – jest
lepiej i taniej.
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Uczciliśmy Niepodległą
Obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Choroszczy były wyjątkowo bogate
i uroczyste. Podczas czterech dni wypełnionych atrakcjami i działaniami, każdy uczestnik święta miał szansę
przeżyć je po swojemu i mógł sprawdzić się dla Niepodległej.
Tekst: UM Zdjęcia: M-GCKiS

Dziękujemy także Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, który
nie tylko objął imprezę honorowym
patronatem, ale był także obecny przez
cały bieg oraz ufundował pamiątkowe
medale dla wszystkich zawodników, oraz
nagrody. Duża pula nagród była możliwa
także dzięki osobie, która chce pozostać
anonimowa – ta osoba była obecna na
biegu, a nawet wzięła w nim udział!
Nagrodziliśmy Ciebie brawami i jeszcze
raz dziękujemy za wsparcie!
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 również odbyć bez
wsparcia Strażaków z OSP w Choroszczy
i OSP w Barszczewie, Policjantów
z Komendy Miejskiej w Białymstoku,
a także podopiecznych z Zaczerlańskiego
Ośrodka Monar. Nieodzowne było
ponadto wsparcie pracowników M-GCKiS.
Dziękujemy! Mamy nadzieję, że wszyscy
zawodnicy miłośnicy biegania wrócili do
domów zadowoleni!

Choroszczańskie obchody 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości
rozpoczęły się już w piątek 8 listopada
TURNIEJEM STRZELECKIM, przeprowadzonym w Szkole Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Choroszczy. Zawody
otworzył radny Rady Miejskiej
w Choroszczy oraz instruktor strzelnicy
– Piotr Waczyński. Dokonał on też
wprowadzenia historycznego ukazującego kontekst zorganizowana zawodów.
W turnieju wzięło udział 30 osób: 10 –
kategorii do 13 lat i 20 osób w kategorii
starszej. W kategorii młodszej uczestnicy
oddawali 5 ocenianych strzałów z pozycji
z tzw. podpórką, a w grupie starszej – 10
strzałów z pozycji „bez podpórki”.
Najlepsza w kategorii do 13 lat, po
dogrywce, okazała się Gabriela Kubiak,
wyprzedzając: Emilię Malinowską
i Mateusza Sierotę. W kategorii powyżej
13 lat najlepsza była Paulina Bezubik(84
pkt.), wyprze-dzając: Emilię Malinowską
(81 pkt.) i Darię Wyszyńską (76 pkt.).
Topowa trójka z każdej kategorii
otrzymała puchary ufundowane przez
M-GCKiSw Choroszczy, a każdy uczestnik
– dyplom od Klubu Rezerwy „Podlasie”.
W kategorii do 13 lat, najlepszą szóstkę
stworzyli: 1. Gabriela Kubiak, 2. Emilia
Malinowska, 3. Mateusz Sierota,
4. Szymon Prokopiuk, 5. Jakub Wyskoczyl,
6. Piotr Kamieński. W kategorii powyżej
13 lat, w najlepszej szóstce znaleźli się:
1. Paulina Bezubik, 2. Emilia Malinowska,
3. Daria Wyszyńska, 4. Sławomir Karetko,
5. Michał Mróz, 6. Krzysztof Malinowski.
Gratulujemy!
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Sobota 9 listopada była w Choroszczy
świętem biegaczy – tego dnia odbył się
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI. Była to już
5. edycja wydarzenia. Tym razem nie
padał deszcz, a pod koniec nawet wyszło
słońce. Kolejny raz Choroszcz pobiła
rekord frekwencji: na sportowo Święto
Niepodległości uczciło łącznie 195
zawodników i zawodniczek (w tym 93
w kategoriach dziecięcych). Najpierw
dorośli – punktualnie o godz. 12.00, po
wystrzale Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego, ruszyli na trasę biegu
głównego, który na motocyklu pilotował
Dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński. Biegacze pokonali trasę 9,5 km,
wiodącą ulicami: A. Mickiewicza,
Białostocką w kierunku Sienkiewicz,
Szosą Kruszewską, a następnie Zastawie II,
Zastawie I i ulicą Dominikańską
w kierunku mety zlokalizowanej na
Rynku 11 Listopada w Choroszczy.
Na starcie biegu głównego zameldowało
się 26 osób z naszej gminy, wielu
zawodników z województwa podlaskiego
i innych miast w Polsce, a także z Białorusi.
Dzieci biegały tuż po rozpoczęciu biegu
głównego – na Rynku 11 Listopada oraz
ulicą Dominikańską. Wszyscy milusińscy,
po przekroczeniu mety, otrzymali:
medale, breloczki, a najmłodsi dodatkowo
patriotyczne kolorowanki. Każdy dorosły
zawodnik i zawodniczka biegu głównego,
również otrzymał pamiątkowy medal
i kubek „niepodległościowy” ufundowany
przez Burmistrza Choroszczy. Wśród Pań
najlepsza okazała się Olga Krautsova,
przed: Viktoryią Kushnir i Julitą
Bielawiec, a wśród Panów – Henadz
Verkhavodkin, następnie: Dzmitry

Hramatouski i – ubiegłoroczny zwycięzca:
Andrzej Leończuk. Wyróżniono także
najlepszych biegaczy mieszkających
w naszej gminie: wśród Pań pierwsza,
trzeci raz z rzędu, była Katarzyna
Łotowska, przed: Martą Filipek i Moniką
Wierciszewską, a wśród Panów: Piotr
Kozioł, przed: Grzegorzem Mikulskim
i Yurijem Krupitsą. W 5. Biegu Niepodległości w Choroszczy przewidziana była
także specjalna nagroda za zajęcie 101.
miejsca – w związku z 101. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości;
wywalczyła ją Elżbieta Gutowska .
Wszystkim uczestnikom 5. Biegu
Niepodległości w Choroszczy serdecznie
dziękujemy za start, a zwycięzcom gorąco
gratulujemy osiągniętych lokat!

W niedzielę 10 listopada w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej, przy wsparciu M-GCKiS
w Choroszczy, zorganizował wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych – było to
już szóste spotkanie z cyklu „WIECZÓR
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ. ŚPIEWAĆ
KAŻDY MOŻE”. Spotkanie to jest już
tradycją choroszczańskich obchodów
Święta Niepodległości; rokrocznie
gromadzi dużą liczbę osób. Nie inaczej
było w tym roku: cała sala rozbrzmiewała
piosenkami: „Wojenko, wojenko”, „My
pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”
oraz wieloma innymi utworami.
Z patriotycznym repertuarem wystąpili
także harcerze pod kierunkiem ks. Sebastiana Suma. Wykonali oni pieśni
moniuszkowskie we współczesnych
aranżacjach. Na koniec głos zabrał
proboszcz choroszczańskiej paraﬁi ks.
kan. Leszek Mieczysław Struk, dziękując
uczestnikom za przybycie oraz
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Jako pierwszy wieniec złożył Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński, następnie
Starosta Białostocki Jan Bolesław Perkowski, w dalszej kolejności kwiaty i znicze
złożyły liczne delegacje, przedstawiciele
regionalnych i lokalnych instytucji,
stowarzyszeń i zakładów pracy.

podkreślając wartość tej formy świętowania Niepodległości Polski.
Tego samego wieczoru odbyło się także
wydarzenie pn. „ŚWIATŁO PAMIĘCI
NIEZWYCIĘŻONYM”. Grupa osób, w tym
rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „Policja Państwowa ‘39”,
a także mieszkanki i mieszkańcy Gminy
Choroszcz odwiedzili mogiły żołnierzy
i ku pamięci poległych, odmówili krótką
modlitwę oraz zapalili światełka. Gest ten
pozwolił pokazać, że w przeddzień święta
Niepodległości Polacy pamiętają o tych,
którzy zginęli walcząc o odzyskanie
i utrzymanie Wolnej Niepodległej
Rzeczpospolitej. Mogiły polskich
żołnierzy rozsiane są po całym świecie. Na
przestrzeni lat zmieniały się granice, los
rzucał żołnierzy w każdy zakątek globu,
czasy przeminęły, a mogiły zostały.
Wszystkim tym, którzy stanęli do walki
o Ojczyznę podczas powstań narodowych,
konspiracji, I wojny światowej, w walce
o utrwalenie granic, w wojnie polskobolszewickiej, II wojnie światowej oraz
podziemia antykomunistycznego
– pokazaliśmy, że pamiętamy.
W poniedziałek 11 listopada cała Choroszcz była pięknie przystrojona. O godz.
9.30 w kościele św. Jana Chrzciciela i św.
Szczepana Męczennika odbyła się
uroczysta MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ,
w czasie której homilię wygłosił ks.
proboszcz Leszek Struk. W nabożeństwie
uczestniczyły władze Gminy Choroszcz,
liczne poczty sztandarowe reprezentujące szkoły, organizacje pozarządowe,
w tym paraﬁalne oraz OSP z całej gminy.
Bezpośrednio po nabożeństwie, na Rynku
11 Listopada, u stóp Pomnika Niepodległości z 1934 roku odbyły się GŁÓWNE
UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CHOROSZCZY. Obok pocztów
sztandarowych wspaniale deﬁlujących
pod komendą dha Tadeusza Lewkowicza,
nie zabrakło asysty rady paraﬁalnej
w strojach nawiązujących do trynitarstwa, a straż przy pomniku pełniły
zuchenki, zuchy, druhny i druhowie
z choroszczańskich drużyn. Jak co roku,
podczas obchodów byli obecni także
ułani. Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński wygłosił uroczyste przemówienie, którego wysłuchali licznie
zgromadzeni mieszkańcy i mieszkanki
miasta i gminy Choroszcz.

mi: „W takim dniu jak dziś wspominamy
bohaterów naszej historii – Żołnierzy i Strażników wolności, Rycerzy suwerenności
i swobody – tych najcenniejszych wartości,
których siostrą-bliźniaczką jest odpowiedzialność. Wszak wszystkie nasze dzisiejsze
przywileje, z których korzystamy, zostały
heroicznie wywalczone, sumiennie wypracowane i szlachetnie zdobyte. Nam zaś – i przyszłym pokoleniom przekazano je jako Skarb
i Zadanie. Jestem przekonany, że Polska,
a także nasza lokalna choroszczańska społeczność – my tu wszyscy zgromadzeni,
spełniamy tę powinność godnie i szlachetnie.
(…) Dzięki Twórcom Niepodległości – tym
znanym, jak również bezimiennym żołnierzom
naszej historii możemy też myśleć o tym
wszystkim, co przed nami. Możemy ze
spokojem i ufnością planować przyszłość
naszą, naszych dzieci i wnuków. To przywilej

niemający swojej ceny. Możemy mieć nadzieję,
że marzenia i aspiracje młodych pokoleń
Polaków urzeczywistnią się dla dobra tego
Kraju i tego Narodu. Szanowni Państwo,
w dniu takim jak Święto Niepodległości
pamiętajmy, że posiadane przez nas: wolność,
suwerenność i niezależność to triada wartości,
u podstaw których leży dobro Ojczyzny
i drugiego człowieka, a horyzont tych cnót
wyznacza szlachetna troska i szacunek wobec
przeszłych i przyszłych pokoleń. Tego nauczyli
nas Bohaterowie i Strażnicy Niepodległości.
Chwała Bohaterom! Wiwat Niepodległa!”.
Następnie odbyła się ceremonia złożenia
kwiatów i zniczy pod Pomnikiem
Niepodległości na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy, zwieńczonym – unikatowym na skalę kraju – orłem legionowym.

Cieszymy się, że mamy możliwość
uroczystego świętowania odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Tym
bardziej, że Choroszcz w tym roku
obchodzi 100. rocznicę wyzwolenia, które
dokonało się 19 lutego 1919 roku. Tak więc
z całą Polską, ze wszystkimi rodakami
mogliśmy zjednoczyć się w dniu Święta
Niepodległej.
Wszystkie wydarzenia w ramach choroszczańskich obchodów 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości
były objęte Honorowym Patronatem
Burmistrza Choroszczy. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym i wspierającym nasze działania.

Włodarz Gminy Choroszcz zwrócił się do
słuchaczy, między innymi, takimi słowa-

Stwórz z nami monograﬁę o Choroszczy
W związku z obchodzonym w 2019 roku
100-leciem Wyzwolenia Choroszczy, zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Przyjaciół
Choroszczy do współtworzenia powstającej
monograﬁi o włodarzach Gminy Choroszcz.
Zwracamy się do wszystkich Państwa
z serdeczną prośbą:

Wieczorem 11 listopada, w Miejsko
-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, miał miejsce KONCERT
ZESPOŁU „RYTMY CZASU”, działającego
pod kierunkiem pana Jerzego Tomzika.
Zespół wykonał pieśni o tematyce
niepodległościowej. Między innymi
zabrzmiał utwór „Wojenko, wojenko”.
„Wiązanka partyzancka” przywołała
II wojnę światową i Powstanie Warszawskie. Czasy PRL wspomniały utwory
„Psalm stojących w kolejce”, „Tango na
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”,
„Polskie skrzydła”. Dzięki tej muzycznej
podróży przez dzieje Rzeczpospolitej,
młode pokolenia mogły odczuć czym było
życie pełne ograniczeń w tamtych
czasach, np. stanie w kolejkach, godzina
policyjna, reglamentowane produkty,
wyjazdy zagraniczne tylko na podstawie
paszportu i tylko z wizą – by wymienić
tylko te „lżejsze” bariery codziennego
życia. Podczas kornetu zostały wykonane
pieśni, które tylko pozornie nie kojarzą się
z patriotycznym repertuarem, jednak
głębsza warstwa świadczy o wątkach
niepodległościowych. Wokalistki
przekazały widowni nie tylko pieśni
z płyty zespołu pt.: „Niepodległa – nasz
Dom”, ale też emocje tamtych czasów, ale
przede wszystkim nadzieję – ta w koncercie wybrzmiała najgłośniej. Był to
koncert wieńczący Jubileusz 15-lecia
powstania i działalności zespołu „Rytmy
Czasu”.

