
XXVII Jarmark Dominikański już 14 sierpnia zagości w Choroszczy!

Zapraszają: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Muzeum Wnętrz Pałacowych 

W sobotę 18 czerwca 2016 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy odbędzie się spotkanie Kobiety mówią. Wydarzenie 
będzie wspaniałą okazją, by spędzić część soboty w kobiecym gronie. Dzień 
tygodnia jest także nieprzypadkowy: zazwyczaj przed niedzielą zajmujemy 
się sprzątaniem, praniem, gotowaniem, ale w tym jednym dniu w roku 
odpuszczamy sobie domowe obowiązki i spotykamy się, by po prostu być 
razem.                                                      Ciąg dalszy na stronie 3.

W środku numeru dodatek specjalny!
A w nim: wszystko o nowej płycie Rytmów Czasu, zapowiedź spotkania 

z Jerzym Hoffmanem i zawodów kajakarskich.
Dni Choroszczy - dobra rozrywka dla wszystkich!

Wasza Ekscelencjo, Księże Arcy-
biskupie! Niech mi będzie wolno 
powitać Waszą Ekscelencję – tak 
wyjątkowego Gościa oraz tak zacną 
i  poważaną Postać  –  na  nasze j 
choroskiej ziemi. Jesteśmy radzi, że 
Ksiądz Arcybiskup odwiedził nas 
z duszpasterską wizytą. Mam nadzieję, 
ż e  p o b y t  K s i ę d z a  A r c y b i s k u p a 
w naszych progach będzie udany 
i owocny – takimi słowami Ks. Abpa 
Edwarda Ozorowskiego, 19 maja 
przywitał Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński.

J e g o  E k s c e l e n c j a  M e t r o p o l i t a 
Białostocki Apb Edward Ozorowski 
odwiedził gminę Choroszcz, wizytując 
choroską Parafię Rzymskokatolicką pw. 
św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika, udzielając tam sakramentu 
Bierzmowania. 

Dostojny gość poświęcił też swój czas, by 
o d w i e d z i ć  c h o r y c h  i  s t a r s z y c h 
mieszkańców gminy w ich prywatnych 
domach, a także pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej... 
     

cd. na str. 2

Ks. abp Edward Ozorowski z wizytą 
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Jednostki OSP z terenu gminy Choroszcz znalazły się wśród 
innych zastępów strażackich z 62 gmin województwa 
podlaskiego, które otrzymają pomoc finansową z Zarządu 
Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego. 

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, jako przedstawiciel 
gminy, 7 czerwca podpisał porozumienie w tej sprawie. 
Uroczystemu podpisaniu umów gwarantujących przyznanie 
pomocy finansowej jednostkom OSP przewodniczył Marszałek 
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Członek 
Zarządu WP – Stefan Krajewski. W spotkaniu uczestniczyli też 
Jan Gradkowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku oraz 
Pani Lucyna Golonko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Białymstoku.
Jednostki OSP z 62 dwóch gmin województwa podlaskiego 
objętych wsparciem w 2016 roku otrzymają w sumie 200 000, 00 
zł pomocy. Gmina Choroszcz, w ramach zgłoszonego projektu 
pn. „Profesjonalna odzież ochronna – bezpieczna służba i 
skuteczna ochrona środowiska przez Jednostki OSP w gminy 
Choroszcz” z budżetu województwa podlaskiego otrzyma 
3000,00 zł i, zgodnie z regulaminem projektu, będzie je mogła 
przeznaczyć na doposażenie w sprzęt miejscowych jednostek 
OSP (m.in. na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej czy 
drobnego sprzętu ratowniczo – gaśniczo służącego do 
zapewnienia gotowości  bojowej jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, np. motopomp, turbowentylatorów 
oddymiających, agregatów prądotwórczych itp.).
Jestem zadowolony z udzielonego nam wsparcia i cieszę się, że 
nasz wniosek został zauważony – mówi burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński – ponieważ nie wszystkie, które zostały 
złożone, przeszły proces selekcji. Doceniamy też każdą kwotę 
dofinansowania, która pomaga nam wspierać naszą gminę, 
w tym wypadku strażaków w ich codziennej, ochotniczej pracy.

inf. UM

W cichy, pogodny wieczór 4 czerwca choroszczanie mogli 
kontemplować w pięknym kościele parafialnym wspaniały 
śpiew Chóru Absolwentów Akademii Rolniczej pod kierunkiem 
prof. Wojciecha Maciejowskiego. Koncert stanowił pierwszą 
część Fes�walu Cameralis et Sacralis uroczyście otwartego 
przez Roberta Wardzińskiego burmistrza Choroszczy.

Realizacja trwającego cztery tygodnie fes�walowego 
przedsięwzięcia Fundacji Via Musica jest możliwa dzięki 
dofinansowaniu Urzędu Miejskiego oraz wsparciu Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy.
Nagrodzony w Choroszczy gorącymi brawami i owacją na stojąco 
Chór Absolwentów Akademii Rolniczej wywodzi się z Chóru 
Akademii Rolniczej – jednego z najstarszych lubelskich chórów 
akademickich. Początki jego historii sięgają 1952 roku, a  
październiku 1983 współpracę z chórem rozpoczął prof. 
Wojciech Maciejowski. Dzięki jego zaangażowaniu i talentowi 
znacznie wzrosło zainteresowanie działalnością chóru wśród 
studentów. Do dziś ta rozśpiewana grupa rozsiana po całej 
Polsce spotyka się i wspólne koncertuje.
Choroszczańska publiczność miała przyjemność wysłuchać 
wspaniałych interpretacji utworów.
Gorące oklaski były jak najbardziej uzasadnione. Chór, 
dziękując za otrzymane owacje, bisował.

W niedzielę 12 czerwca usłyszeliśmy piękny, sopranowy śpiew 
Małgorzaty Trojanowskiej, której znakomicie akompaniował 
na niedawno gruntownie odrestaurowanych choroszczańskich 
organach Sylwester Trojanowski. Melomani usłyszeli m.in. 
utwory:
J. S. Bach - Toccata i fuga d-moll BWV 565 
J. S. Bach - Mein Herze schwimmt in Blut BWV 199 - frag. 
kantaty
G. F. Handel - Let tha bright Seraphim - aria z oratorium 
"Samson”
Dawna muzyka polska - wybrane utwory z tabulatury 
warszawskiej i krakowskiej
E. Pałasz - Ptak do sł. M. Skwarnickiego
T. Trojanowski - Chroń mnie Ojcze prawdy 
do sł. kard. S. Wyszyńskiego  
T. Trojanowski - Oddaje się Tobie, Maryjo 
do sł. kard. S. Wyszyńskiego
M. Lorenc - Ave Maria

Wielkie choroszczańskie święto muzyki sakralnej i kameralnej 
trwać będzie w Choroszczy przez cały czerwiec. Wydarzenie 
prowadzą z wielkim kunsztem Państwo Małgorzata i Łukasz 
Olechnowie. Już dziś warto zarezerwować czas na kolejne 
koncerty, jakie odbędą się w choroskim kościele w kolejne 
niedziele o 19:00:

KONCERT III – 19 czerwca 2016r (niedziela) – godz.19 00
Ewa Dębko – sopran
Zbigniew Dębko – baryton
Krzysztof Kiercul – fortepian
 
KONCERT IV – 26 czerwca 2016r (niedziela) – godz.19 00
Kwartet dęty blaszany SPEC BRASS
Jacek Wieczorek – trąbka
Łukasz Rafiński – trąbka
Wojciech Zwolski – puzon
Radosław Gdula – puzon                  WJC

Choroskie OSP dofinansowane
wsparciem z woj. podlaskiego 

Trwa Festiwal Cameralis
et Sacralis - święto muzyki

Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 16.06.2016 r.
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„Gazeta w Choroszczy” 
drukowana jest na papierze ekologicznym

Uczniowie klasy III a Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy pod kierunkiem pań Anny 
Kozłowskiej i Ewy Zalewskiej w ubiegłym roku szkolnym 
przystąpili do programu „Ślady przeszłości – młodzież adoptuje 
zabytki”. Postanowili ocalić od zapomnienia i zniszczenia 
cmentarz  żydowski .  Choroszczańscy  g imnazja l iśc i 
„adoptowali” kirkut i zobowiązali się regularnie go odwiedzać 
i porządkować, aby macewy mogły podziwiać kolejne 
pokolenia.

Kirkut położony tuż za miasteczkiem przy drodze do Łysek jest 
dziś jedną z nielicznych pamiątek świadczących o bytność 
wyznawców judaizmu w Choroszczy. Popadł on w zapomnienie 
i ruinę ponieważ nie ma już ludzi, którzy dawniej grzebali na nim 
swoich zmarłych, ani ich potomków. Miejscowi Żydzi zgodnie żyli 
i współdziałali z mieszkańcami miasta do czasów II wojny 
światowej.
W 1942 roku choroszczańscy Żydzi zostali przesiedleni do ge�a 
w Białymstoku. Stamtąd w 1943 roku wysłano ich na śmierć do 
niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.
Gimnazjaliści pod opieką pań Anny Kozłowskiej i Ewy Zalewskiej 
już po raz kolejny wybrali się w dniu 17 maja 2016 roku na 
cmentarz żydowski w Choroszczy, gdzie z zapałem i energią 
zabrali się do porządkowania kirkutu. Uczniowie przez kilka 
godzin wytrwale przycinali sekatorami krzewy i wysoką 
roślinność, która rozrosła się w najbliższym sąsiedztwie macew. 
Wynosili połamana gałęzie i konary zalegające na nagrobkach. 
Oczyścili również tablice i płyty z liści i mchu. Gimnazjaliści 
położyli na uporządkowanych grobach kamyki, aby w ten sposób 
okazać zmarłym pamięć i szacunek.
Młodzież wykonała prace porządkowe z dużym zaangażo-
waniem i starannością. Wykazała się także zainteresowaniem 
dziedzictwem kulturowym regionu, historią naszego miasta 
i cmentarza.
Podczas prac porządkowych uczniów spotkała miła 
niespodzianka. Na choroszczański kirkut przybyła pani Lucy 
Lisowska – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – 
Izrael, przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie, która od lat 
podejmuje starania na rzecz zachowania materialnego 
i kulturalnego dziedzictwa Żydów na Podlasiu. Pani Lisowska 
bardzo serdecznie podziękowała młodzieży i opiekunkom za 
zaangażowanie w kształtowanie postawy szacunku i tolerancji 
dla ludzi różnych wyznań, rozwijanie idei wolontariatu oraz 
prace na rzecz ochrony dziedzictwa choroszczańskich Żydów.

Anna Kozłowska

Śladem choroszczańskich 
Żydów – gimnazjaliści 
porządkowali kirkut 

14 czerwca 2016r. w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej, 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy, Prezes 
Zarządu Mariusz Wróbel oraz Prezes Zarządu firmy „FUNAM” 
Spółka z o.o. z Wrocławia dr inż. Przemysław Tomeczko 
podpisali umowę na wykonanie „Modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Rogowie i Złotorii”.

Modernizacja będzie obejmować przebudowę budynków 
technologicznych, osadników, instalacji technologicznych, 
sanitarnych, elektrycznych oraz modernizacji ujęć wody. Kwota 
inwestycji to 3 473 101,80zł. Planowany termin zakończenia prac 
przewidziano na grudzień 2017 roku. 
Cieszymy się, że już niedługo mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli w lepszym komforcie korzystać z systemu wodociągowego 
w gminie – podsumował wydarzenie oraz dalsze plany Prezes 
ZECWiK, Mariusz Wróbel.

ip/ZECWiK

SUW-y w Rogowie i Złotorii
będą zmodernizowane

Ks. abp Edward Ozorowski... 
cd. ze str. 1 
i SPP ZOZ im. dra St. Deresza. Jego Ekscelencja, w towarzystwie 
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego 
oraz Proboszcza Parafii ks. Leszka Struka, na zaproszenie 
Dyrektor Danuty Małyszko, spotkał się także z młodzieżą i 
pracownikami miejscowego Zespołu Szkół.
 
Gospodarze zaoferowali gościom słodki poczęstunek, a także 
przedstawili historię i współ-czesną działalność szkoły. Pod 
koniec dnia Metropolita Białostocki spotkał się również ze 
wszystkimi grupami społecznymi działającymi przy parafii.

Wizyta duszpasterska ks. abpa Edwarda Ozorowskiego 
Metropolity Białostockiego w Choroszczy to niecodzienne, 
wyjątkowe wydarzenie. 

Potwierdził to w swoich słowach włodarz gminy Choroszcz, 
Robert Wardziński: „(…) wiem, że zapisze się on na kartach 
historii naszej gminy, i pozostanie w naszych sercach i w pamięci 
jako niezwykła wizyta. Dziękujemy, Wasza Ekscelencjo za 
przybycie!”. 

UM/foto M. Sokół



KULTURA   REKLAMA  „Gazeta w Choroszczy”   nr 157  gazeta.choroszcz.pl  3   

Tegoroczna  edyc ja  k rąży  wokół  tematów codz ienne j 
niecodzienności, kobiecej różnorodności i tego, co mimo tych 
rozbieżności nas łączy. Sprowokowane wykładem dr Ewy Kępy z 
Uniwersytetu w Białymstoku pomówimy o obrazach, symbolach, 
aspektach kobiecości. Podyskutujemy wraz z Choroszczankami na 
tematy, które są dla nas wspólne, a jednocześnie nas odróżniające. 
Obejrzymy też wystawę fotograficzną Izabeli Dąbrowskiej, Emilii 
Kosakowskiej i Darii Alicji Ostrowskiej traktującą o pięknie, które jest 
w każdej z nas. 
Podczas przerwy kawowej uraczymy się wyborną kawą, 
poczęstujemy słodkościami, będziemy mogły skorzystać z atrakcji, 
jakie przygotują nam wystawcy. A będzie to między innymi stoisko 
przygotowane przez firmę Forever, dietetyków ze Słodkiej Terapii, 
zabiegi na dłonie i usta od konsultantek Mary Kay, czy możliwość 
zgłoszenia się do bycia dawcą szpiku. Wzorem ubiegłego roku nie 
zabraknie ciekawych rękodzielniczych. Każda z nas będzie mogła 
wykonać sobie zabawne zdjęcie w fotobudce i zabrać je na 
pamiątkę!
Po przerwie zapraszamy na opowieść znanej choroszczanki, pani 
Eulalii Rutkowskiej, która wygrała z chorobą i działa na rzecz kobiet z 
Amazonkami. Pani Małgorzata Kadysz powie nam o codziennej 
niecodzienności, w której my, kobiety poruszamy się każdego dnia. 
Ukoronowaniem dnia będzie rozdanie wspaniałych upominków od 
naszych wystawców i sponsorów: karnetów na siłownię i Spa od 
Dworku Czarneckiego, ekskluzywnych kolacji w restauracji 
Kate&Leopold. Ze spotkania będziemy mogły wyjść z upominkami 
od Kumoszek, ceramiką Emilii Kosakowskiej, czy kosmetycznymi 
gadżetami, a nawet przekąskami podarowanymi przez firmę Vita-
Smak i sokiem z Podlaskiego Sadu. Te i wiele innych wspaniałości 
czekają na Was już 18 czerwca 2016 roku. Rejestracja uczestniczek 
zacznie się o godz. 9:30, a bezpłatne wejściówki już teraz czekają na 

Was w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy!
Program:
9:30 – 10:00 – rejestracja uczestniczek
10:00 – otwarcie wydarzenia: wspomnienia z ubiegłorocznej edycji i 
wprowadzenie do konferencji:
O obrazach, symbolach i aspektach kobiecości – wykład dr Ewy Kępy, 
wykładowczyni na Uniwersytecie w Białymstoku, która w swojej 
działalności zajmuje się płcią kulturową;
Alfabety kobiety – Kobiecy panel dyskusyjny prowadzona przez 
Urszulę Glińską. Rozmówczyniami będą mieszkanki Choroszczy i 
okolic, które spotykamy na naszych ulicach. Odpowiedzą na te same 
pytania, byśmy mogły zobaczyć ile nas różni, a ile mamy wspólnego!
Zapowiedź wystawy Kobiety codziennie niecodzienne, którą 
wykonały Izabela Dąbrowska, Emilia Kosakowska oraz Daria Alicja 
Ostrowska. Artystki fotografowały Choroszczanki w niecodziennym 
image'u. Ich portrety będziemy mogły podziwiać podczas przerwy 
kawowej.
PRZERWA KAWOWA, a podczas niej zachęcamy do obejrzenia 
wspaniałej wystawy portretów Choroszczanek. Będziemy mogły 
również uraczyć się aromatyczną kawą i słodziutkim poczęstunkiem. 
Panie z firmy kosmetycznej Mary Kay wykonają nam zabiegi 
pielęgnacyjne. Będzie okazja zajrzeć do stoiska Smacznej Terapii i 
porozmawiać o nowościach dietetycznych. Nie zabraknie fotobudki, 
która rok temu cieszyła się wielką popularnością! W tym roku 
również będzie szansa na szaleństwo, a pamiątkowe zdjęcia zostaną 
z nami na lata! Będzie też możliwość zarejestrowania się jako dawcy 
szpiku. Spędzimy ten czas na oglądaniu stoisk naszych wystawców.
Kobieta. Amazonka– opowieść Eulalii Rutkowskiej, która pokonała 
chorobę, a dziś działa na rzecz choroszczańskich Amazonek.
Portrety kobiet, czyli codzienna niecodzienność– Małgorzata Kadysz, 
która była z nami rok temu, w tegorocznej edycji zaskoczy nas 
ponownie swoją erudycją!
Rozdanie upominków i zamknięcie konferencji.

ip/ polub Kobiety mówią na Facebooku!

