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!
Wszystkiego, co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy:
bogactwa duchowego
tego wyjątkowego Czasu,
wiosennej pogody ducha,
ciepłej, radosnej atmosfery,
oraz miłych spotkań z Najbliższymi.
Wesołego Alleluja!
życzy
Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do
życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz
życzą
Beata Marlena Jeżerys
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy
oraz Radni Miejscy w Choroszczy

Wszystkim szanownym Czytelnikom z racji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego życzę głębokiej
i pewnej wiary, iż droga każdego naśladowcy
Chrystusa wiedzie przez krzyż, lecz ostatecznie
kończy się zwycięstwem nad wszelkim złem
i śmiercią. To zaś, co najpiękniejsze w naszym
istnieniu, nie minęło, lecz jest dopiero przed
nami. Niech pewność naszego
Zmartwychwstania, ucisza wszelkie niepokoje,
rozbudza nadzieję, ożywia wiarą, rozprasza
zbędne troski i rozpala miłość.

Zdrowych, spokojnych świąt
Wielkanocnych, pełnych nadziei
oraz miłości.
Pogodnego nastroju
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań
wśród rodziny
i najbliższych przyjaciół.

W imieniu wszystkich kapłanów
paraﬁirzymskokatolickiej w Choroszczy
ks. prob. Leszek Struk

życzy
ks. prot. Andrzej Bołbot

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!

ZAISTE ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Z okazji Wielkanocy składamy serdeczne
życzenia pokoju, wiary i miłości. Życzymy,
czasu pełnego spotkań z najbliższymi
i odpoczynku, by rozkwitająca wiosna
wypełniła słońcem, energią, kulturą i sportem
Państwa życie.
Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Siej owies i... kulturę!
Porcjowany owies do wysiania będzie do bezpłatnego
pobrania w piątek i w sobotę
7-8 kwietnia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Zapraszamy do siania!
Zapraszają: Fundacja Pole Kultury
i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

zob. więcej na stronie 7č

Rekrutacja 2017/18 do przedszkoli
i szkół w gminie Choroszcz
i plany utworzenia klasy sportowej
Burmistrz Choroszczy informuje o terminach rekrutacji na nowy rok szkolny
2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
W związku ze zbliżającymi naborami na do placówek oświatowych w gminie
Choroszcz na nowy rok szkolny 2017/18 – do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych,
warto zapamiętać WAŻNE TERMINY:
- jeśli Rodzice lub Opiekunowie chcą, aby dziecko kontynuowało edukację
w przedszkolu, deklaracje o kontynuowaniu edukacji dziecka w przedszkolu
można składać w terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2017r.;
- jeśli Rodzice lub Opiekunowie chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej, od 10 do
19 kwietnia 2017r. – przyjmowane są WNIOSKI o przyjęcie dziecka do
przedszkola/szkoły podstawowej; wnioski wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Rodzice lub Opiekunowie
składają w odpowiednich placówkach – tam też dostępne są wnioski
o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej;
cd. na stronie 2. č
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Rekrutacja 2017/18 cd. ze str. 1.
- w terminie od 20 do 21 kwietnia 2017r. – nastąpi weryﬁkacja
złożonych przez Rodziców lub Opiekunów wniosków; weryﬁkacji
dokonywać będzie komisja rekrutacyjna;
- 24 kwietnia 2017r. – do publicznej wiadomości zostanie podana
LISTA zakwaliﬁkowanych i niezakwaliﬁkowanych kandydatów;
- od 26 do 27 kwietnia 2017r. – Rodzice i Opiekunowie proszeni są
o POTWIERDZENIE woli przyjęcia kandydata do placówki –
potwierdzenie wyrażane jest w postaci pisemnego oświadczenia
Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka;
- 28 kwietnia 2017r. – do publicznej wiadomości zostanie podana
lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas I
szkoły podstawowej.
W nowym roku szkolnym Burmistrz Choroszczy planuje
utworzenie w ramach klas IV (czyli obecnych III) jednego
oddziału klasy sportowej. Szczegóły na temat rekrutacji – już
wkrótce. W razie pytań czy potrzeby szczegółowego wyjaśnienia
niejasnych kwes i, prosimy kontaktować się bezpośrednio z
danymi placówkami oświatowymi:
- Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy: 16070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 4; tel./fax: +48 85 719
10 07, e-mail: przedszkolechoroszcz01@wp.pl, www.ps-

choroszcz.pl;

- Zespół Szkół w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Powstania
Styczniowego 26a, tel. 85 7 13 14 80; e-mail:

zs@choroszcz.pl;

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Kruszewie: 16-070 Choroszcz, Kruszewo 62; tel./fax.: +48 85 717
19 22; e-mail: spkruszewo@choroszcz.pl,

www.spkruszewo.choroszcz.pl;

- Szkoła Podstawowa w Złotorii: 16-070 Choroszcz, Złotoria 159A;
tel./fax.: +48 85 719 29 15; e-mail: spzlotoria159@wp.pl,

www.spzlotoria.pl.
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GMINA i MIASTO

TRIDUUM PASCHALNE
W PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W CHOROSZCZY
WIELKI CZWARTEK 13 kwietnia 2017 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 14 kwietnia 2017
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 15 kwietnia 2017
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 nie zdążyli się jeszcze oczyścić swej duszy. 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 harcerzy i strażaków.
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 16 kwietnia 2017 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

Druga choroska stacja BiKeRa
W sobotę 1 kwietnia po zimowej przerwie nastąpiło
uruchomienie systemu BiKeRa, czyli Białostockiej Komunikacji
Rowerowej, w sieć której są włączone dwie stacje w Choroszczy.
Pierwsza, działająca już wcześniej na Rynku 11 Listopada i nowo
powstała - na Placu Brodowicza.

Droga krzyżowa w Żółtkach
9 KWIETNIA A.D. 2017
NIEDZIELA PALMOWA ZWANA NIEDZIELĄ MĘKI
PAŃSKIEJ, POCZ. O 15:00 PRZY KAPLICZCE W ŻÓŁTKACH
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System BiKeR działa od 2014 roku. Białystok to pierwsze polskie
miasto, które zintegrowało system wypożyczania roweru
z systemem komunikacji wprowadzając zniżki dla posiadaczy karty
BKM. Jednocześnie BiKeR to pierwszy w Polsce zintegrowany
system, który obejmuje nie tylko sam Białystok, ale również
Choroszcz i gminę Juchnowiec Kościelny.
Pierwsze pół godziny wypożyczenia roweru jest dla posiadaczy
biletów zakodowanych na karcie BKM w pełni bezpłatne.
Czas od 31 do 60 minuty wypożyczenia kosztuje 1 zł.
Druga godzina – 2 zł, a trzecia i każda następna – po 4 zł.
Ceny są nieco wyższe dla osób nieposiadających karty BKM.
Bezpłatne jest pierwsze 20 minut wypożyczenia, czas od 21 do
60 minuty kosztuje 1 zł, druga godzina – 3 zł, a trzecia i każda
następna – po 5 zł.
Z Białostockiej Komunikacji Rowerowej może skorzystać każdy
zarejestrowany użytkownik, który ma na swoim koncie w
systemie minimum 10 zł. Rejestracji można dokonać na stronie
bikerbialystok.pl.
Samo wypożyczenie roweru również jest bardzo łatwe. Można to
zrobić za pomocą specjalnej aplikacji na smar ony lub korzystając
z zamontowanego przy każdej stacji dotykowego terminala.
Wystarczy wpisać numer telefonu, kod PIN i numer wybranego
roweru.
Białostocka Komunikacja Rowerowa BiKeR obejmie swym
zasięgiem nie tylko miasto Białystok, ale również po dwie stacje
w Choroszczy i Kleosinie (gmina Juchnowiec Kościelny). BiKeR jest
systemem kompatybilnym z systemami Nextbike m.in.
w Warszawie (Veturilo), Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu,
Opolu, Katowicach i Gliwicach oraz na całym świecie.
Jednorazowa rejestracja umożliwia korzystanie z rowerów na
4 kontynentach w 18 państwach i aż 142 miastach!
BA
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Projekt „Młody i aktywny”
Projekt „Młody i aktywny” to oferta przedstawiana przez ﬁrmę
T-Ma c Computer Plus. Propozycja dotyczy wsparcia, które
dostosowane jest do indywidualnych potrzeb uczestników –
osób w wieku w wieku 15-29 lat, niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, biernych zawodowo,
nieuczących się i nieszkolących się. Projekt realizowany jest
w okresie: 01.03.2017-31.08.2018.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, obejmujące:
– Identyﬁkację Potrzeb Uczestników Projektu, w tym: Analizę
Predyspozycji Zawodowych, a także opracowanie Indywidualnego
Planu Działania
– Poradnictwo zawodowe grupowe;
– Szkolenia zawodowe, do wyboru: spawacz metodą TIG,
komputerowe wspomaganie projektowania Auto C A D,
komputerowe wspomaganie prac biurowych;
– staż zawodowy (3 miesiące).
W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewniamy:
materiały szkoleniowe, certyﬁkaty potwierdzające kwaliﬁkacje,
ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów,
dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe.
Projekt „Młody i aktywny” współﬁnansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWER w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy.
Koordynatorem projektu jest Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka,
tel. 602 476 601.
mat. org.
Wydawca: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, Dyrektor: Przemysław Waczyński
Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 05.04.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści
komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania,
zmiany tytułów i nadawania śródtytułów, redakcja nie odsyła nadesłanych
materiałów i nie odpowiada za treści komercyjne publikowane w wydaniu oraz
zamieszczone inserty (wkładki).
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ZBIÓRKI KRWI

GMINA KULTURA KOMUNIKATY

Urząd miejski w Choroszczy
zarząd osiedla nr 2 zapraszają
do udziału w akcji

wiosenne porządki
- posprzątaj chodnik
przed swoją nieruchomością

7-8 IV 2017
7 będzie stacjonował

kontener kp-

przy moście nad horodnianką
przy ul. piaskowej
nasze osiedle świadczy o nas

WIELKIE SPRZĄTANIE
ROGÓWka I ROGOWA MAJĄTKU

6-8 IV 2017

kontener będzie
stacjonował
w Rogówku
DO CZYNU SPOŁEM ZAPRASZAJĄ
SOŁTYSOWIE WSI,
URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
I FUNDACJA POLE KULTURY

gazeta.choroszcz.pl

niedziela 7 maja 9:00-13:00
Błonia JP II, Choroszcz
niedziela 4 czerwca 9:00-13:00
Błonia JP II, Choroszcz
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Srebrna – senioralna gmina Choroszcz
Gmina Choroszcz dołącza do tych jednostek
samorządowych, które otwierają się na
seniorów. Rada Miejska w Choroszczy, Uchwałą
Nr XXIII/230/2017 z dn. 24 lutego 2017 r.
powołała Radę Seniorów Gminy Choroszcz
i nadała jej uprawnienia. Obecnie trwa nabór
do tego 15-osobowego zespołu.
Rada Seniorów Gminy Choroszcz będzie
konsultować plany gminy w zakresie polityki
senioralnej, będzie doradzać Radzie Miejskiej,
a także współpracować z władzami Gminy
w zakresie opiniowania i rozstrzygania istotnych
problemów dotyczących potrzeb mieszkańców,
zwłaszcza osób w wieku senioralnym, w tym
w określaniu potrzeb związanych z proﬁlaktyką
i promocją zdrowia.
Rada pomoże identyﬁkować oczekiwania w
zakresie pomocy społecznej i usług opiekuńczych, a także działać przeciw wykluczeniu
społecznemu.
Rada została powołana do tego, by prowadzić
współpracę z organizacjami i instytucjami, które
zajmują się problemami seniorów. Ale rada ma
także prawo do zgłaszania własnych inicjatyw, w
szczególności takich, które będą wykorzystywać
potencjał i czas seniorów na rzecz inicjatyw
środowiskowych, w tym w zakresie kultury,
sportu, rekreacji, edukacji.
Od 31 marca do 21 kwietnia trwa nabór
kandydatów do Rady Seniorów Gminy Choroszcz.
Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w pracach
Rady, za pomocą specjalnego formularza, należy
złożyć w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (16070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2) osobiście lub
drogą pocztową.
Warto przy tym dodać, że kandydatów do Rady
mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty działające na rzecz osób starszych,
Burmistrz Choroszczy, a także stałe komisje Rady
Miejskiej w Choroszczy – i wówczas obowiązuje
Formularz Zgłoszeniowy – organizacje; ale także
chętnych do zasiadania w Radzie Seniorów może
zgłosić grupa niezrzeszonych co najmniej 15
seniorów (w wieku pow. 60 lat) zamieszkałych na
terenie gminy Choroszcz – i wówczas należy
wypełnić Formularz Zgłoszeniowy – niezrzeszeni.

Zgłoszenia powinny być dostarczone do Urzędu
Miejskiego w Choroszczy w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem „Kandydat do Rady Seniorów Gminy
Choroszcz”. Następnie, specjalnie powołana
Komisja dokona oceny formalnej wniosków.
Kto może kandydować do Rady Seniorów Gminy
Choroszcz? Każdy, kto jest mieszkańcem gminy
Choroszcz i ukończył co najmniej 60. rok życia.
Dlaczego gmina Choroszcz otworzyła się na
seniorów? W naszej gminie Seniorzy są widoczni
– przyznaje Burmistrz Choroszczy, Robert
Wardziński. Bardzo prężnie działa u nas Koło nr
15 Rencistów i Emerytów, seniorzy też zasilają
głównie nasze zespoły folklorystczne działające
przy lokalnym Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy, zatem w zasadzie
ktoś mógłby powiedzieć, że dla pobudzenia
aktywności choroscy seniorzy nie potrzebują
instytucjonalnego wsparcia.
Organizują wyjazdy, poznając Polskę i świat,
ćwiczą, chodzą z kijkami, przeprowadzają
rozmaite spotkania, np. Dzień Seniora, Spotkanie
Opłatkowe czy Dzień Kobiet – zatem mają tyle
wigoru, że takiej energii można im tylko
pozazdrościć – przyznaje Burmistrz. Ale to jest
stosunkowo niewielka grupa aktywistów, którzy
pobudzają nasze lokalne środowisko.
Powołując Radę Seniorów Gminy Choroszcz,
chcielibyśmy, aby jeszcze bardziej integrowała
ona środowisko osób starszych oraz wzmacniała
udział seniorów w życiu lokalnej społeczności
gminy – aby głos srebrnego pokolenia był lepiej
widoczny i głośniej słyszalny. Kadencja członków
Rady Seniorów Gminy Choroszcz trwa 4 lata.
Ważne dokumenty:
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/230/2017
Z a r zą d ze n i e B u r m i st r za n r 2 1 3 / 2 0 1 7 –
powołanie Komisji
Zarządzenie Burmistrza Nr 214/2017 –
ogłoszenie naboru do Rady Seniorów Gminy
Choroszcz.
Zarządzenia opublikowane zostały na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
gminy Choroszcz
UM

Spektakl Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W niedzielę 19-tego marca M-GCKiS w Choroszczy gościło sekcję teatralną „METAFORA”
działającą w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Białymstoku.
Program wydarzenia składał się ze spektaklu
teatralnego pt. „Biuro matrymonialne” i odczytu
wybranych wierszy księdza Jana Twardowskiego.
Spektakl rozpoczął się punktualnie, a gości
powitała pani Alicja Temler, prowadząca sekcję
teatralną. Spektakl opowiadał o pani Helence
–konserwator powierzchni płaskich pracującej
w biurze matrymonialnym „Drżenie serc”. Pani
Helenka w zabawny sposób komentowała
wymagania bohaterów szukających partnerów.
Ciekawe dialogi, kontakt z publicznością oraz
naturalność, z jaką odgrywano role sprawiły, że
widzowie przyjęli spektakl z dużą przyjemnością.
– Spektakl powinien bawić widza – mówi Alicja
Temler.
W spektaklu wystąpiły panie Alicja Adamowicz,
Danuta Ignasiak, Elżbieta Kackieło, Helena

