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Zmiany w Radzie
Miejskiej w Choroszczy

Nowe drogi w Gminie
Choroszcz

Po blisko 2-letniej przerwie Piotr Paweł
Dojlida dołączył do grona radnych
miejskich w Choroszczy. Zastąpił w tej
funkcji Panią Wiolettę Kowieską.
s. 2

Mieszkańcom zostały uroczyście oddane
nowe drogi. Kosztowały ponad 5 mln zł,
ale gmina Choroszcz pozyskała doﬁnansowanie - w wysokości ponad 3 mln zł.
s. 2, 4, 6

Spektakle teatralne
w M-GCKiS

Niesamowity mecz
w Choroszczy

Już we wrześniu w M-GCKiS w Choroszczy
będziemy mogli obejrzeć na żywo dwa
wyśmienite spektakle w ramach akcji
Teatr Polska.
s. 11

Wydarzenie odbyło się na pamiątkę
meczu Belgia – Polska, do którego
nie doszło 100 lat temu na Olimpiadzie
w Antwerpii.
s. 15

Historyczny 1 września 2020 roku w Choroszczy
1 września w całym kraju poświęcony jest wspomnieniom wybuchu II Wojny Światowej. Jej 81. rocznica przypadła
w 2020 roku. Nie inaczej było w Choroszczy, która nie tylko powróciła do przeprowadzenia uroczystości
na Placu Doktora Zygmunta Brodowicza, ale także połączyła je z uroczystym otwarciem miejsca po rewitalizacji.
Tekst i zdjęcie: UM
Uroczystości składały się głównie
z historycznych wspomnień i oddania
hołdu bohaterom walk o wolność na
wszystkich frontach II Wojny Światowej:
obchody rozpoczęto komunikatem
Polskiego Radia, zawiadamiającym
o tragedii września 1939 roku, następnie
reﬂeksję historyczną wygłosił Grzegorz
Krysiewicz – Prezes Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość „Skała”, zaś Apel
Poległych poprowadził Józef Waczyński –
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy. Ponieważ obchody 81.
rocznicy wybuchu II wojny światowej
zostały połączone w Choroszczy
z otwarciem zrewitalizowanego pomnika
i pl. dr. Z. Brodowicza, Burmistrz
Choroszczy w swoim przemówieniu
wspomniał życiorys Patrona placu
– wielkiego budowniczego Szpitala w Choroszczy, lekarza i pułkownika.

doskonale widoczna, ale także w porze
nocnej – jest ciekawie podświetlona. Zdobi
ją złota tablica nawiązująca kształtem do
granic przedwojennej Rzeczpospolitej,
z dedykacją: W hołdzie mieszkańcom Gminy
Choroszcz, uczestnikom walk o wolność w latach II wojny światowej na wszystkich frontach
oraz w okupowanym kraju cywilnym oﬁarom
zbrodni okupantów, zamordowanym w licznych miejscach kaźni i deportowanym z Ojczystej Ziemi. Mieszkańcy Gminy Choroszcz.

Modernizacja pl. dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy przebiegała w latach
2018-2019. Rewitalizacja znacząco
zmieniła przestrzeń, otwierając się na
odwiedzających: utwardzono nawierzchnię i zaprojektowano ją tak, by
podkreślać historyczny wygląd obecnej
siedziby Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu; plac przed zabytkowym
budynkiem wykonano z kostki betonowej
w kolorach jasno szarym oraz graﬁtowym.
Od wejść do obiektu zostały poprowadzone antracytowe pasy, co dodatkowo
akcentuje zabytek. Stanęły też ławki, mała
architektura, pojawiły się kolorowe
fontanny i nasadzenia zieleni; pomyślano
także o kierowcach, powiększając
parkingi.

Poprzedni – kamienny głaz-pomnik, przy
którym w latach ubiegłych odbywały się
1-wrześniowe uroczystości, znalazł swoje
miejsce w Kruszewie, na grobie nieznanego żołnierza.

Plac Brodowicza zmienił się również za
sprawą gruntownego odnowienia
pomnika poświęconego mieszkańcom
Choroszczy – Bohaterom walk o wolność
na wszystkich frontach II Wojny
Światowej. Nowoczesna bryła monumentu jest nie tylko właściwie
wyeksponowana, ponieważ znajduje się
w osi placu i ze wszystkich stron jest

Modernizacja całości wyniosła blisko
3 mln zł. Gmina Choroszcz zdobyła
doﬁnansowanie na ten cel: z RPO WP 20142020 uzyskała dotację w wysokości blisko
1,3 mln zł, a z budżetu państwa – 185 tys. zł;
pozostałą kwotę: 1,2 mln zł pokryła
z własnych środków.
Podczas 1-wrześniowych uroczystości
pomnik i plac uroczyście poświęcili
przedstawiciele obu kościołów:
ks. kanonik Leszek Mieczysław Struk
– Proboszcz Paraﬁi Rzymskokatolickiej
w Choroszczy oraz ks. mitr. Andrzej Bołbot
– Proboszcz choroszczańskiej Paraﬁi
Prawosławnej. Następnie, po przecięciu
wstęgi oraz złożeniu wieńców, wiązanek
i zniczy, uczestnicy wydarzenia wykonali
pod pomnikiem pamiątkowe zdjęcie.
Historyczne uroczystości 1 września 2020
roku w Choroszczy zaszczycili swoją

obecnością: Burmistrz Robert Wardziński,
Zastępca Burmistrza – Grzegorz Gabrian,
radny miejski Adam Kamieński, radny
powiatowy Rafał Łada, przedstawiciele
Kościołów: Proboszcz paraﬁi pw. Św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika
w Choroszczy – ks. kan. Leszek Mieczysław
Struk i ks. mitr. Andrzej Bołbot
– Proboszcz paraﬁi Opieki Matki Bożej
w Choroszczy, wykonawca rewitalizacji
miejsca – Zbigniew Sokolik, delegacja
Szpitala w Choroszczy wraz z dyrektor
Ewą Zgiet, dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Trzy Dęby” – Jan Stępniewski,
przedstawiciele ZECWiK sp. z o.o.
w Choroszczy, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”,
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Koła
Emerytów i Rencistów nr 15 oddział w
Choroszczy, Choroszczańskich Sybiraków
– Koła nr 15 oraz Rady Seniorów Gminy
Choroszcz, przedstawiciele Honorowych
Dawców Krwi, Stowarzyszenia „Chcę
Żyć!”, Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Choroszczy, przedstawiciele Przedszkola Samorządowego
im. Jana Pawła II w Choroszczy, Centrum
Kultury i Sportu, a także mieszkańcy
Gminy Choroszcz.
Wspomnienia 1 września 2020 roku
zakończmy słowami z przemówienia
Burmistrza Choroszczy: (…) II wojna
światowa zostawiła nasz kraj w ruinie,
zrujnowana była także polska tkanka
społeczna. Jednak wśród tych zgliszczy, na
szczęście, uchowały się osobowości, które dziś
stawiane są nam za wzór. Taką osobą był dr
Zygmunt Brodowicz, którego imię nosi nasz
choroszczański plac, jeden z głównych
w miasteczku (…) Dr Brodowicz był wielkim
organizatorem, zaangażowanym lekarzem
i pełnym poświęcenia społecznikiem. Nie miał
wątpliwości, że warto pomagać, warto starać
się dla innych i budować. Wbrew niesprzyjającym okolicznościom. Nawet tam i nawet
wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna.
Jego życie, podobnie jak życiorysy tysięcy
wspaniałych rodaków – Bohaterów II wojny
światowej dobitnie co roku nam o tym
przypominają. Cześć Ich Pamięci!

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Nauczyciele i Rodzice!
Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021.
Nie będzie przesadą, jeśli określimy, że dla nas
wszystkich jest to rok niepewności.
Już początek roku kalendarzowego 2020 oraz
II półrocze poprzedniego roku szkolnego,
naznaczone zostały pandemią koronawirusa
COVID-19 i pokazały, że nasze dotychczasowe
przyzwyczajenia utrwalony porządek
w jednej chwili mogą stanąć pod znakiem
zapytania. A rzeczywistość może okazać się
zmienna, nieprzewidywalna i wymagać
od nas nieustannego dostosowywania się
do nowych warunków.
Niezależnie od zewnętrznych okoliczności,
cieszę się, że Uczniowie i Nauczyciele w naszej
Gminie mogą rozpocząć nowy rok szkolny
w sposób tradycyjny: poprzez osobiste
spotkania, naoczne poznanie nowych twarzy,
bezpośrednie odnowienie relacji z kolegami
i więzi z przyjaciółmi. Doceńmy ten przywilej.
I z całą troską dbajmy o niego.
Życzę wszystkim, abyśmy w ciągu
najbliższych 10 miesięcy cieszyli się
ze wspólnych spotkań na lekcjach
i dodatkowych zajęciach, abyśmy byli uważni
jeden wobec drugiego, okazywali sobie
zrozumienie, zaufanie i życzliwość.
Niech nauka będzie przygodą, w którą
zaangażowani będziemy wszyscy razem,
w której wspólnie uczniowie z nauczycielami
i rodzicami będą dla siebie cierpliwymi
przewodnikami. Przede wszystkim jednak
życzę wszystkim dobrego zdrowia.
Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele
i Rodzice! Życzę Wam, abyście w nowy rok
szkolny 2020/2021 weszli z radością i nowymi
pomysłami. Niech codzienne zaangażowanie
i wysiłek kreatywnie rozwijają i mądrze uczą.

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
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Zmiany w Radzie Miejskiej
w Choroszczy
Pan Piotr Paweł Dojlida, po 20-miesięcznej przewie, dołączył do grona radnych miejskich
w Choroszczy. Zastąpił w tej funkcji Panią Wiolettę Kowieską, która w pierwszych
miesiącach 2020 roku złożyła mandat radnej. Uroczyste podziękowanie za pełnienie
samorządowej funkcji, a także zaprzysiężenie nowego radnego odbyło się w Czwartek
30 lipca 2020 roku podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.
Tekst i zdjęcie: UM
Pani Wioletta Kowieska funkcję radnej Rady
Miejskiej w Choroszczy sprawowała w latach
2014-2018 i wówczas też zasiadała w Komisji
Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, oraz
w latach 2018-2020. Do Rady Miejskiej
w Choroszczy została wybrana głosami
wyborców z okręgu nr 12.

Niespełna miesiąc później, na najbliższej – XVI
Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dn.
30.07.2020 odbyło się zaprzysiężenie nowego
radnego. Uroczystość odbyła się w podniosłej
atmosferze, przy wysłuchaniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału Choroszczy. Po wręczeniu
Panu Piotrowi Dojlidzie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – Grzegorza Gabriana Zaświadczenia o powołaniu na
radnego, P. Dojlida odczytał uroczyste
Ślubowanie. Od tego momentu Rada Miejska
w Choroszczy ponowie obraduje w składzie 15osobowym.
Pan Piotr Paweł Dojlida doświadczenie w pracy
samorządowej na rzecz Gminy Choroszcz

Gmina Choroszcz jesienią 2020 roku
uruchamia 11. edycję Programu
Proﬁlaktycznego „GRYPOODPORNI
65+”. Tym razem z bezpłatnych
szczepień będzie mogło skorzystać
ok. 300 osób. Szczepień i zapisów na
nie od 14.09.2020 r. będzie
wykonywać Przychodnia Medica
w Choroszczy.
Program „GRYPOODPORNI 65+”
skierowany jest do:
- mieszkańców gminy Choroszcz,
- w wieku po 65. roku życia.

Na początku roku 2020 W. Kowieska złożyła
mandat radnej. W tej sytuacji należało rozpisać
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Choroszczy.
Proces ten odbył się wiosną br. 21 czerwca 2020
roku Miejska Komisja Wyborcza w Choroszczy
stwierdziła wybór na radnego Pana Piotra Pawła
Dojlidę, a komisarz wyborczy potwierdził ten
fakt swoim obwieszczeniem w dn. 22.06.2020.

