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w Choroszczy

ORLEN Wyścig Narodów
ponownie w gminie
Choroszcz

Największe kolarskie talenty światowego
peletonu, już 9 i 10 września br.
pojawią się na malowniczych trasach
Podlasia, także naszej Choroszczy.
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Mój kolorowy AUTentYZM
– zaprasza!

Ośrodek „Mój kolorowy AUTentYZM”
w Rogowie w Gminie Choroszcz,
prowadzony przez fundację Naszpikowani,
zaprasza w swoje progi – zarówno dzieci,
jak i dorosłych.
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Głosujcie! Decydujcie!

Od 1 do 16 września 2022 mieszkańcy
Choroszczy mogą zdecydować,
które z zakwalifikowanych projektów
będą wdrażane w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Choroszcz
na 2023 rok.
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Pożegnanie Wakacji
i Narodowe Czytanie
w Choroszczy

Niedawno witaliśmy wakacje, a już
trzeba się z nimi żegnać. Choroszcz piknik
rodzinny z okazji „Pożegnania Wakacji”
łączy z 11. edycją „Narodowego Czytania”.
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23. Dzień Ogórka w Kruszewie. Zapraszamy!
Ogólnopolski Dzień Ogórka, coroczne święto z długoletnią tradycją, odbędzie się już 4 września w Gminie Choroszcz. W pierwszą niedzielę
września, malownicze Kruszewo nad Narwią będzie radosne, swojskie, bogate i kolorowe. Nie zabraknie stoisk z lokalnymi produktami
i rękodziełem, animacji z ogórkiem w roli głównej, a także występów muzycznych.
A to wszystko w pięknej i cennej przyrodniczo przestrzeni Narwiańskiego Parku Narodowego. Zapraszamy!
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Tematyka Kruszewskiej imprezy od 23 lat
obraca się wokół ogórka. Okolice Kruszewa słyną z upraw ogórka oraz starych,
sekretnych przepisów na jego przetworzenie. W pierwszą sobotę września podczas
kruszewskiego festynu będzie można spróbować nowych smaków ogórka, dowiedzieć się co nieco na temat jego rodzajów
i uprawy, a przy tym – i przede wszystkim – dobrze się bawić!
23. Ogólnopolski Dzień Ogórka odbędzie
się na terenie dawnej szkoły podstawowej w Kruszewie. Impreza rozpocznie się
o godz. 12.30 polową mszą świętą. Od
godz. 13.30 organizatorzy – czyli Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, Gmina Choroszcz oraz
Kruszewskie Warzywa Herbowe – zaplanowali liczne animacje i konkursy. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła i produktów lokalnych. Uczestnicy
będą mogli kupić swojskie wędliny, chleb,
ser, kapustę, ale przede wszystkim ogórki
pod każdą postacią! Nie zabraknie też
stoisk z wyrobami ludowymi i rękodzielniczymi, gdzie każdy chętny zaopatrzy się
w niepowtarzalne przedmioty.
Od godz. 14.30 rozpocznie się blok koncertowy. Jako pierwsze zaprezentują się
Klepaczanki – zespół folklorystyczny
działający we wsi Klepacze od 1985 roku,
którego repertuar oparty jest na dawnych
piosenkach ludowych. O godz. 15.00 na
scenę wejdą Rytmy Czasu, czyli dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny działający pod dyrekcją Jerzego Tomzika przy
M-GCKiS w Choroszczy. Po nich, o godz.
16.00, zagra grupa Kwestia 07. To przebojowy zespół disco z Białegostoku, znany m.in. z hitu „Toksyna”. O godz. 17.00
organizatorzy zaplanowali najbardziej tajemniczy punkt dnia, czyli występ mu-

zycznej niespodzianki, którego nie można
przegapić! Na sam koniec, o godz. 18.00,
przewidziano koncert białostockiego zespołu Szeptucha. Grupa ta, jak sama
o sobie mówi, powstała „by leczyć muzyką, zarażać radością oraz przemycać
w przystępnej formie tajemnice regionu podlaskiego”.
Wszystkie koncerty są oczywiście za darmo, gdyż 23. Dzień Ogórka finansowany
jest przez Gminę Choroszcz, „Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Choroszcz na 2022 rok”, prowadzony
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Choroszczy. Partnerem strategicznym imprezy jest Województwo
Podlaskie, które jest też. Sponsorami są
firmy: E-Krysiewicz Kompleksowe usługi
elektryczne, Schody Chudziński, Bank
Spółdzielczy w Białymstoku Oddział

w Choroszczy oraz PPUH Plus Masłowski
Adam Jarosław. Patronatem honorowym
imprezę objął Marszałek Województwa
Podlaskiego, a także Burmistrz Choroszczy, zaś medialnym: Radio Białystok, Radio Jard, Bia24.pl, Wrota Podlasia, „Kurier
Poranny”, „Gazeta Współczesna”, TVP 3
Białystok.
Zapraszamy na
23. Dzień Ogórka w Kruszewie!
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Kruszewo – tu jest smacznie!
Dzisiaj w Kruszewie radość
i to radość niemała,
bo dziś tyle ludzi do nas przyjechało (…).
Ogórki sadzono, ogórki sadzono
tu już od dziada pradziada
I choć rok nieżyczliwy na ogórkowe plony,
gdzie wzrok swój skierujesz, zielenią się zagony.
Więc w dniu dzisiejszym także dla gości zaproszonych
nie zabraknie ogórków świeżych i kiszonych.
Tak śpiewały kobiety z zespołu folklorystycznego Narwianki
przeszło 20 lat temu, gdy w Kruszewie miał się odbyć 2. Dzień Ogórka.
Zespół Narwianki z Kruszewa został założony w 1985 roku przez
lokalne gospodynie, którym śpiew towarzyszył i w polu, i w domu,
na co dzień, i od święta. Narwianki przez wiele lat działały
pod skrzydłami Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Choroszczy, a koncertowały nie tylko w Polsce, lecz także na świecie.
W tej chwili już nie działają. Niemniej pozostały fotografie,
śpiewniki, płyty i piękne wspomnienia…
Tekst: Paulina Krysiewicz Foto: M-GCKiS w Choroszczy
Kruszewo to malownicza wieś położona
w Gminie Choroszcz, zewsząd otoczona
rzeką Narew. Niektórzy mówią, że leży na
końcu świata, inni zaś, że na początku.
Kruszewo to miejscowość z bogatą historią. Z jednej strony dwór, z drugiej
kapliczka, na obrzeżach Zerwany Most
i reduta obronna Koziołek, zaś bardziej
współcześnie: wieża Kruszewo, gdzie niegdyś istniała Witamina – spółdzielnia
ogrodnicza, która zatrudniała mieszkańców i była skupem ich plonów warzywnych. To tam wszystko się zaczęło. Wieś
Kruszewo oraz okoliczne miejscowości
słyną z rolnictwa, a w szczególności właśnie z przetwórstwa warzyw. Dokładnie
23 lata temu w Kruszewie powstała inicjatywa, która kultywowana jest do dziś,
a jest nią Ogólnopolski Dzień Ogórka.
To, czym i z jaką troską zajmują się lokalni rolnicy i producenci jest prawdziwym
kulturowym dziedzictwem, dlatego warto podkreślać tę lokalną perłę i kontynuować takie działania, jakim jest doroczne
ogólnopolskie święto ogórka.
Do rozmowy o przetwórstwie warzyw na
terenie Kruszewa i okolic zaprosiliśmy
Artura Pawłuszewicza – prezesa Stowarzyszenia „Kruszewskie Warzywa Herbowe”: – Stowarzyszenie „Kruszewskie Warzywa Herbowe” zostało założone w 2004
roku. Pierwszym prezesem i założycielem
był Kazimierz Zagórski, pełniący tę funkcję
przez szesnaście lat. Celem stowarzyszenia
było zrzeszenie ludzi z pasją i propagowanie lokalnej kultury na zewnątrz. Dodatkowo, zrzeszało małe podmioty w jeden
większy, silniejszy, co pozwoliło zaistnieć
na rynku. Okolice Kruszewa charakteryzują się długą tradycją kiszenia i znakomitą jakością produktu. Niestety, produkt
miał zasięg lokalny. By podzielić się nim
z większą liczbą smakoszy, na ministerialnej liście produktów tradycyjnych w 2004
roku zarejestrowaliśmy ogórek, a w 2005
roku – kapustę – opowiada Pawłuszewicz. – Obecnie stowarzyszenie liczy dwadzieścia osób. Członkostwo przekazywane
jest z ojca na syna, wraz z gospodarstwem.
Członkowie to mieszkańcy nadnarwiań-
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skich wsi: Śliwna, Kruszewa, Izbiszcz.
Głównym zadaniem stowarzyszenia jest
propagowanie naszej kultury i wspieranie
członków stowarzyszenia w działalności
promocyjnej – dodaje.
O przyszłości stowarzyszenia oraz innowacjach mówi: – Stowarzyszenie na
swoich terenach chce wprowadzić eksport
wewnętrzny. Wykorzystując walory turystyczne miejsca, zamierzamy ściągnąć
turystów, którzy zakupią nasz produkt
i poznają nasze tradycje i historie.
Stowarzyszenie „Kruszewskie Warzywa
Herbowe” posiada również swoje logo: –
Kruszewo jako jedyna wieś w Polsce cieszyła się herbem. By propagować nasz
rejon, w logo stowarzyszenia umieściliśmy
lokalne symbole, takie jak bocian, herb.
Stanowią one wizytówkę naszego otoczenia i pomagają zlokalizować w łatwy
sposób, gdzie prowadzimy działalność –
tłumaczy Artur Pawłuszewicz.
Członkowie stowarzyszenia zgłaszają, że
marzy im się miejsce, w którym mogliby
stworzyć swoją siedzibę z prawdziwego
zdarzenia: miejsca z tradycją, do którego mogliby zapraszać gości i opowiedzieć
o regionie oraz częstować ich przetwórstwem.
Artur Pawłuszewicz zdradził również
tajemny przepis na kiszonki z herbem:
– Głównym składnikiem kiszonek jest serce, które wkłada się w ich przygotowanie,
tajemnica tkwi we własnym surowcu. U nas
proces kiszenia zaczyna się od nasionka.
Cały sezon dbamy, by roślina była w najlepszej kondycji i wydała zdrowy owoc.
Proces kiszenia jest dobrze przemyślany
i rozłożony w czasie. W przypadku ogórka
trwa co najmniej pół roku, a w przypadku
kapusty, zależnie od odmian, nawet dziesięć dni. Wiele czynników wpływa na wyjątkowość produktu, szczególnie dbałość
o każdy szczegół. Ważne są też wyjątkowy
surowiec, wyjątkowa woda i wyjątkowe
przyprawy, które rosną w dolinie Narwi,
a także dziewiczy charakter tego miejsca.
Kruszewo i okolice słyną z kiszonek, ale
jak się okazuje – nie tylko. Lokalni rolni-

cy, gospodynie, producenci specjalizują
się również w przygotowywaniu takich
przysmaków jak babka ziemniaczana, wypieki, wędliny oraz swojski smalec podany na chrupiącej pajdzie. Te smaki znają
i doceniają nie tylko lokalni, ale również
mieszkańcy stolicy i innych miast Polski.

w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej, podzielili się państwo Sokołowie,
którzy na co dzień prowadzą gospodarstwo rolne w Śliwnie: – Podstawowe składniki to uśmiech i satysfakcja z tego, że to,
co przygotowujemy, smakuje i ludzie wracają po więcej! – mówi Jerzy Sokół.