Łukaszewicz, Zoﬁa Pytel-Król, Krystyna Szner,
Alicja Temler, Maria Waśkiewicz, Bogusława
Wierzbicka i Halina Załeska. W tym składzie
pracują już od dwóch lat. Wyreżyserowany został
przez Paulinę Witkowską, a autorem scenariusza
jest Andrzej Dembończuk. Sekcja współpracuje
z Arletą Godziszewską-Półtorak, która pełni rolę
instruktora. Członkinie grupy teatralnej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działają również
w innych sekcjach należących do Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, ale mają także wiele planów
dotyczących działalności teatralnej.
– W przygotowaniu jest kolejny spektakl pt.
„Cas ng” – dodaje Alicja Temler.
Do drugiej części wprowadziła publiczność Alicja
Te m l e r, p r z y b l i ża j ą c sy l w e t kę k s i ę d za
Twardowskiego. Wśród wybranych wierszy
znalazły sie m.in.: Aniele Boży, Boję się Twojej
miłości, Daj nam czy Ile razy.
Wydarzenie odbyło się w auli M-G C KiS
w Choroszczy.
EDz/M-GCKiS

STRONA SENIORÓW

Obchody Dnia Kobiet u choroskich seniorów

8 marca przypada międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto pań uczcili też choroscy seniorzy
podczas spotkania, które odbyło się tego dnia w remizie OSP w Choroszczy.
Podczas spotkania w remizie życzenia choroskim seniorkom złożyli burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński i lokalni seniorzy. Spotkanie uświetnił występ
dzieci z Zespołu Szkół w Choroszczy. Mogliśmy zobaczyć pokaz mody na sezon wiosna-lato 2017,
wysłuchać wierszy i obejrzeć scenkę z życia małżeńskiego. Dzieci wręczyły paniom piękne laurki.
M-GCKiS

Relacja Zespołu Szkół w Choroszczy:
W dniu 08.03.2017r. na zaproszenie pani Ireny Sakowicz kolejny raz mieliśmy przyjemność gościć
w Kole Emerytów i Rencistów w OSP w Choroszczy. Z okazji Dnia Kobiet dzieci ze świetlicy
przygotowały czcigodnym Seniorkom program artystyczny. Panie obejrzały pokaz mody
WIOSNA/LATO 2017 – piękne kapelusze, kolorowe sukienki oraz zwiewne apaszki. Dzieci
przedstawiły montaż słowno-muzyczny pt. „Dzień Kobiet”. Na deser zaserwowaliśmy
humorystyczną scenkę z życia małżeńskiego – „Ona i On”, która rozbawiła gości do łez. Na koniec
złożyliśmy Paniom najserdeczniejsze życzenia, dzieci wręczyły barwne laurki i zaśpiewały gromkie
„100 lat”. Wszystkim Seniorom bardzo dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.
Agnieszka Tołoczko i Magdalena Rutkowska

Porucznik Wacław Sarosiek
1902-1940. In memoriam
Miesiąc kwiecień jest uważany za Miesiąc
Pamięci Narodowej. Jest to dobra okazja do
przypomnienia ważnych wydarzeń z dziejów
naszego państwa i narodu. Jest to też okazja do
oddania hołdu tym wszystkim, którzy ginęli za
wolność naszej Ojczyzny. Jednym z takich
bohaterów naszej „małej Ojczyzny” jest
porucznik Wacław Sarosiek.
Wacław Sarosiek urodził się 24.03.1902
w Choroszczy. Jego rodzice prowadzili duże
gospodarstwo rolne. Ojciec Bronisław pochodził
ze wsi Szymaki w paraﬁi Klimówka, natomiast
w Choroszczy zamieszkał po poślubieniu
Antoniny Ralickiej. Wykształcenie średnie
Wacław Sarosiek zdobył w grodzieńskim
gimnazjum męskim, które ukończył je w 1923 r.
Następnie kształcił się w Szkole Podchorążych
Artylerii Okręgu Korpusu II w Wilnie, którą
ukończył w 1927 r. Na stopień podporucznika
został mianowany w dn. 1 stycznia 1930 r.
W latach poprzedzających wybuch II wojny
światowej pełnił funkcję oﬁcera oświatowego
w 81 pułku piechoty w Grodnie.
Wacław Sarosiek w 1939 r. został zmobilizowany
jako podporucznik rezerwy do 14. Dywizjonu
Artylerii Konnej w Białymstoku. Jednostka ta
wchodziła w skład Podlaskiej Brygady Kawalerii,
której żołnierz swój szlak bojowy zakończyli
w bitwie pod Kockiem.
W październiku 1939 r. został aresztowany przez
NKWD w Choroszczy w folwarku Serwacego
Tołłoczko. Przebywał w obozie jenieckim
w Kozielsku. Został zamordowany w Katyniu,
mając zaledwie 38 lat. Jego nazwisko ﬁguruje na
LW z d. 15 IV 1940 r.
W 2 0 0 7 ro ku Wa c ł a w S a ro s i e k zo sta ł
pośmiertnie awansowany przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego do stopnia porucznika. 70
lat po jego śmierci (25 IV 2010 r.) w Klimówce
odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna.
Po mszy świętej w intencji oﬁar Zbrodni
Katyńskiej i oﬁar katastrofy smoleńskiej
(z 10.04.2010 r.) jej uczestnicy udali się na
paraﬁalny cmentarz przy kościele. Tam Pani
Anna Radkiewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w
Kuźnicy przybliżyła postać Wacława Sarosieka,

oﬁarę sowieckiego ludobójstwa. Harcerze z 7.
Kresowej DH przeprowadzili Apel Poległych.
Ksiądz Sylwester Szyluk, proboszcz paraﬁi w
Klimówce, odmówił okolicznościową modlitwę i
poświęcił Dąb Pamięci. Dąb ten zasadziła
młodzież gimnazjalna w obecności krewnych
por. W. Sarosieka i leśnika Wojciecha Jasielczuka.
W 2015 roku delegacja Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy odwiedziła Klimówkę i oddała hołd
temu bohaterskiemu oﬁcerowi.
W kwietniu, Miesiącu Pamięci Narodowej,
pamiętajmy o naszym Rodaku, który oddał swoje
młode życie za wolną Polskę.
Opracował: Józef Waczyński

Spotkanie z historią
W ostatni czwartek miesiąca tradycyjnie
w Centrum Kultury i Sportu odbyło się
zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięć
i Tożsamość Skała spotkanie z historią.
P r e l e kc j ę w y g ł o s i ł a K a t a r z y n a S o kó ł
z Białostockiego Oddziału IPN.
Tematem spotkania była wschodnia granica
Polski w latach 1944-1948 ze szczególnym
uwypukleniem losów jej odcinka w pobliżu
Sokółki. Katarzyna Sokół przytoczyła liczne
relacje, mapy oraz dokumenty. Transmisję na
żywo z wydarzenia przeprowadziła Twoja
Telewizja Regionalna, w planach są retransmisje.
Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała
zaprosił na kolejne spotkanie. Rozpocznie się
ono o 17:00 w czwartek 27 kwietnia, oczywiście
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy.
Wcześniej, bo już 6 kwietnia (czwartek) 0 17:00
w galerii Centrum odbędzie się wernisaż
wystawy z Białostockiego Oddziału I P N
autorstwa dr Ewy Rogalewskiej i dr. Łukasza
Lubicz-Łapińskiego pt. „Zagłada dworów
w województwie białostockim po roku 1939”.
A bezpośrednio po wernisażu i prelekcji
dra Łukasza Lubicz-Łapińskiego Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy zaprasza na spotkanie
i ﬁlm o ks. prałacie Józeﬁe Obrembskim.
Wp ro wa d ze n i e d o ﬁ l m u w yg ł o s i J ózef
Waczyński. Wstęp na wszystkie czwartkowe
wydarzenia promujące znajomość historii
wolny!
WJC

HARCERSKA STRONA

„Gazeta w Choroszczy”

nr 163

gazeta.choroszcz.pl

5

Trzy drużyny ZHP w gminie Choroszcz!
„Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie,
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy
I świeć przykładem, świeć!”

Głosi pieśń „Harcerskie ideały” i dziesiątki młodych mieszkanek
i mieszkańców gminy Choroszcz tworzących drużyny zrzeszone
w Związku Harcerstwa Polskiego, w 8. Szczepie Drużyn
Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych. Marzec
2017 pięknie zapisał się w historii harcerstwa w Choroszczy, bo
25 III powstała nowa, już trzecia w gminie drużyna, zrzeszająca
harcerzy starszych. Ale zaczniemy od najmłodszych.

1 Choroszczańska Gromada Obronna “Skarby Ziemi” w marcu
tego roku skończyła dwa lata. Jej drużynową jest pwd. Marta
Bokun, a przybocznymi są dh. Klara Kardasz i dh. Kornelia
Lenczewska. Zbiórki odbywają się w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w piątki w godzinach
17:00-19:00 choć gdy tylko pogoda
pozwoli wychodzimy na zewnątrz.
Żółto-pomarańczowe dumnie nosi dziś
prawie 30 zuchenek i zuchów w wieku
6-10 lat.

Już czwarty rok działa w Choroszczy 1 Choroszczańska Drużyna
Harcerska “Solum” im. Elżbiety Zawackiej ps. “Zo”. Drużyna
zrzesza niespełna 40 młodych osób w wieku 10-13 lat.
Drużynową jest pwd. Weronika Miastkowska zaś przybocznymi
są dh. Zuzia Siemieniuk oraz dh. Krzysztof Polak. Zbiórki
odbywają się w soboty w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu lub na świeżym powietrzu.
I na koniec najmłodsza jednostka: 1 Choroszczańska Drużyna
Starszoharcerska na próbie. Jej drużynowym jest dh Piotr
Kadysz, jako przyboczna pomaga mu dh. Aneta Ambroziak.
To drużyna dla osób w wieku 13-16 lat. Ma za sobą pierwsze
zbiórki a w planach wiele ciekawych wędrówek, zajęć
i sprawności do zdobycia. Od pierwszych chwil na zbiórki
uczęszcza kilkanaście osób a to oznacza, że idea harcerstwa
przyjęła się wyśmienicie wśród choroszczańskich uczniów.
Gratulujemy całej organizacji pięknego rozwoju i życzymy
dalszych wspaniałych osiągnięć!

Harcerstwo uczy i wychowuje, kształci w duchu patriotyzmu,
pamięta o potrzebie rozwijania umiejętności współpracy.
To wszystko w atrakcyjnych formach: Harcerze organizują gry
patrolowe, gry terenowe, wycieczki rowerowe, wędrówki po
Narwiańskim Parku Narodowym, spacery śladami miejsc
historycznych, gry w parku linowym, podchody, naukę dobrych
manier, a ponadto wyjazdy: trzydniowe biwaki, Harcerską Akcję
Zimową (w czasie ferii) oraz Harcerską Akcję Letnią –
dwutygodniowe obozy (na wakacje) – wymienia drużynowa dh.
Weronika Miastkowska.

Dlaczego warto wstąpić już teraz w szeregi harcerstwa?
Harcerstwo jest czymś więcej niż dodatkowymi zajęciami poza
szkołą. To sposobność na działanie w grupie, przełamywanie
swoich barier, poznawanie świata i ludzi w najlepszy, moim
zdaniem, sposób. To wywoływanie uśmiechu wśród dzieci,
dawanie szansy na nabranie pewności siebie i wiary w swoje
możliwości. Od małego uczymy dzieci, że najważniejsze jest to co
sobą reprezentujesz: nie jest istotny zasób por ela rodziców, to
gdzie mieszkasz lub w jakich chodzisz ubraniach. Tu każdy jest
równy, każdy coś wnosi i każdy jest bardzo ważny. Pokazujemy, że
otaczająca rzeczywistość jest w naszych rękach, czasami
wystarczy po nią sięgnąć. W jakim innym miejscu nauczysz się
grać na gitarze za darmo (z pomocą starszego druha, który
cierpliwie wysłucha Twoich pierwszych brzdęków i prawie się
z Ciebie nie śmieje), zwiedzisz tyle przepięknych miejsc (choć
fakt, możesz być zmęczony bo kilkanaście kilometrów w sobotni
poranek „samo się nie zrobi” ale uwierz nam: następnym razem
pójdzie o niebo lepiej), będziesz spał w lesie i pił herbatę z malin
(uwaga na mrówki, mrowisko może i jest miękkie ale nie jest
najlepszym posłaniem). Gdzie indziej starszy kolega, np.
zastępowy, poda Ci pomocną dłoń w lesie, pokaże jak upiec
zjadliwą kiełbaskę, klepnie po ramieniu jak coś Ci nie wyjdzie,
będzie siedział nocami rozpisując Tobie zbiórki?
Wszystko dzieje się tu i teraz. Harcerze nie lubią tracić czasu,
zawsze łapią chwilę. Gdyby było inaczej: dlaczego w Choroszczy
mielibyśmy prawie 100 osób w harcerskim mundurze?
Jak skontaktować się z drużynowymi i dowiedzieć się, kiedy
i gdzie odbędzie się najbliższa zbiórka?
– pdw. Marta Bokun – tel. 881 733 904
– pwd. Weronika Miastkowska – tel. 692 081 596
– dh Piotr Kadysz – tel. 535 333 045
red., fot. z arch choroszczańskich harcerzy
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Międzynarodowy Dzień Teatru Wiersze, czyli piosenki
w Przedszkolu Samorządowym

W poniedziałek 27 marca
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym
roku mieliśmy przyjemność
świętować ten ważny dzień
z naszymi gośćmi – klasą I A
z wychowawczynią panią
Barbarą Miezianko oraz I B
z wychowawczynią panią
Dorotą Bok.
Na początku dzieci z kółka
t e a t r a l n e g o Te a t r a l i n k i
z naszego przedszkola zaprezentowały przedstawienie pt.
„Galima as z miesiącami”.
Dzięki temu wspólnie
przypomnieliśmy sobie nazwy
m i e s i ę c y o ra z p ó r ro k u .
Mieliśmy również okazję
posłuchać fragmentów utworu
„Cztery pory roku” Antonio
Vivaldiego.
Następnie klasa I A, pięknie
ucharakteryzowana, zaśpiewała piosenkę i przedstawiła
wiersze o zwierzętach.
Na koniec cztery wróżki z klasy I
B pięknie i z przejęciem recytował y wiersz o teatrze, a
następnie dziewczynki zaprezentowały pełen energii układ
taneczny.

