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Choroszcz dla Niepodległej w 2021 roku
Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości to bogata oferta aktywności i uroczystości odbywających się
w 2021 roku w Gminie Choroszcz. To pięć dni różnorodnych propozycji: od sprawnościowych poprzez sportowe, do w pełni 
refl eksyjnych: teatralnych, religijnych i patriotycznych. Każdy uczestnik 103. rocznicy Święta Niepodległości w Choroszczy 

będzie miał szansę przeżyć je we własny, bliski sobie sposób. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, by się przekonać
co Choroszcz przygotowała i być razem dla Niepodległej.

Tekst i Fot.: UM 

Aby każdy mógł skorzystać z najlepszej 
dla siebie oferty, przedstawiamy program 
„Choroszcz dla Niepodległej 2021”:

w piątek 5 listopada:
TURNIEJ STRZELECKI. Tego dnia
o godz. 16.30 na strzelnicy Szkoły Podsta-
wowej w Choroszczy odbędzie się Turniej 
Strzelecki z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. W zawodach może wziąć 
udział każdy, bez względu na wiek czy płeć.
Udział w zawodach jest bezpłatny,
a zapisy rozpoczną się bezpośrednio przed 
rozpoczęciem turnieju. Przewidziane są 
dwie kategorie: do 13 lat i powyżej 13 lat. 
Zachęcamy do udziału!

w środę 10 listopada:
ŚWIĘTO MŁODYCH BIEGACZY. Tego 
dnia odbędzie się Bieg Niepodległości prze-
znaczony dla uczniów Szkół Podstawowych 
w Choroszczy i w Złotorii. Będzie to powrót 
do tradycji, jaką w latach dziewięćdziesią-
tych były biegi organizowane dla uczniów 
gminnych szkół.  Zapisy - u nauczycieli wy-
chowania fi zycznego.

czwartek 11 listopada
to serce choroszczańskich obchodów 103. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CHO-
ROSZCZY będą przebiegały w sposób na-
stępujący:. o godz. 9.30 w kościele św. Jana Chrzcicie-
la i św. Szczepana Męczennika odbędzie się 
uroczysta MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ. bezpośrednio po mszy, ok. godz. 10.30 
odbędą się UROCZYSTOŚCI PATRIO-
TYCZNE NA RYNKU 11 LISTOPADA,
u stóp Pomnika Niepodległości z 1934 r.

w sobotę 13 listopada
czeka nas GŁÓWNY BIEG NIEPOD-
LEGŁOŚCI. Start i meta to Rynek 11 
Listopada. Początek: godz. 12.00. Wpiso-
we w biegu to 40 zł/osoba (w dniu biegu
– 50 zł/osoba), a na każdego uczestnika – 
bez względu na wynik sportowy, będzie 
czekał pamiątkowy medal ufundowany 
przez Burmistrza Choroszczy, a także oko-
licznościowy kubek. Oprócz tego, najlepsi
w kategoriach: damskiej i męskiej (ogól-
nej, a także gminnej) otrzymają statuetki
i nagrody. Jako, że w tym roku obchodzimy 
103. rocznicę odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, zawodnik, który ukończy Bieg 
Niepodległości w Choroszczy na 103. miej-
scu, także zostanie wyróżniony. Informuje-
my w tym miejscu o planowanym zamknię-
ciu dróg na trasie biegu – więcej informacji 
na ostatniej stronie tego numeru „Gazety”.

w poniedziałek 15 listopada
zapraszamy na SPEKTAKL PILECKI.
RAPORT w wykonaniu Teatru Bez Ma-
ski. Początek: godz. 19.15. Miejsce: aula
M-GCKiS w Choroszczy. Bilety w cenie 
15zł do nabycia w biurze M-GCKiS i Para-
fi i Rzymskokatolickiej w Choroszczy.

Spektakl Pilecki.Raport to wędrówka
w przeszłość. Dość smutna, ponieważ im 
bardziej się w nią zagłębiamy, tym bardziej 
obraz świata staje się przykry: brat zabija 
brata, rodzą się podziały na tych, co mogą 
żyć i na tych, co żyć nie powinni, śmierć 
przychodzi bez słów, nocą, metodycznie 
zabierając niewinnych. Spektakl mówi 
słowami Pileckiego. Powraca do wyda-
rzeń przerażającego Oświęcimia, wnikając
w powykrzywiane człowieczeństwo, bru-
talnie dotknięte zdziczeniem, ale poka-

zuje także to, które za wszelką cenę trwa 
przy resztkach wrażliwości, nie popadając 
w nieczułą bierność i pozbawioną przy-
szłości obojętność. Trzyma się człowieka, 
mimo że jednocześnie od niego (jego bez-
dusznej postaci) chce jak najdalej uciec. 
Spektakl Pilecki.Raport to świadectwo 
przeżycia nadziei w człowieku poddanym 
promieniowaniu nienawiści i okrucień-
stwa, to krzyk wiary w ludzką czułość, 
dobro i współodczuwanie. To opowieść
o bohaterze. O Witoldzie Pileckim. O jego 
sile i poświęceniu.
Ważnym elementem spektaklu jest mu-
zyka Urszuli Kasprzak-Wąsowskiej. Po-

wstaje na żywo, wraz z rozwojem historii. 
Jest po części improwizowana: poddaje się 
opowieści, ale jednocześnie ją kształtuje,
a niekiedy wręcz prowadzi. Spektakl Pilec-
ki.Raport jest to więc rzeczywiste współ-
tworzenie, współodczuwanie i dotknięcie 
niepowtarzalności (na podst. mat. org.).
Spektakl Pilecki.Raport odbywa się
w Choroszczy w ramach współpracy Gmi-
ny Choroszcz z Fundacją W dobrym To-
nie, w ramach projektu „Kulturą po Pod-
lasiu”. Wydarzenie jest współfi nansowane 
ze środków Gminnego Programu Profi lak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Uzależ-
nień na terenie Gminy Choroszcz.

Zapraszamy wszystkich Państwa 
do uczestniczenia

w wydarzeniach przygotowanych 
przez Gminę Choroszcz

z okazji 103. rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

Bądźmy razem w Choroszczy
dla Niepodległej!

Gmina Choroszcz wśród 
liderów inwestycji

Choroszcz jest na 2. miejscu wśród małych 
miast z Podlasia pod względem wydatków 

inwestycyjnych w latach 2018–2020. 
Czasopismo „Wspólnota” własnie opublikowało 

doroczny ranking samorządów w Polsce.

str. 2 

Nowe inwestycje drogowe
w Gminie Choroszcz

Most na rzece Horodniance, a także nowa 
droga w Barszczewie - to kolejne inwestycje 
drogowe oddane do użytku mieszkańcom, 
i jednocześnie nowe kroki ku temu, by żyło 

nam się lepiej.

str. 3

SUPER-MOCE
Gminy Choroszcz

Sportowcy na boiskach,  zabawy nad „Komino-
wym Bajorem”, rodzinne wycieczki rowerowe, 
a także roboty na ulicach, prostokątne chmury 
nad Rynkiem 11 Listopada… O czym mowa? 
O Gminie Choroszcz i jej SUPER-MOCACH!

str. 8

„Zagłada
w Nowosiółkach”

Wystawa prac współczesnych pacjentów szpitala 
psychiatrycznego w Choroszczy w Centrum 

Kultury dedykowana pamięci zamordowanych 
w lesie w Nowosiółkach w 1941 r.
- otwarta do końca listopada br.

str. 13
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Choroszczanie
Osobowościami

Roku!

Miło nam poinformować, że 
dwoje choroszczan: Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński 

oraz Eulalia Rutkowska – Prezes 
Stowarzyszenia „Chcę Żyć!” 

otrzymali miano Osobowości 
Roku 2020!

Tekst i Fot.: UM

Gala, podczas której wręczono 
nagrody, odbyła się

10 września br. w Operze
i Filharmonii Podlaskiej. 

Burmistrz Choroszczy został 
osobowością roku 2020

w kategorii: Polityka, 
samorządność i społeczność 

lokalna, a Pani Eulalia Rutkowska – 
w kategorii: Działalność społeczna 

i charytatywna. 

Serdecznie gratulujemy!

Bardzo się cieszymy, że nasza 
Gmina jest w regionie tak dobrze 

postrzegana, a nagrodzeni 
znaleźli się w gronie wspaniałych 

Podlasian. 

Gmina Choroszcz wśród liderów inwestycji!
Bardzo miło nam poinformować, że Choroszcz znalazła się na wysokim 2. miejscu wśród małych miast z Podlasia, pod względem 
wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018–2020. Czasopismo „Wspólnota” – Pismo Samorządu Terytorialnego właśnie 
opublikowało swój doroczny ranking analizujący fi nanse wszystkich samorządów w Polsce. Tak wysoka lokata Gminy Choroszcz 
cieszy, tym bardziej, że rok 2020 nie należał do najłatwiejszych, a pod względem kryzysu pandemii COVID-19, był precedensowy. 

Dodatkowo, ten wynik nie jest pierwszym uznaniem i obiektywnym docenieniem Gminy Choroszcz.

Tekst: UM  Fot.: foter.com

Metoda rankingu stosowana przez eks-
pertów Czasopisma „Wspólnota” jest nie-
zmienna od lat: bierze pod uwagę całość 
wydatków majątkowych poniesionych 
przez dany samorząd w ciągu ostatnich 
trzech lat (w tym wypadku okresu 2018-
2020) – jest więc podsumowaniem już 
dokonanych realizacji i realnie wydatko-
wanych środków. Poza wydatkami zapisa-
nymi w budżecie, ranking uwzględnia tak-
że te ponoszone z zasobów własnych przez 
samorządowe spółki komunalne. 

Wielkości przeznaczane przez Gmi-
nę Choroszcz na inwestycje w latach 
2018-2020 pozwoliły jej uzyskać wysoką
2. lokatę w zestawieniu, pozostawiając za 

sobą inne, równorzędne samorządy. Jest 
to tym bardziej cenne, że jak przyzna-
ją eksperci, rok 2020 z punktu widzenia 
inwestycji samorządowych, był po wie-
lokroć trudny: po pierwsze, był to kolej-
ny okres spadku wielkości przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Dodatkowo, w ostatnim 
roku kończyła się bardzo hojna dla Polski
– a dla samorządów w szczególności
– perspektywa unijna, zaś wybuch pande-
mii COVID-19 znacząco podkopał stabil-
ność wspólnot lokalnych i ich budżetów. 
Mimo to, według ekspertów, osiągnięcia 
inwestycyjne gmin w 2020 należy oceniać 
jako sukces. Tym bardziej więc cieszy tak 
wysoka lokata Gminy Choroszcz w zesta-
wieniu. 

I nie jest ona sukcesem jednorazowym, 
bowiem od dobrych kilku lat Gmina Cho-
roszcz utrzymuje się w czołówce efek-
tywnych samorządów w kraju: dość, by 
wspomnieć pierwszą „10” Choroszczy
w Rankingu Finansowym Samorządu Te-
rytorialnego w 2020 roku oraz podobną 
pozycję w 2019 roku – w rankingu cza-
sopisma „Wspólnota”, a także – w tym 
samym roku – pierwszą „30” w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. 

Kolejna wysoka lokata Gminy Choroszcz, 
potwierdzana przez obiektywne wskaźni-
ki i eksperckie gremia, bardzo nas cieszy
– przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński. Eksperci dostrzegają bowiem 

i wydobywają na światło dzienne nasze 
wysiłki i starania. Osiągana od lat wysoka 
pozycja Gminy Choroszcz w rozmaitych 
rankingach daje nam ogromną satysfakcję 
– nie ukrywa włodarz gminy Choroszcz.
A także zdecydowanie motywuje do dal-
szych starań – podsumowuje.

Gmina Choroszcz sumiennie pracuje i to-
pową pozycję utrzymuje od lat, czym udo-
wadnia, że jest skutecznym samorządem
i takim chce pozostać. 

Z pełnymi wynikami rankingu czasopi-
sma „Wspólnota” można zapoznać się na 
stronie www.choroszcz.pl.

Jeśli sezon grzewczy, to Choroszcz 
bezpłatnie ofi arowuje drewno

Ponad 500 metrów przestrzennych bezpłatnego drewna Gmina Choroszcz ofi arowała 
potrzebującym mieszkańcom. Akcja, rozpoczęta jesienią 2017 roku, z powodzeniem 

trwa do dziś. W obecnym sezonie grzewczym Gmina Choroszcz przekazała 166 
metrów przestrzennych nieopłatnego opału, by podobnie jak w latach ubiegłych, 

wspomóc swoich mieszkańców. Choć jesień obchodzi się z nami delikatnie, zimne 
noce i poranki już odczuliśmy. Darmowy opał na pewno się przyda. 

Tekst i Fot.: UM

Drewno, które co najmniej dwa razy do 
roku (jesienią i wiosną) jest dostarczane 
mieszkańcom Gminy Choroszcz, pozyski-
wane jest z wycinki drzew z terenów gmin-
nych, na których planowane są realizacje
i inwestycje. A ponieważ Gmina Cho-
roszcz nieustannie się rozwija i moderni-
zuje, darmowego opału nie brakuje. 

Drewno trafi a do potrzebujących miesz-
kańców już pocięte. W jaki sposób be-
nefi cjenci są typowani? Najbardziej 
potrzebujący wskazywani są przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Choroszczy. M-GOPS, na podstawie 
swojej wiedzy na temat środowiska spo-
łecznego, znając potrzeby niezamożnych 
mieszkańców gminy Choroszcz, czy też 
mieszkańców borykających się na co 
dzień z innymi uciążliwościami życia 
(np. wskutek dotkliwych, nieuleczalnych 
chorób czy niepełnosprawności), typuje 
odbiorców darmowego opału. Po gminie 
rozwożą drewno pracownicy warsztatu. 

Dzięki temu, już kolejny rok z rzędu 
wspomagamy najbardziej potrzebujących 
mieszkańców z naszej Gminy – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. 
Cieszę się, że ta pomoc stała się już u nas 
rodzajem tradycji, i już od 5 lat pomaga-
my mieszkańcom przetrwać chłody. W ten 
sposób ułatwiamy im codzienne funkcjo-
nowanie, zwalniamy ich domowe budżety 
z koniecznego wydatku. A i dla nas samych 
motywujące jest to, że robimy więcej niż 
obligują nas do tego ustawy i procedury
– konkluduje.

W obecnej transzy – już ponad 166 mp 
darmowego drewna na opał zostało do-
starczone do: Izbiszcz, Paniek, Oliszek, 
Barszczewa, Złotorii, Porosłów, Krupnik 
czy Klepacz, a także miasta Choroszcz.
I na pewno nie jest to ostatnia taka po-
moc oferowana mieszkańcom gminy 
Choroszcz. 

Mammobus

!Mamo!
Mamo!

