Reklama
na stadionie
ROSZCZ!

ZOBACZY JĄ CAŁA CHO

Zapraszamy do umieszczania
reklam na terenie Stadionu
Miejskiego w Choroszczy i obiektu
„Orlik”.
Cena: 50 zł za m kw.
85 719 14 31 i 725 357 788,
e-mail: sport@choroszcz.pl lub
w siedzibie M-GCKiS przy ul. H.
Sienkiewicza 29.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Choroszcz!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, rodzinnych Świąt, spędzonych w atmosferze domowego ciepła,
pełnych spokoju i radości.
Życzę dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie, energii i optymizmu
na przyszłość. Wesołego Alleluja!
Burmistrz Choroszczy

Robert Wardziński

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku
i Niedzieli Zmartwychwstania, życzę wszystkim Czytelnikom „Gazety w Choroszczy”
odnajdywania w życiu codziennym Chrystusa niosącego krzyż i powstającego do pełni życia.
Oby troski codzienne nie przysłoniły chwały Zmartwychwstania.
z modlitwą serdeczną w imieniu kapłanów paraﬁi rzymskokatolickiej w Choroszczy
ks. prob. Leszek Struk
Z okazji Wielkanocy składamy szczere życzenia pokoju, wiary
i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami
z najbliższymi i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do
podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna
wypełniła słońcem, energią kulturą i sportem Państwa życie.
Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Więcej wielkanocnych życzeń dla naszych Czytelników znajdziesz na portalu gazeta.choroszcz.pl
w Wielką Sobotę rano. Zapraszamy do lektury!

TRIDUUM PASCHALNE W PARAFII
RZYMSKOKATOLICKIEJ W CHOROSZCZY
WIELKI CZWARTEK 24 marca 2016 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ godz. 18.00
Wielki Czwartek, który jest pamiątką ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dlatego jest to „dzień urodzin
kapłaństwa” przezywany bardzo osobiście przez każdego z powołanych. O 18.00 odbędzie się Msza Święta Wieczerzy
Pańskiej. Tego dnia kapłan naśladując Chrystusa na znak służby umywa nogi 12 mężczyznom symbolizującym
apostołów.Każda Eucharystia jest pamiątką i uobecnieniem Ostatniej Wieczerzy, dlatego zostaną poświecone specjalne
chlebki „Caritas” na stół wielkanocny: 500 sztuk, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest dla najuboższych. Niech
każda rodzina zaopatrzy się w taki chlebek, należy go dołączyć do święconki i spożyć w czasie śniadania wielkanocnego.
WIELKI PIĄTEK 25 marca 2016
W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy Świętej. O 9.00 rozpocznie się Ciemną Jutrznią prowadzoną przez młodzież naszej
parafii całodzienne czuwanie zachęcamy do towarzyszenia Jezusowi. O 17.30 odbędzie się Droga Krzyżowa prowadzona
przez młodzież a następnie o 18.00 NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ, którego centrum jest uroczysta Adoracja Krzyża,
do godz. 21.00 zachęcamy do prywatnej adoracji Jezusa w Grobie. W Piątek po nabożeństwach będą śpiewane Gorzkie
Żale. W Wielki Piątek obowiązuje post, natomiast w sobotę zachęcamy do abstynencji od pokarmów mięsnych.
WIELKA SOBOTA 26 marca 2016
W Wielką Sobotę o 9.00 modlitwa Jutrzni Ciemnej prowadzona przez młodzież. Poświecenie pokarmów od 9.00 do
15.00 co godzinę. Jest to też okazja do nawiedzenia Grobu Pana Jezusa bardzo wychowawcze jest zabieranie do kościoła
dzieci ze święconkami. Kapłan będzie wówczas dyżurować w konfesjonale by pojednać z Bogiem tych, którzy wrócili na
święta z zagranicy i niezdążyli się jeszcze oczyścić swej duszy. Natomiast w DPS i w szpitalu świecenie pokarmów o 14.00.
Wieczorem O 19.00 MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ. Kapłan pobłogosławi nowy ogień przed kościołem; po
procesjonalnym wejściu do świątyni z paschałem i przy śpiewie Exsultet, zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne.
Tego wieczoru każdy przynosi świecę. Z soboty na Wielką Niedzielę czuwanie przy Grobie Pańskim przez całą noc poszczególne grupy. Tradycyjnie zapraszamy do Straży Honorowej strażaków.
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 27 marca 2016 MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA o godz. 6.00
- TRANSMITOWANA NA ŻYWO W TWOJEJ TELEWIZJI REGIONALNEJ
Kolejne Msze Święte w porządku niedzielnym, nie ma Eucharystii o godz. 8.00
Inf. org., więcej informacji o życiu parafii znajdziesz na stronie www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

Program „Rodzina 500 Plus”
w gminie Choroszcz
17 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa będzie
obowiązywać od 1 kwietnia br. Na jej mocy rodziny będą mogły ubiegać się
o dodatkowe środki na wychowanie swoich pociech. Do tego procesu
przygotowana jest także gmina Choroszcz.
Program „Rodzina 500 Plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na
każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Z pomocy
skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodziny
o niskich dochodach – poniżej 800 zł ne o na osobę lub 1200 zł ne o na
osobę – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie
na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł ne o rocznego wsparcia
dla każdego dziecka; według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, dochód rodziny 2+3, zarabiającej 2711 zł miesięcznie wzrośnie
nawet o 55%. Przewiduje się, że w skali kraju, programem objętych zostanie
2,8 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. W gminie Choroszcz liczba ta
została oszacowana na 1374 dzieci.
W gminie Choroszcz instytucją realizującą Program „Rodzina 500+” jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy (16-070
Choroszcz, ul. Dominikańska 2, tel: 85 713 22 40 lub 85 713 22 41) – i tu
należy składać wnioski.
Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej, za
pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu
Informacyjno-Usługowego Emp@ a, Pla ormy Usług Elektronicznych ZUS
oraz bankowości elektronicznej).
Ciąg dalszy na str. 2 ->

2

„Gazeta w Choroszczy”

nr 155

gazeta.choroszcz.pl

Serwis oczyszczalni ścieków w Choroszczy
– obiekt będzie czasowo zamknięty
W związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac
serwisowych w dyfuzorach oczyszczalni ścieków w Choroszczy,
informujemy naszych mieszkańców, że od 4 kwietnia do 2 maja
2016 r. ZECWiK w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości
płynnych.
Okresowe prace remontowe, które w choroskiej oczyszczalni
ścieków trzeba przeprowadzić, uwarunkowane są zużyciem części
mechaniczno-napowietrzających (dyfuzorów) pracujących
w obiekcie. Zatem, aby zachować ciągłość oraz prawidłowość
pracy miejskiej oczyszczalni, niezbędna jest ich wymiana, a to
pociąga za sobą czasowe wyłączenie oczyszczalni.
Co to oznacza dla mieszkańców? „Chcemy o tym poinformować
m i e sz ka ń ców o d p ow i e d n i o w c ze ś n i e j , a by w i e d z i e l i
o planowanych przez nas pracach oraz o czasowym wyłączeniu
oczyszczalni i odpowiednio wcześniej zaplanowali wywóz
nieczystości ze swoich posesji” – tłumaczy Prezes ZECWiK,
Mariusz Wróbel.
Prace remontowe polegają na oczyszczeniu zbiorników
funkcyjnych oraz wymianie dyfuzorów napowietrzających.
Specyﬁka tego procesu jest złożona i wymaga czasu.
Oczyszczalnia, mimo, iż będzie wyłączona z odbioru ścieków,
podczas procesu konserwacji, musi pracować, co dodatkowo
komplikuje przebieg akcji. Do przeprowadzenia prac serwisowych

Program „Rodzina 500 Plus”
w gminie Choroszcz cd. ze str. 1
Wzór wniosku jest opublikowany w rozporządzeniu wydanym
na podstawie ustawy (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu
i t r y b u p o stę p owa n i a w s p rawa c h o św i a d c ze n i e
wychowawcze (Dz. U. poz. 214) oraz jest dostępny na stronie
Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.choroszcz.pl), jak
również Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(www.mgops.choroszcz.pl).
Uwaga! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną
przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia
2016 r. do dnia 30 września 2017 r. Jeśli zaś wniosek zostanie
złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia
programu, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od
kwietnia 2016 r.
Uwaga! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą – w
kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego,
leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko
kształcenia poza granicami RP, gmina przekaże wniosek wraz z
dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć
pobierania przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch
państwach UE/EOG jednocześnie.
Co należy dołączyć do wniosku?
Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne
dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych
dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie
obowiązywało kryterium dochodowe.
Ale już rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko (ze
względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium
dochodowe), będzie zobowiązany dołączyć do wniosku:
- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu
niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób ﬁzycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie
dochody,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez
osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku
dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
- dokumenty (w tym o świadczenia) potwierdzające utratę lub
uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
Przy składaniu wniosku elektronicznego, dokumenty będą
mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki.
Uwaga! W szczególnych przypadkach gmina będzie mogła
prosić o dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.
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wybrano kwiecień – jako miesiąc najbardziej optymalny do
dokonania konserwacji sprzętu, ponieważ umiarkowana
temperatura ścieków w reaktorze pozwala na jednoczesną pracę
oczyszczalni (przy zmniejszonej jej wydajności i zmniejszonym
ładunku) i wykonanie właściwych prac serwisowych. Warto
podkreślić, że zmniejszenie ładunku (ilości nieczystości
wprowadzonych do oczyszczalni) może być funkcjonalne tylko
i wyłącznie poprzez ograniczenie dostaw nieczystości płynnych
wozami asenizacyjnymi.
Zachęcamy więc mieszkańców gminy Choroszcz do opróżnienia
swoich zbiorników bezodpływowych ze ścieków przed dniem
czasowego wstrzymania odbioru nieczystości płynnych, czyli
przed 4 kwietnia 2016 r.
Informujemy jednocześnie, że przez okres czterech kolejnych
tygodni, tj. do 2 maja 2016 r. wywóz ścieków z posesji
mieszkańców będzie możliwy, ale ładunek nie będzie mógł być
zrzucany do oczyszczalni ścieków w Choroszczy.
Ostatnia konserwacja oczyszczalni ścieków w Choroszczy miała
miejsce w sierpniu 2011 roku. Cykl renowacji sprzętu wynosi 5 lat,
zatem serwisowanie oczyszczalni ścieków w Choroszczy,
przewidziane do przeprowadzenia w najbliższym czasie, jest
działaniem planowym, obligatoryjnym i kontrolnym.

STRONA PRORODZINNA

Owocowy sukces w Choroszczy
Ogromnym i naprawdę niespodziewanym sukcesem okazała
się ostatnia akcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choroszczy, który we współpracy z Agencją
Rynku Rolnego, oferował mieszkańcom gminy Choroszcz
darmowe jabłka.

Dostawa 10 ton jabłek – odmian: Eliza, Champion i Jonagold
przyjechała do Choroszczy wczesnym rankiem 16 marca.
Sadownik z Kaliny k. Warki zdecydował się przywieźć towar na
Podlasie, z powodu nałożonego na Polskę embarga przez Rosję
na export owoców do tego kraju.
I choć akcja przekazywania owoców miała trwać do 15.00,
jabłka rozeszły się wśród mieszkańców gminy jak świeże
bułeczki – już ok. 12.00 całość towaru została rozdzielona
pomiędzy ludzi. Owocowym dobrem zostało obdarowanych
w sumie aż 417 rodzin, a każda z nich mogła otrzymać średnio
ok. 20 kg, czyli skrzynkę jabłek.
Organizatorzy nie spodziewali się takiego sukcesu akcji, ale
cieszą się, że przed świętami mogli w ten sposób wspomóc
mieszkańców gminy Choroszcz. Jest szansa, że darmowe owoce
i warzywa znów zawitają do Choroszczy. Jednak o tym będziemy
informować bliżej spodziewanego terminu dostawy.
Zarząd ZECWiK w Choroszczy
UG

Terminy i postępowanie administracyjne
Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech
miesięcy od wejścia w życie ustawy, świadczenie wychowawcze z
wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu
trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od
startu programu, decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione
od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10
dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata
świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja
i wypłata nastąpią najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego
miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
Wypłaty
Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziny:
przelewem na konto lub w gotówce.
Program „Rodzina 500+” w podlaskiem
Informujemy, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka
Programu „Rodzina 500+”, w której znajdują się informacje
dotyczące tego świadczenia wychowawczego.
Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod
adresem: www.bialystok.uw.gov.pl.
Infolinia dla Programu „Rodzina 500+”
Podlaski Urząd Wojewódzki od 26 lutego br. uruchomił także
specjalną infolinię, za pośrednictwem której pracownicy PUW
udzielają osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów
gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.
Numer telefonu infolinii to: 85 743 94 99.
Infolinia czynna jest w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
UM

Podziękowanie
Wszystkim pracownikom szpitala w Choroszczy serdecznie
dziękuję za udział we mszy świętej odprawionej w intencji
mego powrotu do zdrowia i szansy dalszego życia.
Serdeczne Bóg zapłać!
emerytowana pracownica
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W Choroszczy 6-latki
mają alternatywy
10 marca podczas XIV Sesji Rady Miejskiej,
Radni Miejscy w Choroszczy jednogłośnie
zdecydowali, aby od 1 września 2016 r. rodzice
pragnący wysłać swoje dzieci w wieku 6 lat do
oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach pods
tawowych, czyli do tzw. oddziałów zerowych, będą zwolnieni z
opłat za zajęcia.
W ten sposób władze Choroszczy, od nowego roku szkolnego
2016/2017 stworzyły 6-latkom i ich rodzicom szereg alternatyw
i przynajmniej o jedną więcej niż przewiduje to ogólny porządek
prawny. W gminie Choroszcz rodzice mogą bowiem
dobrowolnie zdecydować, czy wysłać swe pociechy do I klasy
Szkoły Podstawowej i wcześniej rozpocząć naukę, czy
pozostawić dzieci w przedszkolu i kontynuować edukację
przedszkolną, czy też wybrać dla nich wariant „pośredni”:
zdecydować się na nieodpłatny oddział zerowy w szkołach
podstawowych. Rozwiązanie to jest nowością w Choroszczy.
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński przewiduje: „Dzięki tej
alternatywie, w okresie przejściowym, dzieci będą mogły
stopniowo przyzwyczajać się do szkoły – do nowych sal, nowych
korytarzy, nowej atmosfery, które za rok, już w I klasie, staną się
ich szkolną i obowiązkową przestrzenią, do innego trybu
zabawy, która za rok będzie już nauką”. „Dziś, w swojej grupie
rówieśniczej, wraz ze swoją panią nauczycielką, 6-latki mogą
oswajać się i stopniowo przyzwyczajać się do tego, co czeka je w
niedalekiej przyszłości” – dodaje Burmistrz. Tym bardziej, że, jak
zapewniają władze Choroszczy, oddziały zerowe w szkołach
podstawowych w gminie Choroszcz do przyjęcia 6-latków są
doskonale przygotowane i przystosowane do potrzeb dzieci.
Zresztą, w tej części budynków szkół, w których organizowane
jest miejsce dla 6-latków, już dziś uczą się najmłodsi – uczniowie
klas I-III. Dzięki temu rozwiązaniu start 6-latków do I klasy nie
musi być nagłym, szokującym przełomem, ale może przebiegać
stopniowo, w tej samej grupie rówieśniczej, być płynnym
procesem stopniowej zmiany.
Warto też dodać, że dzięki ulgom zaplanowanym przez władze
Choroszczy, a zatwierdzonym przez Radnych Choroszczy, jest
szansa, że 6-latki, zwalniając miejsca w przedszkolach,
automatycznie zwiększą liczbę miejsc dla dzieci młodszych: 3i 4-latków.
Zatem z tym, z czym gminy w całej Polsce głowią się co zrobić, jak
zaradzić „problemowi” 6-latków i jednocześnie przepełnionych
przedszkoli oraz brakujących miejsc w tych placówkach dla
dzieci młodszych, Choroszcz już działa, postanawia i tworzy
alternatywy.
UM
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ZBIÓRKI KRWI

kominki grzewcze
kominki tradycyjne
kuchnie kaflowe
piece kaflowe
kominki ogrodowe
z wędzarnią i grillem

niedziela 3 kwietnia 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz
niedziela 1 maja 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz

Wulkany wybuchły
w Choroszczy!