Dzień pizzy
w Barszczewie

Wszyscy świetnie się bawiliśmy
n a ws p ó l ny m s p o t ka n i u .
Oprócz ciekawej części
artystycznej mogliśmy się
spotkać ze starszymi kolegami
i koleżankami, którzy jeszcze
tak niedawno wspólnie z nami
się bawili w naszych przedszkolnych salach. Starsze dzieci
były pod wrażeniem występów
młodszych kolegów. Z kolei
przedszkolaki z zazdrością
patrzyły na swoich tylko nieco
starszych kolegów, którzy jakoś
tak wydoroślali i spoważnieli
przez ten rok w szkole.
Takie spotkanie są niezwykle
ważne w edukacji dzieci. Dzięki
nim mogą one zaprezentować
zdobyte umiejętności i poczuć
prawdziwą dumę z tego, że ich
trud włożony w naukę wiersza
czy piosenki zostaje dostrzeżony i doceniony.
Dziękujemy pani Barbarze
Miezianko i pani Dorocie Bok za
wspólne przygotowanie tej
uroczystości i za wspaniałą
atmosferę, którą wspólnie
udało nam się stworzyć.
Małgorzata Hubbell,
Aneta Wysocka

Dnia 17 lutego w Zespole Laureaci konkursu:
Szkół odbył się konkurs KLASY 4-6
„Wiersze, czyli piosenki”.
Kategoria piosenka:
I miejsce – Amelia
Był on związany z realizowaną Ramotowska kl. 6c, II miejsce –
przez nauczycieli bibliotekarzy, Joanna Kamieńska kl. 6a, III
języka polskiego i edukacji miejsce – Marcjanna Popko i
wczesnoszkolnej innowacją Maja Koc kl. 4a
pedagogiczną „Czytanie to Wyróżnienie: Justyna Baszeń i
s za n s a n a s p o t ka n i e … – Maja Koc kl. 4a; Marta Olik
warsztaty z literatury”. Celem kl.5b; Amelia Kosowsska,
konkursu było wzbudzenie Emilia Mikulska, Gabriela
chęci do poznawania literatury, D z i e r ż e k k l . 4 c , P a w e ł
w tym przypadku liryki. Wiersz Zahorenko, Martyna Łuka,
to także bardzo często tekst Oliwia Drozdowska kl. 4a
piosenki. Wielu wykonawców Kategoria recytacja:
ma w swoim repertuarze I miejsce – Aniela Popko kl. 6c,
piosenki, których autorami są II miejsce – Klara Kardasz kl. 5a,
III miejsce – Zoﬁa Ostrowska kl.
poeci.
Konkurs cieszył się dużym 4b
zainteresowaniem. Udział GIMNAZJUM
wzięli uczniowie z klas IV – VI
SP i I – III PG. Każdy uczestnik Kategoria piosenka:
mógł w ykazać się swoim I miejsce – Agata Rusek i
talentem recytatorskim lub Natalia Zgiet kl.2a, II miejsce –
w o k a l n y m . N i e k t ó r z y Hanna Czulewicz kl. 1d, III
uczniowie przygotowali stroje i miejsce – Emilia Trojanowska
choreograﬁę. Wszyscy pięknie kl. 2b; Michalina Jarocka kl. 1c
śpiewali i recytowali. Jury w Nagroda specjalna: Michał
składzie: pani Wicedyrektor: Pietruczuk kl. 2d
M a r t a O w c z a r c z u k , k s . Kategoria recytacja:
S e b a s a n S u m , p . B e ata I miejsce – Gabriela Krysztopik
C w a l i n , p . M a ł g o r z a t a kl. 3c, II miejsce – Patrycja
C z u l e w i c z , p . M o n i k a Chudzińska kl. 1b, III miejsce –
Popławska, p. Mariusz Sawicki, Kinga Marciszewska kl. 1b,
p. Celina Zubrycka miało Amelia Szumska kl. 1b
Joanna Gaweł
trudny wybór.
Walentyna Litwin

Znani w naszej Znowu zakwitły krokusy
miejscowości
czytają swoje
książki
z dzieciństwa

9 lutego obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Pizzy.
Mimo że nie jest to popularne
święto a przysmak ten nie
znajduje się w Piramidzie
Zdrowego Odżywiania, o W Zespole Szkół w Choroszczy
której ciągle przypominamy w poniedziałek 13 marca 2017
ro ku o d b y ł o s i ę t r ze c i e
naszym przedszkolakom.
spotkanie z cyklu „Znani
W tym dniu postanowiliśmy w naszej miejscowości czytają
zrobić wyjątek i wspólnie swoje książki z dzieciństwa”.
z dziećmi przygotowaliśmy Tym razem swoją obecnością
w przedszkolu swoją własną zaszczycił nas Ksiądz Leszek
p i z zę . Pr ze d sz ko l a k i p o d Struk –proboszcz tutejszej
c z u j n y m o k i e m w y c h o - paraﬁi rzymskokatolickiej.
wawczyni uczestniczył y
w robieniu pizzy. Gdy ciasto W spotkaniu uczestniczyły
było już gotowe dzieci same czwarte i piąte klasy szkoły
skomponowały pizzę, która p o d s t a w o w e j . Z d u ż y m
powędrowała do kuchni, aby zainteresowaniem słuchały
się upiec. Zapach pizzy unosił opowiadania pt. ”Aniołek w
się po całym przedszkolu i nie k l a t c e ” k s . M i e c z y s ł a w a
sposób było jej się oprzeć. M a l i ń s k i e g o , k t ó r e
Trzeba przyznać, że wyszła ona przygotował i zaprezentował
bardzo smaczna i szybko k s . p ro b o s zc z . J e s t e ś my
zniknęła z talerzyków więc przekonani, że uczniowie
pozostaje nam tylko podzielić sięgną po tę lekturę.
Joanna Gaweł
się zdjęciami.
Walentyna Litwin
Anna Białobłocka

Ciepłe i słoneczne dni jeszcze
przed nastaniem pierwszego
dnia wiosny 2017 roku
sprawiły, że na skwerku przed
Zespołem Szkół w Choroszczy
po raz kolejny zakwitły żółte
krokusy.
Kilkadziesiąt cebulek tych
roślin zostało posadzonych
przez uczniów klas pierwszych i
drugich gimnazjum w listopadzie 2016 roku w ramach
realizacji międzynarodowego
Projektu „Krokus” we
współpracy z Żydowskim
Muzeum „Galicja” w Krakowie
oraz Irlandzkim Towarzystwem
E d u ka c j i o H o l o c a u ś c i e .
Cebulki przetrwały zimę, a już
na początku marca wykiełkowały z ziemi pierwsze zielone

listki, a z każdym kolejnym
dniem pojawiały się malutkie
kwiaty. Teraz już wszystkie
krokusy pięknie zakwitły.
Żółte krokusy, które rosną
przed naszą szkołą, upamiętniają półtora miliona
żydowskich dzieci oraz tysiące
dzieci innych narodowości
zamordowanych w czasie II
wojny światowej. Kolor
kwiatów nawiązuje do żółtych
gwiazd Dawida, które Żydzi
zmuszeni byli nosić w wielu
krajach okupowanych przez
nazistowskie Niemcy. Ten
symbol miał ich upokorzyć,
napiętnować i odizolować od
reszty społeczeństwa.
Na terenie okupowanej Polski
Żydom nakazano zakładać
b i a ł e o p a s k i z n i e b i e s ką

EDUKACJA

Pani Pielęgniarka z wizytą
u przedszkolaków w Złotorii
23 lutego 2017 roku do
przedszkolaków w Złotorii
z wizytą przyszła Pani
pielęgniarka - Kamila
Roszkowska, nie była to
jednak wizyta w celu badania
dzieci, a przybliżenia im
swojego zawodu, a także
promocji zdrowia.
W czasie zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób
możemy zapobiegać infekcjom, jak należy dbać o siebie,
o własne zdrowie, jak należy się
właściwie odżywiać, a także jak
przestrzegać zasady higieny i
zdrowego stylu życia.
Przedszkolaki miały okazję
poznać zawód pielęgniarki,
dowiedziały się na czym on
polega, a także został y
uświadomione jak bardzo
ważny i odpowiedzialny jest to
zawód.
Pani pielęgniarka pokazała
również dzieciom niezbędne
narzędzia, które są potrzebne
w j e j p r a c y. N a j w i ę k s z y

entuzjazm i zaciekawienie
wywołał stetoskop, a także
możliwość posłuchania bicia
s w e g o s e r c a l u b ko l e g i /
koleżanki. W dniu odwiedzin
Pani Kamili nawet strzykawka,
choć bez igły, nie wzbudziła w
dzieciach lęku.
Chętnie ją oglądały, dotykały, a
tuż po wizycie Pani pielęgniarki
chętnie robiły sobie i Paniom
zastrzyki na „niby”!. Na koniec
zajęć w ramach podziękowania
dzieci zatańczyły ulubiony
taniec, którego niedawno się
nauczyły.
Dziękujemy serdecznie Pani
Ka m i l i Ro sz kows k i e j za
poprowadze nie zaję ć , za
przybliżenie dzieciom zawodu
pielęgniarki, za miło spędzony
razem czas. Mamy nadzieję, że
teraz wizyta w przychodni
w razie choroby dla naszych
maluszków będzie czymś
przyjemnym.
Emilia Kołodko

Pasowanie na czytelnika

22 marca 2017r. w Szkole
Podstawowej w Choroszczy
odbyło się Pasowanie na
Czy telnika uczniów klas
pierwszych.
To już tradycja w naszej szkole,
że pierwszoklasiści wstępują w
poczet czytelników. Cała
impreza czytelnicza rozpoczęła
się od przedstawienia
przygotowanego przez
uczniów kl. 2c pod kierunkiem
pani Agnieszki Zajko, następnie
pani Magdalena Rutkowskaszkolny logopeda, poćwiczyła z
dziećmi świszczącymi wierszykami poprawną wymowę, a
na koniec odbył się krótki
gwiazdą Dawida.
Żółte krokusy posadzone przez
uczniów mają wymiar symboliczny. Nie tylko przypominają
nam o naszych rówieśnikach,
którzy stracili życie w wyniku
Holocaustu i I I wojny
światowej, ale są również
zwiastunami wiosny oraz
budzącej się natury. Krokusy to
kwiaty piękne, ale delikatne
i kruche tak jak ludzkie życie.
Kiedy rozkwitają zdają się
mówić, iż nawet w obliczu
najbardziej tragicznych
wydarzeń, życie trwa, a wraz
z nim nadzieja.
W ramach projektu „Krokus”
uczniowie naszej szkoły wezmą
jeszcze udział w zajęciach
antydyskryminacyjnych
kształtujących postawę

sprawdzian znajomości bajek
i baśni, wierszy i lektur szkolnych. Uczniowie zdali test
celująco!!! W obecności pani
Dyrektor Danuty Małyszko oraz
wychowawców klas odbyło się
Pasowanie na Czytelnika.
Uczniowie obiecali czytać
książki, dbać o nie, pamiętać o
regulaminie wypożyczeń i być
przyjacielem książek.Czytelnicy
na zakończenie otrzymali
dyplomy i przygotowane przez
p a n i ą Re n atę R a j ews ką i
uczniów kl.2a zakładki do
książek. Witamy w gronie
czytelników. !!! Czytanie jest w
modzie!!!
Marzanna Szumkowska
nauczyciel bibliotekarz
szacunku i tolerancji wobec
innych narodów, kultur i religii,
a także w konkursach na temat
Holocaustu oraz życia i działalności Janusza Korczaka
na rzecz dzieci.
Wspólna realizacja Projektu
„Krokus” jest dla uczniów
naszej szkoły nie tylko doskonałą lekcją historii, która
przypomina, że pamięć
o przeszłości pozwala kształtować nam nas samych i naszą
przyszłość w wolnym kraju bez
nienawiści, ale przede
wszystkim uczy szacunku do
drugiego człowieka i wrażliwości na ludzką krzywdę.
Ewa Zalewska
koordynator projektu

KULTURA

„Gazeta w Choroszczy”

Instalacja kultury w gminie Choroszcz

Rozpoczęliśmy projekt Instalacja kultury
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury.
Pierwsze kroki zostały już zrobione:
rozpoczęliśmy diagnozę potrzeb kulturalnych
społeczności lokalnej. Niektóre spotkania już za
nami, ale nadal wszyscy mieszkańcy gminy
Choroszcz mają szansę na udział w spotkaniu
i rozmowę o swoich pomysłach i spostrzeżeniach
na temat kultury w gminie.
Dotarliśmy już do mieszkańców m. in. Łysek,
Porosłów, Jeronik, czy Kruszewa. Rozmowy
w wiejskich świetlicach to okazja do poznania
i otwarcie drzwi do współpracy. W kreatywnej
atmosferze rozmawiamy o tym, jakich wydarzeń
i imprez brakuje mieszkańcom, jakie są dobre
i słabsze strony naszych działań, co wymaga
dopracowania, a co warto kontynuować.
Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie
z młodzieżą gimnazjalną z Zespołu Szkół
w Choroszczy: ich wizja kultury jest bardzo
kreatywna i warta uwagi.
Dzięki programowi, w II etapie realizacji zadania,
będziemy mieli szansę, by wspólnie
z mieszkańcami przeprowadzić zaproponowane
przez nich działania. Dzięki funduszom z NCK
najlepsze z propozycji zostaną zrealizowane
jesienią tego roku. Ale już teraz zachęcamy do
myślenia o tym, jakie nowe wydarzenia
kulturalne przydadzą się w naszej gminie.
Przed nami jeszcze kilka spotkań. Zapraszamy do
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Kabaret pod Wyrwigroszem gościł w Choroszczy

odwiedzenia w Centrum, by porozmawiać
o pomysłach oraz popracować nad ich realizacją.
Najbliższe spotkania odbędą się:
19 kwietnia o godz. 19:00 w świetlicy
w Klepaczach (dla mieszkańców Klepacz
i Turczyna)
26 lutego 2017 roku Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy rozbrzmiewało
25 kwietnia o godz. 18:00 w świetlicy salwami śmiechu. Na scenie wystąpił Kabaret
w Żółtkach (dla mieszkańców Żółtek i Dzikich)
pod Wyrwigroszem z nowym programem
artystycznym, VariAte. Wypełniona po brzegi
26 kwietnia o godz. 18:00 w świetlicy
aula co chwila rozbrzmiewała gromkim
w Barszczewie (dla mieszkańców Barszczewa, śmiechem i oklaskami. Wszystkiemu winien
jest Kabaret pod Wyrwigroszem, który
Kościuk, Zaczerlan, Oliszek i Gajownik)
przyjechał do choroskiego Centrum po raz
pierwszy. Zaprezentowano skecze, które od
27 kwietnia o godz. 17:00 w świetlicy OSP
dawna cieszą się popularnością widzów, a
w Choroszczy (dla mieszkańców Choroszczy
także świeże gagi, którymi szybko podbito
i Ruszczan)
serca widzów.
Podczas niemalże dwugodzinnego występu
mogliśmy śmiać się między innymi z nowej
27 kwietnia o godz. 19:00 w świetlicy OSP
w Złotorii (dla mieszkańców Złotorii i Babina) przygody, która przytraﬁła się rodzinie
Kresowiaków, czy skeczu „Kot”, który wpisany
został w nasz region. Nie zabrakło też żartów
Na spotkania zapraszamy wszystkich
politycznych, tak bardzo charakterystycznych dla
mieszkańców. Być może to w Państwa
twórczości Kabaretu, zrobionych z wyczuciem
miejscowości zostanie zrealizowane wydarzenie i dystansem. Artyści żartowali z twórców muzyki
Państwa marzeń!
fot. Marek Sokół
tekst M-GCKiS

A już 9 kwietnia (niedziela) zapraszamy na Rynek w Choroszczy. Stanie
tam Instalator kultury - miejsce, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł
usiąść i porozmawiać z nami o naszej wspólnej przestrzeni - kulturze!
Zapraszamy od 10:00 do 14:00.

popularnej: tańczyli i śpiewali niczym
parodiowani gwiazdorzy. Zmienione słowa
piosenek komentowały w humorystyczny
sposób najbardziej kontrowersyjne wydarzenia
ostatnich miesięcy. Mogliśmy spojrzeć na wiele
spraw nie tylko z dystansu, ale też z przymrużeniem oka.
Kabaret pod Wyrwigroszem dostarczył nam
wielu wrażeń. Łukasz i Beata Rybarscy, Maurycy
Polaski i Andrzej Kozłowski podbili serca
publiczności, która sprowokowała artystów do
podwójnego bisowania. Miłym akcentem było
spotkanie aktorów kabaretowych z najgorliwszymi fanami po zakończeniu spektaklu.
Warto tez wspomnieć, że Beata Rybarska oraz
Andrzej Kozłowski wywodzą się z Białegostoku.
Serdecznie dziękujemy publiczności za liczne
przybycie, a Kabaretowi za występ pełen wrażeń.
Z pewnością pozostanie on na długo w pamięci
widzów.
M-GCKiS

Dzień Kobiet w M-GCKiS
Z okazji Dnia Kobiet dyrektor Przemysław
Waczyński i męska część pracowników MGCKiS w Choroszczy składają wszystkim
Paniom najlepsze życzenia!
Zdrowia, spełnienia marzeń, a przede wszystkim
w i e l u e m o c j i z w i ą za ny c h z a k t y w ny m
uczestnictwem w życiu kulturalnym gminy.
Zachęcamy, by obecność Pań w atrakcjach
przygotowywanych w domu kultury była jak
największa, a satysfakcja z uczestnictwa
gwarantowana! Tradycją lat ubiegłych dyrektor
i pracownicy M-GCKiS składali życzenia paniom
na ulicach Choroszczy, obdarowując je pięknym
kwiatem.
M-GCKiS
Radosnych, pogodnych i zdrowych świąt Zmartwychwstania Pańskiego pełnych wiary,
nadziei i miłości, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
wszystkim swoim członkom i sympatykom oraz czytelnikom „Gazety w Choroszczy”
życzy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
***
Pełnych miłości, radości i nadziei Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja
życzy Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr 15
***
Bożej radości w święto Zmartwychwstania Pańskiego
życzy choroszczański oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi

Kino w Choroszczy krzepnie!
Cieszymy się, że blisko pół setki osób uczestniczyło w pierwszej w tym roku w Centrum projekcji
ﬁlmu: „Bernade a. Cud w Lourdes”. Projekcję ﬁlmu 12 lutego poprzedził prelekcją ks. Łukasz
Borowski wikariusz choroszczańskiej paraﬁi św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.
W niedzielę 26 marca po raz drugi w tym roku odbyła się projekcja ﬁlmowa będąca owocem
współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i Paraﬁalnego Oddziału Akcji
Katolickiej. Tym razem choroszczańscy miłośnicy kina mogli zobaczyć „Cris adę” w reż. Deana
Wrighta. Wprowadzenie do ﬁlmu wygłosił diakon Jacek.
Wydarzenia zostały zaproponowane przez Paraﬁalny Oddział Akcji Katolickiej, a ideę wsparło
czynem Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Miłośników kina religijnego
zapraszamy na kolejne projekcje, najbliższa z nich w marcu. O szczegółach poinformujemy wkrótce,
czytajcie stronę gazeta.choroszcz.pl!
WJC/M-GCKiS
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Wieczór z historią: wystawa „Zagłada dworów
w woj. białostockim po roku 1939”
i spotkanie o ks. Józeﬁe Obrembskim
Wernisaż wystawy „Zagłada dworów w województwie
białostockim po roku 1939” i spotkanie o ks. Józeﬁe
Obrembskim odbyły się 6 kwietnia. O 17:00 w MiejskoGminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy miało
miejsce oﬁcjalne otwarcie choroskiej ekspozycji wystawy
autorstwa dr Ewy Rogalewskiej i dr. Łukasza LubiczŁapińskiego. Uroczystość rozpoczęła prelekcja dr. Łukasza
Lubicz-Łapińskiego z Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN
w Białymstoku, który następnie oprowadził po ekspozycji.
Celem wystawy czynnej w Centrum do końca kwietnia jest
ukazanie losów właścicieli ziemskich stanowiących elitę II
Rzeczypospolitej, którzy poddawani byli represyjnej polityce
okupanta sowieckiego i niemieckiego.
Poprzez akcję AB Katyń ludność polska została poddana
eksterminacji ﬁzycznej, a ich majątki bezprawnie zagrabione.
Wystawa prezentuje życiorysy osób dotkniętych aresztowaniami, deportacjami, zesłankami do sowieckich łagrów
i niemieckich obozów koncentracyjnych.
Materiał źródłowy stanowią wspomnienia i źródła archiwalne
ukazane na fotograﬁach, skanach map, dokumentach
administracyjnych dotyczących likwidacji majątków i represji
jakim poddawana była ludność polska po 1939 roku.