„Grypoodporni 65+”
w 2020 roku

posiada od wielu lat. Zasiadał w Radzie Miejskiej
w Choroszczy w latach: 1994-1998; 1998-2002;
2002-2006; 2006-2010; 2010-2014; 2014-2018,
w tym przewodniczył radzie w latach 2006-2010
oraz 2010-2014. Do Rady Miejskiej w Choroszczy
„powrócił” po niespełna 2-letniej przerwie.
Ustępującej p. Wioletcie Kowieskiej Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata
Marlena Jeżerys podziękowali za lata pracy na
rzecz Społeczności Gminy Choroszcz:
za obowiązkowość, profesjonalizm oraz obywatelską troskę i zaangażowanie prezentowane
podczas sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.
Nowemu radnemu – p. Piotrowi Dojlidzie
życzono z kolei prorozwojowych decyzji
wzmacniających Gminę Choroszcz.

Program zakłada:
- bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie sezonowej – koszty pokrywa
Gmina Choroszcz;
- badania medyczne wykluczające
przeciwwskazania do podania
szczepionki;
- konsultacje na temat grypy
i infekcji grypopodobnych.

więcej środków niż poprzednio.
Program „GRYPOODPORNI 65+” to
inicjatywa Urzędu Miejskiego
w Choroszczy, który od lat włącza się
w Ogólnopolski Program Zwalczania
Grypy. W 2019 roku Burmistrz
Choroszczy został uhonorowany
nagrodą i tytułem Nowego Lidera
w zakresie proﬁlaktyki grypy:
To ważne wyróżnienie – przyznaje
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Bardzo się cieszę, że nasze
wieloletnie starania w zakresie dbania
o zdrowie mieszkańców zostały dostrzeżone także w skali kraju – dodaje.
Najważniejsze jednak, że nasze
zaangażowanie daje bezpośrednie efekty
tu – lokalnie, na miejscu i ma pozytywny
wpływ na naszych mieszkańców. Jest to
szczególnie ważne dziś, kiedy zmagamy
się z wciąż nierozpoznanym koronawirusem COVID-19 – konkluduje włodarz
Gminy Choroszcz.

Mając na uwadze trudną sytuację
epidemiologiczną w kraju związaną
z COVID-19, szczepienia będą przeprowadzane w stosownym reżimie
sanitarnym.

Program „GRYPOODPORNI 65+”
w Gminie Choroszcz w 2020 roku
z pewnością będzie pożądany,
ponieważ jesienią nasilą się nie
tylko sezonowe infekcje, ale spodziewana jest kolejna fala zakażeń
koronawirusem COVID-19.

Obecnie z programu ma szansę
skorzystać więcej mieszkańców niż
w latach ubiegłych, jako że Gmina
Choroszcz przeznaczyła na ten cel
15 tys. zł, co stanowi niemal dwa razy

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt:
ź e-mail: urzad@choroszcz.pl
ź tel. 85 713 22 00.

Ulica Zagórna w Klepaczach – uroczyście otwarta
Mieszkańcy Klepacz mówią, że to centrum ich świata. Na pewno. A jeśli zyskuje ono dodatkową komfortową infrastrukturę – staje się
jeszcze bliższe. W takich okolicznościach 14 sierpnia 2020 roku w gminie Choroszcz została oddana nowo wyremontowana
ulica Zagórna, w Klepaczach właśnie.
Tekst i zdjęcie: UM
W uroczystościach wzięli udział: Robert
Wardziński Burmistrz Choroszczy,
Zastępca Burmistrza Grzegorz Gabrian,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy – Beata Marlena Jeżerys
wraz z radnymi miejskimi, zwłaszcza
radną z okręgu – Sylwią Barbarą
Wiśniewską, przedstawiciele obu
kościołów: ks. Piotr Wojnach – Proboszcz
Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała
Kalinowskiego, a także ks. mitr. Jan Troc
– Proboszcz Paraﬁi Prawosławnej
Zaśnięcia Bogurodzicy w Starosielcach;
wykonawcy prac: Państwo Kamila
i Marcin Gryko, inspektor nadzoru – Piotr
Dzierżanowski z ﬁrmy DroInwest, pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy,
którzy koordynowali budowę ulicy
Zagórnej, a przede wszystkim mieszkańcy Klepacz i ul. Zagórnej, zwłaszcza zaś
przedstawiciele Społecznego Komitetu
Budowy Drogi – p. Elżbieta Popławska
i prof. Joanicjusz Nazarko.
O drogę zabiegano bowiem skutecznie
i społecznie. Mieszkańcy stworzyli
Społeczny Komitet Budowy Drogi,
w ramach którego powstała niezbędna
dokumentacja projektowa wraz z oświe-
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tleniem drogi, ponadto mieszkańcy na
każdym etapie powstawania inwestycji
współkoordynowali proces oraz monitorowali zakres dokonywanych zmian.
Inwestycja kosztowała blisko 800 tys. zł,
ale Gminie Choroszcz udało się uzyskać
doﬁnansowanie na ten cel – z Funduszu
Dróg Samorządowych pozyskano ponad

412 tys. zł, zaś wydatki z budżetu Gminy
Choroszcz wyniosły blisko 400 tys. zł.
Nazwa zobowiązuje – ul. Zagórna
w Klepaczach jest faktycznie pagórkowata. I owo ukształtowanie terenu jest,
z jednej strony malownicze, lecz z drugiej
– kłopotliwe, ponieważ sprawiało mieszkańcom i wykonawcom nie mało proble-

mów: bo i poruszać się po nim nie jest
łatwo – zwłaszcza z perspektywy dzieci
czy osób starszych, a i na tak krótkim
odcinku odpowiednio ukształtować
infrastrukturę deszczową czy sanitarną
– to nie lada zadanie. Niemniej jednak,
dzięki rzeczowej współpracy wszystkich
zaangażowanych stron, ul. Zagórna
została uporządkowana, zyskując
odpowiednią nawierzchnię, oświetlenie,
konieczne odwodnienia, zjazdy na
posesje – słowem: zdecydowanie bardziej
komfortowe warunki do korzystania
z niej. Inwestycja była więc mieszkańcom
bardzo potrzebna. Nowa ulica Zagórna
w Klepaczach daje satysfakcję i radość,
ponieważ codziennie przypomina jak
skuteczna może być wspólna praca, jak
sprawnie i z jakim zaangażowaniem
można działać dla realizacji wspólnego
celu, z korzyścią dla wszystkich.
Wszystkim użytkownikom ulicy Zagórnej w Klepaczach oraz nowo otwartych
dróg w gminie Choroszcz życzmy
bezpiecznego i spokojnego korzystania
z nowej infrastruktury. A wszystkim
choroszczanom – nowych, prorozwojowych inwestycji gminnych.
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REKLAMA
Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy.
Dostępny jest niemal we wszystkich punktach handlowych i w instytucjach tj. Urząd Miejski, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Spo u,
szkoły na terenie miasta i całej gminy Choroszcz (14,3 tys. mieszkańców). Gazeta w Choroszczy kolpo owana jest także podczas
największych imprez organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Spo u takich, jak Dni Choroszczy, Jarmark Dominikański
czy Dzień Ogórka w Kruszewie.

tel. 85 719 14 31 e-mail: gazeta@choroszcz.pl

gazeta.choroszcz.pl
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Cześć pamięci Bohaterów!
100 lat temu granic Niepodległej bronili ludzie z całego kraju. 100 lat to cały wiek, cała epoka, ale to nie znaczy, że już nieosiągalna
i zastygła w niepamięci. Choroszcz na niepamięć nie pozwala. 15 sierpnia 2020 roku na Rynku 11 Listopada odbyły się
uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego i uczczeniem 100. rocznicy Cudu nad Wisłą.
Tekst i zdjęcie: UM
W podniosłych obchodach patriotycznoreligijnych na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy udział wzięli, między
innymi: Robert Wardziński Burmistrz
Choroszczy, Robert Sadowski – dyrektor
Muzeum Wojska w Białymstoku, który
przedstawił rys historyczny wydarzenia,
radni Rady Miejskiej w Choroszczy,
pośród których p. Piotr Waczyński
odczytał Apel Poległych, Proboszcz
choroszczańskiej Paraﬁi Rzymskokatolickiej – ks. kanonik Leszek Mieczysław
Struk wraz z duchownymi, Jacek
Borawski – Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Łapach, przedstawiciele Biura Poselskiego Posła
Mieczysława Kazimierza Baszki, którzy
odczytali List Posła związany
z uroczystościami 15.08.2020, a także
przedstawiciele lokalnych instytucji
i organizacji, m.in: Szpitala w Choroszczy,
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy,
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość
„Skała”, Koła Emerytów i Rencistów nr 15
oddział w Choroszczy, Honorowych
Dawców Krwi, Rady Seniorów Gminy
Choroszcz, Przedszkola Samorządowego
im. Jana Pawła II w Choroszczy, LZS
Korona Choroszcz, Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Nie zabrakło również mieszkańców
Gminy Choroszcz, dzieci i młodzieży.

Uroczystości 15 sierpnia 2020 roku
w Choroszczy upamiętniały żołnierzy
Wojska Polskiego, a ze względu na
epokową rocznicę, ogniskowały się na
Cudzie nad Wisłą. To przepiękna wiktoria
oręża polskiego, w którą niewielu
wierzyło, a jeszcze mniej dawało Polakom
jakąkolwiek szansę na wyjście z bitwy
cało. Tymczasem przeszła ona do historii
nie tylko Europy, ale i świata jako jedna
z osiemnastu przełomowych bitew
wszechczasów. Zdecydowała nie tylko

o przyszłości odrodzonej Polski, lecz
także o przyszłości kontynentu. Tego
dnia podkreślano również, że gmina
Choroszcz także ma swój cud – cud nad
Narwią, nieco wcześniejszy niż nadwiślański, ale równie skuteczne oddalający nawałę bolszewicką z terytorium
Rzeczpospolitej.
Burmistrz Choroszczy, między innymi,
w takich oto słowach zwracał się do
zgromadzonych: Szanowni Państwo, czy

mówimy o Bitwie Warszawskiej czy o potyczce
pod Złotorią, widzimy, że do walk
o Niepodległość Naszej Ojczyzny stawali
ludzie z całego kraju i ze wszystkich warstw
społecznych: profesjonalni wojskowi,
przeszkoleni żołnierze, ale i tak zwani zwykli
obywatele. Kobiety i mężczyźni, dorośli
i dzieci. Walczyli – tak jak potraﬁli: w centrach
miast i na peryferiach leśnej głuszy, na
regularnym froncie i poza nim. W głównym
nurcie walk, jak i długo po nim. Wszyscy – jak
jeden mąż – o Niepodległą. (…). My, współcześni jesteśmy spadkobiercami tamtych
Mężów Walki. I dziś – w Święto Wojska
Polskiego szczególnie o nich pamiętamy.
Malkontenci wątpiąco zapytają: Gdzie jest
historia? Odpowiedzmy: Wszędzie! Wystarczy
rozejrzeć się dokładnie wokół siebie, zadać
sobie trudu, by się dowiedzieć i dostrzec, że
otacza nas więcej żywych wspomnień
przeszłości, niż moglibyśmy się spodziewać.
Takiej przeszłości, która nie zginęła, tak jak
dzięki mężnym żołnierzom Polski nie zginął
nasz kraj. (…) Chwała Bohaterom!
15 sierpnia 2020 roku zapisze się w historii gminy Choroszcz wartościami
takimi jak: godność, honor, poszanowanie dla historii i tradycji, oddanie
hołdu żołnierzom wszystkich frontów.
Wspomnienie wiktorii oręża polskiego.
To jest dana nam lekcja historii, ale
równocześnie zadana lekcja życia.