Kobiety mówią... cd. ze str.1

niedziela 3 lipca 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz

niedziela 7 sierpnia 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz
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Teatr Młodych w M-GCKiS

16 lipca /sobota/ 10:00

„Zaczarowane krzesiwo”

- adaptacja bajki 

H. Ch. Andersena

Arlekin Studio Artystyczne

6 sierpnia /sobota/ 10:00

„Opowieści starego 

kredensu”

Teatr pod Orzełkiem

Bilety: 5 zł

Spektakle są dofinansowane 

przez M-GCKiS w Choroszczy
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W piękny, słoneczny czwartek 2 VI 2016 w Przedszkolu 
Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy odbył się 
piknik rodzinny. W części prowadzonej przez panią Dorotę 
Sawicką, piosenkami, wierszami i tańcami dziękowaliśmy 
naszym rodzicom za ich trud włożony w nasze wychowanie.

Następnie bawiliśmy się na placu przedszkolnym, na którym 
pojawił się ogromny dmuchany statek piracki, maty z grami oraz 
miejsce do puszczanie ogromnych kolorowych baniek. Tego dnia 
każde dziecko mogło zmienić się w wymarzona postać za sprawą 
pań, które malowały nam buźki. Można było zrobić sobie zdjęcie 
z Koniczynką przynoszącą szczęście z firmy Cosinus oraz wziąć 
udział w licznych konkursach organizowanych przez animatorów 
zabaw. Oprócz tego każdy mógł poczęstować się pysznym 
bigosem z którego słynie nasze przedszkole oraz ciastami 
upieczonymi przez naszych rodziców.
Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę, zaangażowanie 
i czynny udział w naszym pikniku. Cytując Janusza Korczaka 
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, możemy śmiało 
powiedzieć, że impreza piknikowa była bardzo udana.

Małgorzata Hubbell

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Złotorii w trosce 
o wszechstronny rozwój swoich uczniów od wielu lat pod 
koniec roku szkolnego organizują wycieczki do znanych 
i  c iekawych miejsc  w Polsce.  Cieszą s ię one dużą 
popularnością.

Poznaliśmy już wiele zakątków polskiej ziemi. Warszawa, 
Białowieża, Olsztyn, Wigry, Kadzidłowo, Gdańsk-Gdynia-Sopot 
to tylko niektóre z nich. W trakcie wyjazdów dzieci uczą się 
poprzez zabawę, współpracują i integrują się.
W tym roku wybraliśmy się do Farmy Iluzji. To wyjątkowa 
kompozycja atrakcji dla dzieci i dorosłych. Edukacja podana 
w przyjaznej formie. Muzeum Iluzji, Latająca Chata Tajemnic, 
Zakręcony domek to tylko niektóre z atrakcji. Zaprosiliśmy do 
udziału w wycieczce rodziców, którzy chętnie się do nas 
przyłączyli. Bawiliśmy się doskonale

NN/Szkoła Podstawowa w Złotorii

Każdy, kto w piątek 10 czerwca przechodził obok Szkoły 
Podstawowej w Złotorii, mógł zaobserwować ciekawe 
zjawisko. Wszyscy uczniowie opuścili klasy i na placu szkolny 
pogrążyli  się w lekturze książek. 

Organizując to niezwykłe „Czytanie na trawie”, przyłączyliśmy 
się do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” i razem z 
innymi szkołami z całego kraju ustanawialiśmy  rekord czytania 
w jednym momencie. Tego dnia strój uczniów miał znaczenie. 
Zielony kolor ubrań oznaczał „zielone światło” czytaniu książek.

NN/Szkoła Podstawowa w Złotorii

Czytanie na trawie w Złotorii

W poniedziałek 6 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół 
w Choroszczy w ramach obchodów Dnia Europejskiego odbyła 
się gra edukacyjna pod hasłem ,,Od chrztu Polski do Unii 
Europejskiej”. Głównym celem konkursu była popularyzacja 
wśród młodzieży wiedzy na temat historii integracji 
europejskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, 
w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski.

W grze edukacyjnej wzięły udział trzyosobowe drużyny 
reprezentujące wszystkie pierwsze i drugie klasy gimnazjum. 
Każdy zespół miał do pokonania 7 stacji rozmieszczonych na auli 
szkolnej, gdzie wyeksponowano wystawę pt. ,,Od chrztu Polski 
do Unii Europejskiej 966-2016” prezentującą plakaty wykonane 
przez uczniów dotyczące tematyki 1050. rocznicy chrztu Polski 
oraz Unii Europejskiej. Przy każdym stanowisku drużyna musiała 
wykonać jedno zadanie. Konkurencje polegały między innymi 
na sprawdzeniu znajomością przyczyn i skutków chrztu Polski, 
wiedzy na temat języków urzędowych, osiągnięć kultury i sztuki 
państw europejskich oraz ich stolic. Każdy zespół musiał 
wykazać się także znajomością zwrotów grzecznościowych w 
języku francuskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim i 
czeskim oraz umiejętnością namalowania flagi wskazanego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Najtrudniejsza do pokonania dla naszych gimnazjalistów 
okazała się stacja 3 sprawdzająca znajomość kompetencji 
instytucji unijnych. Zadaniem grupy było dopasowanie 
podanych opisów do wybranej instytucji Unii Europejskiej. 
Tylko jedna ekipa wykonała tę konkurencję bezbłędnie. Turniej 
przebiegał w przyjaznej atmosferze, radosnego święta 
zjednoczonej Europy. Poprzez dobrą zabawę i rywalizację 
uczestnicy pogłębili wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz 
krajów członkowskich.
Laureatami gry edukacyjnej ,,Od chrztu Polski do Unii 
Europejskiej” zostali: I miejsce klasa II a – Szymon Piszczatowski, 
Bartłomiej Sidor, Jakub Jakoniuk – 40 pkt, II miejsce klasa II c – 
Gabriela Krysztopik, Aleksandra Popko, Alan Worobiej – 37 pkt, 
III miejsce klasa II d – Anna Maria Wrona, Dawid Smok, Patryk 
Sokół – 34 punkty.
Gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania w rywalizację. 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gry europejskiej 
w przyszłym roku szkolnym.

Beata Gawryluk, Barbara Joka, Ewa Zalewska

Gra edukacyjna w ZS

V Festyn Przedszkoli Podlaskiej 
Rodziny Szkół Jana Pawła II 

W piątek 3 czerwca 2016r. już po raz piąty odbył się Festyn 
Przedszkoli Zrzeszonych w Podlaskiej Rodzinie Szkół Jana 
Pawła II w Księżynie. 

Mo�em imprezy było :,,Bądź bezpieczny na drodze”. Także nasze 
przedszkole zostało zaproszone jak co roku na ową uroczystość 
dziękujemy Panu dyrektorowi Mirosławowi Guzewiczowi że 
o nas pamięta. Z naszego przedszkola pojechały dwie grupy 
„Tygryski” z Choroszczy i oddział z Klepacz. Dzieci zaśpiewały 
piosenkę o bezpieczeństwie. Maluchy mogły same posiedzieć za 
kierownicą wozu strażackiego, radiowozu i motocyklu 
policyjnego. Kolejnymi atrakcjami były dmuchane zamki gdzie 
dzieciaki szalały, każdy dostał balon z figurką jaką sobie zażyczył. 
Tego dnia każde dziecko mogło zmienić się w wymarzona postać 
za sprawą pań, które malowały nam buźki. Dzieci wróciły 
zadowolone z wycieczki. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie.

Anna Sokólska

W poniedziałek 30 maja w Przedszkolu Samorządowym im. 
Jana Pawła II w Choroszczy odbyły się eliminacje gminne 
recytatorskiego konkursu dla przedszkolaków ph. „O Złotą 
Różdżkę Dobrej Wróżki”. 

W konkursie dzieci prezentowały się w dwóch kategoriach 
wiekowych – maluchy (3-4 latki) oraz starszaki (5-6latki). 
Występy dzieci oceniane były przez jury: panią Lucynę Jutkiewicz 
z Miejskiej Biblioteki w Choroszczy, panią Marzannę 
Szumkowską z biblioteki Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy oraz panią Monikę Kuchcińską 
nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół w Choroszczy. 
Całą imprezę prowadziła pani Emilia Rogowska.
Co roku obserwujemy wzrost liczby uczestników naszego 
konkursu. Cieszy nasz bardzo, że tak dużo dzieci wkłada tyle 
trudu w naukę, a następnie piękną recytację wybranych 
utworów. W tym roku jury postanowiło ,iż w podziękowaniu za 
ten ogrom pracy wszystkie przedszkolaki otrzymają nagrody 
oraz wyróżnienia. Dziękujemy pani dyrektor przedszkola – 
Bożenie Lenczewskiej oraz sklepowi Arhelan za ufundowanie 
nagród dla wszystkich uczestników konkursu. Część nagród 
została również zakupiona za pieniądze z kiermaszu 
organizowanego przez kółko plastyczne działające w naszej 
placówce i prowadzone przez panią Annę Gawieńczuk, Emilię 
Rogowską oraz Agnieszkę Jeromińską. Dziękujemy panu 
Mieczysławowi Ciołko z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu za pomoc oraz wydrukowanie prześlicznych dyplomów.
I tak w grupie młodszej nagrody otrzymali: Marcin Korba, 
Kornelia Kuryłowicz, Julian Sakowicz, Gabriel Cieśluk, Filip 
Szekalski. Wyróżnienia zdobyli: Łukasz Miastkowski, Joanna 
Perkowska, Kamila Okruszko, Maria Ordziejewska, Oscar Rorat, 
Paweł Zajkowski, Jerzy Siemieniuk, Stanisław Bogdan.
W grupie starszej nagrody trafiły do: Katarzyny Lipskiej, Kai 
Suchockiej, Pawła Baranowskiego, Anny Dubikowskiej, Hanny 
Bobrowskiej, Tomasza Hubbell, Krystyny Muczyńskiej, Natalii 
Kopczewskiej, Weroniki Pacuk, Piotra Mogielnickiego, Zuzanny 
Chańko, Zuzanny Matyszewskiej, Małgorzaty Kaczmarek, 
Sebas�ana Słomińskiego oraz Szymona Kalinowskiego. 
Wyróżnienia otrzymali: Julia Konecka, Jadwiga Piętka, Ola 
Horosz, Celina Chorąży, Klaudia Sokół, Hanna Wiewióra, Julia 
Jurczuk, Marta Marjankowska, Michał Pycz, Gabriela Kaliszczyk, 
Julia Syczewska, Łukasz Niżyński i Tomasz Malinowski.
Gratulujemy wszystkim dzieciom i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Hubbell

M ł o d z i e ż  s z k o l n a  z e  S z k o ł y 
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Kruszewie 20 – 22 
maja 2016 uczestniczyła w XXV 
Zlocie Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej 
w Kołobrzegu.

Naszą przygodę rozpoczęłyśmy bardzo wcześnie rano 19 maja 
pociągiem do Białogardu, a stamtąd do Kołobrzegu. Po dotarciu 
do kwatery, która znajdowała się w internacie Zespołu Szkół 
Morskich, ruszyłyśmy nad morze. Znajduje się ono parę metrów 
dalej. Kolejnego dnia, w piątek do czternastej miałyśmy czas 
wolny. Udałyśmy się do Latarni Morskiej i na promenadę. 
Obserwowałyśmy ORP „ISKRA”, który lekko sobie dryfował, 
czekając na wejście do portu. O 15.30 po obiedzie witałyśmy 
okręt. Stał on przy Nabrzeżu Szkolnym. Następnie wszyscy 
uczestnicy zlotu udali się do Muzeum Oręża Polskiego. Zbiory 
obejmują początki panowania Mieszka I po czasy współczesne. 
Na uwagę zasługują eksponaty umieszczone na wystawie 
plenerowej. Potem odbyło się otwarcie zlotu przy współudziale 
Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa. 
Później przemaszerowaliśmy do Reduty Solnej. Tam odbyło się 
spotkanie z Piotrem Kuźniarem i Krzysztofem Jasicą – 
żeglarzami, uczestnikami rejsów w najdalsze zakątki świata, 
laureatami nagród Rejs Roku i Srebrny Sekstant. Bardzo ciekawie 
opowiadali, pokazując zdjęcia i filmy. Czas szybko mijał. 
Następny dzień też zapowiadał się ciekawie. Na początku odbyły 
się regaty Smoczych Łodzi, w których brałyśmy czynny udział. 
Potem przy Nabrzeżu Szkolnym odbył się wielobój żeglarski 
w kategoriach – szkoły podstawowe, gimnazja, licea. Nam udało 
się zająć II miejsce. Punktem kulminacyjnym był przemarsz 
ulicami miasta do portu – Nabrzeża Pasażerskiego, gdzie odbyło 
się otwarcie sezonu żeglarskiego. W czasie wolnym 
zwiedzałyśmy ORP „ISKRĘ” oraz zacieśniałyśmy węzły przyjaźni 
z innymi jungami. Był to czas pełen radości i zabawy. W niedzielę 
najpierw udałyśmy się do Bazyliki Konkatedralnej, gdzie 
uczestniczyłyśmy we mszy św. w intencji Ludzi Morza. Następnie 
przemaszerowaliśmy do portu pasażerskiego na katamaran 
Jantar. Tam odbyło się podsumowanie zlotu oraz zakończenie. 
Było miło i ciepło. Wspólne wykonaliśmy pieśni ,,Auld lang Syne” 
– znanej również jako Pieśń Pożegnalna.
Wróciłyśmy na obiad i spakowałyśmy się. Do powrotnej drogi do 
domu było jeszcze kilka godzin, więc jeszcze raz poszłyśmy do 
centrum i nad morze, by zapamiętać na następny rok. To był 
udany wyjazd i dostarczył wielu wrażeń, choć musiałyśmy się 
nachodzić. Ahoj przygodo! Do zobaczenia następnym razem.

Dorota Łukaszewicz
nauczycielka i opiekunka Szkolnego Koła Ligi Morskiej 

i Rzecznej w Kruszewie

Przygoda w Farmie Iluzji

Piknik rodzinny w Przedszkolu 
Samorządowym w Choroszczy 

Zlot Jungów w Kołobrzegu 

O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki
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Sienkiewiczanie uważają też, że rozwiązania wymaga problem 
odprowadzania wody z istniejącego źródełka tworzącego 
zastoisko wodne, które rozmywa drogę. Zgłoszono również 
konieczność usunięcia drzew rosnących w pasie tej drogi, 
stanowiących zagrożenie dla ruchu. Mieszkańcy widzieliby także 
wprowadzenie nazw ulic w Sienkiewiczach (wzorem Krupnik 
i Porosłów), z uwagi na obecne rozproszenie numeracji domów 
i związane z tym trudności ze znalezieniem właściwego adresu. 
Przy czym, ponieważ na moment spotkania, zdania w tej kwes�i 
wśród zebranych były podzielone, ustalono, że decyzję w tej 
sprawie mieszkańcy podejmą w późniejszym czasie.

Barszczewo. Mieszkańcy Barszczewa podczas spotkania 
z Burmistrzem również poruszyli temat dróg. W Barszczewie, na 
drodze przebiegającej przez miejscowość, w pierwszej 
kolejności należałoby zainstalować ograniczniki prędkości (tzw. 
spowalniacze). Wymuszałyby one zmniejszenie prędkości 
przejeżdżających tamtędy samochodów i tym samym 
wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W zakresie 
infrastruktury drogowej, podczas spotkania wywiązała się także 
krótka dyskusja na temat wybudowania drogi Barszczewo-
Choroszcz, równoległej do tzw. betonówki.
Ważną potrzebą, z punktu widzenia mieszkańców Barszczewa, 
jest komunikacja publiczna na trasie Białystok-Barszczewo-
Choroszcz (i z powrotem). Obecna sytuacja jest wyjątkowo 
uciążliwa głównie ze względu na wysokie ceny biletów za 
przejazd na krótkim odcinku oraz niejednokrotne przepełnienie 
transportu (mieszkańcy skarżyli się, że zdarzają się sytuacje, gdy 
mimo posiadania biletu miesięcznego, autobus nie zabiera 
podróżnych z przystanku ze względu na brak miejsc). 
Tymczasem, na trasie Choroszcz-Białystok, gdzie kursuje BKM 
i linia 103, sytuacja jest bez porównania lepsza. 