Wystawa ukazuje historię dworów warstwy ziemiańskiej, która
została całkowicie wymazana z polskiego krajobrazu.
Bezpośrednio po wernisażu odbyło się, z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy, spotkanie o ks. prałacie Józeﬁe
Obrembskim. Prelekcję wygłosił Józef Waczyński, następnie był
wyświetlony ﬁlm dokumentalny.
M-GCKiS
fot. zbiory IPN

Teatralne soboty dla najmłodszych w M-GCKiS!

Choroszcz, 26 kwietnia
Plac Z. Brodowicza
przy Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
zaprasza najmłodszych widzów na wspólną podróż przez baśń
Carlo Collodiego w wykonaniu Teatru Forma.
Pinokio to jedna z najwybitniejszych powieści literatury
dziecięcej, która opowiada przede wszystkim o poszukiwaniu
człowieczeństwa. Niesforny drewniany pajacyk, wiedziony
chęcią poznania świata, opuszcza opiekuna i ucieka z domu…
Nie słucha przestróg Świerszcza oraz napomnień Dobrej Wróżki,
będącej uosobieniem mądrej matki. Pragnie się jedynie bawić
i korzystać z życia z przyjaciółmi, którzy nie zawsze okazują się
prawdziwi i szczerzy. Wiele przygód Pinokio przeżyje, nim
zrozumie, jakich niewłaściwych wyborów dokonywał.
Po spektaklu dzieci będą miały możliwość zapoznania się
z teatralnymi rozwiązaniami jakie dają – bogata scenograﬁa
różnorodne kukły.
Termin: 8 kwietnia, godzina 11:00
Miejsce: aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu

„Historia Roja” w Choroszczy

Centrum Kultury partnerem
Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie.
„Pipi Pończoszanka”
niebawem w Choroszczy
Bilety – 5 zl/osoba
Bilety dostępne w biurze Centrum i przed spektaklem,
zapraszamy serdecznie!
tekst O.SzG/M -GCKiS
fot. Teatr Forma

Teczka dyrektora odnaleziona!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
z ogromną przyjemnością ogłasza, iż jest tegorocznym
regionalnym liderem, organizowanego już po praz piąty, przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
oraz Teatr Pinokio w Łodzi, programu Lato w teatrze,
ﬁnansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Realizowany projekt nosi nazwę „Pippi
Pończoszanka”.

3 marca 2017 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy odbyła się projekcja ﬁlmu „Historia Roja”
i spotkanie z reżyserem, Jerzym Zalewskim. Zgromadzona
publiczność miała okazję do zadania pytań twórcy, zarówno
tych o historię pokazaną na ekranie, jak i o trudności, jakie
napotkał podczas realizacji ﬁlmu.
„Historia Roja” to ﬁlm opowiadający o jednym z żołnierzy
wyklętych, Mieczysławie „Roju” Dziemieszkiewiczu. Trudna
opowieść, związana z okresem powojennym w Polsce, każe
stawiać wiele pytań o historię naszego państwa. „Historia Roja”
przybliża nam wydarzenia lat 40-tych i 50-tych, prowokując do
spojrzenia na współczesność poprzez pryzmat minionych lat.
Po projekcji ﬁlmu publiczność miała okazję uczestniczenia
w spotkaniu z jego reżyserem, Jerzym Zalewskim. Opowiedział
on między innymi o procesie tworzenia obrazu, a także
o trudnościach, jakie napotkał mierząc się z ekranizacją
podjętego tematu.
Serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Zalewskiemu za przybycie
do Choroszczy ze swoim pięknym i poruszającym ﬁlmem,
panu Adamowi Radziszewskiemu za pomoc w organizacji
wydarzenia, a także przybyłym widzom. Projekcją ﬁlmu
i spotkaniem z reżyserem uczciliśmy narodowy Dzień Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych, który przypada 1 marca.
tekst i fot.: M-GCKiS

10 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy odbyła się gra miejska „Teczka Dyrektora”. Zabawa
polegała na rozwiązywaniu szeregu logicznych zagadek, które
w ostateczności miały doprowadzić do odnalezienia rzeczonej
teczki i z dumą ogłaszamy, że wszystkie grupy podołały zadaniu.
Co więcej, najszybsza grupa poradziła sobie z rozwiązaniem
tajemnicy w 19 minut i 58 sekund. M-GCKiS dziękuje wszystkim
uczestnikom (a było ich aż 31 osób!) za wzięcie udziału w zabawie
i zapraszamy na przyszłe wydarzenia w naszym centrum kultury.
M-GCKiS

Lato w teatrze to projekt społeczny, którego celem jest
docieranie do miejsc pozbawionych łatwego dostępu do
wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki
dla dzieci. Rokrocznie, ze spektaklem granym w namiocie
cyrkowym i działaniami edukacyjnymi, odwiedzamy wiele
miejscowości z całej Polski, nawiązując współpracę z lokalnymi
ośrodkami kultury.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu nawiązało
współpracę z ośrodkiem w Tykocinie i Turośni Kościelnej.
Powstała w ten sposób sieć ośrodków, wspólnie realizuje projekt
w danym regionie. Sieci ośrodków wspólnie organizują
wakacyjne przyjazdy namiotu cyrkowego do każdej
z miejscowości.
Na tę część składają się: spektakl prezentowany w namiocie
cyrkowym, parada, koncert oraz warsztaty dla dzieci. Pobyt
namiotu w miejscowości trwa dwa dni. Szykuje się moc atrakcji
dla dzieci i młodzieży.
Szczegóły programu i terminy prezentowanych spektakli
i warsztatów będziemy podawać na bieżąco na naszej stronie
i fanpagu.
M-GCKiS

KULTURA - ZAPROSZENIA NA KONKURSY
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy wraz z Miejską Biblioteką
Publiczną serdecznie zapraszają do udziału
konkursie recytatorskim.
Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz
najstarszy rocznik przedszkolaków. Ważne, aby
uczestnicy mieszkali w gminie Choroszcz. Wiersze
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powinny być związane z Choroszczą lub obszarem
gminy Choroszcz poprzez tematykę i, lub osobę
autora. Dopuszcza się prezentację własnego
utworu. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do
20 kwietnia, a ﬁnał odbędzie się 26 kwietnia
o 9:00 w Centrum. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie kultura.choroszcz.pl.
Nagrodami będą książki oraz przybory szkolne.
M-GCKiS

Burmistrz Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Urząd
Miejski zapraszają dzieci i młodzież mieszkającą na terenie gminy Choroszcz do udziału w
konkursie o tematyce ekologicznej pt. „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”. Nagrodami
głównymi jest 14 rowerów!
Patronat medialny nad konkursem pełnią „Gazeta w Choroszczy”, „Głos Choroszczy” i Twoja
Telewizja Regionalna. Konkurs jest realizowany w ramach zadania pn. „Eko Dzień Dziecka”
doﬁnansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku.
Zasady konkursu są proste, oto one:
REGULAMIN KONKURSU „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”.
1. Kategorie uczestników to grupy:
– przedszkolna (4-6 lat)
– szkolna młodsza (7-11 lat)
– szkolna starsza (12-16 lat)
2. W pracach pomagają rodzice w zakresie technicznym (wykonanie zdjęć w kat. przedszkolnej i
szkolnej młodszej oraz w zakresie technicznym – nagranie zdjęć we wszystkich kategoriach).
3. Termin składania prac to 1 IV – 15 V 2017.
4. Zadaniem uczestników jest opracowanie dziesięciu zasad przyjaciela przyrody – powinny to być
proste, zrozumiałe hasła, slogany.
5. Każde hasło musi być zilustrowane jednym zdjęciem pokazującym „przyjaciela przyrody” tj.
dziecko będące kierownikiem pracy w działaniu będącym realizacją zasady. Każde zdjęcie musi być
zatytułowane tak, jak brzmi zasada oraz musi być opatrzone numerem porządkowym od 1 do 10.
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg i mieć nie mniej niż 1600 px w dłuższym boku.
6. Hasła zdjęcia i skan podpisanej ręcznie karty należy przesłać na adres: kultura@choroszcz.pl, w
temacie listu należy wpisać „KONKURS X ZASAD”. Przypominamy: termin nadsyłania prac mija 15
maja 2017.
7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na festynie Eko Dzień Dziecka 4 czerwca na
Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy i w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
w dniach 5-14 czerwca 2017.
8. Opiekun dziecka wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka oraz publikację pracy
konkursowej w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego oraz na publikację wizerunku dziecka w
związku z odebraniem nagrody.
9. Nagrodami będą indywidualne nagrody: 6 rowerów z kaskami w kat. przedszkolnej, w
pozostałych po 4 rowery, razem 14 sztuk rowerów ze stopkami, w każdej kategorii taka sama ilość
rowerów zostanie przyznana dziewczynkom i chłopcom.
10. Karta konkursowa jest do pobrania na stronie kultura.choroszcz.pl.
M-GCKiS

Oryginalna Kartka
Wielkanocna
Na Konkurs Plastyczny pn. „Oryginalna
K a r t k a W i e l k a n o c n a ”, k t ó r e g o
organizatorem są: świetlica artystyczna
przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz
z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Choroszczy łącznie wpłynęły
63 prace. Udział w konkursie wzięły dzieci
ze szkół podstawowych gminy Choroszcz.
Prace do konkursu można było składać do
27 marca br. 30 marca została powołana
komisja konkursowa, w składzie: Małgorzata
Klimaszewska – Kierownik M- G O P S
w C h o ro s zc z y, p r ze w o d n i c zą c a ; k s .
Bogusław Samsel – Proboszcz paraﬁi
w Złotorii; p. Joanna Czarnecka – Opiekun
świetlicy artystycznej.
Bogactwo prac wykonanych w różnorodnych technikach plastycznych skłoniło
jury do zakwaliﬁkowania aż 51 prac do II
etapu oceny: 22 prac w kategorii kl. I-III i 29
prac w kategorii kl. IV-VI.
Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom za udział w konkursie i wyjątkowe
walory artystyczne nadesłanych wielkanocnych dzieł. Wyniki konkursu już wkrótce
UM
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Rytmy Czasu w Wilnie

17 lutego zespół Rytmy Czasu wystąpił z koncertem w Domu
Polskim w Wilnie. Młodzież dała wspaniały koncert, który
został przyjęty bardzo ciepło przez licznie zgromadzoną
widownię.
Wiadomość o wyjeździe na koncert do Domu Kultury Polskiej
w Wilnie była dla nas miłym zaskoczeniem i natychmiast zrodziło
się pytanie: co zaśpiewać? Zapadła decyzja, że pojedziemy do
naszych rodaków z polskimi pieśniami patriotycznymi. I tak
koncert otwierała piosenka Marka Grechuty „Ojczyzna”.
Następne piosenki ułożyliśmy w cztery bloki tematyczne: I wojna
światowa – zobrazowana legionową piosenką „Wojenko,
wojenko”, II wojna światowa – m.in. wiązanka piosenek
partyzanckich „Czy był taki czas” z ﬁlmu „Stawka większa niż
życie”, okres przemian solidarnościowych – „Hotel Kalifornia” z
repertuaru zespołu The Eagles z tekstem krakowskiego satyryka
Krzysztofa Piaseckiego, czy „Polskie skrzydła” z repertuaru
Danuty Rinn, przyjęte z wyraźnym ożywieniem widowni. Ostatni
blok piosenek to współczesne rozważania nad samym sobą, jak
choćby w piosence „Kiedy rozum śpi”. Zakończyliśmy
Santorowym „Powrócisz tu” w konwencji rockowej ballady.
Utwory przeplatane były wierszami autorstwa m. in. Władysława
Syrokomli i Ignacego Krasickiego.
Sala Domu Kultury Polskiej była zapełniona niemalże w całości i,
co ważne, było dużo młodzieży i dzieci. Sprawiło to nam wielką
radość, jak również standing ova on na zakończenie koncertu.
To po raz drugi w historii zespołu. Po raz pierwszy było na Fes wal
Jazz – Grodno. Jak słusznie zauważyła jedna z naszych koleżanek

żeby poczuć się artystą trzeba wyjechać za granicę. Akustyk
nagłaśniający koncert był pod wrażeniem zarówno koncertu, jak
i aranżacji wykonywanych utworów. Dziękując powiedział, że Dom
Polski w Wilnie dawno nie słyszał tak wyjątkowego koncertu.
Nasz pobyt w Wilnie zakończyliśmy zwiedzaniem miasta wzdłuż
Traktu Królewskiego, a w Ostrej Bramie modliliśmy się za
pomyślność naszą, naszych bliskich i tegorocznych maturzystów
śpiewających w zespole.
Jerzy Tomzik
Wspaniały koncert w wykonaniu zespołu Rytmów Czasu zostanie
na długo w pamięci widowni Domu Polskiego. Nowoczesne
aranżacje znanych utworów patriotycznych traﬁły do odbiorców w
każdym wieku. Na scenie zespół prezentował się znakomicie nie
tylko muzycznie, ale również wizualnie, dzięki strojom
podarowanym przez Burmistrza Choroszczy, który również
sponsorował przejazd zespołu.
Mamy nadzieję, że wspaniały repertuar prezentowany podczas
koncertu w Wilnie, będą niebawem mogli usłyszeć mieszkańcy
Choroszczy i całego Podlasia.
Młodzież, która chciałaby stać się częścią zespołu, zapraszamy na
próby. Odbywają się one we wtorki i piątki w M-GCKiS. Rozwijanie
talentów oraz rozbudzanie miłości do muzyki to tylko dwie z
niezliczonych korzyści płynących z bycia członkiem Rytmów Czasu
– zespołu, który z pewnością zajedzie bardzo daleko.
M-GCKiS
fot. Marek Sokół

Zapraszamy na Podlaski Fes wal Fantastyki, który odbędzie
się w siedzibie M-GCKiS w Choroszczy 22 kwietnia 2017 roku.
Konwent, bo tak przyjęło się nazywać takie imprezy
w środowisku fantastów, pokryje swoim programem
wszystkie grupy wiekowe, więc znajdą się atrakcje i dla dzieci,
i dla dorosłych.
Czym jest Chorcon?
Chorcon jest fes walem hobbystycznym „od fanów dla fanów”
organizowanym przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. Naszym głównym celem jest propagowanie
fantastyki znanej z gier, książek czy ﬁlmów. 22 kwietnia 2017 roku
w siedzibie M-GCKiS w Choroszczy ma się odbyć I edycja naszej
imprezy.
Bloki, których można się spodziewać na imprezie to:
– Blok Gier Fabularnych
– Blok Gier Planszowych (w tym pokazy bitewniaków)
– Blok konferencyjny (prelekcje na tematy związane z fantastyką
i/lub prelekcje popularnonaukowe w kontekście gier, książek czy
ﬁlmów)
– Blok Filmów Krótkometrażowych

CENTRUM KULTURY I SPORTU
10:00-20:00

Przyjdź do nas, a wyleczymy Cię z nudy!
MGCKiS

Dziękujemy za staż!