Będziemy wdzięczni także za przekazanie
pamiątek o Choroszczy sprzed 1919 roku,
ponieważ w planach mamy też publikację
dotyczącą dziejów Choroszczy.
Serdecznie zapraszamy
i szczerze zachęcamy do współpracy!
Na pamiątki czekamy
do 31 stycznia 2020 roku.

jeśli posiadacie Państwo pamiątki z lat
1919-2019 dotyczące Gminy Choroszcz
i chcielibyście, aby je opublikować, by
pokazać je innym, serdecznie zapraszamy,
by się nimi podzielić.

Kontakt:
Urząd Miejski w Choroszczy, pok. nr 19,
tel. 85 71322 06 lub 85 713 22 00.

Urząd Miejski w Choroszczy wypożyczy je
od Państwa, wykona zdjęcie lub skan, odda
w nienaruszonym stanie i opublikuje
w powstającej monograﬁi.

Niech publikacje o bogatym dziedzictwie
Gminy Choroszcz
powstają przy współudziale nas
wszystkich!

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję
Panu Stanisławowi Perkowskiemu
z Łysek
za wykonanie iluminacji krzyży i kapliczek
przydrożnych w Paraﬁi Choroszcz
(w liczbie 33 sztuk).
Dziękuję również
Państwu Andrzejowi i Bożenie
Grynaszom z Ruszczan
za rewitalizację miejsca „Sinego Krzyża
z kamieniem” przy skrzyżowaniu dróg:
Choroszcz – (Raka Góra) – Ruszczany
– Choroszcz – Szpital – Ruszczany.
Jan Adamski
Towarzystwo
Przyjaciół
Choroszczy
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Rok w kulturze i sporcie
Rok 2019 można uznać za przełomowy w działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. Zaszło wiele zmian, zarówno tych w przestrzeni, materialnych i namacalnych,
jak i w sferze wydarzeń i imprez.
Tekst: Anna Kulikowska Zdjęcia: M-GCKiS

Rozpoczęliśmy ten mijający rok
spektaklem dla dzieci w wykonaniu
Teatru pod Orzełkiem „Kolędnicy”.
Grono najmłodszych odbiorców mogło
wkroczyć w nowy rok z pozytywnymi
emocjami i kulturalnymi wrażeniami.
Jeszcze więcej zabawy zarówno na dzieci,
jak i ich rodziców czekało podczas Choinki
Miejskiej, która została zorganizowana na
placu przed Centrum Kultury i Sportu.
Bajkowe postacie, elfy, diabeł, skrzaty,
a przede wszystkim św. Mikołaj bawiły
wszystkich przybyłych. Na przełomie
stycznia i lutego odbyły się dwa turnusy
półkolonii zimowych, była to propozycja
dla młodych mieszkańców gminy i miasta
Choroszcz. Przez dwa tygodnie jeździliśmy w ciekawe miejsca, dzieci
uczestniczyły w warsztatach, animacjach.
Był to czas wypełniony dobrą zabawą
i jednocześnie nauką poprzez
doświadczenie. Styczeń to także obchody
patriotyczne – rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego. Odbyły się one
na zrewitalizowanym miejscu pamięci
– Szubienicy. W styczniu także został
zorganizowany wyjazd do Opery na
przedstawienie „Turandot”.
Zimowy czas w M-GCKiS w Choroszczy to
również wielkie przedsięwzięcie, jakim
były obchody 100-lecia odzyskania przez
Choroszcz Niepodległości. Rocznica ta
odbyła się pod patronatem realizowanego
w ramach obchodów stulecia odzyskania
niepodległości oraz odbudowy polskiej
państwowości programu Niepodległej
– czyli programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, powołanego
w stulecie odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Kilka dni obchodów
wypełnionych było przez wiele ciekawych
wydarzeń tj.: wystawa 100 fotograﬁi na
100-lecie Niepodległości Choroszczy na
Rynku 11 Listopada, wielki test wiedzy
o Choroszczy, turniej sportowy 100 goli na
100-lecie Niepodległości, wykłady,
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spotkania, został wydany specjalny folder
„Choroszcz – drogi do Niepodległości”,
a główne obchody zostały zorganizowane
na pięknie odnowionym Rynku 11
Listopada w dniu 19 lutego 2019 roku, czyli
dokładnie w sto lat odzyskania przez
Choroszcz niepodległości.
Zrewitalizowany Rynek 11 Listopada stał
się świadkiem wielu inicjatyw podjętych
przez M-GCKiS w Choroszczy. W czasie
letnim odbyła się na nim druga edycja
Festiwalu Wzajemności, czyli cykl działań
kulturalnych i sportowych skierowanych
do wszystkich mieszkańców i mieszkanek
miasta i gminy Choroszcz. Dwa razy
w tygodniu w czasie wakacyjnym
animatorzy M-GCKiS prowadzili
warsztaty artystyczne i zabawy sportowe,
ponadto odbyły się dwa plenerowe seanse
ﬁlmowe, „Z miłości do Joey” (wspólnie
z Akcją Katolicką) oraz „Sami swoi”, ﬁlmy
były wyświetlane na ścianie podominikańskiego klasztoru. W ramach
Festiwalu można było obejrzeć spektakl
„Księżniczka na opak odwrócona” teatru z
Bielska Podlaskiego oraz wysłuchać
koncertu duetu „Wiatr”. Odmieniona po
wielu latach przestrzeń Rynku zyskała nie
tylko nowy wygląd, w końcu można było
wykorzystać jej potencjał. Przestrzeń ta
została szczególnie doceniona podczas
Dni Choroszczy, które odbyły się
w czerwcu. Główny koncert został
zorganizowany na Rynku 11 Listopada
właśnie, gdzie stanęła scena, ogródek
gastronomiczny. W odmienionej
przestrzeni przed kościołem Dni
Choroszczy zyskały nową scenerię
i głębsze znaczenie. Rynek przez to stał
się przestrzenią spotkań, spędzania
wolnego czasu oraz działań animacyjnych.
Ważnym działaniem, które w sposób
namacalny zmieniło wygląd M-GCKiS
w Choroszczy był projekt „Ucieczka
z szuﬂady” ﬁnansowany przez Fundację

Orlen Dar Serca. Zadanie to zostało
zainicjowane przez Emilię Kosakowską,
Eweliną Ramotowską, Karolinę
Gołębiewską oraz Monikę Tekielską
-Chmielewską. Polegał on na remoncie
galerii Centrum Kultury i Sportu, która to
przeistoczyła się w piękną przestrzeń do
organizowania wystaw. W ramach
projektu osoby z miasta i gminy Choroszcz, artyści, twórcy mogli pokazać
swoje dzieła. Został zorganizowany cykl
wystaw, średnio co dwa, trzy tygodnie
ktoś inny prezentował swoją twórczość.
Dzięki zaangażowaniu i odmianie, jaką
przeszła galeria – całe Centrum Kultury
i Sportu zyskało na jakości, a miejsce stało
się bardziej przyjazne i reprezentacyjne.
Jest to niewątpliwie fenomen na skalę
ogólnopolską, bowiem jest to galeria
społeczna, stworzona przez aktywne
osoby w gminie Choroszcz oraz dla takich
osób. Galeria ma formułę otwartą,
zapraszamy wszystkich twórców do
prezentowania swoich prac.
Istotnym projektem, dzięki któremu

Centrum Kultury i Sportu wiele zyskało
był projekt ﬁnansowany z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Infrastruktura domów kultury”. Dzięki
temu działaniu zyskaliśmy nowe wyposażenie, zaopatrzyliśmy się w nowe
sprzęty, który służą nam, ale przede
wszystkim mieszkańcom i mieszkankom
miasta i gminy Choroszcz oraz wszystkim
odwiedzającym naszą instytucję. Projekt
ten został doﬁnansowany z budżetu
Gminy Choroszcz. Zostało zakupione
nowe oświetlenie, krzesła, lustra, sprzęt
do odtwarzania muzyki. Została
doposażona także sala plastyczna oraz
zakupiona perkusja. Wszystko jest
użytkowane podczas spotkań i zajęć
w M-GCKiS. Zakupiliśmy telewizor, na
którym możemy prezentować naszą
ofertę, zdjęcia, ﬁlmy z działalności
M-GCKiS. Zaopatrzyliśmy się w nowe
urządzenie wielofunkcyjne, ksero, skaner,
drukarkę. Udało się także kupić nowe
komputery do biura. Dzięki temu praca
nasza zyskała nową jakość, a dzięki temu
w bardziej komfortowych warunkach
możemy służyć wszystkim odwiedzającym nasze Centrum.
Niezwykle ważnymi działaniami były
dwie ﬂagowe imprezy organizowane
przez M-GCKiS w Choroszczy, a które
w tym roku obchodziły swój jubileusz. Był
to 30. Jarmark Dominikański oraz 20.
Dzień Ogórka w Kruszewie. Jarmark
Dominikański to letnia impreza,
przyciągająca tysiące uczestników,
odbywa się w parku przy Muzeum Wnętrz
Pałacowych. W 2019 roku gwiazdą był
zespół „Chłopcy z Placu Broni”. Zagrał
także zespół „Czeremszyna” oraz
SamoHa. Ponadto wśród alejek
z rękodziełem przechadzała się ze swoją
tradycyjną muzyką Kapela Miód na Serce,
odbyły się warsztaty tkaniny dwuosnowowej oraz garncarskie.
Zanotowaliśmy wyjątkową liczbę
przybywających, zróżnicowane występy,
towary na stoiskach cieszyły każdego.
Powoli chcemy, by Jarmark zyskiwał nową
formułę, zależy nam, by miał on charakter
bardziej ludowy i tradycyjny wzorem
najlepszych jarmarków w Polsce. Podczas
20. Ogólnopolskiego Dnia Ogórka
w Kruszewie wystąpił zespół „Chłopcy
z Nowoszyszek”, Klepaczanki, Rytmy
Czasu oraz Forti. Został zorganizowany
pokaz mody inspirowanej folklorem.
A chętnych z Białegostoku dowoził
specjalny zabytkowy autobus Ogórek.
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Na placu przed szkołą Kruszewie
rozstawili się liczni wystawcy, z lokalnymi
produktami, rzemiosłem, rękodziełem
oraz innym towarem. Odbyły się konkursy
na rzut ogórkiem, jedzenia ogórków na
czas, a także na najdziwniejszy ogórek,
najcięższy, najdłuższy. Cała feta cieszyła
tłumnie przybywających uczestników.
Tegoroczny Dzień Ogórka był wyjątkowy
także ze względu na to, iż w jego
organizację bardzo aktywnie włączyli się
mieszkańcy Kruszewa. W końcu był on
wielkim wspólnym świętem naszych
lokalnych produktów.
Ponadto w czasie letnim zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim
festyny: Powitanie wakacji oraz
Pożegnanie wakacji. Całe rodziny mogły
korzystać z wielu atrakcji, animacji,
darmowych lodów, ogniska. Także w
wakacje dzieci mogły uczestniczyć w
dwóch turnusach półkolonii letnich.
Półkolonie cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem, zawsze jest bardzo
dużo chętnych ze względu na atrakcyjny
program, ale także niewysoką cenę
dzięki temu, że są one wspierane
z budżetu Gminy Choroszcz.

Warsztaty prowadzone przez instruktorów M-GCKiS na Rynku
11 Listopada w ramach II. Festiwalu Wzajemności. fot. A.K.