Patriotycznie, kwiatowo i poetycko. Tak się otwiera drogi w Choroszczy!
Czy otwarcie dróg gminnych może być patriotyczne, kwiatowe i poetyckie? Tak, jeśli otwiera się ulicę 3 Maja wraz
z ulicami: Rumiankową, Chabrową i Konwaliową, a także ulicę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To właśnie te nowe szlaki
komunikacyjne zostały uroczyście oddane w Choroszczy 12 sierpnia 2020 roku.
Tekst i zdjęcie: UM
W środowe letnie popołudnie uroczystość zgromadziła mieszkańców
i właścicieli posesji zlokalizowanych przy
zmodernizowanych ulicach, a także
kierownictwo Urzędu – w osobie
Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego, przedstawiciela
Wojewody Podlaskiego – I Wicewojewodę Tomasza Madrasa, radnych
miejskich na czele z Przewodniczącą
Rady – Beatą Marleną Jeżerys, a także
radnymi z miejscowych okręgów:
Adamem Kamieńskim i Grzegorzem
Popko, Proboszcza choroszczańskiej
Paraﬁi Rzymskokatolickiej – ks. kanonika Leszka Mieczysława Struka, a także
przedstawicieli wykonawców: Marcina
Gryko z Firmy Drogowej Gryko Marcin
oraz Piotra Dzierżanowskiego – inspektora nadzoru z ﬁrmy DroInwest.
Nowa i nowoczesna infrastruktura
drogowa całkowicie zmieniła otoczenie,
które do tej pory sprawiało nie mały
kłopot mieszkańcom: drogi, dotąd
piaszczyste, kurzyły się na całym długim
odcinku, a nierówna nawierzchnia
powodowała znaczące utrudnienia
w ruchu lub – w porze deszczu:
„zatapiała” samochody. Od 2019 roku –
odkąd Gmina Choroszcz postanowiła
wykonać konieczne remonty, wszystko
diametralnie się zmieniło.
Ulica 3 Maja została przebudowana wraz
z odchodzącymi od niej ulicami:
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stanowi jedną z głównych arterii miasta,
łącząc jego północną i południową część.

Chabrową, Konwaliową i Rumiankową.
Ten ponad 1,5-kilometrowy odcinek
zyskał nie tylko asfaltową nawierzchnię,
ale w drodze umiejscowiona została
również konieczna infrastruktura
wodno-kanalizacyjna, a nawet gazowa,
powstały także chodniki dla pieszych
i zjazdy na posesje. Wartość projektu
pochłonęła blisko 4,1 mln zł. Gmina
Choroszcz pozyskała na ten cel
doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych – w kwocie ponad 2,4
mln zł, ze środków własnych pokryła
pozostałą część kosztów inwestycji, czyli
ponad 1,6 mln zł.
Ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Choroszczy – to inwestycja, która
obejmowała przebudowę jezdni, budowę

chodnika, zjazdów oraz przyłącza
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowane zostały hydranty i kablowe
przyłącza telekomunikacyjne. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła blisko 600
tys. zł. Gmina Choroszcz również zdobyła
na ten cel doﬁnansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, które wyniosło
ponad 320 tys. zł, pozostałe wydatki, czyli
blisko 280 tys. zł gmina pokryła
z własnego budżetu.
O tym, czy nowo otwierane drogi były
mieszkańcom potrzebne świadczy fakt,
że przemierzające odcinek pojazdy non
stop towarzyszyły uczestnikom uroczystości. Ponadto ulica 3 Maja wraz
z przedłużeniem do ul. K. K. Baczyńskiego

Radości z oddania mieszkańcom nowych
odcinków ulic nie krył Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński: Cieszę się, że
mimo panującej na całym świecie pandemii
koronawirusa COVID-19, gmina Choroszcz nie
wstrzymała toczących się oraz zaplanowanych inwestycji. Dotrzymaliśmy złożonych
obietnic i dziś po raz kolejny otwieramy nowe
odcinki dróg w naszej gminie. Obecnie
zarówno mieszkańcy, a także wszyscy
odwiedzający mogą w naprawdę w niezłych
warunkach korzystać z nowej infrastruktury
drogowej – dodaje. Po prostu dobrze mieszkać i żyć. Czego wszystkim serdecznie życzę –
konkluduje Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński.
Wojewoda Podlaski Tomasz Madras
pogratulował mieszkańcom nowych
inwestycji, podkreślił skuteczność działań gminy w staraniach o doﬁnansowanie
projektów, a także zaakcentował widoczne zmiany i przeobrażenia, jakie
w ostatnim czasie przechodzi gród nad
Horodnianką.
Zatem my tym bardziej wszystkim użytkownikom nowo otwartych ulic w mieście Choroszcz życzmy bezpiecznego
i spokojnego korzystania z nich.
A wszystkim mieszkańcom gminy
– nowych, prorozwojowych inwestycji.
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Lambada Girls z gminną dotacją
Podczas jednego z treningów młodych piłkarek Akademii „Lambada Girls” w Choroszczy,
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wręczył drużynie symboliczny czek związany z przyznaną dotacją.
Tekst i zdjęcie: UM
trenowanych przez Karola Jakubowskiego. We wrześniu
tego roku „Lambada Girls” rozpoczną zmagania
w rozgrywkach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
– w kategorii „Orliczek”, czyli dziewczynek urodzonych
w roku 2010 i młodszych. Rywalkami „Lambadek” będą
rówieśniczki z drużyn: Włókniarz Białystok,
AP Jagiellonia Białystok, Ekosport Białystok, Forty
Piątnica i Falcon Sokółka.

Szkolenie piłkarskie dziewczynek w Akademii „Lambada
Girls” prowadzone jest przez Stowarzyszenie Lambada
Choroszcz. Rozpoczęło się ono w 2019 roku i swoją ofertę
skierowało do dziewcząt w wieku 6-11 lat. Z uzbieraniem
chętnych adeptek piłki nożnej nie było kłopotu.
Od początku istnienia, trenerami małych piłkarek są:
Mariusz Gałczyk i Robert Chłud.
Przez pierwszy rok działalności „Lambada Girls” wzięły
udział w Turnieju o Puchar Tymbarku, a także grały
sparingi z młodymi chłopcami z klubu Narew Choroszcz,

Obecnie w zajęciach Akademii „Lambada Girls”
uczestniczy 25 młodych adeptek futbolu. Trenują 2 razy
w tygodniu. W okresie letnim spotykają się na
choroszczańskim „Orliku”, a jesienią i zimą – na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
Od początku projekt Stowarzyszenia Lambada Choroszcz
dotyczący „Lambada Girls” jest wspierany przez Gminę
Choroszcz. Przyzna dotacja młodemu zespołowi bardzo
się przyda, zwłaszcza na pokrycie kosztów organizacji
treningów, zakupu sprzętu sportowego, pokrycia
kosztów udziału w meczach w ramach ligi i inne wydatki.
Młodym adeptkom Akademii „Lambada Girls”
w Choroszczy życzymy samych sukcesów, rozwijania
futbolowych umiejętności oraz pięcia się coraz wyżej na
szczeblach piłkarskiej ligi.

Pożegnanie wakacji na sportowo i wesoło
Koniec wakacji ze smutna miną? Nic podobnego! I nie w Choroszczy. Nie inaczej było 31 sierpnia
br., kiedy Gmina Choroszcz zaprosiła dzieci i młodzież na uroczyste zakończenie wakacji.
Kominowe Bajoro wrzało od śmiechu i sportowych zmagań.
Tekst i zdjęcie: UM
Już tradycją stało się, że początek i koniec wakacji
w gminie Choroszcz celebrowany jest nad miejskim
akwenem – Kominowym Bajorem w Choroszczy.
Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19,
powitania wakacji, niestety, nie było, dlatego zakończenie
wakacji musiało się odbyć. Uczestnicy nie zawiedli: dzieci
i młodzież odwiedziły teren rekreacyjny, by wspólnie, na
wesoło pożegnać mijający czas letnich ferii.
Wśród atrakcji tego dnia były animacje dla dzieci,
konkurencje sprawnościowe, wymagające elastyczności,
a nierzadko sprytu. Dzieci chętnie brały w nich udział.
Organizatorzy zadbali o to, aby całość odbywała się
z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.
Ogromny podziw wzbudził pokaz ćwiczeń przygotowany

przez Klub Sportowy OYAMA KARATE – karatecy, swoją
sprawnością, gibkością i świetną kondycją, oczarowali
zebranych. Podczas pożegnania wakacji nie mogło
zabraknąć słodkości, wśród których prym wiodły
darmowe lody, którymi zebranych częstował Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński: Za nami nietypowy czas
wiosny i lata, okres naznaczony wirusem COVID-19 – przyznał
Burmistrz Choroszczy. Niestety, nie opuścił on jeszcze
naszego kraju, ale wierzę, że nadal będziemy ostrożni
i wszystkim uda się bezproblemowo przejść przez nowy rok
szkolny. Życzę, byśmy już dziś marząc o kolejnym lecie i przyszłorocznych wakacjach, w czasie 10 miesięcy roku szkolnego,
doceniali wspólne bycie razem, popatrzyli na uczenie się
w grupie jako na przywilej. Niech nauka będzie dla nas kolejną
rozwijającą przygodą – dodał Burmistrz Wardziński.

FOT.

Nowy rok szkolny 2020/2021
– nowy po wielokroć
Poranek 1 września 2020 roku i pierwszy
dzwonek przypomniały wszystkim uczniom, że
nowy rok szkolny czas zacząć. Nowy po wielokroć. Dla niektórych to kolejny rok nauki, ale
jakże inny od poprzednich, a dla innych
– pierwszy. Jaki będzie? Co przyniesie?
Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, której społeczność, podobnie jak uczniowie i nauczyciele w całym kraju po 6. miesiącach przerwy wracają do nauki w trybie
stacjonarnym. Z nadzieją na jego utrzymanie.
Tekst: UM
W nowy rok szkolny społeczność SP Choroszcz weszła
pełna nadziei, że będzie on przede wszystkim bezpieczny
i wolny od chorób. Że uda się utrzymać stacjonarny tryb
nauki, który daje zdecydowanie więcej niż indywidualne
spotkania on-line. Ze względu na zmiany w II półroczu
ubiegłego roku, trzeba też nadrobić powstałe
gdzieniegdzie zaległości. Jednak przede wszystkim
tegoroczne wysiłki nauczycieli skupią się na kształceniu
cyfrowych umiejętności uczniów, w zakresie
bezpieczeństwa i higieny.
Swoich dawnych i nowych kolegów 1 września br.
przyszli odwiedzić niemal wszyscy uczniowie SP
Choroszcz. Ze względu na COVID, klasy kontynuujące
naukę bezpośrednio weszły z nauczycielami do sal,
a 4-klasiści, 1-klasiści i uczniowie „zerówek”, czyli te
roczniki, które rozpoczynają naukę, najpierw osobno
poznały swoich wychowawców, a dopiero potem
wyruszyły na „podbój” nowej szkoły. Była to swego
rodzaju lekcja życia, ponieważ dzieciom nie towarzyszyli
rodzice. Ale nie ma co się martwić: zarówno Dyrekcja, jak
i nauczyciele otoczyli troskliwą opieką swoich
podopiecznych.
I tak będzie z pewnością przez najbliższe 10 miesięcy.
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzmy
przede wszystkim zdrowia i bezpiecznej nauki.
Niezawodnych przyjaźni na długie lata. I przekonania, że
możliwość uczenia się to realna przygoda i prawdziwy
przywilej.
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Powszechny Spis Rolny – czas start!
W całym kraju rozpoczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia
Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W telegraﬁcznym
skrócie tłumaczymy jak się spisać w Spisie – nie inaczej niż na medal.
Zapraszamy i zachęcamy.

Punkt testów na koronawirusa w Choroszczy
Informujemy, iż od 1 września 2020 r. w Samodzielnym Publicznym
Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy możliwe
będzie wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 powodującego
chorobę Covid-19.

