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Uczciliśmy
Niepodległą
Choroszcz

Niech piękny czas Świąt przepełnią cenne chwile refleksji
i spotkań z Najbliższymi,
niech zasłużony odpoczynek doda sił i zmotywuje
do podejmowania kolejnych wyzwań,
a wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste
i zawodowe.
WESOŁEGO ALLELUJA!

życzą
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
oraz
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi
naszej codzienności,
obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić
szczęśliwym.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień, życzy z modlitwą serdeczną,
w imieniu kapłanów parafii katolickiej w Choroszczy
ks. prob. Leszek Struk

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!
Błogosławionej Paschy Chrystusowej - zdrowia,
radości, dobra oraz Bożego pokoju,
życzy ks. prot. Andrzej Bołbot

Wiwat Choroszcz!
Wiwat Niepodległa!
Przed stu laty, wraz z wkroczeniem do Białegostoku w dniu 19 lutego 1919 roku wojska polskiego i polskich żołnierzy z Grupy Operacyjnej płk. Stanisława Dziewulskiego, na naszej ziemi rozpoczął
się nowy czas – nowy świat, można powiedzieć. Nowy okres i nowy
proces tworzenia zupełnie nowej rzeczywistości. Choć na niepodległość Choroszcz musiała poczekać kilka miesięcy, zew patriotyzmu,
potrzeba budowania tak upragnionego ładu, a także determinacja
w urzeczywistnianiu marzeń – o własnym kraju i wolnej Ojczyźnie,
nie zgasły w duszach naszych bohaterów, a wręcz rozpaliły się na
nowo.
I choć tak zwana „wielka historia” o synach naszej ziemi nie wspomina zbyt często, my dziś, tu zgromadzeni przywołajmy ich nazwiska. Wspomnijmy: Józefa Świrniaka, Stanisława Tureckiego ps.
„Olsza”, Bolesława Kranca ps. „Tkacz”, Józefa Waczyńskiego ps.
„Rusak”, Józefa Ambrożewicza, Pawła, Bronisława, Witolda Andruszkiewiczów, Leonarda Andruszkiewicza ps. „Jabłoń”, Leona
Kozłowskiego, Antoniego Bruszniewicza, Jana Harasimowicza,
Floriana Piłasiewicza ps. „Zuch”, wspomnijmy rodziny Cieśluków,
Sokołów, Iwaszczuków, Krysiewiczów, Radłowskich, Trypuzów,
Zachowiczów, Wasążników, Raczkowskich, Talipskich, Adamskich,
Frankowskich, Rojeckich, Bobrowskich, Kuczyńskich, Wilczyńskich, Szerenosów i wielu, wielu innych – niewymienionych tu lub
jeszcze nie odkrytych przez historię. To oni – legioniści i peowiacy, a także bezimienni bohaterowie codziennej, wielokrotnej walki
o wolność, Polacy-Choroszczanie – w pierwszych miesiącach
i latach wzięli na siebie ciężar budowania Niepodległej – Polski
i Choroszczy. To im, jak też wielu pokoleniom wstecz oraz szeregu generacjom później zawdzięczamy to, że dziś możemy słowa
takie jak „pamięć”, „wolność” i „niepodległość” odmieniać przez
wszystkie przypadki i wypełniać taką treścią, która zgodna jest
z naszymi ideałami i wartościami.
Szanowni Państwo! Jakim drogocennym przywilejem jest dostąpienie przez nas zaszczytu celebrowania 100. rocznicy odzyskania
przez Choroszcz niepodległości! Choroszczy, która po zaledwie
trzech miesiącach po Warszawie mogła powrócić do Rzeczypospolitej! W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w
5-dniowych obchodach tego zacnego Jubileuszu w naszej gminie.
Doceniajmy trud codziennej walki przeszłych pokoleń o lepszą
przyszłość – dla nas-współczesnych. Miejmy także na względzie
fakt, jaką Choroszcz oraz jaką Polskę budujemy dla naszych dzieci i
wnuków. Niech będzie to Choroszcz i Polska, Polska i Choroszcz –
wspólna, wspólnotowa, mocna naszą wrażliwością oraz silna naszą
mądrością. Wiwat Choroszcz! Wiwat Niepodległa!
Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
c.d. na stronie 9...
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Szmaragdowa w Krupnikach - oficjalnie otwarta

D

roga gminna w Krupnikach, o pięknej nazwie
– Szmaragdowa, biegnąca od drogi powiatowej
– ul. Kruszewskiej w Krupnikach do granicy
z Klepaczami została oficjalnie otwarta. To pierwsza
w historii miejscowości droga gminna, która została profesjonalnie zbudowana.
W wydarzeniu w dn. 02.04.2019 roku brało udział szereg osób:
przedstawiciele Gminy Choroszcz: Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy, radna pochodząca z Krupnik Beata Marlena Jeżerys,
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Zastępca Burmistrza
Grzegorz Gabrian, radny powiatowy Rafał Łada, przedstawiciel wykonawcy B.K. Tras Roboty Drogowe Piotr Borsukiewicz, inspektor
nadzoru Piotr Dzierżanowski, ks. Piotr Wojnach – Proboszcz Parafii
pw. św. Rafała Kalinowskiego w Białymstoku, a przede wszystkim
mieszkańcy Krupnik na czele z Panią Sołtys Anną Domaszuk.
To wyjątkowa chwila w historii naszej miejscowości – mówiła Przewodnicząca Beata Jeżerys – bowiem chociaż sołectwo Krupniki nie jest
małe, stale się rozwija i powiększa, a także leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, przez lata na mapie dróg gminnych byliśmy niezauważani. Mieszkańcy z trudnością codziennie pokonywali drogę, która
była 1,5-kilomentrową gehenną: podczas roztopów i deszczy grzęźliśmy
w błocie, a w czasie suchej, słonecznej pogody, „zalewał” nas kurz. Było
to naprawdę nie do zniesienia. Ale, dzięki wysiłkom i determinacji
wielu osób, w tym przede wszystkim obecnym władzom Choroszczy –
nareszcie się udało – podkreślała Przewodnicząca.
Z faktu oddania nowej drogi nie krył radości również Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który podkreślał, iż ten odcinek drogi był
mieszkańcom Krupnik bardzo potrzebny, i to od dawna – podkreślał
Burmistrz. Udało się oddać drogę do użytku i tym samym ulżyć mieszkańcom. Powstała w pełni profesjonalna droga, realizowana dzięki
temu, że gmina Choroszcz należy do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – kontynuował włodarz gminy Choroszcz. Droga Krupniki-Klepacze jest nie tylko profesjonalnie wykonana, ale spełnia też
wszystkie wymogi nowoczesnego, służącego mieszkańcom szlaku.
Przypomnijmy zatem: wybudowana droga to droga gminna
nr 106266B, biegnąca na trasie Krupniki-Klepacze. Przebudowany
odcinek o długości 1 419 m zyskał odpowiednią szerokość – 6 m,
a przede wszystkim od lat potrzebną nawierzchnię bitumiczną.
Wzdłuż drogi wybudowano chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe,
zjazdy, także parking z 12 miejscami postojowymi. Sama nawierzchnia i zagospodarowanie poboczy to nie wszystko, bowiem wraz z
drogą przebudowano istniejące przepusty oraz przebudowano lub
wybudowano nowe, drogę wyposażono też w nowe sieci: telekomunikacyjną, wodociągową i energetyczną, a także wybudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowującym.

Skrzyżowania zyskały wyniesienia z kostki kamiennej, a wzdłuż drogi
stanęło oświetlenie uliczne. Wybudowano też kanalizację sanitarną.

szybszej jazdy i niestosowania się do przepisów? Takie myślenie jest
złudne i bardzo niebezpieczne.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki „Projektowi partnerskiemu:
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego
w BOF”, realizowanemu w ramachOsi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF. W realizacji przedsięwzięcia
uczestniczył także – jako podmiot współuczestniczący – Zakład
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy, który wykonał kanalizację sanitarną.

W tym miejscu GORĄCO APELUJEMY DO WSZYSTKICH
KIEROWCÓW przejeżdżających drogą na trasie Krupniki-Klepacze, jak też innymi szlakami: zwracajmy szczególną uwagę
na znaki, ZACHOWUJMY ODPOWIEDNIĄ PRĘDKOŚĆ
W TERENIE ZABUDOWANYM. PAMIĘTAJMY, ŻE
OPRÓCZ NAS Z DROGI KORZYSTAJĄ TEŻ INNI: osoby
starsze czy dzieci, które bawiąc się obok swoich domów, mogą niechcący wkroczyć nagle na jezdnię. Wszyscy wiemy, że przy zbyt
dużej prędkości – o wypadek i tragedię nie trudno. Nowa nawierzchnia niech nie studzi naszej czujności i nie zastępuje naszej
wyobraźni.

Koszt przebudowy drogi to niemal 5,5 mln zł, w tym dofinasowanie
z UE to ponad 2,7 mln zł, a koszt budowy kanalizacji sanitarnej to
ponad 2,8 mln zł.
Czy mieszkańcy są zadowoleni? Tak, wielokrotnie to na spotkaniu
podkreślali. Ale jednocześnie martwi ich zbyt szybkie poruszanie się
aut po drodze. Czyżby nowa nawierzchnia uprawniała kierowców do

UM
fot. Marek Sokół

Klasa VE z SP w Choroszczy otwiera stawkę życzeń dla Choroszczy!

M

ooooc miłości pod postacią serduszek, prezentów
i uśmiechów, a także powinszowania wielu tysięcy lat oraz życzenia zdobycia pucharów i medali
otrzymała Choroszcz od klasy VE ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
Uczniowie, pod kierunkiem wychowawcy klasy: Pana Mariusza Dzienisa – przesłali nam fotografię z uzupełnioną mapą życzeń dla Choroszczy na kolejnych 100 lat. DZIĘKUJEMY!
Po minach uczniów widać, że zabawa była udana. I o to chodziło!
:) A „uczniowskie DNA VE” w szczegółach obejrzyjcie Państwo na
zdjęcieach.
Zapraszamy!
Czym jest mapa „Moje życzenie dla Choroszczy na kolejnych 100
lat”? Jest to forma happeningu polegającego na tym, że dzieci, młodzież z Choroszczy – na otrzymanej mapie – wyrażają swoje życzenie
dla Choroszczy na kolejnych 100 lat. Może to być rysunek, wiersz,
powiedzenie, słowo – cokolwiek, co nam w duszy gra. Mapa jest
jednym z elementów przedłużenia obchodów 100-lecia Wyzwolenia
Choroszczy, które celebrujemy przez cały 2019 rok. Zapraszamy inne
grupy do wspólnych powinszowań! Czekamy na Was!

Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem
duchowego wzbogacenia i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności z radosnym Alleluja;
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy obfitych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz radosnego przebywania
w gronie rodzinnym;
Zarząd Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość Skała
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Konkurs na „Ozdobę Wielkanocną” rozstrzygnięty

D

nia 13 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Choroszczy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na „Ozdobę Wielkanocną”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać ozdobę wielkanocną używając do tego rożnych materiałów. Konkurs na Ozdobę Wielkanocną
przyczynia się do podtrzymywania regionalnych tradycji wielkanocnych, zwłaszcza wśród
najmłodszego pokolenia. Ozdoby oceniane były w czterech kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa klasa I-III, klasa IV-VII i gimnazjum oraz osoba dorosła. Łącznie zgłoszono do konkursu 44 prace, które można oglądać do 19 kwietnia 2019 r. na wystawie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Jury nagrodziło następujące osoby:
Kategoria Przedszkole:
I miejsce – Zuzanna Ciborowska
II miejsce – Jan Błażkowski
III miejsce – Amelia Kościuczyk
Wyróżnienia: Martyna Sokół, Michalina Bołtruczyk, Jakub Leśmian
Kategoria Szkoła Podstawowa kl. I-III:
I miejsce – Karol Oleksiej
II miejsce- Małgorzata Kaczmarek
III miejsce- Krystyna Muczyńska
Wyróżnienia: Michał Markiewicz, Natalia Pawłowska, Weronika Wasiluk
Kat. Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII: Gimnazjum
I miejsce – Julian Kondraciuk
II miejsce – Gabriela Pogorzelska
III miejsce – Maja Zembko
Wyróżnienia: Adrian Supiński, Milena Waszczuk, Julia Pogorzelska
Kategoria osoba dorosła:
I miejsce – Maria Sarnacka
II miejsce – Agnieszka Dembończyk
III miejsce – Janina Cymbalista
Wyróżnienia: Gabrysia Sztabelska, Kamila Waszczuk
Gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy do obejrzenia prac na wystawie.

BP

Spotkanie z Magdaleną Zarębską

D

nia 12 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Choroszczy odbyło się spotkanie z Magdaleną
Zarębską, nagradzaną i docenianą pisarką związaną ze Śląskiem. Autorka pisze książki dla
dzieci oraz dla dorosłych czytelników. Pani Zarębska ma na swoim koncie wiele wyróżnień
literackich.

W 2008 roku zdobyła główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez SPP. Otrzymała również nominację
do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Książka ,,Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po
Nikoszowcu wędrował”, pisana gwarą śląską, została wyróżniona tytułem książki roku. W spotkaniu autorskim uczestniczyły dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Autorka nawiązując do swojej
twórczości zabrała dzieci w podróż po wielu kontynentach. Dzieci miały za zadanie odgadnąć nazwy zwierząt
zamieszkujących odległe zakątki świata. Następnie zabawą ruchową z elementami naśladowania autorka wprowadziła w klimat wyścigów konnych. Na zakończenie spotkania pisarka opowiedziała dzieciom o długiej drodze, jaką musi pokonać książka, aby trafić na półki biblioteki. Jak wiele osób jest zaangażowanych w pracę nad
powstaniem książki.
Na koniec spotkania dzieci zakupiły książeczki pani Zarębskiej oraz otrzymały autograf pisarki. Spotkanie odbyło
się dzięki współpracy z Biblioteką Powiatową Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
BP
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Sieć gazownicza w m. Choroszcz

P

olska Grupa Gazownictwa — Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. rozpoczną się
prace budowlane w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1552B w ulicach: Sienkiewicza (od rejonu skrzyżowania z ul.
Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ul. J.K. Branickiego) i ul. J.K. Branickiego (do skrzyżowania z ul. Rynek 11
Listopada) w Choroszczy, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE 2014- 2020 „Budowa sieci gazowej
na terenie Aglomeracji Białostockiej”.

W

ypalanie traw to problem, z którym strażacy
zmagają się co roku. Mimo rosnącej świadomości społecznej w tej kwestii, jednak nadal są
ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. A prawda jest taka, że wypalanie traw jest nie tylko
niebezpieczne dla naszego życia, bezpowrotnie niszczy florę
i faunę, ale również jest zabronione prawem. Za niestosowanie się do przepisów, grożą wysokie kary, nawet z utratą dopłat
bezpośrednich.

Polska Grupa Gazownictwa — Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje ponadto, że rozbiórka nowo wybudowanej przez firmę
STRABAG Sp. z o.o. nawierzchni chodnika nie wynika z usterek nawierzchni bądź zaniedbania Wykonawcy, lecz z konieczności wybudowania przez PSG kluczowej dla regionu sieci gazowej.
Planowany okres prac: kwiecień-sierpień 2019 r.
Realizacja robót budowlanych będzie realizowana w ramach projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej”, Zadanie
5 „Budowa sieci gazowej na terenie gminy Choroszcz oraz w mieście Choroszcz”.
Mat. org./UM

Wymień piec z Gminą Choroszcz

W związku z tym 22 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz
z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali kampanię społeczną „STOP
pożarom traw”!
Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować
i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale
również prawnie zabronione. Wypalanie traw to problem, z którym
strażacy zmagają się co roku. Mimo rosnącej świadomości społecznej
w tej kwestii, jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw
użyźnia ziemię.
Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest
przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W 2018 roku podlascy strażacy odnotowali
933 pożary traw i nieużytków, co stanowi 23,4% wszystkich pożarów w woj. podlaskim. Średnio akcja gaśnicza trwała 18 minuty i 35
sekund, a strażacy wyjeżdżali co 9 godzin i 22 minuty.
Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku, w wyniku pożarów traw zginęło
7 osób, a 81 zostało rannych, z czego 11 w województwie podlaskim.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często
wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.
Wypalanie traw to także koszty ekonomiczne, które niepotrzebnie
ponosimy jako społeczeństwo, ponieważ niemal wszystkie pożary
traw i nieużytków spowodowane są przez człowieka. W 2018 roku
w gaszeniu pożarów traw było zaangażowanych 8311 strażaków,
użyto 1795 pojazdów, a do gaszenia zużyto 2 707 000 m3 wody.
Wypalanie traw na łąkach i pastwiskach prowadzi także do utraty dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.
Osoby, do których nie docierają argumenty inne jak prawne powinni pamiętać, że wypalanie traw jest prawnie zabronione. Za ten czyn
grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie wielu
osób albo mienie w wielkich rozmiarach, można trafić do więzienia
na okres do 10 lat.
Kampania „STOP pożarom traw” na terenie województwa podlaskiego kierowana jest do wszystkich, ale przede wszystkim do: młodzieży,
rolników, mieszkańców terenów wiejskich oraz samorządowców.
PAMIĘTAJMY, WYPALANIE TRAW:
- JEST NIEBEZPIECZNE DLA LUDZI I PRZYRODY,
- JEST PRAWNIE ZABRONIONE,
- PROWADZI DO UTRATY DOPŁAT BEZPOŚREDNICH,
- ANGAŻUJE DUŻE SIŁY STRAŻY POŻARNEJ.
W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa strona internetowa: www.stoppozaromtraw.pl
Na podstawie:
bryg. Tomasz Gierasimiuk, KW PSP w Białymstoku/UM

R

ada Miejska w Choroszczy uchwałą nr VI/50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zdecydowała o udzielaniu mieszkańcom dotacji na zadania służące ochronie powietrza, a konkretnie na likwidację pieców i kotłów węglowych. W ten sposób chce
przysłużyć się działaniom proekologicznym i wesprzeć walkę ze smogiem. Program ma ruszyć od stycznia 2020 roku.

Podjętymi działaniami radni chcą na trwałe zlikwidować ogrzewanie oparte na paliwie węglowym, dlatego zachęcają mieszkańców – właścicieli
nieruchomości do usuwania pieców i kotłów węglowych, niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012. W ten sposób Gmina Choroszcz chce ograniczyć źródła zanieczyszczenia powietrza i preferować ogrzewanie ekologiczne.
Kto może otrzymać dotację?
Beneficjentami dotacji mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości – właściciele nieruchomości, zamieszkałe i jednocześnie
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Choroszcz. Budynek mieszkalny, którego wymiana dotyczy, musi być położony na terenie gminy Choroszcz. W przypadku, gdy tytuł prawny do budynku przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi, współwłaściciele albo wyznaczą
pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
albo wszyscy przystąpią do zawarcia umowy.
Dodatkowo, Beneficjent, który ubiega się o dotację musi pamiętać, że nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz
innych należnościach wobec Gminy Choroszcz.
Na co można otrzymać dotację?
Dotacja przyznawana przez gminę Choroszcz dotyczy zakupu wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, które następnie zostaną zamontowane
w budynkach mieszkalnych i na trwałe wyeliminują kotły dotychczasowe. Wsparciem objęte są takie urządzenia, które spełniają normy i są
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, i dzięki którym możliwe jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego. Urządzenia te mają zastąpić dotąd używane przez mieszkańców paleniska węglowe (piece) i kotłownie węglowo-koksowe,
które nie spełniają normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012. Dotacja oferowana przez gminę Choroszcz dotyczy wprowadzenia do budynków
systemów ekologicznych, zasilanych następującymi rodzajami paliw i energii: gazem, olejem opałowym, pelletem i biomasą, granulatem węgla
tzw. ekogroszkiem – spełniającymi wymagania klasy 5 lub nowszej, energią elektryczną oraz pompami ciepła. Szczegółowe rodzaje tych systemów opisuje Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy.
Należy pamiętać, że dotacja nie może być wykorzystana na:
1) sfinansowanie dokumentacji potrzebnej do przygotowania zadania, np. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzgodnienia itp.;
2) zakup urządzeń grzewczych, które nie będą trwale zainstalowane w mieszkaniu;
3) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
4) sfinansowanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
Dotacja nie może pokrywać też wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych, lecz może być ich uzupełnieniem.
Dotacja oferowana przez Gminę Choroszcz udzielana jest na podstawie złożonego wniosku, a następnie zawartej pisemnej umowy. Beneficjent
musi pamiętać, że podpisując umowę o udzielenie dotacji, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego prawidłowego
rozliczenia. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi po zatwierdzeniu przez Gminę rozliczenia. Po zrealizowaniu umowy, Beneficjent może
się spodziewać wizytacji, której celem będzie weryfikacja zamontowanego źródła ciepła w budynku, a także trwała likwidacja źródła dotychczasowego.
Jak wysoka dotacja?
Dotacja udzielana przez Gminę Choroszcz nie może przekraczać 50% poniesionych kosztów wymiany pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, ale nie więcej niż 2000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona uchwalą budżetową na dany rok budżetowy.
Jak otrzymać dotację?
Dotacja udzielana jest na wniosek. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać na www.choroszcz.pl, a także www.bip.choroszcz.pl, a także jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, w pok. nr 8. Kompletny zestaw dokumentów należy złożyć w terminie
do 30 kwietnia każdego roku w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Zapraszamy do składania wniosków! Szczegółowe informacje na temat programu dotacyjnego można uzyskać pod nr tel.: 85 713 22 09.
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W

Panie Sołtys oraz Panowie Sołtysi spotkali się z Burmistrzem Choroszczy
Robertem Wardzińskim oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Choroszczy
Beatą Marleną Jeżerys w remizie OSP Choroszcz, aby zaznajomić się z regułami pracy sołtysa w relacji z organami i instytucjami gminnymi: Urzędem
Miejskim i Radą Miejską.