Przepisem na babkę ziemniaczaną, nagrodzoną kilka lat temu w Mistrzostwach
PRZEPIS NA BABKĘ ZIEMNIACZANĄ
PAŃSTWA SOKOŁÓW ZE ŚLIWNA
SKŁADNIKI: ziemniaki, boczek, cebula, jajka, swojska szynka bądź baleron,
mąka, sól/pieprz/majeranek, koperek, ew. słonina / kasza manna bądź mleko
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Do dużej misy ścieramy na tarce dobrej odmiany
ziemniaki, dodajemy: boczek przysmażony z cebulą, jajka, trochę szynki albo
baleronu pokrojonego w drobną kostkę.
Następnie do misy wsypujemy mąkę, doprawiamy solą i pieprzem oraz majerankiem; można dodać trochę świeżego koperku. Następnie wszystko mieszamy
i wlewamy do foremek posmarowanych masełkiem i obsypanych bułką tartą.
Pieczemy 1,5 godziny.
Babkę można urozmaicać, dodając kaszę mannę, mleko, a nawet słoninę.
Warto odwiedzić nadnarwiańskie miejscowości leżące w gminie Choroszcz,
które są swoistą ostoją zarówno dla ciała, jak i dla duszy oraz zachwycają
urokami polskiej wsi i otaczającą naturą, a mieszkańcy smacznie karmią
produktami, które wytwarzają z największą starannością.
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Nowy rok i nowa szkoła w Choroszczy
Czy określeń: „nowy rok” i „nowa szkoła” używamy tylko kurtuazyjnie i symbolicznie? Niezupełnie.
Wszak 1 września to dzień, kiedy uczniowie w całej Polsce, także więc w Gminie Choroszcz, zainaugurowali nowy okres nauki.
Ale w Choroszczy rzeczywiście ze znaczącymi zmianami.
Tekst i foto: UM
Jakimi? Na przykład takimi, że uczniów
w Choroszczy w tym roku szkolnym jest
zdecydowanie więcej niż poprzednio:
obecnie łączna ich liczba to blisko 900
osób. W związku z tym uczestniczący
w uroczystościach początku roku Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
zapowiedział rozbudowę placówki – siedziby tzw. małej szkoły, by mogła pomieścić młodych podopiecznych. W tzw. dużej
szkole z kolei zmienia oblicze sala gimnastyczna – nowa parkietowa posadzka
już niedługo przyjmie ambitnych choroszczańskich sportowców. Dodatkowo
najbliższy rok szkolny w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy będzie rokiem ortografii – jak zapowiedziała p. Ewa Zawistowska, dyrektor
szkoły. Świetnie! To oznacza, że częściej
niż zwykle będziemy mogli sprawdzić się
w czułych zawiłościach naszej ojczystego – i nieprostego – języka.

Bo nauka może być przyjemnością, prawda? Nie zawsze od razu zdajemy sobie
z tego sprawę – czasem trzeba czasu, by
to odczuć i docenić. Niemniej jednak
jesteśmy pewni, że nauczyciele choroszczańskich szkół od lat robią wszystko,
by oferta zajęć i edukacji w Gminie Choroszcz była jak najbardziej atrakcyjna
i dawała uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju. Nie inaczej będzie
w bieżącym roku szkolnym. Jesteśmy tego
pewni. Zatem: nic, tylko korzystać! Zachęcamy! Zapraszamy!

Nowy Rok Szkolny 2022/2023 w Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, podobnie jak poprzednio, odbył
się z podziałem na klasy:
– „0”–III – spotkały się w siedzibie SP Choroszcz przy ul. Powstania Styczniowego 1;
– IV–VIII z kolei – w siedzibie placówki
przy ul. Powstania Styczniowego 26A.
Obie uroczystości odbyły się na zewnątrz,
przy pięknej letniej pogodzie. Po krótkim
przywitaniu uczniów i ich rodziców oraz
nauczycieli, a także wprowadzeniu informacyjnym, uczniowie wraz z nauczycielami przenieśli się do klas, by w swoich
mniejszych gronach omówić nadchodzący plan lekcji, a także czekające na
podopiecznych obowiązki, niespodzianki
i przyjemności.

Wsparcie na rzecz OSP Choroszcz
Wsparcie w wysokości 70 tys. zł Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz z Komendantem OSP Choroszcz dh. Tadeuszem Lewkowiczem
odebrał z rąk Zarządu Województwa Podlaskiego 4 sierpnia br.
Tekst i foto: UM
Kwota ta zasili Gminę Choroszcz w zakupie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP Choroszcz. Zatem
jeszcze w tym roku formacja będzie jeździć nowym i nowoczesnym, a tym samym bezpieczniejszym wozem. Bardzo
się cieszymy i gratulujemy!
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Bezpłatny internet w Choroszczy
Z przyjemnością informujemy, że na terenie miasta Choroszcz, zarówno w miejscach otwartych,
jak i w siedzibach lokalnych instytucji, można skorzystać z ogólnodostępnego,
a przede wszystkim bezpłatnego bezprzewodowego internetu. Jest to możliwe dzięki systemowi
10 punktów hot-spotów zainstalowanych na terenie miasta Choroszcz.
Tekst i foto: UM
– na Rynku 11 Listopada (2 punkty);
– na terenie rekreacyjnym Kominowe
Bajoro;
– na pl. dr. Z. Brodowicza;
– na Bulwarach przy ul. H. Sienkiewicza;
– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy;
– w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy;
– w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy: na
auli, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
oraz w Biurze Centrum.
Mieszkańcy, odwiedzający i goście mogą
w Choroszczy bez przeszkód i zupełnie
bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego
internetu, który dostępny jest w miejscach publicznych i szczególnie chętnie
społecznie uczęszczanych. Hot-spoty
w Choroszczy zainstalowane są:

życie – dodaje. – Dlatego cieszę się, że tę
nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną możemy również zaoferować użytkownikom w Choroszczy – konkluduje
włodarz gminy Choroszcz.
Instalacja systemu hot-spotów w Choroszczy kosztowała 15 tys. euro i w 100%
została wsparta z programu Komisji Europejskiej WIFI4EU.

– Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych hot-spotów – zachęca Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. – Dziś bez tego instrumentu nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania. Internet jest niemal
wszędzie i w wielu sytuacjach ułatwia nam

ORLEN Wyścig Narodów ponownie
w gminie Choroszcz
Największe kolarskie talenty światowego peletonu już 9 i 10 września br. pojawią się na malowniczych trasach Podlasia,
także naszej Choroszczy. Stanie się to za sprawą kolejnej edycji ORLEN Wyścigu Narodów – w ramach zmagań UCI Pucharu Narodów.
Zapraszamy do kibicowania!
Tekst: UM Grafika: www.orlenwyscignarodow.com
ORLEN Wyścig Narodów po raz pierwszy w Choroszczy gościł w ubiegłym roku.
Tegoroczna edycja sportowego święta miłośników kolarstwa na Podlasiu odbędzie się 9 i 10 września br. I w tym roku
również kolorowy peleton zobaczymy na
terenie Gminy Choroszcz.
Kiedy dokładnie? 9 września, podczas
pierwszego etapu wyścigu, prowadzącego z Supraśla do Białegostoku. Wówczas
kolarze pokonają blisko 160-kilometrowy
odcinek i ok. godz. 14.00 przejadą przez
choroszczańską Złotorię, miasto Choroszcz oraz Zaczerlany – i dalej ustaloną
trasą. Kolejnego dnia peleton ze stolicy
Podlasia, po 135 km, zakończy rywalizację
w Augustowie. Równocześnie 10 września w Augustowie odbędzie się wyścig
dla amatorów – ORLEN Lang Team Race.
Niezawodowi kolarze przejadą tą samą
trasą, którą ścigają się zawodowcy. Obecnie trwa rejestracja uczestników – chętni
mogą zgłosić się do rywalizacji poprzez
stronę: https://orlenwyscignarodow.com.
– UCI Puchar Narodów to cykl wyścigów
kolarskich, do których należy również odcinek polski, a w tym także nasz choroszczański – mówi Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. – Bardzo się cieszę, że
w tym roku również kolarze nie omijają
nas i nasza gmina jest częścią tego prestiżowego turnieju – dodaje.
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Rzeczywiście prestiżowego, ponieważ startują w nim największe talenty światowego kolarstwa, m.in. triumfatorzy Tour de
France, mistrzowie świata elity czy zwycięzcy Giro d’Italia oraz Vuelta a Espana.
W elitarnym międzynarodowym gronie
sportowców nie zabraknie również reprezentantów Polski, a także najlepszych
reprezentacji narodowych i ekip, również
młodych zawodników, stojących u progu
wielkich karier.
Zapraszamy więc wszystkich pasjonatów
kolarstwa, którzy kochają je bez kalkulacji, do kibicowania zawodnikom na trasie,
w tym zwłaszcza na terenie Gminy Choroszcz. ORLEN Wyścig Narodów można
też oglądać na antenach Telewizji Polskiej.
Zapraszamy bardzo serdecznie!
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Mój kolorowy AUTentYZM – zaprasza!
Ośrodek „Mój kolorowy AUTentYZM” w Rogowie w Gminie Choroszcz, prowadzony przez fundację Naszpikowani,
zaprasza w swoje progi podopiecznych z zaburzeniami rozwoju – zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Tekst, foto i graf.: Fundacja „Naszpikowani”
I tak od podstaw powstał ośrodek Mój
kolorowy AUTentYZM. Mieści się on
w Rogowie 64 w Gminie Choroszcz, w budynku dawnej szkoły podstawowej. W tej
chwili w obiekcie trwają ostatnie prace
adaptacyjne: został zakończony remont
pomieszczeń, ośrodek czeka na specjalistyczny sprzęt do terapii i rehabilitacji.
Od 18 września br. z pomocy ośrodka
będą mogli skorzystać pierwsi podopieczni.
Ośrodek w Rogowie Mój kolorowy AUTentYZM oferuje terapię logopedyczną,
terapię Integracji Sensorycznej, Trening
Umiejętności Społecznych, Terapię Ręki,
a także psychoterapię, socjoterapię czy
terapię zajęciową.