Tekst i graf.: www.gus.gov.pl / UM
Od 1 września do 30 listopada br., w całej
Polsce odbywa się największe rolnicze
badanie statystyczne – Powszechny Spis
Rolny 2020. Realizowane jest ono raz na
10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa
rolne. Przeprowadzane jest 3 metodami:
przez Internet, telefon lub wywiad
bezpośredni z rachmistrzem spisowym.
Zbierane dane dotyczą powierzchni
zasiewów, pogłowia zwierząt, budynków
gospodarczych, nawożenia, nawadniania i aktywności ekonomicznej rolników.
Od 1 września każdy użytkownik gospodarstwa rolnego może wziąć udział
w spisie samodzielnie:
- przez Internet – poprzez wypełnienie
formularza spisowego na stronie:
spisrolny.gov.pl,
- skorzystać z opcji „Spisz się przez
telefon”, dzwoniąc na Infolinię spisową:
22 279 99 99, wew. 1 – tu dyżurują
konsultanci, którzy służą pomocą i
wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane
z obowiązkiem spisowym.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych,
którzy nie spiszą się samodzielnie,
skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
- telefonicznie – w celu przeprowadzenia
spisu w wywiadzie telefonicznym,
- bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim,
w miejscu dogodnym dla użytkownika
gospodarstwa rolnego.
Nie masz w domu dostępu do Internetu?
Możesz nieodpłatnie skorzystać ze
stanowiska komputerowego do samospisu internetowego utworzonego
specjalnie do tego celu w Urzędzie
Miejskim w Choroszczy przy
ul. Dominikańskiej 2.
Stanowisko jest udostępniane respo-

Tekst i zdjęcie: UM

ndentom bezpłatnie.
Jest czynne 01.09.-30.11.2020 w dni
powszednie, w godzinach pracy Urzędu,
czyli od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30.
Ze względu na panującą pandemię
COVID-19, prosimy osoby, które chcą
skorzystać ze stanowiska spisowego w
UM Choro-szcz, aby umawiały się na
spotkanie telefonicznie: pod nr. tel.: 85
713 22 05 lub e-mailowo:
gbs@choroszcz.pl.
Urząd Miejski w Choroszczy oferuje
pomoc pracowników Gminnego Biura
Spisowego w zakresie samospisu
w ramach PSR 2020, w tym także
w zakresie obsługi aplikacji przy
stanowisku komputerowym: tel. 85 713
22 05, gbs@choroszcz.pl.
Twoje dane są u nas bezpieczne
Wszystkie pozyskane dane podlegają
tajemnicy statystycznej (na zasadach
określonych w art. 10 ustawy z 29
czerwca 1995 o statystyce publicznej).
Podobnie osoby wykonujące prace
spisowe są obowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej:
rachmistrzowie, zanim przystąpią do
pracy, pouczani są o istocie tajemnicy
statystycznej i sankcjach za jej
niedotrzymanie. Następnie, przed
komisarzem spisowym pisemnie
przyrzekają, że będą wykonywać swoje
prace z całą rzetelnością, zgodnie z etyką
zawodową statystyka, a poznane dane
jednostkowe zachowają w tajemnicy
wobec osób trzecich.
Odpowiedzi udzielone w Spisie są bardzo
ważne - zdecydują o przyszłości
polskiego rolnictwa.
#SpiszmySięJakNaRolnikowPrzystalo,
bo #LiczySięRolnictwo

Testy przeprowadzane będą osobom:
- posiadającym potwierdzone skierowanie
na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację
uzdrowiskową albo rehabilitację
leczniczą,
- oraz osobom, którym zlecono wykonanie
testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV-2, za pośrednictwem systemu
informatycznego.
Punkt zlokalizowany będzie w specjalnym
namiocie, umiejscowionym przed bramą
wjazdową do Szpitala Psychiatrycznego
w Choroszczy.
Punkt pracuje 7 dni w tygodniu w godz.
8.00-10.00.
Pacjenci mogą zarejestrować się na
badanie pod nr tel.: 85 719 10 91, wew.
220.
Pobranie materiału do badań odbywa się
według ustalonych reguł: po wcześniejszej
rejestracji telefonicznej, osoba, od której
zostanie pobrany wymaz, powinna
przybyć do punktu pobrań samochodem,
gdzie po opuszczeniu szyby pojazdu,
pracownik szpitala poprosi o niezbędne
dane osobowe (imię i nazwisko, nr tel.,
adres pobytu) oraz dokona pobrania
materiału biologicznego.

Na pobranie wymazu trzeba dojechać
własnym autem (niedopuszczalne jest
dojście pieszo, dojazd rowerem lub
komunikacją publiczną) i koniecznie
zabrać ze sobą dokument tożsamości ze
zdjęciem i numer PESEL. Wymaz zostanie
pobrany bez wysiadania z auta. Wynik
badania przekaże odpowiednie
laboratorium, będzie również dostępny na
Internetowym Koncie Pacjenta.
Osobami posiadającymi skierowanie
w systemie informatycznym są osoby
przebywające na kwarantannie. Pod jej
koniec, otrzymają z sanepidu smsa
informującego o możliwości udania się do
mobilnego punktu pobrań.
Policja, na podstawie wykazu osób na
kwarantannie, będzie miała wiedzę, kto
może udać się na badanie – te osoby nie
będą tego dnia musiały być cały czas
w domu. Zgodnie z przepisami, osoba jest
zwolniona z obowiązku przebywania
w miejscu odbywania kwarantanny na
czas pobrania wymazu oraz czas przejazdu
do i z punktu pobrań.
Informacja o wyniku badania zostanie
przekazana każdemu pacjentowi indywidualnie, w formie wiadomości sms.

Kościuki mają nową drogę
Szlak komunikacyjny z prawdziwego zdarzenia: utwardzony, równy, z wybudowaną kanalizacją deszczową, uporządkowanym
terenem, utworzonymi chodnikami dla pieszych i wzmocnionymi przepustami – na tę inwestycję Kościuki czekały aż 50 lat!
Nowa droga nareszcie jest i mieszkańcy z niej już korzystają. Uroczyste otwarcie szlaku odbyło się 26 sierpnia br.
Tekst i zdjęcie: UM
Droga przebiegająca przez Kościuki to
szlak należący do Powiatu Białostockiego.
Mieszkańcy długo na tę trasę czekali – bez
mała pół wieku, aż nareszcie udało się ją
uroczyście otworzyć. Nastąpiło to 26
sierpnia 2020 roku, z udziałem Wojewody
Podlaskiego Bohdana Józefa
Paszkowskiego, Posła RP Mieczysława
Kazimierza Baszko, Kierownictwa
Starostwa Powiatu Białostockiego na
czele ze Starostą Janem Bolesławem
Perkowskim, Wicestarostą Romanem
Czepe i radnymi powiatowymi,
Komendanta Komisariatu Policji w
Łapach – nadkom. Tomasza Organka, a
także Kierownictwa Gminy Choroszcz:
Burmistrza Roberta Wardzińskiego,
Sekretarza – Mirosława Zalewskiego, a
także Przewodniczącej Rady Miejskiej –
Beaty Marleny Jeżerys oraz radnych
miejskich.
Inwestycja zmieniła miejscowość nie do
poznania: po dawnej, trudnej do
przebycia drodze ani śladu – jest za to
równa asfaltowa nawierzchnia, wzdłuż
której ciągną się ciągi piesze. W drodze

6

wybudowana została infrastruktura
deszczowa. Z nowego szlaku już
korzystają użytkownicy.

Projekt kosztował ponad 2 mln zł.
Doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniosło ponad 1 mln zł,
Powiat Białostocki wsparł inwestycję w

kwocie ponad 830 tys. zł, i podobnie
Gmina Choroszcz wyłożyła na ten cel
ponad 830 tys. zł z własnego budżetu.
Drogę w Kościukach wybudowano w
ramach zadania: „Przebudowa z
rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B
Choroszcz (droga do Kościuk) – Kościuki w
obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)”.
Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w
historycznej chwili dla społeczności
miejscowości Kościuki, ponieważ zabiegaliśmy
o ten szlak przez wiele lat – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Jeszcze
kiedy sprawowałem mandat radnego
powiatowego i zasiadałem w Zarządzie
Powiatu Białostockiego, dokumentacja na tę
drogę była przygotowana – przyznaje. Przez
lata nic się nie działo, więc dziś tym bardziej
cieszy fakt, że mieszkańcy kolejnego miejsca w
naszej gminie zyskali nową przestrzeń i nowy,
bezpieczny szlak komunikacyjny – dodaje.
I takiego właśnie: bezpiecznego i komfortowego korzystania ze szlaku wszystkim
użytkownikom serdecznie życzymy.

GAZETA W CHOROSZCZY

Koncert z okazji Jubileuszu 250-lecia
paraﬁi w Choroszczy
W niedzielę 30 sierpnia br. w Paraﬁi pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, odbył się wyjątkowy
koncert. Usłyszeliśmy Orkiestrę Koncertową „Victoria” Paraﬁi Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie z udziałem
solistów Opery Narodowej i artystów scen warszawskich. Koncert miał charakter jubileuszowy, ponieważ odbył się z okazji 250-lecia
konsekracji Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy.
Tekst: UM Zdjęcie: Przemysław Waczyński

Jubileuszowy koncert w paraﬁi
w Choroszczy planowany był na czerwiec
tego roku, jednak ówczesna sytuacja
epidemiologiczna nie pozwoliła na
zorganizowanie wydarzenia. Niedzielny
koncert był więc wyczekiwanym
momentem w życiu społeczności Gminy
Choroszcz, tym bardziej, że odbył się w
dniu obchodów Paraﬁalnego Święta
Dziękczynienia, które co roku jest okazją
do reﬂeksji nad łaskami jakimi jesteśmy
obdarzani. Gremialna obecność słuchaczy
na koncercie była wyrazem tej
wdzięczności.
Dyrygentem Orkiestry i jej kierownikiem
artystycznym jest ks. Rafał Staniec.
Koncert poprowadził Robert Dymowski.
Wśród solistów usłyszeliśmy: Violetę
Sędzik (sopran), Roberta Dymowskiego
(bas/baryton), Andrzeja Wiśniewskiego
(tenor) oraz Aleksandrę Kilanowską
– solistkę orkiestry. Podczas niedzielnego
koncertu pojawiły się m.in. takie utwory:
„Gaude Mater Polonia”, który otworzy
koncert, a także: „Abba Ojcze”, „Spente le
Stelle”, „Abyśmy byli jedno”, czy „Pierwsza Brygada”.
Koncert z pewnością zapadł w pamięci
niejednego słuchacza.

Grzybobranie z lat dziecinnych
lata 50 ubiegłego wieku
Sosna owa właśnie przypomina mi te lata dzieciństwa,
a w nim grzybobranie.
Tekst i zdjęcie: Marian Kranc

Byłem wówczas nastolatkiem (1942 r. ur.).
Przeżywałem to na swój sposób. Był to
cały obrzęd. Była zasada którą każdy
chciał zachować i być pierwszym w lesie
skoro świt. Do mnie należało przygotowanie koszyków, nożyków, kanapek
i ubrań odpowiednich. Ja byłem z tatą
i kilku sąsiadów, a dzień niedziela.
Wszystko było ważne i pogoda również.
Samochody były „świętością”. Szło się
5 kilometrów do lasu do Kościuk.
Zbieranie było nawet na kolanach,
najczęściej prawdziwki. Kosz pudowy.
Zmęczenia było co niemiara, ale i zadowolenia również. Chodziliśmy tak do
godz. 10:00. W drodze powrotnej odpoczywaliśmy pod tą sosną. Była wówczas
ogromna. Rozłożysta, stała w szczerym
polu, albo w rżysku. Po latach nie
mogłem ją poznać ze względu na
otoczenie – chaszcze i samosiejki.
Straciła swój blask i młodość, ale
dotrwała do dziś. Właśnie to Ona, a z nią
tyle wspomnień.

kominie sadząc kilkanaście brzózek na
czele z kierownikiem inż. Wojciechem
Popławskim. Proszę mi wierzyć po kilku
latach zbierałem tam grzyby. W roku
2002 odszedłem po 40 latach pracy
(warunki szczególne) na emeryturę.
Mam dużo czasu i dużo myślę. Może
jeszcze odwiedzę to co pozostało.
Zdjęcie brzózki przy kominie EC „Fasty”,
owa sosna, i ja Marian Kranc autor listu.