W Bibliotece dla dzieci 20 lutego odbyły się
zajęcia pod tytułem „Wybuchający
wulkan”. Dzieci dowiedziały się co to jest
wulkan, dlaczego wybucha i jak działa
wulkan. Następnie maluchy z rodzicami
przystąpili do zbudowania wulkanu z
butelki. Oklejały butelkę gazetami
formując wulkan a następnie malowały
farbami. Kolejnym etapem było
przygotowanie eksperymentu przy
pomocy octu, wody, sody oczyszczonej i
dodanie kolorowej farby. Do zbudowanego
wulkanu dzieci wlewały mieszankę
wszystko ładnie się podnosiło do góry i
tworzyła się lawa. Maluchy były
zachwycone, w skupieniu przyglądały się
jak wybucha kolorowy wulkan, były
bardzo zadowolone że mogą uczestniczyć
w takiej zabawie.
Lucyna Jutkiewicz

Pracownicy M-GCKiS
pomagają!
Wolontariat w Centrum-Kultury i Sportu w Choroszczy to nie
tylko praca przy organizowanych przedsięwzięciach, ale
również szansa na realizowanie własnych projektów
kulturalnych i sportowych oraz możliwość włączania się
w akcje charytatywne, akcje mające na celu wspomaganie
innych. Wolontariat jest wspaniałą ideą, w którą pracownicy
Centrum chętnie się włączają.

Tulipany w Dniu Kobiet

Męska część pracowników MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy wyszła poza mury budynku,
by uczcić Dzień Kobiet 8 marca.
Na czele z Dyrektorem panowie składali
napotkanym paniom życzenia, wręczając
tulipany. Przy tej okazji pragniemy
przypomnieć, że Centrum posiada bogatą
ofertę kulturalną, która na pewno
przypadnie do gustu nie tylko paniom, ale
również i panom. Zachęcamy do
o d w i e d z i n n a sze g o C e nt r u m o ra z
śledzenia naszej strony internetowej.
KG

W piątek 17 marca, instruktorzy z MGCKiS uczestniczyli w akcji
malowania ścian w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pomysłodawczynią
przedsięwzięcia była Ewelina Ramotowska, anglistka z VI LO
w Białymstoku, mieszkanka Choroszczy, wolontariuszka
MGCKiS.
Nasi pracownicy wraz z młodzieżą wykonali malunki na
specjalne życzenie małych pacjentów, którzy sami, również
znakomicie odnaleźli się w roli artystów. Na ścianach pojawiły się
m.in. syrenka i rybka Nemo.
Zapewne, jest to kropla w morzu potrzeb, przebywających na
tym oddziale, dzieci i ich rodziców, ale miejmy nadzieję, że choć
trochę przyczyniliśmy się do pojawienia się uśmiechu na ich
twarzach.
Tekst i fot. Olga Szutkiewicz
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Choroszcz w początkach okupacji niemieckiej. Działalność burmistrza

W chwili wybuchu II wojny światowej Choroszcz zamieszkiwało
trochę ponad 3000 mieszkańców, w tym ponad 400 było
wyznawcami religii mojżeszowej. Burmistrzem miasteczka był
Wacław Terajewicz, a jego zastępcą Antoni Mudź. Budżet był w
pełni zbilansowany. W roku 1938/39 wpływy do kasy miejskiej
zamykały się w kwocie 20.686 zł i tyle samo pochłaniały wydatki
[1]. Działała elektryczność i telefony. Do tego trzeba dodać 2
szkoły powszechne publiczne, 1 kinoteatr i bibliotekę. Posługę
duchową zapewniały 2 kościoły rzymskokatolickie, 1 cerkiew
prawosławna i synagoga. W krajobraz Choroszczy mocno się
wpisał działający od 1930 roku Szpital Psychiatryczny z 2000
tysiącami chorych, z czego 1100 przebywało w ramach opieki
pozazakładowej u prywatnych rodzin w okolicznych
miejscowościach.
Świat runął 1 IX 1939 roku. 14 IX do Choroszczy wkroczyły
pododdziały Wehrmachtu. Nie odnotowano aby Niemcy
podczas pierwszej bytności dopuścili się jakiś zbrodni. 22 IX
opuścili oni Choroszcz, a ich miejsce zajęli Rosjanie. 2 XI 1939 r.
Choroszcz została włączona w skład BSSR. Dowództwo Armii
Czerwonej podjęło wiosną 1940 r. decyzję aby na terenie
Białegostoku i Choroszczy rozmieścić 6 Brygadę Czołgów. W
Choroszczy na jej potrzeby przeznaczono zabudowania Szpitala
Psychiatrycznego. Z czasem powstał tam tzw. wojennyj
gorodok. Część chorych wywieziono do ZSSR. Tych, którzy nie
nadawali się do transportu umieszczono w budynku plebanii
katolickiej. Była to grupa 80 pacjentów. Na wsiach u gospodarzy
nadal pozostawiono ok. 600 chorych.
Nowe władze zaciekle walczyły z polskością. Od października
1939 r. rozpoczęły się aresztowania osób powiązanych z polską
administracją. Uderzono w inteligencję. Oblicza się, że z terenu
gminy Choroszcz w jej przedwojennych granicach sowieci do
czerwca 1941 roku wywieźli co najmniej 200 osób [2]. Oparciem
dla sowieckiego okupanta byli miejscowi przedwojenni
komuniści wywodzący się z Komunistycznej Par i Zachodniej
Białorusi. Za ich sprawą powstały kołchozy w Baciutach,
Kościukach, Topilcu i Zawadach [3]. We wsiach zorganizowano
sielsowiety [4]. W Choroszczy odpowiednikiem burmistrza
został murarz Jan Bruszniewicz, urodzony w 1895 r. w Grodnie i
zamieszkały przy ul. Białostockiej. Wybijającą się cechą okupacji
sowieckiej na którą zwracają uwagę osoby pamiętające ten
okres było wzniecanie waśni narodowych i podziałów.
Roz b i j a n i u w i ęz i s p o ł e c z nyc h s ł u ży ł a ś w i a d o m o ś ć
rozbudowywanej agentury NKWD, która z racji chociażby
silnego garnizonu wojskowego musiała być liczna. U Polaków
narastał gniew i żądza odwetu. Wielu wybuch wojny 22 VI 1941
r. przyjęło z niekłamaną satysfakcją i iluzoryczną, jak się okaże,
nadzieją na poprawę losu.
24 VI został zastrzelony sowiecki oﬁcer politruk. Mówiono, że
był tak znienawidzony, że zginął z rąk własnych żołnierzy, którzy
ciało podrzucili na rynek. Dowództwo podejrzenia skierowało
na proboszcza paraﬁi rzymskokatolickiej ks. Franciszka
Pieściuka. Ich zdaniem strzelano z
wieży kościoła. Ksiądz został aresztowany. Sytuacja stawała się
dramatyczna. Samorzutnie wówczas powstała delegacja
złożona z lekarza Szpitala Psychiatrycznego Izaaka Frydmana i
sanitariuszy Henryka Klimowicza i Jankiela Sidrańskiego i poszła
świadczyć za księdza. Niestety zmasakrowane ciała całej trójki
znaleziono po 3 dniach przy drodze do Żółtek. Ksiądz
prowadzony na rozstrzelanie przez pojedynczego żołnierza
widząc co go czeka poprosił o chwilę modlitwy. Po chwili usłyszał
wystrzał w powietrze, a żołnierz oddalił się bez słowa.
Po południu 26 VI w Choroszczy pojawili się żołnierze
Wehrmachtu z pododdziałów 42 Korpusu Piechoty. Miasto
jurysdykcyjnie podlegało władzy poprzez dowódcę IX Armii
komendantowi obszaru tyłowego. W miarę przesuwania się linii
frontu oddziały bojowe przemieszczały się na wschód. W
pierwszych dniach lipca w Choroszczy zainstalował się w
dawnym magistracie przy ulicy Dominikańskiej posterunek
polowej żandarmerii wojskowej w składzie 1 oﬁcer lub
podoﬁcer i 4 żandarmów. Dowódca przybył do proboszcza i
zażądał w ostrej formie aby powołał Komitet Obywatelski
odpowiedzialny za spokój i porządek w mieście [5]. Stało się to
faktem. Na czele komitetu stanął ks. Pieściuk. W jego ramach
działała służba porządkowa – milicja, którą kierował Stanisław
Bobrowski. W pierwszych dniach nowej okupacji odnotowano
na terenie Choroszczy próbę wzniecenia zamieszek
antyżydowskich ale nie nabrała ona poważniejszego
charakteru. Niemcy zaś zabawili się na swój sposób. W jedną z
lipcowych niedziel, po nabożeństwie żandarmi zmusili b.
przewodniczącego gorsowietu [6] Jana Bruszniewicza,
robotnika mleczarskiego Jankowskiego i żydowskiego rzeźnika
Ezrę Calewicza aby zarzucili linę na gipsowe popiersie Lenina
stojące vis-a-vis kościoła. Kiedy posąg runął na ziemię kazali
wymienionym potłuc go młotkami [7]. W zbliżonym czasie Żydzi
musieli na rozkaz Niemców rozbić drugi pomnik Lenina stojący u
zbiegu ulic Sienkiewicza i Szpitalnej.
W lipcu 1941 r. władze niemieckie powołały na stanowisko
burmistrza Choroszczy mężczyznę, który był w przeszłości
pacjentem Szpitala Psychiatrycznego. Nie znamy jego danych
osobowych – człowiek widmo. Decyzję jakie podejmował ów

banku przy ul. Sienkiewicza 15 (Erich Koch Strasse). Do jesieni
1942 r. białostockie gestapo było podporządkowane placówce
w Olsztynie kierowanej przez mjr Wilhelma Altenloha, po czym
przeniesiono go do Białegostoku aby na miejscu kierował
represjami. Jego zastępcą do spraw operacyjnych został ppłk
Herbert Zimmermann. Odpowiadał on za likwidację tzw.
małych ghe , w tym choroszczańskiego, która była realizowana
jesienią 1942 roku.

Stanisław Bobrowski (pierwszy z lewej)
w 1931 r. na pokładzie M/S „Toruń”,
zdjęcie z albumu p. Wandy Bobrowskiej

burmistrz musiały nieść duże zagrożenie i ryzyko dla
mieszkańców. Podczas jego urzędowania nastąpiły pierwsze
aresztowania. W dniu 17 VII żandarmeria wojskowa zatrzymała
Wolfa Sznajdera, bogatego rzeźnika zamieszkałego przy ul.
Branickiego. Poszukiwano również jego syna Izaaka ale ten
zdołał się ukryć. Kiedy młodszy syn 14 letni Beniamin przyniósł
ojcu paczkę z jedzeniem żandarmi nie pozwolili mu wrócić do
domu. Oprócz nich aresztowano stolarza Zyszę Wajngrada z 17
letnim synem Chaimem. Wajngradowie mieszkali w Choroszczy
od 1930 r. przy ul. Mickiewicza. Wszystkich wywieziono do
Białegostoku i zginęli oni wkrótce w masowych egzekucjach w
Pietraszach. W przeddzień aresztowania Niemcy nałożyli na
choroszczańskich Żydów obowiązek noszenia białych opasek z
żółtą gwiazdą Dawida.
W końcu tego samego miesiąca lub na początku sierpnia [8]
Niem c y d o ko n a li eg zeku c j i p a c j entów Sz p ita la
Psychiatrycznego. W pierwszej kolejności wywieziono z plebanii
80 osób i rozstrzelano je w lesie k. Nowosiółk [9], następnie
wzywano blisko 600 chorych znajdujących się na leczeniu
pozazakładowym. Niektóre rodziny przeczuwając najgorsze
próbowały ich ratować. Przyjmuje się, że Niemcy zamordowali
wówczas 464 osoby. Jest to liczba minimalna i raczej należy
zakładać, że bliższa prawdzie ilość zabitych sięgała 700 [10].W
budynkach dawnego szpitala Niemcy zorganizowali obóz dla
jeńców sowieckich [11].
Ksiądz Pieściuk po naradzie z mieszkańcami poprosił Stanisława
Bobrowskiego aby zgodził się zostać burmistrzem Choroszczy
[12]. Jednym z powodów, który go do tej roli predysponował
była dobra znajomość języka niemieckiego. Bobrowski przystał
na to. Pojechał do Białegostoku aby przekonać Niemców do
zmiany na stanowisku burmistrza. Misja okazała się skuteczna.
Kim zatem był? Urodził się w 1904 roku na przedmieściu
Choroszczy Zastawie w rodzinie Jana i Józefy z Reszeciów. Naukę
w szkole powszechnej rozpoczął w 1912 r. i kontynuował ją w
latach 1916 – 20 w gimnazjum. Następnie pracował w
rodzinnym gospodarstwie rolnym. W okresie 1923 – 26 pełnił
służbę wojskową w Gdyni w Marynarce Wojennej. Po jej
zakończeniu przeniósł się do Marynarki Handlowej. Wielki
Kryzys zmusił go w 1932 r. do powrotu do domu rodzinnego.
Zatrudnił się w Szpitalu Psychiatrycznym jako palacz. Ożenił się.
Małżonka nosiła imię Gertruda. Po 2 latach wrócił do Gdyni i do
1939 r. pływał na statku „Toruń”. Woził min. w 1937 r. amunicję
do ogarniętej wojną domową Hiszpanii. Po klęsce wrześniowej
jako Polak został przez Niemców wysiedlony z Gdyni i musiał
ponownie wrócić do Choroszczy. Jak wcześniej utrzymywał się z
pracy na roli w gospodarstwie starszego brata Wacława. W lipcu
1941 roku Stanisław Bobrowski został wyniesiony na urząd
choroszczańskiego burmistrza.
Od 1 VIII na zajętych terenach Białostocczyzny niemieckie
władze okupacyjne powołały Zarząd Cywilny. Ustanowiono tzw.
Okręg Białostocki (Bezirk Bialystok), który podzielono na jeden
obwód miejski (Białystok) i osiem obwodów powiatowych
(augustowski, białostocki, bielski, grajewski, łomżyński,
prużański, sokólski, wołkowyski). Na czele Okręgu
Białostockiego początkowo stanął komisarz cywilny Magunia, a
jego zastępcą mianowano landrata (starostę) dr Brixa. W
wydanej z tej okazji odezwie ogłoszono, iż Zarząd Cywilny
będzie dążył do stworzenia z miasta Białegostoku i Okręgu
Białostockiego zdrowej części Prus Wschodnich, a tym samym i
Wielkich Niemiec. W ślad za tym w pierwszym obwieszczeniu
wezwano urzędników administracji do stawiennictwa w pracy.
Kurs rubla wobec marki niemieckiej określono jako 10 : 1 (10
rubli za 1 markę). Pod groźbą surowych kar wprowadzono
przymus uboju w rzeźni bydła, świń, cieląt, owiec i koni. Odtąd
głównym narzędziem terroru wobec ludności stawało się
gestapo. W tym celu z Suwałk został oddelegowany z grupą 15
funkcjonariuszy por. Waldemar Macholl (jako jeden z niewielu
po wojnie został skazany na karę śmierci i powieszony w
Białymstoku). Na siedzibę w Białymstoku wyznaczono budynek

