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Choroszcz gospodarzem podpisania umów na dotacje dla OSP

Siedziba OSP w Choroszczy w środę 23 maja stała się miejscem
wyjątkowego spotkania: marszałkowie Województwa Podlaskiego: Jerzy Leszczyński i Maciej Żywno wraz z 13 przedstawicielami gmin powiatu białostockiego wybrali Choroszcz na
miejsce podpisania umów dotacyjnych dla OSP. W roku 2018
na ten cel Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył łączną
kwotę 800 tys. zł.
Przybyłych gości w tym uroczystym dniu w grodzie nad Horodnianką powitali kolejno marszałkowie Województwa Podlaskiego, a także – w roli gospodarza – Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Wszyscy włodarze wyrazili radość ze spotkania oraz
z przeznaczonej pomocy. Ta bowiem zostanie spożytkowana
na konieczne wymiany i doposażenie gminnych jednostek OSP

w osobisty sprzęt ochronny: umundurowanie, specjalistyczną
odzież ochronną (ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp.), a także w sprzęt ratowniczo-gaśniczy służący
do zapewnienia gotowości bojowej jednostek (defibrylatory,
motopompy, pilarki ratownicze, wentylatory oddymiające itp.).

nie OSP oznacza lepszą skuteczność, szybsze docieranie do poszkodowanych i ratowanie mienia. A to z kolei przekłada się na
mniejsze straty. Dzięki dodatkowemu wsparciu na wyposażenie,
strażacy z OSP będą jeszcze skuteczniejsi – podkreślali uczestnicy
spotkania.

Przyznane dotacje, choć nie rozwiązują wszystkich problemów
OSP, są docenianym wsparciem w codziennej pracy strażaków-ochotników. Ta praca bowiem, co wielokrotnie podkreślano
podczas spotkania, jest niezwykle potrzebna: ochotnicy są często pierwszymi na miejscu zdarzenia, ale także ostatnimi, którzy
zabezpieczają teren. Bez OSP wiele akcji przebiegałoby zupełnie
inaczej, dlatego inwestycja w bezpieczeństwo i każde wzmocnie-

Gminy z powiatu białostockiego, do których w 2018 roku trafi
pomoc finansowa na wsparcie OSP to: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków,
Zabłudów.

ale zaczęły się już dyskusje nad tym kto powinien nią kierować,
o czym wypada a o czym nie wypada w niej pisać itd.
Ale o tym w kolejnym numerze.
Adam Kamieński

swoich wspomnień na temat „Gazety w Choroszczy” Przypominam również że archiwalne numery można znaleźć w internecie dzięki portalowi Choroszcz Miniona redagowanym przez
pana Jakuba Bobrowskiego, za co w imieniu redakcji serdecznie
dziękuję.

UM

25 lat Gazety w Choroszczy c.d.
W kwietniu 1993 roku ukazał się numer zerowy Gazety w Choroszczy. Redaktorem odpowiedzialnym został Sławomir Halicki.
Tak jak we wcześniejszych periodykach tak i w tym ukazywały
się artykuły byłych redaktorów „Spojrzeń” chociażby Jarosława
Tyborowskiego oraz młodych redaktorów z Paf-u, np. informacjami sportowymi z gminy zajmował się Jacek Dąbrowski.
Pierwsze cztery numery składane w „dosowskim” programie TAG nie zachwycały swoją poziomem. Kolejny piąty numer
był już przygotowany bardziej profesjonalnie. Skład i łamanie
na specjalistycznym programie, lepsza rozdzielczość zdjęć odbijanych na maszynie kserograficznej. Powoli kształtował się skład
zespołu redakcyjnego. Wyglądem gazety czyli składem komputerowym oraz łamaniem zajął się pan Mieczysław Ciołko, do składu
redakcji dołączyli ówcześni pracownicy Centrum Kultury: Halina
Surynowicz i Krzysztof Arcimowicz. Tematyką gazety były głównie
wydarzenia gminne oraz artykuły dotyczące historii naszej gminy. W wydaniu przygotowanym na Jarmark Dominikański w 1994
roku pojawił się kupon specjalny do loterii w której nagrodą
główną była nagroda pieniężna w wysokości 1 miliona złotych.
Pojawiły się stałe rubryki takie jak: Kamienie Milowe czy Kącik
Młodego Poety. Niestety we wrześniu 1994 roku, opuścił Gazetę
Sławomir Halicki co powoli przyczyniało się do małego regresu.
Dwuosobowa redakcja „ciągnęła” jeszcze gazetę do końca roku,

P.S. Szanowni Państwo w dalszym ciągu zachęcam do przesyłania
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Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy cieplejszy i oszczędniejszy
Dom Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy realizuje
od sierpnia 2017 r. projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE”. Jego celem jest działanie na rzecz
poprawy klimatu, poprzez zmniejszenie szkodliwych emisji,
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, dzięki ograniczeniu
zużycia gazu, prądu, wody - na bieżące funkcjonowanie budynku.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje
OZE” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie
5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym
i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne.

- wymiana oświetlenia na nowoczesne oświetlenie typ LED,

Całkowita wartość projektu to niemal 2 mln zł, przy czym choroski DPS otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 1,2 mln zł, a także
dofinasowanie z budżetu Powiatu Białostockiego – w wysokości
ponad 680 tys. zł.

Termomodernizacja naszego DPS-u to inicjatywa niezwykle potrzebna – przyznaje dyrektor DPS w Choroszczy Henryk Roman
Smilewicz. Szereg prac już przez lata poczyniliśmy, ale obecna
inwestycja jest jedną z największych. Dzięki niej zyskamy wiele:
nasz dom stanie się cieplejszy, nowocześniejszy, bardziej sprzyjający środowisku, i bieżące utrzymanie budynku będzie kosztować
zdecydowanie mniej – dodaje dyrektor Smilewicz.

Dzięki projektowi w Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby”
w Choroszczy zostanie wykonane:
- docieplenie budynku oraz wentylacja z odzyskiem ciepła,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż paneli solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
Dzięki przeprowadzonym pracom przewiduje się, że aż w 30%
uzyska się oszczędności w zakresie kosztów funkcjonowania budynku, zaś w 40% w zakresie zużycia energii.

Przypomnijmy, Dom Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy to powierzchnia ponad 10 000 m2.. Mieszka w nim blisko
286 mieszkańców, a także pracuje 180 pracowników. W gminie
Choroszcz jest to jedna z większych instytucji publicznych. Dom

oferuje pomoc nie tylko seniorom, trafiają tu także osoby młode,
obciążone schorzeniami natury psychicznej. Dom jest więc instytucją stale społecznie potrzebną i użyteczną. Już dziś tzw. lista
oczekujących na przyjęcie 38 osób. Średni okres oczekiwania na
miejsce w Domu Pomocy Społecznej to około 3 lata.
Jako włodarz Gminy Choroszcz cieszę się, że tak ważna instytucja i jedna z większych na terenie naszej gminy – ponieważ zatrudniająca ponad 180 naszych mieszkańców, modernizuje się
– mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Dzięki temu
polepszają się warunki pracy pracowników oraz warunki pobytu
podopiecznych domu, a sama instytucja osiągać będzie oszczędności – podsumowuje burmistrz.
Planowany termin zakończenia prac termomodernizacyjnych
w Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy to wrzesień 2018 r. Już dziś zmiany w choroskim DPS-ie są widoczne
i odczuwalne, a za kilka miesięcy, gdy projekt zostanie zakończony, będzie można oficjalnie zainaugurować nowy etap rozwoju
DPS-u.
fot. W. Rędziński

Badania mammograficzne w czerwcu w Choroszczy
Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie:
(85) 6760332, (85) 6761322,
w pon.-pt. w godz. 10.00-18.00 oraz sob. w godz. 10.00-15.00
WAŻNE: do zarejestrowania na badanie niezbędny jest
nr PESEL pacjentki.

Czerwiec w Choroszczy będzie miesiącem, w którym szczególną
opieką otaczamy Panie, które chciałyby zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Taka
możliwość będzie w Choroszczy 15 i 18 czerwca. Zapraszamy
serdecznie!
Oba czerwcowe badania mammograficzne będzie można wykonać bezpłatnie, w mammobusach zlokalizowanych na placu
przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy przy ul.
H. Sienkiewicza 29.
15 czerwca w Choroszczy bezpłatne badania mammograficzne
organizuje Virtus Plus, który to podmiot posiada zawartą umowę z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na wykonywanie
bezpłatnych badań mammograficznych skierowanych do Pań
w wieku 50-69 lat (w 2018 roku pełne roczniki 1949-1968); pacjentki z tego przedziału wiekowego, zgłaszając się do mammobusu, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z badaniem.
15 czerwca w Choroszczy badania mammograficzne wykonywane przez Virtus Plus przeprowadzane są
w godz. 9.00-17.00 (z przerwą 13.00-14.00)

18 czerwca badania mammograficzne w Choroszczy przeprowadzać będzie MEDICA Sp. z o.o., Sp. K., która realizuje świadczenia
zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie profilaktyki raka piersi. Ten program skierowany jest
do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2018 roczniki
od 1949 do 1968), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały
z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej
Medica oferuje badania odpłatnie w kwocie 80 zł. Medica Sp.
z o.o., Sp. K. dysponuje mammobusem wyposażonym w nowoczesny, ucyfrowiony aparat mammograficzny, wykwalifikowaną
kadrą z wieloletnim doświadczeniem oraz bieżący certyfikat jakości.
18 czerwca w Choroszczy badania mammograficzne wykonywane przez Medica Sp. z o.o., Sp. K. przeprowadzane są
w godz. 8.00-17.00
Rejestracji można dokonywać pod numerami telefonów: (42)
254 64 10 lub 517 544 004 – tu także można zasięgnąć wszelkich, interesujących pacjentki informacji.
Na badania 18 czerwca można zgłosić się również w samym
dniu badania,
przy czym należy wziąć ze sobą dowód osobisty.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym
u kobiet – co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi.

Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, a to pozwala
podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. Dlatego gorąco zachęcamy do skorzystania z czerwcowej zdrowotnej oferty w Choroszczy.

17 czerwca
XIX Turniej Tańca Towarzyskiego
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy
oraz
„Kadryl” Białystok
serdecznie zapraszają na
XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Choroszczy.
Turniej odbędzie się w niedzielę 17 czerwca
w hali sportowej w gmachu Gimnazjum
Publicznego, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół w Choroszczy przy
ul. Powstania Styczniowego 26A.

gazeta.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”

Reklama

Zatrudnię na wakacje
do zbioru borówki
tel. 500 384 613
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Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Cho- Poznaj siebie – wyjazd krajoznawczy i w głąb siebie
roszczy

Kolejna inwestycja poprawiająca jakość życia mieszkańców
gminy Choroszcz pojawiła się w krajobrazie grodu nad Horodnianką. Przy ul. Rybackiej w Choroszczy prace związane z budową nowej miejskiej Stacji Uzdatniania Wody są na zaawansowanym etapie. Całość inwestycji planowana jest do oddania
pod koniec sierpnia br.
Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Choroszczy już stoi, jeszcze
w bieżącym miesiącu dostarczono filtry do wody oraz zestawy
pomp; do końca maja nastąpi też ich montaż. W ramach inwestycji zostały wykonane dwie nowe studnie o głębokości 52m każda
– budowle czekają na uzbrojenie. Po uruchomieniu kompleksu,
co planowane jest na jesień br., stacja zwiększy swoją wydajność
niemal dwukrotnie: z 70m3/h do 120m3/h.
Dzięki temu, jakość wody w mieście Choroszcz będzie zdecydowanie lepsza, a i sam jej przesył oraz dystrybucja – zdecydowanie
skuteczniejszy tańszy i wydajniejszy.
UM

Urzędnicy w Choroszczy nauczą się języka migowego

25 kwietnia uczniowie klasy VI i VII ze Szkoły Podstawowej
w Złotorii uczestniczyli w wycieczce „Poznaj siebie”. Podczas
wyjazdu realizowane były założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.
Grupa uczniów najpierw odwiedziła Twierdzę Osowiec. W tym
miejscu ważne było poznanie historii regionu, w myśl słów Jana
Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie
buduje przyszłości”. Było to niezwykle patriotyczne doświadczenie, ale także wyjątkowa atrakcja: zwiedzanie długich korytarzy bunkrów bez żadnego oświetlenia wymagało prawdziwych
umiejętności i odwagi. Legendy o Twierdzy ciekawie opowiadał
Pan Mirosław Wrona – Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Pełen profesjonalizm i humor Pana Przewodnika
zaimponował uczestnikom wyjazdu.
Po ponad dwugodzinnym zwiedzaniu osowieckich lochów, grupa
udała się do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uczniowie obejrzeli tam pokaz multimedialny o tym jak na przełomie
roku wspaniale i dynamicznie zmienia się krajobraz doliny Biebrzy. Efekty dźwiękowe dały złudzenie przebywania na prawdziwym torfowisku. Następnie każdy mógł spróbować swoich sił
w licznych grach przyrodniczych; najciekawszą atrakcją była