Relacja z IX Kawiarenki Historycznej
W poniedziałek, 6 lipca br. o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbyła się kolejna, tym
razem już IX Kawiarenka Historyczna.
Tekst i zdjęcie: Łukasz Kalinowski

Ze względów niezależnych od nas
wydarzenie odbyło się tym razem z tygodniowym opóźnieniem. Przypominamy
w tym miejscu o tym, że samo
wydarzenie ma charakter cykliczny i odbywa się w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca. Tematyka tego poniedziałkowego spotkania z historią
oscylowała wokół najdawniejszych
dziejów Choroszczy z przełomu XV-XVII
w., w tym wątków związanych z właścicielami Choroszczy m.in.
Chodkiewiczami i Pacami oraz jej
mieszkańcami.

Spotkanie poprowadzili dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy: Anna Dąbrowska-Czochańska
(polonistka) i Józef Waczyński
(historyk).
Kawiarenka była ostatnim spotkaniem
online przed wakacyjną przerwą. Po tym
czasie znowu zagości w życiu centrum.
Czy to w formie stacjonarnej czy
w formacie live.
IX Kawiarenkę Historyczną można obejrzeć
na naszym proﬁlu FB. Do czego serdecznie
zachęcamy.

W międzyczasie zacząłem pracę
w B.Z.P.B „Fasty” w Białymstoku
w Elektrociepłowni. Przepracowałem
w niej młodość swoją. Dziś zostały tylko
mury. Urządzenia zezłomowane, ale
komin wizytówka EC pozostał i trwa do
dziś, panuje nad okolicą. W ostatnich
latach pracy zagospodarowali plac przy

7

GAZETA W CHOROSZCZY

Jarmark Dominikański 2020 w Choroszczy,
inny niż wszystkie!
Jarmark Dominikański 2020 w Choroszczy odbył się w dniach 31 lipca – 9 sierpnia. Był inny, jednak cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Jarmark jest jedną ze starszych form wymiany handlowej, obrotu towarów, a także po prostu zabawy.
Historia jego sięga średniowiecza. To na tego typu wydarzeniach pojawiały się nowinki z zagranicy, zjeżdżali kupcy ze
świata, było to święto, na które czekało się z utęsknieniem.
Tekst i zdjęcia: Anna Kulikowska
Tradycja Jarmarku Dominikańskiego w
Choroszczy sięga XVII wieku, kiedy to w
1654 roku wojewoda trocki Mikołaj
Stefan Pac herbu Gozdawa sprowadził do
Choroszczy Dominikanów. Dominikanie
sprawowali opiekę nad tutejszym
sanktuarium Matki Bożej i prowadzili
przyklasztorną szkołę. Obchodzony
przez nich doroczny odpust na św.
Dominika stał się przyczyną
organizowania równolegle corocznego
jarmarku w należącym wówczas do
Wielkiego Księstwa Litewskiego mieście.
Współcześnie, od lat 90. Jarmark
Dominikański w Choroszczy to doroczna
jednodniowa plenerowa impreza
rozrywkowa z kilkoma koncertami,
wystawami plenerowymi, strefami
zabaw dla dzieci, sportu, sztuki,
zabytkowych pojazdów i dziesiątkami
kramów organizowana przez MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy w pierwszą niedzielę
sierpnia (wyjątkiem były lata 2013-2017).
Impreza od 1990 odbywa się w parku przy
Muzeum Wnętrz Pałacowych przy ul.
Pałacowej w Choroszczy.
Rok 2020 jest wyjątkowy. Przygotowania
do Jarmarku Dominikańskiego trwały od
jesieni, poszukiwania gwiazdy, praca nad
wstępnym programem imprezy.
Działania zostały zintensyﬁkowane zimą.
Jednak w marcu świat się zmienił.
Organizatorzy z uwagi na panującą
pandemię, a co za tym idzie zagrożenie
zachorowań, uwzględniając zdrowie i
bezpieczeństwo uczestników
wydarzenia – odwołali 31. Jarmark
Dominikański w Choroszczy. Jednak,
mając świadomość, że jest to ważna
impreza na mapie letnich jarmarków,
dbając o odbiorców – M-GCKiS w
Choroszczy postanowiło znaleźć nową
formułę Jarmarku. I tak zrodziła się
koncepcja Jarmarku Dominikańskiego
2020 w Choroszczy w nowej, hybrydowej
formie. Cóż to znaczy? Organizatorzy
zrezygnowali ze stoisk handlowych, z
masowych koncertów, ze strefy zabaw
dla dzieci i tego wszystkiego, do czego
osoby biorące udział w Jarmarku były
przyzwyczajone. Tym razem wydarzenia
miały kameralny wymiar, z ograniczoną
ilością uczestników, w reżimie
sanitarnym. Dzięki temu jednak Jarmark
Dominikański zyskał na jakości,
zaproszeni byli specjaliści –
rękodzielnicy, którzy poprowadzili
warsztaty, odbyły się warsztaty tkaniny
dwuosnowowej, wikliniarskie, haftu
krzyżykowego, garncarskie, kulinarne,
tańca tradycyjnego. Wydarzenia te były
transmitowane online na FB M-GCKiS w
Choroszczy. Jarmark Dominikański 2020
rozpoczął się 31 lipca, wernisażem
wystawy reprodukcji obrazów z cyklu
„Szeptem” Darii Ostrowskiej. Patronat
honorowy nad całą imprezą objął
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. 2 sierpnia w niedzielę odbył
się plenerowy pokaz ﬁlmu niemego
„Śnieżka” z towarzyszeniem muzyki na
żywo w wykonaniu Miss God. Od
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poniedziałku 3 sierpnia do piątku 7
sierpnia można było wziąć udział w
warsztatach rzemiosła. W sobotę 8
sierpnia odbył się koncert zespołu
folklorystycznego Klepaczanki
połączony z gawędą historyczną Józefa
Waczyńskiego z Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy na temat historii Jarmarków
Dominikańskich w Choroszczy, który był
transmitowany online, bez udziału
publiczności w realu. Finał Jarmarku miał
miejsce na Placu Brodowicza w niedzielę
9 sierpnia, podczas którego można było
wziąć udział w warsztatach tańca
tradycyjnego, prowadzonych przez Ewę
Karasińską, a do tańca grała Kapela
Batareja. Było to piękne zwieńczenie
całego święta Jarmarku
Dominikańskiego 2020 w Choroszczy.
Niezwykle istotne było to, że tegoroczny
Jarmark nawiązywał do autentycznego
dziedzictwa kulturowego. Wydarzenia
były przemyślane i spójne. Dzięki temu
można było wesprzeć twórców, którzy
wciąż zajmują się ginącymi i
odchodzącymi w niepamięć, a przecież

tak tradycyjnymi aspektami kultury
podlaskiej. Muzyka na tegorocznym
jarmarku, to oryginalne przekazy
starszego pokolenia, Miss God to
artystka, która łączy w swojej twórczości
tradycję z elektronicznym,
nowoczesnym brzmieniem, warsztaty to
materialne i tak namacalne artefakty
kulturowe, czy obrazy Darii Ostrowskiej,
które nawiązują do tradycyjnej
podlaskiej kultury ludowej.
Od kilku lat organizatorzy Jarmarku
podejmują wysiłki, by także identyﬁkacja
wizualna imprezy była bardzo spójna i
bezpośrednio odnosiła się do ludowej
jarmarkowej kultury. Autorka
materiałów wizualnych Jarmarku
- Monika Tekielska-Chmielewska tak
mówi o swojej pracy: W roku 2019 promocja
wizualna 30 Jarmarku Dominikańskiego
przedstawiała ok. 30-letnią kobietę o
przenikliwym spojrzeniu, mocnym
współczesnym makijażu, w kwiecistym
ludowym wianku. Malowidło było
intensywnie kolorowe, spojrzenie bohaterki
odważne i przenikliwe, twarz skupiona,

pewna siebie, nieco dzika. Kobieta ta zna
swoją wartość, ale też swoje korzenie, jest
mocno osadzona we współczesności, ale
pamiętająca o tradycji, z szacunkiem
podchodzi do dziedzictwa kulturowego.
Wianek na głowie był przysadzisty, bardzo
różnorodny w formie i kolorze, pełen
przepychu. Idea takiego przedstawienia
nawiązuje do bardziej zdecydowanego zwrotu
imprezy w stronę folku i tradycyjnych
zwyczajów jarmarcznych, oczyszczenia strefy
rzemieślniczej z produktów masowej
produkcji. Ponadto Jarmark jako, że 30sty był
już dojrzały, rozpoznawalny w regionie, silnie
wpisany w świadomość lokalną, a przez to
mógł śmiało przyjąć twarz kobiety z
malowidła. W roku 2020 przez całą
sytuację związaną z COVID-19 motywem
przewodnim były zakłócenia w formie
kolorowych pasów. Oczy kobiety z
zeszłorocznych plakatów przechodziły w
oczy męskie, a między nimi pojawiły się
motywy śnieżącego telewizora, tak, by
podkreślić nietypowość Jarmarku 2020.
Stąd też wzięły się powtarzane w
scenograﬁi pojawiąjącej się podczas
wydarzeń w tym roku – kolorowe pasy.
Nad wejściem do M-GCKiS w Choroszczy
zawisło koło – symbol całego Jarmarku, z
napisem, wokół którego przyczepione
były owoce, kwiaty i liście, w drzwiach
zawieszono barwne szarfy, które
nawiązywały do dawnego zwyczaju
umieszczania wokół drzwi domowych
tasiemek. Czerwone wstęgi powiewały
nad wystawą „Szeptem”, kolorowe
wstążki zawisły podczas warsztatów
tańca tradycyjnego. Nie bez przyczyny.
Bowiem wstęgi wielokolorowe mają swą
długą tradycję w kulturze ludowej. Wiele
regionalnych polskich strojów posiada
kolorowe pasy, czy to na damskich
spódnicach (vide strój łowicki), czy
wstęgi w wiankach młodych kobiet. Jak
również dawniej – strojono krzyże
przydrożne w kolorowe wstęgi. Miało to
na celu ubarwienie rzeczywistości i
nadania jej statusu święta, wyjątkowości.
Jarmark Dominikański 2020 w
Choroszczy cieszył się ogromnym
powodzeniem wśród odbiorców, ale
także mediów. Pisało o nim wiele gazet,
relacje pojawiały się w telewizjach
regionalnych, zostały nagrane audycje
radiowe. M-GCKiS w Choroszczy
uruchomiło wszystkie swoje kanały
internetowe, fanpage na Facebook’u,
Instagram, TikTok, strony internetowe:
kultura.choroszcz.pl, a przede
wszystkim jarmark.choroszcz.pl, na
której to dostępna jest galeria
rękodzielników ze zdjęciami ich towaru
oraz kontaktem tak, by potencjalni
klienci mogli nabyć piękne i oryginalne
przedmioty. Relacje online Jarmarku
oglądały osoby z całej Polski.
Oddźwięk był bardzo pozytywny, co
cieszy i daje nadzieję na trwałą
przemianę jakościową Jarmarku
Dominikańskiego w Choroszczy.
Tradycyjnie w klimacie!
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Fotorelacja
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„Szeptem”– wystawa
na Placu Brodowicza
Zapraszamy do oglądania wystawy reprodukcji obrazów z cyklu
"Szeptem" Darii Alicji Ostrowskiej, która umieszczona jest na Placu
Brodowicza, a będzie otwarta do końca września.
Tekst: Anna Kulikowska Zdjęcie: Wojciech Jastrzębski
Wernisaż wystawy odbył się 31 lipca
w ramach Jarmarku Dominikańskiego
2020 w Choroszczy. Można podziwiać
niezwykłe obrazy artystki, przedstawiające obrzędy i rytuały ludowe
odprawiane przez uzdrowicielki szeroko
znane na Podlasiu, czyli szeptunki.
Wizerunki kobiet ukazane przez Darię
Ostrowską są tajemnicze, utrzymane
w mrocznym klimacie, skłaniające do
reﬂeksji nad tym, co przemija.
Szeptunka odgrywała w kulturze
wiejskiej ważną rolę. To do niej uciekano
w obliczu zagrożenia, choroby, straty.