Data i godziny przyjęć:

Miejsce parkowania:

Rejestracja:

9 listopada 2021 r. godz. 9:00-17:00 

(58) 767 34 44

9 listopada 2021 r. godz. 9:00 - 17:00
rejestracja: (58) 767 34 44
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Nowy most w Choroszczy
Nie tylko remont drogi, ale stworzenie nowego połączenia komunikacyjnego oraz budowa mostu – tak w skrócie można by podsumować nową realizację 
drogową, która w ostatnim czasie powstała w Gminie Choroszcz. Uroczystość zakończenia inwestycji oraz symboliczne oddanie do użytku nowej drogi 

gminnej, Choroszcz świętowała w czwartek 16 września br. 

Tekst i Fot.: UM 

„Drogowe święto” przebiegało w stru-
gach jesiennego deszczu, niemniej jednak
w uroczystości uczestniczyło wiele osób, 
m.in. przedstawiciele samorządu: Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziń-
ski, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy Marlena Beata Jeżerys wraz
z radymi miejskimi: Grzegorzem Popko 
– radnym tutejszego okręgu nr 6, Anną 
Aponowicz, Piotrem Dojlidą, radnym 
powiatowym Rafałem Ładą. Wykonaw-
ców reprezentowali: Jacek Siemieniuk
– Prezes Zarządu Firmy Budrex, Sławomir 
Moczydłowski –  Dyrektor Infrastruktury 

Drogowej i Zastępca Dyrektora Oddziału 
Infrastruktury Firmy Unibep, a także Ar-
kadiusz Radziszewski z UM Choroszcz. 
Poświęcenia drogi dokonał ks. kanonik 
Leszek Mieczysław Struk, proboszcz pa-
rafi i św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika w Choroszczy. 

Nowym szlakiem komunikacyj-
nym w Choroszczy jest „przebicie” ul.
J. Piłsudskiego do ul. Białostockiej po-
przez most na rzece Horodniance.
Inwestycja powstała jako zadanie: „Roz-
budowa drogi gminnej nr 106283B

– ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu 
na rzece Horodnianka w Choroszczy”. 

W efekcie, w Choroszczy powstała zupełnie 
nowa przeprawa przez rzekę – potrzebna, 
bowiem most jest alternatywą dla innych 
tego typu budowli na wypadek, gdyby z ja-
kichś przyczyn pozostałe zostały wyłączone 
z ruchu. Wraz z mostem umocnienie zyska-
ły pobliskie skarpy, utrzymujące przebiega-
jące w pobliżu drogi, a miejscowo – również 
dno rzeki. W związku z budową mostu, zo-
stała „dokończona” doprowadzająca do nie-
go ul. J. Piłsudskiego, piesi zyskali chodniki,

a miłośnicy jednośladów – ścieżki rowero-
we. Droga została uzbrojona w sieć kana-
lizacji deszczowej, wodociągowej, zyskała 
oświetlenie oraz monitoring. 

Nowa inwestycja drogowa w Choroszczy 
pochłonęła ponad 2 mln zł. Gmina na inwe-
stycję zyskała dofi nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych – w wysokości ponad 
1 mln zł, wkład własny JST wyniósł blisko 
1,1 mln zł, w tym wsparcie z Funduszu In-
westycji Lokalnych – niemal 800 tys. zł. 

Rok 2020 – ze względu na pandemię, nie 
należał do najłatwiejszych – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. 
Mimo to, udało nam się zaplanować, za-
cząć oraz zakończyć realizację kolejnych 
inwestycji drogowych, tak jak ta w Cho-
roszczy: łącząca ul. J. Piłsudskiego z ul. 
Białostocką poprzez most na rzece Horod-
niance – dodaje. Cieszę się, że oddajemy 
naszym mieszkańcom nowe i komfortowe 
połączenia komunikacyjne. Życzę, by jak 
najlepiej im służyły – konkluduje włodarz 
Gminy Choroszcz. 

Nowa droga w Choroszczy jest wyjąt-
kowo malownicza. Widzimy, że chętnie 
jest użytkowana przez kierowców, jak
i pieszych, a zwłaszcza przez rowerzystów. 
Bardzo nas to cieszy. Życzmy komforto-
wegoi bezpiecznego korzystania z nowego 
szlaku drogowego w Gminie Choroszcz. 

Barszczewianie mają nową drogę 
Barszczewo – dawna siedziba władz gminnych, miejsce historyczne, 8 października br. uczestniczyło w kolejnym historycznym 

wydarzeniu. A mianowicie uroczyście wzbogaciło się o nową drogę: uporządkowaną, z wyniesionymi skrzyżowaniami, 
chodnikami dla pieszych, poboczami, zjazdami na posesje. Szlak tylko pozornie wiedzie przez pola, ponieważ przede wszystkim 
komunikuje Barszczewo z innymi miejscowościami, ponadto wzdłuż niego chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy, którzy prócz 

przemierzania drogi samochodem, chętnie użytkują ją z rodzinami podczas spacerów czy przejażdżek jednośladami.  

Tekst: UM  Fot.: M-GCKiS 

W uroczystym otwarciu nowej drogi
w Barszczewie uczestniczyli: Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński, Zastępca 
Burmistrza – Mirosław Zalewski, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy 
– Beata Marlena Jeżerys, radna tutejszego 
okręgu – Anna Aponowicz, ks. kan. Le-
szek Mieczysław Struk – Proboszcz Parafi i 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzci-
ciela oraz św. Szczepana Męczennika
w Choroszczy, który dokonał poświęcenia 
nowego szlaku; byli też przedstawiciele 
wykonawców: Przedsiębiorstwa Eksploata-
cji Ulic i Mostów Sp. z o.o. – Prezes Adam 
Chwieduk oraz Artur Walewski – Kierow-
nik budowy, a także inspektor nadzoru 
– Piotr Dzierżanowski, jak również miesz-
kańcy Barszczewa – z panią Sołtys: Bożeną 
Ziembicką.

Poprzedniczka obecnej drogi wołała
o pomstę do nieba – mówią mieszkańcy 
Barszczewa. Łatane wielokrotnie ubytki

w drodze, nie trzymały się w ogóle, jeździć 
nią było bardzo ciężko, wręcz dramatycznie.
A ruch tu jest duży: Barszczewo leży

w sąsiedztwie Białegostoku, przy bardzo 
popularnej tzw. szosie kruszewskiej, do-
kąd mieszkańcy dojeżdżają do pracy, przy-

wożą swoje dzieci do miejscowego przed-
szkola, są skomunikowani z pobliskimi 
miejscowościami: Oliszkami, Ogrodnika-
mi, Zaczerlanami czy samą Choroszczą. 
Inwestycja była więc bardzo potrzebna.
A że stanowi ważny szlak, świadczą licznie 
przejeżdżające tą trasą pojazdy.

Ów aspekt skomunikowania z innymi szla-
kami i miejscowościami wymieniłbym jako 
najważniejszy, jeśli chodzi o zasadność bu-
dowy tej drogi – mówi Robert Wardziński 
Burmistrz Choroszczy. A następnie ten, 
że droga przebiega przez tereny, które na-
prawdę dynamicznie się rozwijają i tylko 
pozornie droga wiedzie przez pola – do-
daje. W Barszczewie wiele osób i rodzin, 
przede wszystkim z dziećmi, nabywa tu 
nieruchomości, buduje domy, tak więc za 
chwilę dzisiejszy, pustawy gdzieniegdzie 
obszar, będzie terenem regularnie zabudo-
wanym. Nowa droga jest potrzebna, i cie-
szę się, że mogliśmy ją oddać mieszkańcom
– konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Inwestycja została zrealizowana jako za-
danie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Cho-
roszcz”. Pochłonęła ponad 1 mln zł, przy 
czym Gminie Choroszcz udało się pozy-
skać dofi nansowanie na ten cel z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: 
Fundusz Dróg Samorządowych) w wyso-
kości blisko połowy wartości inwestycji; 
wkład własny Gminy Choroszcz przekro-
czył 550 tys. zł.
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Dzień Seniora w Choroszczy
Pamięć i wdzięczność seniorom możemy wyrażać zawsze, ale w październiku 

właściwie przez cały miesiąc, ponieważ rozmaite gremia i organa wyznaczają dni 
poświęcone seniorom właściwie od pierwszego dnia października, wtedy przypada 

bowiem Światowy Dzień Seniora, z kolei 14 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora, 
a wcześniej, bo 21 sierpnia to Narodowy Dzień Seniora. Seniorzy z Choroszczy 

również celebrują swoje święto. W 2020 roku – ze względu na pandemię od 
uroczystości odstąpili, jednak w 2021 roku zorganizowali je 19 października.

Tekst i Fot.: UM

Remiza OSP w Choroszczy tego dnia za-
pełniona była blisko setką ludzi, wśród 
których zaproszenie przyjęli: Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński, Panie Dy-
rektor: Szkoły Podstawowej im. H. Sienkie-
wicza w Choroszczy – Ewa Zawistowska 
oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowe-
go im. Jana Pawła II w Choroszczy – Boże-
na Lenczewska. Panie Dyrektor reprezen-
towały swoje społeczności, jako że co roku 
przedszkolaki i uczniowie szkoły aktywnie 
włączają się w choroszczańskie Święto Se-
niora (zresztą nie tylko w nie); tym razem 
– z oczywistych względów pandemicznych 
– obecność dzieci podczas uroczystości 
nie była możliwa. Pośród zaproszonych 
gości znaleźli się również: Eulalia Rutkow-
ska – Prezes Stowarzyszenia „Chcę Żyć!” 
z Choroszczy, a także Przewodniczący 
Rady Seniorów Gminy Choroszcz – Stani-
sław Andrzej Świderski.

Dzień Seniora w Choroszczy w 2021 
roku miał szczególnie uroczysty charak-
ter. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia 
podziękowań i powinszowań Jubilatom 
oraz Złotym Parom należącym do Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15 
w Choroszczy. Burmistrz Choroszczy, 
eleganckimi grawertonami uhonorował: 
- Jubilatów obchodzących 80. rok życia, 
a mianowicie Szanownych Państwa: Ire-
nę Suchocką, Alicję Ramotowską, Mar-
ka Werpachowskiego oraz Henryka 
Markowskiego, który również tego dnia 
otrzymał szklaną statuetkę upamiętniającą 
Jubileusz 65-lecia jego służby w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii; 
- Złote Pary, które zostały uhonorowane 
za półwiecze wspólnej małżeńskiej drogi, 
to Dostojni Jubilaci: Barbara i Stanisław 
Ostrowscy, Halina i Zdzisław Adamscy 
oraz Jacek i Janina Romanowscy.

Koło, dodatkowo nagrodziło również mał-
żeństwo z ponad 60-letnim stażem poży-
cia, a mianowicie: Państwa Wandę i Józefa 
Molskich. 

Był to niewątpliwie wzruszający moment, 
bowiem wraz z życzeniami, wielokrotnie 
z sali rozlegało się gromkie „Sto lat!” śpie-
wane przez wszystkich zgromadzonych, 
a także płynęły najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Następnie 
złożono podziękowania przedstawicielom 
instytucji, które na co dzień wspierają Koło 
w jego działalności, a mianowicie: Gmi-
nie Choroszcz, placówkom edukacyjnym, 
a także prywatnym osobom, m.in. p. An-
nie Szumskiej, która wielokrotnie wspiera 
Koło i tym razem również na jego rzecz 
przekazała środki kosmetyczne i higienicz-
ne, które znalazły się w symbolicznych po-
darunkach. Bez tego rodzaju – nawet naj-
drobniejszej – pomocy i wsparcia, Seniorzy 
z Choroszczy z pewnością nie radziliby so-
bie tak świetnie, jak ma to miejsce. 

Ale trzeba dodać, że choroszczańscy senio-
rzy spędzają czas nie tylko na zabawie, lecz 
bardzo chętnie uczą się i edukują: pomimo 
trwającej pandemii, zorganizowali już trzy 
wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne, piszą 
i realizują projekty obywatelskie, m.in. 
wspólnie z choroszczańskimi uczniami od 
wiosny do jesieni br. wykonali nasadzenia 
na skwerze przy magistracie w Choroszczy. 
Aż 45 osób uczestniczyło w kursie kom-
puterowym, w ramach którego 9 uczestni-
ków otrzymało laptopy; w podziękowaniu 
za współpracę – jeden z nich trafił do SP 
Choroszcz. Seniorzy doskonalą także swo-
je kompetencje organizatorskie: uczest-
nicząc w „Kompasie aktywności” – chcąc 
skuteczniej działać w ramach Rad Senio-
rów. Podczas tegorocznego Dnia Seniora 
zebrali aż 500 zł, które przekażą na rzecz 
ociemniałych dzieci będących pod opieką 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. Jest to szczególny gest upamięt-
niający Matkę Elżbietę Różę Czacką – za-
łożycielkę ośrodka, która w tym roku zo-
stała Błogosławioną kościoła katolickiego 
(12.09.2021). 

Po części oficjalnej Dnia Seniora, nastąpiła 
długo oczekiwana część rozrywkowa, czy-
li zabawa połączona z żartami i tańcami. 
Seniorzy chętnie włączyli się w nią, wszak 
Panie i Panowie tego dnia wyglądali wy-
śmienicie i do uroczystości byli doskonale 
przygotowani. 

Ponieważ podczas uroczystości nie mo-
gła być obecna Prezes Koła – Pani Irena 
Sakowicz, za naszym pośrednictwem, 
przekazuje gorące wyrazy podzięko-
wania wszystkim Koleżankom i Kole-
gom, którzy godnie zastąpili ją podczas 
Dnia Seniora, a także wytrwale wspie-
rają przy realizacji wszelkich inicjatyw.  

Naszym Kochanym Choroszczańskim 
Seniorom składamy najlepsze życzenia: 
zdrowia, pogody ducha, spełnienia ma-
rzeń i realizacji wszelkich postawionych 

sobie założeń i planów.

Słowem: nieustającej radości życia!
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Uczciliśmy pamięć o KL POW w Choroszczy
7 października 2021 roku przypadła 104. rocznica utworzenia w Choroszczy Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej. 

To ważna rocznica w historii Gminy Choroszcz, jako że pamięć o Peowiakach jest w grodzie nad Horodnianką stale żywa. 
W miejscowych uroczystościach wzięły udział władze samorządowe, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, 

a także uczniowie i harcerze.

Tekst i Fot.: UM

Przed Pomnikiem POW w Choroszczy, 
zlokalizowanym u zbiegu ulic: Lipowej 
i H. Sienkiewicza – niemal dokładnie 
w miejscu powstania choroszczańskiej 
POW, 104. rocznicę utworzenia Komen-
dy Lokalnej POW w Choroszczy uczcili 
wspólnie: Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński wraz z radnym Rady Miej-
skiej w Choroszczy – Adamem Kamień-
skim, Józef Waczyński – Prezes Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy wraz 
z Anną Dąbrowską-Czochańską – sekreta-
rzem TPCh, Ewa Zawistowska – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Choroszczy wraz z grupą młodzieży, 
a także Wojciech Jastrzębski – p.o. dyrek-
tora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy. Wartę przy Pomni-
ku POW w Choroszczy pełniły harcerki 
choroszczańskich drużyn ZHP.