Już od września br. w Urzędzie Miejskim w Choroszczy pracownicy magistratu oraz jednostek współpracujących, będą uczyć
się języka migowego. Chcą w ten sposób podwyższyć swoje
kompetencje i sprawić, by ich praca była jeszcze bardziej użyteczna dla mieszkańców.
6 czerwca br. pracownicy choroskich instytucji publicznych podpisali umowy związane z nauką języka migowego. Urzędników
będzie uczyć Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras”. Większość
kosztów nauki pokryje PEFRON, ale każdy ze zgłaszających się,
część kosztów pokrywa również indywidualnie.
Pracownicy choroskich instytucji, na czele z Burmistrze Choroszczy Robertem Wardzińskim, będą uczyć się języka migowego

interaktywna tablica „Biebrzańskie Sianokosy”.
W drodze powrotnej uczestnicy udali się na obiad do Gościńca Dworak w Mońkach. Pomimo zmęczenia, wszyscy uczniowie chętnie wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez
opiekunów programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł AUTOPORTRET! 2018”. Warsztaty te wykorzystywały karty pracy: „Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowaniu poczucia
własnej wartości!”, „Poznaję siebie” oraz „Akceptuję siebie” –
i były rodzajem wycieczki-wędrówki, ale tym razem w głąb siebie.
Wyjazd „Poznaj siebie” z pewnością na długo pozostanie
w pamięci wszystkich uczestników.
Wycieczka została sfinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.
Joanna Czarnecka
opiekun Świetlicy Artystycznej przy SP w Złotorii,
M-GOPS w Choroszczy

przez 60 godzin, na razie na poziomie podstawowym, aby zapoznać się z ogólnymi zasadami, podstawowymi zwrotami i kulturą
świata osób Niesłyszących.

temu zwiększamy szansę, by do nich dotrzeć – przekonać je do
siebie, zachęcić do aktywności i poznać ich potrzeby – dodaje
burmistrz Choroszczy.

W naszej codziennej pracy nie często spotykamy się z osobami
niesłyszącymi – mówi Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy
– ale to przecież nie oznacza, że takich osób nie ma, że one nie
istnieją. One są – zarówno dorośli i dzieci, ale kontaktują się
z nami tylko wówczas, kiedy naprawdę muszą. Zazwyczaj przez
swoich asystentów czy opiekunów. Dzięki temu, że podjęliśmy
decyzję, aby poznać język migowy, chcemy poznać świat osób
niesłyszących i głuchych, sposób porozumiewania się, a dzięki

Choroszcz, poprzez obecność pracowników posługujących się
językiem migowym, dołącza do tych gmin, w których jakość oferowanych usług społecznych ma szansę zwiększyć swój poziom.
W ten sposób instytucje publiczne chcą być otwarte na społeczeństwo, chcą stale podwyższać swoje kompetencje.
UM
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Place zabaw w Choroszczy z nowym wy- SUW w Rogowie ma nowe oblicze.
Woda w gminie Choroszcz będzie lepsza
posażeniem

Właśnie zakończyły się najważniejsze prace związane z gruntowną modernizacją i usprawnieniem funkcjonowania Stacji
Uzdatniania Wody w Rogowie. Już niebawem jakość wody
w gminie Choroszcz zdecydowanie się polepszy.

Trzy place zabaw w mieście Choroszcz do końca lipca br. zostaną
gruntowanie zmodernizowane i wyposażone w nowe sprzęty
oraz urządzenia rekreacyjne. 28 maja br. Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą
– firmą SWING Bartosz Samojłowicz z Białegostoku.
Dzięki pozytywnej współpracy choroskiego magistratu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Choroszczy, ustalono, że place zabaw znajdujące się w Choroszczy przy ulicach: ul. J. Słowackiego, ul. Powstania Styczniowego
oraz al. Niepodległości zostaną wyremontowane i doposażone
w nowe urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci, młodzieży,
jak i osób dorosłych.
Kierowaliśmy się tym – mówi Małgorzata Popko Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w
Choroszczy – aby każde wielorodzinne osiedle posiadało nowy,
zmodernizowany teren rekreacyjny. Te place, które funkcjonowały do tej pory, miały już swoje lata, były – mówiąc delikatnie – już
wysłużone. Obecne, jesteśmy tego pewni, będą cieszyć i służyć
wszystkim: najmłodszym i nieco starszym, a także całym rodzinom – dodaje Pani wiceprezes.
Na placach staną huśtawki, domki, sprężynowe bujaki w kształcie koników, żabek i słoników, a także ciuchcia, karuzela i inne zestawy zabawowe przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Obok
urządzeń zostaną ustawione ławki, a także stoły piknikowe – aby
przebywający z dziećmi rodzice czy opiekunowie, mogli mieć
pieczę nad pociechami lub po prostu mogli tam odpocząć. Obok
sprzętów typowo zabawowych, na placach zabaw zainstalowane zostaną elementy siłowni zewnętrznych: biegacze, orbitreki,
wiosła, czy wyciągi górne.
Ta inwestycja cieszy włodarza gminy Choroszcz Roberta Wardzińskiego: Jestem bardzo zadowolony z tego, że w naszym mieście, właściwie nieistniające dotąd place zabaw z prawdziwego
zdarzenia, a przecież usytuowane obok dużych skupisk mieszkańców: bloków, szkół – będą służyły zarówno dzieciom, jak
i młodzieży czy dorosłym. Będą to sprzęty nowe, atrakcyjne – takie, jakie możemy spotkać w innych większych miejscowościach
w naszym kraju. Wierzę więc, że będą służyć mieszkańcom i sprawią im dużo radości.
Całkowity koszt doposażenia placów zabaw to kwota ponad
99 000 zł.
Inwestycja realizowana jest jako zadanie pn. „Budowa placów
zabaw wraz z siłownią zewnętrzną” i dofinansowana jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
UM
Fot. M. Sokół

Stacja Uzdatniania Wody w Rogowie podlegała gruntownej modernizacji w ramach Dofinansowania projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwsze prace
rozpoczęły się w czerwcu 2016 r. od symbolicznego wbicia łopaty
przez inwestorów i wykonawców robót (pisaliśmy o tym w artkule pt.: Gmina Choroszcz wejdzie w XXII wiek).
Inwestycja, która pochłonęła ok. 1,7 mln zł obejmowała: modernizację dwóch studni głębinowych, całkowitą zmianę technologii
produkcji i uzdatniania wody poprzez wprowadzenie całkowitej
automatyzacji tych procesów, a także wybudowanie zbiorników
retencyjnych na wodę o pojemności 100m3 każdy. Dodatkowo
przeprowadzono kapitalny remont kilkudziesięcioletniego budynku stacji, gruntownie uporządkowano otoczenie wokół stacji.
Rozwiązania zainstalowane w Rogowie przenoszą gminę Choroszcz na znacznie wyższy poziom zarządzania, w tym dystrybucji, kontroli oraz jakości wody. SUW w Rogowie wyposażona
została w nowe pompy i zbiorniki, w tym zbiorniki buforowe,
w najnowocześniejsze sterowniki oraz całą instalację wodną.
Dzięki temu SUW w Rogowie będzie niemal bezobsługowa,
a kontrolować ją będzie można z poziomu siedziby ZECWiK
w Choroszczy.
W tak gruntownie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
będziemy mogli lepiej kontrolować proces produkcji wody i jej
dystrybucji – mówi Mariusz Wróbel, Prezes ZECWiK Sp. Z o.o.
w Choroszczy. Sam system poinformuje o tym, jeśli w sieci nastąpi awaria lub usterka, a dzięki zastosowaniu zbiorników retencyjnych, będziemy mogli w bardziej wydajny sposób gospodarować
ujęciami wody, czyli pracą studni – dodaje .
Dzięki modernizacji stacji uzdatniania wody mieszkańcy naszej
gminy będą otrzymywać zarówno lepszej jakości wodę oraz
w sprawniejszy sposób – wyraża swoje zadowolenie Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Dzięki dokonanym pracom, wody
nie tylko przybędzie, bowiem nowa-stara stacja zwiększy swoją
wydajność o ok. 30%, ale poza tym jakość wody oraz sama jej
dystrybucja będzie zdecydowanie lepsza, co na pewno pomoże
w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców naszej gminy – dodaje włodarz gminy.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie pozwoli na
lepsze zaopatrzenie w wodę mieszkańców aż 19 miejscowości
z gminy Choroszcz: Kolonii Ruszczany, Ruszczan, Rogówka, Rogowo Majątek, Rogowa, Pańk, Kruszewa, Śliwna, Izbiszcz, Konowały, Kościuk, Zaczerlan, Zaczerlan Kolonii, Gajownik, Gajownik
Kolonii, Kolonii Czaplina, Czaplina, Mińc – co stanowi bez mała
ponad połowę obszaru całej gminy.

Urząd
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – podpisanie umów na wsparcie społeczno-gospodarcze

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów wiejskich (KSOW), tj. Lokalne Grupy Działania, samorządy, organizacje pozarządowe,
uczelnie wyższe, szkoły zawodowe i ośrodki kultury zostały
zaproszone do Urzędu Marszałkowskiego w celu podpisania
umów dotyczących wsparcia finansowego przyznanego przez
Zarząd Województwa Podlaskiego. Wśród zaproszonych gości
był Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy i jednocześnie wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańskiej
Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
Umowy dotyczące wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-gospodarczej zostały uroczyście podpisane 10 maja w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku, w obecności Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i Członka Zarządu
Województwa – Stefana Krajewskiego.
Obok Burmistrza Wardzińskiego – wiceprezesa Stowarzyszenia
N.A.R.E.W. – Narwiańską Akcję Rozwoju Ekonomicznego Wsi reprezentowała Urszula Jabłońska Prezes Stowarzyszenia.
Podczas spotkania podkreślano, że rozwój obszarów wiejskich to
nie tylko wsparcie rolnictwa, gospodarstw rolnych czy infrastruktury, ale oznacza równie podejmowanie wszelkich działań aktywizujących środowiska wiejskie, by rosły one w siłę gospodarczo,
społecznie i kulturalnie, w imię zrównoważonego rozwoju.
Ogółem zostało podpisanych 18 umów na łączną kwotę dotacji
blisko 640 tys. zł. Środki pochodzą z Planu Operacyjnego KSOW
na lata 2018-2019 (Etap I – 2018) i zostaną przeznaczone, m.in.
na zorganizowanie szkoleń dla członków LGD, konferencje merytoryczne, wyjazdy studyjne w Polsce i poza granicami kraju,
filmy i programy informacyjne, eksperckie opracowania dla gospodarstw ekologicznych, targi produktów lokalnych, festyny
sportowe i rekreacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz publikacje promujące produkty lokalne.
W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi nawiąże współpracę
z podobnymi stowarzyszeniami z woj. lubelskiego.
UM

15 czerwca
Koncert Pracowni Muzycznych
M-GCKiS w Choroszczy
w Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy
Więcej szczegółów na naszej stronie
kultura.choroszcz.pl
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Kobiety (prze)Mówiły w Choroszczy już po raz trzeci. O marzeniach
zaś choroszczańska poetka – p. Grażyna Cylwik napisała wiersz
dedykowany Choroszczy i spotkaniu „Kobiety Mówią”.
Nie byłoby spotkania „Kobiety Mówią” bez wspaniałych sponsorów i wystawców, którzy hojnie obdarowali przybyłe Panie
wspaniałymi upominkami. Profesjonalny makijaż, przez cały czas
trwania spotkania, wykonywały niestrudzone stylistki i wizażystki: Anna Wardzińska-Ruła Anna Rua Make Up, Urszula Choruży
Make up, Natalia Oświęcińska Make up by Nat. Poradnia Dietetyczna Smaczna Terapia udzielała porad w zakresie zdrowia
i wymarzonej sylwetki, Cosinus Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych
Białystok oferowała zabiegi pielęgnacyjne na ręce i twarz, Salon Fryzjerki Kok&Lok tworzył wyśmienite fryzury, Matka Polka Hybrydowa wyczarowywała wspaniałe zdobienia paznokci,
niezawodny Dwór Czarneckiego ufundował karnety do SPA, Restauracja Forma zaproszenia na kolację, Mydlarnia Cztery Szpaki – upominki pielęgnacyjne, Podlaski Sad – zdrowe, pożywne,
naturalne soki, Biżuteria Naturalnie – niepowtarzalne ozdoby,
Firma Zdunetti – opaski i czapki dla dzieci i dorosłych, Leszek
Rajczuk, właściciel Sklepu Spożywczego w Choroszczy – napoje
szlachetne.
Wspaniałą atmosferę, dzięki przepysznym słodkościom, zapewniły podczas spotkania członkinie Koła Emerytów i Rencistów nr
15 z Choroszczy, a organizacyjnie wydarzenie wsparło Stowarzyszenie Chcę Żyć.