Barszczewianie wskazali także na potrzebę wykonania podjazdu 
dla wózków do miejscowej świetlicy oraz ułożenia w tym miejscu 
płytek w postaci np. polbruku.
Burmistrz z kolei krótko przedstawił zrealizowane działania oraz 
p lany spółk i  wodociągowej ,  w tym między  innymi 
zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Barszczewie. 
Pańki. W tej miejscowości mieszkańcy przede wszystkim 
wskazali na potrzebę wybudowania drogi dojazdowej do wsi (od 
tzw. szosy kruszewskiej); ten szlak komunikacyjny, jak zapewnił 
Burmistrz, już w wakacje będzie wykonywany. Podczas 
spotkania poruszono także kwes�ę wyremontowania drogi 
przebiegającej przez samą wieś – i tu także informacje są 
pozytywne, ponieważ realizacja tej drogi jest możliwa, choć 
w nieco dalszej perspektywie. Droga jest na etapie pro-
jektowania i jak tylko zakończą się prace koncepcyjne, będzie 
można przystąpić do dalszych procedur.
Mieszkańcy Paniek podczas spotkania wskazywali także na 
potrzebę rozbudowy miejscowej remizy strażackiej oraz 
uruchomienia w miejscowości szerokopasmowego Internetu. 
Te udogodnienia mieszkańcom gminy bardzo pomogłyby w ich 
codziennym funkcjonowaniu.

Więcej informacji o spotkaniach mieszkańców z Burmistrzem 
Choroszczy są na www.choroszcz.pl.
Pańki nie były ostatnią miejscowością w gminie Choroszcz, 
w której odbyło spotkanie mieszkańców z włodarzami gminy. 

Cały czas inne społeczności organizują u siebie takie 
wydarzenia. A chętne wspólnoty, sołtysi przewodniczący 
osiedli czy radni mogą to uczynić, uzgadniając odpowiedni 
termin w Urzędzie Miejskim w Choroszczy pod nrem tel.: 
85 719 17 37 lub 85 713 22 00. Zapraszamy.

UM

Okres pełnej wiosny zaowocował szeregiem spotkań 
mieszkańców gminy Choroszcz z burmistrzem Choroszczy 
Robertem Wardzińskim. W tym czasie odbyły się spotkania 
z mieszkańcami Osiedla nr 1 w Choroszczy, Oliszek, Kościuk, 
Sienkiewicz, Barszczewa oraz Paniek. W spotkaniach tych, 
oprócz włodarza gminy, brali też udział sołtysi poszczególnych 
sołectw, przewodniczący osiedli, Radni Rady Miejskiej, 
reprezentujący poszczególne okręgi wyborcze, jak również 
Przewodnicząca Rady – Beata Marlena Jeżerys.

Oliszki. Tematem, który w tej miejscowości zdominował 
dyskusję, było bezpieczeństwo na drogach, utrudnione wskutek 
uniemożliwiających odpowiednią widoczność rozłożystych 
gałęzi drzew i krzewów. W takiej sytuacji, samo usunięcie drzew 
nie stanowi problemu, ale trzeba pamiętać o tym, że planując 

wycinkę, należy liczyć się z okresem lęgowym ptactwa – a ten 
fakt zwykle znacząco przesuwa termin likwidacji zadrzewień, 
nawet aż do jesieni. W kwes�i dróg, mieszkańcy Oliszek 
potrzebują także ich wyrównania, a tam gdzie jest to możliwe – 
odwodnienia oraz położenia asfaltu. Gmina Choroszcz jeszcze 
w tym roku chce zakupić równiarkę, która na pewno umożliwi 
wykonanie tych prac i przyczyni się do poprawy jakości dróg 
w całej gminie, w tym także w Oliszkach.
Mieszkańcy Oliszkach zaapelowali także o oznakowanie 
skrzyżowań oraz o doświetlenie ulic w miejscowości. W tym 
względzie, obecna na spotkaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Choroszczy – Beata Jeżerys zapowiedziała, że będzie zabiegała 
o fundusze na te cele, ale przypomniała jednocześnie, że 
niektóre inwestycje w miejscowościach mogą być realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz ten, podobnie jak 
Budżet Obywatelski w miastach, daje możliwość samodzielnego 
decydowania przez wspólnoty o potrzebnych w miejscowości 
inwestycjach. Warto więc z niego korzystać. 
Podczas spotkania została poruszona także kwes�a dopro-
wadzenia światłowodu do większej liczby posesji. Przy czym w tej 
kwes�i gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, nie 
prowadzi działalności przesyłowej, dlatego też doprowadzenie 
i zainstalowanie światłowodu do konkretnej nieruchomości leży 
w ges�i właściciela posesji.
W spotkaniu w Oliszkach uczestniczyła też miejscowa młodzież, 
która poprosiła o wycinkę drzewa usytuowanego w obrębie 

boiska piłkarskiego oraz przesunięcie znajdującego się nieopodal 
placu zabaw. 
Mieszkańcy Osiedla nr 1 w Choroszczy podczas spotkania 
z Burmistrzem, wskazywali głównie na potrzebę zbudowania 
dodatkowych parkingów, by zwiększyć strefę postoju aut. 
Poruszyli także temat częstotliwości kursowania linii 103 w 
Choroszczy. Oprócz tego zwrócili uwagę na kwes�e wywozu 
nieczystości oraz problem zaśmiecania okolicznych lasów. 
Tu choroszczan szczególnie niepokoi zjawisko, które znane jest 
od lat, a dotyczy podrzucania do pojemników przeznaczonych na 
śmieci komunalne, materiałów budowlanych (np. pochodzących 

z remontów). Choć taka praktyka jest niezgodna z prawem, 
niektórzy stale się jej dopuszczają. W tym miejscu gorąco 
apelujemy o zaprzestanie takiej działalności i nie działania na 
szkodę sąsiadów, innych mieszkańców bloku.
Burmistrz podczas spotkania w Choroszczy przedstawił z kolei 
zarys planów dotyczących zmian w mieście, a mianowicie: 
remontów głównych ciągów komunikacyjnych oraz wymianę 
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Wspomniał również 
o zamiarach rozwinięcia infrastruktury rowerowej w gminie (np. 
na trasie do Sienkiewicz w kierunku do tzw. szosy Kruszewskiej). 
Wyjaśniając kwes�ę braku niedostatecznego oświetlenia nad 
przejściem do dyskontu spożywczego od strony ul. Sportowej, 
poinformował o planach całościowego doświetlenia tej ulicy 
(inwestycja ta ma szansę zostać zrealizowana jeszcze w bieżącym 
roku). Podczas spotkania rozmawiano także o przyłączeniach do 

instalacji gazowej na terenie miasta 
Choroszcz.
W kwes�i  dodatkowych zamierzeń 
inwestycyjnych w mieście, Burmistrz przy-
pomniał o funkcjonującym w Choroszczy 
Budżec ie  Oby wate lsk im i  zachęc i ł 
mieszkańców do wzięcia w nim udziału. 
Budżet Obywatelski to fundusz, w ramach 
którego mieszkańcy samodzielnie wskazują 
i decydują o potrzebach wprowadzenia 
nowych udogodnień czy usprawnień w ich 
najbliższej okolicy. Mieszkańcy danego 
osiedla, jak nikt inny, wiedzą przecież 
najlepiej czego potrzebuje ich społeczność i 
miejsce, w którym mieszkają.
Kościuki. Tu, podobnie jak w innych 
miejscowościach, dyskusję zdominował 

s t a n  d r ó g  –  w  s a m e j 
m i e j s c o w o ś c i ,  j a k  t e ż 
kondycja dróg wyjazdowych 
z  K o ś c i u k  w  k i e r u n k u 
Choroszczy. Mieszkańcy 
p o d k r e ś l a l i  p o t r z e b ę 
zadbania o drogę asfaltową 
n a  t r a s i e  K o ś c i u k i -
Zaczerlany.  W zakresie 
poprawy bezpieczeństwa, w 
Ko ś c i u ka c h  p o t r ze b n e 
byłyby lustra drogowe, 
zainstalowane zwłaszcza 
przy wyjazdach z niektórych 
posesji.

We d ł u g  m i e s z ka ń c ó w, 
wskazane byłoby również 
ustawienie dodatkowych 
barierek wzdłuż ścieżki 
rowerowej w pobliżu Kolonii Kościuki oraz – na całej długości 
szlaku rowerowego – koszy na śmieci. Pomocna w codziennym 
funkcjonowaniu byłaby także linia autobusowa, łącząca 
miejscowości: Kościuki, Zaczerlany i Choroszcz. Pojawiły się też 
wnioski dotyczące remontu Kapliczki w miejscowości oraz 
propozycja sprzedaży działek na terenie Kościuk, by zdobyte w 

ten sposób pieniądze przeznaczyć na 
budowę drogi przebiegającej przez 
miejscowość lub też łączącej Kościuki z tzw. 
szosą kruszewską. 
Sienkiewicze. Mieszkańcy tej miejscowości 
za najważniejsze problemy do rozwiązania 
u zn a l i  kwes�e  d o tyczące  rozwo j u 
infrastruktury, zwłaszcza dróg i oświetlenia 
drogowego. Podnieśli m.in. potrzebę 
poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze 
Choroszcz-S ienk iewicze,  gdz ie ,  po 
przebudowie traktu, ruch samochodów 
i rowerzystów znacznie się zwiększył. 
W  o d n ies i e n iu  d o  tego,  B u r m i st r z 
poinformował, że po prawej stronie, pa-
trząc od strony Choroszczy, projektowana 
jest ścieżka rowerowa wzdłuż szlaku 
komunikacyjnego, która pozwoli na 

oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego. Z dokumentacją 
projektową tej inwestycji wkrótce będzie można się zapoznać w 
Urzędzie Miejskim w Choroszczy i zgłosić ewentualne uwagi (np. 
aby zostały uwzględnione wszystkie niezbędne zjazdy na 
posesje). Inwestycja ma być realizowana z dofinansowaniem 
środków UE w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Mieszkańcy Sienkiewicz zgłosili też potrzebę ustawienia znaku 
ograniczenia prędkości do 50 km/h oraz wykonania brakującego 
oświetlenia na odcinku drogi w kierunku Choroszczy oraz 
w samej miejscowości.

Transport, drogi oraz komunikacja teleinformatyczna 
zdominowały ostatnie spotkania mieszkańców gminy z Burmistrzem Choroszczy
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Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców z terenu 
gminy Choroszcz na spotkanie, podczas którego w jednym 
miejscu i czasie będzie można uzyskać szereg istotnych 
informacji wspomagających działalność gospodarczą.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w auli 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Wydarzenie współorganizują: Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Białymstoku Dorota Kolenda oraz Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. Tego dnia od przedstawicieli Powiatowego 
Urzędu Pracy w Białymstoku będzie można dowiedzieć się o 
możliwych formach wsparcia finansowego, skierowanego do 
pracodawców i przedsiębiorców w 2016 roku. Tematem 
wystąpienia przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego będzie z 
kolei wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
wypowie się o procedurach zgłaszania do ubezpieczeń 
zatrudnionych pracowników, jak również o składkach na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zatrudnionych 
pracowników. Wszystkich zainteresowanych pracodawców 
serdecznie zapraszamy!      UM

Pracodawco – to spotkanie 
skierowane jest do Ciebie!

Powiatowy urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na 
w ymienione  poniże j  szko len ia  osoby  bezrobotne 
zarejestrowane w PUP w Białymstoku, które ukończyły 30-ty 
rok życia i należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50-ego roku życia,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 miesięcy).

Do 29.07.2016r. przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego: 

„Kadry i płace”, 
„Pomoc w księgowości”, 
„Doradca klienta”, 
„Przewóz materiałów niebezpiecznych” ,
„Opiekun osób starszych i chorych z masażem”

Szczegółowych informacji udziela:
 Dział Szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 
(ul. Pogodna 63/1) III piętro, pokój nr 309 
tel. 85 747-38-31, 
lub 85 747-38-65, 85 747-38-19).

Pamiętaj, człowiek uczy się przez całe życie!

i.pup/oprac. red.

Szkolenia dla bezrobotnych

Już po raz dziesiąty 23 kwietnia w miejscowości Dzikie Kolonia 
akcja sprzątania lasów oraz terenów ciągnących się wzdłuż 
rzeki Supraśl.

Mieszkańcy wsi w tym dniu sprzątają w tym dniu tereny wzdłuż 
rzeki Supraśl oraz porządkują teren okolicznego lasu. Maja też 
doskonałą okazję do posprzątania chodników wzdłuż własnej 
posesji. Wspólne rodzinne sprzątanie jest także formą edukacji 
w zakresie dbania o własne środowisko lokalne, tereny 
atrakcyjne do rodzinnych wypadów rowerowych.
Mieszkańcy przyznają że z roku na rok tych śmieci jest coraz 
mniej, mają satysfakcję że dzięki sprzątaniu mogą społecznie 
włożyć małą cegiełkę na rzecz ochrony środowiska, 
przynajmniej tego w którego otoczeniu mieszkają.
Tradycyjnie sprzątanie kończy się integracyjnym spotkaniem 
sąsiedzkim podczas którego oprócz skosztowania smacznego 
żurku, kiszki ziemniaczanej czy pieczonej kiełbaski mogą 
porozmawiać o bieżących sprawach sąsiedzkich.
Trwająca od dekady idea sąsiedzkiego sprzątania jest 
doskonałym przykładem integracji i czynu społecznego dla 
innych miejscowości. W gminie Choroszcz podobna akcja 
odbywa się w Turczynie.

aka

Wielkie sprzątanie w Dzikich

W niedzielę 19 czerwca bawimy się z Kumoszkami.Koło 
Gospodyń Wiejskich z Łysek po raz kolejny organizuje rodzinny 
festyn. Nie zabraknie animacji dla dzieci,w tym malowania 
twarzy i zabaw, konkursów, swojskich przysmaków i występów 
lokalnych zespołów. Będzie można wspólnie zatańczyć Zumbę!

Pod wieczór do tańca i śpiewu zagra zespół Viesna.  Impreza 
odbywa się przy boisku w Łyskach. Zapowiada się zabawa do 
rana. Zapraszamy!Współorganizatorem jest Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Na scenie pojawią się 
przedszkolaki  z  łyskowskiego oddziału  Przedszkola 
Samorządowego im. Jana Pawła II, zaśpiewają też Klepaczanki, a 
zatańczą młodzi tancerze. Festyn organizowany jest z środków 
finansowych Urzędu Miejskiego i licznych sponsorów.       Og/Sz.

Jeśli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę i mieć wpływ na 
kształt wydarzeń, które organizuje Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, przyjdź na otwarte spotkanie 
wolontariackie w galerii M-GCKiS.  Wolontariat w Centrum to 
nie tylko praca przy organizowanych przedsięwzięciach, ale 
również szansa na realizowanie własnych projektów 
kulturalnych i sportowych oraz możliwość włączania się 
w akcje charytatywne.

Wolontariuszem i wolontariuszką w Centrum może zostać każda 
osoba, która ukończyła 13 lat. Liczymy na młodzież, osoby 
dorosłe oraz seniorów. Każdy jest mile widziany, razem możemy 
więcej.
Wystarczy jedynie wypełnić ankietę  zamieszczoną na stronie 
kultura.choroszcz.pl. Koordynatorem projektu jest Adam 
Kamieński.           M-GCKiS

Czy Twoja ulica lub wieś organizuje podobną akcję, jak 
mieszkańcy Dzikich czy Turczyna? A może właśnie czeka na 
pierwszą taką inicjatywę, może chodniki są zarośnięte 
i pobocza upstrzone śmieciami a las tonie w zużytych oponach 
i odpadach budowlanych?

Niezależnie od tego, jeżeli zorganizujesz akcję porządkową, 
pamiętaj, żeby napisać relację lub zaprosić naszą redakcję - 
zadzwoń 85 719 14 31 lub wyślij do nas wiadomość 
gazeta@choroszcz.pl. Pochwal się pięknym czynem i buduj 
lokalną troskę o środowisko!
Niech Twoje otoczenie będzie powodem do dumy, pokaż razem 
z sąsiadami i przyjaciółmi, że dbacie solidarnie o przyrodę 
i porządek. 
Nasze gazetowe łamy czekają na Was!

Red.

Turczyn to mała miejscowość zlokalizowana na krańcach gminy 
Choroszcz, pięknie położona wśród lasów, w pradolinie rzeki 
Horodnianki. Do niedawna wydawało się, że została 
zapomniana przez Boga i ludzi, ale postanowiła przypomnieć 
o sobie i od 1 stycznia 2016 roku, dzięki staraniom 
mieszkańców i przychylności burmistrza i choroskiej Rady 
Miejskiej, awansowała do rangi sołectwa.

W tym krótkim czasie udało się doprowadzić do wymiany 
nieczynnych dotąd hydrantów, „wyprostować” i naprawić 
odcinek miejscowej drogi, a co najważniejsze – w tym roku 
planowany jest do utwardzenia ok. 200-metrowy odcinek drogi 
powiatowej, przebiegający przez wieś.