Rok 2019 był ważnym rokiem dla naszego
zespołu Rytmy Czasu. Zespół pod
kierownictwem pana Jerzego Tomzika
obchodził 15lecie istnienia. Zespół działa
pod skrzydłami M-GCKiS w Choroszczy,
skupia w swych szeregach młodzież z
gminy i miasta Choroszcz. I cały czas jest
otwarty na nowych członków.
Także nasza Miejska Biblioteka Publiczna
obchodziła okrągły jubileusz, 70lecia
działalności. Obchody tego wydarzenia
były połączone z Narodowym Czytaniem.
Z tej okazji kilkadziesiąt osób spotkało się
w auli Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu. Zebranych powitała
Elżbieta Wróblewska, kierownik
Biblioteki, która w swym wystąpieniu
przedstawiła historię i działalność tej
instytucji. Warto przypomnieć, że po II
wojnie światowej (1949 r.) w nowej
rzeczywistości politycznej ta Biblioteka
mieściła się w budynku Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej. W
początkowym okresie odegrała ona dużą
rolę w walce analfabetyzmem. Zmieniali
się kierownicy i pracownicy tej Biblioteki,
jej siedziba, księgozbiór i wyposażenie.
Obecnie jest to prężna instytucja,
działająca w strukturach M-GCKiS w
Choroszczy, skomputeryzowana, o

bogatym księgozbiorze i rozpoznawalna
w powiecie białostockim i regionie.
Organizuje cykliczne Dyskusyjne Kluby
Książki, spotkania z autorami, prowadzi
także bibliotekę dziecięcą, posiada dwie
ﬁlie w Barszczewie i Klepaczach.
Mieszkańcy i mieszkanki gminy i miasta
Choroszcz interesują się teatrem,
a Centrum Kultury i Sportu stara się
odpowiadać na te potrzeby. Często zatem
zapraszamy różnorakie teatry. Bardzo
ważnym wydarzeniem w M-GCKiS w Choroszczy był występ Teatru Wierszalin
w ramach Objazdu Mickiewiczowskiego.
Wystawił on u nas spektakl „Dziady – noc
druga”. Było to niezwykłe misterium,
pełne emocji i symboliki oraz spotkanie
z klasyką literatury polskiej. M-GCKiS
w Choroszczy stara się także wspierać
niekomercyjne inicjatywy . Kierując się tą
ideą zaprosiło w tym roku amatorski teatr
z Tykocina, który wystawił autorską
sztukę „Tango Tykocin”. Każdy mógł
odczytać sens tego przedstawienia na
swój sposób. Bo przecież każdy z nas ma
swoją własną opowieść. Prawdziwą, czy
zmyśloną. To nieistotne. Chodzi o to, żeby
spróbować opowiedzieć ją jak najlepiej.
Współpracujemy także z Operą Podlaską,
dzięki czemu organizujemy kilka razy
w roku wyjazdy na spektakle na
promocyjnych warunkach. W tym roku
gościliśmy także amatorski teatr z Bielska
Podlaskiego „M.A.S.K.”, odegrał on
spektakl na Rynku 11 Listopada pt.
„Księżniczka na opak odwrócona”. Mamy
także ofertę dla najmłodszych, raz
w miesiącu w roku szkolnym organizujemy sobotnie poranki teatralne dla
dzieci. W ciągu 2019 roku mogliśmy także
pośmiać się podczas występów kilku
kabaretów: Rewers, Czwarta Fala czy
Kabaret Łowcy.B.
Ważnym wydarzeniem w tym roku była III
już edycja Festiwalu Fantastyki Chorcon.
W 2019 roku na uczestników czekały
różnego rodzaju atrakcje jak choćby sesja
pokazowa RPG. Na terenie festiwalu
działała wypożyczalnia gier, gdzie każdy
z uczestników mógł wypożyczyć grę
z zasobów centrowych, a także dzięki
wsparciu naszych partnerów z ich
kolekcji. Każdy miłośnik sesji mógł wziąć
udział w sesjach RPG i LARP prowadzonych przez mistrzów gier. To nie
koniec atrakcji jakich można było
doświadczyć na konwencie. Podlaskie
Konwent nie stoi w miejscu i również idzie
z duchem czasu, dlatego też w tym roku
mieliśmy stoisko z wirtualną rzeczywistością, gdzie można było się przenieść
w inną rzeczywistość m.in. postrzelać
z łuku. Wielkim zainteresowaniem
cieszyła się także bitwa w formacie battle
royale, która odbywała się na pobliskim
placu zabaw. Na koniec warto również
wspomnieć, że w ramach festiwalu odbył
się nieoﬁcjalny turniej z nagrodami
„Rosyjskiej Ruletki” oraz konkurs wiedzy
z s.f. Wszyscy odwiedzający mogli zrobić
sobie profesjonalne zdjęcie w studio
FOTON, które powstało w pracowni
fotograﬁcznej działającej przy centrum
kultury. Jest to festiwal organizowany
przy dużym wsparciu członków Klubu
Gier, który działa w Centrum Kultury i
Sportu.
W październiku zaczęły odbywać się
spotkania w formie kawiarenek historycznych, współorganizowanych
z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy.
Są to spotkania, podczas których można
wiele dowiedzieć się o historii naszego
regionu. Zapraszani są specjaliści
zajmujący się na co dzień tematyką
lokalnych historii., ale także świadkowie
historii i rekonstruktorzy. Spotkania mają

charakter otwarty, odbywają się przy
symbolicznych kawie i ciastku.
W 2019 roku został zrealizowany projekt
„Terenowe Centra Kultury”, była to już
druga edycja, ﬁnansowana z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Polega
on na uruchomieniu zajęć, warsztatów,
spotkań w świetlicach wiejskich tak, by
tamtejsi mieszkańcy mogli w pełni
korzystać z atrakcji kulturalnych, a nieraz
jest to utrudnione ze względu na brak
transportu czy po prostu czasu. W ramach
tego projektu przyjechał także Teatr Małe
Mi ze swoimi interaktywnymi spektaklami. Odbyły się także wyjazdy do
warszawskich muzeów, wizyta w Operze
Podlaskiej.
Przykładamy ogromne znaczenie do
współpracy z ogólnopolskimi instytucjami. Naszym partnerem jest
Narodowe Centrum Kultury. Dzięki naszej
prężnej działalności oraz temu, że
jesteśmy w Polsce rozpoznawalni,
spotkało nas nie lada wyróżnienie, jakim
była możliwość zorganizowania dla
uczestników programu „Zaproś nas do
siebie 2019” z całej Polski wizyty studyjnej
razem z Grajewskim Centrum Kultury.
Dzięki temu mogliśmy pokazać to, co u
nas, ale także w całej gminie najważniejsze. Zaprezentowaliśmy naszą
działalność, blaski pracy w kulturze oraz
atrakcje w okolicy. Ponadto mieliśmy
okazję uczestniczyć w innych wydarzeniach organizowanych przez
Narodowe Centrum Kultury, była to
Giełda Projektów w Kielcach, czyli
doroczne spotkanie ludzi kultury z całej
Polski. Mieliśmy tam okazję wymienić się
doświadczeniami, uczestniczyć
w ciekawych warsztatach, poznać wiele
pr o jek t ó w . Br a l i ś m y ud zi a ł t a k że
w konferencji „Wolontariat w kulturze”,
która odbyła się na Zamku Królewskim
w Warszawie. Była to przestrzeń do
dyskusji, rozmów i inspiracji. Pragniemy
nadmienić w tym miejscu, że w M-GCKiS
w Choroszczy działa grupa wolontariuszy,
która aktywnie wspiera naszą działalność.
W ramach współpracy z Narodowym
Centrum Kultury bierzemy udział
w programie „Praktykuj w kulturze”,
który polega na pozyskiwaniu stażystów,
pomaganiu im w procesie poznawania
pracy w kulturze. Tutaj jesteśmy stawiani
za wzór dla innych z czego jesteśmy
ogromnie dumni.
Budynek i otoczenie naszego Centrum
Kultury i Sportu są na tyle atrakcyjne, że
nieraz w tym roku stawał się scenerią
teledysków znanych artystów. Remont
Placu Brodowicza, przy którym znajduje
się nasze Centrum sprawił, że jesteśmy
bardziej widoczni i stał się on niemal
wizytówką Choroszczy.
Bardzo ważną dziedziną działalności
M-GCKiS w Choroszczy jest Gazeta
w Choroszczy. Redakcją zajmuje się nowy
Redaktor Naczelny: Wojciech Jastrzębski,
a składu dokonuje Monika TekielskaChmielewska. W tym roku wydaliśmy
7 numerów papierowych. Ale cały rok jest
prowadzony internetowy portal Gazety
w Choroszczy. Pojawiają się tam codziennie informacje z życia miasta i gminy
Choroszcz.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy idzie z duchem czasu
i mamy proﬁle na tak popularnych
portalach społecznościowych, jak:
Facebook, Instagram, a nawet TikTok.

się biegi: z okazji uchwalenia Konstytucji
3 maja oraz z okazji rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Zimą odbyła
się Choroszczańska Liga Halowa, latem
Wakacyjna Liga Szóstek, ponadto
organizowane są liczne turnieje
strzeleckie, działa Orlik i odnowiony
Stadion Miejski.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu organizuje jak co roku cykliczne
zajęcia: plastyczne, fotograﬁczne, ﬁtness,
biblioteczne, taneczne, baletowe, nauki
gry na gitarze, perkusji i pianinie. W tym
roku pojawiły się nowości w ofercie:
szermierka dla młodzieży oraz „Lekcje
etnograﬁi”. Z zajęć tych korzystają
można by rzec wszystkie pokolenia,
począwszy od najmłodszych uczestników
zajęć bibliotecznych, tanecznych,
poprzez młodzież, dorosłych, aż po
seniorów. Nasza oferta jest bogata
i atrakcyjna także ze względu na niskie
ceny, gdyż w znacznym stopniu jesteśmy
dotowani przez Urząd Miejski
w Choroszczy.
Działalność Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy to zajęcia edukacji
kulturalnej i sportowej oraz wydarzenia
kulturalne. Centrum Kultury czynne jest
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
21:00, a w soboty od 8:00 do 16:00. Wiele
działań realizujemy samodzielnie,
wspieramy przez realizację techniczną
wiele spotkań różnych organizacji,
uroczystości, sesje Rady Miejskiej. Mamy
swój sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy oraz wykwaliﬁkowaną kadrę,
która stara się pomagać w wielu
kwestiach. Wciąż próbujemy udoskonalać
swoje zaplecze, piszemy różne projekty.
W 2019 także zgłosiliśmy projekt
w Budżecie Obywatelskim Miasta
Choroszcz, za każdy oddany głos na nasz
projekt pragniemy podziękować.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu realizuje około 300 wydarzeń
i imprez w roku. Jesteśmy otwarci na
nowe możliwości współpracy, chcemy
wciąż podejmować wyzwania, by dostarczać wszystkim pozytywnych kulturalnych i sportowych wrażeń i emocji.
Dziękujemy lokalnym partnerom za serce
i wsparcie: Burmistrzowi Choroszczy,
który wspomaga nasze działania, Szkole
Podstawowej w Choroszczy, Przedszkolu
Samorządowemu im. Jana Pawła II,
Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodnej i
Kanalizacyjnej, SPP Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Choroszczy i MONAR-owi
w Zaczerlanach. Dziękujemy za
współpracę Towarzystwu Przyjaciół
Choroszczy, Stowarzyszeniu Pamięć
i Tożsamość Skała, harcerzom z Choroszczy. W tym roku wsparli nas także
sponsorzy: Radio Komfort, Dwór Czarneckiego, Restauracja Forma, Adam Masłowski, Milatrans, Koba, Budmex Krzysztof
Otapowicz, Schody Chudziński, Zakład
Stolarsko Tapicerski Styl Snu, Świder,
Granmal, Casablanca Catering, Kaja
Oświetlenie, Kabo, Wędzarnia Kruszewo,
Dachy Podlasia. Dziękujemy wszystkim,
którzy wspierają kulturę i sport w gminie
Choroszcz. Nie spoczywamy na laurach
i planujemy już kolejne wydarzenia.
Naszym celem jest praca na rzecz kultury
i sportu, którą chcemy realizować przy
współpracy z mieszkańcami gminy.
Zapraszamy już w Nowym 2020 Roku.

Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe
– także nie próżnowaliśmy. Tradycją stały
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Kabaret Łowcy.B wystąpił 3. Kawiarenka Historyczna
w Choroszczy
W sobotni jesienny wieczór 26 października aula Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu rozbrzmiewała gromkim śmiechem, a to za
sprawą występu świetnego kabaretu Łowcy.B Trzech panów w
przykusych sweterkach przedstawiało skecze na różne tematy.
Tekst: A.K. Zdjęcie: M-GCKiS
Pojawiła się Grażyna Torbicka w ﬁlmowym
skeczu o aktorze, który nie dostał roli w
ﬁlmie Almodovara czy Tarantino. Został
odegrany spektakl nawiązujący do
znanego i powszechnie lubianego
teleturnieju „Jaka to melodia?”, czy
wreszcie anegdota o pewnym królu, który
miał problem z żołądkiem, a także
sterowany przez zebraną widownię skecz o
Czerwonym Kapturku. Kabaret Łowcy.B

prezentował bardzo wysoki poziom
humoru, sala raz po raz wybuchała
śmiechem. Mamy nadzieję, że wszyscy
zgromadzeni wyszli rozbawieni i na długo
zapamiętają ten występ. A kto nie był –
niech żałuje. Dobre żarty są niezwykle
cenne, wprowadzają nas w dobry nastrój, a
Łowcy.B na pewno spełnili oczekiwania
nawet najbardziej wymagającego widza.