Było tak gorąco, że trudno było wytrzymać. Od emocji, życzliwości, wspaniałej energii; pogoda także wyjątkowo dopisała. Ale najbardziej dopisały wspaniałe Kobiety – uczestniczki,
prelegentki oraz przedstawicielki wystawców, które przyjęły
zaproszenie do Choroszczy na trzecie już spotkanie z cyklu „Kobiety Mówią”. 13 maja br. aula choroszczańskiego Centrum Kultury i Sportu wypełniła się Kobietami i ich marzeniami.

Tomasz Stanisz – jedyny do tej pory prelegent-mężczyzna spotkań „Kobiety Mówią” (!) rozwiązał przed uczestniczkami tajemnicze równanie: M=m3, w którym przekonywał, że Mężczyzna
Mocy to – wbrew utartym schematom kulturowym o zasadzeniu
drzewa, wybudowaniu domu oraz spłodzeniu syna – ten, który
słucha Kobietę, okazuje jej szacunek, uszczęśliwiając ją, łącząc
w codziennym życiu miłość, moc i mądrość.

Po rocznej przerwie, trudno było przewidzieć, czy Goście odpowiedzą na nasze zaproszenie. Choć zewsząd płynęły sygnały, że
idea „Kobiety Mówią” podoba się Paniom, spotkanie jest potrzebne środowisku, ponieważ daje wiele pozytywnych emocji
i zmian, jednak pozostawała spora doza niepewności.

Spotkanie „Kobiety Mówią O MARZENIACH” uraczyły także swoją obecnością i osobowością dwie wspaniałe Kobiety mediów:
Dorota Sokołowska oraz Magdalena Gołaszewska. Dorota Sokołowska, dziennikarka Polskiego Radia Białystok, przemówiła do
uczestniczek swoim wspaniałym, słonecznym głosem i mówiła
o nieznanej szerzej pasji, a mianowicie o pisaniu. Dzieliła się swoimi doświadczeniami o terapeutycznej roli pisania i mocy słowa,
ale także opowiadała o swoim życiu, zarówno tym niełatwym,
jak i o chwilach radosnych i pełnych szczęścia. Magdalena Gołaszewska z kolei przekonywała o Urodzie marzeń – inspirowała
Kobiety do tego, aby absolutnie codziennie pamiętać o sobie,
poznawać siebie i obdarzać siebie miłością. Wówczas czekające
na wypełnienie punkty na mapie naszych marzeń, zrealizują się
samoczynnie.

Ale trzecia już edycja spotkania „Kobiety Mówią”, po raz kolejny
zainicjowana i współorganizowana przez Katarzynę Wardzińską
– żonę Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego i jednocześnie Prezes Fundacji Pro Future – trzeba to przyznać: udała
się. Aula choroskiego Centrum nie tylko rozbrzmiewała gwarem
ponad setki uczestniczek, ale niemal w niezmienionym składzie
pozostały one do końca spotkania: zaciekawione, rozradowane,
chłonące słowa i pozytywną energię, zainspirowane marzeniami.
Z tego miejsca jeszcze raz za ten wspaniały odzew gorąco dziękujemy.
Ale chyba nie mogło być inaczej, ponieważ program tegorocznego spotkania „Kobiety Mówią” był wyjątkowo bogaty. O marzeniach, które wielokrotnie są treścią naszego życia, nieraz celem,
a bywa, że trzymają nas w przysłowiowym „pionie”, zachciały
opowiedzieć wspaniałe osoby – zaproszeni goście.
Agnieszka Lilia Fałat – mentorka i animatorka warsztatów
W obronie marzeń, podzieliła się swoimi doświadczeniami
w pracy z dziećmi z Rybnika i pokazała cuda, jakie podczas tych
spotkań się zdarzają. Niemożliwe, wspaniałe sytuacje są tam na
porządku dziennym – wbrew faktom i okolicznościom. Agnieszka
przywiozła ze sobą także własną wystawę fotograficzną W obronie marzeń, którą uczestniczki mogły oglądać w Galerii Centrum
w trakcie całego spotkania.
W dalszej części Urszula Paśnikowska – założycielka firmy i marki Matka Polka Hybrydowa opowiadała o prowadzeniu biznesu
opartego na marzeniach, w pełnej zgodzie ze sobą oraz w zdrowej symbiozie z życiem rodzinnym.

W przerwie oraz podczas całego spotkania „Kobiety Mówią”
można było oddać się twórczej refleksji w Pokoju Marzeń, wspaniałej przestrzeni twórczej inspiracji, przygotowanej przez trzy
kreatywne artystki i animatorki kultury: Izabelę Dąbrowską,
Emilię Kosakowską i Darię Alicję Ostrowską. Pokój Marzeń był
przestrzenią zaaranżowaną, by inspirować do marzeń. Wokół żywiołów: wody, ognia i ziemi ujętych w postaciach rysunków kobiet, oraz żywiołu powietrza, które zostało zaklęte w balonowych
chmurach zawieszonych w przestrzeni, Pokój Marzeń zachęcał,
by wsłuchać się w siebie, poddać własnej intuicji i stworzyć osobisty wiersz na temat marzeń. Pomóc w procesie twórczym mogły wizerunki – obrazy kobiet-żywiołów, wypisane na ścianach
słowa kojarzące się z marzeniami, a także przepiękne talerze-koła życia, które zakręciwszy, podsuwały pomysły i rozwiązania.
Spotkaniem „Kobiety Mówią O MARZENIACH” w 2018 roku
w wyjątkowy sposób opiekowała się Sztuka, jako że tuż na początku, całość otworzyła klimatyczna Nula Stankiewicz osobistą
dedykacją – piosenką pt.:„Trzeba marzyć”. W trakcie spotkania
dwie młode debiutantki: Luiza Sawicka i Maja Łazarska pokazały
swą twórczość pianistyczną i zagrały utwory muzyki klasycznej,

Wszystkie uczestniczki spotkania „Kobiety Mówią o marzeniach”
13 maja opuszczały aulę choroszczańskiego Centrum Kultury i
Sportu z upominkami: podarunki bieliźniarskie ufundowała firma Ava Lingerie, od Organizatorów zaś otrzymały Marzenniki
– do zapisywania własnych marzeń, oraz breloki z wizerunkami
talerzy -kół życia z Pokoju Marzeń. Marzenniki ufundowała Firma
BIS i Stacja Paliw Orlen w Porosłach, zaś breloki wykonała Emila
Kosakowska z firmy Mały Piec. Każda z Pań wyszła ze spotkania
także z balonem, który następnie, wraz z zapisanymi marzeniami,
mogła wypuścić w niebo. W ten sposób trzecia edycja spotkania
„Kobiety Mówią O MARZENIACH” w 2018 roku zakończyła się.
„Kobiety Mówią ”o czas rozmów, inspiracji, oderwania się od codziennych obowiązków i celebrowania kobiecości. To spotkanie
wyjątkowych Kobiet z innymi wyjątkowymi Kobietami. W poprzednich latach, z głębi duszy i ciała, rozmawiałyśmy o kobietach po prostu, inspirując do dbania o siebie i swoje zdrowie,
doceniając naszą niecodzienną codzienność. W tym roku w pełni
oddałyśmy się marzeniom. I trzeba przyznać, że było to spotkanie z wprost naszych marzeń – myśmy je po prostu sobie i Paniom – wymarzyły.
Organizatorkami spotkania „Kobiety Mówią O MARZANIACH”
były: Katarzyna Wardzińska – inicjatorka i współorganizatorka
wydarzenia, żona Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego
i jednocześnie prezes Fundacji Pro Future – dzięki jej zaangażowaniu, osobowości i efektywnemu działaniu, spotkanie nie tylko
jest realizowane, ale z roku na rok osiąga coraz wyższy poziom;
Karolina Gołębiewska z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy – bez jej zapału, kreatywnego zaangażowania i nadludzkiej wprost siły spotkanie „Kobiety Mówią” nie udałoby się w takiej formie, w jakiej miało miejsce; słowa uznania
kierujemy także do pozostałych zaangażowanych pracowników
Centrum: Anny Kulikowskiej, Wojciecha Błaszko, Sylwii Niemyjskiej, Ewy Sokół, Łukasza Kalinowskiego, Adama Kamieńskiego
i Zenona Zinówko. Dziękujemy też inicjatorkom i twórczyniom
Pokoju Marzeń: Izabeli Dąbrowskiej, Darii Alicji Ostrowskiej
i Emilii Kosakowskiej – za wspaniale i nietuzinkowo zorganizowaną przestrzeń twórczej kreacji. Urszuli Glińskiej dziękujemy
za profesjonalną i w pełni zaangażowaną opiekę konferansjerską
imprezy.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: „Gazeta
w Choroszczy”, Portal obcasypodlasia.pl, „Głos Choroszczy”,
Twoja Telewizja Regionalna.
Fotorelację ze spotkania „Kobiety Mówią” można zobaczyć na
Fanpage’u Spotkania Kobiety Mówią oraz na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
oraz „Gazety w Choroszczy”.
Organizatorzy

gazeta.choroszcz.pl
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” –
wycieczka po Choroszczy

Cudze chwalicie, swego nie znacie – słowa autorstwa Stanisława Jachowicza stały się doskonałym mottem wycieczki krajoznawczej uczniów klasy IIIB SP w Choroszczy.
Pięknego majowego poranka uczniowie klasy IIIB postanowili
lepiej poznać miasto, w którym mieszkają i uczą się. Dzięki Pani
Joannie Jarończyk została zorganizowana piesza wycieczka po
Choroszczy w towarzystwie przewodnika PTTK Pana Adama Grabowskiego.
Pan Adam, w sposób niezwykle interesujący, opowiadał nam
o najważniejszych zabytkach Choroszczy, odbudowanej w latach
60. XX w. letniej rezydencji rodziny Branickich (obecnie Muzeum
Wnętrz Pałacowych), zabytkowym parku pałacowym, kościele,
klasztorze podominikańskim, cerkwi oraz szpitalu psychiatrycznym zlokalizowanym na terenie dawnej fabryki kortów i sukna,
należących do rodziny Moesów.
Wycieczka dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń i uświadomiła, iż Choroszcz to miejsce wyjątkowe, które warto cały czas
poznawać.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Joannie Jarończyk
i Panu Adamowi Grabowskiemu za pomoc w organizacji wycieczki.
Człowiek jest cząstką przyrody, kształtuje ją od początku swego
istnienia na Ziemi. Jednak działalność ludzi zmienia i niszczy
oblicze naszej planety. Wrażliwy człowiek widzi potrzebę
edukacji proekologicznej oraz podejmowania działań w celu
poprawy kondycji środowiska naturalnego. Na tej postawie
w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy powstał pomysł zorganizowania konkursu nt. wiedzy ekologicznej
wśród uczniów klas III.

Test składał się z 26 pytań zamkniętych. W szkolnym konkursie
wiedzy ekologicznej dla uczniów klas III wzięło udział 12 uczniów.

Uczniowie klas III SP w Choroszczy poszerzali swoje kompetencje
w zakresie ekologii, dzieląc się wiedzą na temat ochrony środowiska naturalnego podczas szkolnego konkursu wiedzy ekologicznej.

III. miejsce Wiktoria Tołoczko i Filip Komła

Głównym celem konkursu było kształtowanie u dzieci postaw
proekologicznych, rozumienie konieczności ochrony środowiska
dla zdrowia i życia, budzenie zainteresowań ochroną środowiska,
a także dostrzeganie pozytywnego, ale i negatywnego wpływu
człowieka na środowisko.

Laureatami konkursu zostali:
I.

miejsce Kinga Ramotowska

II. miejsce Amelia Zembko

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zaś
laureatom i finalistom gratulujemy!
Organizatorzy:
Izabela Pęza
Renata Rajewska

Wychowawczyni klasy IIIB – Izabela Pęza
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„Polska – to my” – Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej
skiego i bibliotekarz – pani Celina Zubrycka, pani Dorota Muczyńska reprezentująca Radę Rodziców oraz Elżbieta Krysiewicz
uczennica klasy III oddziału gimnazjalnego. Komisja konkursowa
przy ocenie występujących kierowała się następującymi kryteriami: interpretacja utworu, muzykalność i warunki głosowe, ekspresja, wrażenie artystyczne, oryginalność występu.
Po wysłuchaniu wszystkich pieśni, jurorzy ocenili i wyłonili zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, ponieważ występy były świetnie
przygotowane. Młodzi artyści wykazali się muzykalnością i znakomitą umiejętnością interpretacji tekstów.