Dla poprawienia estetyki i wyglądu miejscowości, mieszkańcy 
postanowili przywitać wiosnę wspólną inicjatywą – organizując 
wielkie sprzątanie Turczyna. Akcja odbyła się 16 kwietnia br. 
i została przeprowadzana we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Choroszczy. Dzięki inicjatywie mieszkańcy liczą na to, że 
solidarnie pozbędą się wieloletnich zaniedbań w swojej okolicy, 
ale akcja miała też na celu integrację małej społeczności, 
wyrobienie w mieszkańcach, zarówno u dorosłych, jak i dzieci – 
poczucia codziennej odpowiedzialności za „małą ojczyznę”, 
w której mieszkają. Chcemy, by akcja ta stała się coroczną 
tradycją – mówią turczynianie, i wierzą: że inni ludzie – goście 
odwiedzający Turczyn, a także codziennie przemierzający 
turczyńskie lasy na spacerach czy podczas zabaw ze swymi 
pupilami, poczują się odpowiedzialni za ten teren i zaprzestaną 
zaśmiecania go. Wspólna praca wielkiego sprzątania została 
uwieńczona ogniskiem dla wszystkich mieszkańców 
i zaprzyjaźnionych osób.
Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Choroszczy, 
Stowarzyszeniem „OKOLICA”, Nadleśnictwem Dojlidy 
mieszkańcy mają nadzieję na realizację wielu pomysłów 
edukacyjnych i aktywizujących lokalną społeczność.

Jacek Czaczkowski Sołtys Turczyna

... i w niewielkim Turczynie

Pokaż, jak sprzątasz!

Łyski, 19 VI od 15:00 - festyn „Bawmy się razem z Kumoszkami”

Wolontariuszem bądź!
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Z okazji tegorocznych Dni Choroszczy na ścianie Urzędu 
Miejskiego powstanie mural – mapa miasta z najważ-
niejszymi jej zabytkami wykonany przez studentki 
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, 
absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu, na 
podstawie projektu choroszczańskiej artystki Darii Alicji 
Ostrowskiej. 
Finał prac i odsłonięciem muralu odbędzie się w niedzielę 
26 czerwca o godz. 20:00. Odsłonięciu będzie towarzyszyć 
widowisko plenerowe.

Parafiada to amatorskie rozgrywki w piłce nożnej 
organizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
i Towarzystwo Przyjaciół w Choroszczy. 
Tegorocznemu turniejowi towarzyszyć będą konkursy dla 
kibiców i turniej strzelecki. Te i kilka innych atrakcji 
odbędą się oczywiście na boisku na Osiedlu Gaj.

W Muzeum Wnętrz Pałacowych usłyszymy koncert pt. 
„Powróćmy jak za dawnych lat". Złożą się nań piosenki 
z lat 20-30tych, standardy jazzowe, piosenki francuskie 
i tanga argentyńskie wykona Kwartet Retro w składzie: 
Anna Ślusarska - wokal i skrzypce, Wojciech Ślusarski – 
wokal i saksofon, Sylwia Rosińska – altówka i Sebas�an 
Wojsław – kontrabas.

Zespół wokalny pod kierunkiem Jerzego Tomzika zaśpiewa 
najnowszy repertuar. Będzie to wydarzenie połączone 
z premierą trzeciej płyty Rytmów Czasu pt. „U progów 
jazzu”. 

Nagranie płyty zostało sfinansowane ze środków Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy.

Na słuchaczy czeka nie tylko wspaniały śpiew 
i nietuzinkowa jazzowa muzyka, ale i  najnowsze 
choroszczańskie wydawnictwo muzyczne. 
Więcej o przedsięwzięciu przeczytasz w kolumnie obok.

To już trzecia płyta nagrana przez zespół wokalny Rythm 
of Time (Rytmy Czasu) działający przy Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Pierwsza – nosząca tytuł „Kochanym rodzicom” – 
dedykowana szczególnie naszym mamom ukazała się kilka 
lat temu z okazji Dnia Matki.
Druga nosiła tytuł „Nasze modlitwy. Wiara może być 
radością” i prezentowana była na antenie Polskiego Radia 
Białystok. Nagrano też teledyski do wszystkich nagranych 
piosenek, które wyemitowała TVP Białystok w programie 
„Pod Twoją Obronę”. Była również prezentowana podczas 
koncertów w Grodnie.

Najnowsza, trzecia płyta, zawiera piosenki z pogranicza 
jazzu i nosi tytuł „U progów jazzu”. To nawiązanie do 
książki Leopolda Tyrmanda „U brzegów jazzu”. 
Wykonawcom – uczniom choroszczańskich szkół 
i choroszczanom z białostockich liceów towarzyszą 
znakomici białostoccy muzycy jazzowi – Kamil Skorupski 
na saksofonie, pianista Krzysztof Kulikowski i gitarzysta 
Marcin Nogajewicz, którzy swoimi solówkami okrasili 
nagrane piosenki.
Tak czasami bywa w życiu, że przypadek decyduje 
o naszych losach. I właśnie inspiracją do nagrania płyty 
stało się spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Grodnie 
Andrzejem Chodkiewiczem. Usłyszał nas śpiewających 
koledy podczas wieczoru wigilijnego zorganizowanego 
przez Urząd Marszałkowski i zaprosił nas na… Fes�wal 
Jazzowy w Grodnie.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że jest wielkim fanem 
i znawcą jazzu.

Zaczęło się szukanie repertuaru, aranżowanie utworów, 
trudne i mozolne próby. A trudności były ogromne. 
Dlatego wybraliśmy utwory z pogranicza jazzu.
Ogrom włożonej pracy i wyrzeczeń skłonił nas do nagrania 
płyty. Szkoda byłoby, gdyby wysiłek włożony w przygo-
towanie programu poszedł na marne. Tym bardziej, że 
nasz koncert został przyjęty w Grodnie bardzo życzliwie 
przez liczną publiczność i muzyków z całego świata 
przybyłych na fes�wal.

Nawet przez zespół Johnny'ego Rodgersa z Nowego Jorku. 
Okazało się bowiem, że tak oni, jak i my, mamy 
w repertuarze wielki standard muzyki jazzowej „Cheek to 
cheek”  („Po l i czek  przy  po l i czku”) .  Spotkan ie 
z Amerykanami, udział w warsztatach przez nich 
prowadzonych był dla nas wielką niespodzianką 
i przeżyciem. Przy okazji mogliśmy przekonać się, jak 
radosną i twórczą muzyką jest jazz, którego elementy 
znajdujemy we współczesnej muzyce rozrywkowej.

Cały pobyt na Fes�walu Jazzowym w Grodnie nieustannie 
wspominamy tym bardziej, że zostaliśmy przyjęci ze 
staropolską gościnnością przez pracowników polskiego 
konsulatu, dzięki czemu poczuliśmy się, jak prawdziwi 
artyści.

Wszystkim, a przede wszystkim burmistrzowi Choroszczy 
Robertowi Wardzińskiemu i dyrektorowi Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
Przemysławowi Waczyńskiemu, dziękujemy za pomoc 
finansową i organizacyjną. Dziękujemy także rodzicom 
za codzienny trud wspierania rozwoju artystycznego 
naszych wokalistek i wokalistów.

Młodzieży choroszczańskiej i jej rodzicom polecamy 
uwadze naszą działalność i zapraszamy na próby, które 
odbywają się w wtorki i piątki o 17:00 w gmachu M-GCKiS 
w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29, wejście od Placu dra 
Z. Brodowicza). Warto do nas dołączyć, bo czeka nas kilka 
niespodzianek. Gorąco zapraszamy!

Jerzy Tomzik 
i Rytmy Czasu

Nagraliśmy płytę!Środa 22 czerwca:

Czwartek 23 czerwca:

MURAL 
artystyczna mapa na ścianie
Urzędu Miejskiego
(początek prac)

17:00 PARAFIADA 
turniej amatorskich drużyn
piłkarskich i strzeleckich
/boisko na Osiedlu Gaj/

 
18:00 KONCERT
Kwartetu Retro
 

 

KONCERT
RYTMÓW CZASU
 

 
PREMIERA
NOWEJ PŁYTY
pt. U progów

JAZZU
 

 

 /Muzeum Wnętrz Pałacowych/

 /plac przed Zespołem Szkół,

ul. Powstania Styczniowego 26A/

19:00 INAUGURACJA
XXXV Dni Choroszczy 
widowisko plenerowe
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Murale to bardzo widowiskowy element kultury ulicznej. 
W Choroszczy w ten sposób mamy ozdobinonych kilka 
budynków - garaże na ul. J. Słowackiego, Świetlicę Wesoły 
Sportowiec i budynki gospodarcze SML-W na Wichrowych 
Wzgórzach. Teraz czas na magistrat! Przyjdź, popatrz, 
pokibicuj, a będzie pięknie!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu, a także 
Stowarzyszenie Pamieć i Tożsamość „Skała” zapraszają do 
udziału w II Turnieju Strzeleckim o Puchar Burmistrza 
Choroszczy, który odbędzie się w ramach obchodów XXXV 
Dni Choroszczy. 
Zostanie on przeprowadzony w piątek 24 czerwca i 
rywalizacja będzie się odbywała w jednej kategorii: dla 
dorosłych. Turniej rozpocznie się o godzinie 17 – zapisy 
odbędą się na miejscu przed jego rozpoczęciem (od godz. 
16:30). Zapraszamy! 

Zapraszamy na spotkanie ze znakomitym polskim 
reżyserem Jerzym Hoffmanem, laureatem wielu nagród 
i odznaczeń, m.in. Złotych Lwów oraz Nagród Ministra 
Kultury i Sztuki.  Po spotkaniu odbędzie się pokaz filmu 
„Potop Redivivus”. Impreza skończy się o 01:00 w nocy. 
Na przybyłych będą czekać wygodne leżaki. W razie 
niepogody pokaz zostanie przeniesiony na aulę M-GCKiS.
Pokaz jest współfinansowany  z środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 
spotkanie z reżyserem finansowane jest ze środków 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy, a odbędzie się w 
ramach Podlaskiej Akademii Kultury przy Towarzystwie 
Amicus.

Piątek 24 czerwca:

MURAL 
/kontynuacja prac/

17:00 II TURNIEJ 
STRZELECKI
o Puchar Burmistrza 

Choroszczy

/Strzelnica Zespołu Szkół/

 21:00 Spotkanie 

z JERZYM 
HOFFMANEM

i projekcja plenerowa

filmu

POTOP 
REDIVIVUS
na uczczenie Roku

Sienkiewiczowskiego

 

 

 /plac przed budynkiem M-GCKiS, do 1:00 w nocy/
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Jakie wydarzenia związane z Choroszczą i jej okolicami 
kryją się pod otaczającymi herb Choroszczy datami?

Odpowiedź prześlij do 25 czerwca 2016 
na adres:

 kultura@choroszcz.pl,
w temacie wpisz:„KONKURS”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
O przyznaniu nagrody decyduje poprawność odpowiedzi i kolejność 

nadesłania, czyli kto pierwszy udzieli prawidłowych odpowiedzi.
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury pod kierunkiem 

Wojciecha Cymbalistego, pomysłodawcy konkursu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 26 VI o 20:30 
na choroskim Rynku 11 XI.

Zapraszamy 
do zabawy!

K O N K U R S 
CZASY CHOROSZCZY

O G Ł O S Z E N I E   W Y D A W C Y

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu przy wsparciu 
finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy po raz 
kolejny organizuje letnie zajęcia dla dzieci. 
I turnus odbędzie się od 11 do 15 lipca (godz. 9-15), 
II turnus od 1 do 5 sierpnia (godz. 9-15).
Zapisy na oba turnusy przyjmowane są od 28 VI od 9:00, 
w Centrum lub pod tel.: 85 719 14 31. Od 20 VI karty 
kwalifikacyjne do pobrania ze strony kultura.choroszcz.pl 
Warunkiem jest odpowiedni wiek - rocznik 2008 
(skończone 7 lat). Dzieci biorące udział w pierwszym 
turnusie będą przyjmowane na drugi tylko w przypadku 
wolnych miejsc i wyczerpania listy rezerwowej osób, 
które nie brały udziału w pierwszym tygodniu zajęć. 
Przewidziane są wycieczki do muzeum, teatru, kina, na 
basen, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Odpłatność 
155 zł. Cztery dni wyjazdowe, zawsze obiad. Zajęcia są 
dofinansowane przez Urząd Miejski w Choroszczy

Zajęcia letnie dla dzieci
zapisy od 28 VI od 9:00
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Podczas X X X V Dni Choroszczy nie może 
zabraknąć Rodzinnego Turnieju Wędkarskiego. 
Cykliczne zawody organizowane przez amatorów 
wędkowania z Koła PZW Amur przyciąga nad 
brzegi Kominowego Bajora coraz więcej widzów, 
a  n a  n a j l e p sz ą  d r u ży n ę  c ze ka  p u c h a r 
ufundowany przez burmistrza Choroszczy.
Zapraszamy do kibicowania - oczywiście cichego, 
coby ryby nie spłoszyć!

Zapraszamy wszystkich widzów na spektakl  
Teatru Walnego. Noe wprowadza widza na Arkę, 
zaprasza do wspólnego tworzenia... tylko 
tworzenie, wspólny koncert może ocalić przed 
zagładą. Orkiestrą staje się widownia. Muzyka 
dzięki możliwości aranżacji na żywo jest 
tworzona w obecności widza i poniekąd przez 
widza. 
W wypadku zjawisk potopopodobnych spektakl 
będzie przeniesiony do wnętrza Centrum.

Zbiornik wodny Kominowe Bajoro 
przeszedł gruntowną modernizację. Z tej 
okaz j i  zapraszamy wszystk ich  do 
sportowej, kajakowej rywalizacji. 

Będzie to symboliczne otwarcie zbiornika. 
Przewidziane są kategorie męska jedynka 
i damska jedynka. 
Zatem: DO WIOSEŁ!

W niedzielę 26 czerwca w kościele pw. św. 
Jana  Chrzc ic ie la  i  św.  Szczepana 
Męczennika w Choroszczy odbędzie   się  
koncert muzyki kameralnej zamykający 
Fes�wal Cameralis et Sacralis. Wystąpi 
kwartet dęty blaszany Spec Brass 
z Bydgoszczy, który tworzą muzycy grający 
na co dzień w bydgoskiej Operze NOVA. 
Usłyszmy m.in. Arię na strunie g J. S. 
Bacha, czy Alleluja z opery Mesjasz G. F. 
Haendla.

Bezpośrednio po zakończeniu koncertu  
SPEC BRASS w Choroszczańskim kościele 
zapraszamy wszystkich na Rynek 11-ego 
Listopada. Będą niespodzianki, wido-
wisko plenerowe pełne barw i sztuk 
kuglarskich. Zostanie rozstrzygnięty 
konkurs „Czasy Choroszczy” i do tych, 
którzy naj lepiej  rozwiążą zagadki 
historyczne trafią atrakcyjne nagrody!
Ten  wieczór  postawi  kropkę  nad 
i w wyglądzie choroskiego magistratu. 
Na szczytowej ścianie Urzędu Miejskiego 
skierowanej w stronę Rynku 11-ego 
Listopada odsłonięty zostanie mural 
z mapą atrakcji i zabytków miasteczka.

Sobota 25 czerwca: Niedziela 26 czerwca:

9:00 ZAWODY 
WĘDKARSKIE
o Puchar Burmistrza 
Choroszczy
/Kominowe Bajoro/

11:00 teatr dla dzieci

w plenerze - NOE 
WALNY TEATR
/plac przed M-GCKiS/

 

14:30 uroczyste otwarcie

TERENÓW 
REKREACYJNYCH
przy Kominowym Bajorze

 
15:00 ZAWODY 
KAJAKARSKIE
o Puchar Burmistrza 

Choroszczy

/Kominowe Bajoro/

 19:00 KONCERT 
SPEC BRASS
finał Fes�walu

Cameralis et Sacralis

/kościół w Choroszczy/

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy i Agroturystyka „Jeroniczówka” 
zapraszają na „II Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Jeroniczówki”, który zostanie rozegrany  
na terenie Agroturystyki Jeroniczówka – Jeroniki 
10. Do udziały zapraszamy drużyny dwuosobowe 
bez względu na płeć. Mogą startować drużyny 
męskie, damskie lub mieszane. Zapisy odbędą się 
bezpośrednio przed turniejem od godz. 12:30. 
Na miejscu będzie muzyka, grill i napoje 
chłodzące. 

13:00 TURNIEJ 
SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
o Puchar Jeroniczówki

/Jeroniki, Jeroniczówka/

 

Zbigniew Romaniuk - aktywny historyk, 
regional ista ,  dz ia łacz  społeczny 
i pedagog z Towarzystwa Przyjaciół 
Brańska jest autorem licznych artykułów 
n a u ko w y c h ,  s t u d i ó w  i  t e k s t ó w 
publicystycznych o historii regionu. 
O historii opowiada z pasją i humorem, 
podobnie jak nasi choroszczańscy 
regionaliści z TPCh Jan Adamski i Józef 
Waczyński.