Fundacja Naszpikowani od lat zajmuje
się wsparciem osób z chorobami nowotworowymi. W roku 2022 postanowiła
rozszerzyć swoją działalność – o pomoc
dzieciom i dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności osobom ze
spektrum autyzmu, z trudnościami w kontaktach rówieśniczych oraz z innymi de-

ficytami utrudniającymi funkcjonowanie
w rzeczywistości. W związku z tym, że
coraz częściej do fundacji zgłaszają się
rodzice dzieci oraz dorośli ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, powstał pomysł otworzenia
ośrodka, w którym podopieczni znajdą
specjalistyczną pomoc.

Na podopiecznych czeka też nowoczesna
Sala Doświadczania Świata – wyposażona
w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem
jest stworzenie możliwości odbierania
nowych bodźców przez osoby potrzebujące, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe
spędzanie czasu w atmosferze relaksu
i pełnej akceptacji. Pobyt w Sali Doświadczania Świata pozwoli na chłonięcie przez
podopiecznych, badanie i kontrolowanie
szerokiego zakresu bodźców zmysłowych
w przystępnym otoczeniu. Dzięki temu
zwiększy poczucie zaufania i odprężenia,

dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. Podstawowe zmysły są
pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Te działania
z kolei prowadzą do poprawy komunikacji osób autystycznych ze światem.
Ośrodek oferuje też bezpłatne konsultacje
i szkolenia dla rodziców oraz skorzystanie z grupy wsparcia dla rodzin dzieci
z autyzmem.
Jeśli Twoje dziecko ma
zróżnicowane potrzeby edukacyjne,
niepokoi Cię jego rozwój,
zmagasz się z wyzwaniami
rozwojowymi swojej pociechy,
zapraszamy do kontaktu z nami –
pod nr. tel.: 690 001 322, 690 001 972.
Wszystkie informacje na temat wsparcia
proponowanego przez ośrodek Mój kolorowy AUTentYZM w Rogowie, znajdują
się na stronie fundacji: www.naszpikowani.pl. Tam też, w zakładce: ośrodek
dostępny jest formularz zgłoszeniowy. Na
jego podstawie można zgłosić podopiecznego do ośrodka Mój kolorowy AUTentYZM w Rogowie.
Zapraszamy!
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Mieszkańcu Choroszczy,
zdecyduj, jak Twoje miasto
zmieni się w 2023 roku
Od 1 do 16 września 2022 roku mieszkańcy Choroszczy mogą oddać swój głos i zdecydować,
które z zakwalifikowanych do ewentualnej realizacji projektów będą wdrażane w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok. Głosy można oddawać tradycyjnie –
wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, jak również elektronicznie – przesyłając skan
wypełnionej karty na adres: bo2023@choroszcz.pl.
Tekst i graf.: UM Foto: www.pixaby.com
Konsultacje społeczne i głosowanie nad
projektami jest ważne, ponieważ to mieszkańcy dokonują ostatecznego ich wyboru
i wskazują, jakie inwestycje zasilą miasto
Choroszcz w 2023 roku.
Głosowanie – konsultacje społeczne odbywają się od 1 do 16 września poprzez
wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w następujący sposób:

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH
DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA CHOROSZCZ NA 2023 ROK
LP.

WNIOSKODAWCA

1.

Profesjonalny sprzęt
ratuje życie i mienie

Piotr Kraśnicki

– przesłanie jej formy elektronicznej na
adres: bo2023@choroszcz.pl.
Osoba głosująca w karcie do głosowania
ma obowiązek podać swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

2.

Nowa murawa –
nasza wspólna
sprawa

Mirosław Oleksiej

Wyniki głosowania będę ustalane na podstawie ważnych głosów – właściwie wypełnionych kart do głosowania. Mają
szansę wygrać te pomysły, które zdobędą
największą liczbę ważnych głosów.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU
Obiekt „Orlik” jest obleganym miejscem zmagań sportowych. Korzystają z niego zarówno dzieci, jak i dorośli. To tu trenują zawodniczki i zawodnicy choroszczańskich drużyn dziecięcych oraz dorośli rozgrywający
turnieje czy grający dla rekreacji.
Po wielu latach eksploatacji sztuczna murawa wymaga gruntownej
naprawy.
SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.
Kominowe Bajoro to teren, gdzie wolny czas spędzają całe rodziny. Miejsce jest bardzo popularne wśród mieszkańców. By uatrakcyjnić to miejsce
dla dzieci i rodzin oraz wprowadzić elementy edukacji na temat środowiska, planuje się rozbudowę placu zabaw: dodanie zabawek np. trampolin,
„pająków” do wspinaczek, tyrolki, a także tablic edukacyjnych w tematyce tutejszej przyrody. Aby elementy edukacyjne łączyły zabawę z edukacją, proponuje się np. klocki z rysunkami. Proponuje się, aby umieścić
na nich np. gatunki ryb z Kominowego Bajora, by w ten sposób zarażać
pasją do wędkowania. By ułatwić dostęp do placu zabaw, proponujemy
budowę drewnianej kładki – formy utwardzenia terenu, by mogli tam
dotrzeć ludzie w każdym wieku, a także osoby niepełnosprawne.

Ogłoszenie wyników głosowania – konsultacji społecznych i zwycięskich projektów nastąpi do 26 września 2022 r.
Mieszkańcy Choroszczy –
głosujcie, decydujcie!

3.
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CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU
W ramach niniejszego projektu planowany jest zakup dwóch defibrylatorów AED, będących nieocenioną pomocą podczas najtragiczniejszych
zdarzeń. Zakupiony zostanie sprzęt ratownictwa technicznego zwiększającego skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych działań. Planowane
jest także pozyskanie sprzętu gaśniczego ułatwiającego walkę z pożarami obszarowymi i w terenie trudno dostępnym. Zawarte z projekcie wyposażenie ma docelowo służyć wszystkim mieszkańcom.
SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.
W ramach projektu planuje się naprawę sztucznej murawy na obiekcie
„ORLIK” w Choroszczy.

Każdy mieszkaniec Choroszczy może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania.
Każdy mieszkaniec Choroszczy może wybrać do realizacji 1 projekt inwestycyjny
z listy. A na 2023 rok, wśród projektów
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz, wybieramy
spośród obok zgłoszonych.

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu planuje się zakup sprzętu ratownictwa medycznego –
dwa defibrylatory AED, ratownictwa technicznego-drogowego, sprzętu
do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz ratownictwa gaśniczego.

– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, gdzie
na parterze przy Biurze Podawczym znajduje się urna, do której można wrzucać
wypełnione karty do głosowania
lub

NAZWA ZADANIA

Doposażenie
Kominowego Bajora

Krzysztof Jankowski

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Choroszczy, a w szczególności dzieciom i ich opiekunom. Choroszcz wzbogaci się o nowe elementy do zabawy i edukacji o środowisku dla dzieci, przez co zwiększy się
integracja mieszkańców. Elementów, jakie proponujemy, nie ma jeszcze
w mieście, więc ich pojawienie się będzie atrakcją i miłą formą spędzania wolnego czasu. Będzie też elementem edukacji o środowisku.
Zostanie rozwiązany problem braku pomysłu na roztropne spędzanie
wolnego czasu i zwiększy się poziom edukacji o środowisku. Dzięki
kładce – dojście do atrakcji Kominowego Bajora stanie się możliwe
dla wszystkich ludzi: od najmłodszych do starszych oraz niepełnosprawnych. Teren będzie służył wszystkim bez wyjątku.
SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.
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33. Jarmark w Choroszczy
Za nami największa coroczna impreza w Choroszczy: Jarmark Dominikański. 7 sierpnia 2022 r.
odbyła się już 33. edycja imprezy, jak zwykle w pięknym otoczeniu parku pałacowego choroszczańskiego
Muzeum Wnętrz Pałacowych.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
sem do otaczającego świata podbili serca
zgromadzonych licznie przed sceną widzów. Nie zabrakło bisów oraz autografów.

Organizatorzy przygotowali program
i atrakcje towarzyszące w ten sposób, by
wszyscy odwiedzający: dzieci, dorośli
i seniorzy mogli znaleźć na jarmarku
coś dla siebie i satysfakcjonująco spędzić
czas. Jak co roku, główny prym wiodły
stoiska – serce każdego jarmarku. Wystawcy przyjechali do Choroszczy z różnych stron – wśród nich byli m.in. lokalni
artyści i handlowcy, twórcy ludowi z całej Polski, a nawet z Litwy. Asortyment
33. Jarmarku Dominikańskiego był bardzo bogaty. I tak, odwiedzający mogli
zaopatrzyć się w regionalne przysmaki,
np. wędliny, pieczywo, miody, trunki,
słodycze, ciasta czy obwarzanki, a także
w wyroby rękodzielnicze, m.in. wiklinowe
kosze, rzeźbione figurki z drewna, kompozycje z suchych kwiatów, biżuterię czy
wyroby garncarskie.
Na terenie imprezy wydzielono także, chętnie „okupowaną” przez gości Jarmarku,
strefę gastronomiczną oraz strefę relaksu. Stacjonował też ambulans, który, przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi z Choroszczy, prowadził zbiórkę krwi. Po raz pierwszy na
33. Jarmarku Dominikańskim stworzono
strefę edukacyjną, z której chętnie korzystali zarówno dorośli, jak i dzieci. Zaprezentowały się w niej fundacje działające
na terenie gminy Choroszcz, a także: Narwiański Park Narodowy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Nadleśnictwo Dojlidy,
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,
1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Ochotnicza Straż Pożarna z wozem
strażackim i firma Koma, świadcząca
usługi komunalne, która przyjechała na
jarmark ze… śmieciarką. Monstrualne
pojazdy cieszyły się zainteresowaniem,
zwłaszcza najmłodszych.
Dzieci mogły też brać udział w grach i zabawach prowadzonych przez animatorki

z formacji Animacje Fascynacje: łowiły
zabawkowe rybki, kaczuszki, wspólnie
tańczyły, puszczały ogromne bańki mydlane czy oddawały się malowaniu twarzy.
Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się też dmuchańce: wielkie, kolorowe zamki i zjeżdżalnie. Wielu
najmłodszych i ich rodziców obejrzało
też przedstawienie „Kopciuszek” przygotowane przez Amatorski Teatr Rodziców
z Zielnej.
Dorośli tłumnie wzięli udział w kolejnej
nowości tegorocznej imprezy: jarmarkowej gali boksu. Na najprawdziwszym ringu bokserskim odbywały się prezentacje
i bokserskie walki pokazowe zawodników grupy Chorten Boxing Production,
o której opowiedzieli prowadzący: Dariusz Snarski, polski olimpijczyk, oraz
prezes grupy Chorten – Krzysztof Pakuła.
Walki oceniane były przez jury, w którym zasiadał m.in. Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński, a także przez publiczność, która brawami wyłoniła zwycięzców.
Po zmaganiach bokserskich, odbyła się
też prezentacja zawodników Jagiellonii
Białystok, podczas której można było zadawać pytania piłkarzom czy zdobyć ich
autograf.