Mimo, iż o członkach POW – „Peowia-
kach” z Choroszczy mówią wydane 
w ostatnich latach publikacje, za Towarzy-
stwem Przyjaciół Choroszczy, przybliżmy 
zarys historii organizacji: 

7 października 1917 roku, w czasie odpu-
stu Matki Bożej Różańcowej w Choroszczy, 
w domu Stanisława Wilczyńskiego, po-
wstała pierwsza komórka Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej. Jej założycielem był 
peowiak z Krypna – Stefan Brzostowski 
ps. Chmielnicki. Pierwszym komendantem 
POW w Choroszczy był Wiktor Kuczyń-
ski, zaś członkami: Bolesław Bosk, Stani-
sław Wilczyński, Piotr Zinowicz oraz Piotr 
i Tadeusz Wilczyńscy. Z kolei gdy komendan-
tem choroszczańskiej POW został Stanisław 
Turecki ps. Olsza, liczba członków zaprzysię-
żonych wyniosła aż 38, zaś współpracujących 
– 26. Kapelanem i czynnym członkiem POW 
był ks. proboszcz Adam Ostrowski. Członko-
wie Polskiej Organizacji Wojskowej – forma-
cji konspiracyjnej na przełomie 1918 i 1919 
roku brali aktywny udział w rozbrajaniu po-
sterunków niemieckich w Choroszczy i okoli-

cach, rozbroili niemiecki tabor pod Fastami, 
uczestniczyli też w szeregu akcji sabotażo-
wych. Po odzyskaniu niepodległości przez 
Choroszcz (19 lutego 1919 r.), wielu z nich 
wstąpiło ochotniczo do Wojska Polskiego. 

Powiedzmy też o miejscu powstania KL 
POW w Choroszczy, wszak o nim nie pisa-
no zbyt wiele. Artykuł lokalnego historyka 
– Zbigniewa Andruszkiewicza, dedykowa-
ny Panu Janowi Adamskiemu, wieloletnie-
mu strażnikowi lokalnej historii i wspa-
niałemu gawędziarzowi, przybliża historię 
choroszczańskiej Birży:

W słowniku języka rosyjskiego „birża” 
– to miejsce na placu, służące do wynaj-
mu woźnic [1]. Określenie to w języku ro-
syjskim funkcjonowało od końca XVIII 
wieku. Rewolucja przemysłowa, która 
w początkach XIX stulecia dotarła również 
do zachodnich rubieży carskiej Rosji, zmieni-
ła znaczenie tego miejsca, dodając mu nową 
funkcję – swoistej „giełdy robotniczej”, gdzie 
można było wynająć ludzi do różnorodnych 
prac. Na propozycje zarobku czekali w tym 
miejscu przedstawiciele rozmaitych profe-
sji rzemieślniczych, jak również ludzie bez 
żadnych kwalifikacji, po prostu potrzebujący 
pomocy.

Aleksander Łaniewski w artykule „Giełdy 
robotnicze w Imperium Rosyjskim jako fe-
nomen rewolucji robotniczej 1905 r.” (wy-
danym w 2019 r. przez Instytut Historii 
PAN) [2] umiejscawia i opisuje taką „giełdę 
robotniczą” w Białymstoku – mieście gu-
berni grodzieńskiej na ulicy Suraskiej. Opi-
suje ją, cytując słowa Michała Osorgina, 
gubernatora guberni grodzieńskiej, który 
o białostockiej birży pisze tak: „W budyn-
kach, które ją okrążały, jak i cała dzielni-
ca, miały dużo przejściowych budynków 
i składały się na taki labirynt, że nawet 
w dzień łatwo było się schować”. Skąd taka 
„troska” gubernatora grodzieńskiego o bia-
łostocką birżę? Otóż słowa te padają w 1905 

roku – w momencie wybuchu rewolucji ro-
botniczej w Cesarstwie Rosyjskim. Na owych 
birżach bowiem, oprócz zwykłych, niezado-
wolonych robotników, spotykali się też człon-
kowie wywrotowych wtedy organizacji: PPS
-u, Bundu, SDKPiL-u oraz Paolej Syjonu. 
Co prawda, już wcześniej istniały przepisy 
i statuty carskie, pozwalające na infiltra-
cję takich – niebezpiecznych dla istniejącej 
władzy, środowisk. Dość, by wspomnieć, że 
„Statut o zapobieganiu i zwalczaniu zbrod-
ni” pochodzący z 1876 roku, w wyniku re-
wolucji robotniczej, bardzo szybko zyskał 
dwa nowe wydania: 12 X 1905 roku, a na-
stępne, uzupełniające je „Przepisami tym-
czasowymi o zbrodniach” – 4 III 1906 roku. 
Fakty te jasno pokazują, jak carskie władze 
bały się owych „giełd robotniczych”, peł-
nych niezadowolenia społecznego, buntu, 
często przesiąkniętych ideałami rewolucji 
socjalistycznej, tak niebezpiecznej dla ist-
niejącego porządku. Na zachód od Białe-
gostoku leży niewielkie piękne miasteczko 
– Choroszcz. Prawa miejskie posiada od 
1507 roku. W XVIII wieku Choroszcz nale-
żała do dóbr Jana Klemensa Branickiego, 
który zbudował tu swoją letnią rezydencję i 
ufundował urzędującym w mieście domini-
kanom nowy murowany kościół oraz klasz-
tor. Malowniczo piękną rezydencję hetma-
na Branickiego opisuje Anna Dąbrowska 
w swym artykule „Miasto letniej rezy-
dencji Branickich”, umieszczonym w re-
feratach z sesji historycznej z 2007 roku, 
wydanych z okazji 500-lecia Choroszczy 
i 494. rocznicy Urodzin Województwa Podla-
skiego [3]:

„Droga do rezydencji hetmańskiej bie-
gnie od kościoła parafialnego i skręca na 
północ już poza terenem ówczesnego mia-
sta. W połowie tej drogi ulokowana była 
austeria z przyległym placem (obecnie 
skrzyżowanie ulic: Sienkiewicza, Lipowej 
i Szpitalnej). Samo miasto miało wtedy 
charakter raczej rolniczy. Mieszkało tu też 

grono drobnych rzemieślników, funkcjo-
nowało parę browarów i gorzelni. Wraz 
ze śmiercią hetmanostwa, miasto powoli 
chyliło się ku upadkowi. Dopiero rok 1840 
przyniósł radykalne zmiany. Choroskie 
tereny po letniej rezydencji Branickich za-
kupił Chrystian August Moes, przekształ-
cając je w fabrykę włókienniczą. Kadrę 
techniczną fabryki stanowili majstrowie 
i podmajstrowie (głównie Niemcy wyzna-
nia ewangelickiego), ściągani z głębi Kró-
lestwa Polskiego przez rodzinę fabrykanta 
[4]. Należy podkreślić, że powoli asymilo-
wali się oni z miejscową ludnością. Fabry-
ka była impulsem do rozwoju całego mia-
steczka. Wraz ze zmianami społecznymi 
w Choroszczy, zmieniła się też rola placu 
przy starej austerii – z placu na wynajem 
woźnic powstała prawdziwa „giełda ro-
botnicza” dla mieszkańców Choroszczy 
i ściągających za pracą ludzi z bliższych 
i dalszych okolic. Jednak w Choroszczy jak 
również i w innych miejscach rewolucja 
przemysłowa przyniosła ze sobą również 
różne formy niezadowolenia i frustracji. 
I na choroskiej birży pojawiały się też takie 
partie jak PPS, SDKPiL i Bund, niosąc ze 
sobą idee nowej rewolucji robotniczej”.

Okres wybuchu Wielkiej Wojny również 
w Choroszczy przynosi wielkie zmiany. 
Zawirowania wojenne spowodowały, 
iż Moesowie ewakuowali swoją fabrykę 
w głąb Rosji, zabierając część mieszkańców 
Choroszczy – głównie kadrę techniczną fa-
bryki. Z budynku szkoły powszechnej, gdzie 
mieścił się punkt mobilizacyjny do armii 
carskiej, rzesza młodych choroszczan wyru-
szyła na wojnę.

Rok 1917 przyniósł do Choroszczy iskrę 
wolnościową. 7 października tegoż roku, 
na odpust Matki Bożej Różańcowej przybył 
emisariusz z Krypna – Stefan Brzostowski 
o pseudonimie „Chmielnicki”. Okazja była 
piękna, bo cudami słynący obraz Matki Bo-
żej Różańcowej (przyozdobiony za ocalenie 
krzyżami wojennymi z wielkich wojen XIX 
wieku i pięknymi wotywnymi różańcami, 
ofiarowanymi przez pielgrzymów za do-
znane łaski) to również odpust, największy 
ze wszystkich w choroszczańskim kościele. 
Wśród wielu pielgrzymów z bliższej i dal-
szej okolicy, jeden emisariusz jest niewi-
doczny. Po Mszy Świętej i odpuście, to tu 
– na Birży, w domu Piotra Wilczyńskiego, 
z inspiracji Stefana Brzostowskiego zawią-
zała się tajna komórka Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW). Dzięki odnalezionym 
dokumentom latem 1978 r. przez pana R. 
Lulkiewicza i przekazanych panu Janowi 
Adamskiemu wiemy o początkach tej orga-
nizacji i jej działalności. Na jej czele stanął 
Wiktor Kuczyński, zaś członkami byli: Bo-
lesław Bosk, Stanisław Wilczyński, Piotr 
Zinowicz oraz Piotr i Tadeusz Wilczyńscy. 
Po pewnym czasie, nowym komendantem 
miejscowej POW został Stanisław Turecki 
„Olsza”. Całą historię miejscowej POW na 
podstawie dokumentów opisał prof. Adam 
Czesław Dobroński w „Białostocczyźnie” 
z 1988 roku, w artykule „Polska Organizacja 
Wojskowa w Choroszczy” [5]. Historię zało-
żenia POW w Choroszczy opisał też Wiesław 
Sienkiewicz w „Wojennym dzieciństwie” oraz 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Cho-
roszczy w opracowaniach popularnonauko-
wych i artykułach publikowanych na łamach 
„Gazety w Choroszczy” [6].
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Co zyska Choroszcz w 2022 roku? 
W 2022 roku Choroszcz zyska z pewnością wiele nowych realizacji i inwestycji, 

spośród których znajdą się te, o których zdecydowali mieszkańcy miasta 
w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Choroszcz. Znamy już wyniki tego obywatelskiego plebiscytu.

Tekst: UM

Konsultacje społeczne – głosowanie nad 
projektami zgłoszonymi do Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok 
odbywało się w dniach: 10-24 września 2021 
r. Każdy mieszkaniec miasta Choroszcz 
mógł wybrać maksymalnie jeden pro-
jekt z listy zakwalifikowanych. Głosować 
można było na formularzu papierowym, 
a także w sposób elektroniczny. 

Choroszczanie nie zawiedli i gremialnie 
oddali swoje głosy: do urny pofatygowa-
ła się rekordowa, bo ponad 1,5-tysięcz-
na rzesza mieszkańców. Ostatecznie, jak 
w dn. 05.10.2021 ustaliła Komisja ds. wy-
ników konsultacji społecznych, oddano 

1478 ważnych głosów, które pozwoliły 
na zajęcie trzech kolejnych miejsc na-
stępującym obywatelskim projektom: 
1. Szatnie sportowe Narew Choroszcz 
zdobyły najwięcej, bo 527 głosów (sza-
cunkowy koszt inwestycji to 75  tys.  zł); 
2. Tlen dla Kominowego Bajo-
ra uplasował się na drugim miejscu 
zdobywając 512 wskazań (szacun-
kowy koszt projektu to 75  tys.  zł); 
3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Choroszczy w profesjonalny sprzęt 
to większa skuteczność działań ratowni-
czych otrzymał poparcie 436 mieszkańców 
(szacunkowy koszt inwestycji: 50  tys.  zł). 

Tegoroczne głosowanie w Budżecie Oby-
watelskim pokazało, że walka o miejsca 
toczyła się w prawdziwie sportowym sty-
lu – mówi Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński. Sportowcy i miłośnicy spor-
tu – słowem: sportowa część mieszkańców 
miasta zmobilizowała się i wywalczyła 
naprawdę dobry wynik, ale zauważmy, że 
projekty, które uplasowały się na trzech 
pierwszych miejscach nie odbiegają zna-
cząco od siebie pod względem liczby odda-
nych głosów – dodaje. Taka wyrównana 
rywalizacja wskazuje na to, że mieszkańcy 
miasta Choroszcz tworzą dość silne środo-
wiska, które zabiegają o rozwój własnych 
przestrzeni. To bardzo cieszy, ale jedno-
cześnie nie dziwi, bo sportowcy, środo-
wisko wędkarskie i strażacy-ochotnicy są 
w Gminie Choroszcz od lat widoczni 
i zmobilizowani w swoich staraniach – 
konkluduje włodarz Gminy Choroszcz. 

Wszystkim obywatelom-uczestnikom gło-
sowania w Budżecie Obywatelskim Mia-
sta Choroszcz na 2022 rok dziękujemy za 
tak aktywne obywatelskie zaangażowanie, 

a wnioskodawcom zwycięskich projektów 
– gratulujemy determinacji. Teraz czeka-
my na ich realizację.

Przypomnijmy, podstawą prawną głoso-
wania była uchwała Nr XXIII/266/2021 
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 
czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadze-
nia na terenie miasta Choroszcz konsulta-
cji społecznych w sprawie Budżetu Oby-
watelskiego na 2022 rok. Teraz, również 
od Rady Miejskiej w Choroszczy zależeć 
będzie ile projektów finalnie zostanie zre-
alizowanych.

A zatem, co może nasz czekać i co może 
zyskać Choroszcz w 2022 roku dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu? Szczegółowe 
opisy projektów przedstawiamy na stronie 
www.choroszcz.pl.

Barszczewo – tu „Dzieci uczą rodziców”
Dzieci uczą rodziców? A dlaczego nie! Żaden mądry dorosły nie powie przecież, że 

wszystko już wie. Przedszkole Samorządowe w Barszczewie bierze udział 
w ogólnopolskim Programie: „Dzieci uczą rodziców”. Poznają zasady bezpieczeństwa, 

uczą się numerów alarmowych, identyfikują służby ratownicze. Po co? Po to, by 
wiedzieć jak postępować w sytuacjach zagrożenia, i jeśli zajdzie taka potrzeba, 

uczyć tego dorosłych. 