21 lub 22 V I I I zgłosili się do burmistrza Stanisława
Bobrowskiego funkcjonariusze białostockiego gestapo z
imienną listą (bez adresów) 63 choroszczan, których należało
wezwać nazajutrz do magistratu na godzinę 8.00. Zapytali przy
tym czy na miejscu jest areszt. Kazali stawić się z łopatami.
Potwierdzili, że chodzi o remont mostu. Do tej pory Niemcy
żądali wyznaczenia do robót przy remoncie dróg czy mostów
określonego kontyngentu osób. Grozili, że o ile wskazana ilość
robotników nie pojawi się wówczas na mieszkańców spadną
represje. Tym razem precedens był podwójny: po raz pierwszy
zjawili się gestapowcy i chodziło im o konkretnych ludzi.
Dodam, że dwa tygodnie wcześniej pod plebanię zajechały dwa
samochody żołnierzy, a dowódca oczekiwał wskazania
komunistów. Ks. Pieściuk odpowiedział mu, że aktywistów
sowieckich w Choroszczy już nie ma, bowiem uciekli z cofająca
się armią. Potwierdził to obecny przy tej indagacji Stanisław
Bobrowski.
Jako pierwszy na gestapowskiej liście ﬁgurował miejscowy
Niemiec Schuckkenburg [13]. Po numerem 2 widniał krawiec
Stefan Zinównko. Oprócz nich byli: znany już nam Jan
Bruszniewicz, fryzjer Edmund Jakimowicz, Antoni Delasiewicz –
rocznik 1891, 44 letni Jan Depczyński – b. sekretarz gorsowietu,
stolarz Stefan Niedźwiedzki, Piotr Grygorowicz, Józef Słomiński
– rocznik 1894, przed wojną kolportował literaturę
komunistyczną, Jankowski, 26 letni Beniamin Calewicz –
sympatyk par i komunistycznej, Aron Książkiewicz, Izaak Lewin
– sklepikarz i działacz rewolucyjny jeszcze z 1905 roku. Po
przejrzeniu nazwisk Bobrowski nabrał podejrzeń i zdecydował
się uprzedzić niektóre osoby o grożącym niebezpieczeństwie.
Sygnał taki otrzymali Bruszniewicz, Jankowski, Niedźwiedzki
oraz niektórzy Żydzi. Osobiście ostrzegł Bobrowski Jakimowicza
i sugerował mu aby się ukrył. Ten jednak uznał, że do niczego się
nie poczuwa. Zawiadomienia o konieczności stawienia się do
magistratu roznosili policjanci: Feliks Zalewski, Antoni
Harasimowicz, Józef Raczkowski i Kazimierz Sawicki. Nie mieli
oni wówczas ani broni, ani mundurów i byli wykorzystywani
przede wszystkim w charakterze gońców.
Kiedy Bobrowski pojawił się w pracy o godzinie 8 rano w
magistracie już byli wezwani. Na zewnątrz przed budynkiem
stały łopaty. Zgłosiło się 40 osób. Gestapowcy przyjechali
godzinę później. Po wejściu na salę podali komendę „powstań”.
Jeden z nich uderzył w twarz najbliższą osobę. Wśród
przybyłych Niemców został rozpoznany były pracownik szpitala
Karol Ficzulski [14]. Wyróżniał się też okrucieństwem. Wybił oko
Beniaminowi Calewiczowi. Innych kopał i okładał gumową
pałką. Podczas przesłuchań gestapowcy korzystali z tłumaczy;
Bobrowskiego, Perkowskiego i Wandy Lipińskiej – pracownicy
Szpitala Psychiatrycznego. Jako pierwszy był przesłuchiwany
Zinówko. Został mocno skatowany i zaczął wymieniać i obciążać
osoby uwikłane we współpracę z sowietami. Podał między
innymi nazwisko Nowińskiego, którego Bobrowski zdążył tego
samego dnia uprzedzić. Nowiński ukrył się i udało mu się
przeżyć wojnę. W trakcie przesłuchań Bobrowski zdołał
wybronić Zoﬁę Simonowicz, rocznik 1912 oskarżaną przez
Niemców o współpracę z N KW D. Wobec Zinówki i
Niedźwiedzkiego inni przesłuchiwani formułowali także zarzut
współpracy z NKWD. Zatrzymani na noc nie wrócili do domów.
Rodziny nie miały możliwości widzenia się z nimi. 25 VIII z grupy
40 Niemcy wyselekcjonowali 12 osób, min.: Zinówkę,
Bruszniewicza, Jakimowicza, Grygorowicza i Niedźwiedzkiego.
Załadowali ich na samochód ciężarowy i wywieźli do lasu w
Nowosiółkach [15]. Od Choroszczy dzielą go zaledwie 2
kilometry. Po jakimś czasie dało się słyszeć salwy z broni
maszynowej. W momencie załadunku Edward Jakimowicz
zdążył jeszcze poprzez policjanta Kazimierza Sawickiego podać
list pożegnalny do żony. Pisał w nim, min. „Lila dziś zdaje się
koniec. Trudno nie sądzone mi było wychować moich dzieci,
ginę przez Zinówkę Stefana, nie chcą mi wierzyć, że jestem
niewinny...”[16].
Wśród rozstrzelanych w tym czasie znaleźli się komuniści z
pobliskich miejscowości: Leon Waczyński – przewodniczący
kołchozu w Zawadach, Sergiusz Uścian – mieszkaniec Zawad,
członek KPZB, deputowany, który był w składzie delegacji do
Moskwy, która prosiła o włączenie Zachodniej Białorusi do
ZSSR, Bazyl Abramowicz – mieszkaniec Zaczerlan i członek
KPZ B, bracia Sienkiewiczowie Aleksander i Henryk –
mieszkańcy Zaczerlan, obaj członkowie KPZB.
W końcu sierpnia 1941 roku w Choroszczy powstał Amtsbezirk.
Amtskomisarzem został pochodzący z Królewca bliski znajomy
Ericha Kocha, członek NSDAP – Hans Hagen [17]. W mieście
utworzono posterunek żandarmerii obsadzony przez 4 – 5

„Gazeta w Choroszczy”

HISTORIA EDUKACJA

Stanisława Bobrowskiego
żandarmów. Z czasem uzupełniono go Polakami i Ukraińcami
[18]. Tak jak Niemcy składali oni przysięgę wierności Adolfowi
Hitlerowi i nosili takie same mundury. Żydzi mieszkali nadal w
swoich domach ale mieli zakaz handlu i wychodzenia poza
obręb Choroszczy. Z Rogówka na polecenie Hagena
sprowadzono zamieszkałą tam rodzinę Lejby Rybackiego.
Utworzono Radę Żydowską – Judenrat. W jej składzie znalazł się
przedwojenny rabin Choroszczy Lejb Rykwind [19]. Łącznikiem
między Judenratem a Hagenem został mieszkaniec Choroszczy
Jan Jondel. Pod jego nadzorem codziennie grupy robotników
żydowskich kierowano do wszelkich niezbędnych robót [20]. W
dniu 26 XI 1941 r. decyzją Zarządu Cywilnego Bezirk Bialystok
zabroniono Żydom używać chodników. Odtąd mieli poruszać się
jezdnią ale w sposób absolutnie nie tamujący ruchu ulicznego.
Akcja wyłapywania komunistów była kontynuowana. W
Kościukach Niemcy aresztowali b. przewodniczącego kołchozu
Mikołaja Zołotara i jego syna Włodzimierza oraz Dymitra
Kowalewskiego – członka KPZB. Wszyscy zostali rozstrzelani,
prawdopodobnie w Pietraszach.
We wrześniu powstała 10 osobowa lista komunistów z Rogowa.
Sołtysowi wsi dostarczył ją goniec z Choroszczy Lucjan Bobno.
Burmistrz Bobrowski musiał wiedzieć kto na niej ﬁguruje,
ponieważ uprzedził te osoby aby nie zgłaszały się do
żandarmerii i ukryły się. Ostrzeżenia takie usłyszał Alojzy Ralicki
- b. członek KPZB, członek sielsowietu w Rogowie. Później
Ralicki spotkał się z Bobrowskim. Z wdzięczności chciał mu
wręczyć pieniądze ale on ich nie przyjął. Radził aby Ralicki
wyprowadził się z domu. Niemcy poszukiwali bezskutecznie
Ralickiego przez całą okupację. Często kontrolowali jego dom.
Oprócz niego Bobrowski uprzedził inne osoby z tej listy: Piotra
Zachowicza s. Jana, Piotra Zachowicza s. Stanisława, Jana
Grzybko, Aleksandra Grzybko b. sekretarza koła KPZB w
Rogowie, Michała Popko z kol. Kościuki – aktywistę
kołchozowego. W przypadku tego ostatniego w imieniu
Bobrowskiego ostrzeżenia o grożących łapankach przekazywała
lekarka z Choroszczy. Przeżyli oni wojnę dzięki temu, że
posłuchali rady Bobrowskiego i zaczęli się ukrywać. Mimo
otrzymanego ostrzeżenia na posterunek zgłosił się Józef
Ciborowski i do domu już nie wrócił. Mikołaj Kozłowski
powiedział, że nie potrzebuje ostrzeżeń i poradzi sobie. Został
jednak schwytany przez Niemców razem z bratem Andrzejem i
siostrą Zoją. Wszyscy zostali rozstrzelani [21]. Oprócz nich z
Ruszczan zostali rozstrzelani Aleksander Dziakowski i
Małachowski (obywatel ZSSR, który ukrywał się we wsi).
Stanisław Bobrowski ponadto udzielił bezinteresownej pomocy
Antoniemu Mudź, który ukrywał u siebie na Zastawiu
sowieckich jeńców. Niemcy go aresztowali, ale Bobrowski
wstawił się za nim i Mudź został zwolniony. Do grona ocalonych
przez Bobrowskiego należy Franciszek Matysiewicz ze wsi Pańki.
Po jakimś czasie Niemcy zaczęli się do Bobrowskiego odnosić z
rezerwą. Mówili – u ciebie wszyscy zawsze dobrzy, złych nie ma.
Dużą zasługą Bobrowskiego dla Choroszczy było uruchomienie
jesienią 1941 r. polskiej szkoły. Po wojnie ks. Pieściuk w
zeznaniach składanych przed sądem twierdził, że była to jedyna
polska szkoła w dawnym powiecie białostockim. Decyzję
podjęto na zebraniu nauczycieli z udziałem burmistrza
Bobrowskiego w październiku 1941 r. Szkoła miła być 7
oddziałowa, w całości utrzymywana ze składek rodziców.
Zapisało się do niej 294 dzieci. Z uwagi na włączenie
przedwojennego budynku do granic obozu jeńców sowieckich
magistrat wyremontował inny obiekt. Przeniesiono do niego
uratowane meble i pomoce szkolne dzięki oﬁarności
nauczycielki Henryki Szelest oraz ks. Pieściuka i burmistrza
Bobrowskiego. W pierwszych dniach października dzieci po
uroczystym nabożeństwie rozpoczęły naukę w języku polskim.
Grono nauczycielskie tworzyli: Henryka Szelest, Helena
Ostaszewska, Franciszka Czajkowska, Eugenia Zubrycka, Zoﬁa
Lisowska, Jadwiga Dyczewska i Tadeusz Łukaszewicz. W
listopadzie 1941 r. kierownikiem szkoły został Paweł Borowski
[22]. Niestety miesiąc później 21 XII 1941 r. szkoła na podstawie
niemieckiego rozporządzenia została zamknięta. Pomoce
szkolne rozdano na przechowanie dzieciom, a część
wyposażenia ukryto u p. Janiny Kwiatkowskiej. Mimo to, jak
wspominał Paweł Borowski, burmistrz nadal ułatwiał
dostępnymi środkami tajne nauczanie dzieci na terenie
Choroszczy. Prowadziły je do końca niemieckiej okupacji
Henryka Szelest, Helena Ostaszewska i Janina Kwiatkowska [23].
Wkrótce jednak Bobrowski po 5 miesiącach urzędowania został
odwołany z zajmowanego stanowiska. Bezpośrednią przyczyną
było odkrycie przez Niemców, że nie zastosował się do ich
polecenia aby przekazać wojsku 100 ton owsa i 60 ton innej
paszy. Były to zapasy sowietów pozostawione przez nich na
terenie dawnego szpitala. Przez jakiś czas Bobrowski prowadził
w Choroszczy dwa sklepy: mięsny i spożywczy. Kiedy jednak
Niemcy złapali go na sprzedawaniu mięsa bez kartek odebrali
mu koncesję. Wtedy do końca wojny imał się handlu szmatami.
Z chwilą odwołania Stanisława Bobrowskiego urząd burmistrza
w Choroszczy został zlikwidowany. Niemcy miasto podzielili na 4
rejony do których wyznaczyli sołtysów.
Po wojnie losy Stanisława Bobrowskiego ułożyły się tragicznie.