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy w bieżącym roku szkolnym
systematycznie i uroczyście upamiętnia oraz przybliżać uczniom
najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego oraz najwybitniejsze postaci, które przyczyniły się do odzyskania 11 listopada 1918 roku niepodległości.

Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej udowodnił, że takie pojęcia jak: TRADYCJA, HISTORIA, PATRIOTYZM,
NARÓD czy OJCZYZNA, są bardzo ważne oraz bliskie sercom
i umysłom uczniów. Młodzi artyści swoimi brawurowymi,
pełnymi emocji występami pokazali, że ich udział w konkursie
był nie tyle rywalizacją o zwycięstwo, ale przede wszystkim chęcią i potrzebą oddania czci wielu pokoleniom Polaków, którzy
swoim bohaterstwem i zaangażowaniem w walkę o niepodległość ojczyzny przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć w suwerennym, swobodnie rozwijającym się państwie.

Uczyć historii oraz kształcić postawy obywatelskie i rozwijać patriotyzm można na wiele sposobów. Jednym z nich jest poznawanie wydarzeń z przeszłości upamiętnionych w utworach muzycznych o tematyce patriotycznej oraz oddawanie śpiewem czci
bohaterom, którzy z poświęceniem i narażeniem życia walczyli
o naszą wolność.

A oto wyniki Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej pod hasłem „Polska - to my”:

W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie
„Szkoła młodych patriotów”, w którym SP w Choroszczy bierze
udział, dnia 16 maja 2018 roku na auli szkolnej został przeprowadzony Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej
pod hasłem „Polska – to my”. Organizacją tego przedsięwzięcia
zajął się Samorząd Uczniowski, pod opieką pani Joanny Gaweł
i pani Grażyny Kopaczewskiej we współpracy z księdzem Sebastianem Sumem oraz panią Ewą Zalewską – nauczycielką historii. Konkurs miał na celu popularyzowanie znajomości poezji
śpiewanej i pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijać zamiłowanie do śpiewu, jako jednej z form działalności
muzycznej. Ideą przedsięwzięcia było również uświadomienie
uczniom znaczenia pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia
tożsamości narodowej oraz kształtowanie osobowości współczesnego Polaka-patrioty. Ważnym aspektem konkursu było także
odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci
i młodzieży.

II miejsce – Franciszek Krysiewicz, reprezentant klasy 0a, za
utwór „Dziś idę walczyć, mamo”;

Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu solistów, zwłaszcza
z klas najmłodszych. Zostali oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 0-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy VII
szkoły podstawowej i klasy II-III oddziałów gimnazjalnych.
Uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali się do konkursowego występu. Przy wsparciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego i historii dobierali repertuar,
przygotowywali podkład muzyczny, dopracowywali występ pod
względem muzycznym i intonacyjnym. Dodatkowo, wyszukiwali
informacje na temat autorów i okoliczności powstania utworu
oraz wydarzeń historycznych w nim upamiętnionych, aby lepiej
zrozumieć treść pieśni i właściwie oddać jej przesłanie. Przy okazji młodzi artyści kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, rozwijali znajomość historii oraz uczyli się szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków.
Gala finałowa Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki
Patriotycznej pod hasłem „Polska – to my” dostarczyła widzom
zebranym na auli szkolnej wielu wrażeń i emocji. Podczas konkursowych występów można było wysłuchać m. in.: „Rotę”, „Dziś
idę walczyć, mamo”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Dumkę
wygnańca”, „Tak jak ptaki”, „O mój rozmarynie”, „Płynie Wisła,
płynie”. Okazało się, że piosenka patriotyczna nie tylko wzrusza
i skłania do zadumy, ale może też wywołać uśmiech na twarzy
odbiorców. Każdy uczestnik konkursu stanął na wysokości zadania, wspaniale przygotował i zaprezentował swój utwór. Wszystkie występy publiczność nagrodziła gromkimi brawami.
Prezentacjom konkursowym z uwagą przysłuchiwało się jury,
w którym zasiedli: ksiądz Sebastian Sum, nauczyciel języka pol-

Kategoria klas 0-III:
I miejsce – Rozalia Gaweł z klasy 3f , która zaśpiewała „Blues
bujany”;

III miejsce – Marlena Łuka klasa 1d za wykonanie piosenki „Płynie Wisła, płynie”.
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce – Marta Olik reprezentująca klasę 6b, która zaśpiewała
pieśń „Tak jak ptaki”;
II miejsce – Aleksandra Dobrogowska z klasy 4a za interpretację
utworu „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”;
III miejsce – Zuzanna Puciłowska przedstawicielka klasy 4e za
wykonanie pieśni „O mój rozmarynie” oraz Piotr Wrona z klasy
5a, który zaśpiewał utwór pt. „Rota”.
Kategoria klas VII szkoły podstawowej oraz klas II-III oddziałów
gimnazjalnych:
I miejsce – Karolina Januszewska z klasy 3c, która zaśpiewała
„Dumkę wygnańca”;
II miejsce – Amelia Ramotowska z klasy 7c za interpretację utworu „Tak jak ptaki”.

Laureaci Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej zostali uhonorowani i nagrodzeni przez panią dyrektor
Ewę Zawistowską dyplomami oraz upominkami. Gratulujemy
laureatom i finalistom i życzymy kolejnych sukcesów.
Joanna Gaweł i Ewa Zalewska
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VIII Marsz z Flagą i X Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Choroszczy
2 maja br. choroszczanie uczcili Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej biorąc udział w ósmym Marszu z Flagą, który przeszedł
ulicami miasta. Licznie zgromadzeni mieszkańcy, z burmistrzem
Choroszczy Robertem Wardzińskim na czele wyruszyli z Placu
Brodowicza w stronę kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy.
Gromadzący się mieszkańcy, w oczekiwaniu na przemarsz, wysłuchali pieśni i piosenek patriotycznych. Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński rozdawał mieszkańcom flagi, które zgromadzeni z dumą prezentowali podczas przemarszu.
Marsz otworzył redaktor naczelny „Gazety w Choroszczy” Adam
Kamieński, a słowa pełne patriotycznego ducha skierował do
mieszkańców prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała
– Grzegorz Krysiewicz. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli
harcerze z Choroszczy, który uświetnili je niosąc flagę Polski rozpostartą na kilka metrów.
Trasa tegorocznego marszu przebiegła ulicami: H. Sienkiewicza
i J.K. Branickiego i zakończyła się przy kościele parafialnym pw.
św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy.
Uczestnicy Marszu z Flagą uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w choroszczańskim kościele parafialnym. Po nabożeństwie odbył się tam X Festiwal Piosenki i Pieśni
Patriotycznej i Religijnej. Koncertu tercetu w składzie: Izabela
Trojanowska (sopran), Przemysław Kummer (bas) i Sylwester Trojanowski (organy) wysłuchali zgromadzeni goście. Prezentowane
utwory, wśród których znalazły się m.in.: „Witaj majowa jutrzenko”, „Korale” (sł. S. Moniuszko, do utworu „Wiosna” F. Chopina),
Polonez Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, „Rozkwitały pąki
białych róż”, czy wspólnie odśpiewana „Rota”. Wykonania muzyczne przeplatane były recytacjami poezji patriotycznej w wykonaniu laureatów konkursu „Słowo o Polsce”.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzeń patriotycznych w Choroszczy: Burmistrzowi Choroszczy
Robertowi Wardzińskiemu i Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy,
Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość Skała, harcerzom z Choroszczy, księdzu proboszczowi Leszkowi Strukowi i parafii pw.
św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy oraz
wszystkim uczestnikom wydarzeń.

Młodzi aktorzy w trzech spektaklach, czyli Maraton Teatralny w Choroszczy
28 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy odbył się Maraton Teatralny – pierwsze takie
wydarzenie w lokalnym ośrodku kultury. Na scenie wystąpiło
blisko dwudziestu aktorów w trzech krótkich formach
teatralnych.
Wydarzenie otworzył dyrektor instytucji Przemysław Waczyński,
który podziękował gościom za to, że współtworzą życie kulturalne
gminy Choroszcz. Ten fakt z kolei został niedawno wyróżniony
na arenie ogólnopolskiej dyplomem przyznanym przez
Narodowe Centrum Kultury. Dyrektor powitał młodych artystów,
którzy następnie wystąpili przed zgromadzoną publicznością
prezentując trzy formy teatralne.
Pierwszy zaprezentowany spektakl w wykonaniu Teatru W Punkt
z Nowinki i nosił tytuł „Wariatki”. Opowiadał o problemach
zdrowotnych i emocjonalnych pięciu kobiet. Komediowa
konwencja spektaklu sprawiła, że oglądało się go z przyjemnością.
Na zmagania z chorobą można było spojrzeć z punktu widzenia
pacjenta. Role lekarza i chorego zostały lekko przedefiniowane
tak, by każdy z widzów mógł sam zdecydować, która postać
zmaga się z rzeczywistą chorobą.
Drugą propozycją była etiuda stworzona przez młodzież z obu
teatrów. Pantomima traktowała o potrzebie rozwoju człowieka,
który chce osiągać więcej, ale niesprzyjające okoliczności chcą
go ograniczyć i uniemożliwić czynienie postępów. Można było
ją odczytać również jako sytuację, w której człowiek chcący
żyć według własnych przekonań jest wtłaczany w cudze ramy.
Trzeci spektakl to popis Teatru Surprise z Ośrodka Kultury

w Sejnach. Rzecz pod nazwą „Powiem wam…” to historia
nastolatki, którą różne okoliczności pchają do samobójstwa.
Spektakl pozwolił zrozumieć świat osób wchodzących
w dorosłość, którym rządzą inne prawa, emocje i namiętności
niż świat młodego człowieka. To nie tylko przedstawienie życia
współczesnej nastolatki, ale lekcja dla dorosłych, by reagować na
sygnały, które zwykle są tak często ignorowane. Przedstawienie

oparte było na prawdziwych historiach z życia aktorów.
Solidna dawka teatru w wykonaniu amatorskiego ruchu
artystycznego otwierała oczy widzów na obszary życia, które
często są niedoceniane. Zatrzymaliśmy się nad kilkoma
tematami tabu, a za sprawą reżysera – Doriana Krause zostały
one oswojone.
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dynym ograniczeniem w kreacji wizerunku scenicznego była wyobraźnia. Dziękujemy serdecznie Burmistrzowi i Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy, którzy zapewnili zwiedzającym bezpłatny

przejazd. Dziękujemy Teatrowi Dramatycznemu za otwarcie
swych drzwi i podwoi. Wizyta odbyła się w ramach akcji Dotknij
Teatru.

Magiczna podróż do Teatru
Teatr owiany jest wieloma tajemnicami. Czaruje widzów spektaklami, strojami, scenografią. Potrafi zaskakiwać zwrotami akcji, wprowadza w nastrój wyjątkową muzyką. 17 kwietnia br.
grupa mieszkańców Choroszczy wybrała się w magiczną podróż
do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, który tego dnia odkrywał swoje tajemnice widzom w każdym wieku.
Spod Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
wyruszyła grupa ponad trzydziestu osób w różnym wieku. Wiele
miejsc w autokarze zajmowały dzieci, co jest dużym powodem
do zadowolenia!
Do Białegostoku dotarliśmy punktualnie. Liczba osób zainteresowanych zwiedzaniem teatru zaskoczyła wszystkich, bo po blisko półgodzinnym oczekiwaniu, nareszcie weszliśmy do środka.
A tam czekały na nas liczne atrakcje. Podczas dnia otwartego
mogliśmy zwiedzić teatr, przymierzyć prawdziwe kostiumy teatralne, uczestniczyć w czytaniu baśni „W pustyni i w puszczy”.
Zostały nam pokazane fragmenty spektakli dla dorosłych „Leon
i Matylda” oraz „Kogut w rosole”, który swoją premierę miał
dzień wcześniej. Zwiedzanie teatru odsłoniło kulisy tworzenia
spektaklu. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć jak wielki sztab
ludzi pracuje nad produkcją jednego wydarzenia kulturalnego!
Efekt końcowy, który przedstawiany jest widowni to praca m.in.
reżysera scenografa, muzyka, kompozytora, akustyka, oświetleniowca, choreografa, pracowników działów promocji i obsługi
widowni, aktorów, czy pracowników gospodarczych. Rola tych
ostatnich jest często niedoceniana, a dzięki wizycie w spektaklu
przekonaliśmy się, że budowa scenografii potrafi zajmować nawet kilka dni.
Wycieczka do Teatru Dramatycznego była połączeniem poszerzania wiedzy na temat teatru z dobrą zabawą. Przebierankom
w kostiumy teatralne chyba nie oparł się żaden gość! Można było
na chwilę stać się Muminkiem, elfem, rycerzem, królową, a je-

Podróż na Noc Muzeów pełna wrażeń
19 maja wyruszyliśmy w magiczną podróż. Była to noc niezwykła, pełna wrażeń i czasu spędzonego kreatywnie. Wówczas
to w całej Polsce odbywała się Noc Muzeów. Grupa mieszkańców gminy Choroszcz, osoby starsze, młodzież, a także rodziny
z dziećmi pojechała autokarem ufundowanym przez Burmistrza Choroszczy do Białegostoku. Wiele się działo!