N

Praca pracowników socjalnych to nie jest przysłowiowe „siedzenie przy biurku nad papierami” – to w wielu wypadkach mobilna
i dynamiczna praca w terenie, związana z bezpośrednim kontaktem z potrzebującymi osobami i całymi rodzinami, to dojeżdżanie
do mieszkańców na terenie całej gminy Choroszcz, to pomaganie
im w codziennych obowiązkach: zakupach, realizowaniu spraw
w urzędach i innych. Dlatego Gmina Choroszcz postanowiła wesprzeć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
w postaci współczesnego narzędzia pracy i przekazać samochód
do dyspozycji pracowników.
Symboliczne przekazanie kluczyków do auta odbyło się 5 kwietnia br. przed siedzibami choroszczańskiego magistratu i M-GOPS.
Burmistrz Robert Wardziński, przekazując kluczyki do auta, życzył kierownik choroszczańskiego M-GOPS p. Małgorzacie Kiryluk: by auto bezpiecznie służyło pracownikom w codziennej pracy
– mówił Burmistrz Wardziński – w skutecznym pełnieniu służby
społecznej mieszkańcom gminy Choroszcz. Rozwój społeczny i cywilizacyjny powoduje, że zmienia się także nasza – tzw. urzędnicza praca, ku bardziej mobilnej – dodał Burmistrz Choroszczy. A od Was
– pracowników pomocy społecznej szczególnie wymaga się mobilności
i wykonywania pracy bezpośrednio w miejscu, gdzie możecie udzielić
potrzebującym bezpośredniego wsparcia.
Radości nie kryła również Małgorzata Kiryluk – kierownik M-GOPS
w Choroszczy: Auto jest bardzo przydatnym narzędziem pracy –
zwłaszcza przy specyfice naszych obowiązków – przyznała M. Kiryluk.
Do tej pory pracownicy M-GOPS docierali do potrzebujących mieszkańców gminy Choroszcz własnymi prywatnymi samochodami lub
samochodem użyczonym przez Caritas, jeśli wykonywali zadania zlecone przez tę organizację. Pojawiały się trudności, kiedy trzeba było
przewozić naszych podopiecznych – przyznaje M. Kiryluk. Czy to do
lekarza czy do urzędów – bo takie sytuacje są codziennością, gdy mówimy na przykład o pracy asystenta rodziny; nie wystarczało też czasu na
dostatecznie długie przebywanie z podopiecznymi, przeprowadzenie z
nimi wywiadów czy innych czynności. Teraz będziemy mogli łatwiej,
ale przede wszystkim efektywniej wykonywać nasze obowiązki w terenie
- dodała M. Kiryluk.
Nowe auto jest niezbędne do świadczenia pomocy w postaci
usług opiekuńczych starszym, samotnym, a także niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Choroszcz, którzy ze względu na wiek
lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.
Z auta pracownicy M-GOPS-u korzystają codziennie – kilkakrotnie w ciągu każdego dnia wyjeżdżają do swoich podopiecznych;
w ciągu tygodnia czy miesiąca takich wyjazdów jest kilkadziesiąt,
a nawet kilkaset. W samym 2018 r. aż 245 rodzin, co przekłada się na
584 osoby w rodzinach, skorzystało z różnorodnych form pomocy
oferowanych przez M-GOPS, w tym 121 rodzin z niepełnosprawnością i 36 emerytów lub rencistów.
Nowe auto z pewnością w znaczącym stopniu usprawni pracę pracowników choroszczańskiego M-GOPS.
UM
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Nowo wybrani Sołtysi Gminy Choroszcz
na spotkaniu z Burmistrzem i Przewodniczącą Rady Miejskiej
okresie od 11 lutego do 30 marca br. mieszkańcy Gminy Choroszcz wybierali sołtysów i
rady sołeckie na najbliższą kadencję 2019-2024.
Z radością zawiadamiamy, że społeczności lokalne w
Gminie Choroszcz mają swoich przedstawicieli! Ciekawostką (a może
już swoistą prawidłowością) jest fakt, że niemal połowa obecnego składu sołtysów z gminy Choroszcz to kobiety! Wniosek z tego, że panie
doskonale sprawdzają się jako gospodynie i liderki lokalnych społeczności. Pierwsze spotkanie Sołtysów z władzami gminy, zainicjowane
przez Burmistrza Choroszczy odbyło się 4 kwietnia br.

owe, bezpieczne, ale przede wszystkim bardzo potrzebne. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy otrzymali
z Gminy Choroszcz auto, którym sprawniej będą
mogli docierać z pomocą do potrzebujących, a co za tym idzie
– w tym samym czasie będą mogli pomóc większej liczbie osób.

Urząd

Burmistrz Choroszczy, po ciepłym powitaniu zgormadzonych, szczegółowo przedstawił sołtysom zasady funkcjonowania Funduszu Sołeckiego w gminie Choroszcz, zapoznał z procedurą inwestycji podejmowanych przez Gminę na terenach wiejskich, poruszył kwestie
utrzymania dróg gminnych, bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza bezpieczeństwa na drogach, praw i obowiązków sołectw, słowem: szeroko pojętej samorządności na najniższym, ale jednym z najważniejszych szczebli.
Z kolei Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy – Beata Marlena Jeżerys wyjaśniała zgromadzonym zasady funkcjonowania Rady Miejskiej jako
organu uchwałodawczego, a także przebiegu i „natury” sesji Rady Miejskiej w
Choroszczy. Oboje przedstawiciele władz Gminy Choroszcz zachęcali sołtysów do współpracy z instytucjami gminnymi, do osobistego zaangażowania w
rozwój gminy, a także aktywizowania lokalnych społeczności.
Spotkanie było bardzo potrzebne, ponieważ sołtysi mieli dużo pytań, uwag,
którymi chętnie dzielili się na forum, dzięki czemu rozwiewali swoje wątpliwości. Podkreślali zasadność organizacji takiego spotkania; co więcej, chcą jego kontynuacji i wspólnych dyskusji. Tego rodzaju fora pozwalają bowiem we własnym
gronie, z większą śmiałością omówić nurtujące, problematyczne kwestie. Nie bez
znaczenia był także walor społeczny i wzajemne poznanie się sołtysów. Codzienna praca nie zawsze daje możliwość, aby poznać bliżej lidera sąsiedniej wsi, sesje
Rady Miejskiej – ze względu na swoją specyfikę, także nie pozwalają na zaznajomienie się, natomiast spotkanie jak to kwietniowe, to doskonała okazja do poznania „kto jest kim” i zacieśniania więzi, wymienienia się cennym doświadczeniem
czy zapoczątkowania współpracy. Tym bardziej, że w dyskusji żywo uczestniczyli
też ponownie wybrani, doświadczeni już sołtysi, i oni właśnie, dzieląc się swoim
wieloletnią praktyką, dawali przykład młodszym stażem samorządowcom, jak
nie ustawać w pracy i zaangażowaniu na rzecz wspólnego dobra: społeczności
i sołectwa, jak motywować mieszkańców do wspólnych prorozwojowych działań, nierzadko w tzw. czynach społecznych – dając własny pozytywny przykład
zaangażowanego i pełnego pasji lidera.
Spotkanie, którego idea na pewno będzie kontynuowana, zakończyło się wzajemnymi życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, a także
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Aby o nowo wybranych sołtysach w gminie Choroszcz nie mówić jedynie
ogólnie, przedstawmy ich nazwiska, a także sołectwa, które reprezentują:
- nowi „dawni” sołtysi sołectw w Gminie Choroszcz (sołtysi wybrani ponownie, na kolejną kadencję; układ alfabetyczny wg sołectw):
1. Baltazar Sikorski – Sołtys miejscowości Babino
2. Artur Norbert Małecki-Dobrogowski – Sołtys miejscowości Gajowniki
3. Karolina Krysiewicz – Sołtys miejscowości Izbiszcze
4. Waldemar Hryniewicki – Sołtys miejscowości Jeroniki
5. Anna Domaszuk – Sołtys miejscowości Krupniki
6. Piotr Eugeniusz Sokół – Sołtys miejscowości Konowały
7. Lech Makal – Sołtys miejscowości Łyski
8. Kamil Siemaszko – Sołtys miejscowości Mińce
9. Andrzej Kościuczyk – Sołtys miejscowości Pańki
10. Kazimierz Zajkowski – Sołtys miejscowości Porosły
11. Marta Jeneralczuk – Sołtys miejscowości Rogowo-Kolonia
12. Krzysztof Kozłowski – Sołtys miejscowości Rogowo-Majątek
13. Julianna Sienkiewicz – Sołtys miejscowości Ruszczany
14. Róża Urban – Sołtys miejscowości Zaczerlany
- nowo wybrani sołtysi (układ alfabetyczny wg sołectw):
1. Bożena Ziembicka – Sołtys miejscowości Barszczewo
2. Rafał Harasimowicz – Sołtys miejscowości Czaplino
3. Tomasz Kozłowski – Sołtys miejscowości Dzikie
4. Wojciech Świętochowski – Sołtys miejscowości Klepacze
5. Henryka Kiszkiel – Sołtys miejscowości Kruszewo
6. Leszek Zaleski – Sołtys miejscowości Ogrodniki
7. Michał Frydrych – Sołtys miejscowości Oliszki
8. Małgorzata Wasiuk – Sołtys miejscowości Porosły-Kolonia
9. Wiesław Zajkowski – Sołtys miejscowości Rogówek
10. Izabela Sakowicz – Sołtys miejscowości Rogowo
11. Artur Szymczuk – Sołtys miejscowości Śliwno
12. Agata Wiśniewska – Sołtys miejscowości Złotoria
13. Magdalena Malecka – Sołtys miejscowości Złotoria Kolonia
14. Daniel Jarończyk – Sołtys miejscowości Żółtki
15. Małgorzata Sokół – Sołtys miejscowości Sienkiewicze
16. Bartłomiej Sadowski – Sołtys miejscowości Kościuki
17. Paweł Czaczkowski – Sołtys miejscowości Turczyn
Zwróćmy uwagę, że większą część spośród 32 sołectw ogółem w gminie Choroszcz, stanowią nowo wybrani liderzy lokalnych społeczności. Ciekawostką
(a może już regułą) jest także fakt, że niemal połowę składu stanowią kobiety.
Czyżby był to znak naszych czasów, że oto panie coraz śmielej przejmują stery w rozmaitych przestrzeniach życia społecznego i doskonale sprawdzają się
także jako gospodynie i liderki lokalnych społeczności? Niezależnie od płci,
WSZYSTKIM SOŁTYSOM W GMINIE CHOROSZCZ, życzymy moc
inspiracji do rozwoju, tylko udanych przedsięwzięć, zaangażowanych mieszkańców, moc satysfakcji ze sprawowanej funkcji, słowem: samych sukcesów!
UM

6

Urząd

„Gazeta w Choroszczy”

Prezentacja nowoczesnego sprzętu wojskowego w Choroszczy

A

leż się w Choroszczy działo! 2 kwietnia przy Szkole
Podstawowej zazieleniło się – przy czym jeszcze nie
od wiosennej przyrody, lecz za sprawą przybyłego
do nas wojska. Zawitali do nas żołnierze, by pokazać
czym dysponują.
Żołnierze przebywali w Choroszczy tylko przez 2 godziny, ale wzbudzili olbrzymi podziw i zainteresowanie. Młodzież – zarówno chłopcy, jak i dziewczyny – żywo reagowali na wspaniałe pojazdy zaparkowane przed Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.
A stacjonowały u nas: 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina,
która zaprezentowała swój sztandarowy sprzęt, czyli kołowe transportery opancerzone Rosomaki, a także 1. Podlaska Brygada Wojsk
Obrony Terytorialnej, która prezentowała uzbrojenie współczesnego żołnierza lekkiej piechoty (m.in. karabiny wyborowe, karabinki,
radiostacje i urządzenia optyczne). Było też przymierzanie hełmów
i kamizelek kuloodpornych, przymierzanie się do lunet karabinów,
były też przysiady z niemal całym osprzętem na ramionach! Nie jeden
z odwiedzających przekonał się, że wojsko to przygoda dla mocnych
i prawdziwie wytrwałych!
Widzieliśmy też, że nie jeden Tatuś, odbierając swoje pociechy
ze szkoły, zapomniał się i na dłużej zaangażował się w wojskowe emocje. Prezentacja sprzętu wojskowego odbyła się dzięki współpracy
Gminy Choroszcz z 1. Podlaską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
UM
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BiKeRy wróciły na Rynek w Choroszczy!