W poniedziałek 25 listopada br. w
odbyło się trzecie już spotkanie
„Kawiarenki historycznej”,
zorganizowane przez Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy i MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu.
Tym razem była to prawdziwa
„biesiada historyczna” z udziałem
gości specjalnych z Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Policja
Państwowa ‘39” – posterunkowa Anna
Wonsewicz i nadkomisarz Cezary
Wonsewicz. Kilkudziesięciu
miłośników historii regionalnej, w tym
liczna grupa młodzieży szkolnej pod
kierownictwem Pani Ewy Zalewskiej, z
wielkim zainteresowaniem obejrzało
prezentację historii Policji Państwowej
okresu międzywojennego. Uczestnicy

spotkania mogli również dotknąć oraz
przymierzyć wybrane egzemplarze
wyposażenia i uzbrojenia policjanta z
tego okresu.
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach
„Kawiarenki historycznej”, które odbędzie się
w poniedziałek 30 grudnia br.

Potyczki podczas
Choroszczańskiego Dyktanda

Noc Gier
w Centrum Kultury i Sportu
Choroszczańskie Noce Gier na stałe wpisały się w kalendarz imprez
naszego Centrum. Liczna grupa miłośników planszówek i gier
karcianych spotyka się w centrum, w każde piątkowe popołudnie od
godziny 17:00. Jednak raz do roku gry wypełniają Centrum również w
Tekst: Ł.K.. Zdjęcie: Ł.K.
Choroszczańska Noc Gier cieszy się dużym
zainteresowaniem i jest otwarta dla
wszystkich pasjonatów gier, nie tylko
z gminy Choroszcz. Tym razem taka noc
odbyła się 16.11 br. Wydarzenia takie jak te
pozwalają na poznanie się, wymianę

doświadczeń. Noc Gier to możliwość
interakcji, bezpośredniego kontaktu
z rówieśnikami. Różnorodność gier
pozwala na podwyższenie kompetencji,
rozwijanie pasji oraz edukację poprzez
zabawę.

We środę 20 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy wzorem lat ubiegłych odbyło się
Choroszczańskie Dyktando.
Tekst i zdjęcie: BP
Z ortograﬁą i interpunkcją najpierw
mierzyli się uczniowie szkół z
Choroszczy i gminy Choroszcz.
Tegoroczne dyktando nawiązywało
mocno do setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Choroszcz, tak
uroczyście obchodzonej w roku 2019.
Natomiast wieczorem dyktando
pisali dorośli. By sprawdzić się w
językowych potyczkach przybyli
najodważniejsi. Cieszymy się, że
mowa polska dostarcza wciąż tyle
emocji.
Laureatami zostali:
Dorośli
1. Mirosław Oleksiej
2. Andrzej Moroz
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9 lat – 11 lat
1. Gabriela Marcinowicz - Szkoła
Podstawowa w Choroszczy
2. Eliza Miastkowska - Szkoła
Podstawowa w Złotorii
3. Zuzanna Oleksiej - Szkoła
Podstawowa w Choroszczy
Wyróżnienie: Kornelia Sakowicz
12 lat – 14 lat
1. Adrian Moroz – Szkoła
Podstawowa w Choroszczy
2. Daniel Filipowicz – Szkoła
Podstawowa w Choroszczy
3. Aleksandra Krysztopik – Szkoła
Podstawowa w Choroszczy
Wyróżnienie: Martyna Poletyło –
Szkoła Podstawowa w Choroszczy,
Natalia Oleksiej – Szkoła Podstawowa
w Choroszczy
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„Dziady – Noc Druga” Teatru Wierszalin
Dzień 27 listopada br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy staną pod znakiem Mickiewicza i teatru.
Już z rana tj. o 10:30 miał miejsce pierwszy pokaz spektaklu pt. „Dziady. Noc Druga”, był on zamknięty i skierowany do uczniów
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Już o 19:00 Centrum wypełniło się ponownie miłośnikami teatru,
o tej też godzinie grano dla widzów indywidualnych.
Tekst: Ł.K. Zdjęcie: M-GCKiS
„Dziady. Noc Druga” Teatru Wierszalin
to sztuka wysokiego poziomu. Jest próbą
próba odczytania Mickiewicza na nowo.
Dzięki wspaniałej grze Rafała Gąsowskiego
grającego główną rolę oraz innych aktorów
każdy z widzów mógł na nowo prześledzić
i poczuć co w tym utworze jest dalej
aktualne dla współczesnych pokoleń. Przy
tym odpowiedzieć na pytania m.in. takie
choćby jak odbierać metaforę zawartą
w przemianie Gustawa w Konrada?
Na zakończenie pierwszego pokazu, zebrana młodzież mogła spotkać się z aktorami,
którzy z ochotą odpowiadali na pytania.
Reżyser Piotr Tomaszuk grający w przedstawieniu Guślarza i Rafał Gąsowski grający
Konrada długo opowiadali uczniom o pracy
nad tym widowiskiem. Dzielili się także
swoimi przemyśleniami na temat arcydzieła Adama Mickiewicza i szacunku dla
tekstu mistrza, dla wartości jego słowa
i myśli.
Dziękujemy Teatrowi Wierszalin za tę
emocjonującą i metaﬁzyczną podróż w głąb
ludzkiej psychiki i pragnień. Dziękujemy
również wszystkim przybyłym.

„Tango Tykocin”
odtańczone w Choroszczy

Monodram
„Być jak Meryl”

Ludzkie historie, namiętności, romanse, perypetie, pragnienia i
marzenia. Sąsiedzkie sprzeczki, jazda PKSem, kłótnie i zawiłości.
Wszystko to mogliśmy obejrzeć w spektaklu „Tango Tykocin”
wykonanym przez Tykociński Teatr Amatorski zespół w zespół z Teatrem
Hollerique.

12 października o godz. 19:00, aula M-GCKiS wypełniała się osobami
chcącymi zobaczyć monodram” Być jak Meryl” w reżyserii
Grzegorza Pawlaka. Wystąpiła w nim Weronika Wierzbowska.

Tekst: Ł.K. Zdjęcie: A.K.
Rzecz dzieje się dzisiaj? A może już się
wydarzyło kiedyś? Tykocin nocą, pod
księżycem i buławą Stefana Czarnieckiego,
miasteczko senne, ale jak odróżnić sen od
jawy? Przenosimy się w czasie, oglądamy
czyjeś reminiscencje, stare zakurzone
opowieści z tykocińskiej knajpy. Jak
zagadać do kobiety? Jak zacząć rozmowę, by
była interesująca i nie spotkać się z odrzuceniem? Wydaje się, że są to odwieczne
dylematy każdego z nas. By znaleźć
szczęśliwą miłość, by realizować swoje
marzenia. Życie to zagadka, a życie w małej

miejscowości rządzi się swoimi prawami.
Tutaj każdy zna każ-dego, tutaj zawiązuje
się wspólnota. Pijacy i starsze dewotki,
wróżbitki i młodzi chłopcy, którzy oglądają
w kinie Het-man zakazane ﬁlmy. Jaki jest
sens „Tanga Tykocin”? Każdy mógł
odczytać go na swój sposób. Bo przecież
każdy z nas ma swoją własną opowieść.
Prawdziwą, czy zmyśloną. To nieistotne.
Chodzi o to, żeby spróbować opowiedzieć ją
jak najlepiej.
Tak, jakby jutro miało nie nadejść.

Tekst: Ł.K Zdjęcie: M-GCKiS
Spektakl opowiadał o tym, że droga do
marzeń nie zawsze jest usłana różami, że
wiele jesteśmy w stanie poświęcić, by
wspiąć się na sam szczyt. Jak wiele
możemy zrobić, by zawalczyć o swoje
marzenia? Widzowie mogli dowiedzieć
się, że gdy cały świat mówi Ci „nie”,
musisz udowodnić przede wszystkim
samemu sobie, na ile ci zależy i iść pod
prąd, by zawalczyć o siebie i sięgnąć po
największa wygraną.
Nieważne, czy jesteś aktorem, muzykiem, kucharzem czy prawnikiem.

Marzenia ma każdy. Jeden większe,
drugi mniejsze. I każdy na swój sposób
dąży do ich realizacji. Nawet jeśli nic nie
wychodzi i wydaje się, że nic dobrego
nas już nie spotka, trzeba pamiętać, że to
tylko moment, a za rogiem może nas
czekać życiowy Oscar. Marzenia zawsze
nas uratują. Dlatego nigdy nie można
przestać o nie walczyć. Podsumowując
spektakl Weroniki Wierzbowskiej mówił
o tym, że początki bywają trudne, ale
mimo to nie warto się poddawać. Trzeba
stoczyć walkę nie z całym światem, ale
z samym sobą – o samego siebie.
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Choroszczańskie obchody 157. rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego
Burmistrz Choroszczy wraz ze współorganizatorami zapraszają do
Choroszczy 22 stycznia 2020 r. na obchody 157. rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego.

Grudniowa
Kawiarenka Historyczna
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu zapraszają na kolejne, ostatnie w tym roku spotkanie,
w ramach Kawiarenki historycznej.

Tekst: M-GCKiS Zdjęcie: UM
Uroczystości patriotyczno-religijne
odbędą się w środę 22 stycznia 2020 roku.
Rozpoczną się o godz. 18.00 mszą świętą
w choroszczańskim kościele pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.
Po mszy, ok. godz. 19.10 uroczystości
tradycyjnie zostaną przeniesione na
Miejsce Pamięci Narodowej zwane
„Szubienicą” przy ul. Kruszewskiej
w Choroszczy, i tam będą kontynuowane.
Na miejsce można będzie dotrzeć
bezpłatnym autokarem udostępnionym
przez Urząd Miejski w Choroszczy.
Zbiórka chętnych do przejazdu nastąpi
ok. 18.45 na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy. W trakcie podróży
przewidziane jest przystanek i złożenie
kwiatów przy Mogile Powstańczej nad
Horodnianką.
Obchody rocznicowe organizują:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy, Gmina Choroszcz,
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz
Paraﬁa Rzymsko-katolicka pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.

Tekst i graf: M-GCKiS

Gościem specjalnym będzie Pan
dr Janusz Sękowski, kierownik
Muzeum w Tykocinie. Jest on
wybitnym praktykiem i znawcą
zagadnień broni białej i innych
zabytków ruchomych. W jego
dorobku są między innymi takie
książki jak „Konserwacja mebli
zabytkowych” oraz „Konserwacja
broni białej z elementami
bronioznawstwa”. Ten znany
muzealnik i konserwator na
spotkaniu zdradzi tajniki pięknej
konserwacji białej broni.
Wszystkich miłośników historii regionalnej zapraszamy do galerii Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Spo u w Choroszczy w poniedziałek 30 grudnia 2019 r.
o godz. 17.00. Wstęp wolny!

Prace
Albina Waczyńskiego
poszukiwane!
W związku z planowaną wystawą, prosimy
wszystkich, którzy posiadają dzieła Albina
Waczyńskiego o kontakt.
Jesteśmy zainteresowani pokazaniem ich
na wystawie
Kontakt:
telefon: 85 719 14 31
mail: kultura@choroszcz.pl
(prosimy o dopisek do tematu „Albin”)

Albin Waczyński (1929-2003)

WYSTAWIE
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– z wykształcenia lekarz psychiatra
(Akademia Medyczna w Białymstoku)
i specjalista budowy zakładów służby
zdrowia (Politechnika Warszawska
– Wydział Architek tur y); członekza ł oż y c i e l To wa rz y s t wa P rz y j a c i ó ł
Choroszczy oraz honorowy prezes Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych. Za swoją twórczość malarską
i działalność kulturalną otrzymał Nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki (1972 r.), złotą
odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”
(1993 r.) oraz szereg nagród na wystawach
zbiorowych, plenerach i konkursach. Swoje
prace prezentował zarówno w kraju, jak i za
granicą (Bułgaria, Rumunia, USA, Węgry).
W Jego twórczości dominuje stara
architektura i plenery Podlasia, w tym
rodzinnej Choroszczy.
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Nowa wystawa w galerii M-GCKiS
Tekst: Renia Zdjęcie: Monia

Warsztaty tradycyjnych
ozdób świątecznych
Tekst i zdjęcie: A.K.

Zapraszamy do zapoznania się
z nową wystawą w Galerii M-GCKiS
w Choroszczy pt. „Rok w kulturze
i sporcie”. Jest to zbiór fotograﬁi
z imprez, wydarzeń i działalności
Centrum Kultury i Sportu w 2019r.
Oprócz zdjęć wiszących na
ścianach w ramach, wprowa-

dziliśmy pewne novum w formie
wyłożonych na stole fotograﬁi.
Możne je przeglądać, dotykać,
przewracać. Odwiedzajcie
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy i wspominajcie pozytywnie ten mijający
rok!