Miała ona moc sprawczą, leczyła,
dodawała sił i otuchy. Słowa modlitwy
wypowiadane przez szeptunkę oraz
rytuały przez nią odprawiane sprawiały,
że odwiedzający ją ludzie czuli się lepiej,
poprawiał się ich stan zdrowia i ducha.
Daria Ostrowska niezwykle subtelnie
i uważnie odwzorowała dawne tradycje.
Jej obrazy należy kontemplować,
podążać za myślą przewodnią, skupiać
się i choć w takiej formie nawiązywać
kontakt z przeszłością, by teraźniejszość,
wszak obecnie tak trudna – była bardziej
znośna i dawała nadzieję.

Kino samochodowe
- pierwszy raz w Choroszczy
3 lipca 2020 roku odbyło się po raz pierwszy w Choroszczy kino
samochodowe.
Tekst: Anna Kulikowska Fot: M-GCKiS
Wydarzenie rozegrało się na terenie
parkingu przy stajni Muzeum Wnętrz
Pałacowych, dzięki współpracy z tą
instytucją, która udostępniła teren – ﬁlm
został wyświetlony w pięknych
warunkach, bliskość parku, budynek
Pałacu Branickich, wszystko to tworzyło
niepowtarzalny klimat. Przybyłe osoby
mogły obejrzeć polską komedię
„Wkręceni” w reż. Piotra Wereśniaka.
Impreza odbyła się w reżimie sanitarnym, pracownicy służby porządkowej
mierzyli temperaturę uczestników,
zachowywane były odległości,
niewskazane było wysiadanie z samochodów bez konieczności. Na miejsce
przybyło kilkanaście aut. Zaczęły się
zjeżdżać jeszcze długo przed
rozpoczęciem seansu, tak, aby zająć
najlepsze miejsca. O 22:00 rozpoczęła się

projekcja. Aby dobrze słyszeć dźwięk
ﬁlmu, należało ustawić radio
samochodowe na odpowiednich
częstotliwościach. Seans trwał ponad 1,5
godziny. Film lekki, zabawny, w sam raz
na rozpoczęcie letniego wypoczynku.
Niestety, organizatorzy nie mogli
bezpośrednio kontaktować się
z uczestnikami wydarzenia, by poznać
ich opinię o imprezie, jednak sądzimy, że
wydarzenia tego typu są bardzo
potrzebne w Choroszczy.
Po rejestracjach aut można było
zorientować się, że przyjechały osoby
także z województwa. Szczególnie teraz,
podczas pandemii jest ważne, by
w bezpiecznych warunkach, ale jednak
korzystać z kulturalnych wydarzeń.

Choroszczańska Adopcja Ogrodnicza
W sierpniu w Choroszczy pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zainicjowali akcję „Choroszczańska Adopcja
Ogrodnicza” mającą na celu zagospodarowanie przez mieszkańców publicznych donic i rabatek w pobliżu miejsc zamieszkania
według własnego uznania i opiekę nad nimi.
Tekst: Monika Tekielska-Chmielewska Fot: Paulina Krysiewicz
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usuwając suche gałązki. Wspólnie zostało
ustalone, że ten teren będzie upiększony
poprzez zasadzenie w przyszłości pnącza
przy uschniętych tujach na tym terenie,
aby wykorzystać ich gałązki jako podporę.

Infrastruktura naszego miasteczka staje się
coraz bliższa charakterem dużym centrom
miejskim. Jest estetyczniej i nowocześniej.
Trochę nam dalej natomiast do miejskich
wspólnotowych zwyczajów, akcji
społecznych czy świadomości ekologicznej, a jest z czego czerpać! Kto
mieszkający w mieście lub miasteczku nie
widział w swojej okolicy, na osiedlu, placu,
przy bloku donicy na kwiaty? Często jest
szara, betonowa i obrośnięta zielem. Jest
mocna lecz lata świetności dawno ma za
sobą, a kiedyś tak pięknie umilała spacer
przechodniom mieniąc się kolorami
kwiatów, które pszczołom zapewniały
nektar i wabiły motyle. Dlaczego nie
powrócić do tego dziś?

Równie pocieszający był fakt, że akcja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
mediów. Pisała o niej prasa Kurier Poranny
- poranny.pl , Gazeta Współczesna,
Białystok naszemiasto.pl, Halo
Białystok.pl, portale: Podlaskie24.PL,
BIA24.pl, relację zamieścił w wydaniu
wieczornym i głównym Obiektyw TVP3
Białystok, została zrealizowana audycja w
Polskie Radio Białystok i interesowała się
stacja TVN24.

To jest pewne – w naszej lokalnej
społeczności istnieje potrzeba zieleni,
kwiatów, piękna w przestrzeni publicznej.
Nie trzeba było długo czekać, już w pierwszych dniach w akcję "Choroszczańskiej
Adopcji Ogrodniczej" zaangażowały się
niezawodne aktywistki, pracownicy MGCKiS i dzieci mieszkające na pobliskim

Serdecznie zachęcamy mieszkańców
osiedli, bloków, gdzie już jest bardzo
kwieciście i przyjemnie, by znaleźć jeszcze
pewne puste donice bądź zagospodarować
ogródki pod oknami. W razie potrzeby
M-GCKiS w Choroszczy służy pomocą.
Szczegóły akcji na stronie:
kultura.choroszcz.pl!

osiedlu. Zostały wydane kwiaty od
Centrum Kultury i obsadzone niemal
wszystkie donice, została jedna, czekająca
na „właściciela”. Plac zabaw za Centrum

Kultury i Sportu został ozdobiony
kwiatami w trzech donicach. Zajęły się tym
dziewczynki, które regularnie korzystają
z placu. Poza tym dzieci przycięły krzaczki
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Spektakle w ramach Teatr Polska - 26 i 28 wrześna
Zapraszamy serdecznie do udziału w spektaklach w ramach akcji Teatr Polska. Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do
najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny.
Popularyzuje on sztukę teatralną szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.
Tekst: M-GCKiS Zdjęcia: www.teatrpolska.pl

CZY UMIESZ GWIZDAĆ, JOANNO?
Zapraszamy 26 września (sobota) o godz.
19:00 do M-GCKiS w Choroszczy na spektakl
pt.: “Czy umiesz gwizdać, Joanno?” Teatru
Lalek Guliwer w ramach Teatr Polska.
Przedstawienie w reż. Anny Przygody oraz
Tomasza Kowol.
Familijny spektakl „Czy umiesz gwizdać,
Joanno?” to sceniczna adaptacja książki
Ulfa Starka. Z inicjatywy dwójki aktorów
Teatru Lalek Guliwer, Anny Przygody
i Tomasza Kowola, opowieść napisana przez
jednego z najbardziej cenionych
szwedzkich autorów literatury dla dzieci,
została przeniesiona na teatralne deski.
Bertil bardzo chciałby mieć dziadka. Ulf zna
miejsce, gdzie dziadków jest pełno. Zabiera
Bertila do domu starców, gdzie Bertil
poznaje pewnego staruszka – tak zaczyna
się historia o międzypokoleniowej
przyjaźni dużego i małego człowieka
w familijnym przedstawieniu „Czy umiesz
gwizdać , Joanno?”.

W kameralnym spektaklu na dwójkę
aktorów poznajemy historię spotkania,
które przeradza się w pełną przygód
przyjaźń. “Czy umiesz gwizdać, Joanno?” to
mądra opowieść o potrzebie bliskości,
starości, czerpaniu z życia ale i smutnych,
lecz pięknych pożegnaniach. W tej
wyjątkowej opowieści zwykłe chwile
radości i skromne szaleństwa sprawiają, że
świat wokół bohaterów nabiera barw,
a kiedy nadchodzi czas rozstania, pozostają
wspomnienia. Wspomnienia o tym, jak
fajnie razem puszczać latawce, uczyć się
gwizdać, wspinać się na drzewa i rwać
czereśnie.
Działająca na wyobraźnię scenograﬁa
kreuje wiele światów przy użyciu prostych,
ale bardzo pomysłowych elementów.
W spektaklu aktorzy wykorzystują 3 rodzaje lalek: kukły, rękawiczki i tintamareski.
Tintamareska to lalka, która potraﬁ mówić,
wytykać język, szczerzyć zęby i zrobić
każdą minę – to wyjątkowa technika
lalkarska łącząca twarz aktora z lalkowym
tułowiem. Spektakl w swojej formie
przypomina estetykę komiksową.

Przedstawienie familijne dla widzów
od 5 roku życia.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Spo u w Choroszczy

INFORMACJE O TWÓRCACH:
Ulf Stark (1944-2017) – niezwykle ceniony
i lubiany szwedzki autor książek dla dzieci
i młodzieży. W swoich książkach często
powraca do własnego dzieciństwa,
wplatając wyraźne wątki autobiograﬁczne.
Niejednokrotnie bohaterem jego opowieści
jest mały Ulf otoczony rodziną złożoną
z taty – dentysty, mamy – gospodyni
domowej, trudnego w pożyciu starszego
brata oraz mieszkających na wyspie:
dziadka, który zawzięcie wykopuje
kamienie w ogródku, i babci, która
przesiaduje w fotelu, patrząc w dal.
Anna Przygoda – absolwentka Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej
w Białymstoku. Półﬁnalistka 33 Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,
stypendystka Prezydenta Miasta Białego-

stoku w programie „Młodzi Twórcy”.
Obecnie aktorka Teatru Lalek Guliwer
w Warszawie.
Tomasz Kowol – absolwent PWST we
Wrocławiu. W latach 2004-2007 aktor w
Teatrze Groteska w Krakowie.
Od 2007 roku aktor w Teatrze Guliwer w
Warszawie. Aktor ﬁlmowy. Reżyser
koncertów ﬁnałowych festiwalu FAMA w
Świnoujściu 2006-2008. Muzyk,
kompozytor muzyki do spektakli.
Gitarzysta w zespole Winylove.
Współtwórca kabaretu Tagor.
Pomysłodawca i twórca spektaklu “Jak
działa odkurzacz”. Animator kultury,
konferansjer. Lektor.

ul. Henryka Sienkiewicza 29
tel. 85 719 14 31
tel. 725 357 788
Aleksandry Starzyńskiej za scenograﬁę
spektaklu “Przygody Pędrka Wyrzutka”
Stefana The-mersona, reż. Ewa Maria
Wolska, Teatr „Pinokio” w Łodzi
2018 r. – Złota Maska za najlepszą
scenograﬁę w sezonie 2017/2018 dla
Aleksandry Starzyńskiej za spektakl
„Przygody Pędrka Wyrzutka” Stefana
Themersona na scenie Teatru Pinokio
w Łodzi
2018 r. – Wyróżnienie w Konkursie
o Nagrodę Scenograﬁczną im. Jerzego
Moskala 2018 w kategorii realizacja za
spektakl “Przygody Pędrka Wyrzutka”
2018r. – Nagroda Sekcji Scenografów ZASP
im. Andrzeja Pronaszki przyznawana
debiutującym scenografom za realizację
spektaklu „Przygody Pędrka Wyrzutka”
2019 r. – Nagroda im. Leona Schillera

dramatu Beniamina Bukowskiego jest
his t oria Mazaganu – miasta, kt óre
przepłynęło ocean. Leżące w Maroku
portugalskie miasto zostało przeniesione
do Belem w Ameryce Południowej po
oblężeniu przez Maurów w 1769 roku.
Mazagan dla twórców spektaklu staje się
obrazem każdego domu, który budujemy
tam, gdzie się zatrzymamy – choćby na
krótki czas.
„Mazagan. Miasto” w reżyserii Judyty
Berłowskiej to spektakl wędrowny, który
można zaprosić do swojego domu.
Oprócz prywatnych mieszkań spektakl
dotychczas był prezento-wany w świetlicy,
restauracji, kawiar-ni, kancelarii prawnej,
zakładzie optycznym, bibliotece i na
podwórku.

MAZAGAN. MIASTO

OBSADA:

28 września (poniedziałek) o godz. 19:00
zapraszamy do M-GCKiS w Choroszczy na
spektakl pt.: “Mazagan. Miasto” Teatru im.
Wilama Horzycy w ramach Teatr Polska.
Przedstawienie w reż. Judyty Berłowskiej.