Urząd Bezpieczeństwa aresztował go na początku października
1944 roku na podstawie art. 1 pkt. 2 Dekretu z 31 VIII 1944 r. W
oskarżenia prokurator napisał: „Idąc na rękę władzy państwa
niemieckiego w 1941 r. w Choroszczy wskazał na kilkanaście
osób, jako na osoby pracujące w latach 1939 – 41 we władzach
radzieckich na skutek czego aresztowano je i rozstrzelano”.
Prowadzone śledztwo nie potwierdziło zarzutów. Świadkowie
wskazywali przede wszystkim na Stefana Zinówko jako tego,
który obciążył swoimi zeznaniami osoby rozstrzelane przez
Niemców w sierpniu 1941 r. W następstwie 17 V 1945 r.
śledztwo zostało umorzone. Ponownie Bobrowski został
aresztowany na tej samej podstawie prawnej w październiku
1947 r. Wielką pomoc i determinację w obronę brata
wykazywała wówczas jego siostra Eleonora Talipska. Proces
sądowy zakończył się 20 IV 1948 r. W sentencji wyroku sąd
orzekł „Stanisława Bobrowskiego, s. Jana i Józefy z Reszeciów,
ur. 5 II 1904 r. w Choroszczy, zamieszkałego w Gdańsku z
oskarżenia o zarzucaną mu zbrodnię uniewinnić” [24.]
Żona Gertruda nie doczekała tego. Zmarła w 1947 roku.
Osierociła córeczkę Basię. Stanisław Bobrowski w 1960 r.
odwiedził Choroszcz po raz ostatni. Mieszkał w Gdańsku ale
wybrał życie marynarza. Dzisiaj nie ma go już wśród nas.
Odeszła także jego córka. Nie pozostawiła dzieci. Ta linia
Bobrowskich wygasła.
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Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała po raz kolejny
zadbało o ożywienie pamięci o bohaterach Polski.
W poniedziałek 1 marca na ogrodzeniu stadionu miejskiego przy
najruchliwszym skrzyżowaniu w Choroszczy pojawił się baner
w podobiznami najsłynniejszych żołnierzy niezłomnych.
Instalację uzupełniły kwiaty i znicze, a wieczorem uroczystości
odbyły się na cmentarzu w Izbiszczach. Filmową relację
znajdziesz na kanale You Tube Centrum kultury i Sportu.
Red.

Pamiętamy!
„Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu
dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”
Lech Kaczyński
Nawiązując do słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkół w Choroszczy uczcili pamięć
Żołnierzy Niezłomnych. 1 marca 2016 r w auli szkoły została
zaprezentowana wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci
Narodowej pt. „Polskie podziemie niepodległościowe w latach
1944-1956”. Gimnazjaliści wzięli udział w projekcji spektaklu
pt. „Pseudonim Anoda”, który został wyreżyserowany przez
Mariusza Malca na potrzeby Sceny Faktu Teatru Telewizji.
Opowiada on o aresztowaniu przez UB por. Jana Rodowicza
pseudonim „Anoda”, żołnierza batalionu „Zośka”, bohatera
m.in. akcji pod Arsenałem. W czasie jednego z przesłuchań
zostaje on bes alsko zamordowany przez komunistycznych
oprawców, chociaż wcześniej ujawnił swoją wojenną przeszłość,
rozpoczął studia architektoniczne, chciał spokojnie żyć
w powojennej ojczyźnie. Na lekcjach historii, godzinach
wychowawczych uczniowie poznali losy Żołnierzy Niezłomnych.
Słuchali piosenek z albumu „Panny wyklęte”, który jest
projektem muzycznym Fundacji Niepodległości, Dariusza
Malejonka i artystek polskiej sceny muzycznej. Inspiracją do
utworów były losy „kobiet wyklętych” i ich tragiczne powojenne
doświadczenia.
Szczególne wrażenie na młodzieży wywarła piosenka
w wykonaniu Kasi Malejonek pt. „Jedna chwila” opowiadająca
o śmierci Danuty Siedzikówny-„Inki” Uczniowie zwrócili uwagę
na przesłanie utworu- Żołnierze Niezłomni żyją w naszej pamięci
oraz w naszych czynach, to my jesteśmy ich spadkobiercami
i musimy dbać o naszą Ojczyznę.
Beata Jabłońska

Spotkanie bibliotekarzy

Dnia 2 marca 2016 r. odbyło sie pierwsze w tym roku spotkanie
bibliotekarzy powiatu bialostockiego. Tym razem gościła nas
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy w Filii Bibliotecznej
w Uhowie. Organizatorem spotkania była Książnica Podlaską im.
Łukasza Górnickiego Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego. Spotkanie oprócz spraw merytorycznych poświęcone
było Henrykowi Sienkiewiczowi, który jest patronem roku 2016.
Elżbieta Wróblewska
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Jacek Kleyff i Słoma – relacja z przedwiosennego koncertu w M-GCKiS w Choroszczy
Sobotni wieczór w Miejsko –
Gminnym Centrum Kultury
i Sportu z pewnością należał
do Jacka Kleyﬀa i Jerzego
„Słomy ” Słomińskiego.
Artyści dali świetny koncert,
za co publiczność nagrodziła
ich gromkimi brawami
i podziękowaniami.
Naturalne brzmienie z jasnym
przekazem słownym, oparte
na reggae, rocku, muzyce
etnicznej oraz elementach
folku, tak określa się muzykę
Kleyﬀa. Niesamowite również
są teksty jego piosenek, które
zaskakują różnorodnością.
Pisaliśmy już, że Jacek Kleyﬀ to
charyzmatyczna osobowość,
erudyta pełen dowcipu
i niebywałego dystansu do
siebie. Często podczas
k o n c e r t ó w, w y p o w i a d a
reﬂeksje nad otaczającą nas
polską rzeczywistością, jest
wręcz, jej wnikliwym
i ironicznym obserwatorem.
Ty m r a z e m , w s p o m n i a ł
o swoim zarobkowym
zbieraniu szyszek, nawiązując
co toczącej się od dawna i nie

mającej rozwiązania, sprawie
wycinki drzew w Puszczy
Białowieskiej. Wówczas jeden
z fanów, postawił na scenie, ku
aprobacie artysty, transparent
z rozpoznawalnym logo I <3
Puszcza.
Natomiast Słoma, przede
wszystkim genialny bębniarz,
wspomagał Kleyﬀa wokalnie
i komentował to, co działo się
na scenie, swobodnie wchodząc w relacje z publicznością.
Artyści wykonali kilkanaście
piosenek – w większości
nowych. Z starszych utworów,
fani mogli usłyszeć m.in.,
sławny kawałek „Rozpostarta
płachta nieba”, z płyty Piosenki
(1999).
Stały kontakt z widownią,
anegdotki, wspomnienia,
e n e r g i a , k t ó ra p o d r y w a
z krzeseł i pulsujące wibracje
płynące z bębnów.
Doświadczyć kontaktu z takimi
osobowościami i ich muzyką to
niezwykłe przeżycie. Oby
więcej takich artystów u nas.
O.Sz/M -GCKiS

„Kogel-mogel” czyli miks występów

Dzień Kobiet w KEiR nr 15

W niedzielny wieczór 28
lutego aula MGCKiS
w Choroszczy wypełniła się
publicznością a powodem był
przyjazd zespołu „Podlaskie
Ko ra l e ” z U n i w e r sy t e t u
Trzeciego Wieku w Białymstoku. Grupa przygotowała
miks występów ze swojego
dorobku z którymi występ o w a ł a z p o w o d ze n i e m
w kraju i za granicą.

Czwartkowe popołudnie 3 III
upłynęło w Choroszczy pod
znakiem Dnia Kobiet w Kole
Emerytów i Rencistów nr 15.
Wydarzenie zostało zorganizowane ze sporym wyprzedzeniem daty kalendarzowej
święta, bo, jak uzasadniła
Irena Sakowicz przewodnicząca Koła, „wiosna tego roku
nadchodzi szybciej, więc
i świętowanie tego pięknego
dnia można zacząć wcześniej”.
Miejscem wydarzenia była
gościnna świetlica w choroszczańskiej strażnicy OSP.
Z pięknym programem
artystycznym – ze śpiewami i
tańcami – przybyli do seniorów najmłodsi mieszkańcy
gminy, zuchy z Przedszkola
Samorządowego im. Jana
Pawła II w Choroszczy.
Nie zabrakło serdecznych życzeń i ciepłych uśmiechów dla
wszyst k i c h o g l ą d a j ą c yc h
pierwsze sceniczne kroki
młodych ludzi troszczących się
o swoje starsze przyjaciółki
i przyjaciół z KEiR.
B o gat y ze sta w p i o s e n e k
i recytacji oraz przedstawienie
z morałem przygotowała klasa

Ty t u ł „ Ko ge l m o ge l ” by ł
uzasadniony, bo występ zawierała aż 24 utwory z trzech
spektakli: „Kapcie precz”,
„Zalecanki” i „Nasze spektakle”. Choroszczańska publiczność licznie przybyła na wydarzenie mogła się przekonać, że
zasłużenie laur białostockiej
Seniorady spoczął na głowach
utalentowanej grupy.

Cudne wianki!

Całość koncertu poprowadziła
i wszystkie utwory ciepło zapowiedziała Helena Łukaszewicz.
Grał m.in. maestro Robert
Panek, człowiek-instytucja
pięknie budujący muzyką
Podlasie . Rapowały – wraz
z choreograﬁą – Krystyna
Rogalska , Alicja Adamowicz
i Teresa Lautsch, recytowały
klasyki poezji senioralnej Alicja
Temler, Elżbieta Kackieło,
Józeﬁna Bukin i Bogusława
Wierzbicka.
Były piosenki śpiewane przez
chórek pod batutą Zdzisław
Kulikowskiego oraz solowe
wykonania Grażyny Wilimajtys, Józeﬁny Bukin,
B o g u s ł aw y W i e r z b i c k i e j ,
Haliny Wiszowatej i Marii
Waśkiewicz. A nad całością
czuwała Danuta Sajur.
Serce do muzyki, śpiewu,

poezji i tańca całej grupy
Podlaskich Korali jest ogromne. Od pierwszego utworu
z powodzeniem wykonawczynie i wykonawcy zdobywali
choroską publiczność.
mogliśmy zobaczyć i usłyszeć
e m e r yc k i R A P, „ S o ko ł y ”,
„Orkiestry dęte”, „Kolorowe
jarmarki”, wiele tradycyjnych
pieśni ludowych oraz wierszy
znanych poetów m.in Juliana
Tuwima. Nie powinny więc
dziwić gromkie brawa, jakie
zebrał zespół i podwójny bis
w pięknym wykonaniu.
Wydarzenie zorganizowało
Miejsko-Gminne Centrum
kultury i Sportu w Choroszczy
wsparte logistycznie przez Koło
Emerytów i Rencistów nr 15.
aka, wjc

Wraz z nadchodzącą wiosną przyroda budzi się do życia, a w
Centrum nieprzerwanie trwa rozbudzanie kreatywności.
W Pracowni Sztuk Wizualnych odbyły się warsztaty tworzenia
wiosennych wianków.
Uczestnicy samodzielnie wykonali świąteczną ozdobę, pod
okiem animatorki MGCKiS Darii Ostrowskiej. Efektem prac były
nie tylko wspaniałe wianki, ale też pozytywne emocje i radość
tworzenia!
KG/MGCKiS

3b ze Szkoły Podstawowej im.
H. Sienkiewicza z Zespołu Szkół
w Choroszczy. Obok przypomnienia historii Kopciuszka
brać uczniowska przygotowała
laurki dla wszystkich pań
z pięknymi życzeniami.
Gimnazjalistki z Zespołu Szkół
w Choroszczy pod opieką
Małgorzaty Mikiewicz stworzyły muzyczno - liryczny
zestaw piosenek i wierszy, którymi obdarowały wszystkich
zebranych na święcie w KEiR.
Każda z trzech występujących
grup otrzymała gorące brawa
oraz słodki poczęstunek.
Rober Wardziński burmistrz
Choroszczy wraz z życzeniami
pomyślności i zdrowia wręczył
licznie zgromadzonym seniorkom żółte tulipany na znak
nadchodzącej wiosny.
Najlepsze życzenia złożyli też
inni przyjaciele animującego
od dekad ruch seniorów Koła
Emerytów i Rencistów nr 15 –
Przemys ław Wa czyń s ki
dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, Elżbieta Wróblewska kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Natalia

Szymska koordynator proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
o ra z I za b e l a D ą b ro w s ka
i sponsor – ﬁrma Kryszeń.
Panowie z KEiR także dołączyli
do grona składającego życzenia i na ręce swych koleżanek
składali miłe słowa wraz
z kwiatami i słodkim upominkiem. Nie zabrakło okolicznościowych recytacji, dowcipów i wspomnień.
Tak wśród wspaniałej, wiosennej atmosfery minęło
spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w Kole Emerytów i Rencistów
nr 15 w Choroszczy.
Wydarzenie zostało wsparte
przez sponsorów:
Podlaski Sad, Izabelę i Jacka
Dąbrowskich, przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Piotra Romanowskiego oraz ﬁrmę Kryszeń.
Koło Emerytów i Rencistów nr
15 dziękuje za wsparcie, dzięki
któremu przedsięwzięcie
mogło nabrać więcej blasku.
WJC

KOMUNIKATY
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Spotkania Burmistrza Choroszczy
z mieszkańcami gminy Choroszcz – ciąg dalszy
Pod koniec ubiegłego roku,
podsumowując pierwszy rok
sprawowania przez siebie
kadencji, Burmistrz Choroszczy zaprosił mieszkańców
gminy Choroszcz, sołtysów
i radnych, by w ychodzili
z inicjatywą organizowania
spotkań włodarzy gminy
z mieszkańcami. Początek
roku zaowocował spotkaniami w Izbiszczach, Kolonii
Porosłach, Krupnikach
i Kruszewie (pisaliśmy o tym
w poprzednim wydaniu
„Gazety w Choroszczy” nr
154/2016). W lutym i na
początku marca br. z kolei
Burmistrz Robert Wardziński
odwiedził cztery kolejne
miejscowości: Zaczerlany,
Konowały, Porosły i Klepacze.
1 lutego odbyło się spotkanie
Burmistrza Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami Zaczerlan.
Głównym tematem,
jaki został poruszony, była kwes a
Stowarzyszenia
M O N A R ,
mieszczącego się
Zaczerlanach.
Mieszkańcy obawiali się, że
placówka ta, wraz
ze zmianą swojego
statusu, może zmienić proﬁl swojej
działalności i z ośrodka
terapeutycznego przekształcić się w placówkę
pomocową (np. uchodźcom).
Ale Burmistrz Choroszczy, jak
również obecna na spotkaniu
Dyrektor stowarzyszenia – p.
Jagoda Władoń rozwiali obawy mieszkańców i jednoznacznie zapewnili, że nie ma takiej
możliwości, by w budynku,
w którym obecnie mieści się
stowarzyszenie, mogli przebyw a ć u c h o d ź c y. P o n a d t o
budynek obecnie użytkowany
przez stowarzyszenie nadal
jest własnością gminy, nie ma
więc też takiego niebezpiec ze ń st wa , że o b i e k t , d o
którego mieszkańcy żywią
sentyment, ponieważ był
budowany rękoma dawnych i
obecnych mieszkańców
Zaczerlan i Choroszczy, stał się
własnością jakiegoś innego
podmiotu.
Wśród mieszkańców Zaczerlan
nie zabrakło także pytań
dotyczących budowy i remontów dróg gminnych i powiatowych. Burmistrz zapewnił,
że w przyszłych latach sytuacja
w Zaczerlanach, jak również na
terenie całej gminy – w zakresie infrastruktury drogowej
ma szanse się poprawić.
Zresztą temat dróg zdominował ostatnie spotkania Burmistrza Choroszczy z mieszkańcami, ponieważ podobne
problemy podczas spotkania
poruszali mieszkańcy
Konował. Pytali oni o ważną
dla nich kwes ę budowy drogi
powiatowej przebiegającej
przez miejscowość. W tym
momencie inwestycja ta
została zawieszona ze względu

na zatrzymanie prac w powiecie (który jest odpowiedzialny za tę drogę), dlatego
gmina nie ma bezpośredniego
wpływu na przyspieszenie tych
prac. Ponieważ jednak
w Konowałach na dokończenie
c ze ka i n n a i n we st yc j a –
remont budynku obecnej
świetlicy, burmistrz Choroszczy zapewnił, iż gmina jest
w stanie, by wspomóc remont
miejscowego ośrodka kultury.
W Porosłachzorganizowano
spotkanie 3 marca b.r. Dyskutowano głównie o rozbudowie
sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej (Porosły, etap 3)
o ra z w i ą ż ą c e j s i ę z t y m
roz b u d ow i e o c zyszc za l n i
ścieków w Choroszczy.