Dziękujemy Panu Rafałowi Trykoszko za
zaangażowanie, kreatywność i ogrom
pracy, jaki włożył w działalność Centrum
w c za s i e j e s i e n n o - z i m o we go sta żu
zo rga n i zowa n e go p r zez N a ro d owe
Centrum Kultury.
Dziękujemy za pomoc w wielu wydarzeniach
takich, jak Święto Niepodległości, doroczny
koncert świąteczny, turniej tańca dla
najmłodszych czy 154.rocznica wybuchu
powstania styczniowego. Mamy nadzieję, że
zdobyte doświadczenie będzie istotnym
krokiem na drodze kariery na niwie animacji
kultury. Życzymy powodzenia w dalszej
działalności zawodowej i w życiu
prywatnym!
Dyrektor i Pracownicy

Dyrektor M-GCKiS zaprasza
do wspólnych działań na rzecz kultury
Dyrektor Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy zaprasza
wszystkie osoby związane ze
sztuką lub zajmujące się
a m ato rs ko m a l a rst we m ,
graﬁką, rysunkiem i fotograﬁą
działające na terenie gminy
Choroszcz, do współpracy przy
przedsięwzięciach
kulturalnych.

N i e o g ra n i c za my s i ę d o
konkretnej techniki ani stylu,
stawiamy na różnorodność.
Zainteresowanych twórców
prosimy o kontakt pod nr
telefonu 725 357 788
i zapraszamy na wizytę
w Centrum. Razem tworzymy
choroską kulturę!
M-GCKiS
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Ślubowanie nowego radnego

Rada Miejska w Choroszczy 31 marca uzupełniła swój skład o nowego radnego. Komisarz
Wyborczy w Białymstoku, po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Choroszczy, zatwierdził wybór na funkcję radnego w Radzie Miejskiej w Choroszczy Pana Jana
Czarnieckiego.
Pan Jan Czarniecki startował z listy nr 1 KWW Choroszcz Nasza Mała Ojczyzna i w Radzie Miejskiej
w Choroszczy będzie reprezentować Okręg wyborczy nr 5, czyli część miasta Choroszcz,
a mianowicie ulice: J. Słowackiego, Powstania Styczniowego 9, 13, 15, 17, 21, i 26, w tym bloki
o nrach: 8a, 8b, 14, 16, 18, 20, 20a, 22, 24 i 26b. Uroczyste ślubowanie na radnego odbyło się
podczas ostatniej – XXIV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dn. 31 marca 2017r.
Panu Janowi Czarnieckiemu, nowemu Radnemu Rady Miejskiej w Choroszczy życzymy wielu
sukcesów oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.
UM

Droga do Wolności
7 maja 2017r (niedziela) o 10.00 spod pomnika
ks. Jerzego Popiełuszki po raz kolejny wystartuje
bieg pod nazwą „Droga do Wolności – Bieg im.
ks. Stanisława Suchowolca”. Bieg upamiętniający
kapelana środowisk niepod-ległościowych i
solidarnościowych, zamordo-wanego pięć dni
przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu.
Impreza ma także uświadomić że wolności nie
przychodzi łatwo, zawsze trzeba o nią zabiegać,
troszczyć się, a czasem nawet umierać.
Blisko pięciokilometrowa trasa tegorocznego
biegu, którego start rozpocznie się pod spod
pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, wiedzie przez
ulice: Legionową – Mickiewicza-Wiewiórczą –
Myśliwską koncząc na ulicy Suchowolca przy
kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi.
W biegu może uczestniczyć każdy kto chciałby
uczcić pamięć ks. Stanisława. Organizatorzy
zapraszają na bieg praktycznie wszystkich:
pieszych, rowerzystów, rodziców z dziećmi i tymi
mniejszymi i tymi większymi, także osoby
niepełnosprawne. Rejestracja uczestników
odbędzie się w tym samym dniu od godz. 9.00 do
9.45 A uroczysty start nastąpi o godz. 10.00
Organizatorami Biegu są Instytut Pamięci
Narodowej, Związek Piłsudczyków, Klub
Więzionych Internowanych Represjonowanych,
Stowarzyszenie Patriotyczna Jagiellonia,
Chorągiew Białostocka ZHP im. hm. Ryszarda
Kaczorowskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Dla wszystkich uczestników biegu
organizatorzy przygotowali niespodzianki.
O szczegółach biegu będziemy Państwa
informować na stronie www.gazeta.chorszcz.pl.
Zapraszamy!!!
org.

Warsztaty o budżecie
obywatelskim
w Choroszczy

W czwartek 2 marca z inicjatywy Fundacji Pole
Kultury w gościnnych murach MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbyły się warsztaty ewaluacyjne
budżetu obywatelskiego miasta Choroszcz.
Warsztaty poprowadził Dariusz Kraszewski od
lat monitorujący działanie mechanizmów
partycypacyjnych (tj. budżety obywatelskie
i fundusze sołeckie) w ramach ogólnopolskiej
akcji Masz Głos.
Uczestnicy, choć nieliczni, zadawali wiele pytań,
zgłaszali pomysły i dzielili się opiniami, dzięki
czemu powstała obszerna warsztatowa notatka
pełna inspiracji. Oczywiście została ona
przekazana samorządowcom gminy Choroszcz,
aby debatowali o kolejnej edycji bogatsi
w wyniki warsztatów. Zachęcamy do lektury
i polecamy inne wydarzenia akcji Masz Głos!
Fundacja Pole Kultury
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Gmina Choroszcz
Dzielnicowy bliżej nas,
także w gminie Choroszcz z pokaźnym wsparciem
Policjanci z Posterunku Policji w Choroszczy,
podjęli współpracę z Urzędem Miejskim w na modernizację sieci
Choroszczy, za którego pośrednictwem chcą
informować mieszkańców o podejmowanych wodno-kanalizacyjnej
w gminie działaniach w zakresie bezpieZarząd Województwa Podlaskiego – Instytucja
czeństwa. Jedną z takich inicjatyw jest
Zarządzająca
Regionalnym Programem
program „Dzielnicowy bliżej nas”.
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na
„Dzielnicowy bliżej nas” jest to program, który lata 2014-2020 na początku lutego ogłosiła
został zainicjowany przez Ministerstwo Spraw nabór wniosków o doﬁnansowanie projektów
Wewnętrznych i Administracji i ma on na celu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
zmianę roli policjanta w społeczeństwie – Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI.
a mianowicie, aby z funkcjonariusza pracującego
zza biurka, był on bliżej obywatela; tylko Ochrona środowiska i racjonalne gospowówczas bowiem dzielnicowy zdobędzie darowanie jego zasobami, Działania 6.2
rozeznanie na temat zagrożeń bezpośrednio Ochrona wody i gleb. Gmina Choroszcz,
dotykających mieszkańców oraz stanowiących spośród zgłoszonych projektów otrzymała
naoczne niebezpieczeństwo.
jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą sumę
Jakie działania w ramach programu są doﬁnansowania, w wysokości bagatela –
podejmowane w naszej gminie? Dzielnicowi
niemal 20 mln zł.
w gminie Choroszcz na każde półrocze ustalają
działania priorytetowe. Każdy dzielnicowy
w porozumieniu z kierownikiem posterunku Projekt zgłoszony przez Gminę Choroszcz, a
ustala te działania oddzielnie, odrębnie dla nominalnie realizowany przez Zakład Energetyki
swojego rewiru, za który jest odpowiedzialny. Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W drugim półroczu 2016 roku było to objęcie nowi nazwę „Rozbudowa i przebudowa
szczególnym nadzorem skweru na Rynku 11 oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z
Listopada w Choroszczy oraz rejonu sklepu
spożywczego w Rogowie. Przeprowadzone u p o r zą d kowa n i e m go s p o d a r k i wo d n o działania i akcja informacyjna pozwoliły na ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”.
skuteczne wyeliminowanie negatywnych Jakie konkretne działania modernizacyjne
zjawisk.
zostaną przeprowadzone? W ramach tego
Zaś obecnie od 1 lutego do 31 lipca ustalono doﬁnansowania, realizowanego w trybie
nowe działania priorytetowe. Policjanci „Zaprojektuj i zbuduj” gmina Chroszcz
z Posterunku Policji w Choroszczy w 2017 roku
w sposób szczególny skupiają się między innymi p r ze b u d u j e S t a c j ę U zd a t n i a n i a Wo d y
na mieście Choroszcz, w której szczególnie w Choroszczy, a także przebuduje i wybuduje
monitorować będą okolice sklepu Chorten przy sieć wodno-kanalizacyjną w 9 ulicach w mieście,
ul. Dominikańskiej oraz miejscowości Izbiszcze, a mianowicie, w ulicach: H. Sienkiewicza, J.K.
gdzie szczególną uwagę objęty będzie rejon Branickiego, Narwiańskiej, Rybackiej, A.
sklepu spożywczego, świetlicy wiejskiej Mickiewicza, F. Karpińskiego, Bobrowej, Lisiej
i przystanku PKS. Oczywiście dzielnicowi dbają o
i Sarniej. Wyposaży też każde przyłącze danej
cały przydzielony im teren, ale ogniskują swoją
posesji
w nowe oraz nowoczesne instalacje.
uwagę w tych miejscach, w których dochodzi do
spożywania napojów alkoholowych i popeł- Ta k z n a c z n e p r ze d s i ę wz i ę c i e zo sta n i e
nienia wykroczeń porządkowych (np. zakłócenia zrealizowane do końca 2018 roku. A w jego
porządku publicznego, dopuszczania się wyniku powstanie ok. 5 km sieci, zaś ok. 8 tys.
nieobyczajnego zachowania, uży wania beneﬁcjentów otrzyma wsparcie. Przy czym
nieprzyzwoitych słów, czy zaśmiecania wsparcie, o którym mówimy – tłumaczy
otoczenia). Skąd wiadomo o takich miejscach?
Dzielnicowi dowiadują się o nich podczas Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński –
rozmów z mieszkańcami w trakcie służby liczone jest w mniejszym stopniu wielkościami
o b c h o d owe j , zg ł o sze ń te l efo n i c z nyc h , liczbowymi, ale przede wszystkim znacznym
interwencji, przydatna jest także Krajowa Mapa podwyższeniem jakości korzystania z sieci
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
wodno-kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie, które
Dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas”, realizujemy jest naszym mieszkańcom bardzo
a także podjętym działaniom priorytetowym
w naszej najbliższej okolicy mają szansę zostać potrzebne – kontynuuje Burmistrz – ponieważ
wyeliminowane niekorzystne, niepożądane mieszkańców w gminie Choroszcz z roku na rok
i zakłócające porządek zachowania społeczne. przybywa, a jednocześnie od lat jakość wody
Wzmożone reagowanie na popełnianie wykro- w gminie nie jest zadowalająca. Choć na bieżąco
czeń porządkowych, a także usunięcie warun- czyścimy oraz przepłukujemy gminne wodociągi,
ków sprzyjających powstawaniu wskazanych a Sanepid na bieżąco kontroluje jakość naszych
zjawisk wspomoże wprowadzeniu porządku wodociągów i kontrole te wypadają pozytywnie,
i wzmocnieniu bezpieczeństwa w naszej gminie
Choroszcz. Zachęcamy do korzystania z Krajowej jakość wody w gminie nie do końca spełnia nasze
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
RM/UM oczekiwania. W poprzednim roku doszło nawet
do tego, że, aby dokonać niezbędnych czynności
przy oczyszczalni oraz Stacji Uzdatniania Wody,
na kilka dni zmuszeni byliśmy je zamknąć.
W p r z y sz ł o ś c i c h ce my u n i ka ć ta k i c h
niedogodności. Stąd modernizacje na tak
szeroką skalę.
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Choroszczy wraz z uporządkowaniem
gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Choroszcz” to niejedny projekt,
który gmina Choroszcz chce zrealizować na
swoim terenie w przedstawionym zakresie.
Na ocenę czeka kolejny, związany z przebudową
SUW w Rogowie i Złotorii oraz uporządkowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej w części
miejscowości Porosły. W jego rezultacie kolejne
udogodnienia zostaną zaoferowane 2400
mieszkańcom.
UM
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Jan Klemens Branicki i wybitne kobiety

Rozmowy o historii

Jan Klemens Branicki, który przyczynił się do
rozwoju województwa podlaskiego (m.in.
rozbudował Białystok, dbał o dobra choroskie
i tykocińskie) został opisany w wielu książkach
i artykułach. Badacze historii nie zwrócili
jednak uwagi, że hetmana przez całe jego
długie życie (1689-1771) otaczały wybitne
kobiety. Warto pokrótce przypomnieć kilka
kobiet, które zapewne wpłynęły na to, że Jana
Klemensa Branickiego nazywano „najrządniejszym w Polszcze magnatem”.

po raz pierwszy na żywo
w Twojej Telewizji Regionalnej

Matką przyszłego hetmana
była Katarzyna Scholastyka
z Sapiehów Branicka. Była
najmłodszą córką Kazimierza Jana Pawła Sapiehy
(ok. 1642-1720) hetmana
wielkiego litewskiego
i Krystyny Hlebowiczówny.
Od 1687 r. była żoną Stefana
Mikołaja Branickiego, ojca
o stat n i e go z G r y ﬁ tów.
Po swoim ojcu, wybitnym
polityku odziedziczyła stanowczość i zmysł
organizacyjny. Twardą ręką trzymała dobra
podlaskie, mimo że były one niszczone przez
przeciwników politycznych jej męża. Samodzielnie musiała zarządzać majątkiem kiedy jej
mąż w latach 1704-1708 musiał uciekać
z Podlasia do Gdańska. Zarząd nad swoimi
dobrami mógł przejąć przyszły hetman wielki
koronny dopiero po śmierci matki w 1720 r.
W 1712 r. dominikanin choroski Augustyn
Rakiewicz swoje wydane drukiem „Pięć kazań…”
dedykował matce Jana Klemensa Branickiego.
Branicki miał cztery siostry: Krystynę (zm. 1761
r.), która w 1709 r. została wydana za stryjecznego
brata swojej matki podskarbiego nadwornego
Józefa Franciszka Sapiehę (1679-1744). Druga
siostra Konstancja wyszła za podskarbiego
w i e l k i e g o ko ro n n e g o h ra b i e g o Ka ro l a
Sedlnickiego. Trzecia siostra hetmana Elżbieta
poślubiła Ksawerego Potockiego. Historycy
niewiele wiedzą o dokonaniach trzech
pierwszych sióstr hetmana. Natomiast czwarta
siostra Urszula została wydana za mąż za księcia
Jana Kazimierza Lubomirskiego (1690-1736).
Najmłodsza siostra hetmana żyła w latach 16971776. Po śmierci męża księżna Urszula
Lubomirska starościna bolimowska weszła w
świat polityki. Doradzała swojemu bratu Janowi
Klemensowi, była przeciwniczką Familii,
popierała stronnictwo francuskie.