Tekst i Fot.: Na podst. mat. org./UM

Społeczność Przedszkola w Barszczewie 
zgłosiła swój udział do ogólnopolskiego 
programu: „Dzieci uczą rodziców”, gdyż 
bardzo spodobało jej się to, iż dzieci mogą 
czegoś nauczyć rodziców, albo przynaj-
mniej zadać im pytanie: „Mamo, Tato czy ty 
wiesz, że….? Bo ja wiem! Dowiedziałem się 
w przedszkolu”. 

Na pierwszej lekcji poznawali i utrwalali 
zasady bezpieczeństwa, o których warto 
pamiętać, m.in. kiedy i gdzie można prze-
chodzić przez ulicę; uczyli się numerów 
alarmowych, które mogą okazać się po-
trzebne w życiu; dopasowywali też nume-
ry alarmowe do poszczególnych zawodów, 

a także oglądali zdjęcia pojazdów służb ra-
tunkowych. Dzieci dowiedziały się dlaczego 
warto nosić odblaski, gdy na dworze robi się 
ciemno, oraz że należy być ostrożnym wo-
bec zagadujących nieznajomych. 

Oprócz nauki, atrakcją było wykonanie so-
bie zdjęcia w mundurze dzielnego i ulubio-
nego przez dzieci strażaka Sama, i najmłod-
si użyczyli mu swoich twarzy! 

Grupa „Biedronki” Przedszkola Samorzą-
dowego w Barszczewie, pod okiem i czujną 
opieką nauczycielek: Pani Elżbiety Klima-
szewskiej i Karoliny Fugiel, bierze udział 
w ogólnopolskim programie edukacyj- 

 
nym pt.: „Dzieci uczą rodziców”. Składową 
częścią programu są comiesięczne lekcje, 
podejmujące tematykę bezpieczeństwa, 
ekologii, kultury i historii – oczywiście 
z uwzględnieniem możliwości przyswajania 
treści przez dzieci przedszkolne.

Celem akcji jest zwiększenie świadomo-
ści najmłodszych o otaczającym świecie, 
a także zachęcenie do rozmowy z rodzi-
cami na tematy poruszane podczas lekcji. 
W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodzi-
ców” wszystkie zgłoszone placówki, co 
miesiąc otrzymują materiały dydaktyczne 
(prezentację multimedialną i konspekt za-
jęć). Każda lekcja składa się z dwóch czę-
ści: w pierwszej nauczyciel wprowadza 
dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej – naj-
młodsi otrzymują zadanie do wykonania 
w domu wspólnie z rodzicem. Program 
„Dzieci uczą rodziców” przewiduje także 
konkursy z nagrodami. Dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Barszczewie 
z pewnością z tej okazji skorzystają. A tym-
czasem, poprzez mądrą zabawę, uczą się 
zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnych 
postaw społecznych. 

POW w Choroszczy, założona na Birży 
w domu Piotra Wilczyńskiego dotrwała do 
pięknego finału – po 123 latach niewoli – od-
zyskania tak upragnionej Niepodległości.

Warto w tym miejscu wspomnieć o dalszych 
tragicznych losach założyciela POW – Stefa-
na Brzostowskiego z Krypna. Wspomnienia 
jego wnuka – ks. Stefana Brzostowskiego [7] 
mówią o aresztowaniu i męce zadanej przez 
sowietów. Ostatni raz Stefan Brzostowski wi-
dziany był w Mińsku w 1941 roku i tam za-
pewne został zamordowany.

Po I wojnie światowej nie było już w Cho-
roszczy fabryki włókienniczej, a w jej zde-
wastowanych obiektach w 1930 roku po-
wstał szpital psychiatryczny. Nie ma już 
w grodzie nad Horodnianką zajazdu, czyli 
starej austerii i samej Birży. Okolicę wypeł-
niają nowe domy, sady i gospodarstwa rolne. 
O historii Birży przypominał już tylko dom 

Piotra Wilczyńskiego, usytuowany u zbiegu 
ulic: H. Sienkiewicza, Lipowej i Szpitalnej, 
z wychodzącymi schodami na ulicę, gdzie 
spotykała się młodzież. O tych spotkaniach 
pięknie opowiadał jeden z jego uczestników, 
śp. Janusz Korziński.

Dziś w Choroszczy i domu Piotra Wilczyń-
skiego już nie ma. Stoi tylko jako pamiątka 
kamienny krzyż, a w miejscu samej Birży 
przy ulicy H. Sienkiewicza – okoliczno-
ściowy pomnik poświęcony Komendzie 
Lokalnej POW, założonej w tym miejscu. 
Pomnik ten został odsłonięty i poświęcony 
7 października 2017 roku, w stulecie po-
wstania Polskiej Organizacji Wojskowej 
w Choroszczy. Po samej Birży zostały jeszcze 
mgliste wspomnienia nielicznych chorosz-
czan, a także dobra pamięć współczesnych.

Przypisy: 
[1] F. Molnar, Chłopcy z Placu Broni. Tytułowy plac 
właśnie szczegółowo opisywany w powieści – birża 

drzewna w Budapeszcie.[2] A. Łaniewski, Giełdy 
robotnicze w Imperium Rosyjskim jako fenomen rewo-
lucji 1905 r., Instytut Historii PAN, Warszawa 2019. 
[3] A. Dąbrowska, Miasto letniej rezydencji Branickich, 
w: Czas na podlaskie. Choroszcz. Referaty z sesji histo-
rycznej 8 września 2007 r., s. 39-44, Białystok 2008. 
[4] J. Waczyński, Tradycje przemysłowe Choroszczy, w: 
Czas na podlaskie. Choroszcz. Referaty z sesji historycz-
nej 8 września 2007 r., s. 45-58, Białystok 2008. 
[5] A. Czesław Dobroński, Polska Organizacja Woj-
skowa w Choroszczy, „Białostocczyzna” 1988, nr 3 
(11), s. 21-27. 

[6] Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy 
i okolic. Historia, antropologia, literatura, Rogówek 
2007; Józef Waczyński, Polska Organizacja Wojskowa 
w Choroszczy. W 100. rocznicę utworzenia Komen-
dy Lokalnej POW, folder Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy, 2017; Bohaterowie sprzed stu lat. Portret 
zbiorowy, red. Wojciech Jan Cymbalisty, Rogówek 
2017; Wiesław Sienkiewicz, Wojenne dzieciństwo, 
Krypno-Rybnik 2008. 
[7] Relacje ustne księdza prałata Stefana Brzostow-
skiego, wnuka peowiaka – Stefana Brzostowskiego ps. 
Chmielnicki.
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Święto nauczycieli w Gminie Choroszcz 
Tegoroczne święto Komisji Edukacji Narodowej w Gminie Choroszcz rozłożone było na kilka dni, a to za sprawą tego, że chorosz-

czańscy nauczyciele byli honorowani niejako w dwóch etapach: 13 października – pedagodzy szkolni, zaś 15 października 
– nauczyciele edukacji przedszkolnej. Święto Edukacji Narodowej, choć w tym roku trwające dłużej niż zwykle, miało oprawę 
dostosowaną do pandemicznych, a zatem nie-gremialnych okoliczności. W niczym jednak nie ujęło to prestiżu wydarzeniu. 

Tekst i Fot.: UM

Burmistrz Choroszczy, z okazji 
Dnia Nauczyciela odwiedził placów-
ki edukacyjne w gminie Choroszcz: 
w środę 13 października br. uczestniczył 
w uroczystościach w Szkole Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy oraz 
w Szkole Podstawowej w Złotorii. 

Corocznymi nagrodami Burmistrza 
uhonorował następujących nauczycieli: 
- z SP Choroszcz, Panie: Irenę Kraśnicką 
i Małgorzatę Czulewicz;................................. 
- z SP Złotorii, Panie: Dyrektor – Monikę 
Prejzner oraz Joannę Katarzynę Lawrenty.

Nagrodami przyznanymi przez Dyrekto-
rów Szkół zostali uhonorowani następujący 
pedagodzy:.................................................... 
- z SP Choroszcz: Katarzyna Adamska-
Niewiarowska, Joanna Chmur, Beata Ga-
wryluk, Beata Guziejko, Barbara Joka, 
Anna Kozłowska, Elżbieta Leszczyńska, 
Beata Ostrowska, Barbara Miezianko, Re-
nata Rajewska, Mariusz Sawicki, Agnieszka 
Sławińska, Ewa Zalewska, Beata Jabłońska, 
Urszula Moczulska oraz Jolanta Zagórska; 
- z SP Złotoria: Małgorzata Czulewicz, Bo-
żena Kropiewnicka, Renata Łuksza, Barba-
ra Pęska, Dorota Stępień oraz Iwona Rosz-
kowska.

Święto Nauczycieli było też okazją do tego, 
by pedagogom, którzy w tym roku zda-
li egzamin i uzyskali stopień nauczycie-
la mianowanego, wręczyć akty nadania 

awansu. Nagrody te otrzymali następujący 
pedagodzy z SP Choroszcz: Urszula Mi-
siewicz, Elżbieta Fugiel, Anna Grądzka 
i Kamila Waszczuk.

Święto Komisji Edukacji Narodowej 
w przedszkolach samorządowych Gmi-
ny Choroszcz odbyło się w piątek 15 
października. 

Najpierw Burmistrz Choroszczy odwie-
dził nowo otwarte, ponieważ uruchomio-
ne w 2021 roku – Przedszkole Samorzą-
dowe w Barszczewie, gdzie uczestniczył 
w akademii z wierszami i piosenkami z okazji 
Dnia Nauczyciela. 

Z kolei w Przedszkolu Samorządowym 
im. Jana Pawła II w Choroszczy, wziął 
udział w potrójnym święcie, bo poświę-
conym trzem okazjom: Dniowi Nauczy-
ciela, XVIII rocznicy nadania imienia 
Patrona Przedszkolu – Jana Pawła II, 
a także podsumowaniu projektu pn. „Gmi-
na Choroszcz i nasze SUPER-MOCE!”. 
Uroczystość była bardzo barwna, pełna 
wierszy, piosenek i aktywności dzieci. Bur-
mistrz Choroszczy nagrodami uhonoro-
wał Panie: Dyrektor – Bożenę Lenczewską 
oraz Katarzynę Tur. Nagrody dyrektorskie 
otrzymały Panie: Marta Paradowicz, Anna 
Sokólska, Urszula Kopczewska, Aneta Wy-
socka, Janina Duliniec, Małgorzata Hub 

bell, Sylwia Domalewska, Dorota Sawic-
ka, Urszula Wergner, Monika Pawłowska 
i Anna Gawieńczuk. Z kolei awanse po-
twierdzające zdobycie stopnia nauczyciela 
mianowanego Burmistrz wręczył: Emilii 
Kołodko i Agnieszce Odyniec.

Ostatnim – kolorowym i bardzo pozytyw-
nym akcentem podsumowującym święto 
Przedszkola, było podsumowanie projek-
tu plastycznego pt.: „Gmina Choroszcz 
i nasze SUPER-MOCE!”. W jego ramach 
przed przedszkolem pojawił się przestrzen-
ny system wystawienniczy, na którym 
znajdują się wszystkie prace zgłoszone 
do konkursu, a każde dziecko uczestni-
czące w konkursie – otrzymało kalendarz 
i komplet kartek pocztowych z wybranymi 
pracami, indywidualny list gratulacyjny, 
a także lizaki i balony. Jakie SUPER-MO-
CE ma Gmina Choroszcz? Zapraszamy, by 
się o tym osobiście przekonać oglądając 
przepiękne prace choroszczańskich dzieci 
na patio Przedszkola Samorządowego im. 
Jana Pawła II w Choroszczy (ul. Powstania 
Styczniowego 4). 

To dobrze, że Święto Edukacji Narodowej 
w Gminie Choroszcz w tym roku trwało 
dłużej niż zazwyczaj. Uroczystości – ze 
względu na pandemię – przebiegały, co 
prawda, w kameralnych gronach, ale 
dało to okazję do nieśpiesznych spotkań 
oraz pozwoliły odczuć prawdziwą radość 
świętowania.

Nagrodzonym pedagogom serdecznie gra- 
tulujemy i składamy słowa uznania za ich 
ponadprzeciętne zaangażowanie w co-
dzienną inspirującą pracę, zaś wszystkim 
nauczycielom – dziękujemy trud kształto-
wania młodych pokoleń.

SUPER-MOCE Gminy Choroszcz
Kto z Państwa widział wesołych sportowców na boiskach Gminy Choroszcz, 

beztroskie zabawy nad „Kominowym Bajorem” i rodzinne wycieczki rowerowe wzdłuż 
ścieżek przy choroszczańskich lasach? Wszyscy? A roboty przechadzające się ulicami 
Choroszczy, geometryczny Rynek 11 Listopada z prostokątnymi chmurami na niebie, 

letnią rezydencję Branickich z balustradą z koronki i dachem wykonanym z patyczków 
po lodach? Nikt? Zatem koniecznie trzeba zobaczyć nową wystawę, która stanęła 

na patio przy Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy. 

Tekst i Fot.: UM

Wystawa jest zwieńczeniem konkursu 
plastycznego pt.: „Gmina Choroszcz 
i nasze SUPER-MOCE!”, zorganizowanego 
w Przedszkolu w ramach projektu pn.: 
„Dobry Start – edukacja przedszkolna 
w Gminie Choroszcz”. Jego podsumowanie, 
obok uroczystości Dnia Edukacji 
Narodowej oraz XVIII rocznicy nadania 
Przedszkolu – imienia Jana Pawła II, było 
jednym z trzech punktów potrójnego 
święta, które odbyło się w Przedszkolu 15 
października 2021 roku.

W I – „inwestycyjnej” fazie projektu, roz-
budowano Przedszkole w Choroszczy o 50 
dodatkowych miejsc dla dzieci, wyposaża-
jąc także sale (otwarcie Przedszkola po roz-
budowie odbyło się w 2019 roku); II część 
projektu oferowała kursy doszkalające dla 
nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla 
dzieci z: akademii piłkarskiej, matematyki, 
robotyki, przedsiębiorczości i szachów.

Poprzez konkurs chcielibyśmy wpłynąć na 
kształtowanie wiedzy najmłodszych poko-
leń Gminy Choroszcz o miejscu zamieszka-
nia – mówi Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński – i, na tej podstawie, wzmacniać 
w dzieciach świadomość tożsamości miej-
sca, budować trwałą więź emocjonalną 
z lokalnym miejscem zamieszkania, re-
gionem i krajem. Chcieliśmy, aby to szło 
w parze z rozwijaniem kompetencji i umie-
jętności nabytych podczas dodatkowych 
zajęć projektowych: akademii piłkarskiej, 
matematyki, robotyki, przedsiębiorczości 
i szachów – dodaje. 