Anna Magalska
Joanna Rozkosz
Mirosława Sobik
Wojciech Jaworski
Niko Niakas
Grzegorz Wiśniewski

Mazagan to opowieść o domu i o mieście.
Mazagan to opowieść dla tęskniących za
domem i poszukujących swojego
miejsca na ziemi.
ź Mazagan to opowieść o nas i naszych
mikroświatach wypełnionych opowieściami.
ź
ź

INNI REALIZATORZY:

Twórcy spektaklu „Mazagan. Miasto”
zapraszają widzów do udziału we wspólnej
zabawie oraz eksperymencie. Inspiracją

Aleksandra Żurawska (scenograﬁa
i kostiumy)
Sebastian Świąder (muzyka)
Bartek Warzecha (fotograﬁe)
Joanna Rozkosz (asystentka reżyserki)
Katarzyna Rybarczyk (asystentka
scenografki)
Alicja Kostrzewska (inspicjentka/suﬂerka)

Aleksandra Starzyńska – absolwentka
Wydziału Scenograﬁi warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, autorka
kostiumów i scenograﬁi zarówno
w teatrze dramatycznym, jak
i lalkowym. Laureatka wielu nagród m.in.:
2017 r. – udział w wystawie “Coming outnajlepsze dyplomy ASP”
i Nagroda Redakcji Teatru Telewizji Polskiej
za dyplom magisterski tam prezentowany
2018 r. – nagroda dodatkowa komisji
artystycznej na festiwalu Klasyka żywa dla
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Narodowe Czytanie 2020

M I E J S K O - G M I N N E C E N T R U M K U LT U R Y I S P O R T U W C H O R O S Z C Z Y
ORAZ MIEJSK A BIBLIOTEK A PUBLICZNA W CHOROSZCZY ZAPRASZA JĄ NA

W sobotę 5 września 2020 r. w całej Polsce odbędzie się akcja
„Narodowe Czytanie”. W tym roku wybór pary prezydenckiej to
„Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Tekst: PK Graf.: Monika Tekielska-Chmielewska
Spotkanie organizowane z tej okazji
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
odbędzie się 5 września o godz. 11:00 na
Placu Brodowicza, przed budynkiem
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Akcja Narodowego Czytania wybitnych
dzieł literackich organizowana jest pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas
kolejnych edycji przeczytano m.in.
dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię”
oraz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
i „Lalkę” Bolesława Prusa. W zeszłym
roku akcja Narodowego Czytanie
organizowana przez naszą bibliotekę
była połączona z jubileuszem 70-lecia jej
istnienia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy, w sobotę
5 września zaprasza więc Państwa na
wspólne Narodowe Czytanie. W tym roku
wybór padł na dwa z pięciu aktów
Balladyny Juliusza Słowackiego. Utwór
Słowackiego to opowieść o żądzy władzy
i o dorastaniu do roli zbrodniarza. Nie
przypadkiem też imię głównej bohaterki
nawiązuje do ballady w której zazwyczaj
pojawiają się motywy fantastyczne
i elementy wierzeń ludowych. Zapraszamy o 11.00 do wspólnego szerzenia
idei czytania wielkich klasyków polskiej
literatury, bowiem każda chętna osoba
obecna w tym dniu na Placu Brodowicza
będzie mogła wziąć aktywny udział
w akcji Narodowego Czytania.
W przypadku przywrócenia obostrzeń
w związku z epidemią Covid-19 Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo przeniesienia
wydarzenia „Narodowe Czytanie” do sieci.

Juliusz Słowacki „BALLADYNA”
Plac Brodowicza przed budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Spo u w Choroszczy

11:00 - Powitanie gości
11:15 - „Słowacki” - życie, działo i mit”
- prezentacja dr Ma y Białobrzeskiej
12:00 - Czytanie fragmentów „Balladyny”
Juliusza Słowackiego
13:30 - Zakończenie

Zapraszamy osoby chętne
do czytania fragmentów
książki na plac Brodowicza
w dniu wydarzenia.

Akcja Narodowe Czytanie 2020 w Choroszczy jest wspierana
przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Mała książka - Wielki człowiek

Pandemia wdarła się w naszą codzienność i zatrzasnęła drzwi miedzy
nami, a Klubowiczkami, jednak mimo strachu przed wyjściem poza
bezpieczną przestrzeń, udało nam się zmobilizować stałe czytelniczki do spotkania i podzielenia się wrażeniami z przeczytanych
książek, za które Książnicy Podlaskiej serdecznie dziękujemy.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany
jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki
człowiek” organizowanej przez Instytut Książki i Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst: Olga Szutkiewicz-Gola Zdjęcie: M.T-Ch

Książka od której Panie rozpoczęły
dyskusję to „Kobieta w wielkim mieści”.
Katarzyna Olubińska zaprosiła do
rozmów kobiety znane. Lekturę
pochłania się szybko, być może dlatego,
ze w wyborach i decyzjach poszczególnych bohaterek można odnaleźć
własne odbicie i coś co towarzyszy przez
całe życie każdej z nas - wiara i przebaczenie. Przebaczenie wiąże się z pogodzeniem z przeszłością, odpuszczeniem
niechlubnych poczynań sobie lub innym.
Dopóki tego nie uczynimy żyjemy
w ciągłym napięciu, strachu z długim
cieniem za plecami. Tak zdaje się
funkcjonować bohaterka „Stażystki”
autorstwa Alicji Sinickiej. Niedomówienia, nieoczywistość , zaskoczenie
- tak w skrócie można opisać ten thriller.
Intryga, zakrawające o masochizm
relacje i ciągłe napięcie czy główna
bohaterka ujdzie z tego bez szwanku.
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Fabuła stworzyła nam pole do dyskusji
o drogach zawodowych młodych kobiet.
Ostatnia pozycją był „Zjazd Absolwentów” Guillaume Musso. Książka, co
ciekawe, oceniana różnorodnie, wielu
fanów twórczości Musso pisze, że
pozycja ta, dostarczyła im rozczarowania, z kolei część podtrzymuje opinie
o kunszcie jakim dysponuje pisarz.
Choroszczańskie Klubowiczki zgodnie
wystawiły słowną pozytywna ocenę
powieści. Co prawda wolno rozwijająca
się akcja, nużące opisy przeszłości mogą
osłabiać napięcie wokół głównego wątku,
ale zdecydowanie warto po nią sięgnąć.
Spotkania DKK są przestrzenią, w której
wymieniamy się nie tylko spostrzeżeniami na temat danych pozycji, są miejscem do dzielenia się doświadczeniami,
emocjami, poglądami, wszystkim, czego
dostarcza nam czytanie książek.

Tekst: PK Graf.: Instytut Książki

Już jesienią tego roku startuje
kolejna edycja „Mała książka –
wielki człowiek”. Miejska Biblioteka
Publiczna w Choroszczy jak co roku
bierze udział w tej ogólnopolskiej
akcji dla najmłodszych Czytelników.
Akcja ta ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każde dziecko
w wieku przedszkolnym (3-6 lat),
które odwiedzi naszą bibliotekę,
otrzyma w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry
czytelniczy start. W Wyprawce
dzieci znajdą wyjątkową książkę,
dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka
i spełniającą najwyższe standardy
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych,
a także Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
Nieodłącznym elementem czytania
dzieciom w wieku przedszkolnym
jest obecność rodzica/opiekuna,
który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się
przewodnikiem w nowej przygodzie
przeżywanej wspólnie z dzieckiem,
budując tym samym relacje, które
z całą pewnością zaowocują w przyszłości. Dzięki akcji dziecko pozna

ważne miejsce na czytelniczej mapie
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego. W Wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice
– przygotowana dla nich broszura
informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego
odwiedzania biblioteki. Udział
w projekcie jest całkowicie
bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak
również dla dzieci i ich rodziców.
Projekt „Mała książka – wielki
człowiek” został doﬁnansowany
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
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Noc Bibliotek w Choroszczy
VI wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, odbędzie się w sobotę 10 października 2020 r.
pod hasłem „Klimat na czytanie”. Nasza Biblioteka, corocznie, bierze w niej aktywny udział,
zapraszając dzieci do wspólnej przygody z literaturą! Szczegóły wkrótce na stronie Biblioteki.

Konkurs on-line
Jowanka! Fajna z Ciebie koleżanka!

ZACZYTANA CHOROSZCZ

Na proﬁlu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy na
portalu facebook w terminie 17-31 sierpnia 2020 roku odbywał się
konkurs on-line pn „Jowanka! Fajna z Ciebie koleżanka!”
Tekst i Graf: PK

Dwa razy w tygodniu na proﬁlu
facebook’owym naszej biblioteki można
było śledzić kolejne odcinki niepublikowanej nigdy i nigdzie wcześniej
powieści kryminalno-przygodowej dla
dzieci 9+ pt. „Pierścień kurantów”
autorstwa Katarzyny Wasilkowskiej,
która w ramach stypendium MKiDN
"Kultura w sieci" nagrywała ją w odcinkach. „Pierścień Kurantów” jest
bezpośrednią kontynuacją i domknięciem jej debiutu sprzed lat „ Jowanka
i gang spod Gilotyny”. Miejska Biblioteka
Publiczna została partnerem tego
przedsięwzięcia. Jako zwieńczenie tego
dzieła Biblioteka w Choroszczy zorganizowała konkurs on-line.
To właśnie o głównej bohaterce – Jowance
– był ten konkurs! Uczestnicy oraz
uczestniczki wyobrazili sobie, że Jowanka
to ich koleżanka z podwórka, a następnie
opisali lub zilustrowali swoją wymarzoną
przygodę jaką chcieliby/chciałyby
przeżyć wspólnie z nią.
Prace konkursowe były umieszczane
w komentarzach pod postem konkur-

sowym na proﬁlu Biblioteki w Choroszczy.
Laureatką konkursu on-line została:
Kinga Cieśluk, która swoją wymarzoną
przygodę, przeżytą wspólnie z Jowanką,
opisała następującymi słowami:

Miejska Biblioteka Publiczna wciąż prowadzi cotygodniowy cykl „Zaczytana
Choroszcz, czyli trzy pytania do…”! Cieszy się on niezwykłą popularnością.
Tekst: BP Graf: M.T-Ch

Pod koniec wakacji wraz z moją koleżanką
z podwórka (Jowanką) wybrałyśmy się do
okolicznych ruin starego domostwa.
Znalazłyśmy tam butelkę w której był jakiś
papier. Okazał się on mapą! Zapowiada się
niezła przygoda!
Pracę plastyczną wykonaną przez
Laureatkę można zobaczyć na proﬁlu
facebook’owym biblioteki oraz stronie
internetowej.
Serdecznie gratulujemy!
Konkurs nie był sponsorowany, prowadzony,
administrowany przez portal Facebook. Serdecznie
dziękujemy wszystkim za udział w konkursie,
zachęcając przy tym do śledzenia kolejnych takich
przedsięwzięć Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choroszczy.

W cyklu tym pytamy osoby związane
z naszą gminą o ich preferencje
czytelnicze i książkę, którą uważają za
godną polecenia. Odpowiedzi są
umieszczane na stronie internetowej,
oraz na fanpage biblioteki na portalu
Facebook, a odbywa się to cyklicznie - co
tydzień, w każdy Wtorek.
Celem tego cyklu jest przede wszystkich
promocja czytelnictwa, zarówno w czasie
pandemii jak i poza nim oraz pokazanie
mieszkańcom Gminy Choroszcz, że nasza
gmina jest po prostu zaczytana

w książkach, a osoby związane z nią
chętnie sięgają po różną literaturę.
Kolejne osoby odpowiedziały na zadane
przez nasze bibliotekarki pytania.
Sportowcy, muzycy, strażaczki i wiele
innych osób udowodniło, że nasza gmina
jest ZACZYTANA! Zachęcamy do
rozpropagowania akcji i zapraszamy do
włączenia się w nią przez wszystkie
chętne osoby.
Osoby, które chcą wziąć udział prosimy
o kontakt z biblioteką.