Pierwszą żoną Jana Klemensa była Katarzyna,
córka kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego
Karola Stanisława Radziwiłła (1669-1719) i Anny
Katarzyny z Sanguszków (1676-1746) urodzona
6 grudnia 1693 r. Ślub Jana Klemensa i Katarzyny
Radziwiłłówny odbył się w Białej w 1720 r. Było to
szczęśliwe małżeństwo, właściciel Białegostoku
bardzo kochał swoją pierwszą żonę. Niestety
zmarła ona 16 października 1730 r. Historycy nie
są do końca pewni, jakie były przyczyny zgonu.
Aby przedłużyć ród Gryﬁtów, Branicki w 1732 r.
pojął za żonę Barbarę z Szembeków Rzewuską (ur.
ok. 1700 r.), która rozwiodła się z wojewodą

wołyńskim Sewerynem Rzewuskim (zm. 1754).
Niestety również to małżeństwo nie było
szczęśliwe i szybko się rozpadło. Dopiero trzecie
małżeństwo Szembekówny okazało się trwałe ze
swym kolejnym mężem marszałkiem francuskim
Woldemarem hrabią Loewenthal (1700-1755).
Miała z nim córkę Benedyktę Antoninę, która
poślubiła miecznika wielkiego litewskiego
Aleksandra Ossolińskiego (zm. po 1789).

Trzecią żoną Branickiego, którą poślubił w wieku
59 lat była Izabella z Poniatowskich Branicka,
córka wojewody mazowieckiego Stanisława
Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich.
Była siostrą króla Stanisława Augusta.
To dla młodej żony hetman przebudował pałacyk
w Choroszczy, w którym Izabella przebywała
w letnich miesiącach. W Choroszczy odbywały
się huczne imieniny hetmanowej, które ściągały
dostojników z całej Rzeczpospolitej i okoliczną
szlachtę. Izabella Branicka skupiała wokół siebie
artystów różnych dziedzin sztuki.
Jak pisali o niej historycy, była pobożna, uczynna,
lubiła dworskie życie towarzyskie. Po śmierci
hetmana w 1771 r. poślubiła potajemnie swoją
wielką miłość wojewodę mazowieckiego
i g e n e r a ł a w o j s k ko r o n n y c h A n d r z e j a
Mokronowskiego (1713-1784).
Zmarła w Białymstoku w 1808 r. i w tym mieście
została pochowana.

Wybitnymi kobietami były też dwie teściowe
Jana Klemensa Branickiego.
Matka jego pierwszej żony księżna kanclerzyna
wielka litewska Anna Katarzyna z Sanguszków
Radziwiłłowa była żoną Karola Stanisława
Radziwiłła w latach 1692-1719.
Po śmierci męża przez ponad 25 lat skutecznie
za r zą d za ł a o d z i e d z i c zo ny m i d o b ra m i ,
przyczyniła się tym samym do rozwoju
gospodarczego swych posiadłości.
W 1732 r. pomyślnie zakończyła wieloletni spór
z Sapiehami o dobra neuburskie.

W czwartkowy wieczór 16 lutego 2017
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
C h o r o s zc z y i S t o w a r z y s ze n i a Pa m i ę ć
i Tożsamość Skała – lokalnych organizacji
pozarządowych specjalizujących się w badaniu
historii prowadzili rozmowy o okolicznościach
wyzwolenia Choroszczy i Białegostoku
Matką Izabelli Branickiej, trzeciej i ostatniej żony
19 lutego 1919 roku.
hetmana była żona podskarbiego wielkiego
litewsk ie go i kaszte lana k rakowsk ie go
Wszystkich zebranych serdecznie powitał
Konstancja z Czartoryskich Poniatowska (ur. ok.
Przemysław Waczyński dyrektor Centrum.
1691 r., zm. 1759). Jej synowie zapisali się
Jan Adamski przypomniał losy choroskiej POW,
chlubnie i niechlubnie na kartach osiemnastoJózef Waczyński nakreślił rys historyczny
wiecznej historii Rzeczpospolitej, była matką
związany z I wojną światową, Grzegorz
króla Stanisława Poniatowskiego i prymasa
Krysiewicz przypomniał o zasługach Kościoła
Michała Poniatowskiego. W ciągu swego
katolickiego w działaniach niepodległościowych,
niedługiego życia czynnie uczestniczyła w
a Henryk Zdanowicz przybliżył pasjonujące
wydarzeniach politycznych kraju. Miała wielki
początki II RP.
autorytet, była jedną z najbardziej wpływowych
Cieszymy się, że za pomocą Twojej Telewizji
osób w Familii – stronnictwie, które osadziło jej
Regionalnej setki osób mogło uczestniczyć
syna na tronie Polski.
w wydarzeniu.
Dwór hetmana
M-GCKiS
wielkiego koronnego
i kasztelana krakowskiego przyciągał
wybitnych przedstawicieli świata
kultury. W latach
pięćdziesiątych XVIII
w. w Białymstoku i w
Choroszczy rezydowała najwybitniejsza
staropolska poetka,
skarbnikowa żydaczowska Elżbieta z Kowalskich Drużbacka.
Elżbieta Drużbacka urodziła się około 1698 lub
1699 r. w Wielkopolsce. Zmarła 14 marca 1765 r.
w Tarnowie. W 1721 r. poślubiła Kazimierza
Drużbackiego, miała dwie córki. Jej osobiste losy
były tragiczne. Około 1740 r. zmarł jej mąż.
Wdowa z dwoma córkami podróżowała po
Choroszczanie uczcili 98. rocznicę wyzwolenia
dworach magnackich m.in. Sieniawskich,
miasteczka. W odpowiedzi na zgłoszony
Czartoryskich, Sanguszków.
w czasie audycji telewizyjnej przez Józefa
W 1760 r. umarła na ospę jej starsza córka Waczyńskiego prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Marianna i sześcioro jej dzieci. Młodszą córkę Choroszczy pomysł, obchody odbyły się na
poetka straciła kilka lat wcześniej. Przy życiu choroskim rynku w niedzielę 19 lutego
pozostała tylko jedna wnuczka, którą wydano za o godzinie 17:00.
mąż za Dębińskiego i była po kądzieli babką
Aleksandra hrabiego Fredry. Jeszcze przed Przemowę wygłosił radny Jacek Dąbrowski,
śmiercią swojej córki i wnucząt osiadła znicze złożyli m.in. mieszkańcy, samorządowcy
w klasztorze bernardynek w Tarnowie. Pisała na czele z Burmistrzem Robertem Wardzińskim,
wiersze liryczne, satyryczne i sielankowe oraz społecznicy, a najładniej śpiewali harcerze.
poematy epickie.
Fundacja Pole Kultury
Jej wiersze, obok tematyki religijnej, charakteryzowały się wrażliwością na otaczającą
przyrodę, wnikliwą obserwację obyczajową
i s at y r yc z ny s p o j r ze n i e m . Pr ze by wa j ą c
w Białymstoku, była nadworną literatką Jana
Klemensa i Izabelli Branickich. Pisała dla nich
wiersze okolicznościowe z okazji urodzin
i imienin oraz panegiryki przedstawiające Jana
Klemensa jako dzielnego żołnierza i pierwszego
wodza Rzeczpospolitej. Chwaliła również urodę
i dobry charakter Izabelli Branickiej.
W niedzielę 26 marca w Złotorii odbyły się się
uroczystości upamiętniające 65. rocznicę
Sukcesy gospodarcze, urbanistyczne i kultu- śmierci ppor. Stanisława Grabowskiego ps.
ralne, jakie osiągnął hetman Jan Klemens „Wiarus”.
Branicki, były zapewne w jakimś stopniu
inspirowane przez przebywające w jego Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
otoczeniu kobiety, wybitne przedstawicielki w kościele paraﬁalnym w Złotorii, następnie
odbyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem
swojej epoki.
w Babinie, a na koniec wykład Piotra Łapińskiego
Waldemar Barszczewski z IPN Białystok w świetlicy OSP w Złotorii.
Red.

98. rocznica
wyzwolenia Choroszczy

Obchody
rocznicy
śmierci
„Wiarusa”
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Stanisław Rodziewicz - wspomnienia z Wilna, cz. I
Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Pamięć i Tożsamość Skała który miał czworo dzieci. Wywieziono ich w głąb
Żołnierzy Wyklętych w gminie Choroszcz 7Stowarzyszenie
czerwca 2014 r. zorganizowało wyjazd do Rosji, przepadli bez śladu. Ocalało jedynie
1 marca 2017 r. o godz. 18.00, na cmentarzu
paraﬁalnym w Izbiszczach odbyła się podniosła
i wzruszająca uroczystość, której celem było
złożenie hołdu żołnierzom Polskiego Państwa
Podziemnego. Jak co roku uroczystość, przed
jedyną w naszej gminie Choroszcz kwaterze
poległych żołnierzy podziemia, zorganizowało
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała.
Przybyli na nią harcerze z Choroszczy pod
opieką druhny Marty Bokun, strażacy OSP
z Izbiszcz i Kruszewa. Licznie przybyli
mieszkańcy pobliskich wsi.
Modlitwie za zabitych i zmarłych żołnierzy Armii
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów
Chłopskich przewodniczył proboszcz paraﬁi
w Konowałach ks. Bogusław Kieżel. Wystąpienie
objaśniające genezę powstania podziemia
niepodległościowego i jego walki z okupantami
Polski wygłosił prezes stowarzyszenia Grzegorz
Krysiewicz. Atmosfera uroczystości była
wyjątkowa, gdyż odbywała się w całkowitej
ciemności. Rozjaśniał ją tylko blask płonących
pochodni i palących się na żołnierskich grobach
zniczy. Oddano trzykrotną salwę honorową,
harcerze odśpiewali swój patriotyczny hymn.
Uroczystość zakończyła się spontanicznym
okrzykiem: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM.
Odwiedzono też grób rodzinny Dziejmów,
założycieli placówki nr 10 Armii Krajowej
Barszczewo – Śliwno. Przed ich grobem
zmówiono modlitwę i zapalono znicze.

Przemówienie Grzegorza Krysiewicza
Prezesa Stowarzyszenia Pamięć
i Tożsamość Skała
Dzisiaj, 1 Marca obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Świętem tym,
my Polacy, chcemy złożyć hołd żołnierzom
Polskiego Państwa Podziemnego. W skład tej
największej w świecie podziemnej armii II Wojny
Światowej weszli żołnierze Armii Krajowej,
Narodow ych Sił Zbrojnych, Batalionów
Chłopskich. To oni podjęli walkę o wolną Polskę
z okupantem Niemieckim i z okupantem
Sowieckim, także po lipcu 1944 roku. Jej żołnierze
nie zgodzili się na zniewolenie polityczne,
militarne i gospodarcze kraju, narzucone Polsce
przez Związek Radziecki. Nie chcieli Polski
komunistycznej i bezbożnej. Stawili opór obcej
przemocy tak długo, dopóki nie zostali pokonani
przez Armię Czerwoną i rodzimy Urząd
Bezpieczeństwa. Do 25 kwietnia 1947 roku
ujawniło się przed Urzędami Bezpieczeństwa
dziesięć i pół tysiąca żołnierzy i złożyło broń.
Wśród nich było kilkudziesięciu żołnierzy z
placówki Choroszcz i Barszczewo. Cena za miłość
do Ojczyzny była wysoka. Jedni zapłacili za nią

życiem, tak jak Szczepan Trypuz z Kruszewa,
przed mogiłą którego stoimy, zabity podczas
obławy 3 października 1945 roku. Tego samego
dnia zginął też Aleksander Zagórski z Maj.
Rogowo zabity strzałem w głowę przez kpt.
Stańczyka komendanta powiatowego UB.
Prawie wszyscy czynni członkowie organizacji
podziemnej traﬁli do więzienia. Najniższe wyroki
zaczynały się od pięciu lat, a kończyły się na karze
śmierci. Po wyjściu z więzienia byli szykanowani
przez cały okres PRL-u. Dla przykładu powiem, że
Emilian Dziejma ze Śliwna był nadzorowany aż do
roku 1974, donosiło na niego ośmiu agentów SB.
Szanowni Państwo, przyszliśmy tu, na cmentarz
w Izbiszczach, na jedyną w naszej gminie kwaterę
poległych żołnierzy Armii Krajowej. Zginęli,
abyśmy mogli być wolni.
Z ręki okupantów polegli: Kazimierz Kłosowski
Józef Sokół, dwóch żołnierzy AK, których nazwisk
nie znamy, Antoni Bołtruczyk i Szczepan Trypuz.
Na cmentarzu w Izbiszczach, Konowałach,
spoczywa wielu żołnierzy podziemia głównie
Armii Krajowej z placówki Barszczewo zmarłych
w sposób naturalny. Na cmentarzu w Śliwnie
spoczywa też sześciu założycieli organizacji AK
w Śliwnie. Oto oni: plut. Antoni Nierodzik ps.
„Wierny” z-ca kom. placówki, por. Emilian
Dziejma ps. „Grzyb”-komendant Ośrodka
Łączności Okręgu, plut. Antoni Dziejma ps.
„Tatko” magazynier broni i łącznik saperów, Julia
Dziejma ps. „Wierna” łącznik obwodu, Józef
Kościuczyk ps. „Popiół” rusznikarz placówki,
Antoni Iwaszczuk ps. „Las” dowódca drużyny
i członek Kedywu.
Proszę Państwa, ustaliłem i udokumentowałem,
że do placówki Choroszcz i Barszczewo należało
co najmniej 187 osób. Duża grupa żołnierzy
placówki spoczywa na cmentarzu w Choroszczy,
głównie z Kościuk , Rogowa, Majątku Rogowo
i Choroszczy. Dowódca placówki Jan Dziejma
spoczywa na cmentarzu w Juchnowcu. Dowódca
Kedywu placówki chor. Antoni Turowski na
cmentarzu w Warszawie. Tam też spoczywa kpt.
Edwin Zagórski- kierownik ośrodka łączności
Obwodu. Twórca tej kwatery żołnierzy AK
Edward Hodujko ps. „Tygrys” z Izbiszcz spoczywa
na cmentarzu we Wrocławiu. Ks. maj. Władysław
Saracen proboszcz Paraﬁi w Śliwnie i kapelan AK,
po zwolnieniu z aresztu śledczego zmarł we
wrześniu 1947 roku w Czarnej Wsi i tam jest
pochowany. Kpt. Józef Świrniak współzałożyciel
placówki Barszczewo – Śliwno zginął z rąk
Gestapo i do dnia dzisiejszego nie ma grobu.
Wszyscy, których wymieniłem i nie wymieniłem
chcieli wolnej i chrześcijańskiej Polski. Walczyli
o nią jak potraﬁli. Winni jesteśmy im wszystkim
pamięć i wdzięczność.
Cześć ich pamięci!
SPiTS

Wilna. Wyjazd ten miał kilka celów.
Pierwszy cel tej patriotycznej i narodowej
pielgrzymki przewidywał odwiedziny Matki
Bożej co „w Ostrej świeci Bramie”[A. Mickiewicz,
„Pan Tadeusz”], zwiedzanie Starówki wraz
z innymi ważnymi dla Polaków zabytkami.
Drugim celem było odwiedzenie cmentarza na
Starej Rossie i złożenie wieńca od stowarzyszenia, na grobie Marii i Józefa Piłsudskich.
Kolejnym celem programu było odwiedzenie
lasu w Ponarach, miejsca kaźni stu tysięcy
obywateli polskich, mieszkańców Wileńszczyzny.
Na stojących tam pomnikach nie ma ani słowa
o sprawcach tego czynu. Zbrodni tej dopuściła
się w latach II Wojny Światowej rządowa policja
litewska zwana szaulisami (strzelcy).
Kulminacyjnym punktem wyjazdu było spotkanie z weteranami Wieleńskiej Armii Krajowej.
Odbyło się ono w Domu Polskim, na które
przybyło trzech byłych żołnierzy Armii Krajowej.
Byli to: przewodniczący Klubu Armii Krajowej
por. Wacław Pacyna, por. Stanisław Poźniak,
kpt. Stanisław Rodziewicz. Wraz z nimi przybył
Stefan Sawicki, który również podzielił się
wspomniani z czasów II Wojny Światowej.
W skupieniu, z powagą i ze wzruszeniem
wysłuchaliśmy wspomnień wszystkich czterech
u c ze st n i ków s p o t ka n i a . By ł a to l e kc j a
bezgranicznej miłości do naszej Ojczyzny –
Polski.
Zapraszam Państwa do zapoznania się ze
wspomnieniami jednego z nich.
Grzegorz Krysiewicz