19:00 Historyczne 

refleksje 

ZBIGNIEWA ROMANIUKA

JÓZEFA WACZYŃSKIEGO

i JANA ADAMSKIEGO

/Galeria M-GCKiS/

 

20:00 FINAŁ 
DNI CHOROSZCZY 

ODSŁONIĘCIE 
MURALU 

i WIDOWISKO 
PLENEROWE 

/Rynek 11 Listopada/

 
Wstęp na wszystkie wydarzenia Dni Choroszczy
jest bezpłatny. Zapraszamy do uczestnictwa!
Dni Choroszczy są dofinansowane ze środków Urzędu Miejskiego

 



Nieco oddalone od centrum Choroszczy, do tej pory niemal 
całkowicie zarośnięte, Kominowe Bajoro było dotąd miejscem 
spacerów, no, może niekiedy połowów ryb. Ale obecnie po 
dawnym wizerunku choroskiego akwenu nie ma śladu – 
Kominowe Bajoro zmieniło się nie do poznania!

Stało się tak za sprawą prac, jakie jeszcze w 2015 roku zostały tu 
podjęte. Mieszkańcy Choroszczy, dwa razy w Budżecie 
Obywatelskim – na 2016 oraz na 2017 rok wskazali na potrzebę 
zmiany Kominowego Bajora i dostosowania go do potrzeb 
rekreacyjnych i sportowych choroskiej społeczności. Władze nie 
pozostawiły tych suges�i bez odzewu i od kiedy tylko można było 
rozpocząć działania, prace ruszyły.

Jeszcze w jesienią 2015 r. Kominowe Bajoro przypominało 
dawny, znany dotąd akwen –prace z ciężkim sprzętem, co 
prawda, rozpoczęły się i obejmowały głównie oczyszczanie dna 
stawu, ale jego brzegi jeszcze były zarośnięte, nie do przejścia, 
uniemożliwiając nawet zbliżenie się do stawu, a co mówić 
o korzystaniu z niego.

Ale kilka miesięcy później, na wiosnę 2016 r. sytuacja 
diametralnie się zmieniła – Kominowe Bajoro w Choroszczy ma 
brzegi oczyszczone z zadrzewień i krzewów, dno wypełnia nie 
muł a piasek, podobnie część nabrzeży akwenu, które zostały 
pokryte żółtym miękkim podłożem. 

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński chce, by w przyszłości 
powstał tu wielofunkcyjny teren rekreacji z ciekawą, 
zróżnicowaną ofertą: 
„Już niedługo przy Kominowym Bajorze rozpoczniemy budowę 
boiska do siatkówki, postawimy plac zabaw z ławeczkami oraz 
zainstalowaną mini-kurtyną wodną, by dzieci wraz z opiekunami 
oraz całe rodziny mogły spędzać tu wolny letni czas. I to nie tylko 
na spacerach, ale też korzystać z walorów miejsca i otaczającej 
go infrastruktury”. 

Oferta Kominowego Bajora będzie jednak o wiele szersza, 
ponieważ staw będzie też służył wędkarzom: „Na ten moment 
jeszcze obowiązuje zakaz połowu ryb – dodaje Burmistrz – ale już 
niedługo sytuacja ta będzie miała szansę się zmienić, a wędkarze 
znajdą tu doskonałe miejsce do połowów. Niedawno bowiem 
zarybiliśmy staw ok. 100 kg ryb”. 

Aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, Kominowe Bajoro 
będzie też objęte monitoringiem, zapewnia Burmistrz. I choć na 
ostateczne zakończenie prac trzeba będzie poczekać jeszcze 
kilka-, kilkanaście miesięcy, Burmistrz już dziś, zaprasza na 
otwarcie akwenu: „W niedzielę 26 czerwca zapraszam 
wszystkich zainteresowanych i miłośników wody na otwarcie 
nowego Kominowego Bajora w Choroszczy”. Tego dnia zbiornik 
zostanie udostępniony użytkownikom mimo, iż jeszcze będą przy 
nim trwały drobne prace wykończeniowe.

Jeśli chodzi o sfinalizowanie całości inwestycji, włodarz gminy 
jest dobrej myśli: „Na postawie tego, co już udało nam się 
s t w o r z y ć ,  w i e r zę ,  że  u d a  n a m  s i ę  z m o d e r n i zow a ć 
niewykorzystywany dotąd staw, by służył w przyszłości 
mieszkańcom”. 
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Kominowe Bajoro nie do poznania! 

I już 26 czerwca – otwarcie akwenu!

Przypomnijmy, rewitalizacja Kominowego Bajora była 
pomysłem zgłoszonym przez samych mieszkańców Choroszczy 
i najwyżej przez nich ocenionym w dwóch kolejnych edycjach 
Budżetu Obywatelskiego (w 2014 i 2015 r.). Fundusze na 
realizację tej inwestycji pochodziły z Budżetu Obywatelskiego 
oraz w większej części – ze środków budżetu gminy.                 UM

Z Białegostoku do Dzikich jest całkiem niedaleko. Przed wojną 
było tutaj zaledwie kilka domów. Ale także pole golfowe i kort 
tenisowy. Bo na letnisko do Dzikich z chęcią  przyjeżdżali 
białostoccy przedsiębiorcy wyznania mojżeszowego…

Wieś z jednej strony sąsiaduje z lasem, zaś z drugiej rozpościera 
się urocza dolina Supraśli. Nie znalazłem we wsi drewnianych 
spichlerzy. Za to jest dużo nowych, ładnych domów. Tuż przy 
ścianie lasu stoją dwa drewniane budynki. 
Widać, że przedwojenne. – To domy letniskowe- mówi 
napotkany mężczyzna - Po lewej stronie było kiedyś pole 
golfowe. A bliżej drogi kort tenisowy. We wsi był sklep żydowski i 
stała kuźnia, ale po niej nie ma nawet śladu. Tutaj mieszkają teraz 
sami przyjezdni - dodaje. 
Jadę wolno przez wieś.  

Nagle moją uwagę przykuwa podwórze pełne różnych kamieni, 
żeliwnych saganów, sprzętów rolnych. Na ławce siedzi kobieta. 
Obok stoją w równym rzędzie żeliwne sagany. Teresa Chańko z 
chęcią przystaje na pogawędkę o dawnych czasach. 
– Bo starość - mówi kobieta - Jest wówczas, gdy  człowiek jest 
samotny i nie ma z kim choć przez chwilę porozmawiać. A w te 
garnki kładliśmy kiedyś  wieprzowe mięso, słoninę, sadło. Teraz 
rosną w nich aksamitki- śmieje się pani Teresa. 
Obok leży liczna gromadka różnej wielkości kamieni- otoczaków. 
Tadeusz Chańko, mąż pani Teresy zbierał je w Narwi, nieraz 
znajdował na polach. Może niektóre służyły do mielenia zboża 
na mąkę. Tuż przy ławce, w otoczeniu zieleni, stoi kamienna 
rzeźba z niebieskimi oczami. 
– Mąż sam wyrzeźbił- tłumaczy pani Teresa - Z zawodu był 
stolarzem, ale takie robótki go bawiły. Nie umiał siedzieć 
bezczynnie w domu. 
Tak więc obok kamiennej rzeźby  dwadzieścia końskich podków 
pan Tadeusz zespawał kiedyś w jedną, wielką podkowę. Figurkę 
świętą też sam wyrzeźbił. 
Ściana budynku gospodarczego, to istne małe muzeum 
rolnictwa: chomąto, uzdy, żelazne części do wozu i sań, sierp, 
kosa, motyka. To wszystko wzbogacone różnymi cudami z 
korzeni sosen. W samy rogu wisi piła tartaczna. Na jednej ze 
ścian sprzęt przeciwpożarowy, a jakże, pomalowany na 
czerwono. Robi wrażenie i każe budzić podziw dla siły i ciężkiej 
pracy robotników tartacznych. A jeśli ktoś chce zobaczyć ręczną 
wiertarkę, to znajdzie ją na ścianie. Zaglądam do starej 
przedwojennej stodoły. W dachu są liczne prześwit. Nikt już nie 
potrafi naprawić strzechę, a zresztą nie ma komu gospodarzyć. 
Na ścianie wiszą żelazne brony oraz sprężynówka. I cała gromada 
końskich podków. Pani Teresa zaprasza mnie do sadu. Trawą  jest 
porośnięty, ale od razu dostrzegam armatkę na dwóch 
drewnianych kołach z wozu konnego. Bliżej drogi, przykryta 
blachodachówką, stoi duża łódź. Tadeusz Chańko wymalował na 
burcie nazwę: Dzik [zob. powyżej]. Z pokładu zwisa niewielka 
kotwiczka. Na pokryciu łodzi stoi pług żelazny i radełko. - Aby 
wiatr nie zerwał przykrycia- mówi Teresa Chańko - A łódź 
zbudował mój mąż.  Można nią było wiosłować, ale miała też 

Małe muzeum w Dzikich

Fot. Krajobraz Supraśli w ok. Dzikich zachęca do turystyki 
i wypoczynku.

Fot. Pani Teresa Chańko umie z pasją opowiadać 
o… pasjach swojego męża
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Dzięki środkom własnym oraz funduszom UE, w części 
miejscowości gminy Choroszcz, tj. Porosłach, Żółtkach czy 
Klepaczach udało się stworzyć częściowy system gminnej 
kanalizacji sanitarnej. Czyżby niepotrzebnie, skoro mieszkańcy 
nie skłaniają się do tego, by się do niego podłączyć? Miejmy 
nadzieję, że zaniechanie w tej materii wynika tylko i wyłącznie z 
braku czasu lub niewiedzy. Dlatego przypominamy: właściciel 
nieruchomości ma obowiązek przyłączyć się do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej i, co do zasady, nie może uchylać się od tej 
powinności.

Szereg ustaw nakłada na gminę – zapisując to w postaci zadań 
własnych gminy – zapewnienie odpowiednich warunków do 
utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz 
stworzenie niezbędnych warunków do ich utrzymania (mówi 
o tym art. 3, ust. 2 Ustawy z dn. 13.09.1996 o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622). 
Gmina także jest zobowiązana – poprzez działające w jej imieniu 
oraz na jej terenie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
–  zapewnić ,  aby  gminne  urządzen ia  wodoc iągowe 
i kanalizacyjne, służące do zaopatrywania nieruchomości w 
wodę, jak również do odprowadzania ścieków pracowały w 
sposób ciągły i niezawodny (mówi o tym art. 5 ust. 1 Ustawy z dn. 
07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków). W tych miejscowościach gminy 
Choroszcz, w których sieci kanalizacyjne zostały wybudowane 
należy uznać, że gmina ze swojej strony dopełniła ciążących na 
niej obowiązków. Mimo to, wielu mieszkańców tych terenów 
uchyla się od przyłączenia swojej nieruchomości do 
ogólnogminnego systemu – a, wedle obowiązujących przepisów 
– jest to ich powinność. Prawo bowiem jasno stanowi: 

„Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez 
(…) przyłączenie do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej” 

(art. 5 ust 1. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach). Tymczasem niektórzy mieszkańcy argumentują, że 
nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie 
tej inwestycji z własnego budżetu, inni sądzą, że nie jest to 
obowiązkowe, zwłaszcza jeśli na terenie ich nieruchomości 
znajduje się szczelne szambo. 
Natomiast przepisy, zwłaszcza zaś przywołana już Ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 
poz. 622) nie przewiduje możliwości uchylenia się od obowiązku 
podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie 
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Włodarz gminy – ani wójt, a w przypadku gminy Choroszcz – 
Burmistrz nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku 
wskazanego w ustawie nawet wtedy, gdy mieszkańcy 
argumentują, że nie stać ich na sfinansowanie tego wydatku, 
albo że zainstalowane na ich posesjach szczelne szamba 
spełniają swoją funkcję. Warto przy tym zdawać sobie sprawę 
z tego, że za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest 
grzywna (wymierzana jest ona na podstawie art. 10 ust. 2 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zatem przypominamy: na właścicielu 
n ieruchomośc i  c iąży  obowiązek 
p r z y ł ą c ze n i a  n i e r u c h o m o ś c i  d o 
istniejącej na terenie gminy sieci 
kanalizacyjnej. 

Jeśli w miejscowości istnieje takowa – wówczas nieruchomość 
należy do niej podłączyć; wyjątek w tej kwes�i stanowi jedynie 
sytuacja,  k iedy nieruchomość jest  już  wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków (oczywiście spełniającą 
wymagania określone w odrębnych przepisach) – wtedy 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe. Jeśli w miejscowości sieć kanalizacyjna nie 
istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wówczas właściciel nieruchomości może 
wyposażyć swoją nieruchomość albo w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, albo w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych. Niemniej jednak Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach przewiduje, że to właściciele 
nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku 
m.in. poprzez przyłączanie swoich nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją tego obowiązku 
sprawuje włodarz gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
który w drodze decyzji nakazującej może zobowiązać właściciela 
do wykonania takowego podłączenia. Niewykonanie decyzji 
podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 10 ust. 2 Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Koszty wykonania sieci kanalizacyjnej są dla budżetu gminy 
zawsze znaczące i pożądane jest, aby wydatki te były ponoszone 
racjonalnie. Czyżby należało odnieść wrażenie, że budowa 
niektórych odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Choroszcz 
miała zaspokoić tylko pozorne oczekiwania mieszkańców?
W tym miejscu apelujemy do właścicieli posesji w gminie 
Choroszcz, aby pamiętali o nałożonych na nich prawem 
obowiązkach i gorąco zachęcamy, aby przyłączali się do 
wybudowanych, częstokroć na ich osobiste prośby i postulaty, 
sieci kanalizacyjnych w miejscowościach gminy Choroszcz. 
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Na początku bieżącego roku Radni Miejscy w Choroszczy, 
uchwałami nr XIII/131/2016 oraz nr XIII/132/2016 stworzyli 
nowe – zdecydowanie korzystniejsze warunki dla właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych w gminie Choroszcz. Na mocy 
tych aktów prawa miejscowego, całkowicie zniesione zostały 
opłaty adiacenckie, wynikające ze wzrostu wartości 
nieruchomości, spowodowanego ich podziałem oraz budową 
urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłaty adiacenckie, to procentowo wyliczone stawki, nakładane 
obligatoryjnie na właścicieli lub użytkowników wieczystych 
nieruchomości wówczas, gdy wartość nieruchomości wzrosła. 
Może to nastąpić,  na przykład, w wyniku podziału 
nieruchomości lub wyposażenia nieruchomości w urządzenia 
infrastruktury technicznej (np. system kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej, gazowej, modernizację drogi itp.). 
W gminie Choroszcz opłaty adiacenckie ustalone zostały w 2005 
roku i ich stawki oscylowały w przedziale od 5% do 15% wzrostu 
wartości  nieruchomości  – w zależności  od rodzaju 
wybudowanego urządzenia lub dokonanego usprawnienia. 
Następnie w 2007 roku podjęto uchwałę o wprowadzeniu 25% 
stawki opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego poddziałem nieruchomości. Podstawowe 
regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w 
Ustawie  z  dn ia  21  s ierpn ia  1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).
Tymczasem 12 lutego 2016 roku Radni Miejscy postanowili 
znieść jakiekolwiek opłaty z tego tytułu. Dlaczego? – Aby 
stworzyć lepsze warunki do zarządzania nieruchomościami w 
gminie Choroszcz – tłumaczy Burmistrz Choroszczy, Robert 
Wardziński – A także, by zachęcić naszych mieszkańców do 
podejmowania działań w tym zakresie. Nie bez znaczenia jest 
też to, że chcemy tworzyć rodzaj instrumentów motywujących 
nowych właścicieli, aby zechcieli osiedlać się w naszej gminie i tu 
też lokować swoje przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że 
od ponad roku opracowujemy nowy Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego, sądzę, że w ten sposób 
tworzymy naprawdę korzystne warunki do wybierania gminy 
Choroszcz na miejsce swego zamieszkania lub prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Warto też dodać, że dotychczasowe obowiązywanie opłat 
adiacenckich oznaczało niekiedy poważne obciążenie dla 
właścicieli nieruchomości, ale jednocześnie minimalny realny 
dochód dla budżetu gminy, dlatego uchylone uchwały straciły 
swoją zasadność.

Uchwały, o których mowa zostały ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego w dn. 18.02.2016 r., 
zaś w życie weszły w dniu 09.03.2016 r.
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Choroszcz znosi opłaty 
adiacenckie

żagiel. Do Narwi z naszego domu blisko. Mąż marzył o małej 
wyprawie rzeką. A teraz to wszystko trochę zmarniało. 
Rozgląda się poi siedlisku pełnym różności i kwiatów. 
Jadę dalej, na poszukiwanie drewnianych spichlerzyków, chociaż 
wiem, że pani Teresa z chęcią zatrzymałaby mnie na dłużej, aby 
pogawędzić o dawnych czasach. Może jeszcze tutaj wrócę, 
usiądę na ławce i posłucham jej opowieść. Tym bardziej, że 
z Białegostoku do tej wsi jest całkiem blisko, zaś nadnarwiański 
krajobraz zachęca do turystyki weekendowej…

A r t y k u ł  p o -
wstał w trakcie 
realizacji pro-
jektu inwenta-
ryzacji spich-
l e r z y k ó w 
w  d o l i n i e 
Narwi sfinan-
s o w a n e g o 
przez  Urząd 
Marszałkowsi 
Województwa 
Podlask iego 
oraz samorząd 
G m i n y 
Choroszcz.