Filia w Klepaczach została ponownie otwa a
Zwroty oraz wypożyczenia książek
odbywają się w następujących dniach
oraz godzinach:

ź

Zwracane książki podlegają
10 – dniowej kwarantannie, po
tym okresie ponownie mogą być
puszczane w obieg

ź

W widocznym miejscu zostaną
umieszczone instrukcje higieny
i dezynfekcji rąk, sposobu zakładania i zdejmowania masek
ochronnych i rękawic

ŚRODA 10.00 - 17.30
CZWARTEK 8.00 - 15.30
Skrócony czas pracy ﬁlii wynika
z obowiązkowych prac porządkowych i dezynfekcji.
ź

ź

ź

Wskazane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne na konkretną
godzinę pod numerem telefonu:
85 662-62-11
Aby zwrócić lub wypożyczyć
książkę należy przyjść do biblioteki – wówczas bibliotekarka
odpowiednio przygotowana
(zaopatrzona w rękawice, przyłbicę, maseczkę i płyn do dezynfekcji dłoni) podejdzie i obsłuży
czytelnika
Będziemy apelować do czytelników by byli również zabezpieczeni w maseczki i rękawice zachowując wymaganą od siebie
odległość 2 metrów

Obowiązują zasady:
ź

Ograniczenie dla czytelników
wolnego dostępu do księgozbioru, wyłączenie czytelni
internetowej i innych przestrzeni
bibliotecznych z użytkowania do
odwołania,

ź

Wypożyczenia i zwroty następują
w przestrzeni oddzielającej
bibliotekarkę od czytelnika
zasłoną z pleksy.

O zmianach będziemy informować
na bieżąco. Filia biblioteczna w Barszczewie pozostaje zamknięta do
odwołania.
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Wieści z Piłkarskiej
Narew Choroszcz
Ligi Gminnej
rozpoczęła nowy sezon
Tekst: WJ Zdjęcie: Karolina Łapucka
Narew Choroszcz rozpoczęła sezon 2020/2021
w Lidze Okręgowej. Tuż przed startem sezonu
nastąpiła zmiana trenera: Grzegorza
Pieczywka na stanowisku zastąpił Artur
Dakowicz. Do tej pory Narew rozegrała
5 kolejek ligowych. Dwa mecze zakończyły się
zwycięstwami (2-1 z Magnatem Juchnowiec

Kościelny i 1-0 z Koroną Dobrzyniewo Duże),
a trzy porażkami (2-4 z LZS Krynki, 1-4 z KS
Śniadowo i 0-7 z faworytem do awansu KS
Grabówką). Do końca rundy jesiennej pozostało
jeszcze do rozegrania 12 meczów
– szczegółowy terminarz znajduje się w internetowym serwisie „Gazety w Choroszczy”.

Izbiszcze wygrywają Wakacyjną Ligę Szóstek
Przez ostatnie dwa wakacyjne miesiące lipiec i sierpień rekordowa liczba
13 drużyn rywalizowało w piłkarskich rozgrywkach 6 edycji Wakacyjnej
Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS.
Tekst i zdjęcie: WJ
Najpierw drużyny zagrały systemem „każdy
z każdym” w dwóch grupach, a następnie w
fazie pucharowej. Najlepsze, podobnie jak
przed rokiem (a także w Lidze Halowej)
okazały się Izbiszcze, które w ﬁnale
pokonały ekipę Krymaru 4-0. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Kopnij Babkę w
Czapkę.
Łącznie w całych lipcowosierpniowych rozgrywkach wystąpiło
rekordowe 221 zawodników, którzy
poniedziałkowe i środowe wieczory spędzali
na choroszczańskim orliku.
Po ostatnich meczach, w poniedziałek 31
sierpnia doszło do oﬁcjalnego zakończenia i
podsumowania rozgrywek. Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński i Dyrektor MGCKiS Przemysław Waczyński podziękowali
wszystkim za udział, pogratulowali

najlepszym i zaprosili do kolejnych
piłkarskich turniejów organizowanych
przez M-GCKiS, najbliższa będzie zimowa
liga halowa. Najlepsze 8 drużyn otrzymało
pamiątkowe puchary i statuetki, a najlepsza
“trójka” piękne medale ufundowane przez
Burmistrza Choroszczy. Wyróżniono też
najlepszych zawodników: Jakuba
Roszkowskiego (Babka) – najlepszego
bramkarza, Kamila Niewińskiego
(Promotech) – najlepszego strzelca i Adriana
Silwonika (Izbiszcze) – najlepszego
zawodnika ligi. Najlepsi zawodnicy, a także
trzy najlepsze drużyny otrzymały bony do
wykorzystania w sklepie sportowym.

Piłkarskie rozgrywki w naszej gminie trwają od czerwca.
W tegorocznej edycji Ligi Gminnej bierze udział 8 drużyn, które
rywalizują "każdy z każdym" w systemie mecz i rewanż.
Bez porażki w chwili obecnej są dwie choroszczańskie drużyny:
Lambada i LZS.
Tekst i graf: WJ
Piłkarska Liga Gminna jest na
półmetku sezonu 2020. W tegorocznej edycji bierze udział
8 drużyn: LZS Choroszcz, Izbiszcze,
YellowCity, Lambada Choroszcz,
Fuzja Klepacze, Zaczerlany i gościnnie dwie drużyny z Gminy

Gminne drużyny
w Pucharze Polski
W pierwszej rundzie podlaskiego Pucharu Polski, 16 sierpnia
zagrały dwie choroszczańskie drużyny LZS i Lambada, obie
ekipy wywalczyły awans do kolejnej rundy ale w zupełnie
innych okolicznościach.
Tekst: WJ
Lambada przegrała 1-3 mecz z
Jastrzębiem Knyszyn, a LZS
pokonał 3-0 Sudovię Szudziałowo.
Ostatecznie jednak obie drużyny
wywalczyły awans do II rundy
gdyż w drużynie z Knyszyna
wystąpiło kilku zawodników
nieuprawnionych do gry i
Lambada wygrała walkowerem.
Od drugiej rundy przystąpiła do
Pucharu Polski Narew Choroszcz.
W rozegranych w środę 26 sierpnia

Dziękujemy w tym miejscu Burmistrzowi
Choroszczy za cykliczne wsparcie
rozgrywek!

meczach II rundy Narew
Choroszcz uległa 1-4 LZS Krynki, a
Lambada Choroszcz przegrała z
rozpędzonemu w Lidze
Okręgowej, liderującym KS
Grabówka 1-10. Mecz LZS'u
Choroszcz z IV-ligowym
Hetmanem Białystok został
przełożony na późniejszy termin i
odbędzie się w środę 9 września o
godz. 18:00 na Stadionie Miejskim
w Choroszczy.
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Zabłudów: O.Z. Dobrzyniówa i LZS
Bobrowa. W chwili obecnej na
prowadzeniu znajduje się Lambada
Choroszcz (22 pkt), przed LZS
Choroszcz* (19 pkt), a kolejne
miejsca zajmują Izbiszcze* (15 pkt),
Fuzja Klepacze* (9 pkt), YellowCity
(8 pkt), Zaczerlany (7 pkt), O.Z.
Dobrzyniówka* (6 pkt) i LZS
Bobrowa (1 pkt). (*drużyny mają
rozegrany jeden mecz mniej od
pozostałych). W klasyﬁkacji
strzelców prowadzi Rafał Olsiewicz
z Izbiszcz, który ma na koncie 21
bramek. Więcej szczegółów
o rozgrywkach w internetowym
serwisie „Gazety w Choroszczy”,
a także na specjalnej stronie:
www.ligagminna.ligspace.pl
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OD LAT, W TROSCE O ŚRODOWISKO,
"GAZETA W CHOROSZCZY" DRUKOWANA JEST
NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM
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Retro Reprezentacja zagrała w Choroszczy

Niesamowity mecz w Choroszczy! 100 lat temu nie grali z powodu wojny. Tym razem nic nie przeszkodziło.
Co to był za mecz! Retro Reprezentacja Polski vs. Strzelec z Choroszczy 3:3.
Tekst i zdjęcie: Wojciech Jastrzębski
W niedzielę 30 sierpnia na Stadionie
Miejskim w Choroszczy doszło do
wyjątkowego wydarzenia. Na murawę
wybiegła Retro Reprezentacja Polski,
która zmierzyła się z drużyną „Strzelca” –
obie drużyny wystąpiły w history-cznych
strojach z lat 30 ubiegłego wieku. Mecz
odbył się na pamiątkę meczu Belgia –
Polska, do którego nie doszło 100 lat temu
na olimpiadzie w Antwerpii. Wydarzenie
zorganizowało Stowarzyszenie LZS

„Korona Choroszcz” przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Choro-szczy, MGCKiS w Choroszczy, Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość „Skała”, Stowarzyszenia „Chcę Żyć”, Przedszkola Samorządowego w Choroszczy i klubu Narew
Choroszcz. Oprócz meczu piłkarskiego,
który zakończył się remisem 3-3 można
było wziąć udział w zawodach
strzeleckich (zwyciężył Kacper Chańko z
wynikiem 48 pkt na 50 możliwych. Drugie

miejsce zajęli wspólnie Filip Roszkowski,
Piotr Wróblewski, Michał Krysiewicz i
Jakub Kamiński zdobywając 47 pkt., a
wśród pań najlepsze wyniki osiągnęły
Dominika Brzozowska 42 pkt, Agata
Roszkowska 42 pkt, Karolina Ostrowska 40
pkt), łuczniczych, przeciągania liny, a dla
najmłodszych odbył się mini turniej
piłkarski. Przed meczem wystąpiła
ponadto orkiestra dęta z Tykocina. Przez
cały dzień w galerii M-GCKiS można też

było oglądać wystawę strojów
Reprezentacji Polski z kolekcji Piotra
Marciniaka. Wśród kibiców byli m.in.
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, przedstawiciel posła Mieczysława Baszki Wiesław Dojlida, Polscy
Olimpijczycy: Kamila Lićwinko, Karolina
Naja i Dariusz Snarski, Tomasz Frankowski – reprezentant Polski w piłce
nożnej, a także Szwadron Kawalerii im. 10
Pułku Ułanów Litewskich.

Izbiszcze na III miejscu Turnieju
Beach Soccera w Białymstoku

Filip Roszkowski najlepszy
w turnieju “Cementy Cup”

W niedzielę 2 sierpnia na Plaży Dojlidy w Białymstoku odbył się
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Plażowej.

W lipcu na wyremontowanym boisku przy
al. Niepodległości/Żółtkowskiej odbył się turniej tenisowy
“Cementy Cup”, który zorganizował Jacek Dąbrowski ze
Stowarzyszenia LZS “Korona” Choroszcz.

Tekst i zdjęcie: BOSiR
Impreza rozegrana została systemem grupowopucharowym. Na początku przeprowadzone były
rozgrywki grupowe (dwie grupy cztero-zespołowe),
gdzie drużyny rywalizowały „każdy z każdym” bez
rewanżu. W półﬁnałach zmierzyły się drużyny FC
Bankiet i Futbalo Białystok w związku z czym zagrały

w ﬁnale turnieju. Chociaż po pierwszej (2:1) i drugiej
(3:2) tercji prowadziła drużyna Futbalo Białystok, to
jednak FC Bankiet okazał się zwycięzcą pokonując
przeciwnika 6:3. Tym samym drużyna Futbalo
Białystok zajęła II miejsce. W meczu o III miejsce LZS
Izbiszcze pokonał Zespół Orły (10:6).

Tekst: WJ Zdjęcie: LZS „Korona” Choroszcz
W turnieju wzięło udział 16 osób,
które rywalizowały systemem, czyli
uczestnik odpadał z rywalizacji po
drugiej porażce. W całych rozgrywkach najlepszy okazał się Filip

Roszkowski, który w ﬁnale pokonał
Wojciecha Zalewskiego 6-2, 6-0.
Na zakończenie najlepszych
nagrodził Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński.
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