Z

przyjemnością informujemy, że w obecnym sezonie
rowerowym stacja BiKeRa, stacjonująca czasowo przy
Szkole Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania
Styczniowego 1, powraca na swoje pierwotne miejsce
– na Rynek 11 Listopada w Choroszczy.
W Choroszczy już od 2015 roku można korzystać z Roweru Aglomeracyjnego BiKeR, a od roku 2017 – z dwóch stacji, znajdujących się
w dwóch centrach miasteczka.
Jedna zlokalizowana jest w okolicach centrum szpitalno-handlowego – przy Placu Brodowicza, w pobliżu Stadionu Miejskiego w
Choroszczy, a druga, która na czas przebudowy Rynku w 2018 roku,
przeniesiona była na teren szkoły Podstawowej przy ul. Powstania
Styczniowego 1, powróciła na Rynek 11 Listopada. W odnowionej
przestrzeni, rowery prezentują się doskonale; Rynek jest także dobrą
lokalizacją do wypraw po miasteczku, jak i całej gminie Choroszcz.
Zachęcamy do skorzystania z roweru miejskiego BiKeR w sezonie
wiosenno-letnim 2019 roku.
Przypomnijmy:
BiKeR, czyli Białostocka Komunikacja Rowerowa to alternatywny
środek transportu – uzupełnienie komunikacji miejskiej, umożliwiający szybkie poruszanie się po Białymstoku i okolicach.
Rowerzyści miejscy BiKeR mają do dyspozycji 59 stacji i 625 rowerów w Białymstoku, 2 stacje i 20 rowerów w Kleosinie i Ignatkach
Osiedlu, 2 stacje i 14 rowerów w gminie Choroszcz. System pozwala
wypożyczać rowery zwykłe, rowery dziecięce, a także tandemy.
Rowery BiKeR są dostępne od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku.
Ceny za wypożyczenie rowerów są zróżnicowane:
KLIENCI BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ –
posiadający zakodowany i ważny dowolny imienny bilet okresowy lub
bilet wieloprzejazdowy ważny w I strefie taryfowej (strefa B), ponoszą:
* opłatę inicjacyjną w wysokości 10 zł
* wypożyczenie roweru wynosi:
- od 0 do 30. minuty: 0 zł
- od 31. do 60. minuty: 1 zł
- druga godzina: 2 zł
- każda następna godzina: 4 zł
POZOSTALI KLIENCI – nieposiadający ważnego dowolnego
imiennego biletu okresowego lub biletu wieloprzejazdowego ważnego w I strefie taryfowej (strefa B), ponoszą:

„Od przodu i od tyłu” w M-GCKiS
w Choroszczy

* wypożyczenie roweru wynosi:
- od 0 do 20. minuty: 0 zł
- od 21. do 60. minuty: 1 zł
- druga godzina: 3 zł
- każda następna godzina: 5 zł
Jak wypożyczyć rower, a także jeśli mają Państwo inne pytania dotyczące BiKeRa, prosimy zajrzeć na stronę: bikerbialystok.pl lub
skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (w sezonie kwiecień-listopad – czynne całodobowo; poza sezonem: pon.-pt. w godz.:
10.00-12.00): 85 871 01 01, 85 733 91 19 (koszt połączenia zgodny
z taryfami operatorów).
UM

* opłatę inicjacyjną w wysokości 10 zł

Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

2019” na którą złoży się część fotograficzna, pokaz kolekcjonerski oraz
prezentacja książek, czasopism i druków ulotnych, których autorami
lub współautorami byli członkowie tego stowarzyszenia. Przy kawie
i herbatce będzie też okazja do przypomnienia osób zasłużonych dla
Choroszczy i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Wstęp wolny!
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 1979-2019

W

2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy świętuje swój Jubileusz. Czterdzieści lat
temu, 29 marca 1979 roku, na zebraniu organizacyjnym zostało powołane stowarzyszenie
grupujące miłośników naszego historycznego miasteczka – Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.
Jego organizatorem był dr Tomasz Tołwiński, który przez kilkanaście
lat był prezesem tego stowarzyszenia. Towarzystwo mimo różnych
zawirowań i zmian kadrowych przetrwało próbę czasu. Dlatego też
miłośnicy naszego grodu zapraszają w dniu 27 kwietnia (sobota) br.
o godz. 17.00 do auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
na swój Jubileusz 40-lecia. Prezes zarządu Towarzystwa skomentuje
40-letnią działalność stowarzyszenia w połączeniu z prezentacją multimedialną. W programie przewidziano wernisaż okolicznościowej
wystawy „40 lat minęło…Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 1979-

W 1976 roku postanowiono utworzyć Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Niestety, ta inicjatywa nie przetrwała próby czasu. Trzy lat
później, 29 marca 1979 roku odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Ustalone zostały kierunki działania i wkrótce wybrano władze Stowarzyszenia. Przez 17 lat prezesem
zarządu TPCh był jego organizator dr Tomasz Tołwiński (zmarł 23
lutego 1996 r.). Po jego rezygnacji funkcję prezesa krótko sprawował
Jan Adamski (aktualnie wiceprezes), po nim Wanda Jankowska. Od
kilkunastu lat prezesem zarządu TPCh jest Józef Waczyński. Zgodnie
ze statutem „Celem działalności Towarzystwa jest kontynuowanie
chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury
i zapewnianie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju”, promocja tzw. „Małej Ojczyzny”. Do najważniejszych inicjatyw Towarzystwa zaliczyć należy organizację I Dni
Choroszczy (2-3.10.1982 r.), upamiętnianie i oznakowanie Miejsc
Pamięci Narodowej (1984 r.), budowa Pomnika Powstania Styczniowego (1984 i 1989), współpraca przy obchodach 100. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy (2012 r.), 500-lecia
Choroszczy (2007 r.), 100. rocznicy powstania Komendy Lokalnej
Polskiej Organizacji Wojskowej (październik 2017 r.) i 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Choroszcz (luty 2019 r.). Ale społeczna działalność członków Towarzystwa to nie tylko konferencje
i sympozja naukowe, wystawy, wyjazdy szkoleniowe i turystyczne,
imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, comiesięczne spotkania.
To również zrealizowane przez samorząd inicjatywy dot. nazewnictwa ulic, ustalenia herbu, flagi i hejnału Choroszczy, pieczęci Rady
Miejskiej, promocja miasta i gminy w środkach masowego przekazu
itd.
Józef Waczyński

W

piątek 29 marca mieliśmy zaszczyt gościć u nas
Pana Mateusza Nowaka z monodramem pn.
„Od przodu i od tyłu”. Zdobył on pierwszą
nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego w 2014 r., który odbywał się w Teatrze
WARSawy. Tekst monodramu został zainspirowany pracą doktorską Karola Zbyszewskiego – nie przyjętą do obrony przez
UW, a później wydanej jako powieść jeszcze przed wojną.
Zbyszewski wyśmiewa w niej polityków ze zwalczających się obozów,
duchowieństwo, wojsko, nie oszczędzając też króla ani głównego bohatera, autora „Powrotu posła”. Wykpiwa pijaństwo, lenistwo, lekkomyślność, zamiłowanie do pustego frazesu i gestu, dewocję, pieniactwo polityczne i inne przywary, całe społeczeństwo czyniąc w jakimś
sensie odpowiedzialnym za klęskę rozbiorów. Spektakl był gorzki
i ironiczny, ostry i kąśliwy, nie oszczędzał nikogo i tak jak każda przypowieść osadzona w dawnych czasach, tak naprawdę opowiada nam
o nas – ludziach współczesnych. Monodram był precyzyjny i dopracowany. Doskonałe wyreżyserowanie poczynione przez Stanisława
Miedziewskiego, sprawiło że aktor i kostium tworzyły jedną istotę
i wspólnie przechodzili przez kolejne wcielenia i postaci.
Cieszymy się, że gościliśmy tak dobry monodram.
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Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet u choroskich seniorów

marca 1910 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień
Kobiet. W tym roku Seniorzy z Choroszczy również
uczcili ten piękny dzień podczas spotkania w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Podczas spotkania w budynku centrum życzenia choroskim seniorkom złożyli m.in. burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz
z żoną, dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński oraz lokalni seniorzy. Spotkanie zostało uświetnione występem dzieci z Zespołu
Szkół w Choroszczy oraz występami wokalnymi podopiecznych
DPS-u w Choroszczy oraz Pani Marty działającej przy Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, która porwała niejednego pana do tańca.

W

Wilczek Milczek na scenie M-GCKiS w Choroszczy

cyklu sobotnich teatralnych poranków
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy, czyli teatrzyków dedykowanych dzieciom w dniu 2 marca wystąpił na scenie Teatr Czrevo ze spektaklem „Wilczek Milczek”.
Teatr Czrevo to wyjątkowe zjawisko na podlaskiej mapie teatralnej. Tworzą go młode osoby z ogromnym doświadczeniem, a w tle
obecne są wątki tyczące się wielokulturowego dziedzictwa Podlasia.
„Wilczek Milczek” to przedstawienie ukazujące losy małego wilka,
któremu przyszło żyć w Puszczy bez rodziny. Dorasta sam, z czasem
poznając innych mieszkańców lasu. Spotyka na swej drodze zwierzęta: ropuchę, ptaki, żubra i inne wilki. W końcu również dochodzi do
spotkania z małą dziewczynką, która otacza opieką małego wilczka.
Dzikie z natury zwierzę zaprzyjaźnia się z człowiekiem. Jednak gdy
dorasta jego wilczy zew powoduje, że odchodzi od dziewczynki.
W końcu odnajduje się w samodzielnym życiu w puszczy, aż wreszcie
dołącza do wilczej watahy, stając na jej czele. Spektakl ukazuje wielką
siłę przyjaźni i miłości do natury oraz rodziny. Porusza ważne kwestie
osamotnienia, dorastania, dojrzewania do ról i życia we wspólnocie,
zarówno ludzkiej, ale także tej nam jakże bliskiej – całej przyrody.