Mieszkańcy sygnalizowali
także problemy związane
z miejscowymi drogami oraz
ich oświetleniem. Burmistrz
poprosił, by na bieżąco –
poprzez radnych reprezentujących dany okręg wyborczy,
p o p r ze z s o ł t y s a l u b t e ż
osobiście zgłaszać powstające
problemy, zwłaszcza o braku
oświetlenia w danym miejscu
wsi. W kwes i dróg wypowiedział się także, obecny na
spotkaniu, Wiceburmistrz
G r ze go r z G a b r i a n , któ r y
wytłumaczył ostatnie kłopoty
związane z drogami w Porosłach, jak również w całej
gminie Choroszcz: ze względu
na niesprzyjające warunki
atmosferyczne: przymarznięty
dotąd grunt, a obecnie obﬁte
opady deszczu, które z kolei
rozmiękczają teren, sprzęt
równający nie jest w stanie
skutecznie i na trwale
wyrównać tutejszych dróg
oraz deﬁnitywnie poprawić ich
stan tak, by komfort
korzystania z nich był jak
najwyższy. Gmina przez cały
okres zimowy, a także w ciągu
całego roku dokłada wszelkich
starań, by przejezdność dróg w
gminie Choroszcz była dobra, a
przynamniej dostateczna i by
mieszkańcy mieli z tym jak
najmniejszy problem.
Podczas spotkania w Porosłach poruszono też kwes ę
potencjalnych inwestycji
w miejscowości. Burmistrz
potwierdził, że Urząd Miejski

jest na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej na
drogę w Porosłach (nr
106271B), która jest zapisana
do realizacji w ramach
inwestycji przewidzianych
przez Białostocki Obszar
Funkcjonalny. W zakresie
i n nyc h p o t r ze b i nwe st ycyjnych, Sołtys Porosłów
Kazimierz Zajkowski zobowiązał się spisać wszystkie
postulaty mieszkańców
i dostarczyć je do Urzędu
Miejskiego w Choroszczy.
S p o t ka n i e w K l e p a c za c h
odbyło się w piątek 4 marca.
W Klepaczach rozmawiano
o naczelnym problemie, trapiącym wielu mieszkańców
gminy, jakim jest rozwój infrastruktury drogowej. Burmistrz
Robert Wardziński wyjaśnił,
iż w tej chwili, w oparciu
o fundusze gminne
realizowane jest wykonanie dokumentacji projektowej
na ulicę Graniczną oraz –
w porozumieniu z Miastem
Białystok –
o p ra c o w a n i e
dokumentacji
na przebudowę
ul. Skandynawskiej. Dzięki
porozumieniom
gminy z powiatem
o ra z i n ny m i j e d n o stkami samorządowymi
czy instytucjami regionalnymi,
lokalne inwestycje drogowe
będą mogły być realizowane
szyb ciej , z ko rzyścią d la
mieszkańców Klepacz.
Dyskusja w Klepaczach dotyczyła też funkcjonowania
choroskiej spółki wodnokanalizacyjnej – ZECWiK sp.
z o.o., a konkretnie planów
związanych z podwyżkami cen
wody i kanalizacji w bieżącym
roku. Jak zapewnił Burmistrz,
podwyżki cen za te media
w najbliższym czasie nie są
przewidziane (ZECWiK nie
występował do Rady Miejskiej
w Choroszczy z takim wnioskiem). Zatem nie ma obaw
o to, że w najbliższym czasie
podwyżkom ulegną ceny za
usługi wodno-kanalizacyjne
w gminie Choroszcz.
Mieszkańcy Klepacz poruszyli
także problem oświetlenia ulic
w miejscowości. Podczas
spotkania ustalono, że każda
taka usterka będzie zgłaszana
do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, dzięki czemu odpowiednie służby będą mogły
przeciwdziałać niedogodnościom zgłaszanym przez
mieszkańców. Klepaczanie
interesowali się tym, czy
w związku z odremontowaniem świetlicy we wsi,
powstaną opłaty dla osób,
które chcą z niej korzystać.
Wedle obowiązujących w gminie przepisów, wynajem sal
i świetlic znajdujących się
w budynkach będących własnością gminy jest odpłatny
(cenniki wynajmu dostępne są

w Urzędzie Miejskim w Choroszczy), przy czym dotychczasowa praktyka pozwala
zwalniać z części opłat osoby
będące mieszkańcami gminy
oraz instytucje gminne (np.
jednostki OSP).
Ważną kwes ą poruszoną
podczas spotkania była także
biblioteka w Klepaczach,
w związku z planami odejścia
na emeryturę obecnego pracownika tego punktu.
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński wyraził opinię
o tym, iż nie widzi potrzeby
zamykania tej placówki kultury,
jednak przypomniał, że biblioteka podlega pod MiejskoGminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Podsumowując ostanie oraz
wszelkie dotychczasowe spotkania z mieszkańcami gminy
Choroszcz, Burmistrz Robert
Wardziński ceni sobie taką
formę kontaktu. Spotkania te
cieszą się bowiem dużym zainteresowaniem, mieszkańcy
licznie w nich uczestniczą.
Spotkania pozwalają się wzajemnie poznać oraz wysłuchać
nurtujących daną miejscowość
problemów i pilnych potrzeb.
Na każdą z wizyt Burmistrz
każdej społeczności stara się
przygotować odpowiednią, i co
ważne – realną ofertę, przedstawić przyszłe zamierzenia
i plany związane z konkretnym
miejscem. Przez szacunek do
mieszkańców nie składa jednak
obietnic bez pokrycia, chce
wdrażać prawdziwe i realistyczne przedsięwzięcia.
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Twoja Telewizja Regionalna

Firma T V K-N E T Chamerlińscy sp.j. działa na rynku
telekomunikacyjnym od 1995r. Zajmuje się dostarczaniem do
mieszkańców Sokółki, Choroszczy, Wasilkowa sygnału
telewizyjnego, internetowego i telefonicznego. Dociera do ok.
7000 gospodarstw domowych, tj. do ok. 22.000 odbiorców,
stale zwiększając ten zasięg.
Na mocy otrzymanej koncesji
nr 608/2015-TK wydanej przez
Krajową Radę Radiofonii i
Telewizji, uruchomiła SWÓJ
program o nazwie "TWOJA
TELEWIZJA REGIONALNA".
Jak nazwa wskazuje, jest to
kanał REGIONALNY o proﬁlu
ogólno-społecznym.
Odnotowuje w nim ważne
wydarzenia społeczne,
k u l t u r a l n o - r o z r y w ko w e ,
sportowe i rocznicowe.
Tworzone są również nagrania
z życia mieszkańców i
prezentowanych przez nich
opinii. Przedstawiamy
dorobek określonych grup
społecznych i zawodowych.
Włączamy się w działania
proﬁlaktyczne dotyczące
poprawy bezpieczeństwa
ogólnego, w tym na rzecz

ruchu drogowego na terenie
woj. podlaskiego m.in. poprzez
wspieranie wielu inicjatyw
takich jak realizacja i emisja
spotów proﬁlaktycznych.
Produkujemy też na zamówienie spoty reklamowe ﬁrmom i
instytucjom. Jesteśmy propagatorem naszego regionu.
Będziemy to czynili permanentnie m.in. wysyłając na
konkursy najciekawsze powstałe reportaże.
Również w celu promocji
regionu szereg wyprodukowanych materiałów
udostępniamy na kanałach
społecznościowych YouTube,
Facebook.
TTR

Przypominamy, że spotkania
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami danej miejscowości
odbywają się z ich inicjatywy,
a także na wniosek sołtysów
oraz radnych reprezentujących
w Radzie Miasta dany okręg
wyborczy. Odpowiedni termin
takiego spotkania można
uzgodnić kontaktując się
z Sekretariatem Urzędu
Miejskiego w Choroszczy, tel.:
85 713 22 00. Zapraszamy!
UM

ZOSTAŃ MECENASEM
Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy zaprasza
przedsiębiorców
do wsparcia największych
imprez lata w gminie
Choroszcz!
Zadzwoń
85 719 14 31,
kultura@choroszcz.pl

Urząd Miejski w Choroszczy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
poszukują osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy na wolne stanowiska.
Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje osób:
- do odbycia stażu w Biurze Podawczym Urzędu – preferowane jest wykształcenie wyższe
w zakresie administracji lub prawa;
- do odbycia stażu lub zatrudnienia na umowę na zastępstwo w Referacie Finansowym Urzędu –
wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób do dobycia stażu w tej instytucji
(wykształcenie wyższe kierunkowe).
Osoby chętne mogą składać dokumenty aplikacyjne do dn. 23.03.2016 r., do godz. 15.30 do
Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
- osobiście – Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14;
- drogą elektroniczną na dres: urzad@choroszcz.pl.
Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Tomicka, tel.: 85 713 22 11. Do wyłonionych osób
zostaną rozesłane zaproszenia na rozmowy kwaliﬁkacyjne.
Zapraszamy.
UM
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EDUKACJA

Wielointeligentna edukacja
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie pracuje według
koncepcji wielointeligentnej edukacji dziecka. Skąd pomysł?
Od dawna interesowaliśmy się teorią wielorakich inteligencji
Howarda Gardnera wybitnego amerykańskiego psychologa
i neurologa, profesora Uniwersytetu Howarda i Uniwersytetu
Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół wyższych
i uniwersytetów. Śledziliśmy artykuły, publikacje związane
z nowościami w polskiej szkole. Zainspirowały nas prace p. dr
Aldony Kopik i mgr Moniki Zatorskiej zamieszczone na
portalach edukacyjnych oraz słowa naszego patrona
marszałka Piłsudskiego, który mówił że każdy z nas jest ważny„każdy się liczy”.
W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z jedną ze
szkół na południu Polski, która od trzech lat wprowadza
wielointeligentną edukację, przygotowaliśmy się merytorycznie i metodycznie do nowego wyzwania, dostaliśmy zielone
światło od rodziców, wzbogaciliśmy naszą szkolną bazę w niezbędne pomoce i sprzęt, przeprowadziliśmy autodiagnozę
w celu poznania własnego proﬁlu inteligencji. Rok szkolny
2015/16 jest dla nas przełomowym, wprowadzamy małymi
krokami koncepcję wielointeligentnej edukacji.
Na czym ona polega? Bazując na teorii wielorakich inteligencji
H. Gardnera wiemy, że nie ma jednego typu inteligencji, są różne
inteligencje, gdyż każdy ma wiele różnych zdolności, mocnych
i słabych stron, nie ma dwóch osób takich samych. W naszej
szkole każde dziecko jest wyjątkowe i ono o tym wie.
Przeprowadziliśmy diagnozę i opracowaliśmy wspólnie
z rodzicami dla każdego dziecka jego proﬁl inteligencji. Jest on
podstawą do wielointeligentnej edukacji dziecka. Zastosowane
narzędzia badawcze pomogły nam określić następujące
inteligencje naszych dzieci: językową, matematyczno-logiczną,
językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą,
intrapersonalną oraz interpersonalną. W jakim celu? Poznanie
proﬁlu inteligencji dziecka pozwoli od najmłodszych lat na
właściwe kierowanie jego rozwojem. Chcemy dać szansę

Cztery
pory
roku
- konkurs
W dniach 7 i 8 marca w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy i Szkole Filialnej w Rogowie odbył się
konkurs recytatorski „Cztery pory roku. Wiersze o zimie –
znanych polskich poetów.” Celem konkursu było zapoznanie
uczniów z poezją polskich poetów oraz rozwijanie zdolności
recytatorskich. W konkursie wzięło udział 43 uczestników.
Laureatami konkursu w klasach I Szkoły Podstawowej w
Choroszczy zostali:
I miejsce Bereziecka Judyta - kl. IB, Tołoczko Wiktoria - kl. IC,
Szubzda Julia - kl. IE
II miejsce Wierciszewska Izabela - kl. IB, Cegłowska Ameliakl. ID, Siedlecki Michał - kl. ID
III miejsce Zalewska Hanna - kl. IA, Perkowski Wojciech - kl.
IB, Bagnowska Patrycja - kl. IE
Wyróżnienia Biernacik Dawid - kl. IA, Półkośnik Jakub - kl. IC,
Poszwa Milena - kl. IC, Łacińska Magdalena - kl. ID, Korba
Grzegorz - kl. IE
Laureatami konkursu w klasach I, II i III Szkoły Filialnej w
Rogowie zostali:
I miejsce Kuc Kamil – kl. II, Sajewski Jakub – kl. III
II miejsce Kozłowska Zuzanna – kl. I
III miejsce Sakowicz Ksawery – kl.I, Kozłowski Filip - kl. II
Wyróżnienia Sakowicz Krys an – kl.I, Ciborowska Magdalena –
kl. II, Gryg Konrad – kl. III, Sokół Michał – kl. III
Laureatami konkursu w klasach II i III Szkoły Podstawowej w
Choroszczy zostali:
I miejsce Kadysz Laura – kl. IIB, Kalinowski Bartosz – kl. IIIA,
Muczyńska Weronika kl. IIIC
II miejsce Hubbell Anna - kl. IID, Rzepnicka Aleksandra – kl. IID,
Żmujdzin Jan - kl. IIIA
III miejsce Dziejma Wiktoria – kl. IIC, Wierciszewski Alex – kl. IIC
Wrona Piotr – kl. IIIA
Wyróżnienia Grzybko Julia – kl. IIA,Mikulska Emilia – kl. IIIC,
Sławińska Wiktoria – IIIC
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki ufundowane
przez panią Dyrektor. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim
uczniom za udział w konkursie.
Organizatorzy:Izabela Pęza – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej,Marzanna Szumkowska – nauczyciel bibliotekarz

każdemu uczniowi na wykazanie się swoimi zdolnościami, gdyż
każdy jest wyjątkowy, każdy posiada różne typy inteligencji,
pragniemy je wzmacniać, jednocześnie wspierać te słabsze.
Dzięki temu możemy wykorzystywać cały, olbrzymi wachlarz
możliwości drzemiących w dziecku. Umysł małego dziecka jest
chłonny, dlatego to między innymi na nas, nauczycielach leży
obowiązek kierowania, wspieranie i prowadzenia jego
wielointeligentnej edukacji.
W szkole gołym okiem widać duże zmiany, największe
na piętrze, gdyż tam uczą się klasy O-III. Zgodnie z opinią H.
Gardnera ”Bez kreatywności nie byłoby świata” stworzyliśmy
sprzyjające kreatywności środowisko edukacyjne. Na korytarzu
nasi uczniowie podczas przerw przebywają w Krainie Zabaw
Twórczych. Mają dostęp do różnorodnych środków dydaktycznych inspirujących do organizacji zabaw, między innymi: miękkie
duże klocki, materace, piłki sensoryczne, piłki do siedzenia, piłki
skaczące, woreczki gimnastyczne, alfabet piankowy, przyrządy
do gimnastyki dłoni, skakanki, dysk do balansowania,
przeplatanki, labirynty, gry dydaktyczne, planszowe i wiele
innych pomocy. Sale lekcyjne zamieniły się w Krainy Wiedzy
i Wyobraźni, gdzie po wejściu do nich od razu widać różnice
między naszą szkołą tradycyjną. Tutaj znajdują się pomoce
i materiały zachęcające dzieci do samodzielnego badania,