Konce kolęd „Rytmów Czasu”
pod dyrekcją Jerzego Tomzika
26 stycznia 2020

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
zawsze przysparzają wiele trosk. Przeważnie
boimy się, że ze wszystkim nie zdążymy.
Sprzątanie, gotowanie, kupowanie prezentów,
strojenie domów. Jednak w tej przedświątecznej gorączce warto zatrzymać się i przede
wszystkim pobyć z rodziną, znajomymi.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
chcąc przełamać schemat zorganizowało dwa
spotkania, przy tworzeniu ozdób świątecznych.
Pierwsze warsztaty odbyły się we czwartek 12
grudnia, zgromadziły wiele osób, w różnym
wieku. Uczestniczyły w nich całe rodziny.
Zostały wykonane moduły tradycyjnych

Zimne kąpiele czas start

pająków, papierowe jeżyki, gwiazdki. Każdy
mógł sfotografować się ze swoją pracą na tle
Centrumowej choinki.
Drugie warsztaty miały miejsce we wtorek 17
grudnia. Uczestnicy wykonywali tradycyjne
ozdoby z papieru i słomy. Dwa spotkania były
okraszone etnograﬁczną opowieścią o
tradycjach i symbolach świątecznych.
Chcieliśmy poprzez te warsztaty stworzyć
przede wszystkim przestrzeń do bycia ze sobą,
do rozmów przy jednym stole, do poczucia
wspólnoty, a przez to w sposób duchowy –
przygotowania się do Bożego Narodzenia.

r e k l a m a

3 listopada na terenie rekreacyjnym Kominowe Bajoro
w Choroszczy odbyło się oﬁcjalne otwarcie sezonu
morsowego. Na to wydarzenie przybyło wielu pasjonatów
zimnych kąpieli. Morsy z Łomży, Białegostoku, Augustowa,
Zambrowa i oczywiście nasze Mroźne Stwory z Choroszczy
wspólnie weszli do zimnej już o tej porze wody.

Imprezę otworzył Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński, po
czym nastąpiła rozgrzewka,
prowadzona przez instruk-torki MGCKiS w Choroszczy. Po rozruszaniu się wszyscy ustawili się na
napisie „Morsy” zrobionym w
piasku, po czym w biegu skoczyli do
wody.

czekał poczęstunek: grochówka,
kiełbaski, gorąca herbata. A tym,
którzy pierwszy raz weszli do wody,
zostały wręczone certyﬁkaty morsa.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne
przybycie, wspólną zabawę i kąpiel.
Zapraszamy do odwiedzin
Kominowego Bajora w każdą
niedzielę o godz. 15:00, kiedy to
Ważną częścią morsowania było morsy z Choroszczy spotykają się na
polewanie zimną wodą przez wspólną kąpiel.
burmistrza i strażaków OSP w
Choroszczy. Słońce wyszło i dzięki Wydarzenie zostało zorganizowane
temu utworzyła się piękna tęcza nad przez choroszczański klub morsów
zbior-nikiem. Tłum morsów kąpał „Mroźne Stwory”, przy wsparciu
się w Komi-nowym Bajorze. Jedni Burmistrza Choroszczy, Miejskowychodzili wcześniej, inni siedzieli Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w wodzie dłuższy czas. Nad wodą w Choroszczy, Ochotniczej Straży
stała także wanna, z zimną wodą i P o ż a r n e j w C h o r o s z c z y o r a z
lodem. Po kąpieli i ubraniu się, Samorządowego Przedszkola im.
można było wziąć udział w grach i Jana Pawła II w Choroszczy.
animacjach. Ponadto na wszystkich
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ŚLUBOWANIE I-KLASISTÓW W SZKOŁACH W CHOROSZCZY

Nowe laureatki
Stypendium Burmistrza Choroszczy
Z przyjemnością informujemy, że Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
nagrodził stypendiami Burmistrza Choroszczy dwie mieszkanki Gminy
Choroszcz: Wiktorię Siemieniuk oraz Dominikę Jacejko. Uroczysty
akt wręczenia stypendiów nastąpił podczas XI Sesji rady Miejskiej
w Choroszczy w dniu 21 listopada 2019 roku.
Tekst: UM zdjęcie: A.K.

Ach, co to było za przeżycie! W ostatnich dniach odbyło się Ślubowanie
i Pasowanie na Ucznia choroszczańskich pierwszoklasistów Tradycyjnie,
tego aktu dokonał Burmistrz Choroszczy Robe Wardziński Wszyscy
tego dnia byli przepięknie ubrani i mooocno przejęci - ale próbę
przeszli wyśmienicie! Gratulujemy!

Święto
Choroszczańskich Seniorów

Obie stypendystki są mieszkankami
Gminy Choroszcz i w ostatnim roku
wykazały się ponad przeciętnymi
wynikami zarówno na płaszczyźnie
naukowej, jak i organizacyjnej.

Burmistrz Choroszczy zwrócił się do
nagrodzonych uczennic. Pogratulował
też rodzicom wspierającym je. Radni
Miejscy uhonorowali choroszczańskie
uczennice gromkimi brawami.

Około stu uroczyście ubranych i uśmiechniętych osób, smaczne
przekąski na stołach, gustowna muzyka w tle, dzieci przedstawiające
taniec nowoczesny oraz spektakl „Czerwony Kapturek” – to tylko
niektóre z atrakcji, jakie czekały na Srebrnych Mieszkańców Gminy
Choroszcz podczas obchodów Dnia Seniora 23 października br.

Cieszę się, że jako gmina i społeczność
Choroszczy możemy wspierać rozwój
talentów naszych Uczniów, którzy dzięki
swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują
wysokie noty, chcą się rozwijać i
posiadają wizję celów, jakie pragną
osiągnąć. Na przyszłość życzę równie
ambitnych planów i dalszych sukcesów!
– takimi słowami powinszowania

Stypendium naukowe Burmistrza
Choroszczy zostało przyznane
mieszkankom Gminy Choroszcz na
okres od 1 września 2019 roku do 30
czerwca 2020 roku.

Tekst i zdjęcie: UM

Nagrodzonym uczennicom serdecznie
gratulujemy!

Misie opanowały Choroszcz!
Czy w dniu 25 listopada – w Dzień Misia – był chociaż jeden zakątek Gminy
Choroszcz, w którym nie było misia?! Chyba nie, bo Panie Misie (a może: Misiowe?)
i Panowie Misie (czy może: Misiowie?) były chyba wszędzie: i w Kruszewie,
i w Złotorii, i w Żłobku, i w Bibliotece Publicznej, i w Przedszkolu. Odwiedziły też
naszych młodych walecznych Piłkarzy!
Nieważne ile mamy lat, Dzień Misia jest baaaardzo miłym świętem, bo przecież
wspaniale jest się przytulić do naszego miękkiego przyjaciela!

Remiza OSP w Choroszczy tego dnia
mieniła się kolorami nie tylko jesieni, ale
także od kolorowych strojów przybyłych
gości: Szanownych Państwa Seniorów
z Koła Emerytów, Inwalidów i Rencistów nr
15 w Choroszczy z Panią Prezes Ireną
Sakowicz na czele, a także dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy, które, pod opieką Pań
Nauczycielek – z głównodowodzącą:
p. Agnieszką Tołoczko, w prezencie
obdarowały Seniorów nowoczesnym
tańcem w wykonaniu grupy chłopców,
przedstawieniem „Czerwony Kapturek”,
a także kolorowymi jesiennymi liśćmi, na
których dzieci umieściły powinszowania
przygotowane specjalnie z okazji Święta
Seniora. Choroszczańscy seniorzy,
w podziękowaniu, nagrodzili uczniów
gromkimi oklaskami oraz słodkościami.
Zaproszenie na uroczystość przyjął
również Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, który choroszczańskich
Srebrnych Mieszkańców obdarował
ręcznie wykonaną kroniką. Wręczając
oryginalny i jedyny w swoim rodzaju
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prezent, włodarz Gminy Choroszcz życzył,
by Kronika stała się pięknym świadectwem
realizacji marzeń, skarbnicą najlepszych
wspomnień i bogatych doświadczeń. Życzył, by
księga dokumentowała aktywną
działalność choroszczańskich Seniorów,
była rezerwuarem, w którym zapiszą to
wszystko, co ich otacza i jednoczy: niech
będzie Lustrem, które odzwierciedli radość życia
i zrealizowane przez Was dokonania
– kontynuował Burmistrz Wardziński. Na
koniec dodał: Pragnę także, abyście Państwo
zawsze pamiętali, że późna dojrzałość, bogata w
doświadczenia młodości, jest nam wszystkim
bardzo potrzebna.
Tego dnia zacny jubileusz 80. urodzin
obchodził także jeden z członków Koła
– p. Józef Molski, który z kolei z rąk
włodarza gminy Choroszcz otrzymał
pamiątkowy grawerton.
Piękny dzień – Święto Seniora w Choroszczy niejednokrotnie rozbrzmiewało
donośnym „Sto lat!” i gromkim śmiechem
zadowolonych uczestników spotkania.
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Wielopokoleniowa
strefa wypoczynku
w Choroszczy już działa
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz z radnym
Grzegorzem Popko oraz najmłodszymi mieszkańcami Gminy
Choroszcz wspólnie otworzyli wielopokoleniową strefę
wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy. Wydarzenie
odbyło się 29 października br.
Tekst: UM Zdjęcie: Marcin Mazewski, Polskie Radio Białystok
Nowy teren bezpiecznej rekreacji
i kontemplacji w Choroszczy obejmuje
istniejącą już strefę wypoczynku, która
została doposażona w plac zabaw dla
dzieci, siłownię zewnętrzną – z myślą
o młodzieży i dorosłych, w stoły do gry
w szachy, stoły piknikowe, a istniejące
w oddaleniu miejsce kontemplacji
religijnej zostało gustownie odseparowane zielenią i odpowiednio zagospodarowane. W ten sposób w Choroszczy
powstał obszar łączący pokolenia.

rowery. Na całej działce pojawiły się
kosze na śmieci i ławki, aby wszyscy:
dzieci, seniorzy, młodzież, dorośli i całe
rodziny mogli korzystać z tej przestrzeni w sposób bezpieczny, komfortowy i spełniający ich potrzeby.

W Choroszczy taka strefa łącząca pokolenia
to nowość – mówi Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. Tym bardziej cieszę
się, że możemy zaoferować naszym
mieszańcom takie miejsce: bezpieczne oraz
w sposób kompleksowy spełniające ich
B l i s k o 7 0 0 m 2 p r z e s t r z e n i p r z y potrzeby – dodaje.
ul. R. Traugutta w Choroszczy zostało
uporządkowane i wyraźnie podzielone Budowa wielopokoleniowej strefy
na trzy obszary: plac zabaw został wypoczynku przy ul. R. Traugutta
odseparowany od siłowni niskim w Choroszczy zrealizowana została jako
płotem z furtką, całość tej części zyskała zadanie pt.: „Budowa placu zabaw,
bezpieczną nawierzchnię z trawy oraz siłowni plenerowej wraz ze strefą
z piasku. Z kolei obecne miejsce relaksu przy ul. Traugutta w Choz i s t n i e j ą c y m k r z y ż e m , z o s t a ł o roszczy”, które uzyskało doﬁnansooddzielone od reszty przestrzeni wanie Ministra Sportu i Turystyki ze
nasadzeniami z drzew, wyposażono je w środków Funduszu Rozwoju Kultury
ławki, a nawierzchnię wokół utwar- Fizycznej w ramach Programu Rozwoju
dzono kostką. Całość została uporzą- Małej Infrastruktury Sportowodkowana i przygotowana do korzy- Rekreacyjnej o charakterze wielopokostania z niej przez wszystkich miesz- leniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) Edycja 2019.
kańców, niezależnie od wieku.
Wielopokoleniowa strefa bezpiecznego
wypoczynku przy ul. R. Traugutta
w Choroszczy została także ogrodzona
na zewnątrz niskim ogrodzeniem
z furtką, przy którym stanął stojak na

Inwestycja kosztowała ponad 98 tys. zł,
wsparcie Ministerstwa Sportu
i Turystyki to kwota 49,2 tys. zł.
Pozostała część Gmina Choroszcz
sﬁnansowała z własnego budżetu.