Organizatorami 33. Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy byli: Gmina Choroszcz oraz Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Choroszczy – Roberta
Wardzińskiego. Partnerami wydarzenia
byli: Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
Chorten Boxing Production oraz Jagiellonia Białystok. Patronatu medialnego
udzielili: Wrota Podlasia, BIA24, TVP3
Białystok, Polska Press Białystok, Radio
JARD, Polskie Radio Białystok, „Kurier
Poranny” oraz „Gazeta Współczesna”. Tegorocznymi sponsorami Jarmarku byli:
Dwór Czarneckiego oraz Grupa Chorten.
Barwnie, różnorodnie, radośnie i obficie –
tak ugościł nas tegoroczny 33. Jarmark
Dominikański i spowodował, że w Parku Pałacowym przy Letniej Rezydencji
Branickich na wiele godzin zatrzymali się
wystawcy i animatorzy, z których ofert
korzystali licznie przybyli goście. Bardzo
się cieszymy i dziękujemy za tak aktywną
obecność. Już dziś – zapraszamy za rok!

Ostatnim punktem 33. Jarmarku Dominikańskiego były występy muzyczne.
Jako pierwsza wystąpiła Alicja Grabowska
z zespołem, prezentując autorskie aranżacje utworów Zygmunta Białostockiego – polskiego kompozytora urodzonego
w Białymstoku, autora wielu szlagierów
międzywojnia. Następnie na scenę wszedł
białostocki Mega Band i porwał publiczność swoimi coverami znanych przebojów muzyki rozrywkowej. Jako gwiazda
zagrała grupa Poparzeni Kawą Trzy, znana z takich utworów jak: „Byłaś dla mnie
wszystkim” czy „Okrutna, zła i podła”. Swoją muzyką, poczuciem humoru i dystan-
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Grupa Chorten – mecenas
33. Jarmarku Dominikańskiego
Wywodząca się z Choroszczy Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten jest aktywna społecznie,
wspiera wiele regionalnych inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych. W tym roku została
sponsorem sportowego przedsięwzięcia Chorten Boxing Production podczas 33. Jarmarku Dominikańskiego.
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy Foto: Grupa Chorten, M-GCKiS w Choroszczy
Grupa Chorten znana jest z tego, że
wspiera liczne inicjatywy. Jest to tym
cenniejsze, że w obecnych czasach przedsiębiorcom nie jest łatwo prosperować
na rynku. Dlaczego uznaliście, że warto
być firmą zaangażowaną w życie lokalnych społeczności?
Krzysztof Pakuła, prezes Polskiej Grupy
Sklepów Spożywczych Chorten, współwłaściciel m.in. trzech sklepów w Choroszczy: Obecnie działa z nami blisko
dwa i pół tysiąca sklepów spożywczych
w całym kraju, ale tak naprawdę Grupę
Chorten tworzą ludzie z sercem i pasją.
Właściciele sklepów po sąsiedzku często
otrzymują prośby o wsparcie i nie pozostają na nie obojętni, a do naszej firmy niemal codziennie docierają pytania o możliwość pomocy, czy to w jakichś akcjach
charytatywnych, czy też w wydarzeniach
organizowanych w naszym regionie. Za tę
aktywność zostaliśmy zresztą docenieni
przez marszałka Województwa Podlaskiego – Podlaską Marką Roku. W ciągu roku
wspieramy niemal setkę takich przedsięwzięć, a w ostatnim miesiącu mieliśmy
przyjemność zostać sponsorem 33. Jarmarku Dominikańskiego. Była to dla nas
okazja do promowania naszej marki premium Z Podlaskiej Spiżarni, która w tym
roku obchodzi dziesiąte urodziny. Pojawiliśmy się na Jarmarku także jako patron
ringu, na którym można było spotkać się

z zawodnikami Chorten Boxing Production Darka Snarskiego, prezesem i trzema
zawodnikami Jagiellonii. Atrakcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem, podobnie
jak nasze stoisko.
Logo Grupy Chorten pojawiło się ostatnio na koszulkach zawodników Jagiellonii. To chyba duży prestiż?
Białystok ma kilka rozpoznawalnych marek, w tym przede wszystkim Jagiellonię,
więc uznaliśmy, że warto wesprzeć klub
i móc się pokazać na koszulkach zawodników. Te, dodatkowo, mają być zlicytowane na cele działalności Fundacji Grupy
Chorten „Nie bądź obojętny”, więc jest to
korzyść obopólna. Przez cały rok jesteśmy
także sponsorem drużyny rezerw Jagielloni, sponsorem tytularnym koszykarzy –
Żubrów Chorten Białystok, pięściarzy
z Chorten Boxing Production czy tenisistów stołowych z UKS Dojlidy. Wspieramy też naszych pracowników w startach
w różnych zawodach, głównie biegach.

rehabilitacji czy zakupie drogiego sprzętu
medycznego. Grupa Chorten organizuje
na jej cel wydarzenia o charakterze charytatywnym m.in. mecze, licytacje, z których środki przekazywane są na rzecz
pomocy podopiecznym fundacji. Zbiórka do puszek prowadzona jest także na
sklepach.
Cieszymy się, że 33. Jarmark Dominikański odbył się w Choroszczy również
z Państwa udziałem. Dziękujemy i życzymy samych sukcesów.

Czym zajmuje się Fundacja Grupy Chorten „Nie bądź obojętny”?
Wspiera osoby walczące o zdrowie i życie.
Działa na rzecz wszystkich pracowników,
a także właścicieli i personelu sklepów
oraz rodzin. Podopiecznymi mogą być
także osoby z setek firm z nami współpracujących. Celem fundacji jest pomoc
w kosztownych operacjach i zabiegach,

O wandalizmie w Choroszczy – ponownie.
Niestety
Bardzo nam przykro, że nasi mieszkańcy i odwiedzający nie będą mogli skorzystać w pełni z infrastruktury, którą staramy się im zapewnić.
Na Kominowym Bajorze zostały zniszczone: ławka i słomiany parasol, a w centrum miasta – budki dla owadów, które zostały wykonane
rękoma dzieci. Żal. Naprawdę żal.
Tekst i foto: UM
ale najbardziej uderza to, że ktoś intencjonalnie niszczy dobra, z których mogliby skorzystać inni i po prostu się nimi
cieszyć. Na jednej z ławek przy ognisku
na Kominowym Bajorze nie usiądą więc
użytkownicy – bo została spalona, nie
schronią się też w cieniu nowego, dopiero co ustawionego słomianego parasola,
który tak cieszył plażowiczów… Nie mają
też swoich hotelików owady, dla których
z taką pieczołowitością dom, własnymi
rączkami, budowały nasze dzieci…
Pomijamy w tym miejscu fakt, że w przygotowanie atrakcji dla naszych mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę
są angażowane poważne środki finansowe – choć fakt ten nie jest bez znaczenia,
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Ostatnie akty wandalizmu, podobnie
zresztą jak poprzednie (czyli np. zdewastowane toi-toie na Bulwarach: Wstyd?
Tak, wstyd! – Strona Urzędu Miejskiego
w Choroszczy; Jeśli niszczymy – nie korzystamy – Strona Urzędu Miejskiego

w Choroszczy) zostały zgłoszone na policję – wierzymy w to, że sprawców tych
czynów uda się wskazać i pociągnąć do
odpowiedzialności.
Ale żal nam, że to, co mogłoby cieszyć
i służyć nam wszystkim, i to na lata – zostało zniweczone.
Chcemy, by Gmina Choroszcz miała zapewnione takie same atrakcje jak inne
miejscowości w regionie czy w kraju.
Sukcesywnie staramy się je mieszkańcom
i gościom oferować. Szkoda i żal, że są
wśród nas tacy, dla których dobro wspólne
i postawa, że wspólną przestrzeń możemy
zgodnie użytkować, nie mają żadnego
znaczenia i nie przedstawiają żadnej wartości. Żal.
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Warsztaty projektu
„Narew – rzeka
ukrytych miejsc”
„Narew – rzeka ukrytych miejsc” to wspólny projekt Narwiańskiego
Parku Narodowego i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. Współpraca zaowocowała pozyskaniem 10 tys. zł
w konkursie „PRZYSTAŃ lokalnie” Podlaskiego Instytutu Kultury.
Właśnie odbyło się pierwsze międzygminne oraz wielopokoleniowe
spotkanie warsztatowe.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Obie placówki: NPN i M-GCKIS w Choroszczy swoim zasięgiem obejmują tereny
nadnarwiańskie, dlatego w działaniach
projektowych postanowiły symbolicznie
połączyć dwa brzegi: z jednej strony obszar górnej części Narwi, należący do
gminy Choroszcz, z drugiej – do gminy
Kobylin Borzymy. W obu przestrzeniach
występują lokalne nazwy miejsc, których
odkrywanie – poznawanie historii lokacji
oddzielonych rzeką – może w ciekawy
sposób zobrazować, jak warunki przyrodnicze i historyczne wpływają na tworzenie dziedzictwa kulturowego danych
terytoriów. Często przecież to właśnie
rzeki wyznaczały podziały administracyjne i historyczne rozmaitych przestrzeni, w sposób naturalny stając się granicą
i równocześnie podziałem przestrzennym,
a co za tym idzie – kulturowym. W projekcie „Narew – rzeka ukrytych miejsc”
rzeka staje się jednak terenem łączącym
i przestrzenią ze wszech miar koncyliacyjną: inspirującą do wspólnych działań,
nawiązania nowych relacji, znalezienia
obopólnych konotacji i realizacji działań
twórczych.
Projekt „Narew – rzeka ukrytych miejsc”
trwa. Za uczestnikami – czyli młodzieżą
i seniorami z obydwu stron rzeki Narew:
z gmin Kobylin-Borzymy i Choroszcz –
pierwsze spotkania warsztatowe. Jedno
odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrod-

niczej „Młynarzówka” w Kurowie, gdzie
Mariusz Bieciuk przeprowadził warsztat
na temat archiwum historii mówionej,
kolejne zaś – w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
gdzie uczestnicy, pod okiem dziennikarki
radiowej Olgi Gordiejew-Pobot, poznali
charakter pracy dziennikarza, zasady etykiety podczas przeprowadzania wywiadu
i przygotowania materiału nagraniowego.
We wrześniu uczestnicy wezmą udział
w kolejnych spotkaniach, m.in. we wsi
Kruszewo, gdzie spotkają się z mieszkańcami i przełożą działania warsztatowe na
realia: będą nagrywać rozmowy, poszukiwać i zbierać informacje i materiały,
które następnie przełożą na działania artystyczne. Jedno ze spotkań odbędzie się
również podczas 23. Ogólnopolskiego
Dnia Ogórka w Kruszewie 4 września
br. Finalnie projekt zakończy „Spotkanie
w altanie” i podsumowanie pracy warsztatowej młodzieży i seniorów z obydwu
stron rzeki Narew, przedstawionych w formie wystawy.
Projekt „Narew – rzeka ukrytych miejsc”
realizowany jest jako rezultat konkursu na
współrealizację inicjatyw lokalnych „PRZYSTAŃ lokalnie”, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”
oraz środków Województwa Podlaskiego.