N

Lutowa Kawiarenka Kulturalna

a Kawiarence Kulturalnej, która odbyła się 25 lutego mieszkańcy mieli okazję porozmawiać i wymienić myśli m.in. z lokalną artystką-zwykłym
człowiekiem – jak sama o sobie mówi – Moniką
Tekielską-Chmielewską, która w otoczeniu swojej wystawy
„SALIGIA-za 7 plakatami” podjęła temat artysty w społeczności lokalnej i globalnej.
Rozpoczęła dyskusję, tematem tworzenia w małej społeczności, który niesie za sobą zagrożenie wpadnięcia w pułapkę „nowych szat cesarza”, została okrzyknięta „naszą artystka”, nawet za coś, z czego niespecjalnie może być dumna. I tu ponownie rozbijamy się o ego ludzkie
i osobiste znaczenie słowa „artysta”. Czym jest dla nas określenie
„zwykły człowiek”, a czym „artysta”? Zgodziliśmy się, że określenie
to, jest bardzo szerokie. Jednych zagadnienie ciekawi, innym sprawia
trudność w sprecyzowaniu, zamknięciu w kilku słowach. Doszliśmy
do wniosku, że moment określania się synonimem artysta nie zależy
od żadnej definicji, ale od osobistego ego. Chyba wszyscy zgodziliśmy
się, że określenie artysta jest wartościowsze, wymaga szacunek, gdy się
nim nie szasta. Jedni z nas podkreślają, że nie każdy może być artystą,
gdyż sami nigdy by się nie utożsamili z tym określeniem.
Koniec końców doszliśmy do wniosków, że artysta to osoba, która podczas pracy przechodzi przez proces analizy, namysłu, poszukiwań, ma
emocjonalny stosunek do swoich wytworów i potrafi ich bronić, są jakby
integralną częścią jego samego, stanowią o jego myślach i uczuciach. To
właśnie odróżnia artystę od rzemieślnika, który może wykonać dzieło
nawet bardziej popularne i podobające się odbiorcom, ale wykonane według ogólnych prawideł, wytycznych uniwersalnych, jest poprawne, po
prostu. Nie obeszło się również bez rozmów o potrzebach kulturalnych

„Koniec Pieśni” - marcowa Kawiarenka
Kulturalna

25

marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbyła się już po raz kolejny Kulturalna Kawiarenka. Tym razem głównym
tematem spotkania była kultura ludowa, a dokładnie stare pieśni, które umykają dziś w mrokach zapomnienia.
Punktem wyjścia do dyskusji był film Piotra Borowskiego „Koniec
Pieśni”. Dzieło to powstało jako efekt wyprawy na Białostocczyznę
kilku aktorów z teatru Gardzienice. Na przełomie roku 1980 i 1981
grupa wędrowała po naszych terenach ze spektaklem granym specjalnie w kilkunastu wsiach na pograniczu. W zamian za trud aktorów
ludzie tutejsi odpłacali się śpiewaniem pieśni. Piotr Borowski nagrywał te osoby na stare kasety magnetofonowe. Wyprawa zimowa

mieszkańców gminy. Padł przykład odwiedzającej wystawę młodzieży
i widocznej w nich potrzebie bezpośredniego kontaktu z niezwykłym
miejscem i niecodziennym produktem jakim jest dzieło sztuki.

zakończyła się, a nagrania pieśni leżały na półkach. Po latach Piotr
Borowski postanowił wrócić do nich, przegrał je na płyty i w latach
dwutysięcznych powrócił z nimi do tych samych miejscowości. Tym
razem także z kamerą. W domach potomków nagranych ludzi odtwarzał nagrane pieśni, rejestrując na kamerę reakcje osób słuchających
swoich ojców, matek, dziadków i babć. Autentyzm emocji, wzruszenie i ogromne zdziwienie zostało uwiecznione. Dzięki temu możemy
oglądać film pełen historii, jest on świadectwem tego, jak ważna jest
pamięć o przodkach, a także jak wielki sens jest, by stare pieśni nagrywać i zachowywać. Film ukazuje śmierć pewnej warstwy kultury, żal
po odejściu bliskich.
Podczas spotkania w M-GCKiS nie obyło się bez łez oraz wspomnień
o wsi, języku naszych przodków i dzieciństwie spędzanym razem
z dziadkami. Dziękujemy wszystkim przybyłym za inspirujące rozmowy i już teraz zapraszamy na następną.

Zakończyliśmy dyskusję refleksją, że my jako animatorzy kultury
musimy sami szanować i cenić swoją prace, gdyż przychodząc do nas
odbiorca pragnie kontaktu z dziełem, przez wielkie DZ.

gazeta.choroszcz.pl

P

ięć dni obchodów, setki choroszczan i szereg pozytywnych emocji – zwielokrotnionych wyjątkowym jubileuszem. W dniach 15-19 lutego 2019 roku Choroszcz
świętowała 100-lecie odzyskania niepodległości.

Choroszcz na swoje wyzwolenie musiała nieco poczekać. Trwało to
stosunkowo niedługo, bo trzy miesiące. Po Warszawie, wraz z Białymstokiem, wyzwalanym przez polskich żołnierzy z grupy operacyjnej płk. Stanisława Dziewulskiego 19 lutego 1919 roku Choroszcz
powróciła do Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Jubileusz 100-lecia
niepodległości obchodziliśmy w Choroszczy dwa razy: w 2018 roku
– jako 100. rocznicę niepodległości Polski, zaś rok 2019 – jako jubileusz 100-lecia wyzwolenia Choroszczy.
Obchody 100-lecia niepodległości Choroszczy odbywały się w grodzie nad Horodnianką w dniach 15-19 lutego 2019 roku.
Całość rozpoczęła się w piątek 15 lutego na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy, gdzie mogliśmy zobaczyć 100 FOTOGRAFII NA
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY. To pierwsza
na zrewitalizowanym Rynku oraz w historii Choroszczy tak obszerna plenerowa wystawa, przygotowana na podstawie zbiorów
portalu Choroszcz Miniona, portretująca choroszczański Rynek
na przestrzeni ostatnich stu lat. Wystawa prezentuje zmieniającą się
zabudowę centrum miasteczka, minione wydarzenia oraz dawnych
mieszkańców Choroszczy. Nie jeden z nas odnalazł na fotografiach
swoich bliskich lub sąsiadów. Wystawa spodobała się. Jeszcze długo
po inauguracji, fotografie oglądali zaciekawieni widzowie. Okazja do
tego jest przez cały czas, jako, że tę wyjątkową wystawę będzie można oglądać na choroszczańskim Rynku do końca października 2019
roku. Zapraszamy!
W sobotę 16 lutego w szranki stanęli miłośnicy i znawcy historii
oraz współczesności Choroszczy. W auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się WIELKI TEST
WIEDZY O CHOROSZCZY. Test zawierał 100 pytań (a jakże!)
na temat historii grodu nad Horodnianką, a także rozpoznawał
wiedzę o współczesnych czasach Choroszczy. Nad poprawnością
przebiegu testu czuwała Komisja Konkursowa, w składzie: Józef
Waczyński – przewodniczący, Ewa Zalewska, Beata Jabłońska oraz
Elżbieta Wróblewska – członkinie. Uczestnicy testu ocenili, że nie
był łatwy. To dobrze. Choroszcz jest przecież ambitna i lubi wysoko stawiać poprzeczkę. Sam udział w teście był nie lada wyzwaniem,
a rozwiązanie go – prawdziwym honorem. Jaką więc dumą napawa
zdobycie miejsca na podium! A te przypadły, odpowiednio:
I miejsce – Wiesławowi Roszkowskiemu
II miejsce – Jackowi Dąbrowskiemu
III miejsce – Markowi Sokołowi
Wyróżnienia otrzymali: Agata Roszkowska, Mirosław Oleksiej oraz
zespół Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” z Choroszczy.
Nagrody pocieszenia trafiły do: Mileny Rzepnickiej, Doroty Targońskiej, Kamila Grabowskiego i Rafała Dubikowskiego.
Wszystkim laureatom, nagrodzonym i wyróżnionym – serdecznie
gratulujemy! Przypominamy: z odpowiedziami testu można zapoznać się w mediach elektronicznych (w tym w mediach społecznościowych) prowadzonych przez organizatorów obchodów.
Zmagania intelektualne szły w parze z wysiłkiem fizycznym.
W niedzielę 17 lutego na „Orliku” w Choroszczy odbył się mecz
stulecia, maraton futbolowy: 100 GOLI NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY, koordynowany przez LZS Korona
Choroszcz. Przez niemal 6 godzin sportowcy i miłośnicy sportu,
a zwłaszcza fani piłki nożnej, oddawali honorowe strzały na bramkę,
by uczcić 100 lat niepodległości Choroszczy. Grali od godz. 12.15 do
godz. 18.09. Na boisku spotkały się „Choroszcz” i „Reszta Świata”.
Jaki był wynik? To pytanie retoryczne – rezultat mógł być tylko jeden: 100-87 dla Choroszczy. Ogółem 187 bramek strzeliło 55 zawodników: 22 dla Choroszczy i 29 dla Reszty Świata, 4 dla obu drużyn
(w tym 1 samobójczy). To wspaniałe spotkanie zjednoczyło wielu fanów sportu i pokazało, że doniosłą niepodległość można celebrować
na sportowo – i zawsze zwycięsko!
Kolejny dzień jubileuszowych obchodów 100-lecia wyzwolenia
Choroszczy – 18 lutego przeznaczony był na wykład historyczny autorstwa Jacka Hryniewickiego z Muzeum Wojska w Białymstoku, pt. PODLASIE – PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI. Poruszał on tematykę pierwszych dni, miesięcy i lat
niełatwego procesu, jakim było wyzwalanie (się) Polski, Podlasia,
a wraz z nimi – Choroszczy, i kroczenia tych regionów oraz zamieszkujących je społeczności drogą niepodległości. Na spotkaniu pojawili
się historycy-profesjonaliści, jak również amatorzy-miłośnicy historii.
Była możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, podzielenia się wątpliwościami. Ukazanie losów Choroszczy i choroszczan na tle szerszego kontekstu historii regionu i kraju 100 lat temu było przeżyciem
tyleż poznawczym, co emocjonalnym. I było też doskonałym przygotowaniem do tego, co wydarzyło się dzień później, a mianowicie…
19 lutego 2019 roku najpierw MSZĄ ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ,
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Uczciliśmy Niepodległą Choroszcz
a następnie GŁÓWNYMI OBCHODAMI 100. ROCZNICY WYZWOLENIA CHOROSZCZY uczciliśmy Niepodległą Choroszcz.
Zebraliśmy się przy Pomniku Poległych na Rynku 11 Listopada
w licznym gronie mieszkańców i przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji, w uroczystej asyście pocztów sztandarowych choroszczańskich jednostek OSP, placówek oświatowych oraz choroszczańskich organizacji, by wspólnie w duchu patriotyczno-religijnym
uczcić 100-lecie wyzwolenia Choroszczy. Tego dnia byli z nami między innymi: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Sekretarz
Gminy Choroszcz Mirosław Zalewski, Radni Rady Miejskiej w Choroszczy oraz Radni powiatowi, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
w Choroszczy ks. Mieczysław Leszek Struk, Przedstawiciele choroszczańskiego Koło Prawa i Sprawiedliwości, dyrektorzy choroszczańskich szkół gminnych, między innymi: Ewa Zawistowska Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, Monika Preizner Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii, Dyrektor
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II Bożena Lenczewska,
kierownictwo oraz przedstawiciele najważniejszych choroszczańskich
organizacji i instytucji, między innymi: Andrzej Budnik Dyrektor
Banku Spółdzielczego oddziału w Choroszczy, Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy
Mariusz Wróbel, Eugenia Popko Prezes Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Choroszczy, Grzegorz Krysiewicz Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość SKAŁA, Józef Waczyński Prezes Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Irena Sakowicz Prezes Związku Emerytów i Rencistów Koła Nr 15 w Choroszczy, Jan Romańczuk Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Choroszcz oraz Prezes
Związku Sybiraków Koła Terenowego Nr 15 w Choroszczy, Barbara Wiszowata Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
w Białymstoku – Oddziału w Choroszczy, Przemysław Waczyński
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Była obecna także choroszczańska młodzież – nie tylko pełniąc
honory przy pocztach sztandarowych, ale także składając wieńce pod
pomnikiem; choroszczańską młodzież reprezentowały: Anna Maria Wrona Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz,
a także Klara Kardasz Opiekun Choroszczańskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych; harcerze i zuchy pełnili wartę honorową
pod Pomnikiem Poległych w Choroszczy.
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński w przemówieniu z okazji
Jubileuszu 100-lecia Wyzwolenia Choroszczy zwrócił się do zgromadzonych, między innymi takimi oto słowami: „(…) Szanowni
Państwo, Czcigodni Goście, Mieszkańcy Gminy Choroszcz! Jakim
drogocennym przywilejem jest dostąpienie przez nas zaszczytu celebrowania 100. rocznicy odzyskania przez Choroszcz niepodległości!
Choroszczy, która po zaledwie trzech miesiącach po Warszawie mogła
powrócić do Rzeczypospolitej! (…) Doceniajmy trud codziennej walki przeszłych pokoleń o lepszą przyszłość – dla nas-współczesnych.
Miejmy także na względzie fakt, jaką Choroszcz oraz jaką Polskę
budujemy dla naszych dzieci i wnuków. Niech będzie to Choroszcz
i Polska, Polska i Choroszcz – wspólna, wspólnotowa, mocna naszą
wrażliwością oraz silna naszą mądrością. Wiwat Choroszcz! Wiwat
Niepodległa!”.
Tak jest w istocie: celebrowanie tak zacnego Jubileuszu – bycie
uczestnikiem i świadkiem tego wydarzenia, to unikatowy przywilej
i prawdziwy zaszczyt. Nie jest dany wszystkim. Dlatego ci, którzy
uczestniczyli w jubileuszowych wydarzeniach 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy, mogą się czuć prawdziwie wyróżnieni. Uczestnicy
głównych obchodów otrzymali pamiątkowy bilecik przypominający