Dlatego w pracach, dzieci twórczo rozwi-
jały tematykę zajęć:

•	 rysowały „Sportowe super-moce” – 
stąd też w pracach możemy zobaczyć 
choroszczańskie boiska i drużyny, ak-
tywność sportową czy turystyczną;

•	 „Super-figury i super-kształty Gmi-
ny Choroszcz” – nawiązywały do 
zajęć matematycznych, dlatego Gmi-
nę Choroszcz na rysunkach można 
zobaczyć w postaci figur: kwadrato-
wych domów, trójkątnych dachów 
czy okrągłych drzew;

•	 „Eko super-moce Gminy Choroszcz” 
– nawiązywały do zajęć z przedsię-
biorczości, stąd prace dzieci poruszają 
tematy ekologii, segregowania odpa-
dów, a Gmina Choroszcz jest zielona 
i przyjazna przyrodzie;

•	 „Super-nowoczesna Gmina Cho-
roszcz” – to z kolei ukłon w stronę ro-
botyki, dlatego po Gminie Choroszcz 
przechadzają się super nowoczesne ro-
boty i inne skomplikowane maszyny. 

Wszystkie dzieci zadanie wykonały wy-
śmienicie, dlatego każdy uczestnik kon-
kursu – na pamiątkę udziału – otrzymał 
zestaw prezentów: list gratulacyjny od 
Burmistrza Choroszczy, słodkie lizaki, 
kolorowe balony, a także komplet kartek 
pocztowych oraz kalendarz na 2022 rok 
z nagrodzonymi pracami – po to, by siłę 
i moc SUPER-MOCY przedłużyć w czasie. 

Wystawa – prezentująca wszystkie zgło-
szone do konkursu prace dzieci, w tym 
momencie jest prezentowana na terenie 
Przedszkola Samorządowego im. Jana 
Pawła II w Choroszczy (można ją zoba-
czyć od strony ul. Powstania Stycznio-

wego), jednak planujemy ją przedstawiać 
także w szerszej przestrzeni publicznej, 
m.in. na Rynku 11 Listopada czy na pl. 
dr. Z. Brodowicza oraz w innych miejscach 
– tak, aby mieszkańcy, a także odwiedzają-
cy nas goście mogli zobaczyć jak pięknie 
nasze najmłodsze pokolenia przedstawiają 
Gminę Choroszcz. 

Jaka jest Gmina Choroszcz i jakie ma 
SUPER-MOCE? Prace dzieci pokazały 
to wyśmienicie: jest rodzinna, kolorowa, 
wesoła, bogata w tradycje i dumna z nich, 
a także wspaniale łącząca przeszłość z przy-
szłością. Dzięki pracom każdy ma szan-
sę zobaczyć i zrozumieć jak przyjaznym 
miejscem do życia jest Gmina Choroszcz, 
a najmłodsi choroszczanie – jej wspania-
łymi znawcami i prawdziwymi ambasa-
dorami. Wszyscy jesteśmy z tego bardzo 
dumni!
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Wspólny projekt edukacyjny z języka angielskiego 
placówek oświatowych w gminie Choroszcz

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku przypada 20 rocznica tego święta, które ustanowiono 
w Strasburgu w 2001r. przez Radę Europy. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy stworzyć wspólny projekt trzech placówek: 

Przedszkola Samorządowego w Choroszczy, Przedszkola Samorządowego w Barszczewie oraz Szkoły Podstawowej w Choroszczy. 
Osobami odpowiedzialnymi za projekt były: Małgorzata Hubbell, Iwona Sławińska, Monika Kuchcińska oraz Aneta Wysocka.

Tekst i Fot: Małgorzata Hubbell, Iwona Sławińska, Monika Kuchcińska, Aneta Wysocka

 Hasłem przewodnim  projektu było: EN-
GLISH IS FUN. Celem przedsięwzięcia 
było uświadomienie dzieciom, iż język 
angielski jest nie tylko bardzo potrzeb-
ny, ale również jego nauka niesie z sobą 
dużo przyjemności. Poszczególne grupy 
dzieci w trzech placówkach miały stwo-
rzyć plakat przedstawiający rzeczy ważne 
dla małego człowieka oraz te z których 
czerpie on najwięcej radości. Zajęcia roz-
poczynały się od wiersza recytowanego 
przez nauczyciela „I like cookies”. Na-
stępnie dzieci dobierały ilustracje przed-
miotów, o których mówił nauczyciel. 
W drugiej części zajęć to one opowiadały 
o tym co sprawia im przyjemność oraz 
wykonywały rysunki. Był to pierwszy etap 
projektu. Następnie nauczycielki wymieni-

ły się ze sobą plakatami i dzieci miały moż-
liwość obejrzeć i porozmawiać na temat 

prac kolegów i koleżanek z innych placó-
wek edukacyjnych w naszej gminie.

Podsumowanie projektu miało miejsce 
w Przedszkolu Samorządowym w Cho-
roszczy, 27 września 2021r. Podczas tego 
spotkania dzieci mogły wykazać się znajo-
mością języka angielskiego poprzez wspól-
ne rozwiązywanie zagadek oraz śpiewanie 
piosenek. W naszym spotkaniu wzięła 
udział pani dyrektor przedszkola Bożena 
Lenczewska, pogratulowała dzieciom su-
miennej pracy oraz zapału w nauce języka 
angielskiego.

Zakończeniem projektu była jego ewalu-
acja oraz ocena podjętych działań przez 
nauczycielki. Wspólnie stwierdziłyśmy, że 
współpraca trzech placówek: Przedszkola 
Samorządowego w Choroszczy, Przed-
szkola Samorządowego w Barszczewie 
oraz Szkoły Podstawowej w Choroszczy 
przyniosła ogromne korzyści zarówno dla 
naszych uczniów (uatrakcyjnienie zajęć 
oraz motywowanie do dalszej sumiennej 
nauki języka angielskiego) oraz dla nas 
(wymiana doświadczeń i pomysłów).

Efekty naszej wspólnej pracy w postaci 
plakatów można oglądać w Przedszkolu 
Samorządowym w Choroszczy.

Tupot małych stópek w Bibliotece 
Słoneczna jesień to doskonała okazja do dłuższego spaceru. Przedszkolaki z grupy 
Tygryski, z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, doskonale o tym wiedzą.

Tekst : OSzG Fot: M-GCKiS

Tygryski, pod opieką Pani Małgorzaty 
Hubbell, dowiedziały się na czym polega 
wypożyczanie książek, jakie kroki nale-
ży podjąć, aby zostać czytelnikiem/czką 
choroszczańskiej Biblioteki, zapoznały się 
z księgozbiorem i wraz z opiekunkami 
wybrały książeczki, które wypożyczyły do 
wspólnego czytania w swoim Przedszkolu.

Tematem przewodnim spotkania była ota-
czająca nas natura. Bibliotekarka wprowa-
dziła dzieci w temat zmieniających się pór 
roku, przemian jakie zachodzą w przyro-
dzie oraz przeczytała książkę, o tym, jak 
cenne i wartościowe jest przebywanie i ob-
serwowanie otaczającej nas natury. Dzieci 
miały też chwilę na relaksację z opowieścią 

o drzewie. Każde z nich przy zamknię-
tych powiekach wsłuchiwało się w słowa 
opowiadania, w którym to, same weszły 
w rolę rosnącego drzewka, doświadczają-
cego ciepła promieni słonecznych, spoko-

ju i radości, zmieniającej się pogody i pór 
roku. Pięknym, silnym, zachwalanym i do-
cenianym. Życzymy naszym milusińskim, 
aby tak dobrze czuły się każdego dnia i do 
zobaczenia niebawem w Bibliotece!

Próbna ewakuacja 
w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy

4 października 2021r. miała miejsce próbna ewakuacja Przedszkola 
Samorządowego w Choroszczy. 

Tekst i Fot: Przedszkole im. Jana Pawła II w Choroszczy

Dzieci zostały poinformowane o plano-
wanym wydarzeniu, tak więc świetnie 
wiedziały dlaczego nagle rozległ się dzwo-
nek i co należy wtedy zrobić. Ćwiczenia 
te powtarzane są regularnie w naszym 
przedszkolu, ponieważ bezpieczeństwo 

jest jednym z głównych priorytetów na-
szej placówki. Wszystko odbyło się bardzo 
sprawnie. Oczywiście największym zainte-
resowaniem cieszył się wóz strażacki, który 
po całej akcji można było dokładnie sobie 
obejrzeć.

Nasz Patron św. Jan Paweł II
Co roku w październiku przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego im. Jana 

Pawła II obchodzą tydzień poświęcony sylwetce patrona – św. Jana Pawła II.

Tekst i Fot: Przedszkole im. Jana Pawła II w Choroszczy

Jest to czas, w którym dzieci słuchają opowia-
dań przedstawiających życie patrona, wyko-
nują prace plastyczne poświęcone Papieżowi.

Dzieci wykonywały albumy dedykowane 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Każde 
dziecko wykonało jedną stronę, na któ-
rej przykleiło zdjęcie Ojca Św., a następnie 
ozdobiło je wg własnego pomysłu.  Przed-

szkolaki malowały flagi Watykanu oraz 
wykonywały koszyczki dla Jana Pawła II. 
Słuchały fragmentów różnych książek po-
święconych papieżowi. Słuchały i śpiewały 
ulubioną pieśń papieża “Barkę”. 

Był to czas pełen zadumy, ale także pozy-
tywnych emocji jakie zawsze towarzyszyły 
osobie Ojca świętego Jana Pawła II.
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Tradycyjny i nowoczesny – 22. Dzień Ogórka za nami!
22. Dzień Ogórka w Kruszewie odbył się w tym roku tradycyjnie – w pierwszą niedzielę września. Spotkaliśmy się wszyscy 5 września 2021 roku w tej podlaskiej wsi, 

słynącej z najlepszych na świecie ogórków, kapusty i niesamowitej, rodzinnej atmosfery. Wszyscy przyjeżdżający do wsi Kruszewo – nie tylko na Dzień Ogórka, 
są zawsze mile widziani i ugoszczeni  przez mieszkańców „czym chata bogata”.

Tekst: Paulina Krysiewicz  Fot.: M-GCKiS

Dzień Ogórka w Kruszewie jak zwy-
kle cieszył się oblężeniem wystawców 
– a wśród nich między innymi lokalni 
producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Kruszewskie Warzywa Herbowe oraz 
Narwiańskie Warzywa, miodziarze, bed-
narze, przeróżni rękodzielnicy i rzemieśl-
nicy z całej Polski. Na stoiskach można 
było nabyć prawdziwe cuda i smakowite 
rarytasy, wędliny, ciasta, chleby, biżuterię, 
drewniane zabawki, beczki, ekologiczne 
warzywa, kosmetyki oraz wiele innych. 
W tym dniu z Kruszewa nikt nie wyjechał 
z pustymi rękoma! Największym powo-
dzeniem cieszyły się oczywiście kruszew-
skie ogórki kiszone oraz kiszona kapusta.

Chwilę po rozstawieniu wszystkich stoisk 
handlowych oraz rękodzielniczych, na 
boisku przy budynku dawnej Szkoły Pod-
stawowej w Kruszewie widać było pierw-
szych odwiedzających, a ruch na wszyst-
kich drogach prowadzących do Kruszewa 
był zdecydowanie wzmożony.

O godz. 11:30 przed sceną swój występ dał 
Teatr Co Nieco (wywodzący się z Krusze-
wa) ze spektaklem „Cyrk na wesoło”. Za-
równo najmłodsi jak i nieco starsi świetnie 
się bawili podczas tego przedstawienia. 
Było, tak jak mówi sam tytuł spektaklu 
– WESOŁO!

Chwilę później, o godz. 12:30 – rozpoczę-
ła się Msza Święta w intencji lokalnych 
plantatorów. Po niej oficjalnego otwarcia 
22. Dnia Ogórka dokonał Burmistrz Cho-
roszczy – Robert Wardziński, Sołtys Wsi 
Kruszewo – Henryka Kiszkiel oraz Prezes 
Stowarzyszenia „Kruszewskie Warzywa 
Herbowe” – Artur Pawłuszewicz.

Występy na scenie 22. Dnia Ogórka roz-
począł zespół folklorystyczny działający 
w gminie Choroszcz, a mianowicie Klepa-
czanki z Klepacz.

Swoje stoiska na terenie imprezy mia-
ły m.in. takie instytucje jak : KRUS, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna oraz Główny Urząd Sta-
tystyczny. W namiocie Głównego 
Urzędu Statystycznego można było 

dokonać formalności w ramach Spisu 
Powszechnego, zaś w namiocie obok, 
w mobilnym punkcie szczepień zorga-
nizowanym przez SPP ZOZ oraz Urząd 
Miejski w Choroszczy, odbywały się 
szczepienia przeciwko COVID-19. Pod-
czas niedzielnego wydarzenia swoje sto-
iska miały również fundacje, które w tym 
dniu prowadziły zbiórki charytatywne, na 
rzecz chorych dzieci oraz osób dorosłych.

W Biurze Imprezy od momentu rozpo-
częcia imprezy, można było zgłosić wy-
hodowane przez siebie ogórki do konkur-
sów, które zostały zorganizowane właśnie 
z okazji święta tego warzywa. Konkursy 
odbywały się w trzech kategoriach: naj-
cięższy, najdłuższy oraz najdziwniejszy 
ogórek. Wszyscy chętni mogli się również 

zapisać do eliminacji Mistrzostw Świata 
w rzucie ogórkiem do beczki.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, któ-
re są doskonałą pamiątką z Kruszewa. 
Po ogłoszeniu wyników swój występ na 

scenie dał zespół Jarzębina, znany z te-
gorocznego Jarmarku Dominikańskie-
go, który to przechadzał się ze śpiewem 
na ustach po jarmarcznych alejkach. 
Chwilę później przyszedł czas na elimi-
nacje do Mistrzostw Świata w Rzucie 
Ogórkiem. Cieszyło się ono ogromnym 
powodzeniem, bowiem kolejka osób 
chętnych do rzutu była bardzo długa. 
Zabawy było co niemiara, a nawet nie-
celne rzuty były nagradzane brawami 
i okrzykami! Po eliminacjach, tłumy ze-
brane w Kruszewie tańczyły i śpiewa-
ły razem z zespołem Wodniczka, który 
przybył z miejscowości Szorce w powiecie 
monieckim. Następnie osoby wyłonione 
w drodze eliminacji zawalczyły o fina-
łowe miejsca w Mistrzostwach w Rzucie 
Ogórkiem: Mistrzynią została Pani Edy-
ta Siemieniuk, II miejsce zdobył Bartek 
Dziejma, zaś III – Julian Zalewski. Wszyscy 
zostali nagrodzeni spersonalizowanymi na 
Dzień Ogórka nagrodami oraz medalami, 
a Mistrzyni również pucharem. Po tych 
iście mistrzowskich emocjach na scenie po 
raz drugi zawitał zespół Wodniczka, które-
go rytmy porwały zarówno młodszych, jak 
i starszych.