Kuźnia talentów
W akcji pod hasłem „Kuźnia talentów”
swoje talenty, pasje i zainteresowania
prezentują uczniowie naszej szkoły.
Gimnazjaliści wspólnie z nauczycielami
aranżują i przygotowują wystawy prac
plastycznych.
Autorzy prac plastycznych wyrażają siebie
w sposób spontaniczny i naturalny.
Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży
jest więc najczęstszym zjawiskiem ekspresyjnej działalności
młodego twórcy. Działania plastyczne rozwijają wyobraźnię,
pamięć, utrwalają wiedzę o otaczającym świecie, życiu czy
ludziach. Świetlica i biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Choroszczy stara się wspierać uzdolnioną młodzież zachęcając do
prezentowania swojej twórczości.
W marcu w świetlicy szkolnej powstała wystawa prac
plastycznych „Wzgórze wyobraźni”. Ich autorką jest Anita
Ostrowska, uczennica klasy I Publicznego Gimnazjum. Poprzez
swoją twórczość plastyczną wyraża wiedzę o świecie, przekazuje
emocje, takie jak radość czy marzenia. W twórczości plastycznej
autorki mamy odzwierciedlenie jej zainteresowań oraz tego, co
wprawia ją w zachwyt. Z Anitą został przeprowadzony wywiad,
który będzie opublikowany na łamach gazetki szkolnej „Szkolne
info”. Wywiad przygotowała i przeprowadziła Aleksandra
Dziejma, koleżanka z klasy. Zapraszamy do obejrzenia prac Anity
Ostrowskiej.
Anna Kozłowska, Irena Słomińska

Zdrowa żywność
od przedszkola
Tematem tygodnia w oddziale przedszkolnym w Klepaczech była zdrowa i niezdrowa
żywność. Dzieci układały jadłospis
zapoznały się z piramidą zdrowego
żywienia. Maluchy opowiadały, co lubią
zjadać najchętniej zdrowego i niezdrowego.
Pod koniec tygodnia wykonaliśmy zdrowe bułeczki-paluchy.
Na początku obserwowały jak rosną drożdże, a następnie każde
dziecko mogło własnymi rączkami wyrobić ciasto. Do bułeczek
przedszkolaki z pomocą pań przygotowały sałatkę z sałaty
lodowej pomidora, rzodkiewki, szczypiorku oraz sera „feta”.
Najważniejsza jednak była degustacja, która smakowała
przedszkolakom.
Anna Sokólska

eksperymentowania, doświadczania, odkrywania świata,
niepozamykane w sza ach. Tu nikt nie zabrania dzieciom
dostępu, „bo zniszczą”, ale wszystkie pomoce są wyeksponowane tak, aby dzieci mogły podejmować jednocześnie
wielorakie formy aktywności. Ogromne znaczenie w młodszym
wieku szkolnym ma wyobraźnia dziecka, dlatego zgromadziliśmy
przedmioty, które ułatwiają naszym uczniom zabawę w teatr,
tworzenie muzyki i prac plastycznych, zachęcają do wzbogacania
umiejętności językowych.
Są to idealne warunki, sprzyjające tworzeniu indywidualizacji
procesu nauczania-uczenia się. W naszych Krainach ławki
uczniów ustawione są naokoło, aby dzieci nie oglądały pleców
swoich kolegów, a widziały się nawzajem, współpracowały ze
sobą podczas zajęć. Nasi uczniowie codziennie rano losują
miejsce przy stoliku i tym sposobem siedzą za każdym razem
obok innego kolegi czy też innej koleżanki. Dzieci to uwielbiają.
Integrują się każdego dnia, pokonują nieśmiałość, uczą się od
siebie nawzajem.
Wprowadziliśmy „Oś zadowolenia” do wyrażania samopoczucia
oraz do monitorowania osiągniętych celów. Opracowaliśmy
„System świateł” do sygnalizowania przez ucznia jego poziomu
umiejętności w danej chwili (symbole: zielone czerwone i żółte)
oraz jako świetny sposób komunikacji. Pozwala nam to w prosty
sposób wdrążyć już nawet małe dzieci do samooceny. Stosujemy
także kryteria oceny „NaCoBeZU” czyli „na co będę zwracać
uwagę” na początku każdego zajęcia. Mamy nadzieję, że choć
dopiero zaczynamy pracę z wielointeligentną edukacją,
niezwykle dużo udało nam się dotychczas osiągnąć.
Rodzice niezwykle chętnie wspierają nasze wyzwania,
pomagając w malowaniu i montowaniu pomocy, tak aby ich
dzieci pracowały w warunkach służących rozwojowi.Stwarzając
warunki do nauki i rozwoju dla dzieci chcemy także aby rodzice w
tym procesie uczestniczyli, dlatego też mają możliwość
uczestnictwa comiesięcznych zajęciach otwartych. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do naszej szkoły, chętnie
podzielimy się swoim doświadczeniem i nawiążemy współpracę.
SP Kruszewo

Przedszkolaki poznają
tajniki pracy fryzjera

W piątek, 4 marca przedszkolaki z grupy Zuchy i Tygrysy miały
możliwość poznawania zawodu fryzjera w zakładzie
fryzjerskim pani Beaty Syczewskiej.
Z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie pani Beaty,
ponieważ część dzieci ma problem z wizytą u fryzjera i boi się
obcinania włosów. Są to lęki dla nas dorosłych często
irracjonalne, ale dla małego dziecka taka wizyta, szczególnie
pierwsza, w zakładzie fryzjerskim może wiązać się z ogromnymi
przeżyciami. Dlatego wszyscy razem postanowiliśmy przyjrzeć
się pracy pani fryzjerki z bliska.
Pani Beata w bardzo ujmujący i ciepły sposób oprowadziła nas
po swoim zakładzie i opowiedziała dzieciom o swojej pracy.
Dzieci mogły usiąść na fotel fryzjerski, obejrzeć kącik do mycia
włosów, czy zobaczyć ile różnych nożyczek, szczotek i grzebieni
znajduje się w takim zakładzie. Pani Beata bardzo ciekawie
opowiadała nam o swojej pracy oraz o tym, jak należy dbać
i pielęgnować włosy w domu. Przez całą wizytę panią Beatę
dzielnie wspierała ją córka, Julia Syczewska, która również
pokazywała różne ciekawe przedmioty znajdujące się w salonie.
Nasza wizyta przyniosła oczekiwany skutek. Przedszkolaki były
zachwycone pracą fryzjerki. Dzieci, które odczuwały lekki
niepokój na myśl o wizycie u fryzjera stwierdziły, że naprawdę
nie było czego się bać i chętnie pójdą na wiosnę podciąć swoje
włosy.
Dziękujemy serdecznie pani Beacie Syczewskiej za zaproszenie
i bardzo ciekawe zajęcia.
Małgorzata Hubbell
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Cmentarze i mogiły z I wojny światowej w Choroszczy i okolicach

Cmentarz Wojenny w Topilcu – 25 VIII 1915 r. – po starciu tego
dnia pochowanych tam zostało 12 Niemców i 10 Rosjan. Do dziś
ten cmentarz jest zadbany, ogrodzony murem, ma kształt koła
i obelisk w środku z tablicami. Na bramie na lewym mieczu
widnieje wstążeczka św. Jerzego.

To nie są jedyne cmentarze, jakie pozostawił po sobie front
Wielkiej Wojny (ros. великая война znana też jako
государствэнная война czy później Первая мировая война).
Znajdziemy je również w miejscowości Cibory-Gołeckie, w
Krzewie Starym, Krzewie Nowym i w Sikorach Tomkowiętach
oraz innych dalszych miejscowościach.
Choroszczański „bilans” I wojny światowej:
Straty:

Cmentarz Wojenny na Babiej Górze –
również pozostałość po starciu z 25 sierpnia 1915. Spoczywa
tam aż 60 żołnierzy – 56 Niemców i 4 z armii carskiej. Jak
dowiedziałem się od Pana Stanisława Sokólskiego wśród
„carskich” dwaj byli Polakami. Dziś ten cmentarz – znany też
jako miejsce mocy i pradawnego kultu – jest zdewastowany i
ograniczony do krzyża i kamienia z napisem z 1915. Na zdjęciach
tabliczka sprzed i po wymianie.

Cmentarz Wojenny w Pajewie
(fot. poniżej) przy szosie S-8. Dziś bardzo zaniedbany, składa się z
dwóch kwater. W lewej znajduje się zbiorowa mogiła 39
Polaków z armii carskiej. Kwatera jest z trzech stron była
obsadzona bzem, a pod koniec 2015 roku cały bez został
usunięty.

Zamknięcie i ewakuacja fabryki włókienniczej Moesa z trzema
ﬁliami (Babino, Złotoria-Komora, Żółtki – tkalnia) w głąb Rosji.
Ewakuowano wszystkie zdatne do transportu maszyny oraz
pracowników – fachowców – Niemców i Polaków.
W wyniku ostrzału artyleryjskiego z Góry Powałki (Złotoria
Cegielnia) zniszczono Pałac Moesowski, czyli letnią rezydencję
Branickich rozbudowaną o dwa skrzydła.
Zniszczenie części klasztoru podominikańskiego od strony
Horodnianki – dziś to niższe i krótsze skrzydło mieszczące dom
pogrzebowy. Z części cegły ze zniszczonego skrzydła ks. Adam
Ostrowski wybudował nawy boczne kościoła – były one dłuższe i
sięgały do końca wieży.
Zniszczenie pier wotnego hełmu wieży kościoła
rzymskokatolickiego i prawej strony dachu nad nawą główną i
prezbiterium. Zachowała się sygnaturka.
Gwałtowny wzrost bezrobocia po ewakuacji największego w
całej carskiej Rosji zakładu włókienniczego złożonego z siedziby
głównej w Choroszczy, tkalni w Żółtkach, farbiarni w Złotorii –
Komorze i farbiarni w Babinie. W Moesowskiej fabryce pracowali
mieszkańcy Choroszczy i okolic – od Rogowa do Jaworówki i
Dobrzyniewa Dużego.
Zniszczenie niektórych domów i zabudowań gospodarczych w
tym karczmy żydowskiej na rogu Białostockiej i A. Mickiewicza.
Unieruchomiono ciągi komunikacyjne z Białegostoku do
Warszawy:
- przez Żółtki (spalono 5 mostów drewnianych, w tym najdłuższy
liczący 182 metry)
- przez Kruszewo do Jeżewa
(drewniany most liczący 365
metrów zbudowany w 1903 roku
został spalony przez
wycofujących się Rosjan 25 VIII
1915). Obecna szosa kruszewska
b y ł a w ó w c za s z w a n a j a ko
„Carska Droga” albo „Военная
Дорога”. Fot. Autora przy ruinie
mostu obok.
Bieżeństwo – wyjazdy w głąb
Rosji trwające niejednokrotnie
aż do 1922 roku. Moi dziadkowie
traﬁli do Omska nad rzeką Irtysz.
To bardzo szeroka rzeka, na
której kursowały parostatki – po
r o s . „ p a r o c h o d y ”. J a k
wspominali, było tam wielu
starowierców i muzułmanów. Mrozy były duże, ale dziadkowie
zapamiętali, że życie było dobre.
Zyski związane z I wojną światową i czasie po jej zakończeniu:

Cmentarz Wojenny w Kolonii Broniszewo na skraju lasu przy
szosie Jeżewo Stare – Tykocin vis a vis dawnej broniszewskiej
podstawówki. Też z 1915, też z wstążeczką św. Jerzego na
bramie. Co ważne, cmentarz jest zadbany (fot. poniżej).

Cmentarz Wojenny z 1915 r., tzw. „Kapustki” we wsi Konopki –
Klimki (za Zawadami, za Jeżewem Starym) – to zanikające
zbiorowe mogiły na skraju młodego lasu. Jest zadbany
i ogrodzony opołami, a na płycie granitowej jest inskrypcja
okolicznościowa.