Marian 
Olechnowicz

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
to obowiązek właściciela

Małe muzeum...          cd. ze strony 7

W poniedziałek 23 maja 2016 z inicjatywy i za sprawą 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy odbyło się spotkanie ze 
Stanisławem Bałdygą. 

Nestor Kramiku Regionalnego w „Kurierze Porannym” podzielił 
się z zebranymi wspomnieniami o przedwojennym Białymstoku 
i o ciężkich latach II wojny światowej – w tym czasach, gdy w 
centrum Białegostoku funkcjonowało ge�o. Nie zabrakło 
pokazu cennych historycznie zdjęć z prywatnego archiwum oraz 
wspomnień nie tylko o ludziach, ale i o dzielnym czworonożnym 
druhu z wojska.
Wieczór historyczny zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół 
Choroszczy, a galerii na spotkanie użyczyło Miejsko-Gminne 
Centrum kultury i Sportu w Choroszczy. 

Kolejne spotkanie o historii małej ojczyzny już wkrótce – 
w sobotę 26 czerwca o 19:00 w M-GCKiS gościć będą Zbigniew 
Romaniuk, Jan Adamski i Józef Waczyński.

WJC

Stanisław Bałdyga gościł 
w Choroszczy 

Dnia 18 maja 2016 wieś Klepacze gości ła biskupa 
pomocniczego Archidiecezji Białostockiej Henryka Ciereszko. 
Wizyta odbyła się z okazji wizytacji kanonicznej parafii św. 
Antoniego w Niewodnicy Kościelnej. 

Do świetlicy OSP w Klepaczach przybyli ksiądz proboszcz 
z Niewodnicy Kościelnej Andrzej Sadowski, wraz z wikariuszami: 
księdzem Mirosławem Kamacewicz i księdzem Ryszardem 
Koziołem.W imieniu wsi szacownego gościa chlebem, sola 
i bukietem kwiatów powitali radni Wiole�a Kowieska i Piotr 
Dojlida, sołtys Jerzy Wójcik, strażacy OSP w Klepaczach 
z prezesem Antonim Ostrowskim, przedszkolaki, reprezentantki 
zespołu Klepaczanki i Klubu Seniora.
Po krótkiej modlitwie był czas na rozmowę z mieszkańcami wsi 
i na odpoczynek przy herbacie.

Mieczysława Wysocka

Wizyta duszpasterska
w Klepaczach



15 kwietnia 2016 roku choroszczański samorząd powołał nowe 
osiedle mieszkaniowe w Choroszczy – Osiedle Gaj. Nowe 
osiedle obejmuje obszar usytuowany pomiędzy ulicą Piaskowa 
i Torfową. Procedurę w tej sprawie zapoczątkowało 
wystąpienie na piśmie do władz gminnych radnego Piotra 
Waczyńskiego, poparte przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy. Po rozpatrzeniu tego pisma Urząd Miejski włączył 
sprawę na forum Rady Miejskiej, która Uchwałą nr 
XV/150/2016/ formalnie uchwaliła powołanie tego osiedla. 
Następnie zgodnie z procedurą uchwała w tej sprawie została 
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z 20 kwietnia pod poz. 1906 i weszła z życie po 14 
dniach od daty jej ogłoszenia. 

Z kronikarskiego obowiązku należy odnieść się do przeszłości tej 
części Choroszczy. Początki tej miejscowości należy wiązać 
z pierwszą połową XV wieku, kiedy to pojawiła się pierwsza 
wzmianka o puszczy Chroszcza. 20 listopada 1437 roku litewski 
książę Michał, syn wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza, 
nadał Piotrowi z Gumowa, wójtowi w Tykocinie, „nemora” czyli 
puszczę zwaną „Chroscza”. Obszar tego nadania był położony 
w granicach: rzeka Rogówka, Przełajna Góra, droga z Suraża?, 
rzeka Niewodnica (późniejsza Czaplinianka), błoto Barszczewo, 
rzeka „Spransla” (Supraśl). Staropolska nazwa tego kompleksu 
leśnego „Chroscza” prawdopodobnie oznaczała gąszcz, zarośla. 
Prawie 20 lat zajęło temu wójtowi trzebienie tych chrostów. 
Chcąc zabezpieczyć swe prawa do tych terenów, dokonał w 1456 
roku wpisu dokumentu nadawczego w Metryce Książąt 
Mazowieckich. Kolejną istotną datą jest fundacja dla 
choroszczańskiej parafii. 
Dzięki kwerendzie prof. Józefa Maroszka w krakowskim 
archiwum na Wawelu (w zespole Archiwum Młynowskie 
Chodkiewiczów) znamy treść zachowanego regestru, 
sporządzonego 22 października 1459 roku, po łacinie 
i opatrzonego stosowną pieczęcią. Mówi on już o istnieniu parafii 
Choroszcz, którą Piotr z Gumowa uposażył choroszczańskiego 
plebana, przy wybudowanym przez siebie kościele katolickim, 
w 2 włóki gruntu (około 33 ha), sianożęci i 2 karczmy. Dzięki 
staraniom marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego 
Aleksandra Chodkiewicza Choroszcz otrzymał od króla Zygmunta 
I prawa miejskie. Chodkiewicze władali Choroszczą do 1587 
roku.   Przy podziale dóbr dwór i miasto Choroszcz z folwarkiem 
i wsiami dostały się Annie Chodkiewiczowej, wdowie po Pawle 
Sapieże. Wspomniana Anna po śmierci męża poślubiła 
kasztelana witebskiego Pawła Paca. 
W połowie XVII wieku, przy kolejnych podziałach majątkowych 
nowym właścicielem Choroszczy został Mikołaj Stefan Pac. 
Ten kasztelan wileński, wojewoda trocki oraz późniejszy biskup 
wileński wielce zasłużył się dla Choroszczy. On to w 1654 roku 
ufundował przy kościele klasztor dla 12 dominikanów. Od tego 
czasu mnis i  w b ia łych habitach prowadzi l i  parafię 
choroszczańską prawie 180 lat. W międzyczasie miasto 
Choroszcz spotykały różne kataklizmy. Takim nieszczęściem był 
pożar w 1683 roku, który strawił drewniany kościół i klasztor oraz 
większość miejskiej zabudowy. Ten groźny pożar zadecydował 
o zmianie lokalizacji sakralnych obiektów, aby chronić się od 
ognia. Nowe obiekty klasztorne (drewniane) powstały dzięki 
fundatorowi, biskupowi M.S. Pacowi poza zwartą miejską 
zabudową. Tym miejscem była sianożęć kościelna zwana 
„Gajem”, położona bardziej na zachód niż pierwotna lokalizacja 
świątyni. W dziesięć lat po śmierci biskupa (zmarł w 1684 r.) 
przeor klasztoru o. Aleksy Rukiewicz gruntownie odrestaurował 
kościół i obok starego klasztoru wybudował nowy, również 
drewniany. Nowym właścicielem Choroszczy stał się wojewoda 
bracławski Jerzy Mniszech. Zmiana lokalizacji nie uchroniła 
dominikańskich obiektów od kolejnego nieszczęścia. W czasie 
wojny północnej ponowny pożar w 1707 roku strawił drewniany 
kościół i  klasztor. Odbudowa zniszczonych obiektów 
dominikańskich (w tym samym miejscu) trwała dłużej i nadal 
zastosowano ten sam budulec – drewno. Nowym właścicielem 
Choroszczy w listopadzie 1703 roku został Mikołaj Stefan 
Branicki, wojewoda podlaski, który uzupełnił uszczuplone przez 
ostatnie lata uposażenie klasztoru i parafii. Pomógł on 
dominikanom odbudować spalone zabudowania. Nowy, złoty 
okres w dziejach tego miasta rozpoczął się w 1730 roku, gdy jego 
właścicielem został Jan Klemens Branicki. On to ostatecznie 
podczas przebudowy miasteczka w połowie XVIII stulecia na 
swoją rezydencję przeniósł klasztor z Gaju na miejsce, gdzie się 
obecnie znajduje i  rozpoczął budowę murowanego, 
jednonawowego kościoła. Nie wiemy dokładnie, gdzie w Gaju 
znajdowały się dominikańskie obiekty sakralne. Być może 
pomocne byłyby badania terenowe georadarem w tym miejscu, 
gdzie znajdowane były jakieś budowlane pozostałości. Przez te 
tereny przebiegała granica posiadłości ziemskich parafii 
rzymskokatolickiej i  unickiej (od 1840 roku prawosławnej). 
Wskazane byłyby również kompleksowe kwerendy źródeł 
archiwalnych oraz badania kartograficzne. Przykładowo na 
topograficznej mapie okolic obwodowego miasta Białegostoku z 
1825 roku (której oryginał znajduje się w Moskwie) widoczne są 
również zabudowania na omawianym terenie. 

W archiwum domowym rodziny Waczyńskich znajdują się dwa 
dokumenty dotyczące tych ziem. Pierwszy z nich to zapis 
sprzedaży ziemi zawarty 3 listopada 1912 roku (według 
kalendarza juliańskiego), sporządzony w języku rosyjskim 
w kancelarii notarialnej Piotra Nikołajewicza Kłobukowa 
w Białymstoku przy ulicy Niemieckiej (obecnie Kilińskiego), 
w którym jest mowa o uroczysku Gaj. Z kolei drugi dokument 
dotyczy okresu międzywojennego. Przy podziale dziesięcio-
hektarowego majątku między Pawłem Waczyńskim a jego synem 
Józefem z 11 listopada 1936 roku (odpis z 18 listopada 1937 r.) 
jest mowa o kolonii Gaj. Po II wojnie światowej na kolonii Gaj był 
jeden dom rodziny Waczyńskich  oraz jeden dom Stanisławy 
i Bronisława Harasimowiczów (obecnie Tyneckich), położony 
bliżej ulicy Piaskowej. Obecnie w samym osiedlu Gaj jest ponad 
trzydzieści domów. Dotychczas święto patronalne – św. Jana 
Nepomucena (z ulicą Piaskową) przypadało 21 maja. W bieżącym 
roku patronem osiedla Gaj został św. Józef Oblubieniec NMP 
a Msza św. polowa odbędzie się 21 lipca 2016 roku. Od kilkunastu 
już lat z okazji kolejnych Dni Choroszczy na Kolonii Gaj 
organizowane były sportowe rywalizacje, zwane parafiadami. 
Najbliższa Parafiada, organizowana w ramach 35. Dni Choroszczy, 
odbędzie się w „piłkarską” środę 22 czerwca br. na trawiastym 
gruncie Stanisława Waczyńskiego. Systematycznie postępuje 
rozwój i integracja tego choroszczańskiego osiedla. 
Trzy tygodnie temu, 26 maja już po raz trzeci zorganizowane 
zostało spotkanie pn. Dzień Sąsiada. Wystarczyło wziąć dobry 
humor, sąsiada i sąsiadkę oraz wałówkę i przybyć na spotkanie, 
jak to w swych zaproszeniach napisali organizatorzy Dnia 
Sąsiada. W ten sposób blisko sto osób, mieszkańców ulic: 
Piaskowej, Bobrowej, Lisiej, Sarniej, Kolonii Gaj, Zielonej 
i Żwirowej miało okazję do bliższego poznania się. Dzień Sąsiada 
to również idealna okazja do snucia ambitnych planów na 
przyszłość mieszkańców osiedla Gaj, które może przedkładać 
władzom samorządowym wybrany przez nich radny. Jak pisała 
„Gazeta w Choroszczy” ta oddolna inicjatywa rdzennych 
mieszkańców Gaju spotkała się z wielkim zainteresowaniem 
i z pewnością będzie kontynuowana i rozwijana w przyszłych 
latach.

Józef Waczyński 

/polub Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy na Facebooku!/

Grą miejską zakończyły się warsztaty organizowane przez 
Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK, a 
realizowane przez „PROJEKTOR – wolontariat studencki” w 
Zespole Szkół w Choroszczy.

Gimnazjaliści podczas spotkań uczyli się podejmowania 
samodzielnych decyzji, zasad funkcjonowania samorządu, 
szukali pomysłów na aktywizację rówieśników. Gra terenowa 
była ciekawą formą poznania swojego środowiska. Opierała się 
na zagadkach oraz zadaniach do wykonania, o których 
informowali opiekunowie punktów kontrolnych. Ciekawą formą 
były zadania dodatkowe tzw. „Sokole oko”, które sprawdzały 
koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Zagadnienia do 
realizacji weryfikowały wiedzę zdobytą na warsztatach, a także 
spryt, kreatywność i umiejętności interpersonalne.
Młodzież uczestnicząca w grze musiała między innymi wypełnić 
wniosek o dowód osobisty, odpowiedzieć na zagadki dotyczące 
życia obywatelskiego, udzielić pierwszej pomocy choremu, 
zaadresować list, zaśpiewać pieść patriotyczną.
Sponsorami nagród w grze miejskiej były następujące instytucje: 
Urząd Miejski w Choroszczy, Poczta Polska oraz Fundację 
Rozwoju Wolontariatu i Fundację BGK. Pierwszą nagrodę 
otrzymał zespół uczniów z klasy 1b gimnazjum w składzie: 
Magdalena Wasilewska, Gabriela Wardzińska, Julita Sawko, 
Krys�an Szmelcer i  Kacper Ziemkiewicz.  Wszystkim 
zaangażowanym w realizację projektu „Mała ojczyzna – wspólna 
sprawa” i uczestnikom gry miejskiej serdecznie dziękujemy!

Małgorzata Czulewicz
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Od uroczyska do osiedla Gaj - historia bardzo lokalna Gra miejska pt. „CSI obywa

-telskie zagadki Choroszczy” 

W sobotę 28 maja br. członkowie i sympatycy Towarzystwa 
Przyjaciół Choroszczy oraz Związku Emerytów i Rencistów 
(Koło nr 15 w Choroszczy) uczestniczyli w autokarowej 
wyprawie nad rzekę Bug. Trasa tej majowej eskapady wiodła 
przez Białystok, Zabłudów, Bielsk Podlaski do Bociek, 
Drohiczyna, Mielnika i na Górę Grabarkę.

W czasie 13 godzin zwiedziliśmy m.in. sanktuarium w Boćkach 
(kościół pw. św. Józefa Oblubieńca i  św. Antoniego 
Padewskiego), Muzeum Diecezjalne, Katedrę i Górę Zamkową 
w historycznej stolicy Podlasia Drohiczynie. Był też czas na 
odpoczynek i integracyjny posiłek nad brzegiem Bugu 
w Mielniku. W drodze powrotnej nie omieszkaliśmy odwiedzić 
słynne sanktuarium prawosławia na Górze Grabarce. 

JW., fot. Szymon Paczyński

O pożytkach płynących z posiadania sąsiada pisała Agnieszka 
Osiecka, a śpiewała Halina Kunicka oraz Alibabki. W Choroszczy 
propagatorami idei dobrego sąsiedztwa są mieszkańcy osiedla 
Gaj. Tam właśnie na prywatnym trawiastym obiekcie 
sportowym w czwartek 26 maja po raz kolejny odbył się Dzień 
Sąsiada.

Były atrakcje kulinarne i grywalne, zabawa dla wszystkich 
pokoleń i atmosfera łącząca osoby zamieszkujące może i przy 
różnych ulicach, ale po sąsiedzku – na jednym osiedlu. Dzień 
Sąsiada odbył się po raz trzeci z oddolnej inicjatywy rdzennych 
mieszkańców Gaju. Jak napisali inicjatorzy spotkania na 
zaproszeniach, warto było wziąć z sobą dobry humor, sąsiada 
i sąsiadkę oraz wałówkę na wspólne spotkanie.
W trakcie imprezy odbył się turniej strzelecki prowadzony przez 
Radnego Rady Miejskiej Piotra Waczyńskiego, który na co dzień 
jest instruktorem strzelectwa i prowadzi strzelnicę w Zespole 
Szkół w Choroszczy. Tytuł mistrza strzelectwa z wynikiem 48 pkt. 
przypadł po zaciętej walce Stanisławowi Pietrewiczowi. Warto 
nadmienić, iż identyczny wynik wystrzelał Kazimierz Waczyński, 
jednak z mniejszą ilością centralnych trafień w dziesiątkę. Trzecie 
miejsce zajął Krzysztof Kopczewski – mistrz ubiegłorocznego 
turnieju.
W czasie święta sąsiedzkiego dużo rozmawiano o przyszłości 
osiedla i potrzebach, które mają mieszkańcy. Dzień Sąsiada 
Osiedla Gaj stał się już tradycją, która na pewno będzie 
kontynuowana w przyszłych latach. Wielkie podziękowania 
należą się właścicielowi ziemi za udostępnienie przestrzeni pod 
imprezę Stanisławowi Waczyńskiemu oraz wszystkim, którzy 
włączyli się aktywnie w przygotowanie wydarzenia. 

red., fot. org.