Ulicami miasta przechadzały się całe rzesze białostoczan, chętnych uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Choroszczańska
wycieczka najpierw udała się do Centrum Zamenhofa, by zobaczyć ciekawe wystawy. Następnie spacerem – do Galerii Sleńdzińskich, do siedziby przy ul. J. Waryńskiego, gdzie można było
wziąć udział w konkursie i wygrać artystyczne publikacje, a także
obejrzeć wystawę, przede wszystkim jednak wykonać przypinkę
lub magnes na lodówkę z dowolnie przez siebie wybranym wzorem.

Następnie grupa przeszła do siedziby Galerii Sleńdzińskich przy
ul. Legionowej. Tam można było obejrzeć nowo otwartą wystawę fotograficzną, jak również wziąć udział w warsztatach „Po jasnej stronie nocy”. Później, w Wojewódzkim Ośrodku Animacji
Kultury przy ul. Kilińskiego, dzieci wzięły udział w warsztatach
malarskich oraz warsztatach wykonywania lampionów. Piękne
prace będą cieszyć na pewno oko w tych letnich miesiącach.
W tym samym czasie część osób odłączyła się i odwiedziła Muzeum Wojska.
Później wszyscy udali się do Pałacu Branickich, gdzie można było
zwiedzać Muzeum Farmacji, wykonać np. tabletki mocy. Okazało
się przy tym, że również wnętrza Pałacu są otwarte, dlatego też
z chęcią grupa je zwiedziła. Na zakończenie tego – można powiedzieć: muzealnego maratonu – wycieczka udała się do Galerii
Arsenał, gdzie obejrzała wystawy sztuki współczesnej, a dzieci
wykonały prace plastyczne.
Do Choroszczy powróciliśmy około godz. 22.00, pełni pozytywnych emocji i wrażeń kulturalnych!
Do zobaczenia za rok!
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Przed nami wielkie święto miasta Choroszcz. 7-10 czerwca 2018
r. odbędą się 37. Dni Choroszczy! W programie wiele ciekawych
wydarzeń, koncertów, spotkań. Wszystko rozegra się w przestrzeni miejskiej. Z pewnością będzie to niezapomniany czas,
obfitujący w pozytywne emocje i niezwykłe wrażenia. Uchylamy rąbka tajemnicy i już dziś możemy ogłosić, że jedną z gwiazd
występujących podczas tegorocznych Dni Choroszczy będzie
Zenon Martyniuk z Zespołem Akcent!

Zespół Akcent króluje na polskiej scenie disco polo od wielu lat.
Formacja powstała w 1989 roku i od blisko trzydziestu lat ich nagrania nie schodzą z czołówek list przebojów. W repertuarze zespołu Akcent są hity takie jak: „Moja gwiazda”, „Pszczółka Maja”,
czy „Przez twe oczy zielone”. Teledysk do tego utworu ma ponad
147 milionów wyświetleń na popularnym portalu społecznościowym. Zenon Martyniuk, lider zespołu, jest niekwestionowanym
królem polskiego disco polo.

Wydarzenie towarzyszące:

godz. 20:00 koncert zespołu Forti
Zespół Forti wystąpi po raz kolejny przed choroską publicznością.
Jest gwarancją świetnej muzyki, a piosenki formacji nucone są
długo po koncercie, szczególnie… w piątek, weekendu początek!
Bartek i Mariusz wraz z tancerkami zaserwują publiczności solidną dawkę najbardziej rytmicznej i tanecznej muzyki!

godz. 18:00 – 21:00 Potańcówka Międzypokoleniowa – plac
przed Centrum Kultury
Wspólna zabawa w niezwykłym klimacie to nie lada gratka dla
miłośników różnego rodzaju tańców, w tym również tańców ludowych. Oprócz znanych i lubianych szlagierów zatańczymy także oberka, potupiemy kujawiaka, zakręcimy się w rytmach polki.
Starannie wyselekcjonowaną dawkę muzyki przygotuje specjalistka, antropolożka kultury i znawczyni nawet najtrudniejszych
kroków tańców ludowych: Anna Kulikowska! Potańcówka to jedyna okazja, by podziwiać instruktorkę Centrum Kultury w roli
didżejki międzypokoleniowej potańcówki!

37. Dni Choroszczy przed nami!

7.06. (czwartek) godz. 9:00 „Przystanek z książką” – aula M-GCKiS
To czwarta edycja spotkania bibliotecznego organizowanego
przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Miejską Bibliotekę Publiczną w Choroszczy oraz Wydawnictwo NIKO.
W programie przewidziano dwa bloki:
spotkanie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci, pod
hasłem: „100 lat temu…”
„Pan Balonik zaprasza do biblioteki” – wystąpienie Małgorzaty
Rokickiej-Szymańskiej (przedstawicielki Książnicy Podlaskiej)

godz. 21:00 dyskoteka pod gwiazdami Dj Sawik
Długo wyczekiwaną przez mieszkańców potańcówkę poprowadzi pochodzący z Choroszczy DJ Sawik. Rozkręci super imprezę
pod gwiazdami! Będziemy bawić się przy najlepszych polskich
i zagranicznych piosenkach do późnych godzin wieczornych. Różnorodność rytmów porwie do dobrej zabawy miłośników tańca.

INAUGURACJA

9.06. (sobota)

7.06. (czwartek) godz. 17:00 Wernisaż wystawy z okazji 25lecia
M-GCKiS w Choroszczy – plac przed Centrum Kultury,
Wielkoformatowa wystawa plenerowa to okazja do obejrzenia
archiwalnych zdjęć z dwudziestopięcioletniej historii Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy. Fotografie pochodzą z kronik naszej instytucji. Możemy na nich zobaczyć jak zmieniało się Centrum na przełomie lat. Zobaczymy obrazy przedstawiające m. in.
minione Jarmarki Dominikańskie w Choroszczy, koncerty, spotkania i obchody Dni Choroszczy.

7:00 Rodzinny Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Choroszczy – Kominowe Bajoro (zapisy u organizatora – Koło Wędkarskie Amur, zawodnicy spotykają się na miejscu zawodów
o 6:30)

Parada ulicami miasta do Muzeum Wnętrz Pałacowych
Po wernisażu wystawy plenerowej odbędzie się parada ulicami
miasta z placu Z. Brodowicza do Muzeum Wnętrz Pałacowych.
Wspólny przemarsz to okazja do integracji i rozpoczęcia świętowania. To wyraz utożsamienia się i przynależności mieszkańców
z miastem i gminą Choroszcz. Podczas przemarszu uczestnicy
otrzymają mały słodki poczęstunek.
godz. 18:00 wykład historyczny Waldemara Malewicza – Muzeum Wnętrz Pałacowych
8.06. (piątek)
KONCERT GŁÓWNY
Teren parku Muzeum Wnętrz Pałacowych
godz.16:00 animacje rodzinne
Imprezę plenerową z okazji Dni Choroszczy rozpoczniemy
o 16:00. W parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych będą czekały atrakcje dla dzieci (animacje, zabawy na świeżym powietrzu),
a trochę starszą młodzież z pewnością ucieszy wizyta w wesołym
miasteczku! Dla głodnych niesamowitych, plenerowych smaków
będzie czekał ogródek gastronomiczny, a w strefie handlowej
można będzie nabyć oryginalne smakołyki oraz cieszące oko gadżety.
godz. 17:00 koncert Rytmów Czasu
Rytmy Czasu to zespół prowadzony przez Jerzego Tomzika. Młodzi ludzie otworzą koncert plenerowy prezentując piosenki ze
swojego repertuaru. Wysoki poziom artystyczny, jaki prezentują
wokaliści oraz niezwykłe aranżacje znanych piosenek estradowych zachwycą miłośników muzyki i dostarczą rozrywki wszystkim gościom.
godz. 18:15 koncert zespołu Junior
Support Gwiazdy tegorocznych XXXVII Dni Choroszczy. Zespół
pochodzi z Choroszczy, a na polskiej scenie disco polo jest już od
niemal dwudziestu lat. Debiutancka kaseta – „Zakręcone lato”
zawiera przeboje takie jak „Nic o tobie nie wiem”, „Zdjęcia”. Podczas koncertu rozgrzeje publiczność w rytmach disco. Nie zabraknie najnowszych brzmień, m. in. piosenki „Cukierkowe usta”,
którego premiera teledysku odbyła się kilkanaście dni temu.

godz. 19:00 koncert zespołu Akcent

Koło Wędkarskie Amur z Choroszczy zaprasza całe rodziny do
wspólnych zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Choroszczy. Rozegrane zostaną na odnowionym akwenie, zwanym Kominowym Bajorem. Uczestników zapraszamy od 6:30 na miejską
plażę, początek zawodów o 7:00. Przewidywany koniec pierwszego połowu – 10:00, druga tura w godz. 10:00-13:00. Zapisy
u organizatora.

10.06 (niedziela) Kominowe Bajoro
godz. 16:00 słuchowisko bajkowe dla rodzin na kocykach
Zła susza nastała w Karzełkowie. Król Pyszałek zasmucony niepewnym losem poddanych szuka śmiałka, który rozwiąże problem. Zgłasza się Łapciuś, który ma pomysł na uratowanie krainy.
Do wysłuchania słuchowiska „W Karzełkowie” zapraszamy całe
rodziny. Plażowa atmosfera i wypoczynek na leżakach sprawi, że
przeniesiemy się w baśniowy świat krasnali. Bajka zostanie odtworzona z płyty winylowej, a po słuchowisku odbędą się warsztaty.
godz. 17:30 biesiada przy ognisku
Finalizujące Dni Choroszczy Ognisko to okazja do wspólnego
spędzenia czasu przy ognisku. Będą towarzyszyły nam biesiadne
piosenki.
Zapraszamy serdecznie!
Dofinansowano z budżetu Gminy Choroszcz
oraz
ze Środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
na terenie gminy Choroszcz.
Impreza pod patronatem honorowym Burmistrza Choroszczy
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Pokój Marzeń w ramach III edycji Spotkania Kobiety Mówią

gazeta.choroszcz.pl
Odjazdowy Bibliotekarz wyruszył po raz
drugi

Grupa kilkunastu osób z Choroszczy i okolic wzięła udział
w tegorocznej edycji Odjazdowego Bibliotekarza. Tym razem
wystartowaliśmy 26 maja, a trasa przebiegała przez: Dzikie,
Żółtki i Złotorię, gdzie rajd zakończył się.
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając
przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić
wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach. Biblioteka w Choroszczy wzięła w niej udział już po raz drugi.