Obowiązek zimowego utrzymania dróg
w Gminie Choroszcz – od 2020 roku rozdzielony
Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz, że od 2020 roku zmieniają się
zasady zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Choroszcz.
W sezonie zimowym – w okresie szczególnie newralgicznym z punktu
widzenia użytkowników, za drogi na terenie gminy Choroszcz będzie odpowiadać każdy zarządca drogi: Powiat Białostocki – za drogi powiatowe,
a także Gmina Choroszcz, jak dotąd – za ulice i drogi gminne. Poniżej przedstawiamy wykazy dróg i ulic będących w zarządzie obu instytucji.
Tekst i graf:UM
DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY
CHOROSZCZ, W ZAKRESIE POWIATU
BIAŁOSTOCKIEGO:

6. DP2287B – ul. A. Mickiewicza (odcinek
od S8 do ul. K.K. Baczyńskiego)
7. DP1538B – ul. Kościukowska

1. DP1380B – od drogi S8 – Złotoria
– do gr. gm. Choroszcz
2. DP1390B – od m. Choroszcz – Dzikie
– do gr. m. Choroszcz
3. DP1535B – od gr. m. Białystok
– Szosa Kruszewska – do Zerwanego most
na Narwi
4. DP 1536B – od Szosy Kruszewskiej
– do Kruszewa
5. DP1537B – od Szosy Kruszewskiej –
Konowały – do Izbiszcz
6. DP1538B – od gr. m. Choroszcz – do
Szosy Kruszewskiej
7. DP1539B – od gr. m. Choroszcz –
Zaczerlany – do gr. gm. Choroszcz
8. DP1541B – od Zaczerlan – do Gajownik
-Kolonii
9. DP1542B – droga przez Gajowniki
10. DP1543B – od gr. m. Choroszcz
– Czaplino – do gr. gm. Choroszcz
11. DP1544B – od drogi Choroszcz
- Czaplino – do Kolonii-Czaplino
12. DP1547B – od Czaplina – Mińce – do gr.
gm. Choroszcz (kierunek: Trypucie)
13. DP1548B – od Barszczewa
– do Ogrodnik
14. DP 1549B – od szosy Kruszewskiej –
Oliszki – Klepacze – Turczyn – do gr. gm.
Choroszcz (kierunek: Horodniany)
15. DP1550B – od gr. gm. Choroszcz
(od strony Niewodnicy Kościelnej)
– Klepacze – do gr. gm. Choroszcz
(kierunek: Białystok)

DROGI GMINNE, W ZAKRESIE GMINY
CHOROSZCZ:

16. DP1551B – od drogi S8 – Porosły
– do Szosy Kruszewskiej
17. DP1552B – od m. Choroszcz –
Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki –
do Szosy Kruszewskiej
18. DP1538B – od Szosy Kruszewskiej – do
Kościuk
ULICE W MIEŚCIE CHOROSZCZ, BĘDĄCE
DROGAMI POWIATOWYMI W ZAKRESIE
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO:
1. DP1552B – ul. Al. Niepodległości, w tym
pl. Z. Brodowicza
2. DP1539B – ul. Zaczerlańska
3. DP1543B – ul. Zastawie I
4. DP1552B – ul. Piaskowa
5. ul. Niewodnicka w Klepaczach
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1. od drogi powiatowej Nr 1380B (Złotoria
– Tykocin) do wsi Złotoria Podlesie
2. droga Nr 105481B: Babino – Sawino
3. droga Nr 105256B: Babino – droga S8
4. droga Nr 106255B: Dzikie – Żółtki –
droga S8
5. droga Nr 106266B: Krupniki – Klepacze
6. droga Nr 106265B: Barszczewo –
Gajowniki – droga powiatowa)
7. droga Nr 106254B: Łyski
8. droga Nr 106264B: Kościuki –
Zaczerlany
ULICE W MIEŚCIE CHOROSZCZ, BĘDĄCE
DROGAMI GMINNMI - W ZAKRESIE GMINY
CHOROSZCZ:
1. ul. H. Sienkiewicza
2. ul. Powstania Styczniowego
3. ul. J.K. Branickiego
4. ul. Rynek 11 Listopada
5. ul. A. Mickiewicza
6. ul. Dominikańska
7. ul. Lipowa
8. ul. Słoneczna
9. ul. J. Słowackiego
10. ul. Akacjowa
11. ul. Białostocka
12. ul. T. Kościuszki
13. ul. J. Piłsudskiego
14. ul. Ks. F. Pieściuka
15. ul. Żółtkowska (do drogi krajowej Nr 8)
16. ul. Powstania Styczniowego – osiedle
mieszkaniowe w Choroszczy
17. ul. Szpitalna
18. ul. J.K. Branickiego
(do oczyszczalni ścieków)
19. ul. Ogrodowa
20. ul. Szkolna
21. ul. Zamkowa
22. ulice: Brzozowa, Świerkowa, Klonowa
23. ul. T. Kościuszki
24. ulice na osiedlu im. Jana Pawła II
25. ul. Zastawie II
(droga do Markowszczyzny)
26. ul. Zastawie III
27. ul. M. Paca

Redakcja zastrzega sobie prawo do
odmowy publikacji a ykułu, bądź
treści komercyjnych bez podania
przyczyny, prawo do korekty, łamania,
skracania, zmiany tytułów
i nadawania śródtytułów. Redakcja nie
odsyła nadesłanych ma-teriałów i nie
odpowiada za treści komercyjne
publikowane w wydaniu oraz
zamieszczona inse y (wkładki).

OD LAT, W TROSCE
O ŚRODOWISKO,
"GAZETA W CHOROSZCZY"
DRUKOWANA JEST NA PAPIERZE
EKOLOGICZNYM.
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GAZETA W CHOROSZCZY

Zimowa kąpiel historyczne wspomnienia
Tekst: Józef Waczyński Zdjęcie: z archiwum
Czytelników „Gazety w Choroszczy” zachęcam do przeczytania interesujących
wspomnień Pana Jerzego Józefa Kudelskiego, związanych z jego służbą w Wojsku
Polskim na początku lat 50-tych XX wieku. Jest on absolwentem Szkoły Podoﬁcerskiej
przy Wyższej Szkole Piechoty w Warszawie. Jego ród po ojcu Stanisławie wywodzi się
z Choroszczy. Jerzy Kudelski w latach II wojny światowej działał w Tajnej Organizacji
Nauczania (Ton) w Białymstoku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim
a następnie przez wiele lat był pracownikiem nadzoru prawnego wojewódzkich służb
urządzeniowo-rolnych w Białymstoku. Jest on autorem dwóch książek: Śladami
szwadronów (1995) oraz „Wspomnienia i zapiski” (2001). O swoich przeżyciach
wojennych, pracy zawodowej i pisarstwie mówił na spotkaniu w maju 2018 r. w M-GCKiS
w Choroszczy. Obecnie polecam lekturę „Zimowej kąpieli”, będącej reﬂeksją Autora
związaną z jego udziałem w zimowych manewrach wojskowych organizowanych na
przełomie 1951 i 1952 roku.
Zima w roku 1951 na 1952 jest mroźna. Jesienią
padały długo deszcze, co utrudniało szkolenie
bojowe-techniczne, a w połowie listopada
przyszedł pierwszy mróz, który wokoło koszar
powlókł drzewa jakby szklaną skorupą.
W pierwszych dniach grudnia, gruchnęła wieść
w kompanii ckm., o możliwości nocnego alarmu.
Mróz jednak trzymał, ptactwo zlatywało się
bliżej ludzkich siedzib i pod koszarowe stajnie,

gdzie było łatwiej o przetrwanie nadchodzącej
zimy. Nic nie zdawało się wróżyć nocnej,
żołnierskiej pobudki.
W drugiej połowie lutego około św. Damiana
mróz zelżał, mimo to skrzypi pod naszymi
butami; niebo zaciągnęło się chmurami,
a następnie śnieg wali przez kilka dni
nieustannie; pokrył on teren koszar i przyległy

poligon na parę łokci grubo, zasypał drogi.
Garnizon żyje zimowym życiem, idą w ruch
wojskowe łopaty, rozgarniające zaspy śnieżne,
wreszcie trochę „popuściło”.
Zimowy krótki dzień, chyli się już ku zachodowi.
Wieczór skrada się cicho, niepostrzeżenie. Świat
tonie w miękkim i mokrym śnieżnym puchu.
Po capstrzyku, odpoczywamy na twardych
posłaniach i wkrótce zasypiamy po przebytych
trudach żołnierskiego dnia. W garnizonie
zalega nocna cisza, tylko na korytarzu, gdzie
migoce światło, słyszy się kroki służbowego
podoﬁcera kompanii ckm. Jest jeszcze zupełnie
ciemno, gdy nagle budzi mnie okrzyk:
- Alarm!
Podnosi on kompanię na nogi…! Wskakuję
pośpiesznie w spodnie, buty, mundur – zapinam
na dwa guziki, pędzę do magazynu broni
i w ciągu pięciu minut, znajduję się wraz
z innymi na placu alarmowym przed budyniem
koszar – dźwigam przed sobą podstawę
MAXIMA, wyciągnięta z magazynu broni.

Więcej w internetowym serwisie
„Gazety w Choroszczy” w zakładce
„Historia” – a ykuł „Zimowa kąpiel”
opublikowany 15 listopada 2019

Jerzy Kudelski
Kartki z pamiętnika Zimowa kąpiel

Kalendarium uroczystości 2020 roku
Rok 2020 będzie obﬁtował w szereg wydarzeń o wielkim znaczeniu, zarówno krajowym, jak i regionalnym. Za
sprawą polskiego parlamentu, rok 2020 będzie miał swoich Patronów, jako że rok 2020 ogłoszono Rokiem św.
Jana Pawła II, Bitwy Warszawskiej, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena, Teodora
Axentowicza, o. Józefa Marii Bocheńskiego oraz Rokiem Leopolda Tyrmanda.
Tekst: Józef Waczyński
18 maja 2020 r. przypada 100-lecie
urodzin naszego wielkiego Rodaka,
Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła
II, zajmującego szczególne miejsce
w historii Polski i Europy. Z tej okazji Sejm
RP, na posiedzeniu 14 czerwca 2019 r.,
ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana
Pawła II „naszego wielkiego rodaka
zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski
spod jarzma komunizmu” – głosił
uchwała.
Ważną uchwałę podjęli senatorowie na
ostatnim – 85. posiedzeniu Senatu RP IX
kadencji 18 października 2019 r.: „pomni
zwycięstwa i uratowania Europy przed
nawałą bolszewicką”, jednogłośnie
przyjęli uchwałę ustanawiającą rok 2020
Rokiem Bitwy Warszawskiej. W ten
sposób docenili rolę „osiemnastej
decydującej bitwy w dziejach świata”,
zwanej również „Cudem nad Wisłą”,
której 100. rocznica przypada w sierpniu
2020 roku.

Wśród postaci wpisanych w poczet
najwybitniejszych wodzów w dziejach
polskiego oręża, wyróżnia się postać
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
7 października 2020 r. mija 400. rocznica
śmierci tego bohatera: hetmana
wielkiego koronnego, uczestnika
wszystkich wojen toczonych przez
I Rzeczpospolitą w II poł. XVI i początku
XVII w., autora wspaniałego zwycięstwa
pod Kłuszynem (4 lipca 1610 r.),
zakończonego później tzw. Hołdem
ruskim przez zdetronizowanego cara
Wasyla Szujskiego i jego dwóch braci.
Sejm RP, na posiedzeniu 13 czerwca 2019
r., ustanowił rok 2020 Rokiem Hetmana
Stanisława Żółkiewskiego.
Na tym samym sejmowym posiedzeniu
podobną uchwałę podjęto wobec Romana
Ingardena, którego 50. rocznica śmierci
wypada w 2020 roku. To polski ﬁlozof,
profesor Uniwersytetu Lwowskiego, po II
wojnie światowej profesor toruńskiego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

i Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. „Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, w przekonaniu o wyjątkowości
dzieła i postawy ﬁlozofa, ustanawia rok
2020 Rokiem Romana Ingardena” – głosi
uchwała.
Przez posłów RP doceniona została
również postać polskiego artysty
pochodzenia ormiańskiego – Teodora
Axentowicza. Jego bogaty dorobek
artystyczny obejmuje dzieła o tematyce
historycznej, portrety, sceny rodzajowe,
martwą naturę i pejzaże. Axentowicz
tworzył również graﬁki, projektował
witraże, mozaiki i plakaty. W sejmowej
uchwale przyjętej w związku ze 160.
rocznicą urodzin tego Artysty
podkreślono, że „dobrze zasłużył się
Ojczyźnie”.
W dniu 8 lutego 2020 r. przypada 25.
rocznica śmierci wybitnego
dominikanina, ﬁlozofa – o. Józefa

Bocheńskiego. Docenił go Senat RP, który
w swej uchwale podkreślił, że o. Józef
Maria Bocheński OP zajmuje wyjątkowe
miejsce wśród polskich uczonych,
reprezentując najważniejszą polską
szkołę ﬁlozoﬁczną, zwaną lwowskowarszawską.
Sejm przyjął również uchwałę
ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda
Tyrmanda. W związku z przypadającą
100. rocznicą urodzin i 35. rocznicą
śmierci „wybitnego pisarza, dziennikarza
i publicysty” Sejm, „w uznaniu wielkich
zasług wybitnego Artysty, postanawia
oddać Mu hołd”.
Należy wspomnieć również
o najważniejszych imprezach
sportowych, jakie czekają na kibiców w
2020 roku: to Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej mężczyzn z udziałem polskiej
reprezentacji, które zostaną rozegrane od
12 czerwca do 12 lipca 2020 r. w 12
miastach-gospodarzach w 12 różnych
państwach. Ze zrozumiałych względów,
największym wydarzeniem będą Letnie
Igrzyska Olimpijskie (Igrzyska XXXII
Olimpiady) od 24 lipca do 9 sierpnia 2020
r., których gospodarzem będzie stolica
Japonii – Tokio.