Stanisław Rodziewicz
wspomnienia z Wilna

Wilno 13.06.2014

Urodziłem się 23 marca 1923 roku we wsi Żygi,
gmina Bieniakonie powiat Lida. Moi rodzice
Michał i Zoﬁa byli wyznania rzymskokatolickiego. Jestem Polakiem. W 1939 roku
ukończyłem siedmioklasową szkołę imienia
Ignacego Mościckiego. Najskrytszym młodzieńczym marzeniem było zostać wojskowym, gdyż
moja rodzina miała silne tradycje żołnierskie.
Stało się jednak inaczej. Pierwszego września
1939 roku na nasz kraj napadli Niemcy, a 17
września Związek Sowiecki. Rosjanie zajęli nasze
wsie, miasteczka i miasta. Nowy rok szkolny
1939-1940 był już inny. Zaczął się z ponad
miesięcznym opóźnieniem. Językiem
wykładowym stał się rosyjski, co było dla nas
bardzo przykre, a nawet straszne. Nie zastaliśmy
też w szkole ani jednego starego nauczyciela.
Ludzie mówili, że w noc poprzedzającą
rozpoczęcie roku szkolnego wszystkich
aresztowano. Nie oszczędzono nawet stróża,

Apel Pamięci ku czci Żołnierzy Wyklętych „…bo chcieli być wolni…”
„Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze
Dla których Ojczyzna, to słowo najświętsze
Tak twardzi, jak skała – Żołnierze Wyklęci
Cześć ich pamięci!”
Dnia 1 marca 2017 roku obchodziliśmy
w Zespole Szkół w Choroszczy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to najmłodsze
święto państwowe, ustanowione w lutym 2011
roku, przypadające w rocznicę wykonania
wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
M i a n e m Ż o ł n i e r z y „W y k l ę t y c h ” c z y
„Niezłomnych” nazywamy wszystkich członków
antykomunistycznego, niepodległościowego
ruchu partyzanckiego, stawiającego opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej
Z w i ą z ko w i S o c j a l i s t y c z n y c h R e p u b l i k
Radzieckich. Żołnierze Wyklęci po zakończeniu II
wojny światowej, w sytuacji gdy Polska znalazła
się w „żelaznych okowach” sowieckiej niewoli,
nie złożyli broni i walczyli dalej o wolną Polskę,
wierni żołnierskiej przysiędze. Z determinacją
podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem
o prawo narodu polskiego do wolności

i suwerenności. Zwalczani zarówno przez
sowiecki aparat terroru, jak i oprawców
w mundurach Ludowego Wojska Polskiego,
ginęli w więzieniach, bez prawa do godnej
śmierci i pochówku. Grzebani byli w tajemnicy
w nieznanych miejscach. Nie można było o nich
głośno mówić przez cały okres Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Dlatego dziś możemy
i powinniśmy wspominać tych Niezłomnych
bohaterów, aby ocalić ich od zapomnienia. Stąd
1 marca uczniowie naszej szkoły na znak pamięci
o Żołnierzach Wyklętych i ich męstwie przynieśli
znicze, które zapłonęły na auli szkolnej podczas
apelu.
Uroczysta akademia rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie został
odczytany list Pana Jarosława Zielińskiego Posła
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do
nas z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Kulminacją uroczystości był Apel Pamięci ku czci
Żołnierzy Wyklętych przygotowany przez Marię
Andruszkiewicz, Angelikę Siemieniuk, Kamila
Piszczatowskiego, Aleksandrę Ambrożewicz,

Dominikę Jacejko, Gabrielę Lenczewską, Julię
Sołowiej, Kacpra Kuleszę i Marka Kosakowskiego.
Dopełnieniem akademii była prezentacja
mul medialna przybliżająca sylwetki bohaterskich “Wilków”, warunki, w jakich przyszło im
żyć oraz walczyć. Do reﬂeksji i zadumy nad
postawą Żołnierzy Niezłomnych społeczność
szkolną skłoniły również nastrojowe utwory
„Biały krzyż” i „Miejcie nadzieję” zaprezentowane przez Elżbietę Krysiewicz i Karolinę
Januszewską.
Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła
docenić oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie

małżeństwo Wojciechowskich i Pani Szyrińska,
gdyż tej nocy byli w gościnie u znajomych.
W grudniu zaczęto wywozić do Rosji bardziej
wykształconych Polaków, większych gospodarzy,
leśników, wojskowych, policjantów. Wszyscy
żyliśmy w strachu, w tym i nasza rodzina, gdyż
nasz ojciec służył w Polskim Wojsku.
W 1941 roku Niemcy napadli na Rosjan i zajęli
nasze ziemie. Nastała nowa, tym razem
niemiecka okupacja. Okazało się, że i Niemcy
wywożą młodych ludzi, z tą różnicą, że
w zachodnim kierunku. Ja również byłem
zagrożony wywózką, więc zacząłem się ukrywać
w pobliskim lesie. Tak samo postąpili moi koledzy
z ławy szkolnej. W lesie było nas coraz więcej,
zaczęliśmy zbierać broń. Braliśmy wszystko co
nadawało się do walki, nawet dubeltówki. W ten
sposób, spontanicznie powstała miejscowa
partyzancka placówka.
W grudniu 1944 roku przed samym Bożym
Narodzeniem było nas dziewiętnastu. Szukaliśmy kontaktu z żołnierzami Armii Krajowej, aby
razem walczyć o wolną Polskę. Wreszcie
znaleźliśmy. Kazano nam stawić się do szkoły
w miejscowości Jotkiszki w pobliżu miasteczka
Bieniakonie. Przyjął nas porucznik „Licho”
o nazwisku Szabunia [Chodzi o por.. Stanisława
Szabunię ps. „Licho” dow. 2 komp. 5 bat. 77 p.p
A K . Po wsta ł o n z żo ł n i e r zy ko m p . A K
z Bieniakonie]. Złożyliśmy przysięgę żołnierską,
po czym odesłano nas do puszczy Rudnickiej.
Po przysiędze otrzymałem ps. ”Warneńczyk”.
Przez kilkanaście dni przeszliśmy podstawowe
sz ko l e n i e wo j s kowe . Po p r ze sz ko l e n i u
przydzielono mnie do służby w żandarmerii.
Pełniłem służbę w ochronie dowódcy oddziału
o nazwisku Borusewicz ps. ”Krysia” [Chodzi o por.
Jana Borysewicza komendanta zgrupowania
„Północ”. W jego skład wchodził 5 bat. 77 p.p].
Wkrótce oddział nasz ruszył z puszczy w kierunku
Radunia, Lidy, Rokliszek, Poleckiszek, do wsi
Rudniki. Tam zaatakowaliśmy posterunek policji
niemieckiej. Po jego rozbrojeniu i zabraniu broni
ruszyliśmy w kierunku linii kolejowej, łączącej
Wilno i Lidę, do mojej rodzinnej wsi Bieniakonie.
Tam również zdobyliśmy posterunek policji
zabierając broń. Niemców puściliśmy wolno, aby
miejscowa ludność uniknęła represji. Po tym
dozbrojeniu oddziału skierowaliśmy się w stronę
Dziewieniszek przez Balkuny, Czyżewsk. Po kilku
dniach marszu dotarliśmy pod Wilno.
Siódmego lipca 1944 roku weszliśmy na szosę
prowadzącą z Mińska do Wilna. Drogą tą cofały
się niemieckie tabory, które stały się naszą
zdobyczą. Zabraliśmy od nich głównie broń
i amunicję.
Wspomnienia opracował Grzegorz Krysiewicz
Ciąg dalszy w następnym numerze.
naszych przodków. To właśnie im – Żołnierzom
Wyklętym – walczącym o wolność wbrew
nadziei, przez lata wypieranym z pamięci
rodaków, których historia pozbawiała dobrego
imienia tylko przez to, że umiłowali Polskę
i pozostali wierni swym ideałom, zamkniętym
w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna, pragnęliśmy,
słowem, muzyką i piosenką, oddać hołd. To oni
wierność i miłość do Polski cenili wyżej niż
własne życie. Pamiętać o nich jest naszym
obowiązkiem.
Skupienie uwagi całej społeczności szkolnej
zgromadzonej na auli i cisza, która towarzyszyła
występom gimnazjalistów wskazują na
zainteresowanie, jakie wzbudziła uroczystość.
Brawa widowni na zakończenie akademii
wyraziły podziw i uznanie dla poświęcenia,
o d wa g i o ra z za a n ga żo wa n i a Żo ł n i e r zy
Niezłomnych.
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych pozwoliły młodzieży
poszerzyć wiedzę historyczną oraz zrozumieć jak
ważna jest pamięć o minionych pokoleniach i ich
d o ko n a n i a c h . B ez p i e l ę g n o wa n i a o ra z
podtrzymywania tej pamięci i tradycji naród traci
tożsamość.
Ewa Zalewska
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Pisanki wielkanocne w Klepaczach

KURIER BIBLIOTECZNY

Spotkanie DKK z Marianem Olechnowiczem

Zwyczaj malowania jajek znany był już
w czasach cesarstwa rzymskiego. Najstarsze
pisanki, które odkryto na ziemiach polskich
pochodzą z końca X wieku. Zdobienie jajek na
Wielkanoc symbolizuje rodzącą się do życia
przyrodę, a w chrześcijaństwie nadzieję
wynikającą z wiary w zmartwychwstanie
Chrystusa.
Dawniej do malowania pisanek zasiadano
w Wielki Piątek, przygotowywały je tylko
dziewczęta i starsze kobiety. Pięknie zdobione
pisanki służyły jako wykup w Poniedziałek
Wielkanocny, dziewczyny dawały je chłopcom,
aby ich nie oblewali wodą. Najpiękniej
malowane jajko wręczały temu, który im się
podobał. Chłopak odwdzięczał się tym samym
prezentem. Pisanki zanoszono też na groby, by
oﬁarować je zmarłym. Obyczaj ten przetrwał do
dzisiaj wśród wyznawców prawosławia.
Najczęściej spotyka się w Polsce pisanki
zdobione metodą ba kową. Polega ona, na
pokryciu skorupki jaja wzorem z rozgrzanego
wosku, następnie zanurza się w barwniku.
Po wyjęciu i osuszeniu jajka możemy po raz
kolejny nanieść wzór i zanurzyć w ciemniejszym
barwniku. W ten sposób uzyskamy pisankę
wielobarwną. Do nakładania wosku używa się
patyczka zakończonego szpileczką, której łebek
maczany w wosku pozwala wykonać wzory
składające się z kropek i kresek.

Każdy może wykazać się kreatywnością
i wymyślić własny, niepowtarzalny wzór, jak to
zrobiły panie z Klepacz. W bibliotece przygotowałyśmy warsztaty malowania jajek metodą
ba kową – pisanie rozgrzanym woskiem.
Odświeżenie tradycji wywołało wiele uśmiechu
i wspomnień, jak to kiedyś …malowano jajka
i obyczajów z tym związanych. Panie wykazały się
pomysłowością i z wielka precyzją nanosiły
wzory metodą, której wcześniej nie znały.
Tak pięknie zdobione, kolorowe jajka możemy
oﬁarować najbliższym jako dowód przyjaźni czy
sympa i.
Iwona Amonowicz
bibliotekarz

W środę 29 marca w Bibliotece Publicznej w
Choroszczy, odbyło się kolejne już w tym roku
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Gościem spotkania był Marian Olechnowicz, z
wykształcenia i za zamiłowania historyk.

Łap, jest autorem kilku książek o Łapach, z chęcią
spotyka się z dziećmi, młodzieżą oraz
z dorosłymi. Było to pierwsze spotkanie
z Marianem Olechnowiczem w naszym klubie,
planujemy zorganizować następne dotyczące
naszej gminy.
Przez wiele lat był nauczycielem historii w I
Elżbieta Wróblewska
Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Jest
inicjatorem i kustoszem Muzeum Wirtualnego Godziny otwarcia Biblioteki
im. Władysława Piotrowskiego. Obecnie
Muzeum posiada ponad 16 tys. zdigitali- Publicznej w Choroszczy
zowanych fotograﬁi łapskich artystów. Jest Poniedziałek – nieczynna (dzień pracy wewn.)
również regionalistą, opisał i sfotografował 48 wtorek, czwartek, – 10:00-18:00
spichlerzyków we wsiach, także w gminie środa, piątek – 8:00-16:00
Choroszcz. Pan Marian dokumentuje historię sobota – 10:00-15:00

Książki dla Biblioteki Noc Bibliotek w Szkole Podstawowej
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczornoMiejskiej w Cieszynie nocna
akcja promująca czytelnictwo i biblio-

Blisko sto książek o łącznej wadze 42,10 kg
dotarło już do dotkniętej pożarem Biblioteki
Miejskiej w Cieszynie.

teki jako najbardziej dostępne instytucje
kultury. Miejsca z bogatą ofertą kulturalną,
z których zasobów warto korzystać. Dla bibliotek to także okazja do atrakcyjnego i niekonwencjonalnego pokazania swoich zbiorów, do
wymyślenia działań artystycznych, edukacyjnych, nawet rozrywkowych, których punktem
wyjścia jest książka i które zachęcają do
czytania wszystkich – od przedszkolaka
do emeryta.

Dziękujemy wszystkim za oﬁarowane książki!
Zbiórka zainicjowana przez fundację została
wsparta przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy i Bibliotekę Publiczną
w Choroszczy, gdzie stacjonowały kartony
zbiorcze, a książki były zbierane przez miesiąc.
Dziękujemy raz jeszcze za wspólną akcję
charytatywną i zapraszamy do kolejnych
przedsięwzięć.
Fundacja Pole Kultury

Wieczór 28 lutego 2017r. uczniowie klas 0-3 SP
spędzili w szkolnej bibliotece uczestnicząc
w zabawach czytelniczych dostosowanych do
wieku. W akcję zaangażowali się również rodzice,
którzy razem ze swoimi pociechami przemierzali
szkolne sale i korytarze. Wspólnie rozwiązywali
szyfry i zagadki, wykonywali zadania zlecone
przez bohaterów czytanych książek. Pokonali
Cudaczka – Wyśmiewaczka, małego stworka,
który cieszył się z nieszczęścia dzieci. Odwiedzili
Stumilowy Las i jego mieszkańców. Odnaleźli
drogę do skarbu Kubusia Puchatka, czyli

Poszukiwanie wiosny

Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej w Choroszczy
5 marca 2017r. uczniowie klasy drugiej Szkoły
Podstawowej w Choroszczy z wychowawczynią Agnieszką Zajko i panią bibliotekarką
Marzeną Szumkowską odwiedzili Bibliotekę
Publiczną w Choroszczy.