Pracownia Sztuk
Wizualnych – zaprasza
Nowy rok szkolny już do nas zagląda. Jeszcze chwila,
a naszymi popołudniami zawładną długie jesienne
i zimowe wieczory. W związku z tym Pracownia Sztuk Wizualnych
M-GCKiS w Choroszczy serdecznie zaprasza do odkrywania
swoich wewnętrznych pokładów kreatywności.
Już we wrześniu rusza nabór na zajęcia.
Tekst i graf.: M-GCKiS w Choroszczy
Pracownia Sztuk Wizualnych w M-GCKiS
w Choroszczy zaprasza zarówno dzieci
(od 7. roku życia), jak i dorosłych do poszukiwania swojej drogi artystycznej. Prowadzącą będzie instruktorka M-GCKiS –
Katarzyna Magdziak. Szczegóły o zapisach – wkrótce na stronie internetowej:
kultura.choroszcz.pl. Zapraszamy!

Grzegorz Sakowicz,
mieszkaniec Choroszczy,

otworzył galerię sztuki w Holandii
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy Foto: Grzegorz Sakowicz
Grzegorz Sakowicz to pochodzący z Choroszczy artysta, reżyser, sportowiec. Od
ponad 20 lat organizuje m.in. wystawy,
koncerty muzyki filmowej, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, zawody sportowe i imprezy charytatywne. Do niedawna
w Warszawie prowadził również klub sportów walki, a swego czasu był jednym z najlepszych zawodników karate na świecie.
Pan Sakowicz od kilku lat mieszka też
w holenderskim miejscowości Swifterbant
niedaleko Amsterdamu. W pewnym momencie wpadł na pomysł otwarcia tam
galerii sztuki. Wynajął do tego celu dwa
duże budynki, a swoją galerię nazwał Art
Fun Business Gallery. W galerii będzie
można oglądać rzeźby, obrazy, instalacje,
fotografie, grafiki, animacje, a także filmy,
planowane są tam również performance
artystyczne.

– Rozpoczęcie działalności przekładaliśmy
blisko dwa lata, ale mam nadzieję, że ograniczenia, które były w ostatnim czasie,
wreszcie znikną i będziemy mogli rozwijać
projekt na pełną skalę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to co kilka miesięcy
powinny być prezentowane kolejne wystawy, połączone z miniwidowiskiem i multimedialną prezentacją prac. W planach
mam też otwieranie kolejnych galerii w innych miastach i krajach. Zapraszamy też
do współpracy polskich twórców – dodaje.

– W tej chwili mamy artystów głównie
z Polski, ale chcemy wystawiać twórców
z całej Europy, a za jakiś czas nawet z całego świata – opowiada Grzegorz Sakowicz.
–Obecnie obok polskich prac w galerii można oglądać artystów holenderskich oraz
afrykańskich.
Na razie galeria miała nieoficjalne otwarcie, ale już niebawem będą ją mogli odwiedzać wszyscy. – W tej chwili to sześć
pomieszczeń, ale docelowo ma to być prawie tysiąc metrów – zapowiada Sakowicz.
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Pożegnanie Wakacji
i Narodowe Czytanie
3 września w Choroszczy
Jeszcze niedawno witaliśmy wakacje, a powoli przychodzi nam się
z nimi żegnać. Choroszcz wakacyjny piknik rodzinny z okazji
„Pożegnania Wakacji” łączy z 11. edycją „Narodowego Czytania”.
Zapraszamy wszystkich 3 września br. na Kominowe Bajoro –
tu o godz. 15.00 spotkamy się z „Balladami i Romansami”
A. Mickiewicza, zaś o godz. 17.00 powiemy
„Do zobaczenia!” wakacjom. Zapraszamy!
Tekst i graf.: M-GCKiS w Choroszczy
Wśród dodatkowych atrakcji pikniku rodzinnego na Kominowym Bajorze będą:
animacje dla dzieci, bezpłatne dmuchańce, wata cukrowa i popcorn; zmagań sportowych doświadczymy m.in. za sprawą
pokazu Pauli Gorlo – rekordzistki Polski
w podciąganiu się na drążku przez jedną
minutę, zaś smakowitości dostarczy nam
stoisko gastronomiczne Spodki Gastronomia. Podczas 11. edycji „Narodowego
Czytania” zaproszeni goście odczytają
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza,
a nawiązaniem do tego wydarzenia będzie
letnia czytelnia rozstawiona na plaży.

Bądźcie z nami, i, nim zadzwoni pierwszy wrześniowy dzwonek, skorzystajcie
z atrakcji przygotowanych przez Organizatorów, którymi są: Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich chętnych
3 września br. nad Kominowe Bajoro
w Choroszczy – do dołączenia do nas –
i na łonie natury: rozsmakowania się
w lekturze,a następnie aktywnego
pożegnania wakacji.

Festyn w Klepaczach – różnorodny, mądry, potrzebny
Sztalugi i dmuchańce, DJ i folklor, zabytkowe motocykle i nowoczesne wozy strażackie, mundurowi i cywile – taką różnorodność atrakcji
zapewnił festyn rodzinny, zorganizowany 21 sierpnia br. w Klepaczach. Czy tylko dla zabawy? Nie. Festyn miał również szczytny cel charytatywny.
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy Foto: OSP Klepacze
Za stronę muzyczną festynu odpowiadał
DJ Piotr Skorupski. Wsparł on swoim
prowadzeniem zbiórkę na rzecz potrzebujących chorych dzieci. Można też było
wysłuchać występu miejscowego zespołu
pieśni ludowej „Klepaczanki” oraz Eweliny Masłowskiej. Wydarzenie zakończył
stand-up jednego z członków Kabaretu
Lumbago – Lesława Kwaśnika.
W słoneczną niedzielę sierpnia na terenie
OSP Klepacze dzieci mogły na ciekawej
zabawie spędzić wakacyjne popołudnie:
korzystać z kolorowych dmuchańców, zrobić sobie kolorowe warkoczyki lub tymczasowy tatuaż albo poczuć się jak prawdziwy artysta, malując obraz, korzystając
ze sztalug i farb przygotowanych przez
Pracownię Sztuk Wizualnych M-GCKiS
w Choroszczy. OSP Klepacze udostępniła
wszystkim zainteresowanym wóz strażacki. Często uruchamiany sygnał alarmowy
świadczył o tym, że z atrakcji korzystały
świetnie bawiący się najmłodsi uczestnicy. Było też coś dla starszych, jako że
Centrum Rekrutacji Wojskowej zapraszało do zaciągnięcia się w szeregi Wojska Polskiego, a wydarzenie uświetniła też
wizyta zabytkowych motocykli.

Tłumy odwiedzających pokazały, że wakacyjny rodzinny festyn w Klepaczach
był różnorodny, mądry i z pewnością potrzebny.
Organizatorem kolorowego festynu w Klapaczach byli: OSP Klepacze, radny Piotr
Dojlida, Gmina Choroszcz oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy.
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Cześć pamięci Bohaterów II Wojny Światowej
1 września każdego roku w całej Polsce wypełniony jest refleksją o tragizmie II wojny światowej. W 2022 roku przypada 83. rocznica tej jakże
bolesnej traumy. Traumy, która na trwałe naznaczyła przeszłe, ale wiele przeszłych pokoleń. Choroszcz również godnie oddała cześć pamięci
Bohaterów II Wojny Światowej. Przy czym tegoroczne obchody rocznicowe połączone zostały z inauguracją oddania do użytku Masztu
z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanego w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”.
Tekst: UM Foto: M-GCKiS w Choroszczy
Główną osią rocznicowych obchodów były
w Choroszczy historyczne wspomnienia
i oddanie hołdu bohaterom walk o wolność na wszystkich frontach II wojny
światowej. Odczyt na ten temat wygłosił Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” – Grzegorz Krysiewicz.
Z kolei Apel Poległych odczytał Józef Waczyński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy.
Uroczyste obchody 83. rocznicy wybuchu
II wojny światowej w Choroszczy w 2022
roku połączone zostały z oddaniem do
użytku nowego Masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – obiektu, który został
ufundowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w ramach
projektu „Pod Biało-Czerwoną”. Lokalizacja masztu nie jest przypadkowa, jako
że społeczność Gminy Choroszcz w 2020
roku zdecydowała, by maszt stanął w Choroszczy na Placu dr. Z. Brodowicza, dokładnie przy pomniku upamiętniającym
ofiary II wojny światowej. Liderem inicjatywy był Burmistrz Robert Wardziński i to on zapoznał zgromadzonych
z ideą ustanowienia masztu. Miejsce to,
jako godne na lokalizację obiektu, zostało
zaaprobowane przez Wojewodę Podlaskiego. Inauguracja masztu, zaplanowana
na 1 września br. i uroczyste obchody
83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozpoczyna nowy okres uświetniania
uroczystości patriotycznych odbywających
się na Placu.
Choroszczańskie obchody 83. rocznicy
wybuchu II wojny światowej zakończyło uroczyste złożenie wieńców, wiązanek
i zniczy pod Pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej, dokonane m.in. przez kierownictwo Urzędu: Burmistrza Roberta
Wardzińskiego oraz Zastępcę – Mirosława Zalewskiego, przedstawicieli instytucji
i organizacji gminnych: Domu Pomocy
Społecznej „Trzy Dęby”, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć
i Tożsamość „Skała”, Koła Emerytów
i Rencistów nr 15 oddział w Chorosz-
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czy, Stowarzyszenia „Chce Żyć!”, choroszczańskiego Oddziału Honorowych Dawców Krwi, Dyrekcję Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy,
delegację Przedszkola Samorządowego
im. Jana Pawła II w Choroszczy, Zakładu
Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy, a także Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy. Podczas uroczystości obecni byli zarówno uczniowie
szkoły, jak również choroszczańskie przedszkolaki. Poczty sztandarowe wystawiły:
OSP Rogówek, SP Choroszcz, strażacy-ochotnicy z OSP Choroszcz godnie zajęli się obsługą nowego masztu; podczas
wrześniowych uroczystości w Choroszczy
obecni byli również rekonstruktorzy Policji Polskiej 1939. Na zakończenie, tradycyjnie, wykonano wspólne zdjęcie.