o tym doniosłym wydarzeniu; wzorowany na podobnym, który 100
lat temu otrzymywali świadkowie uroczystości na Rynku Kościuszki
w Białymstoku.
Specjalny list okolicznościowy na 100-lecie Wyzwolenia Choroszczy
wystosował Minister Jarosław Zieliński.
Obchody 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy nie skończyły się
wraz z dniem 19 lutego 2019 roku. Organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń towarzyszących, przedłużających na cały rok ten piękny
Jubileusz:
– z okazji 100-lecia wyzwolenia Choroszczy został wydany folder pt.:
„Choroszcz – drogi do niepodległości” autorstwa Józefa Waczyńskiego, który przybliża najważniejsze fakty, daty i wydarzenia oraz postaci
związane z wyzwoleniem Choroszczy. Folder to doskonały przewodnik obchodów 100-lecia niepodległości Chroszczy, to także wspaniała pamiątka uroczystości;
– wszyscy mieszkańcy, a także odwiedzający Choroszcz będą mogli wykonać własne zdjęcie z wizerunkiem dawnych mieszkańców
miasteczka – w tym celu w przestrzeni miejskiej zostaną ustawione
plansze-fotografie prawdziwych postaci dawnej Choroszczy. Fotografia w sukni – dla pań, a może w garniturze sprzed lat – dla panów,
w scenerii dawnej Choroszczy i jednocześnie na tle współczesnego
wizerunku miasteczka – to świetny pomysł na pamiątkę z grodu nad
Horodnianką;
– uczniów oraz nauczycieli szkół w gminie Choroszcz zapraszamy, by
sprawdzić się w grze miejskiej pn. „Śladami Niepodległości Choroszczy”. Gra to fantastyczna podróż w czasie po miejscach związanych
z Niepodległością Choroszczy. Kto wykaże się sokolim wzrokiem
i dostrzeże zawarte na mapie fragmenty miasta i jego architektury,
czyja doskonała pamięć pozwoli skojarzyć fakty i najtrafniej rozwiązać miejski quiz? O tym uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli
przekonać się przemierzając szlak „Śladami Niepodległości Choroszczy”;
– happening pn. „Moje życzenie dla Choroszczy” – to mapa współczesnej Choroszczy, która zostanie wypełniona naszymi życzeniami
na kolejnych 100 lat istnienia miasteczka. Czy będą to rysunki czy
listy, komiksy, fotografie czy wiersze, a może pojedyncze zdania lub
tradycyjne życzenia – zależy tylko od wyobraźni winszujących. Zapraszamy, by naszemu miastu oddać dobre myśli i wyrazić nasze marzenia na kolejny wiek. Mapa – jako że jest przedmiotem związanym
z turystyką, będzie podróżować po całej gminie Choroszcz. Odwiedzi szkoły, przedszkola oraz chętne instytucje gminne, aby ostatecznie stanąć na Rynku 11 Listopada i w ten sposób pokazać, że 100 lat
Choroszczy to pamięć o przeszłości, a także dbałość o jej przyszłość.
Z tego miejsca dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w obchodach 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy.
Organizatorzy Jubileuszu 100-lecia wyzwolenia Choroszczy: Burmistrz Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Choroszcz Miniona, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszcz,
LZS KORONA Choroszcz.
Obchody zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy.
Obchody zostały objęte patronatem programu „Niepodległa” z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Choroszczy

sobotę 2 marca M-GCKiS w Choroszczy gościło sekcję teatralną „METAFORA” oraz zespół
taneczny „Sare Roma”działające w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem co można było zobaczyć po dużej ilości osób uczestniczących. Wydarzenie składało się
z dwóch występów, pierwszego tj. spektaklu oraz pokazu tańca. Sekcja teatralna „METAFORA” zaprezentowała spektakl pt: „Kabaret
Starszych panów bez panów”. Była to kompozycja skeczy Kabaretu
Starszych Panów i tekstów autorskich studentek grupy, spektakl wyreżyserowała Anna Pawelska. Po spektaklu przyszedł czas na pokaz
tańca zespołu tańca cygańskiego „SARE ROMA”. Zaprezentował on
znane, lubiane i widowiskowe tańce m.in. „Bryska”, „Serbianka”, „Aj
Danuta” i „Ore Ore”.
Po artystycznej części przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy kuluarowe.
Serdeczne podziękowania należą się dla:
- Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, za
bigos,
- Pani Helenie Zienkiewicz, za pyszne pączki,
- Sponsorowi przyjęcia Marcinowi Sakowiczowi.
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Pokaz filmu „Największy Dar”

marca odbył się pokaz filmu pt. „Największy Dar” w reż. Juana Manuela Cotelo. Seans
wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zorganizowała Akcja
Katolicka w Choroszczy.
Podczas spotkania w budynku centrum życzenia choroskim seniorkom złożyli m.in. burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz
z żoną, dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński oraz lokalni seniorzy. Spotkanie zostało uświetnione występem dzieci z Zespołu
Szkół w Choroszczy oraz występami wokalnymi podopiecznych
DPS-u w Choroszczy oraz Pani Marty działającej przy Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, która porwała niejednego pana do tańca.

Terenowe Centrum Kultury

• ZŁOTORIA
poniedziałek, środa – 17:00-20:00
Mamy nadzieję, że i w tej edycji świetlice będą cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Zapraszamy do udziału w zajęciach.
Dziękujemy za wsparcie projektu Burmistrzowi Choroszczy. Po
raz kolejny wsparł on nasze działania. Dzięki dotacji z Gminy Choroszcz mieszkańcy wsi Barszczewo, Konowały i Złotoria będą mogli dwa razy w tygodniu spotykać się w świetlicach i uczestniczyć
w wielu atrakcyjnych kulturalnych wydarzeniach! Podobnie jak
w zeszłym roku partnerami w projekcie są Fundacja Spe Salvi oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

T

erenowe Centra Kultury mają swoją II edycję! Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy już
drugi rok z rzędu otrzymało dotację projektu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Projekt wsparł
również Burmistrz Choroszczy/ Projekt realizowany jest w ramach programu - Kultura Dostępna.
Od 1 kwietnia ruszyliśmy z projektem, w ramach którego prowadzone będą zajęcia w świetlicach wiejskich w miejscowościach z terenu
gminy Choroszcz. W tym roku będą to świetlice w Barszczewie, Konowałach i Złotorii.
Przygotowaliśmy cztery bloki zajęć tematycznych, na których uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił między innymi w rękodzielnictwie i kulinariach. Każdy z nich zakończy się atrakcyjnym podsumowaniem. Podobnie jak w zeszłym roku na uczestników zajęć
będą czekały również wyjazdy tematyczne. Ponownie zaprosimy
do świetlic teatr, który wystawi spektakl mieszkańcom wsi. Zajęcia
w świetlicach będą trwały do 30 listopada 2019 r., a całość zakończy
uroczysta gala podsumowująca pracę uczestników, która pod koniec
roku odbędzie się w Centrum Kultury w Choroszczy.
Świetlice wiejskie będą otwarte w następujących dniach:
• BARSZCZEWO
wtorek, czwartek – 16:00-19:00
• KONOWAŁY
wtorek, czwartek – 16:30-19:30

ZAPOWIEDZI
26 kwietnia – Słowo o Polsce – finał konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży. Będzie to już IX edycja, która
przypada w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Choroszcz.
2 maja – Marsz z Flagą – po raz dziewiąty świętować będziemy w Choroszczy Dzień Flagi Rzeczypospolitej w formie
„Marszu z flagą”. Przemarsz odbędzie się 2 maja i rozpocznie
się o godz. 17.00. Wystartuje z Placu Brodowicza i skieruje się
w kierunku kościoła, gdzie o godz. 18.00 odprawiona zostanie
uroczysta msza święta za ojczyznę. Po mszy zapraszamy na XI
Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej i Religijnej.
4 maja – Bieg Konstytucji – trzecia edycja biegu, który start i
metę ma w Jeronikach, główny dystans to 5 km - będą też biegi
dla dzieci - szczegóły na stronie 16.
10 maja – godz. 16:30 Turniej Strzelecki z okazji Dnia
Flagi – cykliczne zawody strzeleckie na strzelnicy prowadzonej
przez Stowarzyszenie Pamięć i Toższamość „Skała”.
11 maja – godz. 11.00 – teatr dedykowany dzieciom, tym razem ze spektaklem przyjedzie „Teatr pod Orzełkiem”. Miejsce:
M-GCKiS w Choroszczy.
18 maja – Noc Muzeów – zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych oraz tych, którzy chcą dopiero zacząć
z nimi przygodę do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i
Sportu w Choroszczy. Wydarzenie będzie trwało pomiędzy godziną 18.00-02.00.
2 czerwca – Choroszczański Dzień Dziecka – na błoniach
za kościołem w Choroszczy, start godz. 13.00.

gazeta.choroszcz.pl
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Kabaret Rewers, czyli jak Choroszcz wybuchła śmiechem!