Dzień Sąsiada

Majówka Towarzystwa 
Przyjaciół Choroszczy

Dumni jesteśmy z tego, że dwie uczennice Publicznego 
Gimnazjum w Choroszczy: Magdalena Okruszko i Gabriela 
Jabłońska znalazły się w zaszczytnym gronie wolontariuszy, 
docenionych przez kapitułę konkursu „Ośmiu Wspaniałych” 
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Magdalena została laureatką konkursu, zaś Gabrysia otrzymała 
wyróżnienie za zaangażowanie w niesienie pomocy innym. Gala 
rozdania nagród odbyła się w Punkcie Usług Turystycznych 
„Bukowisko” w Supraślu w dniu 17 maja 2016 roku. Po rozdaniu 
nagród i podziękowań wszyscy goście zostali zaproszeni do 
zwiedzania Muzeum Ikon w Supraślu.
UCZENNICOM I ICH RODZICOM GRATULUJEMY!

Małgorzata Czulewicz, zdj.: www.powiatbialostocki.pl

Ośmiu Wspaniałych
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Nie tylko największe miasta przygotowały moc atrakcji na 
tegoroczną Noc Muzeów. W Choroszczy przez w sumie siedem 
godzin trwały niezwykłe spotkania z historią i jej pamiątkami. 
Wszystko za sprawą Muzeum Wnętrz Pałacowych, Choroszczy 
Minionej i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

W sobotę o 17:00 w galerii M-GCKiS nastąpił wernisaż wystawy 
fanpage-a Choroszcz Miniona. Zabranych powitał Przemysław 
Waczyński, dyrektor Centrum w cylindrze z epoko Bodo Café. 
Na ponad dwudziestu reprodukcjach można obejrzeć zdjęcia, 
które wzbudzały największe emocje w czasie od niedawnego 
powstania profilu. Jego założyciel, Jakub Bobrowski barwnie 
opowiadał o historiach związanych ze zdjęciami. Jan Adamski – 
krajoznawca-regionalista z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy 
również podzielił się swoją wiedzą na tematy ilustrowane 
archiwalnymi fotografiami – dodajmy, że była mowa m.in. 
o łapaniu radzickiego  kukuruźnika za ogon.
Po zapoznaniu się z wystawą i debatach w kuluarach galerii grono 
miłośników wyruszyło na spacer z Choroszczą Minioną, na 
przystankach czekały przeźrocza z wizerunkami Choroszczy, 
której już nie ma. Impreza łączyła pokolenia i poruszała 
wyobraźnię. Patronat medialny nad imprezą sprawowała Twoja 
Telewizja Regionalna i „Gazeta w Choroszczy”.
O 20:00 podróż z Choroszczą Minioną dobiegła końca u wrót 
Muzeum Wnętrz Pałacowych, które przygotowało liczne 
atrakcje: instalację na wystawie czasowej „Podano do stołu” 
zestawiająca ze sobą dawne i współczesne nakrycia i akcesoria 
stołowe stwarzająca możliwość bezpośredniego kontaktu 
z obiektem, porównania faktur, ciężaru, dekoracji.
Obok instalacji „Nowinki techniki konta antyki” w hallu 
muzealnym trwały zajęcia plastyczne inspirowane XVIII- 
wiecznym portretem konturowym dedykowane osobom 
z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy poznawali różne rodzaje 
przygotowania portretu: od portretu silhoue�e do tyflografiki.
Nie brakowało zagadek dla miłośników tajemnic przeszłości. 
Na tych, którzy w sobotni wieczór pojawili się w gościnnych 
salach Muzeum Wnętrz Pałacowych czekały interaktywne zajęcia 
pokazujące sposoby rozpoznawania i badania zabytków. Obrazy 
badano lampą UV oraz rozpoznawano – także będące własnością 
zwiedzających – wyroby ze srebra. Kto lubi dokładne oglądanie 
muzeów, mógł w Choroszczy pod mikroskopem obejrzeć próbki 
i odtworzyć na komputerze kolorystykę pawilonu gościnnego.
Wreszcie o 22:00 różnorodnością kolorów rozbłysła tafla 
głównego parkowego kanału. Wszystko za sprawą lampionów 
z życzeniami. Dodajmy, że na moment wodowania lampionów 
ustał trwający od 18:00 ulewny deszcz. Jednak ani majowa 
plucha, ani atrakcje innych muzeów nie przeszkodziły, by 
w atrakcjach w Choroszczy wzięło udział wiele osób. Choroszcz 
Miniona prężnie rozwijająca się społeczność ukazała się jako 
grupa jak najbardziej realna i zaangażowana w tworzenie nie 
tylko wirtualnych, ale i tradycyjnych form wydarzeń budujących 
świadomość regionalną.
Cieszy rosnąca liczba odwiedzających Muzeum Wnętrz Pałaco-
wych, perłę Choroszczy i pomost między czasami I RP, a naszą 
współczesnością. Muzeum warto regularnie odwiedzać – jeszcze 
do końca sierpnia można oglądać bogatą wystawę „PODANO DO 
STOŁU. Zastawy i akcesoria stołowe XVII I  i X IX w.”. 
Eksponowanych jest ponad 300 przedmiotów wykonanych 
z porcelany, fajansu, srebra i szkła, które służyły do podawania 
i spożywania posiłków. Pokazane zostało piękno pojedynczych 
obiektów, kompozycji stołowych i rozmaitość ich funkcji oraz 
bogactwo zmieniających się form i dekoracji.                  WJC

Piątkowe popołudnie upłynęło nam w rytmach, przede 
wszystkim, muzyki klasycznej.Uczniowie i uczennice klasy 
pianina prowadzonej przez wieloletniego instruktora M-GCKiS 
– Michała Szymczuka i gitary, prowadzonej przez instruktora 
Giennadija Szemieta, zagrali po raz kolejny koncert 
podsumowujący sezon w Pracowni Muzycznej przy Miejsko – 
Gminnym Centrum Kultury I Sportu w Choroszczy.

Urokliwe wnętrza Muzeum Wnętrz Pałacowych, gdzie odbywał 
się koncert, sprzyjają skupieniu na dźwiękach klawiszy pianina 
i strun gitar. Mimo tremy, wszystkie wystąpienia wypadły 
znakomicie, o czym świadczyły gromkie brawa od publiczności, 
wśród, której, byli również najbardziej zagorzali fani młodszych 
i starszych wykonawców – rodzice.
Następny sezon rusza jesienią, a my już dziś zachęcamy do 
zapoznawania się na bieżąco z ofertą zajęć w naszym Centrum - 
np. za pomocą strony kultura.choroszcz.pl lub przez Facebooka.

tekst O.Sz/M -GCKiS

Koncert młodych muzyków

W sobotni wieczór 21 maja aulę Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy wypełniły piękne piosenki Eugeniusza Bodo 
w pełnym uroku wykonaniu Katarzyny Koniecznej (sopran, 
solistka Łódzkiego Teatru Piosenki), Łukasza Kostki (baryton, 
Opera Śląska),  Eweliny Sobczyk (sopran, solistka Arte 
Creatura) i Arkadiusza Machela (aktora Teatru Śląskiego im. S. 
Wyspiańskiego w Katowicach).

W reżyserowanym przez Magdalenę Gnatowską spektaklu 
muzycznym retro nie zabrakło szlachetnego akompania-mentu 
wykonywanego przez TangoStan Quintet pod czujnym uchem 
Krzysztofa Kołodzieja. Była więc cudna muzyka, gra aktorska 
i taniec, a najwięcej – i słusznie – było śpiewu. Tonacja kabaretu, 
operetki i filmu muzycznego przeplatała się i tworzyła wspaniały 
pomost do świata znanego z trzeszczących nagrań i rozmi-
gotanych starych czarno-białych filmów. Były i szlagiery, 
i piosenki bardzo zapomniane, a ich układ i pomysłowa 
scenografia budowały przyjemną w odbiorze dramaturgię.
Gorące brawa, bis i owacja na stojąco stanowią jasny dowód na 
to, że spektakl muzyczny retro „Bodo Café” porwał 
zgromadzonych w choroszczańskim przybytku kultury widzów. 
Co ważne, wszystkie piosenki odśpiewane były znakomitą 
polszczyzną – to również jest powód do braw i znakomita obrona 
języka ojczystego. Spektakl był płatny, ale to właśnie dzięki 
współudziałowi widzów w kosztach, tak bogate i profesjonalne 
kameralne widowiska mogą pojawiać się w Choroszczy. 
Z kronikarską dokładnością warto odnotować, że na potrzeby 
wydarzenia pojawił się w Centrum na stałe nowy horyzont 
sceniczny.                   WJC

Bodo Café pełne uroku 
pięknych lat '20 i '30

W piątkowy wieczór 3 czerwca Studenckie Koło Teatralne 
oczarowało choroszczańską publiczność spektaklem w reż. 
Marioli Wojtkiewicz pt. „Opera przedmieścia”. Szesnasto-
osobowy zespół zdolnych utalentowanych, młodych artystek 
i artystów wyśpiewał piosenki Bertolta Brechta i Kurta Weilla 
do muzyki granej na żywo. Zgromadzeni na auli M-GCKiS 
w Choroszczy melomani usłyszeli o problemach związanych 
z miłością, zdradą, pieniędzmi i nie tylko.

Wybrzmiały takie utwory, jak „Mała piosenka Polly”, „Surabaya 
Johny”,  „Tango marynarzy” „Pieśń o nieskończoności wszelkich 
ludzkich poczynań”, „Alabama Song” czy „Mackie Majcher”. 
Wszystkie okraszone nietuzinkową grą aktorską nie tylko osoby 
śpiewającej zakorzeniony w kulturze tekst, lecz również całej 
grupy zasiadającej w zaaranżowanym na scenie lokalu nie tylko 
gastronomicznym. Publiczność dała się porwać w podróże do 
Birmy i Alabamy, a najczęściej do podparyskich knajpek.
StuKoT dzielnie mierzył się z trudną tematyką i z arcydzielnością 
tekstów. Studenckie grono aktorek i aktorów zebrało w nagrodę 
słusznie otrzymane brawa. To cenne, że w czasach nihi-
listycznego rozprzestrzeniania się muzyki bezdusznej, bo 
odtwarzanej mechanicznie, działa tak liczna grupa młodych 
ludzi sięgających po klasykę i ożywiających ją własną, ciężką 
piosenkarsko-aktorską pracą. Brawa oczywiście należą się 
Marioli Wojtkiewicz – reżyserce i opiekunce prężnej grupy oraz 
Irenie Szawiel czuwającej nad prawidłową emisją głosu.
„Opera przedmieścia” to już drugi – po „Murach zamiast 
mostów” – spektakl, z którym StuKoT gościł w Choroszczy. Może 
w przyszłym sezonie również zobaczymy w choroszczańskim 
Centrum nowy spektakl pracowitej grupy studentów z Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku? 
Tymczasem, dziękując za piękny, rozśpiewany spektakl, życzmy 
StuKoTowi wielu następnych inicjatyw artystycznych!

WJC, fot. KG/M-GCKiS

Niedziela 5 czerwca 2016 na Błoniach Jana Pawła była świętem 
dzieci z okazji ich uroczystości obchodzonej 1 czerwca. 
W słoneczne popołudnie można było skorzystać z mnóstwa 
atrakcji jakie najmłodszym przygotowali dorośli. Można było 
z bliska przyjrzeć się policyjnemu motocyklowi, uczestniczyć 
w zawodach strażackich i warsztatach plastycznych. 

Bajkowa kolejka woziła najmłodszych wraz z opiekunami po 
choroskich ulicach. Wspinaczka i zjeżdżanie na dmuchanym 
zamku i wielkim klaunie było nie lada frajdą, ale to i tak słodka 
wata cukrowa i zimne lody rozdawane dzieciakom cieszyły się 
największą popularnością. Czas umilały występy przedszko-
laków z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II 
w Choroszczy oraz zespołu Rytmy Czasu pod dyrygenturą 
Jerzego Tomzika, który zaprezentował część nowego materiału. 
Po występach artystycznych i wielu słodkościach zbędne kalorie 
spalaliśmy tańcząc Zumbę. Było gwarnie i kolorowo, oby dzieci 
miały swoje święto jak najczęściej, a na ich twarzach nie zabrakło 
uśmiechów tak jak w minioną niedzielę.
Impreza została zorganizowana ze środków Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy, parafii rzymsko- katolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy oraz 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Wydarzenie wsparli również firma Iglotex Porosły oraz sklep 
Lewiatam Grzegorza Krysiewicza. Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy!

K.G., O. Szu./M-GCKiS

Choroszczański Dzień Dziecka 

Choroszcz lśni Nocą Muzeów

Wizyta „Opery przedmieścia”

W niedzielę (12.06.2016) w Zespole Szkół w Choroszczy odbył się 
XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Choroszczy.

Tancerze rywalizowali w czterech blokach, zaczynając od 
najmłodszych i początkujących, a kończąc na najbardziej 
zaawansowanych tancerzach klasy tanecznej "B". Do Choroszczy 
przyjechali pasjonaci tańca między innymi z Warszawy, Olecka, 
Augustowa, Białegostoku, Iławy, Ostrołęki, Łomży i Tykocina. 
Na parkiecie mogliśmy też zobaczyć pary z Choroszczy. 
Publiczność dopingowała swoim faworytom oklaskami, 
okrzykami i owacjami na stojąco, a Pan Burmistrz Robert 
Wardziński wręczał puchary zwycięzcom. Mamy nadzieję, że za 
rok Choroszcz ponownie stanie się na jeden dzień stolicą tańca!

MS

Tanecznie...



Po raz drugi w Bibliotece Publicznej w Choroszczy odbyła się 
Noc w Bibliotece. Gościem spotkania był Krzysztof Petek, autor 
książek sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarz 
śledczy, organizator wypraw i szkół przetrwania. Wydarzenie 
obfitowało w wiele atrakcji. Autor rozpoczął filmem z podróży 
po Peru, gdzie przygotowywał reportaż o rdzennych Indianach. 
Opowiadał o swoich przygodach w Ameryce Południowej.
Następnie o swojej pracy opowiadały Panie policjantki sierż. szt. 
Danuta Ładny oraz sierż. Kamila Urban-Odechowska 
z Posterunku Policji w Choroszczy, dzieci miały mnóstwo pytań 
dotyczących pracy w policji.
Pisarz poprowadził krótkie szkolenie z samoobrony, pokazywał 
chwyty uwalniające od atakującego napastnika, po czym 
nadszedł czas na kanapki i napoje. Po posiłku nastąpił podział 
uczestników na trzy grupy – z wyborem dowódcy oddziału – 
i rozpoczęła się gra terenowa, której celem było znalezienie 
ukrytej skrzyni ze skarbem. Zadania były umieszczone 
w pomieszczeniach Biblioteki, w budynku Centrum, jak również 
na terenie Choroszczy, koło Gimnazjum, placu przed budynkiem 
Centrum, w domu u zaprzyjaźnionego z Biblioteką czytelnika, 
w parku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.
Przygotowane zagadki uczyły przede wszystkim logicznego 
myślenia, kreatywności i odwagi. Skarbem okazały się książki 
Autora i sztaby złota w postaci wafelków. Po zakończonym 
poszukiwaniu grupy wróciły do Biblioteki, gdzie odbyły się 
dalsze opowieści Autora, rozmowom i dyskusjom nie było 
końca, cała akcja skończyła się o pierwszej w nocy.

Kierownik Biblioteki
Elżbieta Wróblewska

W piątek 10 czerwca odbyło się podsumowanie powiatowej 
akc j i  poszuk iwawczo-w y wiadowcze j  „Podwórkowe 
przypowieści powiatu białostockiego w przysłowiach. 
Organizatorem konkursu oraz spotkania była Książnica Pod-
laska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie z: 
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteką 
Publiczną w Choroszczy, Starostwem Powiatu Biało-stockiego, 
Stowarzyszeniem Bibl iotekarzy Polskich Oddziałem 
w Białymstoku. W akcji wzięło udział 6 bibliotek gminnych, 
wpłynęło 245 przysłów.
Jury w składzie: dr Natalia Szydłowska - wykładowczyni 
akademicka, kulturoznawca w zakresie kultury regionu oraz 
kultury ludowej, dialektologii, Krys�an Jaszczyk – Starostwo 
Powiatu Białostockiego, Anna Żarska (Książnica Podlaska),  
Joanna Trusiuk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 
Białostocki oraz Małgorzata Rokicka-Szymańska – Biblioteka 
Publiczna Powiatu Białostockiego.
Wybierając i oceniając laureatów, komisja wzięła pod uwagę 
liczbę przesłanych przysłów przez uczestników, ilość 
przytoczonych przysłów zasłyszanych, ilość zacytowanych 
przysłów zaczerpniętych z literatury, rzetelne opracowanie 
materiału, źródło pochodzenia przysłów, oryginalność 
i regionalny charakter: I: Aleksandra Jarocka (Gródek), II: 
Zuzanna Płońska (Łapy), ex aequo: Apolonia Maria Stetkiewicz 
(Supraśl), III miejsce: Zofia Aksiucik (Michałowo).
Podziękowania otrzymali: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choroszczy, Pani Emilia Chmielewska (nauczyciel j. polskiego 
w Gimnazjum w Choroszczy oraz uczniowie: Zuzanna Gwoździej i 
Wojciech Kamieński.  Gościem spotkania był  Janusz 
Koronkiewicz (autor podlaskich opowiadań, baśni i legend), 
który opowiadał o swoich książkach, które można nabyć w M-
GCKiS w Choroszczy.