K a l e n d a r i u m w a ż n i e j s z y c h ś w i ą t i r o c z n i c w 2 0 2 0 r. :
Styczeń:
1 stycznia – Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki, Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony
przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967
roku
22 stycznia – 157. rocznica wybuchu powstania
styczniowego
Luty:
19 luty – 101. rocznica odzyskania niepodległości
przez Białystok i Choroszcz
14.02.1942 – przemianowanie Związku Walki
Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)
26 luty – Środa Popielcowa
Marzec:
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
21 marca – pierwszy dzień wiosny
Kwiecień:
7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia
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12 kwietnia – Niedziela Wielkanocy Zma wychwstania Pańskiego (Wielkanoc)
Maj:
1 maja – św. Józefa Rzemieślnika, Święto Pracy
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
Msza za Ojczyznę i XII Festiwal Pieśni i Piosenki
Patriotycznej
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
8 Maja – Dzień Zwycięstwa (koniec II wojny
światowej w Europie), Święto 10 Pułku Ułanów
Litewskich, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
17 maja – Noc Muzeów, w tym również w Muzeum
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy 18 maja – setna
rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego
arcybiskupa krakowskiego, kardynała, papieża
Jan Paweł II, świętego kościoła katolickiego
XXXIX Dni Choroszczy
Czerwiec:
1 czerwca – Dzień Dziecka
11 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała

Lipiec:
15.07.1410 – zwycięska bitwa wojsk polskolitewskich nad krzyżakami pod Grunwaldem (610.
r.)
28.07.1920 – zajęcie Białegostoku i Choroszczy
przez wojska bolszewickie
Sierpień:
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania
Warszawskiego
2 sierpnia – XXXI Jarmark Dominikański
9 sierpnia – Odpust Św. Dominika
15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP i
Święto Wojska Polskiego
22.08.1920 – zwycięska bitwa o Białystok –
Choroszcz ponownie wolna! (100. rocznica)
Wrzesień:
1 września – Dzień Weterana
17 września – Dzień Sybiraka
27 września – Dzień Polskiego Państ wa
Podziemnego

Październik:
7 10.1917 – powstanie Komendy Lokalnej
Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej
22 października – 561. urodziny katolickiej paraﬁi
choroszczańskiej
26 października – 157. rocznica stracenia
Ksawerego Markowskiego, dowódcy pa ii
powstańczej
Listopad:
1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada – gminne i paraﬁalne obchody
Narodowego Święta Niepodległości, Msza za
Ojczyznę, Uroczystość przy Pomniku Niepodległości, VII spotkanie pt. „Śpiewać każdy może”
29 listopada – Dzień Podchorążego (190. rocznica
wybuchu powstania listopadowego)
Grudzień:
6 grudnia - Mikołajki
25 grudnia – Boże Narodzenie
26 grudnia – Odpust Św. Szczepana Męczennika
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Spotkanie Bibliotekarzy
Dnia 4 grudnia 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem odbyło się spotkanie merytoryczne pt. „Historia w tle,
którą warto poznać, by budować teraźniejszość”, którego organizatorami byli : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku w koalicji z Gminną Biblioteką Publiczną i Urzędem Gminy w Poświętnem, Starostwem Powiatu Białostockiego,
Wydawnictwem Literatura oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.
Tekst i Zdjęcie: BP
Goście spotkania zostali powitani przez
Wójta Gminy Poświętne – Witolda
Łapińskiego, dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem
Wiesławę Grabowską oraz Kierownik
Biblioteki Publicznej Powiatu
Białostockiego – Małgorzatę RokickąSzymańską.
Podczas spotkania była możliwość
wysłuchania kilku ciekawych prelekcji,
oraz obejrzenia występu dziecięcej
Grupy Teatralnej „ZAMASKĄ”,
działającej przy GBP w Poświętnem.
Bardzo ważnym punktem dnia było
podsumowanie i rozstrzygnięcie
konkursu powiatowego „Dawno, dawno
temu... czyli podanie lub legenda małej
Ojczyzny”. Prace uczestniczek, które
zwyciężyły konkurs w eliminacjach
przeprowadzonych w naszej Bibliotece,
zostały również najwyżej ocenione
w konkursie powiatowym. Praca
plastyczna Judyty Berezieckiej oraz
praca literacka Julii Dziewiątkowskiej
zostały opublikowane w broszurze
podsumowującej to przedsięwzięcie,
wydanej przez Książnicę Podlaską im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

którą można już teraz obejrzeć podczas
odwiedzin Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choroszczy.
Pracownice naszej biblioteki zostały
obdarowane podziękowaniami za
promocję przedsięwzięcia i opiekę
merytoryczną nad uczestnikami
powiatowego konkursu historyczno-

Dzień pluszowego Misia w Bibliotece
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola im. Jana Pawła II w Choroszczy
uczestniczyły w bibliotecznych warsztatach plastycznych.
Tekst i zdjcie: OSzG
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia, który przypadał
26 października 2019 r., naszą Bibliotekę odwiedziła Grupa Tygrysków,
choroskich przedszkolaków.
Maluchy wysłuchały historii powstania
maskotki sięgającej ponad 100 lat.
Dzieci przyznały, że darzą swoje
pluszaki ogromną sympatią oraz, że
towarzyszą im podczas codziennych
zabaw. Z zaciekawieniem wysłuchały
czytanej historyjki o niesfornym Misiu,
którego niepohamowany apetyt
wpędzał w przeróżne zabawne
perypetie.
Następnie grupa przystąpiła do
przygotowanych specjalnie z okazji
światowego Dnia Pluszowego Misia,
mini warsztatów plastycznych. Przedszkolaki wykonywały mieszanymi
technikami podobizny misia, przykle-

jały drewniane patyczki i w efekcie
otrzymywały nietuzinkowe, kolorowe,
zakładki do książki. Dzieci natychmiastowo uruchomiły pokłady
wyobraźni, wykonując po kilka
zakładek naraz. Na koniec maluchy
otrzymały upominkowe wyprawki
czytelnicze zachęcające do odwiedzin
w Bibliotece i aktywnym uczestnictwie
w życiu kulturalnym miasta gminy
Choroszcz.

Zakup nowości czytelniczych do Bibliotek Publicznych

literackiego. Nasz nowy pracownik –
Pani Paulina Krysiewicz - miała
przyjemność stworzyć plakat promujący
grudniowe spotkanie.

inicjatyw edukacyjnych w środowisku
lokalnym, a także za partnerską
współpracę z Książnicą Podlaską
im. Łukasza Górnickiego.

Mamy zaszczyt również poinformować,
iż Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choroszczy został indywidualnie
doceniony za zorganizowanie wielu

Spotkanie Bibliotekarzy zakończyło się
w klimacie świątecznym -spotkaniem
przy opłatku i złożeniem życzeń na
przyszły rok.

Konkurs na Ka kę Bożonarodzeniową
rozstrzygnięty
Dnia 12 grudnia 2019 r. w Bibliotece
Publicznej w Choroszczy został
rozstrzygnięty konkurs plastyczny na
„Kartkę Bożonarodzeniową”. Uczestnicy
mieli za zadanie wykonać kartkę
Bożonarodzeniową używając do tego
rożnych materiałów. Konkurs na kartkę
Bożonarodzeniową przyczynia się do
podtrzymywania regionalnych tradycji
Bożonarodzeniowych, zwłaszcza wśród
najmłodszego pokolenia. Prace oceniane
były w trzech kategoriach: przedszkole,
szkoła podstawowa klasa I-III, klasa IV-VIII.
Łącznie zgłoszono do konkursu 97 prac,
które można oglądać do 20 grudnia 2019 r.
na wystawie w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy.
Jury w składzie: Agnieszka Suchowierskaautorka książek dla dzieci, Monika
Tekielska-Chmielewska – instruktor,
Paulina Krysiewicz – instruktor, Elżbieta
Wróblewska- kierownik Biblioteki,
nagrodziło następujące osoby:
Kategoria Przedszkole:
I miejsce – Łucja Krysiewicz
II miejsce – Maja Brytczuk
III miejsce – Lilianna Śliwonik

Wyróżnienia: Stanisaław Korolko, Szymon
Roszkowski, Aleks Zahorenko
Kategoria Szkoła Podstawowa kl. I-III:
I miejsce – Gabriela Markiewicz
II miejsce- Michał Markiewicz
III miejsce- Maksymilian Kretowicz
Wyróżnienia: Adrian Szczygielski, Bartosz
Pogorzelski
Kat. Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII:
I miejsce – Aleksandra Kosakowska
II miejsce- Przemysław Perkowski
III miejsce- Hanna Misiejuk
Również w tym dniu wręczone zostały
nagrody w konkursie powiatowym
literacko-plastycznym „Dawno, dawno
temu… czyli podanie lub legenda małej
Ojczyzny”, organizowanym przez Książnicę
Podlaską im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku,
praca plastyczna Judyty
Berezieckiej oraz praca literacka Julii
Dziewiątkowskiej zajęły I miejsce w
Powiecie Białostockim.
Gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy
do obejrzenia prac na wystawie.

„Zrealizowano ze środków ﬁnansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa”
W ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet- 1 „Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych”
– ze środków ﬁnansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy otrzymała w roku 2019 doﬁnansowanie
w kwocie 7500zł.
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ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO SPĘDZANIA CZASU W BIBLIOTECE

Spotkanie autorskie z Katarzyną Drogą
We środę 27 listopada 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Choroszczy gościliśmy autorkę książek dla dorosłych – Panią Katarzynę Drogę.
Tekst i zdjęcie: BP
Katarzyna Droga to rodowita
Podlasianka – Absolwentka Wydziału
Filologii Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, pisząca niezwykle
reﬂeksyjne książki, niekiedy bardzo
osobiste, a przede wszystkim ukazujące
siłę kobiet. Spod jej pióra wyszły takie
powieści jak : dwutomowe „Pokolenia”
, „Gospoda pod Bocianem”, „Kobieta,
którą pokochał Marszałek. Opowieść
o Oli Piłsudskiej” , „Hanka. Pierwsza
powieść o Ordonównie” oraz poradnik,
zatytułowany „Sekrety przodków,
czyli jakie znaczenie ma to, że twoja
prababka zwiała przez okno
z kochankiem?”

Spotkanie z autorką dziecięcą
Agnieszka Suchowierską
10 grudnia 2019 r. na auli MGCKiS gościliśmy autorkę książek dla dzieci –
Agnieszkę Suchowierską. Agnieszka Suchowierska ukończyła polonistykę
w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Przez wiele lat była
również nauczycielem w klasach 4-6. Aktualnie oprócz pisania powieści
dla dzieci interesuje się również psychologią i psychoterapią
(humanistyczną i egzystencjalną).
Tekst: P.K. i zdjęcie: PK

Spotkanie autorskie rozpoczęło się o
godz. 12:00 powitaniem gości przez
Panią Elżbietę Wróblewską, oraz
podsumowaniem 10-letniej pracy
Dyskusyjnego Klubu Książki. Następnie
Pani Katarzyna Droga krok po kroku
wprowadziła uczestników w temat
przewodni spotkania „Siła rodziny to
siła kobiety” . Wszyscy z zapartym
tchem słuchali prelekcji, w której to
bohaterka spotkania opowiadała
również o swojej drodze pisarskiej, o jej
podlaskich korzeniach, o relacjach
rodzinnych oraz o roli kobiet
w rodzinie.
Podczas spotkania Pani Ania
Dąbrowska-Czochańska otrzymała

dyplom za ciekawą relację ze spotkania
DKK w Choroszczy, przekazany przez
Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku. Pani Ania
należy do naszego klubu już od paru lat,
zawsze przychodzi na spotkania, jest
także aktywnym czytelnikiem naszej
Biblioteki, za co również otrzymała
podziękowanie za pasję do czytania,
podczas gali 70-lecia Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Choroszczy.
Goście tego spotkania mieli również
przyjemność skosztować pysznego
tortu, który zainicjował dziesiąty rok
pracy Dyskusyjnego Klubu Książki.
Spotkanie z Panią Katarzyną Drogą na
długo zapadnie w naszej pamięci, a na
pewno przyczyni się do reﬂeksji nad
historią naszego pochodzenia, oraz
zrozumienia samego/samej siebie.

Biblioteka Młodego Człowieka
Tekst i zdjęcie: OSzG i PK

Zajęcia „Biblioteka Młodego Człowieka” trwają w najlepsze!
Podczas godziny wtorkowych zajęć nie ma czasu na nudę.

Uczestnikami tego spotkania byli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej
w Choroszczy wraz ze swoimi Paniami
Wychowawczyniami i ulubionymi zabawkami. Jak się okazało większość dzieci
uwielbia pluszowe maskotki, a wśród nich
oczywiście te z Gangu Słodziaków, misie,
jednorożce i inne mniej lub bardziej znane.
Pani Agnieszka podczas wtorkowego
spotkania, tuż po przywitaniu się z dziećmi,
posiłkując się niezwykle ciekawą i bogatą
w fotograﬁe prezentacją multimedialną
opowiedziała o historii zabawek. I tak
uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć
i po krótce posłuchać o zabawkach, które
towarzyszyły dzieciom począwszy od
średniowiecza, aż po czasy współczesne.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji
odpowiadając na zadane przez Panią
Agnieszkę pytania oraz dopowiadając
własne historie związane z nieodłącznym
elementem dzieciństwa – zabawką.
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Na zakończenie najmłodsi mieli przyjemność wysłuchać z ust samej autorki fragmentów jej najnowszej książki zatytułowanej „Milenka”. Chwilę po spotkaniu
była również możliwość zakupu książek
z personalizowaną dedykacją.
Spotkanie było nagrodą dla Biblioteki za
zajęcie I miejsca w konkursie powiatowym
„Dawno, dawno temu… czyli podanie lub
legenda małej Ojczyzny” którego
organizatorami byli : Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
Starostwo Powiatu Białostockiego, Wydawnictwo Literatura oraz Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.
Pani Agnieszka Suchowierska z ogromną
przyjemnością uczestniczyła również
w obradach jury w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Choroszczy na „Kartkę Bożonarodzeniową”.