Uroczyste obchody 83. rocznicy września ’39 społeczność Choroszczy uczciła
godnie, podkreślając wagę przelanej krwi
przez Bohaterów II Wojny Światowej,
dzięki którym my dziś, w słońcu, przyjemnym wietrze, w spokoju i pokoju,
mając szansę na zadumę, możemy snuć
plany na przyszłość. To ogromny przywilej. Cześć i Chwała Bohaterom!
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Ułani w Choroszczy
„Ułani w Choroszczy” to refleksje historyczne Jerzego Józefa Kudelskiego. To nie pierwszy historyczny materiał autorstwa
choroszczanina po ojcu Stanisławie – dotąd na łamach „Gazety w Choroszczy” ukazały się jego „Żołnierskie wspomnienia”, „Zimowa kąpiel”,
„Wspomnienia z Krasnego” i „Pancerny kułak”. Zapraszamy do kolejnej historycznej lektury Jerzego Józefa Kudelskiego.
Tekst: J. J. Kudelski Materiały ilustracyjne: J. J. Kudelski, Wikipedia
Przed kilkoma laty na Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy spotkałem ułanów z odtworzonego szwadronu kawalerii
imienia 10. Pułku Ułanów Litewskich,
którzy prezentowali publiczności swoje
umiejętności wyszkolenia wojskowego.
Wśród uczestników spotkania wywołało
to wiele emocji, wspomnień z okresu wojny oraz dyskusji i pytań, czy kawaleria polska szarżowała na czołgi w pamiętnym
wrześniu 1939 r. Opinie były bardzo rozbieżne.
Wobec tego, że podczas służby wojskowej
koń i siodło nie były mi obce, a sprawa jest
społecznie ważna ze względów edukacyjnych i historycznych, chcę trochę pobronić ułańskiej historii: romantycznej,
trudnej, ale na pewno nie durnej. Raz
jeszcze spojrzeć w przeszłość, bo przeszłość, jak mówił C.K. Norwid: „jest to
dziś, tylko trochę dalej…”
*
W latach PRL-u głoszono, że kawaleria
była kosztownym anachronicznym rodzajem broni, a obraz „Bitwa pod Kutnem”
Jerzego Kossaka i film „Lotna” A. Wajdy
i W. Żukrowskiego w umysłach wielu
rodaków, zwłaszcza młodego pokolenia
w konsekwencji spowodowały bardzo
zróżnicowane opinie, obniżające wartość
bojową kawalerii.
Z wojskowych historycznych źródeł wynika jednak, co następuje:
1. Niemcy na ogół nie byli skłonni czekać,
aż ich zaatakują. Atakowali sami, bardzo energicznie, zwłaszcza ich jednostki
pancerne.

widziałem grupę pancerną Wehrmachtu
w natarciu na sowieckie pozycje. W takiej sytuacji, gdyby padł rozkaz do szarży
na deutsche panzertruppen, szwadrony
zostałyby zmasakrowane jej siłą ognia
w ciągu kilku minut.
Ostatnia szarża 3. Pułku Ułanów odbyła
się na Wale Pomorskim pod Bobrujskiem
1 marca 1945 roku. Pułk rozformowano
w 1947 roku, zamykając prawie tysiącletnią historię tej formacji konnej. Po zakończonej wojnie, przy społecznym poparciu, postawiono w Warszawie pomnik
1000-lecia Jazdy Polskiej w parku im. Józefa Piłsudskiego przy rondzie Jazdy Polskiej. Pomnik odsłonięto 12 września 1994
roku. W ten sposób zachowano pamięć
i oddano cześć tym, co przez wieki z szablą w ręku na koniu walczyli o wolność
Ziemi Ojczystej.
„Ostatnia szarża! Ostatnia szarża! Trąbka
zagrała i koń zarżał!” – tym sloganem
kończę wspomnienia o tych, którzy w pamiętnym Wrześniu wykonywali niewykonalne rozkazy.

piski” (2001). Za współudział w budowie
pomnika 1000-lecia Jazdy Polskiej w Warszawie został wyróżniony dyplomem przez
gen. Ksawerego Floryanowicza, prezesa
Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Jazdy Polskiej. O swoich przeżyciach wojennych, pracy zawodowej i pisarstwie mówił na spotkaniu w maju 2018
roku w M-GCKiS w Choroszczy.
We wrześniu br. mija kolejna, już 83. rocznica wojny obronnej, w trakcie której sukcesy w walce z Niemcami odnosiła polska kawaleria. Bitwa pod Mokrą (5 km
od Kłobucka) z 1 września 1939 roku to
całodzienne walki Wołyńskiej Brygady
Kawalerii pod dowództwem płk. Juliana
Filipowicza, która przez cały dzień powstrzymywała niemiecką 4. Dywizję Pancerną, wspieraną przez lotnictwo. Również
w pierwszym dniu wojny słynną szarżę
w bitwie pod Krojantami koło Chojnic
wykonał 18. Pułk Ułanów Pomorskich
płk. Kazimierza Mastalerza.
Józef Waczyński

Szanowny Czytelniku! Nasuwają się refleksje, a mianowicie, że słowa służą do
porozumiewania się, nie do zabawy. Słowa przecież coś znaczą – uczą, wychowują, zobowiązują, wywołują też skutki
prawne. Nie wolno rzucać ich na wiatr –
również w środkach masowego przekazu.
Biogram Jerzego Józefa Kudelskiego

2. Nasza kawaleria nie była skłonna czekać
na niemieckie czołgi w szyku konnym.
Albo „manewrowała” w tył lub w bok, jak
pod Krojantami, albo speszała się, zakopywała się w ziemię i wystawiała działka
przeciwpancerne, jak pod Mokrą, albo
wręcz rozbiegała się po lesie, jak „krakusi” z 9. Dywizji Piechoty czy 11. Pułku
Ułanów zaskoczonego nocą w czasie przemarszu przez Głęboczyce.
3. Najgłupszy nawet dowódca szwadronu
nie zarządziłby szarży na czołgi. Młody
oficer armii wrześniowej był w swoim
zakresie dobrze wyszkolony, wiedział, że
przeciw czołgom ma szukać terenu przeciwpancernego, wykorzystywać działka
przeciwpancerne, karabiny pp. i granaty.
W najgorszym wypadku – przepuszczać
czołgi na tyły i odcinać od nich towarzyszącą im piechotę. Wiedział, że szarżować
może tylko niespodziewanie na nieprzyjaciela zdezorganizowanego np. w odwrocie lub niegotowego do walki.
Ponadto szarża na broń pancerną była
psychologicznie niemożliwa, jak niemożliwy jest atak na bagnety bez bagnetu.
Żołnierz idący do ataku musi wiedzieć,
co zrobi, gdy dopadnie wroga. Co miał
ułan przeciwko czołgom?
W sierpniu 1944 roku znalazłem się na
linii frontu pod Knyszynem. Wówczas

Pan Jerzy Józef Kudelski jest absolwentem Szkoły Podoficerskiej przy Wyższej
Szkole Piechoty w Warszawie. W latach
II wojny światowej działał w Tajnej Organizacji Nauczania (TON) w Białymstoku.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przez wiele lat był
pracownikiem nadzoru prawnego wojewódzkich służb urządzeniowo-rolnych
w Białymstoku. Jest autorem dwóch książek: „Śladami szwadronów” (1995) wydanej przy współpracy i pomocy Fundacji
na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu, oraz książki „Wspomnienia i za-
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Święto Wojska Polskiego
w Choroszczy
W słoneczne poniedziałkowe popołudnie 15 sierpnia 2022 roku,
jak co roku, mieszkańcy Gminy Choroszczy aktywnie włączyli się
w obchody Święta Wojska Polskiego, obchodzone pod
Pomnikiem Niepodległości na Rynku 11 Listopada w Choroszczy.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Obchody zapoczątkowała Msza Święta
w intencji Ojczyzny, sprawowana przez
Księdza Leszka Struka, proboszcza choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej.
Następnie uczestnicy uroczystości udali
się pod zlokalizowany tuż przy kościele
Pomnik Niepodległości, aby złożyć pamiątkowe wieńce oraz znicze. Wśród delegacji pojawili się przedstawiciele organizatorów obchodów: Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy Izabela Dąbrowska, a także
reprezentanci lokalnych i regionalnych
instytucji, m.in.: Andrzej Budnik – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy,
Koło Emerytów i Rencistów nr 15, Stowarzyszenie „Chcę Żyć”, Stowarzyszenie

Pamięć i Tożsamość „Skała”, Przedszkole
Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, Zarząd OSP RP z terenu Gminy
Choroszcz. Sztandary wystawiły delegacje choroszczańskich organizacji, m.in.:
Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi Oddział w Choroszczy, OSP Choroszcz, OSP Pańki, Rady Parafialnej z parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy, piłkarskie
kluby sportowe: LZS Korona Choroszcz
oraz Lambada, a także osoby prywatne
z terenu Gminy Choroszcz.
Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz
Józef Waczyński z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Radny Piotr Waczyński
wezwał obecnych do apelu upamiętniają-

cego wszystkich poległych, zaś Ksiądz Proboszcz Leszek Struk objął modlitwą poległych wojskowych poprzez modlitwę
Anioł Pański.

Tradycyjnie, wszyscy chętni uczestnicy
uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego wykonali pamiątkową fotografię.

Christian August Moes (1810–1872)
W słoneczne poniedziałkowe popołudnie 15 sierpnia 2022 roku, jak co roku, mieszkańcy Gminy Choroszczy aktywnie włączyli się w obchody
11 września 2022 roku przypada 150. rocznica śmierci Chrystiana Augusta Moesa, założyciela zakładów sukienniczych w Choroszczy
i nestora gałęzi rodu osiadłej na ziemiach polskich. Jest to przykład człowieka, który, poczynając od przysłowiowego zera,
dzięki pracowitości, wytrwałości i konsekwencji w działaniu doszedł do znacznego majątku.
Tekst: Anna Dąbrowska