O jakich słowach myślimy, gdy zaczynamy marzyć? Jakie słowa
otwierają nasze marzenia i jakie obrazy je przywołują? I wreszcie: na ile jesteśmy odważni, by dzielić się nimi z innymi? Na te
i inne pytania szukałam odpowiedzi wspólnie z lokalnymi artystkami: malarką Darią Ostrowską i ceramikiem Emilią Kosakowską, tworząc instalację twórczą w ramach III edycji spotkania Kobiety Mówią.
Często artyści zapraszają innych, niekoniecznie artystów, do
współtworzenia swojego dzieła. Potrzebują jedynie ich wyobraźni i wrażliwości. Ostatecznie w działaniu powstaje przestrzeń,
która zakłada otwartą możliwość interpretacji. Z taką intencją
powstał Pokój Marzeń. Został stworzony za sprawą energii płynącej z mocy kobiet – ich nieograniczonej fantazji oraz intuicji.
W Pokoju Marzeń można było zwiedzać, odpoczywać, rozmyślać
i – dzięki specjalnie zaaranżowanej przestrzeni – przede wszystkim współtworzyć. W Pokoju Marzeń znalazły się obrazy Darii
Ostrowskiej. Pośród portretów trzech kobiet, namalowanych
w konwencji antropologicznych żywiołów, można było odnaleźć
tę najbliższą swemu sercu.
Bardzo chciałam – podkreśla autorka – aby kobiety spróbowały
wejść w interakcje z obrazami i poszukały wśród kobiecych żywiołów siebie. Chciałam, by określiły w myślach, którym z nich
są. Może nie jednym, bo przecież w domu mogą być ziemią, a ich
marzenia są jak ogień. Być może w pracy spalają się, dają z siebie
wszystko, a w duszy są wrażliwą wodą. Mam nadzieje, że każda
z pań choć w części zdołała odpowiedzieć sobie na to pytanie
i zbliżyć się do siebie samej.
U stóp obrazów stały ruchome, wypalone ceramiczne koła wykonane przez Emilię Kosakowską. Intrygowały zdobieniem i zaskakiwały formą prezentacji. Zaproponowałam, by talerze się kręciły – opowiada autorka. – Dzięki temu każda z uczestniczek, po
wprawieniu naczynia w ruch, widziała namalowany na nim inny
kształt, obraz, osobę itp. Talerze w mojej koncepcji miały pełnić
funkcję lustrzanych odbić naszych wewnętrznych stanów, pragnień, obaw czy też marzeń. Może to właśnie one pozwoliły niejednej z nas obudzić w sobie to, co zostało gdzieś głęboko zaklęte.
W tej przestrzeni można było odnaleźć również wiele dobrych
słów. Pytałam bliskie mi kobiety z naszej społeczności o słowa,
które przychodzą im na myśl w kontekście marzeń. Codziennie
wypowiadamy ich tysiące, ale gdy przychodzi moment, kiedy
mamy powiedzieć to jedno ważne dla nas, następuje konsterna-

cja, zastanowienie. Zaczynamy szukać w naszej głowie, zaglądamy głęboko w siebie i liczymy, że padnie to właściwe. Dlatego też
w tworzeniu przestrzeni twórczej nie mogło zabraknąć słowa. Te
ważne zostały wydrukowane i naniesione na ścianę, wypełniły
miejsce wokół hasła przewodniego: Nasza przestrzeń potrzebuje
twoich marzeń. Ta przestrzeń czekała również na słowa uczestniczek spotkania Kobiety Mówią, które dopełniły ją w formie
stworzonych przez siebie intuicyjnie wierszy. Te, zawieszone
w przygotowanej przestrzeni, wraz z wkomponowanymi
w oknach wierszami poetów, utworzyły galerie wierszy.
Właściwie po co to wszystko? Prócz stworzenia niekonwencjonalnej przestrzeni, naszą inicjatywę postrzegamy jako inicjowanie działań, które mogłyby rozbudzić otwartość na nowe formy
animacji, na projektowanie sytuacji, w których odczuwamy zmiany w myśleniu o sobie i swoich możliwościach, mówimy w sposób niedosłowny o swoich potrzebach i doświadczamy swojej
kreatywności. Kluczowym elementem stał się wybór miejsca –
centrum kultury – gdzie ważny jest współcześnie proces zmiany
postawy odbiorcy z roli biernego widza w rolę aktywnego współtwórcy. Podczas spotkania my: odbiorcy i twórcy, doświadczamy
tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. Hasło Nasza przestrzeń
potrzebuje twoich marzeń świetnie to oddaje. Artysta tworzy
i chce coś przekazać swoim odbiorcom. Dobrze jest, gdy w odpowiedniej przestrzeni pokaże swoje wytwory, gdy opowie swoją
historię. Animator natomiast zaprasza. Do tworzenia i animacji
potrzebujemy komunikacji z odbiorcą, potrzebujemy jego interakcji, jego potrzeb. To jest piękne, gdy on z nami dopełnia
dzieła, gdy zostawia swój ślad, gdy oswajamy go z tym, że może
coś takiego robić. Bo by tworzyć, wcale nie trzeba mieć zdolności plastycznych, to stereotyp i bariera, z którą się zmagamy.
A dodatkowo taka komunikacja, taka konwersacja i wreszcie spotkanie z odbiorcą nas – animatorów czy artystów – zwyczajnie
nakręca do działania, po którym pozostaje SATYSFAKCJA!
Izabela Dąbrowska – aktywna animatorka kultury, pracująca
w WOAKu. Miłośniczka fotografii i literatury
Emilia Kosakowska – kulturoznawca, ceramik, właścicielka
pracowni Mały Piec
Daria Ostrowska - dyplomowana malarka, fotograf, autorka
bloga o sztuce

Tegoroczna akcja Odjazdowego Bibliotekarza wpisała się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dlatego też trasa rajdu obejmowała przystanki przy ważnych
historycznie punktach w naszej gminie: Po przejechaniu przez
wieś Dzikie, pięknie położonej nad rzeką Supraśl, zatrzymaliśmy
się przy Pomniku upamiętniającym wojnę polsko-bolszewicką
w Żółtkach oraz Pomniku z 1920 r. w Złotorii.
W Złotorii, gdzie zakończyliśmy rajd, uhonorowaliśmy pamięć
bohaterów walk o niepodległość: ks. Proboszcz z Parafii św. Józefa w Złotorii Bogusław Samsel odmówił krótką modlitwę, harcerze wciągnęli flagę na maszt, a bibliotekarze zapalili znicz pod
pomnikiem.
Potem przyszedł czas na relaks i regenerację sił przy ognisku
i kiełbaskach. Pogoda oraz humory nam dopisały. Było rewelacyjnie! Za rok spotykamy się znowu, aby jednośladami przemierzać
kolejne malownicze trasy gminy Choroszcz.
IH

Teatr ,,Maska” w Barszczewie
Z okazji przypadającego w maju ,,Tygodnia Bibliotek” do Filii
Bibliotecznej w Barszczewie zawitał Teatr Edukacji i Profilaktyki
,,Maska” z Krakowa. Wystąpił ze spektaklem promującym czytelnictwo pt. ,,Na tropie afery, gdzie podziały się litery”.
Niezwykle emocjonujące przedstawienie obejrzały dzieci z
Przedszkola Samorządowego w Barszczewie. Maluchy miały
okazję przypomnieć bohaterów znanych baśni i bajek. Pojawiła się Dziewczynka z zapałkami, Królik z Alicji w Krainie Czarów,
Jaś i Małgosia. Była afera i śledztwo prowadzone przez Detektywa Lupę. Rozwiązanie zagadki tajemniczego zaginięcia literek
całkowicie pochłonęło małych detektywów. Ślady doprowadziły
przedszkolaków do magicznej krainy Królowej Liter, gdzie czekała
ich miła niespodzianka - zaginione ABECADŁO. Dzieci w obecności Królowej Literatury złożyły uroczyste ślubowanie literkom,
obiecały częste odwiedziny biblioteki i sięganie po książeczki.
Spektakl nie tylko podkreślił ważną rolę czytania w kształtowaniu wyobraźni młodego odbiorcy, również uświadomił dzieciom
prawdziwość przeżywania niezapomnianych przygód. Zachęcił
do odwiedzin niezwykłych krain, które można spotkać na stronach wielu książek.

M. Świszcz
bibliotekarz
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Spotkanie historyczne z Jerzym Kudelskim
Wieczór 7 maja Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wypełniła historia. Na kolejnym z cyklu Poniedziałkowych Spotkań
z Historią Centrum i Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy gościło
Jerzego Kudelskiego. Pasjonaci historii z gminy Choroszcz skupili się wokół wspomnień wojennych dziewięćdziesięcioletniego
prelegenta.
Spotkanie upłynęło pod znakiem wspomnień wojennych. Grono
pasjonatów historii wsłuchane było we wspomnienia i historie
związane z czasami wojennymi na Białostocczyźnie. Prelegent
Jerzy Kudelski był członkiem ruchu oporu w Tajnej Organizacji
Nauczania (TON) w Białymstoku. Podczas spotkania dzielił się
swoimi doświadczeniami. Prezentował również książkę swojego
autorstwa pt.: „Wspomnienia i zapiski”.
Aktywni goście spotkania wspaniale uaktywnili się podczas spotkania, inicjując piękną, żywą dyskusję, w której również dzielili
się swoimi doświadczeniami i historiami związanymi z czasami
wojennymi.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Przemysław Waczyński oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef Waczyński podziękowali gorąco panu Kudelskiemu za przybycie.
Dziękujemy Jerzemu Kudelskiemu za przyjęcie zaproszenia do
Choroszczy. Dziękujemy również gościom przybyłym na spotkanie. Organizatorów bardzo cieszy fakt, iż Poniedziałkowe Spotkania z Historią wpisały się na stałe w kalendarz imprez Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i buduje
się wokół nich stałe grono odbiorców, do którego należą ludzie
w każdym wieku.

M-GCKiS na Niekongresie Kultury w Poznaniu
W dniach 9-11 kwietnia br. w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu odbył się III Niekongres Kultury. Jest to najważnijsze
w Polsce spotkanie osób zajmujących się animacją kulturalną,
edukacją i organizacją wydarzeń.
Podczas spotkania uczestnicy wymieniają się doświadczeniami
i szkolą, by w swoich miejscach działania wcielać jak najlepsze
praktyki w obszarze animacji i upowszechniania kultury. Samo
zaproszenie i udział przedstawicieli Centrum Kultury i Sportu
w tym wydarzeniu jest wyjątkowym wyróżnieniem. W Niekongresie, który odbywa się co 2 lata, bierze udział jedynie około
300 osób. To zaszczyt, że przedstawiciele choroskiego Centrum
mogli się szkolić, czerpać wiedzę i wymieniać doświadczeniami
w tak elitarnym gronie.
W trakcie głównych dyskusji poruszano problemy związane
ze współpracą samorządów z instytucjami kultury oraz animatorami. Miło nam było, gdy przekonaliśmy się, że w tej kwe-

stii Choroszcz wypada bardzo pozytywnie na tle innych miast.
W trakcie Niekongresu podpisano „Samorządową Kartę Dla Kultury” – intencyjny dokument, który ma na celu polepszenie współpracy między środowiskiem animatorów i samorządów. Jest to
zbiór dobrych praktyk, którymi samorządy powinny się kierować
w trakcie prac w obszarze kultury.
Oprócz rozmów i dyskusji odbywały się też liczne szkolenia
i warsztaty. Ponadto uczestnicy Niekongresu mogli wziąć udział
w nowatorskich przedsięwzięciach kulturalnych, które zorganizowało Centrum Kultury Zamek.
Z Niekongresu przywieźliśmy sporo pomysłów (które już wcielamy w życie) oraz kontaktów mogących ulepszyć naszą ofertę.
Zmieniamy się dla mieszkańców.
Hasło Niekongresu to „Siła współpracy!”. My na tę współpracę
z mieszkańcami jesteśmy otwarci. Razem możemy więcej. Zapraszamy do Centrum Kultury.

Choroszcz z dofinansowaniem projektu patriotycznego

15 maja dyrektorzy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Białymstoku podpisali umowę na realizację projektu Pomost
dla Niepodległej. Dzięki dotacji, zostanie wydana płyta zespołu Rytmy Czasu i odbędzie się cykl koncertów. W ten sposób
uzdolniona młodzież włączy w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańców województwa
podlaskiego.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy otrzymało wsparcie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w ramach programu Pomost dla Niepodległej, dzięki
któremu zostanie wydana płyta zespołu Rytmy Czasu „Niepod-

legła – nasz dom”. Znajdą się na niej utwory patriotyczne, wśród
których znalazły się m. in. „Czym ojczyzna jest”, „Wojenko wojenko’, „Był taki czas”, „Nadziejo – to ty”, „Polskie skrzydła”, „Psalm
stojących w kolejce”, „Kiedy rozum śpi”, „Żeby Polska była Polską”. Autorem aranżacji i producentem płyty jest Jerzy Tomzik,
dyrygent zespołu.
Zespół estradowy Rytmy Czasu wielokrotnie koncertował w kraju
i poza jego granicami. Pieśni i piosenki patriotyczne, które znalazły się na płycie można było usłyszeć podczas koncertów m.
in. w Domu polskim w Wilnie, Wojewódzkim Ośrodku Animacji
Kultury, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i Ośrodku Kultury w Sejnach. Za każdym razem spotykały się
ze wspaniałym odbiorem. Młodzi ludzie włożyli wiele wysiłku