Co tygodniowe zajęcia biblioteczne
dedykowane najmłodszym dzieciom
zachęcają dzieci do rozwijania zdolności plastycznych, manulanych,
inspirują do kreatywnego wykorzystania materiałów codziennego użytku,
różnych technik plastycznych - w tworzeniu własnych niepowtarzalnych
dzieł.

zajeć to m.in. „bajki-czytajki”, zajęcia
plastyczne i artystyczne, zapoznanie
z robotem Photon, zajęcia tematyczne,
tworzenie własnych form przestrzennych i wiele innych. Zajęcia
odbywają się w każdy wtorek i trwają
godzinę zegarową (od 15:00 do 16:00).
Prowadzenie: Olga Szutkiewicz-Gola,
Paulina Krysiewicz.

Dzieci mają okazję rozszerzyć swoją
wyobraźnię na przeróżne sposoby,
pobudzić potrzeby czytania oraz
przyjemnie i twórczo spędzić czas
wolny po przedszkolu/szkole. Tematy

Pierwszeństwo udziału w zajęciach
mają mieszkańcy Gminy Choroszcz.
Koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach
to 10 zł/miesięcznie. Zapraszamy do
uczestnictwa!
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Liga Szachowa
Powiatu Białostockiego
zakończona
W niedzielę 8 grudnia w Pałacyku Branickich w Choroszczy
doszło do uroczystego podsumowania Ligi Szachowej
Powiatu Białostockiego,
w której oczywiście uczestniczyła drużyna z Choroszczy.
Nasza reprezentacja zajęła
w lidze ostatecznie 5 miejsce.
Grano „każdy z każdym”, bez
rewanży systemem Scheveningen – reprezentacja
Choroszczy wygrała jedno
spotkanie z drużyną Białystok
I. Najlepsi okazali się reprezentanci Supraśla, drugie
miejsce zajął Białystok,
a najniższy stopień podium
Wasilków. W repre-zentacji

Choroszczy w lidze zagrali:
Adam Śliwowski, Łukasz Piłka,
Łukasz Krysiewicz, Adrian
Moroz, Zoﬁa Krysiewicz
i Tomasz Kociakowski.
Klasyﬁkacja końcowa
drużynowa:
1. Supraśl, 2. Białystok II, 3.
Wasilków, 4. Białystok I, 5.
Sokółka
Podczas podsumowania
rozegrano także turniej
sztafetowy, w którym wygrał
Supraśl, drugie miejsce zajął
Białystok II, a trzecie miejsce
Choroszcz. Kolejne miejsca
przypadły Wasilkowianom
i ekipie Białystok I.

Szabla Hetmana Branickiego dla Choroszczy!

W niedzielę 15 grudnia
w Muzeum Wnętrz Pałacowych
odbyła się 22 edycja Turnieju
Szachowego „O Szablę Hetmana Branickiego”, który
zorganizował Jacek Dąbrowski.
Do rywalizacji przystąpiły
4 zespoły: dwie drużyny Wasilkowa, Choroszcz i Mońki.

Najlepsza po raz 4 w historii
turnieju, a także po raz
pierwszy od 7 lat okazała się
reprezentacja Choroszczy,
która wystąpiła w składzie:
Zoﬁa Krysiewicz, Adrian Moroz,
Łukasz Piłka i Adam Śliwowski.
Gratulujemy!

Szachowe Mistrzostwa Gminy Choroszcz
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w Szachowych Mistrzostwach Gminy Choroszcz.
Termin i miejsce: 11.01.2020 r., godz. 10:00, M-GCKiS w Choroszczy
Zgłoszenia: telefonicznie u sędziego lub w dniu turnieju od godziny 9.30
Wpisowe: Juniorzy do lat 18-tu oraz seniorzy powyżej 60 tego roku życia – 5 zł, pozostali: 10 zł
– płatne w dniu zawodów gotówką u sędziego,
uczestnicy zajęć szachowych odbywających się w M-GCKiS w Choroszczy są zwolnieni z wpisowego.
System: Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund
(każdy zawodnik zagra siedem partii zaś program będzie dobierał przeciwników w poszczególnych rundach).
Organizator: Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Sędzia zawodów: Łukasz Stasienko (Tel: 502 100 773)
Więcej informacji w regulaminie: kultura.choroszcz.pl
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Choroszcz biegła w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Tekst: WJ Graf: MGCKiS
związku z 101 rocznicą odzyskania
niepodległości – wywalczyła ją Elżbieta
Gutowska.

9 listopada odbył się Choroszczański Bieg
Niepodległości – była to już 5 edycja. Tym
razem nie padał deszcz, a pod koniec
nawet wyszło słońce. Kolejny raz
pobiliśmy rekord frekwencji, tym razem
łącznie na sportowo święto niepodległości
uczciło 195 zawodników i zawodniczek
(w tym 93 w kategoriach dziecięcych).
Najpierw dorośli punktualnie o godz. 12
po wystrzale Burmistrza Choroszczy
Roberta Wardzińskiego 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.
Dzieci biegały tuż po rozpoczęciu biegu
głównego na Rynku i ulicą Dominikańską.
Na starcie biegu głównego było 26 osób
z naszej gminy, wielu zawodników
z województwa podlaskiego i innych
miast w Polsce, a także z Białorusi.
Wszystkie dzieci po przekroczeniu mety
otrzymały medale, breloczki, a najmłodsi
patriotyczne kolorowanki. Każdy

Dziękujemy w tym miejscu 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. Duża pula
nagród była możliwa także dzięki osobie,
która chce pozostać anonimowa – ta osoba
była obecna także na biegu, wzięła nawet
w nim udział! Nagrodziliśmy Ciebie
brawami i jeszcze raz dziękujemy!

zawodnik i zawodniczka biegu głównego
tuż po przekroczeniu mety otrzymał
pamiątkowe medale i kubki ufundowane
przez Burmistrza Choroszczy. Wśród Pań
najlepsza była Olga Krautsova, przed
Viktoryią Kushnir i Julitą Bielawiec, a
wśród Panów Henadz Verkhavodkin,
następnie Dzmitry Hramatouski i
ubiegłoroczny zwycięzca Andrzej

Leończuk. Wyróżniono także najlepszych
biegaczy mieszkających w naszej gminie:
wśród Pań pierwsza po raz trzeci raz z
rzędu była Katarzyna Łotowska, przed
Martą Filipek i Moniką Wierciszewską, a
wśród Panów: Piotr Kozioł, przed
Grzegorzem Mikulskim i Yury Krupitsą.
Przewidziana była także specjalna
nagroda za zajęcie 101 miejsca – w

Strzelano z okazji
Święta Niepodległości
Wysta owała Choroszczańska
Liga Halowa
W grudniu, styczniu i lutym na hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Choroszczy zostanie
rozegrana V edycja Ligi Halowej w piłce
nożnej, która jest organizowana przez
M-GCKiS w Choroszczy. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się rekordowe 14 drużyn.
Drużyny w drodze losowania zostały
podzielone na dwie grupy, rozstawione były
4 najlepsze drużyny poprzedniej edycji Ligi
Halowej. I tak los sprawił, że w grupie A
zagrają: Izbiszcze, Kopnij Babkę w Czapkę,
Bimber Złota Siekiera, Monar Zaczerlany,
Radar Krynice, Football Fans Wasilków
i Bajeczne Obrazy, a w grupie B LZS
Choroszcz, FC Dziady, Zespół Niespokojnych
Nóg, Zaczerlany, Team Dużego Bica,
Promotech i Lambada Choroszcz.
Pierwsze dwie edycje ligi halowej wygrały
Izbiszcze, trzecią Kopnij Babkę w Czapkę,
a poprzednią ponownie Izbiszcze. Cieszymy
się, że tak dużo drużyn zgłosiło swój udział do
rozgrywek halowych – wszystkich zapraszamy do odwiedzania hali sportowej
i kibicowania drużynom!
Szczegółowe wyniki, terminarz i statystyki
znajdują się na specjalnej stronie, która jest
poświęcona rozgrywkom:
www.m-gckis.ligspace.pl

Podczas choroszczańskich obchodów 101
rocznicy odzyskania niepodległości nie
mogło zabraknąć Turnieju Strzeleckiego.
Odbył się on w piątek 8 listopada – zawody
rozpoczął Piotr Waczyński wprowadzeniem
historycznym. Wzięło w nich udział łącznie
30 osób: 10 w kategorii do 13 lat i 20 osób
w kategorii starszej. W kategorii młodszej
uczestnicy oddawali 5 strzałów ocenianych
(„z tzw podpórką”), a w grupie starszej 10
strzałów
(„bez podpórki”). Najlepsza
w kategorii do 13 lat , po dogrywce okazała się
Gabriela Kubiak, wyprzedzając Emilię
Malinowską i Mateusza Sierotę. W kategorii
powyżej 13 lat najlepsza była Paulina Bezubik
(84 pkt), wyprzedzając Emilię Malinowską (81
pkt) i Darię Wyszyńską (76 pkt.) Na koniec
najlepsza trójka z każdej kategorii otrzymała
puchary ufundowane przez M-GCKiS
w Choroszczy, a każdy uczestnik dyplom
od Klubu Rezerwy „Podlasie”.
Kategoria do 13 lat, najlepsza szóstka:
1. Gabriela Kubiak, 2. Emilia Malinowska,
3. Mateusz Sierota, 4. Szymon Prokopiuk,
5. Jakub Wyskoczyl, 6. Piotr Kamieński
Kategoria powyżej 13 lat, najlepsza szóstka:
1. Paulina Bezubik, 2. Emilia Malinowska,
3. Daria Wyszyńska, 4. Sławomir Karetko,
5. Michał Mróz, 6. Krzysztof Malinowski

r e k l a m a

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, Policjantów z Komendy
Miejskiej w Białymstoku, a także
chłopaków z Zaczerlańskiego Ośrodka
Monar. Nieodzowne było ponadto
wsparcie pracowników M-GCKiS. Mamy
nadzieję, że wszyscy zawodnicy wrócili do
domów zadowoleni! Do zobaczenia za rok!

LZS Choroszcz zdobywcą
Pucharu Ligi
Po zakończeniu rozgrywek Ligi
Gminnej jak co roku gminne drużyny
piłkarskie przystąpiły do Pucharu Ligi,
który kończy gminne zmagania
piłkarskie. Do tegorocznej edycji
przystąpiło 6 drużyn, które najpierw
rywalizowały w dwóch grupach. Po
tym etapie z pucharem pożegnały się
Piorun Pańki i Lambada Choroszcz, a w
półﬁnałach walczyły LZS Choroszcz z
YellowCity i Izbiszcze z Zaczerlanami.
Z tych meczów zwycięsko wyszły LZS
Choroszcz (po dogrywce), a także
Zaczerlany (zwycięstwo po rzutach
karnych nad Izbiszczami) i 17
listopada zmierzyły się w wielkim
ﬁnale, który został rozegrany na
Stadionie Miejskim w Choroszczy. W

ﬁnale LZS Choroszcz nie dał żadnych
szans dla Zaczerlan gromiąc białoczerwonych aż 11-0. Dla LZS’u był to 9
ﬁnał i 6 zwycięski – LZS stał się więc
drużyną, która ma najwięcej
zwycięstw w Pucharze Ligi, kolejne
Izbiszcze mają 5 tryumfów.
Najlepszym zawodnikiem ﬁnału, a
także całych rozgrywek i królem
strzelców (12 bramek) został Dawid
Minkowski z LZS Choroszcz. Tak więc
sezon gminnych rozgrywek
piłkarskich na świeżym powietrzu
został zakończony, a piłkarze powrócą
do gry na wiosnę standardowo
rozpoczynając od „Turnieju Otwarcia
Sezonu”.

Narew Choroszcz zakończyła rundę jesienną
Grająca w Lidze Okręgowej pierwsza
drużyna Narwi Choroszcz zakończyła
rundę jesienną na 12 miejscu w tabeli
w 16-zespołowej stawce. Ostateczny
bilans to 4 zwycięstwa, 4 remisy i 7
porażek (bilans bramkowy 21-26).
Miejsce 12 jest tuż nad pozycjami
spadkowymi, dlatego mamy nadzieję,
że runda wiosenna będzie lepsza w
wykonaniu zawodników trenera zwycięstw, 1 remis i 5 porażek przy
bilansie bramkowym 22-36.
Grzegorza Pieczywka.
Rezerwy pod wodzą trenera Adriana
Suszczyń-skiegotym, które występują
w A-klasie zajęły po rundzie jesiennej 7
miejsce (na 13 zespołów) – bilans to 6

Tabele, a także wieśći z drużyn
młodzieżowych klubu znajdują się w
internetowym serwisie "Gazety w
Choroszczy".