Biblioteka w Klepaczach prowadzi cotygodniowe zajęcia plastyczno – literackie dla
dzieci. W ramach spotkań, staramy się sięgać po
różne techniki plastyczne, aby rozwijać
wyobraźnię i kreatywność uczestników.
Ostatnio w naszych pracach dominują kolory
wiosenne: zielony, żółty i czerwony . Maluchy z
wielką precyzją i zaangażowaniem wyklejały z
kulek bibułkowe kwiaty. Natomiast bociany
wykonane z płatków higienicznych, po zajęciach,
razem z dziećmi odleciały zapowiadając szybkie
nadejście wiosny.
Iwona Amonowicz

Podczas spotkania dzieci zapoznały się
z działalnością biblioteki, z zasadami korzystania
z księgozbioru, oraz co należy zrobić aby zostać
czytelnikiem biblioteki. W dalszej części
uczniowie poznali podstawowe elementy
budowy książki, rozwiązywali krzyżówkę,
odgadywali zagadki związane z ulubionymi
bohaterami książek.
Na zakończenie animator z domu kultury
Ka ro l i n a G o ł ę b i e w s ka c z y t a ł a k s i ą ż kę
Pa w ł a B e rę s e w i c za p t . „ Pa n M a m u t ko
i zwierzęta”. Bohater książki Pan Mamutko to
wielki miłośnik zwierząt. Dzieci uważnie i z zaciekawieniem słuchały opowiadania.
Na pamiątkę uczniowie otrzymali kolorowe
zakładki do książek.
Lucyna Jutkiewicz
bibliotekarz

oczywiście – do miodku. Wykonali zakładki do
książki z hasłem: Czytanie jest w modzie!
Na koniec wszyscy zajadali się kanapeczkami
z Kubusiowym przysmakiem. Cieszymy się, że
uczestnicy mile spędzili ten wieczór i zachęcamy

wszystkich do odwiedzania naszych szkolnych
bibliotek : )
M. Szumkowska, G. Kopaczewska, A. Zajko,
A. Krzywicka
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Krzysztof Miastkowski
mistrzem gminy w tenisie stołowym!
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gratulujemy najlepszym i zapraszamy za rok!
N a j l e psza „ dw una st ka ” t ur ni e j u 2 0 1 7 :
1. Krzysztof Miastkowski, 2. Zbigniew Dziejma,
3. Mateusz Zagórski, 4. Przemysław Lemiech. 5.6. Filip Roszkowski, Tomasz Kociakowski, 7.8. Rafał Lenczewski, Krzysztof Mogielnicki, 9.12. Adam Wiszowaty, Jakub Kociakowski, Rafał
Olsiewicz, Karol Supranowicz
fot. Marek Sokół
Klasyﬁkacja 2016: 1. Artur Liberacki, 2. Tomasz
Kociakowski, 3. Rafał Lenczewski, 4. Grzegorz
Adamski, 5. Mateusz Zagórski, 6. Marcin
Lubowicki, 7. Grzegorz Dziejma, 8. Damian
Jaworowski, 9-12: Filip Zatorski, Alan Worobiej,
Piotr Markowski, Rafał Olsiewicz
Klasyﬁkacja 2015: 1. Zbigniew Dziejma, 2. Piotr
Markowski, 3. Grzegorz Łukasiewicz i Tomasz
Kociakowski, 5. Mateusz Zagórski, 6. Patryk
Kisielew, 7. Rafał Lenczewski, 8. Damian
Garbowski, 9-12: Dawid Żmójdzin, Jacek
Dąbrowski, Wiesław Roszkowski, Jakub
Kociakowski.
WJ
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Izbiszcze mistrzem gminy w futsalu 2017

W niedzielę 12 lutego na auli Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbyły się Mistrzostwa
Gminy Choroszcz w Tenisie Stołow ym
zorganizowane przez M-GCKiS. Na starcie
stanęło 27 uczestników (w tym cztery panie).
Na początku dokonano losowania „drabinki
turniejowej” i przystąpiono do meczów
eliminacyjnych. Każdy z uczestników nie odpadał
z gry nawet po pierwszej porażce – przegrywając
pierwszy mecz można było także dojść do ﬁnału.
Dopiero druga porażka w turnieju eliminowała
danego zawodnika z gry. Turniej rozpoczął się
o godzinie 10, a ﬁnał rozegrano tuż przed godzina
14 – w tym czasie rozegrano 52 pojedynki.
Odbyło się wiele emocjonujących meczów i nie
obyło się bez niespodzianek. Na podium nie
znalazł się żaden medalista sprzed roku: nie było
co prawda Artura Liberackiego, który rok temu
zwyciężył, ale srebrny medalista 2016 Tomasz
Kociakowski i brązowy medalista 2016 Rafał
Lenczewski skończyli tym razem poza podium.
Ostatecznie najlepszy okazał się Krzysztof
Miastkowski ze Złotorii, który w ﬁnale pokonał
Zbigniewa Dziejmę z Izbiszcz. Trzecie miejsce
zajął Mateusz Zagórski, a wśród Pań najlepsza
okazała się Izabela Kociakowska. Na zakończenie
najlepsi otrzymali z rąk Burmistrza Choroszczy
Roberta Wardzińskiego piękne statuetki, a od MGCKiS każdy z uczestników otrzymał bony na
korzystanie z choroszczańskiego lodowiska.
Gdy emocji już opadły, na zakończenie pojedynek
rozegrali Burmistrz Robert Wardziński z Radnym
Jackiem Dąbrowskim, który dojechał dopiero na
mecz ﬁnałowy. Dziękujemy wszystkim za udział,

gazeta.choroszcz.pl

Drużyna Izbiszcz drugi rok z rzędu wygrała
wszystko co było do wygrania w choroszczańskich rozgrywkach halowych. W 2016
i 2017 roku zwyciężyli w lidze halowej, Turnieju
Halowym WOŚP, a w minioną niedzielę
dołożyli drugi z rzędu, a czwarty w swojej
historii tytuł mistrzów gminy – wygrywając w X
edycji Turnieju Futsalu Drużyn Ligi Gminnej.

cztery zgromadziły
identyczną ilość punktów i o
brązowych medalach
zadecydowała tzw. „mała
tabela” czyli bezpo-średnie
mecze pomiędzy tymi
drużynami. Tutaj najlepsza
była Lambada Choroszcz
zdobywając tym samym
trzecie miejsce w turnieju.
Na koniec doszło do
uroczystego podsumowania
dwudniowego turnieju
z udziałem burmistrza
Choroszczy Roberta
Wardzińskiego. Wręczono
medale dla najlepszych
t r ze c h d r u ży n , o ka za ł y
puchar dla Izbiszcz, a także
wyróżniono osiągnięcia
indywidualne zawodników.
Najlepszym zawodnikiem został Kamil Pyczot
reprezentujący Pioruna Pańki, najlepszym
bramkarzem wybrano Jacka Dąbrowskiego z
LZS-u Choroszcz, a tytuł króla strzelców
przypadł Marcinowi Jaromińskiemu z LZS-u,
który o jedną bramkę wyprzedził klubowego
kolegę Błażeja Szumkowskiego. Organizatorem
turnieju był Jacek Dąbrowski (LZS Choroszcz), a
sponsorem nagród Burmistrz Choroszczy, który
także pokrył koszty wynajęcia hali sportowej.
Dziękujemy!

Po pierwszym dniu turnieju Izbiszcze miały 3punktową stratę do LZS-u Choroszcz – w drugim
dniu turnieju obie ekipy wygrywały wszystkie
mecze, a o końcowym tryumﬁe Izbiszcz
zadecydował bezpośredni wygrany pojedynek
z LZS-em. O trzecie miejsce do samego końca K o m p l e t w y n i k ó w j e s t n a s t r o n i e
walczyły aż 4 drużyny, ostatecznie wszystkie gazeta.choroszcz.pl.
WJ

Siat-Bud mistrzem gminy Choroszcz w siatkówce! Trening czyni mistrza!
Trening czyni mistrza. Te słowa idealnie pasują
do uczennic z Publicznego Gimnazjum im. ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy:
Pauliny Bezubik (IIIA), Karoliny Ziembickiej (III
C) i Patrycji Malinowskiej (IIB). Drużyna
d z i e w c z ą t za j ę ł a I m i e j s c e w G r u p i e
Południowej w eliminacjach strefowych XI
Gimnazjady Strzeleckiej i zakwaliﬁkowała się
do ﬁnału wojewódzkiego.
Nasze dzielne dziewczyny, które pierwszy raz
występowały w zawodach tej rangi, bez tremy
zwyciężyły w eliminacjach z zespołami
z Zabłudowa, Wasilkowa, Moniek i Trzciannego.
Należy też dodać, że Paulina Bezubik zajęła
indywidualnie pierwsze miejsce, a Karolina
Ziembicka trzecie. Ten sukces drużynowy
i indywidualny zawdzięczają cotygodniowym
treningom na strzelnicy w Zespole Szkół. Oprócz
pucharu i medalu zawodniczki wywalczyły sobie
dodatkowe punkty na świadectwie, gdyż
Nie udało się drużynie LZS Korona Choroszcz
obronić tytułu mistrzów gminy w siatkówce
wywalczonego przed rokiem. W mistrzostwach 2017 wzięły udział 4 drużyny, które
zagrały systemem „każdy z każdym” pojedynki
do 3 wygranych setów do 15 punktów.
Na początek LZS zmierzył się z Siatkarzykami i już
na samym początku rozgrywkech zapachniało
niespodzianką. Siatkarzyki prowadziły 2-0,
następnie 2-1 i przy tym stanie LZS mógł
doprowadzić do remisu marnując 5 piłek
setowych, Siatkarzyki odrobiły straty
doprowadzając do piłki meczowej i wygrywając
spotkanie 3-1. W drugim spotkaniu Lambada
Choroszcz uległa Siat-Budowi 0-3, a w trzecim
meczu Siat-Bud w takim samym wymiarze wygrał
z LZS Koroną Choroszcz. Kolejny mecze to druga
porażka Lambady, tym razem z Siatkarzykami.
Terminarz tak się ułożył, że dwa ostatnie mecze
były kolejno pojedynkami o trzecie miejsce i
meczem ﬁnałowym. Będące z zerowych
dorobkiem Choroszczańskie Lambada i LZS
zagrały o brąz: górą był LZS i zajął tym samym 3
miejsce. A następnie doszło do meczu
ﬁnałowego gdzie spotkał y się Siat-Bud
i Siatkarzyki mające komplet 6 punktów. Jak na
ﬁnał przystało był to najbardziej emocjonujący
mecz z wszystkich. Siat-Bud prowadził już 2-0, ale

kolejne dwa sety padły łupem Siatkarzyków – o
końcowym tryumﬁe zadecydował więc ebreak. Tutaj 10-7 lepsi okazali się zawodnicy SiatBudu i to oni po niemal 4 godzinnych
zmaganiach zostali Mistrzami Gminy 2017! Po
zakończeniu wszystkich meczów przystąpiono
do wręczenia nagród, a także medali i statuetek.
Dekoracji dokonał Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński gratulując najlepszym i zapraszając
do kolejnej edycji rozgrywek. Sędzią zawodów
był Mariusz Łupiński, który zobligowany został
do wyboru najlepszego zawodnika turnieju.
Został nim wybrany Adam Piechowski –
przyjmujący zwycięskiego Siat-Budu. Teraz
kapitan Siat-Budu Artur Żukowski będzie miał
prawo do skompletowania drużyny na
Wojewódzki Turniej LZS, który w kwietniu
zostanie rozegrany w Białowieży. Dziękujemy
wszystkim drużynom za udział i zapraszamy do
kolejnych zmagań, które w przyszłości zostaną
zorganizowane przez M-GCKiS. Dziękujemy
Burmistrzowi Choroszczy za objęcie mistrzostw
swoim patronatem i ufundowanie trofeów dla
najlepszych drużyn, klubowi PowerSquash
z Białegostoku za ufundowane nagrody, a także
Twojej Telewizji Regionalnej za transmisję na
żywo. Dziękujemy też Pani Dyrektor Zespołu
Szkół za nieodpłatne udostępnienie hali na
zawody.
M-GCKiS

organizatorem zawodów jest Podlaskie Kuratorium Oświaty. Dla trenera Piotra Waczyńskiego
miło było usłyszeć od sędziego głównego
zawodów słowa: „Nowicjuszki przyjechały
i wygrały. Takich nam potrzeba.”
W imieniu Pani Dyrektor Danuty Małyszko
i własnym dziękuję naszym zawodniczkom za
emocje i rozsławienie naszej „Małej Ojczyzny”
w lokalnym świecie strzelectwa sportowego.
Prowadzący strzelanie Piotr Waczyński

Choroszczańscy oldboje na 2. miejscu
na turnieju w Mońkach
Reprezentacja
Choroszczy Oldbojów
w składzie: Jacek
Dąbrowski, Zbigniew
D z i e j m a , To m a s z
Sawicki, Marcin
Miścierewicz,
Przemysław Dryglas i
Piotr Burchardt zajęła
2 miejsce na Turnieju
Oldbojów, który odbył
się w Mońkach
4 lutego.
Nasza drużyna wygrała
3-1 z Knyszynem, 4-3 z
Promieniem Mońki, 42 z MSM Mońki, 3-0 z
Mundurowymi Mońki,
a na koniec przegrała
Jacek Dąbrowski do końca walczył o miano
3-4 z Oldboj BLS i jak
się okazało ten ostatni pojedynek zadecydował, najlepszego bramkarza, jednak ta nagroda
traﬁła do bramkarza Oldboy BLS.
że Choroszcz zajęła drugie miejsce w Turnieju.
WJ
Ponadto Piotr Burchardt został wybrany
najlepszym zawodnikiem turnieju, a
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Strzelano dla uczczenia
Żołnierzy Niezłomnych

Kolejny turniej strzelecki za nami. Tym razem zorganizowany 3 marca dla
upamiętnienia Dnia Żołnierzy Niezłomnych. Do rywalizacji przystąpiło 33
zawodników i zawodniczek.

Zapraszamy do udziału w Biegu Święta Konstytucji, które obchodzone jest
3 maja. Bieg odbędzie się w sobotę 6 maja: start i meta będą w Jeronikach,
a trasa będzie wiodła od Jeronik w stronę Choroszczy, ulicą Kościuszki,
Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Chodkiewicza, z powrotem Kościuszki
i lasem do Jeronik. Po przebiegnięciu 10 km każdy z uczestników biegu
otrzyma pamiątkowy medal, a po przekroczeniu mety będzie mógł liczyć
na regenerujący posiłek. Szczegóły w internetowym wydaniu „Gazety
w Choroszczy”.
WJ

Dwie choroszczańskie drużyny piłkarskie: Narew Choroszcz i Lambada
Choroszcz we współpracy z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym biorą udział
w akcji zbiórki środków z 1% podatku. Aby przekazać swój 1% podatku na któryś
z wyżej wymienionych klubów należy w zeznaniu podatkowym
w odpowiedniej rubryce wpisać KRS 0000270261 i cel szczegółowy
odpowiadający danemu klubowi. W przypadku Lambady jest to dopisek:
„Lambada Choroszcz 3342ʺ, a w przypadku Narwi: „MGKS Narew Choroszcz
3338ʺ. Zachęcamy wszystkich do pomocy dla naszych klubów!
WJ

Wyjazd na mecz
Polska – Rumunia
na Stadionie
Narodowym
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
zaprasza kibiców naszej reprezentacji
narodowej w piłce nożnej na kolejny wyjazd
autokarowy na mecz reprezentacji Polski. 10
czerwca Polska w meczu eliminacji do
Mistrzostw Świata w Rosji zagra z Rumunią na
Stadionie Narodowym w Warszwie.
Koszt wyjazdu wynosi 200 zł. W cenie
zawarty: bilet na mecz, koszt dojazdu (w obie
strony), a także ubezpieczenie.
Wyjazd jest doﬁnansowany przez Urząd
Miejski w Choroszczy, w związku z tym pierwszeństwo
wyjazdu na mecz mają mieszkańcy naszej gminy.
Dziękujemy!

Na początek, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” Grzegorz
Krysiewicz, krótko wprowadził uczestników w historię Dnia Żołnierzy
Niezłomnych i przyszedł czas na strzelanie – swoich sił próbowali zarówno młodsi
i ci starsi. Każdy mógł oddać 3 strzały próbne, a następnie 5 strzałów, które zostały
poddane ocenie.
W kategorii młodszej (postawa dowolna z tzw. podpórką) na podium znalazły się
trzy dziewczynki: najlepsza była Dorota Karetko, przed Emilą Malinowską i Mają
Łazarską. W kategorii starszej (postawa stojąca) zwyciężyła Karolina Ziembicka, a
tuż za nią Paulina Bezubik i Grzegorz Ziembicki. Zwyciężcy otrzymali okazałe
puchary, pozostali „z podium” medale, a każdy z zawodników dostał dyplom na
pamiątkę, oprócz tego pierwsza „piątka” z obu kategorii otrzymała wpinki
ufundowane przez Ligę Obrony Kraju.
Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy najlepszym i zapraszamy na kolejne
zawody strzeleckie, które odbędą się w maju!
WJ

Narew rozpoczęła rundę wiosenną
Piłkarze Narwi Choroszcz rozpoczęli zmagania w rundzie wiosennej Ligi
Okręgowej. Drużyna prowadzona przez trenera Wiesława Romaniuka ma za
sobą już dwa mecze: w pierwszym z nich na wyjeździe uległa 0-3 Pograniczu
Kuźnica, a następnie przed własną publicznością zremisowała bezbramkowo
z liderem, czyli Wigrami II Suwałki.

Początek zapisów od 11 kwietnia – szczegóły na stronie
internetowej gazety w Choroszczy.
WJ

Po piętnastu kolejkach Narew zajmuje w tabeli 10 miejsce, z 4 punktową stratą
do 7 miejsca dającego utrzymanie w Lidze Okręgowej na przyszły sezon. Grupy
dziecięce rozpoczną zmagania później: trampkarze rozpoczną rywalizację 29
kwietnia, a orliki 22 kwietnia. Cały terminarz i tabela znajdują się
w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
Mecze seniorów rozgrywane w Choroszczy: 22.04. Jasion Jasionówka, 13.05. KS
UM Krynki, 27.05. GKS Stawiski, 10.06. Sudovia Szudziałowo (wszystkie mecze
o godz. 16:00)
WJ