Koncert finałowy 22. Dnia Ogórka w Kru-
szewie należał do zespołu DIADEM. Wy-
stęp w klimacie disco polo zdecydowanie 
rozgrzał widzów, a skoczna muzyka pod-
kręciła atmosferę do tego stopnia, że wi-
downia prosiła o więcej!

A więcej już za rok! Spotkajmy się 
w pierwszą niedzielę września przyszłego, 
oraz każdego kolejnego roku – w Kru-
szewie na Święcie Ogórka. Aby uczcić 
plony jakie daje nam matka natura, aby 
rozsmakować się w dziełach rąk ludz-
kich i kolekcjonować wspomnienia 
z podlaskiej wsi.

Patronat honorowy nad wrześniowym 
wydarzeniem sprawował Burmistrz Cho-
roszczy – Robert Wardziński. Podczas 
Dnia Ogórka gościliśmy w Kruszewie 
wiele osób z całej Polski, a nawet i świata. 
Wśród nich między innymi – Krzysztofa 
Truskolaskiego oraz Mieczysława Baszko. 
Serdecznie dziękujemy za obecność i tym 
samym docenienie naszych działań!

Takie imprezy jak Dzień Ogórka, odbywa-
jące się w Gminie Choroszcz są wspierane 
przez wiele organizacji, firm, instytucji. 
Podziękowania kierujemy w stronę Urzę-
du Miejskiego oraz Sekcji Obsługi Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy za nieodzowne 
wsparcie merytoryczne oraz techniczne 
organizacji Dnia Ogórka. Sponsorami  22. 
Dnia Ogórka w Kruszewie byli – Bank 
Spółdzielczy w Białymstoku – Oddział 
w Choroszczy, Schody Chudziński oraz 
Sklep budowlany PLUS Adam Jarosław 
Masłowski. Partnerami wydarzenia byli: 
mieszkańcy wsi Kruszewo, oraz Stowa-
rzyszenie „Kruszewskie Warzywa Herbo-
we”. Patronat medialny nad wydarzeniem 
sprawowała „Gazeta w Choroszczy”
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Malarstwo, człowiek, spotkanie
NIEMIANOWNIK – wyjątkowa zbiorowa wystawa malarstwa Grupy Artystycznej 1/14 rozpoczęła w Choroszczy swoje turnee po 
Polsce. Całość została otwarta uroczystym wernisażem 10 września 2021 roku w galerii Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Tekst: Monika Tekielska-Chmielewska Fot: M-GCKiS

Grupa Artystyczna 1/14 to zespół artystów 
plastyków – absolwentów Wydziału Arty-
stycznego UMCS w Lublinie w skład któ-
rej wchodzą:

Agata Dutkiewicz, Piotr Krukowski, 
Renata Gorączko, Małgorzata Gorzel, 
Małgorzata Hodary, Marek Olędzki, 
Grażyna Braun, Teresa Stasiak, Eweli-
na Ramotowska, Dorota Sadowa, Wan-
da Szawuła, Agnieszka Szady, Natalia 
Przesmycka

Swoją wystawę nazwali NIEMIANOW-
NIK, mając na celu podkreślenie części 
wspólnych – mianowników w postaci 
wspólnej drogi artystycznej w lublińskich 
pracowniach i pasję, oraz „nie” – bo w tym 
mianowniku są różnice w postaci osobo-
wości autorów, tematyki i techniki prac.

Koniecznie trzeba dodać, że mianowni-
kiem między 1/14, a M-GCKiS jest oso-

ba Eweliny Ramotowskiej,  która swoje 
pierwsze artystyczne kroki stawiała w pra-
cowni sztuk wizualnych naszego ośrod-
ka, by następnie zainicjować powstanie 
w nim miejsca do profesjonalnej ekspozycji 
sztuki – naszej aktualnej galerii. Następnie 
ukończyła szkołę podyplomową z zakresu 
arteterapii, malarstwo w UMCS w Lubli-
nie i sama została nauczycielką plastyki 
w liceum. Przy okazji NIEMIANOW-
NIKA drugi raz wystawiła swoje prace 
w M-GCKiS, tym razem w sąsiedztwie ob-
razów przyjaciół poznanych na studiach 
malarstwa – Grupy Artystycznej “1/14”.

Ewelina nie kryje, że ta artystyczna ścieżka 
wpłynęła na nią bardzo arteterapeutycz-
nie a NIEMIANOWNIK jest jej zwieńcze-
niem, naturalnym domknięciem podróży 
rozpoczętej właśnie w M-GCKiS.

Wernisaż otworzył p.o. Dyrektora Woj-
ciech Jastrzębski, przypominając, że 

w tym roku kolejno mieliśmy już otwarte 
wystawy grafik światowej sławy Salvadora 
Dali, retrospektywę malarstwa lokalnego 
zmarłego malarza Jana Reszecia, a po niej 
prac plastycznych obecnej mieszkanki 
Domu Pomocy Społęcznej „Trzy Dęby” 
w Choroszczy – Klaudii Stępińskiej. Bar-
dzo różnorodnie, więc ciekawie. Po nim 
zabrała głos kurator wystawy – Moni-
ka Tekielska-Chmielewska, a następnie 
członkinie grupy 1/14 Ewelina Ramo-
towska i Małgorzata Gorzel dziękując 
pracownikom M-GCKiS i sobie wzajem-
nie za to, że dość skomplikowane logi-
stycznie wydarzenie doszło do skutku 
i z pięknym efektem. Na koniec zebrani 
goście i autorzy mieli przyjemność obej-
rzeć pokaz wspólnych zdjęć ze studiów. 
Całość uświetnił swoją grą na żywo na 
trąbce Robert Ramotowski. Serdecznie 
dziękujemy.

Patrząc na to wydarzenie pobieżnie, moż-
na by powiedzieć, że spotkaliśmy się tu, 
aby poklepać się po pleckach, pogratulo-
wać, pouśmiechać, poudawać, że się nie 
znamy na sztuce, albo, że się na niej zna-
my. Powyglądać ładnie, zrobić selfie, po-
pić wina i się rozejść.  Tak - to fakt - tak 
wygląda zewnętrzne oblicze wernisaży. 
Bywa też, że staniemy mentalnie obok 
i spojrzymy głębiej, Chwilkę zawiesimy 
się, bez oceny prac, autorów i poza ca-
łym anturarzem, pomyślimy po co to? 
 
Widzimy tu obrazy różnych osób o różnej 
tematyce skomponowane najstaranniej jak 
się da, uroczą elegancką przestrzeń. Jed-
nak to co najważniejsze czego wernisaż jest 

wierzchołkiem to niewidoczna dla oczu góra 
logowa jaką jest człowiek – brzmi sztam-
powo owszem, bo znowuż trzeba spojrzeć 
głębiej – na ów człowieka jako twórcę z jego 
uczuciami, potrzebami, dążeniem do samo-
poznania i doskonałości, na jego zmagania, 
cierpienia, radości, zwątpienia i sukcesy. 
Pomyśleć o ludzkiej potrzebie wyrażania się 
twórczego niezależnie w jakiej dziedzinie 
i jaką techniką, o tym jak cenne jest to, że 
część z nas chce, pragnie i potrzebuje opo-
wiadać rzeczywistość swoim indywidual-
nym językiem, szukać swojej prawdy. Czy 
to nie jest szczególnie cenne w świecie, kie-
dy wszystko robi się zunifikowane i zama-
skowane, podzielone na algorytny? Czy nie 
można wysnuć śmiałej tezy, że nie zginiemy 
póki uchowamy w sobie potrzebę twórczego 
wyrażania się tym co jest w nas, nie bacząc 
na konwenanse? – podczas spotkania ku-
ratorka Monika podzieliła się powyższą 
refleksją  jako przykład powyższego na-
kreśliła drogę artystycznych i osobistych 
zmagań swojej byłej uczennicy Eweliny, 
której to między innymi wystawę miała 
zaszczyt otwierać w M-GCKiS.

Frekwencja i entuzjazm uczestników wy-
darzenia wskazywały na, że tworzenie 
okazji i korzystanie z możliwości spotkań 
są ogromnie ważne i dobre.

LEGO PRZYGODA 
– nowe zajęcia 

w M-GCKiS w Choroszczy
Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu Gminy Choroszcz 
z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

mogliśmy zrealizować nasz pomysł na nowe atrakcyjne zajęcia.

Tekst: M-GCKiS Graf: M.T-Ch

Od listopada ruszyły zajęcia LEGO PRZY-
GODA. Dzieci w wieku od 6 do 13 lat pod 
okiem i w towarzystwie arcysympatyczne-
go instruktora Łukasza Więcka będą mo-
gły wykazać się kreatywnością, zmysłem 
konstrukcyjnym i wyobraźnią budując 
najprawdziwszymi, nowiutkimi klockami 
LEGO.

Warto wspomnieć, że pan Łukasz Więcek 
w drużynie z muzykiem o pseudonimie 
Bas Tajpan zajął II miejsce w I polskiej 
edycji programu Lego Masters. A ponadto 

Łukasz od kilku lat jest naszym instrukto-
rem tańca nowoczesnego.  Fanom LEGO 
znany jest bardziej jako LukasData – pod 
tą prowadzi najpopularniejszy w kraju 
profil o tej tematyce na Instagramie.

Regularne zajęcia rozwijające umiejęt-
ności w zakresie technik budowania 
z klocków są nowością w naszym regionie! 
Przyznaje to sam instruktor. Potwierdziły 
to także zapisy bowiem wszystkie dostęp-
ne miejsca rozeszły się ekspresowo.
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Zielony Gil – czyli 400-letnia 
komedia na scenie M-GCKiS

Czy sztuka teatralna licząca ponad 400 lat może zainteresować współczesnego 
widza? O tym mogliśmy się przekonać w miniony piątek w Choroszczy gdzie na 

scenie M-GCKiS odbył się spektakl w wykonaniu zespołu teatralnego The M.A.S.K. 
z Bielska Podlaskiego pt. „Zielony Gil”.

Tekst: Adam Kamieński Fot.: Łukasz Kalinowski

Spektakl „Zielony Gil”  na podstawie ko-
mediodramatu Tirsa de Moliny po raz 
pierwszy został wystawiony w Toledo 
w 1615 roku. Komedia w języku polskim 
ukazała się w 1953 roku w przekładzie 
i adaptacji Juliana Tuwima. Aktorzy 
z Bielska Podlaskiego dorzucili swoje trzy 
grosze, więc mieliśmy w piątkowy wieczór 
wyjątkową ucztę.

Sama fabuła spektaklu porusza wielopię-
trowo farsowy wątek przebrania kobiety 
za mężczyznę. Sztuka odznacza się zna-
komitą konstrukcją, wciąga widza w sam 

środek akcji. Postać głównej bohaterki, 
która jest spiritus movens całej intrygi, 
dominuje w sztuce, spychając w cień mę-
skich protagonistów. W świecie w pewien 
sposób odwróconym pozwala to autoro-
wi uzyskać dla swojej bohaterki wolność 
działania, której w ramach konwencjonal-
nej sytuacji społecznej, by nie miała. Autor 
spogląda na świat i jego przypadki niczym 
na olbrzymią szachownicę, obserwując 
z kpiną i pobłażaniem rozgrywane na niej 
posunięcia. Tirso nie pastwi się nad swo-
imi bohaterami. Chwiejność i interesow-
ność don Martina, zapamiętanie Diany 
w doprowadzeniu podłego kochanka do 
ołtarza zasługują na pobłażanie. Drama-
topisarz stara się by widz mógł utożsamić 
się z racjami każdego z jego bohaterów, 
niezależnie od jego słabości i grzechów, 
wspólnych w ujęciu autora wszystkim lu-
dziom.

Co zaś do teatru M.A.S.K. , który wystąpił 
po raz trzeci w Choroszczy przyciągając 
rzesze widzów, śmiało można stwierdzić 
że potrzeba nam więcej takich teatrów. 
Zaangażowani młodzi, aktorzy pod opie-
ką Mateusza Sacharzewskiego, wkładają 
całe serce w swoje role co owocuje wizją 
wspaniałej przygody z teatrem nie tylko 
dla nich samych ale i dla licznej rzeszy od-
biorców.

XIX Kawiarenka Historyczna
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury 

i Sportu zorganizowali wspólnie kolejne, już XIX spotkanie w ramach  
Kawiarenki Historycznej.

Tekst: Monika T-Ch  Graf.: Ł.K.

Zaproszony gość płk POW Piotr Augu-
stynowicz, Komendant Główny Polskiej 
Organizacji Wojskowej wraz z preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy 
- Józefem Waczyńskim w obecności wi-
dzów, rozmawiali o Polskiej Organizacji 
Wojskowej i postaci Józefa Piłsudskiego 
z uwzględnieniem naszego regionu, a ofi-
cjalny tytuł spotkania brzmiał „Drogi do 
niepodległości”. 

W rozmowie nie zabrakło wątków z cho-
roszczańską birżą w tle. Zdjęcie birży sta-
nowiło też bardzo ciekawe tło podczas 
transmisji online.

Podczas transmitowania XIX Kawiarenki 
Historycznej wypróbowaliśmy nowy element 
wyposażenia technicznego M-GCKiS, a 
mianowicie tło fotorgaficzne green screen, 
które umożliwia nałożenie cyfrowe do-
wolnego tła za nagrywaną postacią.

Spotkanie odbyło się w sali nagraniowej 
M-GCKiS w Choroszczy 27 października 
2021 roku i było transmitowane na pro-
filu M-GCKiS na FB. Można je teraz od-
tworzyć w dowolnym czasie. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania się z historią 
i przekonania się jak sprawdza się nowy  
sprzęt.

Zapraszamy do „Kina Zagadka”
Kino „Zagadka” to cykl filmów prezentowanych w M-GCKiS 

w Choroszczy na dużym ekranie, przy doskonałym, kinowym 
nagłośnieniu. Jeden z filmów w miesiącu jest zawsze dla dzieci, drugi 

– dla widzów dorosłych. Wstęp jest bezpłatny, a dodatkowo każdy 
może skosztować pysznego i gorącego popcornu! 

“Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 
na scenie M-GCKiS

W jesienne niedzielne popołudnie października w auli Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy wszyscy mali i duzi miłośnicy kultury mogli obejrzeć 

spektakl „Królewna Śnieżka” w wykonaniu Teatru Rodziców działającego przy 
Przedszkolu Niepublicznym nr 6 im. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

Tekst i Fot.: Paulina Krysiewicz 

W ramach projektu „Kulturą po Podlasiu”, 
współfinansowanego przez Województwo 
Podlaskie, dzieci i całe rodziny z woje-
wództwa podlaskiego – w różnych zakąt-
kach naszego województwa – mają moż-
liwość obejrzenia baśniowego spektaklu 
o Królewnie Śnieżce .