Odzyskanie niepodległości! A nieco wcześniej założenie i
działalność POW – Polskiej Organizacji Wojskowej.
Zmiana architektury kościoła paraﬁalnego: z zewnątrz
dobudowano dwie nawy boczne równe z wieżą kościelną,
posiadające po 4 boczne okna. Cegłę do budowy wzięto z
rozebranego skrzydła klasztoru podominikańskiego. Wewnątrz z
6 ołtarzyków w nawie głównej (we wnękach – obecnych
przejściach) 4 przeniesiono do naw bocznych. Kościół po zmianie
mógł łatwiej pomieścić rosnącą liczbę wiernych.
Na cmentarzu paraﬁalnym – w jego podówczas „nowej” części,
przyłączonej w 1913 z inicjatywy ks. Adama Ostrowskiego,
ówczesnego proboszcza zbudowano kaplicę pw. Ducha Świętego
(a nie, jak niekiedy mylnie podawano Zmartwychwstania
Pańskiego). Kaplica była jednocześnie mauzoleum z nazwiskami
poległych paraﬁan w walkach za Ojczyznę w latach: 1863, 19141918 (w wojnie z Niemcami), tudzież ochotników z Ameryki
poległych na „francuskim froncie” oraz poległym w wojnie z
bolszewikami w latach 1920-1921 (nie wiedzieć czemu ta
ostatnia z informacji nie znalazła się na tablicy informacyjnej
zawieszonej na zewnętrznym murze kaplicy). Kaplicę „Synom
poległym tej ziemi” budowano w latach 1913-1924).
Ożywił się „duch”, nastał patriotyczny zryw w narodzie. Powstała
i działała POW Komendy Lokalnej Choroszcz od 7 października
1917 do 19 lutego 1919. W przedsionku kościoła nad drzwiami
na chór jest zawieszona pamiątkowa tablica. Peowiacy rozbroili

posterunki niemieckie w Zawadach, Baciutach,
Markowszczyźnie, przejęli w Fastach niemiecki tabor
zmierzający w stronę Grajewa. Aby zapobiec podobnym
stratom Niemcy ustawili koło mostu kolejowego w Fastach
pociąg pancerny! Zdobytą broń peowiacy przekazali do
powstającego Wojska polskiego w jednostkach w Pietkowie i w
Łomży. Wzmożoną działalność POW datuje się na czas, gdy II
komendantem był Stanisław Turecki ps. „Olsza”, w latach
późniejszych burmistrz Choroszczy.
Z „moesowskiej” straży pożarnej powstała Ochotnicza Straż
Ogniowa. Ta organizacja założona zaledwie dwa lata przed
wybuchem wojny przetrwała konﬂikt mocarstw. Chorążym
pozostał Fryderyk Wilhelm Szmidt, który sztandar z czasów
moesowskich początków straży przywiózł szczęśliwie z
bieżeństwa w 1922 roku).
W 1930 z budynków pofabrycznych i z dużego fragmentu
osiedla „Pod Fabr yką” powstał Państwow y Szpital
Psychiatryczny oraz cmentarz szpitalny. Bramę wejściową
kilkakrotnie przenoszono z terenu fabrycznego – wpierw w
1930, później w 1939.
Zmienił się w Choroszczy główny ciąg komunikacyjny. Od 1930
zamknięto dawny trakt, wiodący z terenu dawnej fabryki w
dzisiejszą ul. Szpitalną. Trakt przedzieliła brama szpitalna.
Wytyczono nową z drogi Żółtkowskiej ulicę Józefa Piłsudskiego tak nazywała się dzisiejsza ul. H. Sienkiewicza. Po śmierci Stalina
w 1953 do roku 1956 fragm. ul. Branickiego i Piłsudskiego
nazwano ul. Stalina. Po 1956 powróciła nazwa ul. Branickiego, a
z ul. Piłsudskiego powstała ul. H. Sienkiewicza. Sukcesywnie
malało osiedle „Pod Fabryką”, gdyż wchłaniał je rosnący szpital.
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w 1939 robiono
nasyp pod fragment obecnej ul. Słonecznej, aby tym nasypem
zastąpić drogę i by szpital mógł zając jeszcze większy obszar. Te
plany pokrzyżowała wojna i nigdy do ich realizacji nie
powrócono.
Na XV-lecie powrotu Choroszczy i okolic do niepodległej
Rzeczypospolitej Polskiej i na pamiątkę odzyskania
niepodległości przez Polskę 11 XI 1934 odsłonięto na choroskim
rynku. Pomnik Niepodległości z orłem legionowym, bez korony,
bo bojowym jak orły rzymskie, patrzącym drapieżnie w lewo.
Tego typu pomników powstało w Polsce tylko kilka. Orły białe
patrzą w prawo.
Na przełomie lat '60 i '70 XX wieku zrekonstruowano letni
pałacyk Branickich w wersji pierwotnej z połowy XVIII wieku.
Pałac mieścił przyjęcie z okazji Dożynek Centralnych w
Białymstoku 2 września 1973 roku, a dziś z pieczołowitością o
pałac, zgromadzone dzieła i park dba Muzeum Wnętrz
Pałacowych.
Pomimo, że od dawna nie ma fabryki, ale pozostały nazwiska
związane z napływową ludnością wyznania ewangelickiego z
Bawarii i z centralnej Polski z Łodzi i Zgierza – np. Backiel,
Bergiel, Bernekier, Kranc, Miller, Szmelcer, Szmidt, Wegner,
Wurm, Zeler.
Pozostało też miejsce rekreacji dla Choroszczan, tzw. „schlauza”
(z niem. „tama”) nad Horodnianką (nazwę używała m.in. moja
babcia – Michalina Joćko zd. Kranc).
Jan Adamski
krajoznawca-regionalista,
fot. Szymon Paczyński
Towarzystwo Przyjaciół
Choroszczy
(fot. obok)na objeździe
krajoznawczym

Podziękowanie
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy dziękuje Panom
Stanisławowi i Maciejowi Zalewskim z Choroszczy za trwałe
upamiętnienie - wymianę zniszczonego krzyża na nowy,
metalowy z kamienną tabliczką - miejsca pochówku NN
zastrzelonego przez Sowietów 27 lipca 1944 roku na skraju lasu
Bór w Kościukach.
Ze względu na podjęte działania we współpracy z IPN-em nie
możemy obecnie opublikować zdjęcia krzyża. Zastrzelony został
pochowany w kulu słomy przez przymuszonego przez Sowietów
śp. Zygmunta Popko, grób uwiecznił krzyżem, a Towarzystwu
przekazał kilka lat temu informację o krzyżu i tej historii dziś też
już śp. Andrzej Popko. Cieszymy się, że mogliśmy podjąć - wraz z
P. Zalewskimi sztafetę upamiętnienia tego tragicznego miejsca.
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, 16 marca A.D. 2016

Apel: poszukiwania wiadomości
Poszukuję wiadomości o osobach będących w czasie okupacji
niemieckiej w latach 1942-44 uczniami na kompletach tajnego
nauczania w Choroszczy i w okolicznych miejscowościach.
Jacek Kajetan Romanowski
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Izbiszcze mistrzem gminy Na olimpijskim szlaku
Piotr Wasiluk nagrodzony
W auli MGCKiS w Choroszczy, 27 lutego blisko 40 osób z 6
Młody i niezwykle
w futsalu
województw rywalizowało w teleturnieju „120 lat na
Drużyna Izbiszcz nie zwalnia tempa. Po wygraniu Ligi Halowej i
Turnieju Halowego WOŚP tym razem Izbiszcze zwyciężyły w
corocznym Turnieju Futsalu Drużyn Ligi Gminnej. Podczas
dwudniowych rozgrywek (niedziele 28 lutego i 6 marca) każda
z drużyn systemem „każdy z każdym” rozegrała 9 spotkań.

Po pierwszej niedzieli prowadziły Izbiszcze, przed Rajkomem,
Lambadą, Zaczerlanami i Pańkami. W drugim dniu turnieju
bezkonkurencyjna była Lambada Choroszcz, która wygrała
wszystkie mecze i nie straciła nawet jednej bramki. Nie
pozwoliło to „ﬁoletowym” odrobić straty z pierwszego dnia i jak
się ostatecznie okazało o tryumﬁe Izbiszcz zadecydował właśnie
wygrany 2-1 pojedynek z Lambadą z pierwszego dnia turnieju.
Izbiszcze i Lambada zanotowały zdecydowaną przewagę nad
pozostałymi drużynami, ale walka o najniższy stopień podium
trwała do samego końca – i to dosłownie. Przed ostatnim
meczem szanse na brąz miały Rajkom i Zaczerlany, a w tym
ostatnim meczu Rajkom grał z Łyskami. Remis lub wygrana
dawała Rajkomowi brąz, porażka z Łyskami oznaczała, że trzecie
miejsce zajmą Zaczerlany. Na 5 sekund przed końcem meczu był
remis 1-1, a ten dawał brąz Rajkomowi – ostatecznie Łyski
zdobyły bramkę, sędzia zakończył spotkanie i cieszyły się
Zaczerlany, które po raz pierwszy w historii wywalczyły miejsce
na podium w Turnieju Futsalu LZS. Izbiszcze po raz trzeci
w historii wywalczyły tytuł mistrzowski i stały się drużyną
z największą liczbą zwycięstw, a Lambada po raz trzeci z rzędu
zajęła 2 miejsce. Na koniec wręczono wyróżnienia
indywidualne. Największym zwycięzcą okazał się Adrian
Silwonik z Izbiszcz - najlepszy strzelec i zawodnik turnieju.
Najlepszym bramkarzem - Maciej Skwarko z Lambady.

Olimpijskim Szlaku od Aten do Rio de Janeiro”. Uczestnicy
startowali w trzech kategoriach wiekowych, a stawką oprócz
ciekawych nagród w półﬁnale był awans do ogólnopolskiego
ﬁnału konkursu.

Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Po eliminacjach pisemnych, 6 najlepszych zawodników
rywalizowało o zwycięstwo w ﬁnale ustnym. Oprócz
indywidualnego ﬁnału, zorganizowano także, ﬁnał drużynowy dla
4 najlepszych województw. W przerwie między częścią pisemną, a
ustną odbyło się spotkanie z czterokrotną uczestniczką Igrzysk
Olimpijskich, podlaską kulomiotką Krystyną Zabawską.
Turniejowiczom kibicował również inny olimpijczyk, mieszkaniec
gminy Choroszcz, bokser Aleksy Kuziemski.
Rywalizację w kategorii open wygrał reprezentant województwa
podlaskiego Igor Muśko, w kategorii ponadgimnazjalnej Paweł
Pogorzelski z warmińsko-mazurskiego, a kategorii najmłodszych,
czyli szkoły podstawowej i gimnazjum Aleksander Wieteska
z województwa mazowieckiego. Wśród zespołów natomiast,
triumfowała drużyna z województwa śląskiego.
Warto dodać, iż szóstka ﬁnalistów z choroskiego turnieju
zakwaliﬁkowała się na ﬁnał ogólnopolski, który niebawem
odbędzie się w Warszawie. Miło jest nam dodać, iż w gronie
ﬁnalistów znalazł się mieszkaniec naszego miasteczka – Jacek
Dąbrowski – pomysłodawca zorganizowania turnieju
w Choroszczy. Gratulujemy!
Organizatorem turnieju „120 lat na Olimpijskim Szlaku” było
stowarzyszenie superkibic.pl, zaś fundatorami nagród
i upominków dla uczestników byli: Burmistrz Choroszczy, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Twoja Telewizja
Regionalna – która przeprowadziła transmisję „na żywo”. Pyszny
bigos dla uczestników przygotowały panie zPrzedszkola
Samorządowego z Choroszczy, dzięki uprzejmości sponsora
turnieju, właściciela Sklepu Chorten Raj, pana Leszka Rajczuka
oraz pana Krzysztofa Zagórskiego, właściciela ﬁrmy Vita-smak ze
Śliwna.
Przy obsłudze turnieju bardzo ambitnie pomagały panie z Koła
Emerytów i Rencistów nr 15 oraz harcerze. W imieniu
organizatorów wszystkim serdecznie dziękujemy.
aka

Podczas turnieju doszło także do ważnego dla LZS-ów
wydarzenia. Z inicjatywy Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego Urząd Miejski dokonał zakupu nowych strojów,
które zastąpią dotychczas używane komplety. Nowe stroje
otrzymały drużyny Izbiszcz, Zaczerlan, Narwi Żółtki i Lambady
Choroszcz. Rajkom wcześniej we własnym zakresie zakupił
nowe stroje, ale nie pozostał z niczym bowiem w zamian
otrzymał komplety dresów treningowych. W niedługim czasie
doposażone zostaną także kolejne drużyny, a wszystkie nowe
komplety będzie można niedługo zobaczyć na gminnych
boiskach!
WJ

Wyścigi na lodowisku

Na kilka dni przed zamknięciem lodowiska M-GCKiS zorganizował
zawody na naszej miejskiej ślizgawce. Złote medale zdobyli Kinga
Pilisiewicz i Damian Sokół (w kategorii szkoły podstawowej),
a także Kacper Chańko (gimnazjum) i Jacek Dąbrowski (+18).
Każdy z uczestników miał do przejechania 5 okrążeń ze slalomem,
a także strzałem na bramkę za pomocą kija hokejowego.
Szczególnie ten ostatni element sprawiał początkowo trudności
bo ze slalomem i sprawnymi zakrętami nie było większych
problemów. Zawodnicy szczególnie w swoich drugich próbach
osiągali co raz lepsze rezultaty i w klasyﬁkacji generalnej były małe
różnice. Były punkty karne, były też drobne upadki ale wszystko
przebiegło w fajnej atmosferze. Gratulujemy wszystkim, którzy
zdecydowali się powalczyć i wspólnie rywalizować. Na koniec
rywalizacji doszło do posumowania gdzie dyrektor M-GCKiS
Przemysław Waczyński i radny Jacek Dąbrowski wręczyli medale
dla najlepszych i upominki ufundowane przez Urząd Miejski w
Choroszczy dla wszystkich osób, które wzięły udział w zawodach.

pracowity, a przy tym
utytułowany sportowiec
z Choroszczy – Piotr
Wasiluk, specjalizujący
się w badmintonie, został
uhonorowany nagrodą
oraz stypendium
Burmistrza Choroszczy.