Przyszły fabrykant urodził się 10 kwietnia
1810 roku w Montjoie niedaleko Akwizgranu. Był synem Marii Agnieszki z domu
Voss i Ernsta Wilhelma, który z braku
uzdolnień krasomówczych, zrezygnował
z tradycyjnej w tej rodzinie kariery duchownego i podjął pracę jako urzędnik
w manufakturze sukienniczej. Po ukończeniu miejscowej szkoły elementarnej,
Christian August w wieku 15 lat przerwał
naukę i rozpoczął pracę w fabryce sukna
w Vervies, gdzie w krótkim czasie właściciele przedsiębiorstwa powierzyli mu
nadzór nad robotnikami w filii w Chainine, zaś później otrzymał stanowisko
w centrali w Vervies.
Od 1830 roku Christian August Moes był
stałym mieszkańcem Zgierza, gdzie został
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zatrudniony na stanowisku buchaltera,
a potem dyrektora jednej z fabryk włókienniczych Fryderyka Wilhelma Zacherta.
Kiedy pracodawca uznał sytuację polityczną za dobry pretekst do obniżenia mu
pensji, Moes postanowił się usamodzielnić. Zajmował się handlem zagranicznym
sprzętem i materiałami do zgrzeblania
i tkania wełny – początkowo jako przedstawiciel firm belgijskich, potem samodzielnie. 11 maja 1837 roku ożenił się
z Constantią Boese, córką handlarza win
z Sieradza. Posag żony umożliwił mu
rozszerzenie działalności gospodarczej:
w 1838 roku, wraz z bratem Friedrichem,
założył manufakturę sukienniczą „Bracia Moes”.
Wprowadzenie przez władze carskie granicy celnej pomiędzy Królestwem Polskim
a Rosją i związane z osiadł w Choroszczy, gdzie od ówczesnych właścicieli miasteczka – Mostowskich na dogodnych
warunkach wydzierżawił teren i budynki
dawnej letniej rezydencji hetmana Branickiego. Firma C.A. Moes at comp. w 1846
roku zatrudniała już 500 osób, później zaś
stała się największym przedsiębiorstwem
włókienniczym Białostocczyzny i jednym
z największych przedsiębiorstw wytwarzających w Rosji kort. Fabryka posiadała
własne składy w Warszawie, Wilnie, Kijowie, Połtawie, Petersburgu, Odessie, Charkowie i Moskwie. Przedsiębiorca, oprócz

rozbudowy fabryki, rozpoczął także budowę osiedla mieszkaniowego, zapewnił
swoim robotnikom opiekę zdrowotną:
otworzył aptekę, zbudował szpital i zorganizował kasę chorych. Dla domowników
i pracowników wyznania ewangelickiego
wzniósł dom modlitwy wraz z dwuklasową szkołą elementarną.
W 1851 roku Moes, od Marii ze Skorupków
Ratomskiej, na korzystnych warunkach,
nabył dobra Pilica w guberni kieleckiej.
Na jego potrzeby wrocławski architekt
Waseman rozbudował i przystosował historyczny zamek, w którym od 1859 roku
małżeństwo Moesów wraz z młodszymi
dziećmi zamieszkało na stałe. Przemysłowiec na terenie swych nowych dóbr założył dużą fabrykę kortu, farbiarnię, młyn
parowy i tartak, a we wsi Wierbka – wytwórnię papieru. Również tam budował
domy dla robotników, ufundował szkołę,
łaźnię i synagogę, a okolicznym mieszkańcom udostępnił park przypałacowy.
Uwłaszczył chłopów i stworzył nowoczesne gospodarstwo rolne.
Wybuch powstania styczniowego i związane z tym niepokoje zmusiły fabrykanta
do wyjazdu na rok do Görlitz; w latach
następnych zdrowie przemysłowca pogorszyło się i lekarze zalecili mu pobyt
w uzdrowisku. Wyjeżdżał do kurortów
w Ems, Nicei i Montreux, a w podróżach
często towarzyszyła mu córka Amalia. Do

dolegliwości płucnych Moesa dołączyły
się nerkowe oraz kłopoty z sercem, cierpiał na puchlinę wodną, wreszcie wylew
krwi do mózgu odebrał mu mowę. Zmarł
11 września 1872 roku w Pilicy, zaś zgodnie z ostatnią jego wolą, ciało zmarłego
przewieziono do Choroszczy i pochowano
w grobowcu na nowo powstałym cmentarzu protestanckim.
Christian August Moes miał 15 dzieci,
z czego pełnoletność osiągnęło 10. Pierworodny syn Carl August (1841–1888)
po śmierci ojca przejął zakłady w Choroszczy, zaś Camillus Alfred (1852–1882)
był właścicielem gospodarstwa ogrodniczego w pobliskich Nowosiółkach. Konstanty Moes-Oskargiełło (1849–1910) był
jednym z pierwszych propagatorów wegetarianizmu, natomiast Julius Alexander
(1856–1928) unowocześnił i rozbudował
zakłady papiernicze w Wierbce, gdzie wybudował okazały pałac. Moesom, nie tylko
z Choroszczy, poświęcona jest wystawa
plenerowa, którą od 9 września br. można zobaczyć na dziedzińcu przed Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.
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Rozmowa
z Paulą Gorlo

Finisz 8. Wakacyjnej
Ligi Szóstek

Paula Gorlo to rekordzistka Guinnessa w podciąganiu się
na drążku przez 24 godziny, która pracuje w Choroszczy
i od czasu do czasu ma treningi na Kominowym Bajorze.

8. Wakacyjna Liga Szóstek o Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy dobiegła końca.
Zwycięzcami – FC Dziady. Gratulujemy!

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy Foto: Paula Gorlo
Skąd się wzięła Pani pasja sportowa?
– Wszystko zaczęło się od tego, że od
12 lat się wspinam, a podciąganie to bardzo ważny element tego sportu. Po wspinaczce robiłam trening siłowy i w pewnym
momencie zauważyłam, że naprawdę dobrze mi to wychodzi – robiłam to lepiej
niż inni. Kiedy przyszły czasy pandemii
i siłownie zostały zamknięte, kupiłam
sobie drążek do domu. Po jakimś czasie
osiągałam już takie wyniki, że zaczęłam
sprawdzać światowe rekordy w tej dyscyplinie. Zafascynował mnie rekord w podciąganiu przez 24 godziny, bo nie mieściło mi się w głowie, że można łamać
takie granice, więc postanowiłam, że zacznę się przygotowywać do jego pobicia.
Wynajęłam trenerów, cały sztab, słowem:
sprofesjonalizowałam swoje treningi. I się
udało (śmiech).
Jak wygląda takie bicie rekordu?
– Każdy może znaleźć swój sposób. My
z trenerem i fizjologiem sportu robiliśmy różne pomiary i wyszło nam, że trzy
pierwsze podciągnięcia idą mi zawsze
świetnie, natomiast czwarte już ciężej,
dlatego zdecydowaliśmy, że będę robiła
mniej więcej trzy podciągnięcia na minutę. Wyglądało to więc tak, że przez
24 godziny w każdej minucie robiłam trzy
podciągnięcia, co zajmowało mi około
10 sekund, a potem przez 50 sekund odpoczywałam, jadłam lub biegłam do łazienki. Miałam też w ciągu tej doby dwie
pięciominutowe przerwy na fizjoterapeutę.
Oczywiście nie spałam przez cały ten
czas. Rekord, który zaplanowałam pobić,
wynosił 3737 powtórzeń, ja podciągnęłam się 4081 razy.
Jakie są Pani kolejne cele sportowe?
– Chcę spróbować pobić wszystkie czasowe rekordy w podciąganiu na drążku,
czyli rekord na minutę, na godzinę, na
12 godzin i na koniec jeszcze raz na 24 godziny. Jednak z 24-godzinnego maratonu
ciężko jest przejść na minutowy sprint.
Aby pobić rekord kobiecy na minutę,
muszę mieć 37 podciągnięć, a na razie
mam 31, więc trochę to potrwa, pewnie
co najmniej pół roku. Przy czym po drodze dostaję różne zaproszenia sportowe,
mam jechać m.in. do Włoch, gdzie za-

proszono mnie do bicia rekordu ustalonego przez ekipę programu telewizyjnego.
A że treningi wyglądają inaczej dla każdego wyzwania, bicie rekordu minutowego trochę się przesuwa w czasie.
Czy podciąganie dalej sprawia Pani
przyjemność czy to już tylko zwykła
codzienność?
– Dalej to jest pasja, bo idę na trening
z dużą radością. Większość ludzi narzeka w poniedziałki, że weekend się skończył i trzeba iść do pracy, a ja się cieszę,
bo w poniedziałek mam zawsze trening
i mnie to pozytywnie motywuje. Ciągle
jeszcze chcę to robić.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Od 13 lipca br. cztery drużyny: LZS
Choroszcz, LZS Izbiszcze, Kopnij Babkę
w Czapkę oraz FC Dziady walczyło o miano zwycięzcy. W ostatniej kolejce było
wiadomo już, że wygrał zespół FC Dziady
z 11 punktami, ale reszta miejsc nie była
jeszcze pewna. LZS Izbiszcze, pokonując FC Dziady, zapewniły sobie drugie
miejsce z 9 punktami, a w bezpośrednim meczu o trzecie miejsce wygrał LZS
Choroszcz z Kopnij Babkę w Czapkę
i to oni zdobyli brązowy medal uzyskując
8 punktów.
Po meczach Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i Dyrektor M-GCKiS

w Choroszczy Izabela Dąbrowska nagrodzili zawodników medalami, pucharami;
piłki otrzymały trzy pierwsze drużyny,
a dodatkowo, najlepszy bramkarz, strzelec i zawodnik – dostali statuetki. Decyzją
sędziów najlepszym bramkarzem został
Jakub Szumkowski z drużyny LZS Choroszcz, zaś najlepszym zawodnikiem –
Marcin Jaromiński, również z LZS Choroszcz. Najwięcej bramek, bo aż 11, strzelił Adrian Turowski z FC Dziady.
Wszystkim drużynom i zawodnikom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy
osiągnięć!

Chce też Pani teraz zarażać swoją pasją dzieci. Skąd taki pomysł?
– To zawsze miłe uczucie, kiedy wiesz, że
ktoś bierze z ciebie przykład. Odkąd pobiłam rekord, dostaję dużo informacji,
ludzie piszą do mnie, że zaczęli się podciągać albo zaczęli dietę – to bardzo miłe
komunikaty. W obecnych czasach mnóstwo dzieciaków spędza większość czasu
przed komputerem, dlatego chciałabym
pomóc im znaleźć satysfakcję z ruchu, ze
sportu, ze zdrowego odżywiania. Mam
w planach projekt społeczno-sportowy
dla dzieci z Choroszczy. Zawodowo pracuję jako stomatolog, więc w projekcie
chciałabym połączyć moje umiejętności:
otoczyć uczestników opieką zdrowotną
jako dentysta, jednocześnie będąc ich trenerem, prowadzącym treningi oparte na
kalistenice, czyli ćwiczeniach z masą własnego ciała. W tej chwili trwają rozmowy
z ewentualnymi sponsorami.
A my życzymy, żeby znalazł się też
sponsor, który pomógłby Pani w realizacji Pani celów sportowych. Wszystkiego
dobrego!
– Dziękuję, nie zaprzeczam, że by się
przydał (śmiech).
Panią Paulę Gorlo będzie można spotkać
podczas festynu Pożegnanie Wakacji,
który odbędzie się w sobotę, 3 września,
na Kominowym Bajorze w Choroszczy.
Informacje o imprezie znajdują się na
stronie M-GCKiS w Choroszczy: kultura.choroszcz.pl.
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Piłkarz Eryk Krajewski
nagrodzony
Eryk Krajewski to młody choroszczanin, na co dzień grający
w 1-ligowym Bonito Helios Białystok (futsal), który otrzymał
powołanie na zgrupowanie selekcyjne Reprezentacji Polski U19.
Tekst i foto: UM
Osiągnięcia młodego zawodnika to ważne
szczeble w karierze. Wierzymy, że tak dobry początek zwiastuje rozwinięcie sportowej ścieżki i o kolejnych sukcesach

młodego choroszczanina usłyszymy niebawem. Gratulujemy, trzymamy kciuki
i będziemy wspierać dalszy rozwój młodego zawodnika.