Po powitaniu przez księdza Andrzeja Szcze-
pańczyka z choroszczańskiej parafii, wśród 
baśniowej scenerii pojawiła się macocha 
Śnieżki, która jak mówi znana wszystkim 

baśń o Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach 
chciała zgładzić Śnieżkę za jej nieskazitelną 
urodę. Dalsza akcja baśni przedstawiona 
na scenie auli M-GCKiS przebiegała zgod-
nie z oryginałem baśni jaką jest „Królewna 
Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”.

Widzowie mogli zobaczyć zarówno my-
śliwego, zwierzęta leśne, krasnoludków 
i wybawcę Śnieżki – Księcia. Zakończenie 
tego spektaklu oczywiście było szczęśliwe 
i przyniosło wesoły i taneczny finał.
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Przejmująca wystawa z wernisażem
w Dniu Zadusznym 

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, 
Gmina Choroszcz i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 

serdecznie zapraszają na wystawę Zagłada w Nowosiółkach, której wernisaż odbył się 
w Dzień Zaduszny – 2 listopada 2021 r. w Galerii M-GCKiS w Choroszczy. Wystawę 

będzie można oglądać w dni powszednie od godziny 8:00 do 20:00 oraz
w soboty od 9:00 do 11:30 do końca listopada br.

Tekst: Paulina Krysiewicz  Graf.: Monika T-Ch

Rok rocznie – w sierpniu – przypada rocz-
nica zagłady pacjentów choroszczańskiego 
szpitala. Nie jest to szeroko znana historia, 
mimo, iż w lesie w Nowosiółkach, nieopo-
dal Choroszczy znajduje się pomnik upa-
miętniający to wydarzenie. Niewiele mówi 
się o tych bestialskich czynach. Na terenie 
szpitala znajduje się również obelisk, który 
swoją obecnością przypomina o strasznym 
losie, jaki spotkał pacjentów i lekarzy tego 
szpitala.

Dr Roman Markuszewicz, ówczesny lekarz, 
w 1949 roku tak wspominał te tragiczne 
wydarzenia: Gdy Niemcy w 1941 roku za-
jęli Choroszcz, wydział szkolnictwa komen-
dy polowej na czele z lekarzem sztabowym 
dr Cenzlerem, zainteresował się szpitalem. 
Budynki szpitalne miały być przeznaczone 
dla jeńców wojennych, a co za tym idzie 
pacjenci szpitala mieli zostać w cudzysłowu 
„ewakuowani”. I tak się wszystko zaczęło, 
wszystko co doprowadziło do śmierci około 
pięciuset osób – pacjentów Szpitala Psychia-
trycznego w Choroszczy – niewinnych ludzi, 
nazywanych przez Niemców „balastem spo-
łeczeństwa”… Opiekunowie, pełniący wów-
czas opiekę nad chorymi psychicznie przeby-
wającymi w szpitalu zostali poinformowani, 
że będą oni odwiezieni do Warszawy. Szyb-
ko jednak prawda została obnażona. Niem-
cy zapowiedzieli, iż za w najbliższym czasie 
zabiorą pacjentów ze szpitala.  Chorych 
wywożono do lasku pod Nowosiółkami. Ta 

ewakuacja była początkiem ich drogi bez 
powrotu… Do Choroszczy wracały już puste 
wozy, a w lesie było słychać salwy karabinów. 
Żołnierze niemieccy dopuścili się mordu na 
tych – ducha winnych ludziach..Nielicznym 
udało się uciec do okolicznych chat, a ze-
wsząd było słychać krzyki, płacz modlitwy, 
prośby… które i tak były zagłuszane przez 
dźwięki karabinów.

W poczet pamięci o pomordowanych i jako 
wyraz szacunku – w 2021 roku – pacjen-
ci choroszczańskiego szpitala – różnych 
oddziałów (wymóg anonimowości wy-
klucza wymienienie autorów prac z imie-
nia i nazwiska), pod kierunkiem swoich 
arteterapeutek i terapeutek zajęciowych, 
stworzyli prace plastyczne upamiętniające 
te tragiczne wydarzenia z 1941 roku. Wy-
konane prace stanowią zestaw pod tytułem 
Zagłada w Nowosiółkach. Prace wykonane 
zostały rozmaitymi technikami, łączy je 
jednak jedno – zawierają w sobie ogrom-
ny ładunek emocjonalny i są niezwykle 

poruszające. Wystawa, która gości w mu-
rach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy, jest wystawą po-
konkursową, a fakt, że może ona ujrzeć 
światło dzienne dzięki wystawie w galerii 

choroszczańskiego Centrum Kultury – jest 
wyrazem szacunku dla obecnych pacjen-
tów SPP ZOZ im. Dr St. Deresza w Cho-
roszczy i pokłonem w kierunku ówcze-
snych pomordowanych w 1941 r.

Wolontariat w M-GCKiS
Niezapomniana przygoda i doświadczenie zawodowe

Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy 

zaprasza młodzież z klas VII i VIII 
SP na niesamowitą przygodę 

jaką jest wolontariat.

Jeśli chcesz mieć wpływ na kształt 
wydarzeń, które organizuje Miejsko
-Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Choroszczy, zostań wolontariuszem!

Wolontariat w Centrum-Kultury
i Sportu w Choroszczy to nie tylko 

praca przy organizowanych przedsię-
wzięciach, ale również szansa na reali-

zowanie własnych projektów kultu-
ralnych i sportowych oraz możliwość 
włączania się w akcje charytatywne 

(WOŚP, Szlachetna Paczka itp.).

Korzyści z wolontariatu:
• wspomaganie kariery zawodowej
• doświadczenia w pracy

w instytucji kultury
• tworzenie wydarzeń od 

“podszewki”
• nawiązanie wielu ciekawych 

kontaktów
• rozwój, odkrywanie własnych 

talentów

Pamiętaj, że nauczyć się czegoś, ale 
tego nie robić, to tak, jakby się wcale 

tego nie nauczyć. Wiedzieć coś, ale nie 
wprowadzać wiedzy w czyn,

to tak, jakby wcale nie wiedzieć.

Jeżeli jesteś zdecydowana/ny na 
przygodę z wolontariatem zaprasza-

my do zgłoszeń:
kultura@choroszcz.pl, 85 7191431,
poprzez FB M-GCKiS w Chorszczy 
lub osobiście w biurze Centrum.

Nie czekaj !!!
Twórz z Nami Kulturę!

Spotkanie z autorką dla dzieci 
W poniedziałek 20 września z samego rana aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy wypełniła się gwarem przedszkolaków, a to wszystko za sprawą 

spotkania z autorką i wydawczynią książek dla dzieci – Katarzyną Janowicz-Timofi ejew. 

Tekst: Paulina Krysiewicz Fot: M-GCKiS

Na spotkanie przybyły dwie grupy 
przedszkolne – Pszczółki z Przedszko-
la Samorządowego im. Jana Pawła II
w Choroszczy oraz Fantastyczni z Nie-
publicznego Przedszkola Czerwone 
Serduszko, mieszczącego się również
w Choroszczy. Autorka opowiedziała
w barwny sposób o swoich książeczkach, 
a dzieci aktywnie uczestniczyły w tym 
spotkaniu dzieląc się swoimi przygodami 
z książką. Katarzyna Janowicz-Timofi e-
jew napisała i wydała takie książeczki jak:
„W starym ogrodzie”, „Antolce, co zimy 
nie lubiła”, „Azorek” oraz kilka innych 
ciekawych i ciepłych opowieści dla dzieci, 
ale nie tylko. Książeczki Pani Kasi nadają 
się doskonale do rodzinnego czytania! Po 
spotkaniu przyszedł czas na upominki, 
które dzieci przygotowały specjalnie na 
okazję spotkania z autorką – laurki, kwiaty, 
ilustracje do jednej z książeczek. Nie obyło 

się również bez autografów w autorskich 
książeczkach. 

Biblioteka w Choroszczy otrzymała w darze 
kilka książeczek Pani Katarzyny, które już 
można wypożyczyć w dziale dla dzieci. 
Spotkanie te odbyło się dzięki zaanga-
żowaniu emerytek, aktywnych czytelni-
czek choroszczańskiej biblioteki, było ono 
bowiem nagrodą za zdobycie I miejsca
w powiatowym konkursie „Wypromuj 
swoją bibliotekę” w którym wzięły udział
i zwyciężyły Panie: Eulalia Rutkowska oraz 
Dorota Wilczyńska (więcej o konkursie na str. 14)

Dziękujemy serdecznie Książnicy Pod-
laskiej za tak wspaniałą nagrodę, która 
dzięki swojej realizacji wywołała uśmiech 
na twarzy niejednego przedszkolaka
– w Dniu Przedszkolaka, który przypada 
właśnie 20 września. 
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Biblioteka i Czytelniczki nagrodzone 
w konkursie powiatowym 

13 października 2021 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 
(Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) wspólnie ze Starostwem Powiatu 

Białostockiego i przy wsparciu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu 
Podlaskiego w Białymstoku zorganizowała spotkanie stacjonarne ph. „Biblioteki 
działają” na którym obecne były bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Choroszczy oraz przedstawicielka Dyskusyjnego Klubu Książki, emerytka z Koła 
Emerytów i Rencistów nr 15 – Dorota Wilczyńska. 

Tekst: Paulina Krysiewicz Fot: OSzG, Dorota Wilczyńska i Eulalia Rutkowska

Spotkanie odbyło się w siedzibie Książnicy 
Podlaskiej w Białymstoku i było również 
podsumowaniem konkursu powiatowego 
„Zareklamuj swoją bibliotekę”, który skie-
rowany był do społeczności 50+.

Na wstępie swój występ akordeonowy dał 
uczeń szkoły muzycznej II st.– Tomasz 
Horodeński. Następnie obecne podczas 
spotkania bibliotekarki z Łomży oraz Za-
błudowa zaprezentowały swoje działania, 
które przeprowadziły na przestrzeni ostat-
nich lat. Było to doskonałą okazją do wy-
miany doświadczeń międzybibliotecznych.

Punktem kulminacyjnym środy w Książ-
nicy Podlaskiej było rozstrzygnięcie kon-
kursu powiatowego w którym to pod 
opieką merytoryczną bibliotekarek z Cho-
roszczy, udział wzięły dwie przedstawiciel-
ki, aktywne czytelniczki choroszczańskiej 

biblioteki – Eulalia Rutkowska oraz Doro-
ta Wilczyńska. Panie stworzyły hasło pro-
mujące bibliotekę w Choroszczy („Czy(ta) 
Pani? Tylko z Biblioteki w Choroszczy”) 
oraz stworzyły fotografię – kolaż na któ-
rej, cytując członkinię Jury  – Małgorzatę 
Dobkowską – czytelniczki sprytnie wyko-
rzystały leżaczki z „akcji letniej” stojące 
przed biblioteką i M-GCKiS, pozując na 

nich z uśmiechem i książkami. Zgłosze-
nie konkursowe Pań z naszej biblioteki 
otrzymało I miejsce w konkursie powia-
towym. Jest to niezwykłe wyróżnienie na 
tle powiatu białostockiego oraz bibliotek 
publicznych województwa podlaskiego. 
Owoc tej pracy konkursowej można zo-
baczyć na załączonych fotografiach oraz 
w specjalnie wydanych kalendarzu na 
2022 roku wydanych przez Organizatorów 
oraz Współorganizatorów konkursu. Na-
grodami w tym konkursie były podarunki 

dla uczestników oraz każdej z bibliotek, 
w tym spotkania autorskie – w chorosz-
czańskiej bibliotece już we wrześniu, dzię-
ki zaangażowaniu Pań emerytek w tym 
konkursie, odbyło się spotkanie z autorką 
dziecięcą Katarzyną Janowicz-Timofiejew, 
na którym gościły przedszkolaki. Serdecz-
nie dziękujemy za organizację oraz całą 
wspaniałą otoczkę tego konkursu oraz za 
docenienie pracy zespołu, mając nadzieję, 
że poskutkuje ono m.in. jeszcze większym 
wzrostem czytelnictwa w naszej gminie.
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Od lat w trosce o środowisko naturalne 
Gazeta w Choroszczy jest drukowana 

na papierze ekologicznym.

Prowadzisz biznes na rynku lokalnym?
Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców 

Gminy Choroszcz?
ZAREKLAMUJ SIĘ w Gazecie w Choroszczy

3000 egzemplaży, bezpłatna, dostępna w Choroszczy 
i w najdalszych zakątkach Gminy, w sklapach, instytucjach, 

urzędach, wydawana 4-5 razy do roku.

Wystawa ilustracji Emilii Dziubak 
i warsztaty wokół wystawy 

Biblioteka Publiczna w Choroszczy, dzięki uprzejmości Wydawnictwa Mamania zorga-
nizowała wystawę wspaniałej ilustratorki Emilii Dziubak, która na przełomie 9-28 paź-
dziernika gościła w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Tekst: OszG Fot: M-GCKiS

Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 
9.10.2021 i współtowarzyszyło tegorocz-
nej choroszczańskiej Nocy Bibliotek. 
Wystawa składała się z 8 wielkoformato-
wych ilustracji, pochodzących z książek 
Martina Widmarka “Tyczka” i “Dom, 
który się przebudził”. Podczas trwania 
wystawy, prócz wszystkich zaintereso-
wanych, odwiedziły ją również grupy 
przedszkolne z Przedszkola Samorządo-
wego im. Jana Pawła II. Pomiędzy ilu-
stracjami odbyło się wspólne czytanie 
dwóch książek, których wystawa była 
odzwierciedleniem. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Choroszczy ma w swoich 
zbiorach prawie wszystkie książki pol-
skiego nakładu, które ilustrowała Emilia 

Dziubak. Zachęcamy do zapoznania się, 
oraz wypożyczania.

Grupy dzieci z choroszczańskiego Przed-
szkola Samorządowego im. Jana Pawła 
II miały okazję uczestniczyć w warsz-
tatach przygotowanych wokół wysta-
wy ilustracji Emilii Dziubak. Grupa 
„Liski” pod opieką Moniki Pawłow-
skiej  oraz grupa „Motylki” pod opie-
ką Marty Paradowicz i Janiny Duliniec 
zwiedziła wystawę a także wysłuchała 
opowieści „Dom, który się przebudził” 
i „Tyczka, w krainie szczęścia” autor-
stwa Martina Widmarka we współpracy 
z Emilią Dziubak. Następnie przed-
szkolaki wzięły udział w warszta-

tach plastycznych przygotowanych 
na podstawie przeczytanych książek. 
Dzieci wspaniale zilustrowały fanta-
styczne domy, w których nie zabrakło pa-
jąków, tęczowych dymów z kominów  
i krainy szczęścia, gdzie królowały kolo-
rowe postacie ze świata przyrody.