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej (12.02.2016) Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński wręczył choroskiemu
sportowcowi – Piotrowi Wasilukowi statuetkę oraz przyznał
nagrodę pieniężną za ponadprzeciętne wyniki sportowe oraz
reprezentowanie Gminy Choroszcz w województwie podlaskim
oraz na arenie ogólnopolskiej.
Piotrowi Wasilukowi, za zasługi w dziedzinie sportu zostało
także przyznane stypendium na okres najbliższego półrocza.
Gratulujemy osiągniętych dotychczas wyników oraz życzymy
dalszych sukcesów.
WJ

Sukces Agnieszki Garbowskiej
W weekend 20-21 lutego w Toruniu
rozgrywane były Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski U-14 Kobiet w
Futsalu. Wśród 12 drużyn biorących
w nich udział była drużyna
Włókniarza Białystok, którego
barwy reprezentuje mieszkanka
Choroszczy Agnieszka Garbowska.
Drużyna Włókniarza prowadzona
przez trenera Marcina Augustynowicza w rozgrywkach grupowych
zajęła 2 miejsce (wygrana z KKS
Katowice, porażka z Bronowianką
Kraków) i awansowała do fazy pucharowej.
W ćwierćﬁnale piłkarki Włókniarza wygrały 1-0 z OKS Stomilem
Olsztyn, a w półﬁnale zostały pokonane przez Pragę Warszawa –
jak się okazało późniejszymi Mistrzyniami Polski. W meczu o 3
miejsce Włókniarz uległ Rolnikowi B. Głogówek i ostatecznie
zajął 4 miejsce.
Agnieszka Garbowska zdobyła ponadto nagrodę „fair-play”,
a także była bardzo chwalona przez trenerów innych drużyn,
którzy wróżą jej sukcesy w kobiecej piłce nożnej. Gratulujemy!
WJ

Szymon Krysiewicz z Pucharem
Żołnierzy Niezłomnych
Kolejny turniej strzelecki za nami. Tym
ra ze m zo rga n i zowa ny 4 m a rca d l a
upamiętnienia Dnia Żołnierzy Niezłomnych. Frekwencja była rekordowa
spośród wszystkich dotychczas przeprowadzonych zawodów strzeleckich – do
rywalizacji przystąpiło 37 zawodniczek
i zawodników.
Oprócz mieszkańców naszej gminy było też kilku gości
z Białegostoku. Na początek prezes Stowarzyszenia Pamieć
i Tożsamość „Skała” Grzegorz Krysiewicz krótko wprowadził
uczestników w historię Dnia Żołnierzy Niezłomnych, a następnie
opiekun strzelnicy Piotr Waczyński zaprezentował nowy sprzęt
zakupiony dzięki dotacji otrzymanej od Gminy Choroszcz.
I przyszedł czas na strzelanie – strzeli młodsi i ci starsi dlatego
pozycja strzelania była dowolna, z podpórką- wyniki też więc
były bardzo dobre. Każdy mógł oddać 3 strzały próbne,
a następnie 5 strzałów, które zostały poddane ocenie.
W tej części rywalizacji najlepiej wypadli Szymon Krysiewicz i 10letnia Martyna Urban, którzy byli bezbłędni i ustrzelili same
dziesiątki. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była więc
dogrywka, a w w tej dopiero w trzecie rundzie pomyliła się
Martyna i puchar za 1 miejsce traﬁł do Szymona Krysiewicza.
Walka o najniższy stopień podium była jeszcze bardziej zacięta
bowiem 49 punktów zdobyło 4 zawodników: Grzegorz
Krysiewicz, Marek Borowski, Jarosław Konraciuk i Piotr
Zembrowski.
Tutaj także była potrzebna dogrywka, w której odpadali kolejno
Piotr Zembrowski, Marek Borowski, a w decydującej rundzie 9tkę traﬁł Jarosław Konraciuk i to prezes Stowarzyszenia „Skała”
Grzegorz Krysiewicz zajął 3 miejsce. Dziękujemy wszystkim za
udział, gratulujemy najlepszym i zapraszamy na kolejne zawody
strzeleckie, które odbędą się w maju!
WJ
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W piątek 1 kwietnia na choroszczańskim orliku dojdzie do piłkarskiej rywalizacji kibiców FC Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na Mistrzostwa Gminy
Barcelony i Realu Madryt. A wszystko dzień przed prawdziwym meczem, który zostanie rozegrany Choroszcz w siatkówce kobiet i mężczyzn, które odbędą się w sobotę 2 kwietnia 2016 na hali
na Barcelońskim Camp Nou.
sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy. Mistrzostwa odbędą się pod patronatem Burmistrza
Choroszczy. W tym roku rozszerzamy zawody także o kategorię damską!
Zapraszamy fanów obydwu zespołów do rozegrania meczu pomiędzy sympatykami hiszpańskich
gigantów. Żeby wziąć udział w meczu trzeba mieć koszulkę w barwach swojej drużyny. W piątek
najważniejsza będzie wyśmienita zabawa i sportowa rywalizacja. Zbiórka zawodników chętnych do Zgłoszenia drużyn przyjmujemy na e-mail: sport@choroszcz.pl lub osobiście do 28 marca.
W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat – drużyna może liczyć 6-8 zawodników,
udziału w meczu o godzinie 19:30, a początek spotkania o godzinie 20!
To nie jest żart prima-aprilisowy!
WJ a wśród zawodników mogą być maksymalnie 3 osoby spoza gminy Choroszcz. Wpisowe od drużyny
wynosi 60 zł. We wstępnym zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko kapitana i numer
kontaktowy. Jeśli komuś nie uda się zebrać przynajmniej 6 osobowego składu drużyny to nic
straconego. Pomożemy zebrać drużynę – takie osoby mogą zgłaszać się indywidualnie – w takim
wypadku wpisowe wynosi 10 zł od osoby. Mistrzostwa planowane są na sobotę 2 kwietnia lub
także na niedzielę 3 kwietnia – uzależnione jest to od liczby zgłoszeń.
W środę 16 marca mieliśmy zaszczyt gościć
W e-mailu proszę zaznaczyć czy zgłoszenie dotyczy całej drużyny, czy jest to zgłoszenie
w przedszkolu studentki z kierunku higienistka
„indywidualne”. Spośród zgłoszeń „indywidualnych” pomożemy skompletować drużynę na
stomatologiczna ze Szkoły Policealnej nr 1
turniej. Wpisowe można opłacić gotówką w kasie lub na konto M-GCKiS. Mistrzostwa Gminy
Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Panie
wyłonią najlepsze drużyny damskie i męskie. Najlepsza drużyna męska będzie miała prawo do
przyszły do nas aby porozmawiać o tym jak
reprezentowania Choroszczy na Mistrzostwach Wojewódzkich, które w połowie kwietnia odbędą
należy dbać o zęby. Zajęcia odbyły się dzięki
się w Białowieży! W Mistrzostwach 2015 roku najlepsza okazała się drużyna Crazy Frogs Rafała
współpracy naszej placówki z Urzędem
Miejskim w Choroszczy.
Lenczewskiego, która wyprzedziła Szarańczę, LZS Koronę Choroszcz i drużynę „W każdym wieku”.
WJ

Przedszkolaki dbają o zęby pod okiem
specjalistów ze Szkoły Ochrony Zdrowia

Przedszkolaki z ogromnym przejęciem badały
przyniesione ząbki, posługując się prawdziwymi
narzędziami. Widać było ogromne zainteresowanie i zaangażowanie podczas wszystkich
ćwiczeń. Dzieci zadawały mnóstwo pytań na
które dostawały wyczerpujące odpowiedzi.
I nagle ten dentysta w białym fartuchu przestał
wydawać się już taki straszny, jak i narzędzia
używane przez niego przestały wywoływać
niepokój.
Oprócz możliwości poznania sprzętu stomatologicznego, dzieci odkrywały jak należy
dbać o zęby: jakie jedzenie jest niezdrowe
i sprzyja powstawaniu próchnicy, jak należy
szczotkować zęby i dbać o nie, tak żeby wizyty
w gabinecie stomatologicznym były czystą
przyjemnością. Na koniec zajęć odbył się
egzamin praktyczny z mycia ząbków – dzieci pod
okiem pań higienistek szorowały swoje ząbki.
Na koniec wszyscy razem zaśpiewaliśmy
piosenkę o myciu ząbków. Zajęcia przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób wywarły
ogromne wrażenie na naszych przedszkolakach.
Wyraźnie oswoiły one strach przed dentystą,
gdyż do końca dnia dzieci bawiły się w leczenie

ząbków wszystkich naszych misiów i lal.
Założone cele zostały osiągnięte.
Serdecznie dziękujemy paniom higienistkom
oraz ich opiekunce za przygotowanie tak
ciekawych i po-uczających zajęć i mamy
nadzieję na dalsze kontynuowanie współpracy
między naszymi placówkami.
Małgorzata Hubbell

Moją pasją jest sport!

26 lutego 2016 roku uczennica naszego
gimnazjum, Monika Kulikowska,
uczestniczyła w wojewódzkim konkursie
„Poezja bez granic" organizowanym przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.

Po raz kolejny w świetlicy Zespołu Szkół
w Choroszczy odbyły się zajęcia z cyklu
„Dzielimy się doświadczeniami – uczymy
innych”.

Z wiosną idziemy!

Jest to międzyszkolny konkurs recytatorski
poezji obcojęzycznej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod
patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Nasza szkoła
wzięła udział w tym konkursie po raz drugi.
Monika za swoją interpretację niemieckojęzycznego wiersza „In fremder Stadt”
Leberechta Drevesa została doceniona przez
jury i otrzymała wyróżnienie. Konkurs ten to
świetna okazja do sprawdzenia znajomości
Słoneczna aura 21 I I I nie była dziełem języka niemieckiego i rozwijania swoich
przypadku. Uśmiech i radość roznosiły po zainteresowań. Zachęcamy gimnazjalistów do
ulicach Choroszczy liczne rzesze uczniów Szkoły udziału w jego kolejnych edycjach.
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza.
WJC Małgorzata Czulewicz, Agnieszka Sławińska

„Żyj kolorowo” –
Jak sobie radzić ze stresem?
W świetlicy i bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w
Choroszczy zorganizowana została akcja pod
hasłem „Żyj kolorowo”. Marzec i kwiecień to
czas wytężonej nauki, gdyż zbliżają się egzaminy
gimnazjalne i egzamin szóstoklasisty. Warto
przypomnieć sobie wtedy o różnych sposobach
radzenia ze stresem. Nauczyciele świetlicy i
biblioteki zaproponowali uczniom popularny
ostatnio sposób spędzania czasu wolnego i
r e l a k s u – ko l o r o w a n k i a n t y s t r e s o w e ,
przygotowali różne szablony.

Poezja bez granic

Najbardziej popularne wśród dzieci i młodzieży
są motywy kwiatowe, ogrody, mandale,
ornamenty czy szlaczki, jednak na tym paleta
dostępnych wzorów wcale się nie kończy.
Psycholodzy podkreślają, że kolorowanki mają
bardzo dobry wpływ zarówno na psychikę, jak i
na nastrój człowieka. Pomagają łagodzić stres,
wyciszają, ułatwiają koncentrację, zwiększają
kreatywność i wiarę we własne siły. Istnieje
nawet teoria, że kolorowanki mają działanie
antydepresyjne.

Kolorowanki dla gimnazjalistów mają w
zasadzie same zalety – poprawiają humor,
uspokajają i sprawiają, że stają się bardziej
„produktywni”.
Zarówno w przypadku klasycznych
kolorowanek, jak i tych zawierających
polecenia, kolorujący w zasadzie tworzy
własne dzieło, dobierając barwy, wypełniając
wolną przestrzeń czy cieniując. To sprawia, że
po ukończeniu każdej malowanki odczuwa
dumę tworzenia.
Zapraszamy uczniów, aby pokazali wszystkim
efekty swojej twórczości.
Anna Kozłowska, Irena Słomińska

Uczniowie z klasy III a Stanisław Lebiedziński
i Kamil Markiewicz przygotowali i przeprowadzili dla młodszych kolegów z klas 4-6
zajęcia „Moją pasją jest sport”. Tematem
przewodnim prezentacji były sporty zimowe
i czołowi sportowcy zdobywający medale na
Igrzyskach Olimpijskich w Sochi. Uczniowie,
którzy wcieli się w role nauczyciela, zachęcali
do rozwijania swoich zainteresowań, pasji
i udowadniali, że sport jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Wypad
na basen, mecz z kolegami, wyścigi rowerowe
są naprawdę znacznie ciekawsze od siedzenia
przed komputerem czy telewizorem.
Gimnazjaliści przekonywali, że sport to
znakomita zabawa i źródło radości, zwłaszcza
gdy uda się strzelić gola. Nie każdy może być
maratończykiem, karateką, czy tenisistą,
ważne, żebyś znalazł taką dyscyplinę,
w którym będziesz się mógł realizować.
Uczniowie również przygotowali quiz wiedzy o
polskich znanych sportowcach, który cieszył
się ogromnych zainteresowaniem.
Sport to zdrowie!!! Uprawiając sport w dzieciństwie, zwiększasz szanse na bycie zdrowym
człowiekiem w wieku dojrzałym. Aktywność
ﬁzyczna m.in. poprawia wydolność organizmu, dotlenia mózg i młody organizm,
wzmacnia kości, podnosi odporność. Sport
poprawia wyniki w nauce. Ruch na świeżym
powietrzu dotlenia organizm, relaksuje,
dodaje energii, poprawia koncentrację, tym
samym sprawia, że nauka przychodzi łatwiej
i szybciej.
Beata Guziejko, Anna Kozłowska
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Bodo Café – 21 maja muzyczny wehikuł czasu do pięknego dwudziestolecia odwiedzi Choroszcz
W sobotę 21 maja o 20:00 spektakl muzyczny retro pełen
międzywojennych szlagierów ﬁlmowych Eugeniusza Bodo zagości w auli
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Będzie to
niezapomniane widowisko łączące najpiękniejsze i najsłynniejsze szlagiery
przedwojennego kina z klimatem modnych kawiarenek, barwnym życiem
wyższych sfer oraz losami Eugeniusza Bodo – wszechstronnie
utalentowanego aktora o ujmującym sposobie bycia.
Dziesięcioosobowy zespół artystów Bodo Café to doskonale współpracujący,
żywy organizm. Pomysł zrodził się z doświad-czeń artystycznych Danuty
Rajchel – mezzosopranistki, pedagoga śpiewu, animatorki życia
kulturalnego i entuzjastki muzyki retro. Z wielkim muzycznym wyczuciem
rozwijał go Krzysztof Kołodziej, który współtworzył aranżacje, a także
przygotował zespół do występów.
Szczególne wyzwanie stało przed śpiewakami, którzy na scenie muszą się
wykazać nie tylko doskonałą intonacją i perfekcją techniczną, ale także
zdolnościami aktorskimi, a nawet tanecznymi. Trzon instrumentalny stanowi
zespół TangoStan Quintet, znany a z niezwykle udanych interpretacji muzyki
tangowej Astora Piazzolli. Brzmienie zespołu wzbogaciło się o instrumenty
perkusyjne i fortepian jazzujący w wykonaniu Anity Sułkowskiej, której
zawdzięczmy również niezwykle świeże aranże kilku dobrze znanych
szlagierów.
Bilety można nabywać od środy 23 marca 2016 wyłącznie w Centrum
(ul. Sienkiewicza 29, Choroszcz, tel. 857191431, e-mail
kultura@choroszcz.pl).
Dostępne są następujące bilety:
bilet normalny: 50 zł
bilet ulgowy: 45 zł
Opłatę można uiścić poprzez wpłacenie kwoty do kasy M-GCKiS lub
przelewem na rachunek bankowy M-GCKiS:
64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 tytułem „BODO”.
BILET ULGOWY – bilet w cenie o 10% niższej od biletu normalnego
przysługujący za okazaniem legitymacji lub innych zaświadczeń przy
zakupie:
a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
b) osobom niepełnosprawnym,
c) studentom do 26 r. ż.,
d)członkom zespołów artystycznych M-GCKiS w Choroszczy: Chór
Kameralny, Klepaczanki, Narwianki Nerwvovoohoży i Rytmy Czasu,
e) przy zakupie min. 10 szt. biletów – jako odpowiednik biletu grupowego.
Cena każdego z rodzajów biletów jest taka sama w każdym z rzędów. Miejsca
nie są numerowane. Wejście na salę nastąpi na 20 minut przed
wydarzeniem.
ip, oprac. WJC/M-GCKiS

Wiosenne konkursy M-GCKiS:

Więcej szczegółów (regulaminy, karty zgłoszeniowe) znajdziesz na stronie
kultura.choroszcz.pl. Zapraszamy do udziału!