Ś

miech ponownie wypełnił aulę Centrum Kultury
w sobotni wieczór 9 marca 2019 roku. Przyczynił się do
tego Kabaret Rewers, który zmalował na twarzach gości uśmiechy od ucha do ucha. Salwy śmiechu co chwila
roznosiły się po Choroszczy, a dobry nastrój widzowie zabrali
do domów.
W sobotni wieczór zabrakło niecenzuralnych słów, obrażania i wyśmiewania innych, a nawet żartów z polityki! A jednak, cała sala
Centrum Kultury śmiała się do rozpuku. Żart polegał na… słowie!
Umiejętność grania nim i improwizacja szybko przełamały barierę
między sceną, a publicznością. Jeśli o improwizacji mowa – mogliśmy
na żywo zobaczyć gwiazdę serialu „Spadkobiercy”, Janusza Rewersa.
W gagach i skeczach oglądaliśmy też Annę Olechnowicz – Lachowską oraz Macieja Wojciechowskiego. Przez półtorej godziny śmiechom i chichom nie było końca! Usłyszeliśmy też żarty z naszego
podwórka – nawiązania do gminnych miejscowości sprowokowały
publiczność do rozmów z artystami. Autorem genialnych dialogów
jest mistrz żartu słownego jest Andrzej Kłos.
Na występie Kabaretu Rewers nie było miejsca na nudę i smutek. Nie
było też czasu straconego na melancholię. Wieczór wypełniony był
śmiechem, który pozwolił na chwilę zapomnieć się i dać upust radości.

14

Rok w fotografiach – wystawa Jakuba Bobrowskiego została otwarta

marca 2019, w Centrum Kultury w Choroszczy odbył się wernisaż fotografii Jakuba Bobrowskiego „365. Jedno ujęcie.
Codziennie. Przez rok”.

Był to trzeci z kolei wernisaż realizowany w ramach projektu „Ucieczka z szuflady” realizowanego dzięki Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”
i programowi „Moje miejsce na Ziemi”.
Jakub Bobrowski jest specjalistą w zakresie systemów informacji przestrzennej i informatykiem. Od lat zawodowo zajmuje się pozyskaniem,
przetwarzaniem i analizą danych. W wolnej chwili przywraca pamięć o dawnej Choroszczy w ramach projektu „Choroszcz Miniona”, który
tworzy od 2015 r. Jest autorem gier miejskich i wystaw historycznych, m.in. „Choroszczański wehikuł czasu”, „100 fotografii na 100 lat niepodległości Choroszczy”.
Podczas wernisażu Jakub zaprezentował fotografie wykonane w ramach „Projektu 365” realizowanego na platformie Tookapic. Autor przez
okrągły rok wykonywał jedno ujęcie dziennie, uwieczniając niecodzienną codzienność.
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Czwarta Fala

lutego w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy wystąpił kabaret Czwarta Fala. Zabawne gagi, gra słowna i żarty rozbawiły publiczność do rozpuku. Kabaret Czwarta Fala to formacja młodego pokolenia, istniejąca od września
2009 roku, w skład której wchodzą 3 osoby- Mateusz Lewkowicz, Damian Lebieda oraz Bartłomiej Cedro.
16 lutego w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wystąpił kabaret Czwarta Fala. Zabawne gagi, gra słowna
i żarty rozbawiły publiczność do rozpuku. Kabaret Czwarta Fala
to formacja młodego pokolenia, istniejąca od września 2009 roku,
w skład której wchodzą 3 osoby- Mateusz Lewkowicz, Damian Lebieda oraz Bartłomiej Cedro.
Twórcy hitu „Wieśka Tico”, który na YouTube osiągnął grubo ponad
50 milionów wyświetleń, „Passat robi we wsi szum” (ponad 45 milionów wyświetleń), jak również innych parodii, które zna cała Polska.
Ich kanał śledzi ponad 500 000 osób, co sprawia, iż Czwarta Fala jest
najpopularniejszym kabaretem w polskim Internecie.
Młodzi, pełni pozytywnej energii, zawsze gotowi na interakcje z widownią udowodnili w Choroszczy, że śmiech to zdrowie!
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„Busłowe łapy” przyniosły wiosnę!

W

iosna zagościła do Centrum Kultury w Choroszczy. Wiosenne sobotnie popołudnie 30
marca 2019 roku spędziliśmy na warsztatach
pieczenia busłowych łap.

Duża grupa choroszczan nauczyła się wypiekać pyszne, drożdżowe
bułeczki i poszerzyła swoją wiedzę o bocianach. Spotkanie zorganizowały i poprowadziły przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ewa Stepaniuk i Aneta Gajko.
Busłowe, czyli bocianie łapy – to tytuł warsztatów kulinarnych, które
odbyły się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Przybliżyły one podlaską tradycję, wedle której ludzie, by
przyciągnąć bociany do gniazd wkładali do nich drożdżowe bułeczki
w kształcie busłowych (bocianich) łap. Wierzono, że bocian przynosi szczęście. Uczestnicy zajęć nie będą narzekać na jego brak! Poznali
tradycyjną recepturę na drożdżowy wypiek, ciekawostki dotyczące
podlaskiej przyrody oraz tajniki formowania busłowych łap. Piękny
zapach wypieków roznosił się po całej instytucji, a smakowite bułeczki zajadali wszyscy uczestnicy.

Jubileusz 15-lecia zespołu Rytmy Czasu. Wywiad z panem Jerzym Tomzikiem

Jak to się zaczęło? Skąd pomysł na zespół?
Jerzy Tomzik: Córka pani Barbary Wiszowatej chodziła na zajęcia
do Białostockiego Studia Piosenki. Porozmawiałem z panią Barbarą, aby poprowadzić chór w Choroszczy. Zaakceptował to ówczesny
burmistrz pan Jerzy Ułanowicz. Przyjechałem, posłuchałem, popatrzyłem i zdecydowałem się prowadzić ten chór.
A jaki to był chór?
JT: To był chór miejski. Nazywał się Chór Miejski w Choroszczy. Zaczęły się próby. W kronice zespołu widnieją nazwiska osób, które po
raz pierwszy ze mną pracowały. To te osoby zaczynały prace w chórze.
Warto je wymienić: Barbara Wiszowata, Barbara Nikołajuk, Urszula
Wiszowata, Urszula Ulidowicz, Monika Sobecka, Marta Sobecka,
Agnieszka Stanisławska, Janina Romanowska, Teresa Wasilewska,
Agnieszka Okruszko, Teresa Popko, był pan Mieczysław Wierczyński, Robert Ramotowski, Krzysztof Wiszowaty, Dariusz Wiszowaty,
dołączył do nas Piotrek Piłaszewicz, i Aleksander Leszczuk. To były
początki.
Gdzie się spotykaliście?
Pierwsze próby odbywały się w szkole podstawowej w Choroszczy.
I tam również przychodziły dzieci, które jak podrosły dołączyły do
chóru. Bardzo dużo ćwiczyliśmy ponad pół roku. Pierwszy koncert
odbył się w choroszczańskim kościele parafialnym. Było to dokładnie
2 maja 2004 roku. Była to premiera, a obecni byli starosta, burmistrz,
dyrektorka szkoły podstawowej. Pierwszy występ okazał się bardzo
udany.
Był pan zadowolony z efektów z półrocznej pracy z chórem?
Tak, był zapał, praca, praca i praca. Bo jest to dziedzina, która wymaga
wypracowania układu ruchowego, różnych nawyków. Zaczęliśmy intensywnie koncertować. Dużo występowaliśmy w kościele. Pierwszy
koncert, jaki odbył się poza Choroszczą to był koncert kolęd w Pałacu
Branickich w Białymstoku. Wówczas prezydentem był Ryszard Tur,
który organizował wspólny opłatek miejski. Mieliśmy zaszczyt występować przed prezydentem Ryszardem Kaczorowskim wraz z małżonką. Ważniejsze wydarzenia zespołu to nagranie teledysku z piosenką, przygotowaną z okazji 500lecia Choroszczy pt.„Choroszcz ma
500 lat”, jak również nagranie pierwszej płyty dedykowanej naszym
rodzicom. Ta płyta nosi tytuł „Cudownym rodzicom” i nazywamy
tę płytę „piosenki mamine”. Jest to zbiór znanych, ale też nieznanych
piosenek związanych z Dniem Matki. Bardzo ważnym wydarzeniem
także jest wizyta w 2009 roku w telewizji Trwam, śpiewaliśmy tam
właśnie te „piosenki mamine”. Śpiewał cały chór plus dzieci wraz
młodzieżą. Później istotne były dla nas: sesja rady w Choroszczy, śpiewaliśmy wówczas „Odę do radości. Jak również pierwszy nasz koncert
w Złotorii 3 maja, śpiewaliśmy piosenki religijne. Bardzo serdecznie
zostaliśmy przyjęci. Po raz pierwszy zaśpiewaliśmy słynną „Barkę”,