RETRO LIGA
Wysoka wygrana Strzelca i powrót na czoło tabeli
W swoim piątym meczu w rozgrywkach ogólnopolskiej Retro Ligi drużyna Strzelca Białystok z Choroszczy odniosła wysokie zwycięstwo
nad WKS Grodno Kozienice aż 9–1.
Tekst i foto: ,,Strzelec” Retro Liga
W upalny dzień 28 sierpnia na stadionie
w Choroszczy dominowała historia. Spiker zawodów przypominał o ważnych
datach, m.in. o tym, że zespoły Strzelca i Grodna, które tuż przed wojną były
najlepsze w województwie białostockim,
dokładnie w końcówce sierpnia 1939 r.
na boisku rywalizowały po raz ostatni
w swojej historii, a jeszcze wcześniej, bo
tego dnia dokładnie 102 lata temu, Polska reprezentacja miała zadebiutować na
igrzyskach olimpijskich w Antwerpii. Niestety wojna polsko-bolszewicka sprawiła,
że piłkarze zamiast na olimpiadę poszli
na front, a ich rywale Belgowie wygrali
walkowerem.
Na meczu była obecna 96-letnia Regina
Krysiewicz, żywy świadek historii. Pani
Regina przed wojną należała do Związku
Strzeleckiego, zaś w czasie wojny do Armii Krajowej. Można śmiało powiedzieć,
że jest najstarszym kibicem w Choroszczy, który zjawił się na stadionie! Na boisku sentymentów już nie było: zespół
z Choroszczy do przerwy strzelił pięć goli,
ostatecznie wygrywając pewnie 9–1. Po
dwa gole strzelili Filip Roszkowski, Marcin Jaromiński, Damian Czyżewski, zaś
po jednym: Damian Mojsak, Zbigniew
Dziejma i Damian Gogol.

Po tej wygranej Strzelec znowu prowadzi
w tabeli, stało się tak, gdyż dotychczasowy
lider Victoria Sosnowiec dzień wcześniej
przegrał w Białymstoku z WKS 42 PP 1–3.
Strzelcy mają więc spore szanse na obronę mistrzowskiego tytułu, ale czekają ich
jeszcze dwa mecze. 17 września w Sosnowcu ze wspomnianą Victorią i na koniec 15 października u siebie z Pogonią
Lwów z Żarowa.
Tabela Retro Ligi
1. Strzelec Białystok
2. Victoria Sosnowiec
3. LKS Lechja Lwów
4. WKS 42 Pułk Piechoty
5. Czarni Lwów
6.WKS 37PP Kutno
7. WKS Grodno		
8. Pogoń Lwów
Retro Liga Żarów

5
6
5
5
4
5
6

7
7
6
6
4
4
4

16–9
16–14
19–9
8–6
10–10
8–9
7–17

4

2

7–17

W LIDZE GMINNEJ
Remis w meczu liderów na rozpoczęcie trzeciej rundy
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
W dniach 28–29 sierpnia wznowione zostały rozgrywki Ligi Gminnej. W pierwszych meczach zanotowano same remisy.
Sąsiadujące ze sobą w tabeli zespoły Żółtek i Dobrzyniówki na neutralnym boisku
zremisowały 3–3, zaś dzień później w meczu na szczycie Izbiszcze pomimo dwukrotnego prowadzenia zremisowały z LZS
Choroszcz 2–2, co pozwala nadal druży-
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nie z Choroszczy utrzymać liderowanie.
Do końca pozostały jeszcze cztery kolejki.
Tabela Ligi Gminnej (na dzień 1.09)
1. LZS Choroszcz
11 26 50–20
2. Izbiszcze
11 25 38–20
3. Yellow City Żółtki
11 15 31–24
4. Dobrzyniówka
11 13 30–42
5. Zaczerlany
10
7 15–36
6. Fuzja Klepacze
10
5 21–42

Do rozegrania pozostały mecze:
4–5.09
LZS Choroszcz – Fuzja
Zaczerlany – Żółtki
Izbiszcze – Dobrzyniówka
11.09
Żółtki – Izbiszcze
Fuzja – Dobrzyniówka
LZS Choroszcz – Zaczerlany

18.09
Zaczerlany – Fuzja
25.09
LZS Choroszcz – Dobrzyniówka
Izbiszcze – Zaczerlany
Klepacze – Żółtki
2.10
Żółtki – LZS Choroszcz
Klepacze – Izbiszcze
Dobrzyniówka – Zaczerlany
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Siatkarskie starcia na Kominowym Bajorze
Mistrzostwa Choroszczy w siatkówce plażowej dobiegły końca. Wzięło w nich udział 12 dwuosobowych drużyn.
Turniej miał charakter rodzinny oraz charytatywny. Wpisowe zostało przekazane na rzecz 6-letniej Aleksandry Wiśniewskiej,
którą czeka kosztowna operacja ręki.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Mistrzostwa Choroszczy w siatkówce
plażowej dobiegły końca. Wzięło w nich
udział 12 dwuosobowych drużyn. Turniej
miał charakter rodzinny oraz charytatywny. Wpisowe zostało przekazane na
rzecz 6-letniej Aleksandry Wiśniewskiej,
którą czeka kosztowna operacja ręki.
W sierpniu rozegrano wiele spotkań o ciekawym przebiegu i wyłoniono zwycięzców. W czwartek, 30 sierpnia rozegrano
mecze rundy finałowej, w której to Filip Roszkowski z Szymonem Maliszewskim pokonali w wielkim finale Wiesława

Roszkowskiego i Tomasza Żukowskiego.
Smaczkiem był fakt, że w finale wystąpił
naprzeciwko sobie tato Wiesław i syn Filip, a zwycięsko z tego spotkania wyszedł
syn Filip. Natomiast trzecie miejsce zajęli
Wojciech Sochoń i Dariusz Brzeczkowski.
Po meczach z rąk Burmistrza Choroszczy
Roberta Wardzińskiego zawodnicy otrzymali medale, wręczono też puchary za
trzy pierwsze miejsca, a każdy z uczestników mistrzostw dostał piłkę do siatkówki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom i zapraszamy na kolejne wydarzenia!
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II Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
zaprasza do udziału
w turnieju tenisa stołowego,
który zorganizowany zostanie
w październiku na auli w M-GCKiS.

Startujemy już 26.09.2022 r.
Chętne drużyny zapraszamy do zgłoszeń
do 15.09. 2022 r.
Należy zgłaszać drużynę 10-osobową
(gra 5 + bramkarz), w której nie mogą
grać zawodnicy z 4 ligi i wyższych
oraz zawodnicy 1 ligi i ekstraklasy futsalu
grający w sezonie 2022/23.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zmagania Narwi Choroszcz
w PUCHARZE POLSKI
Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Terminarz gier
Narwi Choroszcz w Klasie A 2022/2023
• 3.09.2022 r. Włókniarz Białystok – Narew Choroszcz (Stadion Miejski w Choroszczy, godz. 16.00)
• 10–11.09.2022 r. Narew Choroszcz –
Magnat Juchnowiec Kościelny (Stadion
Miejski w Choroszczy)
• 17–18.09.2022 r. Pasja Kleosin – Narew
Choroszcz (mecz wyjazdowy)
• 1–2.10.2022 r. Narew Choroszcz –
Supraślanka Supraśl (Stadion Miejski
w Choroszczy)

na Orliku
w Choroszczy
KOLEJNA WIELKA AMATORSKA
IMPREZA PRZED NAMI!

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane
do końca września u organizatorów
pod nr. tel 85 719 14 31
lub mailowo: sport@choroszcz.pl.

Porażka Narwi w rzutach karnych
W rundzie wstępnej rozgrywek Pucharu
Polski na szczeblu woj. podlaskiego Narew
Choroszcz rywalizowała z Turośnianką.
Po 90 minutach był bezbramkowy remis,
podobnie po kolejnych 30 minutach dogrywki. O awansie miały przesądzić więc
rzuty karne. Po dwóch seriach był remis
2–2, ale na początku trzeciej pomylił się
nasz zawodnik. Rywale jednak także się
pomylili i po czterech seriach na tablicy
wyników ciągle widniało 3–3. W ostatniej
kolejce strzelał bramkarz gości, ale jego
próbę wyczuł bramkarz Narwi – do awansu potrzebny był gol w ostatnim uderzeniu.
Niestety bramkarz rywali odkupił swoją
winę i obronił. W związku z tym potrzebna
była dodatkowa seria, w której ponownie strzał rywali obronił nasz bramkarz.
Kolejna piłka meczowa i kolejna niewykorzystana – tym razem nasz zawodnik
uderzył obok bramki. W serii siódmej
rywale nie mylili się, ale strzał naszego zawodnika znowu obronił bramkarz
Turośnianki. Narew na siedem karnych
nie wykorzystała czterech, w tym dwóch
tzw. meczowych mogących dać wygraną.
Teraz przed Narwią mecze w rozgrywkach klasy A.

Mundial 2022

• 29–30.10.2022 r. Narew Choroszcz –
Turośnianka Turośń Kościelna (Stadion
Miejski w Choroszczy)
• 5–6.11.2022 r. Piłkawka Białystok – Narew Choroszcz (mecz wyjazdowy)

• 12–13.2022 r. Narew Choroszcz – Korona Dobrzyniewo Duże (Stadion Miejski w Choroszczy)

Wpisowe wynosi 120 zł od zespołu.
Drużyny dostaną wylosowane nazwy
reprezentacji narodowych grających
na mundialu w Katarze.
Każda grupa będzie
rozgrywana innego dnia –
od poniedziałku do piątku, o godz. 18.45.
Zgłoszenia pod numerem
tel. 504 203 538 lub 85 719 14 31
albo drogą mailową: sport@choroszcz.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

SPROSTOWANIE
Informujemy, że autorem tekstu
pt.: „VI Turniej Strzelecki
o Puchar Burmistrza Choroszczy”
(„Gazeta w Choroszczy”
nr 197, s. 24)
jest Pan Piotr Waczyński.
Za pomyłkę serdecznie
przepraszamy.
Redakcja

Nasze strony internetowe
i portale społecznościowe

M-GCKiS w Choroszczy
www.kultura.choroszcz.pl
www.facebook.com/
mgckis.choroszcz
www.youtube.com/user/
MGCentrumKultury
Biblioteka w Choroszczy
www.biblioteka.choroszcz.pl
www.facebook.com/
bibliotekachoroszcz/
Gazeta w Choroszczy
www.gazeta.choroszcz.pl
www.facebook.com/
gazetawchoroszczy/

• 8–9.10.2022 r. KOS Rutki 1984 – Narew Choroszcz (mecz wyjazdowy)
• 15–16.10.2022 r. Narew Choroszcz –
KS Sokoły (Stadion Miejski w Choroszczy)
• 22–23.10.2022 r. KS II Wasilków – Narew Choroszcz (mecz wyjazdowy)
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Zapraszamy do obserwowania!