w realizację programu artystycznego, a efekty wielomiesięcznej
pracy już niebawem usłyszymy na nowej płycie Rytmów Czasu.
W ramach programu Pomost dla Niepodległej odbędzie się
również cykl koncertów zespołu. Trzy z nich zostaną wykonane
na terenie województwa podlaskiego poza gminą Choroszcz,
a ostatni w naszym mieście. Pragniemy, by był on zrealizowany
na nowo odnowionym Rynku 11-go Listopada, co będzie pięknym zwieńczeniem obchodów stulecia odzyskania niepodległości z mocnym, lokalnym akcentem.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu włączy w obchody ważnej
rocznicy jak najwięcej Polaków i przybliży nam miłość do Ojczyzny.
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Choroszczanin w łagrach sowieckich cz. 1
mknięte na głucho z ostrzeżeniem: „kto otworzy pójdzie do
karceru”. Otwarte zostały dopiero do przewietrzenia celi w miesiącu styczniu 1940 r. Smród nie do wytrzymania. A powiększał
go basen do załatwiania się, tzw. parasza wynoszona dwa razy
dziennie z chwilą, gdy się wychodziło do ustępu. Gdy była możność wyniesienia trzeci raz, to o przywilej wynoszenia odbywały
się formalne targi. Nie obyło się bez wyzwisk. Do bójek nie dochodziło, dopóki siedzieli więźniowie tylko z wymienionej wyżej
2.giej fali aresztowań. Potem, gdy rozpoczęto masowe aresztowania uchodźców zza Bugu i dostał się do więzienia element
przestępczy, b. kryminaliści z polskich więzień, bójki były na porządku dziennym.
Pierwszy spacer mieliśmy 17 grudnia 1939 r. Każdy żółty, słaniający się na nogach, obrośnięty i brudny. Z baszt strażniczych
i obok idący nas strażnicy bolszewiccy spoglądali na nas z szyderstwem i pogardą.
Tę relację znalazłem w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum
Sikorskiego w Londynie. Złożył ją żołnierz 2 Korpusu Polskiego
gen. Władysława Andersa, starszy strzelec Józef Andruszkiewicz, lat 31, kawaler. Z zapisu wiemy, że mieszkał w Choroszczy i tu został aresztowany. Nie byłem postacią anonimową
w swym mieście, przewodniczym przed wojną Katolickiemu
Stowarzyszeniu Młodzieży i był z pewnością również znany ze
działalności handlowej. Pozostaje mieć nadzieję, że odezwą
się czytelnicy, którzy pomogą odtworzyć pełną biografię Józefa Andruszkiewicza. Pytanie podstawowe brzmi: czy powrócił
po wojnie do kraju? Jeśli nie, to mam nadzieję, że przy okazji
następnego wyjazdu do Londynu znajduję jakiś ślad w tamtejszych materiałach.
W relacji wspólnie z Józefem Waczyńskim (dziękuję za pomoc)
poprawiliśmy nieco pisownię, wprowadziłem śródtytuły i dodałem wyjaśnienia w tekście (w nawiasach kwadratowych) oraz
przypisy. To cenne świadectwo losów Polaków wywiezionych
przez NKWD do łagrów. Pan J. Andruszkiewicz zdołał przetrwać
w nieludzkich warunkach, skorzystał z tak zwanej amnestii po
podpisaniu układu Sikorski-Majski, założył mundur wojskowy
i podążył okrężną drogą do ojczyzny.
13 października 1939 r. zostałem aresztowany w m. Choroszczy,
pow. białostockiego i osadzony w Białymstoku – najpierw w Białymstoku w gmachu b. Sądu Okręgowego [ul. Mickiewicza 5],
a potem w więzieniu przy tzw. szosie Baranowickiej [ul. Kopernika]. Przyczyny aresztowania: agitacja (każde swobodne wypowiedzenie się – nieostrożne w systemie sowieckim było agitacją),
prowadzenie organizacji młodzieżowej Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży i kierownictwo spółdzielni spożywczej przy szpitalu
psychiatrycznym w Choroszczy.
Pierwsza fala aresztowań, która ogarnęła przede wszystkim
oficerów, którzy wrócili z wojny, zabrała niewiele ofiar w powiecie białostockim. Druga fala aresztowań mająca miejsce od
10 października do 3 listopada, objęła wszystkich pracowników
gminnych, miejskich, nauczycieli, policjantów, kierowników organizacji społecznych, młodzieżowych, światlejszych chłopów,
inteligentniejszy element miejski.
Więzienie w Białymstoku w pierwszych tygodniach i miesięcach
władzy okupanta sowieckiego
Więzienie w Białymstoku – olbrzymi gmach 3.piętrowy, z celami
pojedynczymi i zbiorowymi, na ogół w pierwszych dniach czyste. Były koce, prześcieradła, poduszki. W dobrym stanie klozety.
Marna, cienka zupa w południe i wieczorem, kawa czarna bez
cukru i 60 g. zakalcowatego chleba na śniadanie. Po kilkunastu
dniach prześcieradła zniknęły, część spalili palący na pulwery
(popiół z materiału płóciennego lub bawełnianego używany do
zapalania papierosów przy użyciu skałki; część władze sowieckie
zabrały do magazynu, skąd nie wróciły już nigdy, podobnie jak
osobista garderoba wszystkich, którym zabrano przy rewizji i wydano kwit).
Pierwszą łaźnię [kąpiel w łaźni] mieliśmy dopiero w styczniu
1940 r. W celi nr 87 i w poprzedniej nr 93, gdzie byłem, wszy
łaziły setkami tysięcy. Gdy wstało się rano i przeszło po sali, aż
chrzęszczały, trzaskały pod butami.
Okna zostały w końcu października zamazane wapnem i za-

Gazet, książek nie mieliśmy żadnych. Całkowicie izolowani byliśmy od świata. Przesyłek odzieżowych, żywnościowych, możności kupna za pieniądze posiadane na kwitach – żadnych.
Pierwsze przesyłki odzieżowe zaczęliśmy otrzymywać w m. lutym 1940 r. i stąd dopiero dowiedzieliśmy się, że rodziny nasze
są jeszcze w kraju. Przesyłek żywnościowych nie dopuszczano.
W miesiącu kwietniu 1940 r. zerwano w celach łóżka z haków (na
które na dzień były zawieszane, przez to było więcej miejsca na
przechadzkę po sali), haki wyrwano ze ściany, łóżka opuszczono,
zmuszając tym samym do całodziennego siedzenia. Jak na urągowisko co dzień wzywano na korytarz „do lekarza”, którym była
wiejska białoruska dziewczyna lub Rosjanka w mocno zabrudzonym fartuchu. Leki zaś to kalium hipermarganikum do płukania
gardła. Prawie wszyscy chorowali na gardła od pyłu i zaduchu,
i na świerzb od brudu, a na oczy od światła elektrycznego, które
paliło się dzień i noc. Wobec braku łaźni i pralni, bieliznę myło się
w ustępie podczas pobytu w nim nieraz [w liczbie] do 50 osób.
Mycie jednej koszuli trwało nieraz 3-4 dni i to ukradkiem, gdyż
było niedozwolone ze względu na higienę i w wypadku schwytania przez strażnika przy praniu otrzymało się kopniaka lub karcer.
Pożywienie było coraz gorsze. Ludzie zaczęli puchnąć z głodu.
Kilka razy zorganizowaliśmy strajk głodowy i zawsze kilku szło do
karceru. Zupka i tak nie polepszyła się.
Bezczynność zabijała. Zorganizowaliśmy w celi wykłady z różnych
dziedzin, w formie opowiadań, pogadanek itp. Wygłaszaliśmy
według specjalności po kolei. Trwało to parę miesięcy, dopóki
strażnicy nie wykryli i kilku z nas powędrowało do karceru na
parę dni. A karcer ostry: jeden raz dziennie kubek zimnej wody,
bez płaszcza, podłoga polana wodą a na okraskę puszczano
z ustępu nieczystości. Nie wolno mówić, nie wolno śpiewać, ale
myśleć nam nie zabronią. Duch nie załamywał się. Nowoprzybyli
donosili, że Rząd nasz działa, że Polska żyje.
Noc w noc badanie. Tylko w dzień wróciłeś z badania, układłeś
się do snu…, aż tu zgrzyt w zamku, drzwi się otwierają, błysk znienawidzonej gwiazdy na czapie i szeptem: na bukwu „A” [na literę
„A”] lub inna – zrywasz się – Andruszkiewicz – da! [tak] – dawaj!– pięścią w kark i na badania. A co? Powiedz jacy są członkowie organizacji, jej struktura, działalność, dalej życie społeczne,
polityczne, stosunki wyznaniowe, narodowość i propaganda –
u nas w Sowietach lepiej, gdy się przyznasz zostaniesz zwolniony,
wreszcie groźby, rozstrzelamy, będziesz siedział kilka lat, zgnijesz
w więzieniu, przystawienie lufy rewolweru do czoła, odwrócić
się, ręce w tył, stań pod ścianą i znowu siadaj. Siedzieć nieruchomo na rogu taboretu (gdyż tylko tak możno). Za oknem strzał
pojedynczy, potem seria. Lejtnant [porucznik] badający podnosi
od papierów oczy, patrzy szyderczo i mówi: eto waszych rozstreliwajut. Gadaj durniu do lampy. Wiem, że to inscenizowany. Ale
to psiakrew męczy psychicznie. Wreszcie odczytuje ci zeznanie,
nie podpisuję. I znowu: swołocz budiesz siedzieć i podpiszesz.
Na dowód mej winy pokazuje mi oskarżenie podpisane przez
niejakiego Jankla Farbera i Antoniego Zajkowskiego z wriemennego komitetu [tymczasowego komitetu, pierwszej kolektywnej
władzy sowieckiej], że byłem czynnym Polakiem nienawidzącym
bolszewików, organizującym robotę antykomunistyczną i dążącym do wywołania zamętu. Dość! Wystarczy, by dostać kulę
w łeb.
Za ścianą kogoś badają: bicie i skowyt bitego. Szloch kobiety
w innym pokoju. Krzyki kobiety i płacz dziecka w karcerze na dole

(siedzi już 4 dni, mróz - 40 stopni).
Godzina 3. rano wracasz do celi. Po drodze zamknięto mnie parę
razy „w skrzyni – szafie” lub kazano odwróćcie się do ściany –
prowadzono innych aresztowanych. To powtarzało się przez kilkanaście razy na przestrzeni czasu od 15 XI 39 r. do 29 VI 40 r.
W końcu czerwca 1940 r. w celi było nas już 110 (cela obliczona
na 20 ludzi normalnie). Zaczęła się srożyć dezynteria. Zachorowałem i poszedłem do więziennego szpitala. Wszy również łażą.
Nieco ich mniej. Wikt lepszy i obfitszy. Pomoc lekarska odrobinę większa. Wywózka na północ ZSRS po 8 miesiącach śledztwa
w Białymstoku 29 czerwca wywieziono mnie wespół z innymi do
Witebska. Podróż trwała 4 dni. Upał nieznośny. Dano nam chleb,
wody celowo nic. Wagony aż drżały od krzyków, walenie pięściami i nogami i deskami w drzwi – dajcie nam wody. Wieczorem 29.
dano nam w śmierdzących puszkach od konserw, walających się
przy torze kolejowym, po troszku wody. W Witebsku podobnie
jak w Białymstoku rewizja. Porozbierani do naga, mężczyźni i kobiety. Przysiady, rozkroki itp. Kobiety na oczach mężczyzn.
Wędrówka ulicami Witebska do więzienia. W drodze łzy współczucia spadające z oczu kobiet jadących tramwajami i idących
trotuarem. Na pewno nienawidzą czerwonych siepaczy tak jak
i my. Więzienie w Witebsku to klasztor podominikański i warsztaty rzemieślnicze klasztorne. Warunki higieniczne względne, co
5 dni łaźnia. Spaliśmy na podłodze. Pożywienie liche: 600 g chleba,10 g cukru i 2 razy dziennie zupa nieraz z mięsem. W olbrzymiej sali z wybitymi oknami było nas 600 więźniów.
Tu zaczęto odczytywać nam wyroki. Otrzymałem 8 lat przymusowych robót w tzw. isprawitelnych łagierach [łagrach wychowawczych] za rukowoditielstwo sojuzów mołodieży [kierowanie
związkami młodzieży]. Dodać muszę, że skazany zostałem za pracę społeczną [wykonywaną] w czasach polskich, na grubo przed
okupacją naszych ziem przez wojska czerwone. Przeniesiono
mnie do małej sali obliczonej najwięcej na 8 osób. Było nas tam
40. Wilgoć spływała po ścianach.
Wrzesień, na dworze chłód, a w celi (chociaż nie palono w piecach) dusiliśmy się od gorąca i siedzieliśmy w koszulach lub bez
koszul. W Witebsku siedziałem 3 ½ miesiąca, a potem przewieziony zostałem do Orszy. Więzienie również w b. klasztorze Dominikanów. Tak samo wszy. Licha zupka. Brak spacerów, element
przestępczy złodzieje – Rosjanie i uczestnicy bojów w Finlandii
nienawidzący reżimu bolszewickiego, nasi uczniowie gimnazjalni
i działacze społeczni, nauczyciele itd. Skład więźniów różnorodny.
Z Witebska przewieziono mnie do Leningradu [obecnie St. Petersburg]. W Leningradzie siedziałem zaledwie 14 dni w tzw. więzieniu przesylnym [przesyłkowym] i tu miałem możność zetknąć
się z przedstawicielami inteligencji rosyjskiej, byli tu redaktorzy,
profesorowie, sędziowie, adwokaci itd. Ustosunkowanie się do
nas Polaków bardzo przychylne, zainteresowanie się życiem zachodu Europy, a zwłaszcza życiem ogólnym polskim ogromne.
Wiadomości o Polsce posiadane przez nich prawdziwe. Grupa
ta tzw. więźniów politycznych zamknięta w sobie. Zachowanie
ich godne. Pełni są wiary w rychłe wyzwolenie swoje i narodu
rosyjskiego od przemocy bolszewickiej. We współżycie zgodne
Słowian z Niemcami nie wierzą. Mrzonki podporządkowania się
narodu polskiego im, w dalszym ciągu piastują w swych myślach.
Zetknąłem się w więzieniu Leningradu z Polakiem, poważnym
mężczyzną w wieku około lat 60, który po zaznajomieniu się uściskał mnie jak syna i ze łzami w oczach rzekł po polsku: „I ja i ci
Rosjanie spodziewaliśmy się od was wyzwolenia, niestety los pędzi i was w tundry dalekiej północy, tak jak ongiś ojców naszych.
Wierzę jednak, że wojna, która się toczy, przyniesie wyzwolenie.
Wierzcie mi, za rok już będziecie wolnymi”. Tak się i stało jak on
mówił.
prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński
fot. Szymon Paczyński
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Zawody strzeleckie z okazji Dnia Flagi
Za nami kolejne Zawody Strzeleckie upamiętniające wydarzenia patriotyczne. Tym
razem uczestnicy spotkali się w piątek 27 kwietnia na strzelnicy w Zespole Szkół w
Choroszczy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej.
Zawody zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą z była
do 13 lat, w której zawodnicy strzelają
z postawy dowolnej (z tzw. podpórką), a drugą – powyżej 13 lat, w której zawodnicy
strzelają z postawy stojącej.
Zawody zgromadziły największą od dawna frekwencję: na starcie do rywalizacji przystąpiło łącznie 38 zawodniczek i zawodników w obu kategoriach.
W kategorii najmłodszych, dzieci strzelały z tzw. podpórką i cała pierwsza trójka była
bezbłędna, trafiając same „dziesiątki” – zadecydowały więc trafienia tzw. dziesiątek
wewnętrznych. Najdokładniejszy w „dziesiątkach” okazał się Piotr Kamieński, który
wyprzedził Martynę Urban i Emilię Malinowską.
Wśród starszych uczestników najlepsza była Paulina Bezubik (89 punktów) przed Marią Raczkowską (86 pkt) i Wojciechem Mróz (85 pkt).
Trzy najlepsze osoby otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Dyrektora
M-GCKiS w Choroszczy, a wszystkie osoby startujące w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy od LOK KŻR „Podlasie”.
Kolejne zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięć
i Tożsamość „Skała” i M-GCKiS w Choroszczy już za nami, a kolejne już w czerwcu –
tylko dla młodzieży szkolnej Zespołu Szkół,
a dla wszystkich chętnych – dopiero jesienią.
WJ