Kierownik Biblioteki Elżbieta Wróblewska
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Konkurs na przypowieści 
rozstrzygnięty

Wiwat Trzeci Maj! – relacja 
z Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej 

Sukces Chóru Kameralnego

Fes�wal Pieśni Patriotycznej i Religijnej już po raz ósmy wpisał 
się w choroszczańskie obchody Święta Konstytucji 3-go Maja 
i Uroczystość NMP Królowej Polski. Wydarzenie było 
transmitowane na żywo przez Twoją Telewizję Regionalną.

We wtorkowy wieczór 3 maja w kościele śś. Jana Chrzciciela 
i Szczepana Męczennika liczniej niż w latach poprzednich 
zgromadzeni melomani mogli usłyszeć koncerty fes�walowe 
oraz wysłuchać recytacji w wykonaniu laureatów konkursu 
„Słowo o Polsce”: Wiktorii Tołoczko, Piotra Wrony, Anny 
Ramotowskiej, Darii Wyszyńskiej, Anny Marii Wrony i Karoliny 
Jeromin. Fes�wal w tegorocznej edycji był z dwiema 
innowacjami. Pojawiły się duże nagrody oraz przesunięcie 
rozpoczęcia wydarzenia z południa na wieczór, aby w ciszy 
zmierzchającego dnia zagłębić się w muzykę.
Jako pierwszy wystąpił czterogłosowy Chór Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Astra”. Chór powstał w 2006 roku z potrzeby 
serc ludzi kochających śpiew. Inicjatorką i twórczynią była 
Krystyna Szner, a pierwszą dyrygent Ewa Horba. Od 2008 roku 
dyrygentem jest Oksana Dziadul, a chór stworzył bogaty 
repertuar, na który złożyły się romanse, pieśni ludowe, kolędy, 
pieśni patriotyczne i religijne. Bogaty zestaw tych dwóch 
ostatnich gatunków w pięknym, porywającym serca wykonaniu 
Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Astra” zaprezentował w 
Choroszczy. Obok znanych pieśni mogliśmy usłyszeć również 
nowy utwór „Polsko moja”, do którego muzykę przygotowała 
Helena Abramowicz. Było to prawykonanie pieśni, a melomani 
choroszczańscy nagrodzili wykonawców owacją na stojąco.
Nie mniejszych pozytywnych emocji dostarczył również 
czterogłosowy Chór Polskiej  Pieśni  Narodowej pod 
kierownictwem Elżbiety Bilmin. Chór działa przy Bielskim Domu 
Kultury od 1993 roku z inicjatywy Jana Radkiewicza. Chór 
nieustannie pracuje i wzbogaca repertuar, a owocem 
działalności społecznikowskiej są bale karnawałowe połączone 
z licytacją darów, z których dochód przeznaczony jest na cele 
charytatywne. Piękny śpiew wypełnił całą choroszczańską 
świątynię, a gdy ucichł ponownie słuchacze nagrodzili 
wykonawców owacją na stojąco.
Przemysław Waczyński, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy wręczył obu wspaniałym chórom 
kwiaty, pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane 
przez Centrum. W ciepłych słowach dziękował za piękne 
koncerty i życzył wielu kolejnych.  Gratulował wspaniałej pasji, 
a publiczność gorąco oklaskiwała chórzystów, nierzadko 
ocierając łezkę patriotyczno-religijnego wzruszenia.
I nasza redakcja dziękuje za piękne pieśni i recytacje, dołączamy 
do życzeń. Wiwat Trzeci Maj!

Wojciech Cymbalisty
fot. Marta Sadowska/M-GCKiS

Noc detektywów 
w bibliotece

14 maja br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym 
Archidiecezji Białostockiej odbyły się przesłuchania 
konkursowe XXVIII Fes�walu Pieśni Liturgicznej i Piosenki 
Religijnej. Uczestniczyło w nich 19 zespołów, w których 
wystąpiło ponad 500 wykonawców. Były to schole, zespoły 
i chóry z terenu Archidiecezji Białostockiej.

Wystąpił w nim Chór Kameralny działający przy Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, który zajął 
2 . miejsce w kategorii powyżej 18 lat. Gratulujemy! 

Źródło: Archidiecezja Białostocka

Tradycją lat ubiegłych i w tym roku 2 V ulicami miasta przeszedł 
Marsz z Flagą. Obchody Święta Flagi zorganizowane zostały 
przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała oraz Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Partnerem był 
Urząd Miasta Choroszcz. Przy marszu pomagali harcerze.

Na czele pochodu, jak co roku, szedł pan Mieczysław Waczyński 
niosący chorągiew o barwach narodowych. Maszerowali 
harcerze niosący kilkumetrową flagę RP. W marszu uczestniczyły 
dziesiątki choroszczan. Burmistrz wraz z samorządowcami tuż 
przed wymarszem rozdawali flagi Polski tak, że każdy uczestnik 
miał w ręku symbol narodowy. Marsz przebiegł w atmosferze 
pokojowej.
Pragniemy skierować podziękowania wszystkim, którzy 
zaangażowali się w tegoroczny Marsz. Wyrazy wdzięczności 
kierujemy w stronę policji, która zabezpieczyła przemarsz. Marsz 
sk ierowany był  do patr iotów o różnych poglądach 
i przekonaniach, ponad podziałami łącząc wszystkich pod 
barwami sztandaru narodowego. 
Po marszu w gmachu Centrum odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu zespołu Nervovoohoży. 
Usłyszeliśmy kilka utworów w rockowych aranżacjach, podczas 
których nad publicznością falowały flagi. Po tej części 
Nervovoohoży świętowali 23. urodziny i z tej okazji przypomnieli 
publiczności swoje piosenki. Zespołowi dziękujemy za koncert 
i życzymy dalszych sukcesów na estradzie.

tekst i foto: KG/MGCKiS

Dzień Flagi RP

W pełną słońca, gorącą sobotę 4 czerwca w auli Wyższej Szkoły 
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyła się 
gala IV Wojewódzkiego Konkursu  Historyczno-Literackiego „By 
czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, 
Smoleńsku i Obławie Augustowskiej organizowanego przez 
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława 
Zielińskiego. Jednym ze sponsorów konkursu było Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, a patronem 
medialnym „Gazeta w Choroszczy”.

WJC

By czas nie zaćmił i niepamięć „Czy można płakać z radości i smutno się śmiać? Czy strach da 
się przestraszyć, a niepokój zaniepokoić? Jak pokonać wstrętny 
wstręt i pokochać szpinak albo groszek z marchewką?”

Maluchy z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy 17 V 
uczestniczyły w wydarzeniu organizowanym przez Teatr 
Dramatyczny w Białymstoku we współpracy z Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Spektakl „Emocjałki” 
grany w ramach zwycięskiego konkursu im. Jana Dormana, na 
produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży. 
Spektakl prezentowany jest w placówkach oświatowych wraz 
z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi, zaskoczył 
wszystkich bardzo pozytywnie.
„Emocjałki” są przykładem spektaklu z podmiotowym 
podejściem do małych widzów. Interakcje między aktorami 
a widzami zachodzące podczas spektaklu nie pozwalają 
dzieciom się nużyć. 
Aktorzy zaskakiwali publiczność otwartymi pytaniami 
i cierpliwie wysłuchiwali ogromu padających odpowiedzi. 

tekst O.Sz/M-GCKiS

„Emocjonałki” w M-GCKIS
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Dwa dni: piątek i sobota (17-18 czerwca) będą sportowym 
świętem dla młodych zawodników z 4 państw. Na Stadionie 
Miejskim w Choroszczy odbędzie się V Międzynarodowy 
Turnieju Piłkarski „Narew Cup” o Puchar Burmistrza 
Choroszczy, który objął turniej honorowym patronatem. 

Będzie to już 5 edycja turnieju – w tegorocznych zmaganiach 
weźmie udział 5 drużyn z Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Polski. Będą 
to FC Jurmala (Łotwa), Szkoła Średnia nr 37 w Grodnie 
(Białoruś), Międzyszkolny klub KS Horochow (Ukraina) i dwie 
drużyny młodzieżowe klubu Narew Choroszcz – skład turnieju 
jest więc identyczny jak przed rokiem. 
W IV edycji tryumfowała drużyna z Grodna, przed FC Jurmala 
i Narwią Choroszcz. Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się 
w piątek o godz. 16 na Orliku, następnie w piątek i sobotę na 
dwóch boiskach wytyczonych na Stadionie Miejskim odbędą się 
mecze systemem „każdy z każdym”, a zakończenie i podsu-
mowanie turnieju około godz. 12:30 w sobotę. Zapraszamy do 
przyjścia na stadion i kibicowania młodym piłkarzom!
17.06 (piątek): 
16:00 – oficjalne rozpoczęcie turnieju 
16:20 – mecze grupowe
18.06. (sobota): 
9:30 – mecze grupowe 
11:30 – mecz o III miejsce 
12:00 – mecz o I miejsce 
12:30 – wręczenie nagród, zakończenie.

Narew Cup już 17-18 czerwca 
Sezon 2015/2016 podlaskiej Ligi Okręgowej zbliża się do 
końca. Do rozegrania pozostała ostatnia, 26-sta kolejka. 
Seniorzy Narwi Choroszcz zajmują obecnie bezpieczną szóstą 
pozycję i bez względu na wyniki ostatniej serii gier nie spadną 
poniżej tej lokaty – przy optymistycznych wynikach ostatniej 
kolejki Narew może awansować jeszcze o jedną pozycję. 
Narew mecz kończący sezon rozegra na Stadionie Miejskim 
w Choroszczy w niedzielę 19 czerwca o godz. 16, a 
przeciwnikiem będzie zajmująca 4 pozycję Sudovia 
Szudziałowo.      WJ

Narew Choroszcz na sześć!

W dniach 30 maja – 10 czerwca na Choroszczańskim orliku 
mogliśmy oglądać zmagania 24 drużyn, którym w drodze 
losowania zostały przypisane nazwy reprezentacji, które grają 
na prawdziwym Euro we Francji. Wśród drużyn było wiele ekip 
z gminy Choroszcz, ale także z Białegostoku czy drużyn z gmin 
ościennych.

Na początek wiele emocji mieliśmy w grupach, odpadały 
drużyny które wydawało się, że powalczą przynajmniej w fazie 
pucharowej. Szczególnie do samego końca trwała walka o to, kto 
awansuje z trzecich miejsc w grupach. Tytułu mistrzów Euro na 
orliku w Choroszczy broniły Izbiszcze, które w euro 2012 grały 
jako Polska – tym razem los przydzielił im Islandię i odpadli w 1/8 
finału. 
W ćwierćfinałach Walia (drużyna Artura Matejczyka) przegrała 
z Szwajcarią (Auto Team), Czechy (Orzeł Tykocin) wygrały 
z Irlandią (O Cie Chaliewka), Polska (Narwiańcy) po rzutach 
karnych uległa Hiszpanii (Santos Kościuki), a Turcja (Kraska 
Team) pokonała 2-0 Ukrainę (drużyna Jacka Borowskiego). 

Turcja wygrała Euro 2016
... w Choroszczy 

W stawce pozostały więc cztery ekipy – w półfinałach Turcja 
pokonała Czechy, a Szwajcaria Hiszpanię. 
W wielkim finale Turcja dopiero po dogrywce uporała się ze 
Szwajcarią 2-1 i została Mistrzem Euro 2016 na Orliku 
w Choroszczy! 
Organizatorem turnieju był Jacek Dąbrowski przy wsparciu 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, a 
także sponsorów (Techmot, Sklep Uniwersalny Mieczysław 
Frankowski).

WJ

Choroszczański badmintonista, 20-letni Piotr Wasiluk w 
nadchodzącym sezonie będzie występował we francuskiej 
ekstraklasie badmintona (Le Top-12).

Nowych zawodników zaprezentowała podparyska drużyna 
„Club De Badminton D'Aulnay-Sous-Bois„, a wśród niech znalazł 
się choroszczanin. W minionym sezonie Piotr reprezentował 
barwy czeskiego USK Plzen z którym zajął 5 miejsce w Czeskiej 
Extralidze Badmintona. We francuskiej drużynie Piotr Wasiluk 
będzie toczył pojedynki singlowe, życzymy więc powodzenia 
i realizacji sportowych marzeń!                                  WJ

Piotr Wasiluk będzie 
grał w lidze francuskiej 

Za nami 6 kolejek Piłkarskiej Ligi Gminnej 
– w tej chwili na pierwszej pozycji plasuje 
się drużyna Izbiszcz, która ma na koncie 
komplet zwycięstw i w zanadrzu jedno 
zaległe spotkanie z Klepaczami. 

W przypadku zwycięstwa przewaga nad drugiem LZS Choroszcz 
będzie wynosić 5 punktów. Zaległy mecz Izbiszcze – Klepacze 
zostanie rozegrany w niedzielę 19 czerwca o godz. 18:30 na 
boisku w Izbiszczach, a następna 7 kolejka odbędzie się 
w niedzielę 26 czerwca. Całość wyników Piłkarskiej Ligi Gminnej 
można śledzić na stronie www.ligagminna.ligspace.pl.             WJ   

Izbiszcze liderem 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza 
sympatyków futbolu do II edycji Wakacyjnej „Ligi 
Szóstek” w piłce nożnej o Puchar Dyrektora M-GCKiS. 
Mecze odbywać się będą na kompleksie sportowym 
„Moje boisko – ORLIK 2012” w Choroszczy przy ul. 
Pałacowej 1 w lipcu i sierpniu. Planujemy rozegranie ligi w 
trzech kat.: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i 
kategorii „OPEN”. W rozgrywkach mogą występować 
drużyny bez limitu liczby zawodników, a także bez 
ograniczeń jeśli chodzi o zamieszkanie, czy zawodników 
zgłoszonych w PZPN – jedyne ograniczenie jest takie, że 
medalami zostanie odznaczonych 15-stu zawodników, 
którzy rozegrali największą liczbę meczów. 
Drużyny w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych są 
zwolnione z wpisowego, natomiast w przypadku drużyn 
w kategorii „OPEN” wpisowe to 120 zł od drużyny. Plano-
wany start rozgrywek po weekendzie 2-3 lipca. Zgłoszenia 
zawierające nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana, 
numer kontaktowy przyjmowane są do 30 czerwca 2016 
r.: w M-GCKiS, ul. H. Sienkiewicza 29, przez e-mail 
sport@choroszcz.pl lub tel.: 857191431.             M-GCKiS

W piątek 10 czerwca w Michałowie odbyła się XIII Spartakiada 
Samorządowa. W zawodach udział wzięło 12 drużyn 
poszczególnych gmin powiatu białostockiego. Naszą gminę 
reprezentowali m.in Robert Wardziński – Burmistrz 
Choroszczy, Mirosław Zalewski –  sekretarz urzędu, radni: 
Jacek Dąbrowski i Piotr Waczyński oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy Choroszcz. 

Zawodnicy poszczególnych samorządów rywalizowali w 18 
konkurencjach. Jedną z najważniejszych był „trójbój dla władz” 
w którym bezapelacyjnie najlepszym był burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. Na wysokości zadania stanęła nasza drużyna 
piłkarska zajmując I pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej. 
Choroska reprezentacja odniosła sukcesy także w innych 
konkurencjach: skoku w dal kobiet – 1 miejsce, skoku w dal 
mężczyzn – 2 miejsce oraz 400m kobiet – 3 miejsce. 
Mimo wysoko postawionej poprzeczki w rywalizacji drużyna 
z Choroszczy starała się dotrzymać kroku najlepszym. 
Ostatecznie w końcowej klasyfikacji nasza reprezentacja zajęła 
VIII miejsce, a całości rywalizacji wygrała drużyna z Michałowa. 

aka

XIII Spartakiada Samorządowa za nami - są trofea!

Zapraszamy na wydarzenia sportowe 
XXXV Dni Choroszczy:

Parafiada (22 VI, 17:00, boisko na Osiedlu Gaj),
II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy 

(24 VI, 17:00, strzelnica w Zespole Szkół),
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy 

(25 VI, 9:00, Kominowe Bajoro),
II Turniej Piłki Plażowej o Puchar Jeroniczówki 

(25 VI, 13:00, Jeroniki),
Zawody Kajakarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy 

(26 VI, 15:00, Kominowe Bajoro).
Szczegóły w dodatku w środku numeru!