Na zakończenie przedszkolaki dowiedzia-
ły się jakie kroki należy podjąć, aby zostać 
czytelnikiem Biblioteki. Usłyszały o pro-
jekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym 
realizowanym  w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki człowiek” 
Instytutu Książki, w którym Biblioteka 
bierze czynny udział. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania Biblioteki i co-
dziennego czytania z dzieckiem. Każde 
dziecko w wieku przedszkolnym, które 

przyjdzie do naszej Biblioteki otrzyma 
w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czy-
telniczą na dobry czytelniczy start. Mamy 
nadzieję, że przedszkolaki, które poznały 
tak ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa- jakim jest Biblioteka- zosta-
ną z nami na lata, stając się tym samym 
aktywnymi uczestnikami życia kultural-
nego Choroszczy.
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Nocą w bibliotece
Noc Bibliotek za nami. “Czytanie wzmacnia” – pod takim hasłem 9 października 

2021 roku w naszej bibliotece odbyła się ogólnopolska akcja – Noc Bibliotek. Były to 
3 godziny pełne zabaw i animacji skupionych wokół czytelnictwa. 

Tekst: Paulina Krysiewicz  Fot: M-GCKiS

W galerii Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, miesz-
czącej się tuż obok biblioteki zebrała się 
dwudziestka uczestników i uczestniczek, 
którzy uczestniczyli w atrakcjach zapew-
nionych przez bibliotekarki oraz anima-
torki z formacji Animacje Fascynacje. 

Wieczorne wydarzenie otworzył p.o. Dy-
rektora Wojciech Jastrzębski oraz biblio-
tekarki – Olga Szutkiewicz-Gola i Paulina 
Krysiewicz. Pierwszym punktem chorosz-
czańskiej Nocy Bibliotek było otwarcie 
wystawy ilustracji Emilii Dziubak. Ilu-
stracje pochodzące z książek Martina 
Widmarka – “Tyczka” oraz “Dom, który 
się przebudził” goszczą w Choroszczy do 
końca października. Otwarcie tej wystawy 
było doskonałą atrakcją współtowarzyszą-
cą tegorocznej Nocy Bibliotek. 

Wśród zabaw tego wieczoru były m.in. 
: bieg z książką na głowie, biblioteczne 
podchody, dyskoteka, czytanie na wyści-
gi, warsztaty z robienia zakładek książko-
wych, kalambury i wiele innych, których 
nie sposób wymienić. Na uczestników i 
uczestniczki czekał również poczęstunek, 
który odbył się w oddziale dziecięcym na-
szej biblioteki. Noc Bibliotek była również 
doskonałą okazją do nocnego wypożycze-
nia książek.  Punktualnie o 22:00 nastąpi-

ło podsumowanie tych aktywnych trzech 
wspólnych godzin, przyszedł również czas 
na wspólną fotografię. Wszyscy obec-
ni podczas tej bibliotecznej fety opuścili 
nasze mury nie tylko z książkami, każdy 
bowiem otrzymał pamiątkowy, spersona-
lizowany na sobotnie wydarzenie – ku-
bek na jesienne herbatki i zakładki. Naj-
aktywniejszym udało się również zdobyć 
nagrody książkowe. Noc Bibliotek 2021 
pozostała już tylko wspomnieniem, ale za-
pewne barwnym i motywującym do czy-
tania i aktywnego uczestnictwa w życiu 
biblioteki.

Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja prze-
konująca do czytania poprzez promo-
cję lokalnych bibliotek jako najbliższych 
miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi 
zasobami i bezpłatną ofertą dla społecz-
ności, sprzyjających wymianie idei i in-
tegracji. W 2021 roku przypadło już VII 
wydanie tej wieczorno-nocnej imprezy na 
cześć bibliotek w całej Polsce. Centrum 
Edukacji Obywatelskiej akcję zainicjo-
wało i rozwija pod patronatem Biblioteki 
Narodowej, z udziałem współorganizato-
rów – Fundacji ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom oraz Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, a także 
licznych partnerów i patronów.

Zajęcia biblioteczne 
Biblioteka Młodego Człowieka

Wyczekany pierwszy październikowy wtorek wniósł do biblioteki mnóstwo gwaru, 
uśmiechu i radości. W tym dniu – 5 października – odbyły się bowiem pierwsze 

w tym sezonie zajęcia biblioteczne “Biblioteka Młodego Człowieka”. 

Tekst i Fot.: Paulina Krysiewicz

Podczas zajęć bibliotecznych odbywają-
cych się w bibliotece w Choroszczy każde 
z dzieci ma okazję pobudzić swoją wy-
obraźnie na przeróżne sposoby, rozbudzić 
potrzeby czytania oraz miło i kreatywnie 
spędzić czas wolny po przedszkolu/szkole. 
Zaplanowane są m.in. “bajki-czytajki”, za-
jęcia plastyczne i artystyczne, zapoznanie 
z robotem Photon, zajęcia tematyczne 
o porach roku, zawodach, zwierzętach, 
tworzenie własnych puzzli i wiele innych. 
Zajęcia biblioteczne są również doskona-
łą lekcją o tym, że każdy z nas jest wyjąt-
kowy i jedyny w swoim rodzaju, a każda 

wykonana małymi rączkami praca ma 
indywidualny – wyjątkowy charakter.
Podczas dotychczasowych zajęć dzieci 
miały okazję m.in. odwiedzić wystawę 
ilustracji Emilii Dziubak mieszczącą się 
w galerii M-GCKiS, wysłuchać opowieści 
relaksacyjnych oraz moralistycznych, czy 
też z elementem zagadki, jak i zatańczyć 
do muzyki “Walc kwiatów ”. Nie zabrakło 
również prac plastycznych i kreatywnych, 
które pochłaniały małych uczestników 
i uczestniczki w całości. Miejmy nadzieję, 
że zajęcia biblioteczne potrwają w tym se-
zonie jak najdłużej i bez przerwy.

Zajęcia z Kreatywnej Plastyki
Od października, w czwartki, ruszyły zajęcia z Kreatywnej Plastyki. Oryginalne, 

prawdziwie twórcze zabawy i działania plastyczne, co tydzień prowadzone są 
w pracowni plastycznej M-GCKiS.

Tekst i Fot.: OSzG

Zajęcia prowadzone przez naszą bibliote-
karkę Olgę Szutkiewicz-Gola mają na celu 
przede wszystkim zaspokajanie natural-
nej potrzeby tworzenia i aktywności pla-
stycznej w zakresie eksperymentowania 
z rozmaitymi materiałami, narzędziami 
i technikami plastycznymi, rozwijanie wy-
obraźni i kreatywności. Dzieci tworzą pra-
ce plastyczne inspirowane własną nieskrę-
powaną wyobraźnią, przyrodą, naturą i ich 
najbliższym otoczeniem, za pomocą róż-
nych technik rysunkowych, malarskich, 
graficznych, papierowych i mieszanych. 
Tym samym wzmacniają w sobie postawę 
proekologiczną oraz poczucie sprawczości 
i wiary we własne możliwości.
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Radny i animator sportu Jacek Dąbrowski – nagrodzony
Miło nam poinformować, że radny Rady Miejskiej w Choroszczy i wieloletni animator 

sportu w Gminie Choroszcz – Jacek Dąbrowski, podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej 
w Choroszczy w dniu 30 września 2021 roku został uhonorowany przez Burmistrza 

Choroszczy Roberta Wardzińskiego za swoje osiągnięcia w zakresie sportu. 

Tekst i Fot.: WJ

Jacek Dąbrowski otrzymał podziękowa-
nia za szczególne osiągnięcia w zakresie 
sportu, a mianowicie za wygraną wraz 
z zespołem „Strzelec Białystok-Cho-
roszcz” w Mistrzostwach Polski Retro 
Ligi, a także za zajęcie 1. miejsca w finale 
Konkursu Wiedzy Olimpijskiej w katego-
rii OPEN w 2021 roku. 

Jacek Dąbrowski jest radnym Gminy 
Choroszcz, ale przede wszystkim jest 
wieloletnim animatorem sportu: od lat 
prowadzi LZS „Korona” Choroszcz, spra-
wuje pieczę nad Turniejem Szachowym 
„O szablę hetmana Branickiego”, na tere-
nie Gminy Choroszcz inicjuje wiele akcji 
stricte sportowych: meczów, turniejów, 
zawodów czy sparingów, a także podej-
muje wiele inicjatyw okołosportowych: 

takich jak konkursy wiedzy z zakresu 
sportu, do których zachęca młodzież 
i dorosłych mieszkańców Gminy; sam 
także w takich potyczkach bierze udział. 
I to z sukcesem.

W związku z tym, w imieniu Społeczno-
ści Gminy Choroszcz, Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński podziękował 
J. Dąbrowskiemu za podejmowanie tak 
kreatywnych sportowych inicjatyw, któ-
re nie tylko aktywizują lokalną społecz-
ność, lecz także rozsławiają dobre imię 
Gminy Choroszcz w regionie i kraju,  
a nade wszystko  za krzewienie najlep-
szych zasad sportowych. Bo sport, ten 
obecny w Gminie Choroszcz, to nie tylko 
aktywność fizyczna – to także trening po-
staw moralnych. 

Izbiszcze Mistrzem Ligi Gminnej
Sezon 2021 Piłkarskiej Ligi Gminnej za-
kończony – w trwających od 23 maja roz-
grywkach najlepsze okazały się Izbiszcze, 
które w tabeli wyprzedziły LZS Choroszcz i 
Lambadę Choroszcz. Kolejne miejsca zajęły 
drużyny: O.Z. Dobrzyniówka (4), Zaczerla-
ny (5), YellowCity (6) i Fuzja Klepacze (7). 

Strzelec Białystok (Choroszcz) Mistrzem Retro Ligi 2021
Retro Liga to rozgrywki piłkarskie na pełnowymiarowym boisku gdzie zawodnicy 
reprezentują przedwojenne drużyny, grając w zrekonstruowanych strojach z tamtej 

epoki. Zasady są także zbliżone do zasad z tamtych lat.

Tekst: WJ

W rozgrywkach wzięła udział drużyna 
stworzona przez Jacka Dąbrowskiego czy-
li Strzelec Białystok (Choroszcz). W roz-
grywkach oprócz Strzelca wzięły udział 
Czarni Lwów, Hakoach Będzin, LKS 
Lechja Lwów, WKS 10PP Łowicz, WKS 
37PP Kutno, WKS Grodno, WKS Śmigły 

Wilno. Końcowy bilans Strzelca to 6-0-1 – 
trzy mecze zostały rozegrane na Stadionie 
Miejskim w Choroszczy, a jedyna porażka 
nastąpiła w ostatnim meczu sezonu. Gra-
tulujemy! Ponadto zawodnik strzelca Rafał 
Fiesiak został ex-aequeo królem strzelców 
rozgrywek!

Narew Choroszcz (prawie) zakończyła rundę jesienną A-klasy
W poprzednim sezonie seniorzy Narwi 
Choroszcz nie utrzymali miejsca w Lidze 
Okręgowej i w bieżącym sezonie grają na 
poziomie A-klasy. Wyniki Narwi w rundzie 
jesiennej to wygrane: 6-1 z Piłkawką Biały-
stok, 2-0 z Magnatem Juchnowiec Kościel-
ny, 4-1 z KS II Wasilków, 2-1 z Supraślanką 
Supraśl, 2-1 z Włókniarzem Białystok, 4-1 
z KS Sokoły, remis1-1 z ŁKS 1926 II Łomża 

i porażki 0-4 z Hetmanem Tykocin, 1-3 
z Turośnianką Turośń Kościelna i 0-6 z GKS 
Rutki. Po 10 kolejkach Narew Choroszcz 
zajmuje w tabeli z dorobkiem 19 punktów 
4 miejsce i ma 7 punktową stratę do lide-
rującego ŁKS 1926 II Łomża – awans do 
Klasy Okręgowej uzyska tylko jedna dru-
żyna. Do rozegrania pozostał Narwi jeszcze 
jeden mecz z Koroną Dobrzyniewo Duże. 

Weź udział
w Biegu Niepodległości 

w Choroszczy!
Burmistrz Choroszczy wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy zapraszają do udziału w tegorocznym Biegu Niepodległości z okazji 
103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Bieg odbędzie się 13 listopada.

Tekst: WJ

Wpisowe dla biegu wynosi 40 zł od osoby 
(50 zł w dniu biegu), a na każdego uczest-
nika – bez względu na wynik sportowy, 
będzie czekał pamiątkowy medal ufundo-
wany przez Burmistrza Choroszczy, a tak-
że okolicznościowy gadżet w postaci kub-
ka. Oprócz tego, najlepsi w kategoriach: 
damskiej i męskiej (ogólnej, a także gmin-

nej) otrzymają statuetki i nagrody. Jako, 
że w tym roku obchodzimy 103. rocznicę 
odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
zawodnik, który ukończy Bieg Niepodle-
głości w Choroszczy na 103. miejscu, tak-
że zostanie wyróżniony. Zapisać się moż-
na poprzez portal: elektronicznezapisy.pl 
Zapraszamy!

Utrudnienia w ruchu 9 listopada w związku 
z Biegiem Niepodległości

Sobota 13 listopada będzie w Cho-
roszczy świętem biegaczy, którzy 
dla upamiętnienia 103 rocznicy 
odzyskania niepodległości we-
zmą udział w choroszczańskim 
Biegu Niepodległości. W związku 
z tym, na części ulic naszego miasta 
i gminy będą utrudnienia w ruchu 
drogowym.

Z ruchu kołowego zostaną 
czasowo wyłączone w godzinach 
11:30 – 13:30:

1. ul. Rynek 11 Listopada

2. ul. A. Mickiewicza - do skrętu 
w ul. Białostocką

3. ul. Białostocka - na całej 
długości, aż do miejscowości 
Sienkiewicze

4. ul. Zastawie II - na całej długo-
ści

5. ul. Zastawie I - od skrzyżowania 

z ul. Zastawie II - do skrzyżowa-
nia z ul. Piaskową i ul. Domini-
kańską

6. ul. Dominikańska - na całej 
długości

Wzdłuż Szosy Kruszewskiej tra-
sa będzie wiodła ścieżką rowero- 
wą, Szosa Kruszewska będzie 
otwarta dla ruchu. W miejscach 
przecięcia trasy (w Sienkiewi-
czach i przy ul. Zastawie II) ruchem 
będą kierować policjanci, w miej- 
scach przecięcia z drogami dojaz-
dowymi do Oliszek i Barszczewa 
będą znajdować się strażacy OSP.

Prosimy o dostosowanie się do 
poleceń policji, a także służb po-

rządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy 
i jednocześnie zachęcamy do ki-
bicowania zawodnikom na trasie 
i przy mecie znajdującej się na 

Rynku 11 Listopada.