Drugi „Bieg Konstytucji” za nami!

Narew Choroszcz zostaje w A-klasie
Seniorzy Narwi Choroszcz zakończyli sezon 2017/2018 w podlaskiej A-klasie. Na 14 spotkań Narew osiągnęła: 10 zwycięstw, 2
remisy i 2 porażki, przy bilansie bramkowym: 44-12. Dało to 32
punkty i 2. miejsce, a to oznacza, że zawodnicy trenera Wiesława Romaniuka zajęli 2. miejsce w tabeli ze stratą 1 punktu do
lidera. Tym samym nie awansują do Ligi Okręgowej.
Awans wywalczyła Polonia Raczki, z którą Narew dwukrotnie
wygrała, tak więc o braku awansu zadecydowały straty punktów
z niżej notowanymi rywalami.
Najlepszym strzelcem drużyny okazał się Paweł Kieżel, który zdobył 10 bramek.

W sobotę 5 maja odbył się II Bieg Konstytucji zorganizowany
przez Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Łącznie do rywalizacji sportowej przystąpiły 92 osoby. Start był w Agroturystyce Jeroniczówka, następnie trasa wiodła drogą leśną z Jeronik
w stronę Choroszczy, uliczkami na osiedlu Jana Pawła II i z powrotem główną drogą w stronę Jeronik.
Na starcie „dorosłych” dystansów było 20 osób z naszej gminy,
a oprócz nich byli przedstawiciele wielu miejscowości z naszego
regionu, ale także z Warszawy, Wyszkowa, Siemiatycz, Lublina czy
Grodna na Białorusi. Wśród uczestników byli też przedstawiciele
ośrodków MONAR w Zaczerlanach i Wyszkowie. Najpierw odbyły
się krótsze biegi dla dzieci, najlepsi w swoich kategoriach byli:
Piotr Mogielnicki z kol. Żółtki, Kinga Ramotowska z Choroszczy,
Andrzej Konraciuk z Białegostoku i Martyna Mikulska z Choroszczy. Wszystkie dzieci otrzymały medale ufundowane przez Dyrektora M-GCKiS, a także upominki ufundowane przez właścicieli
Agroturystyki Jeroniczówka. Tuż po biegach dziecięcych, punktualnie o godz. 12:00 ruszyli na trasę biegacze na dystansach
5 i 10 km. Bieg ukończyli wszyscy startujący w zawodach i każdy
z nich tuż po przekroczeniu mety otrzymał pamiątkowy medal.
W klasyfikacjach „open” wygrały w kategorii damskiej: Magdalena Stasiewicz z Białegostoku (na 10 km) i Monika Tarasiuk
z Rzepnik (na 5 km). W klasyfikacji „open” męskiej na 5 km najlepszy był Daniel Bochenko z Brzozowej, a na 10 km zawodnik
z Choroszczy Józef Andrejczuk. W klasyfikacjach mieszkańców
z Gminy Choroszcz wśród Pań najlepsze były: Katarzyna Łotowska z Dzikich (na 10 km) i Weronika Borkowska z Zaczerlańskiego
Monaru (na 5 km). Natomiast wśród Panów wygrał Józef Andrejczuk z Choroszczy (na 10 km) i Yury Krupitsa z Choroszczy (na
5 km). Gratulujemy nie tylko najlepszym, ale wszystkim, którzy
aktywnie postanowili spędzić tę piękną sobotę! Na zakończenie
Dyrektor M-GCKiS wręczył najlepszym piękne statuetki ufundowane przez Burmistrza Choroszczy, za co dziękujemy!

LZS Choroszcz na prowadzeniu w Lidze Gminnej

Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej sezonu 2018 trwają w najlepsze. W tegorocznej edycji bierze udział 7 drużyn i jest to najmniejsza liczba zespołów w ciągu ostatnich lat.
Po 6 rozegranych kolejkach na chwilę obecną na prowadzeniu
znajduje się ubiegłoroczny zwycięzca – LZS Choroszcz, który
w lidze nadal trzyma bardzo dobrą formę. Na drugim miejscu
plasuje się Lambada Choroszcz, a na trzeciej pozycji – Izbiszcze.
Szczegółowe wyniki, tabele, terminarz, składy, strzelcy i statystyki znajdują się na specjalnej stronie poświęconej rozgrywkom Piłkarskiej Ligi Gminnej: www.ligagminna.ligspace.pl

Więcej informacji o wynikach drużyn młodzieżowych klubu Narew Choroszcz (juniorzy młodsi i „Orliki”) znajduje się w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
Komplet wyników:
Runda jesienna: Narew Choroszcz – KS Grabówka 1-3, Grab Janówka – Narew Choroszcz 1-6, Narew Choroszcz – GKS Stawiski
3-1, Polonia Raczki – Narew Choroszcz 1-3, Narew Choroszcz –
Pasja Kleosin 2-0, Orzeł Tykocin – Narew Choroszcz 0-4, Narew
Choroszcz – BKS Jagiellonia Białystok 3-0 w.o.
Runda wiosenna: KS Grabówka – Narew Choroszcz 2-1, Narew
Choroszcz – Grab Janówka 10-1, GKS Stawiski – Narew Choroszcz
1-1, Narew Choroszcz – Polonia Raczki 4-0, Pasja Kleosin – Narew Choroszcz 2-3, Narew Choroszcz – Orzeł Tykocin 0-0, BKS
Jagiellonia Białystok – Narew Choroszcz 0-3 w.o.
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Sport

Choroszcz na podium Spartakiady Samorządowej

W piątek 25 maja w Choroszczy odbyła się XV Spartakiada
Samorządowa, w której wzięło udział 10 gmin powiatu białostockiego, a także reprezentacja Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Naszą gminę reprezentowali m.in Robert Wardziński
– Burmistrz Choroszczy, Mirosław Zalewski – sekretarz Gminy,
radny Jacek Dąbrowski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych gminy Choroszcz.
Zawodnicy poszczególnych samorządów rywalizowali w 20 konkurencjach, m.in. biegu na 100 m – kobiet i mężczyzn, skoku
w dal, siatkówce, piłce nożnej, ale także były nowości: turniej
w dwa ognie czy strzelanie z karabinku pneumatycznego.
Reprezentacja Gminy Choroszcz zajęła 3. miejsce w klasyfikacji
generalnej, co jest najlepszym wynikiem w historii. Najlepsza
okazała się reprezentacja Juchnowca Kościelnego, a drugie miejsce zajął Gródek.
Jeśli chodzi o starty zawodników z naszej gminy w poszczególnych konkurencjach, złote medale w darcie wywalczył duet:
Małgorzata Popko/Artur Bergiel, a najlepsza na strzelnicy wśród
pań była Marta Mielko. Drugie miejsca w swoich konkurencjach
wywalczyli: Arkadiusz Radziszewski (strzelnica), Wojciech Wiśniewski (rzut monetą do beczki) i Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński (w darcie), trzecie miejsce w biegu na 100 m mężczyzn wywalczył Mariusz Dzienis, a także trzecie miejsce zdobyła
drużyna siatkówki.
Pogoda wspaniale dopisała, urzędnicy sąsiednich gmin byli zadowoleni ze startu, może więc powiedzieć, że Gmina Choroszcz
w roli gospodarza XV Spartakiady Samorządowej spisała się na
medal!

„Gazeta w Choroszczy”

gazeta.choroszcz.pl

IV Wakacyjna „Liga Szóstek” w piłce nożnej – zapisy ruszyły!

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza wszystkich sympatyków futbolu do udziału w IV edycji
Wakacyjnej „Ligi Szóstek” w piłce nożnej o Puchar Dyrektora
M-GCKiS.

Letnie Grand Prix w siatkówce plażowej

Mecze odbywać się będą na kompleksie sportowym „Moje boisko – ORLIK 2012” w Choroszczy przy ul. Pałacowej w okresie
lipiec-sierpień 2018.
Planowane jest rozegranie ligi w trzech kategoriach: szkół podstawowych i kategorii „OPEN”. W rozgrywkach mogą występować drużyny bez limitu liczby zawodników, a także bez ograniczeń jeśli chodzi o zamieszkanie, czy zawodników zgłoszonych
w PZPN. Jedyne ograniczenie jest takie, że medalami zostanie
odznaczonych 15 zawodników tych, którzy rozegrali największą
liczbę meczów w danej drużynie na podium.
Drużyny w kategorii szkół podstawowych są zwolnione z wpisowego, natomiast w przypadku drużyn w kategorii „OPEN”, wpisowe wynosi 120 zł od drużyny.
Planowany start rozgrywek: lipiec 2018 r. – w zależności od liczby
chętnych i do gry zespołów.

W wakacyjnych miesiącach lipcu i sierpniu br. zapraszamy do
udziału w Letniej Grand Prix w siatkówce plażowej! Będzie to
cykl 4 turniejów.
Pierwszy turniej zostanie rozegrany w Agroturystyce Jeroniczówka, a II, III i IV turniej na Plaży Miejskiej w Choroszczy.

Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana,
numer kontaktowy przyjmowane są poprzez e-mail: sport@choroszcz.pl do 30 czerwca br.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronach M-GCKiS w Choroszczy (www.kultura.choroszcz.pl), a także w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
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AUTOSPA – PROFESJONALNE USŁUGI CZYSZCZĄCE
Czy wiesz, że firma AUTOSPA to nie tylko czyszczenie
samochodów?

Wypożyczalnia narzędzi
i sprzętu budowlanego
Drabina
3x10 szczebli

Nasze usługi to również:
- pranie dywanów (zabieramy i odwozimy)
- czyszczenie mebli tapicerowanych (łóżka, kanapy, fotele itp.)
- kompleksowe czyszczenie wnętrza samochodów
- konserwacja skór
- profesjonalne czyszczenie i pielęgnacja mieszkań, firm biur i
innych obiektów zamkniętych
Pozdrawiamy! Do zobaczenia!
AUTOSPA

Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111
Pełna oferta na stronie www.dakss.pl