ulubioną piosenkę naszego Papieża. W Konowałach podczas koncertu śpiewaliśmy ten sam repertuar. Natomiast w 2012 roku mieliśmy
okazję po raz pierwszy wyjechać do Grodna.
I co dalej się działo? Ćwiczyliście, koncertowaliście, próby przeniosły się do Centrum Kultury?
Ze szkoły przenieśliśmy się do Centrum Kultury. I śpiewaliśmy podczas regionalnych imprez. W 2013 roku po raz pierwszy pokazaliśmy
się na Supraskich Paschaliach. Z pewnością pokazaliśmy klasę, występowały tam nasze solistki. Publiczność zgromadzona tam przyjęła
nas bardzo gorąco. W tymże roku po raz pierwszy także wystartowaliśmy w konkursie Pieśni Patriotycznej , gdzie Beata Polak zajęła drugie
miejsce. W 2014 roku nagraliśmy piosenki religijne. Powstała płyta
„Nasze modlitwy”, co zbiegło się z 10leciem naszego zespołu. W tym
okresie nagraliśmy jedenaście czy dwanaście teledysków do programu „Pod Twoją Obronę”, który prowadził w telewizji białostockiej
ksiądz Andrzej Dębski. Było to dla nas duże wyróżnienie, występ
w telewizji. W 2014 roku po raz pierwszy też zaśpiewaliśmy już w nowej auli Centrum Kultury. Bardzo dobrze zaśpiewała Klara Kardasz,
fajnie zaśpiewał Miłosz, który dołączył do zespołu. W 2014 roku
śpiewaliśmy na uroczystości wigilijnej w Spodkach Białostockich.
Była to uroczystość zorganizowana przez „Rubież”. Organizatorem
właściwie był Urząd Marszałkowski. Podczas tego spotkania zaśpiewaliśmy kolędy. Co ciekawe na tym koncercie był obecny polski konsul z Grodna, który nas zauważył i któremu spodobało się nasze śpiewanie. I tenże konsul zaproponował nam zaśpiewanie na Festiwalu
Jazzowym w Grodnie. Już wtedy zespół nazywał się Rytmy Czasu. To
było w 2015 roku. I faktycznie, wystąpiliśmy podczas tego festiwalu
w Grodnie.
A skąd taka nazwa? Rytmy Czasu?
Młodzież wymyśliła, podsunąłem właściwie taką propozycję, młodzież to zaakceptowała.
I ta grupa zespołu wyodrębniła się z Chóru Miejskiego?
Starsza część zespołu zrezygnowała z udziału w zespole, utworzyli
własny Zespół Kameralny, a ja pozostałem z młodzieżą. 28 czerwca
2015 roku byliśmy w Grodnie. W tym festiwalu brali udział muzycy
jazzowi z Ameryki. Obecny był także Andrzej Jagodziński ze swoim
tercetem. Występowaliśmy tam z wielką tremą, bo nie dość, że była
to czołówka jazzu polskiego , to jeszcze Amerykanie, czyli czołówka
światowa. Muzycy zaczynali koncert standardem jazzowym „Chick
to chick”, a my mieliśmy tę piosenkę w swoim repertuarze. W wersji
polsko-angielskiej. Po ich koncercie udało nam się z nimi spotkać
i porozmawiać. Solistka Beata Polak, która śpiewała tę piosenkę, zaśpiewała im ten standard. Muzycy ci byli bardzo poruszeni tym, że
my wykonujemy polską wersję tej piosenki. To było bardzo serdecznie i radosne spotkanie. Jakże ważne było to, że młodzież zobaczyła,
że jazz to nie jest jakaś martwa muzyka, że to jest żywa muzyka, która
powstaje ad hoc, na poczekaniu. Którą się tworzy tu i teraz. Wcześniej
jeszcze nagraliśmy płytę „Wiara może być radością”. Była prezentowana w telewizji. W listopadzie 2015 roku odbył się koncert jubileuszowy naszego zespołu, a później pojechaliśmy ponownie do Grodna.
I tam w pięknym kościele, do którego chodzą Polacy mieszkający
w Grodnie, śpiewaliśmy nasz repertuar religijny.
A co jest największym sukcesem zespołu „Rytmy czasu”?
Było kilka takich udanych koncertów. Wspomniany przeze mnie
koncert kolędowy w Pałacu Branickich, wizyta w telewizji Trwam, to
było wyróżnienie, nie każdy może wystąpić. To na pewno też nagrania teledysków do białostockiej telewizji. To śpiewanie kolęd w Radiu Białystok na koncercie live. Na pewno udział w festiwalu jazzowym w Grodnie. I nagrana płyta „U brzegów jazzu”. I chyba ostatnio
w listopadzie 2018 roku najlepszy koncert w historii zespołu pieśni
patriotycznych. I nagranie płyty z tym repertuarem „Niepodległa.
Nasz Dom” w ramach projektu współfinansowanego przez WOAK,
dzięki której śpiewamy dużo koncertów.
Pan dobiera repertuar, czym się pan kieruje?
Tym aby piosenki śpiewane podczas koncertu nie były wyjęte jak króliczek z kapelusza. Aby miały wspólna tematykę. Aby koncert miał
przesłanie. Kieruję się możliwościami śpiewaczymi solistów. Aby usatysfakcjonować dzieci i młodzież, które uczestniczą w zajęciach. Aby

miały radość uczestnicząc w śpiewaniu. Aby ten repertuar pasował
do możliwości wykonawczych, do temperamentu, do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, bo przychodzą klasy piąta, szósta
szkoły podstawowej. A wychodzą dorośli ludzie. Tak było do tej pory,
mam nadzieję, że tak będzie dalej. I to ich bardzo zachęca i mobilizuje
do pracy. Że mogą wystąpić samodzielnie, a poza tym praca przede
wszystkim nad głosem, emisją głosu, dykcją. Interpretacja tekstu,
a więc rozumienie i rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Uczestniczą w podlaskich warsztatach piosenkarskich, gdzie mamy najlepszą
kadrę. Mogą zaśpiewać z żywym zespołem. To pomaga w ich rozwoju
muzycznym. I to później procentuje, to widać na próbach. Poza tym
mamy to szczęście, że możemy od czasu do czasu zaprosić profesora
Szyfmana, konsultanta muzycznego, żeby tak z boku popatrzył. Pokrytykował nas po przyjacielsku.
A ile jest teraz osób w zespole i czy pan przyjmuje kolejne osoby?
Drzwi są otwarte cały czas. Wszyscy którzy się zgłoszą i mają słuch,
bo to jest warunek sine qua non i będą mili chęci i nie będą mieli
słomianego zapału, tylko w myśl zasady „nie sztuka zacząć, sztuka
wytrwać” będą chcieli dołączyć, to będą mieli z tego pożytek. Nie dochowaliśmy się jeszcze żadnej artystki przez te 15 lat, która by tak, jak
z Białostockiego Studia Piosenki wyszło około 20 osób, które pracują
w teatrach, filmach, kabaretach, które są akademickimi wykładowcami, są dziennikarzami muzycznymi, ale jest światełko w tunelu, bo
jedna z naszych koleżanek myśli o drodze artystycznej. I ją tak przygotowujemy po cichutku, aby jej ułatwić drogę muzyczną, więc już
buduje sobie bazę do zaistnienia na scenie. I tutaj widzę pewne podobieństwo z Moniką Dryl, która taką drogą szła, a w tej chwili jest
wielką artystką
Czy jest ograniczenie wiekowe? Od ilu do ilu lat?
Granicy nie ma, właściwie od lat pięciu do dziewięćdziesięciu pięciu,
ale jednak istnieje pewna bariera wiekowa, że młodzież ze starszymi
nie bardzo dobrze czuje. Trochę konflikt pokoleń istnieje. Staram
się to łagodzić, ale tego się nie przeskoczy. Najlepiej tak od piątej klasy. Ja się wzbraniałem od pracy z dziećmi, ale musiałem zrewidować
swoje zapatrywania, bo te dzieci, które w tej chwili chodzą są bardzo
radosne i bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, bo są chętne do pracy. Poza tym istnieje taka pewna granica wiekowa, tak 14, 15 lat. Ci
młodsi są bardziej plastyczni, więcej można z nimi zrobić, bardziej ich
ukształtować. A w wieku 14 lat bardziej się wstydzą, już się boją, boją
się kompromitacji, że będzie nieczysto. Rośnie u nich świadomość i
odpowiedzialność za to, co robią. Ale tego ich uczę, że wychodzimy
na publiczny egzamin. I ta rzecz nie dzieje się w czterech ścianach, nie
w klasie, tylko na forum publicum. A przy tym ja też tremę przeżywam.
Skąd pan czerpie inspiracje do pracy?
Po pierwsze to młodzież mnie napędza. Oni mnie też uczą. Nowego
spojrzenia na muzykę, oni mają inną estetykę, są wychowani w innej
estetyce. Ale to ułatwia opracowywanie utworów, bo jest to swego
rodzaju improwizacja, potem utrwalona na papierze w postaci nut
i pozostaje takie status quo w muzyce. Sami podpowiadają, przynoszą
piosenki. I ja też dużo słucham. Nagrywam w telewizji audycje, których nikt nie słucha. I przynoszę te piosenki, a młodzież je akceptuje
z uśmiechem. Teraz ostatnio szykując ten koncert jubileuszowy naszego 15lecia, jeszcze poinformuje o terminie tego koncertu. W myśl
zasady „Nie pchaj się na afisz, jak nie potrafisz”, więc jak będziemy
gotowi no to damy znać. Nam już nie wypada po tym poziomie, jaki
zaprezentowaliśmy na koncercie z okazji 100lecia niepodległości Polski, nam już nie wypada zejść poniżej tego poziomu. Poprzeczka idzie
w górę, którą młodzież sama sobie wyznacza poprzez dobre śpiewanie, zaangażowanie, wszystkie te cechy wolicjonalne są pozytywne.
Plany na przyszłość?
A, to ja nigdy nie mówię o planach. Bo jak się coś nie uda, to się wszyscy śmieją. Mamy swoje plany, marzenia, szykujemy kilka piosenek,
chcemy, aby ten repertuar był dobrze odebrany, może żeby był zaskoczeniem. Przede wszystkim co do postępu w śpiewaniu, w tej całej
sztuce estradowej, aby było widać, że idziemy do przodu. To jest taki
warunek sine qua non: rozwijać się, iść do przodu. Wszystkie chętne
osoby zapraszamy do przyłączenia się do zespołu Rytmy Czasu.
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Oddziaływanie

C

eramika i malarstwo pełne delikatności, kruche
w swej istocie, ale silnie przemawiające do odbiorcy wypełniły wnętrze Galerii. 28 lutego 2019 roku
otwarta została wystawa „Oddziaływanie” autorstwa Emilii Kosakowskiej i Eweliny Ramotowskiej. A sztuka
obu artystek oddziałuje nie tylko na siebie. Każdy, kto ją zobaczył został poddany swoistemu oddziaływaniu, pełnemu nadziei i wzruszeń.
Wystawa „Oddziaływanie” to druga z cyklu wystaw projektu „Ucieczka z szuflady”, który realizujemy dzięki Fundacji „ORLEN – DAR
SERCA” w programie „Moje miejsce na Ziemi”. Wystawa, w której
skład wchodzi ceramika i malarstwo oddziałuje względem siebie –
dzieła stworzone przy pomocy dłoni, pędzli mogą wydawać się nie
do połączenia, ale uzupełniają się tworząc zupełnie nowe konteksty.
Nawiązania do legend i baśniowość obrazów sprawiają, że biel i nieperfekcyjne ścianki ceramiki mają niepowtarzalny charakter. Piękno
w nich zamknięte przemawia do każdego na swój sposób. Jedno jest
pewne – tak jak nie ma dwóch jednakowych obrazów, wytworów
ceramicznych tak nie ma dwóch odbiorców, na których ta wystawa
oddziałuje jednakowo.
Autorkami wystawy były mieszkanki gminy Choroszcz: Emilia Kosakowska – ceramiczka, właścicielka pracowni Mały Piec, która tworzy
swoje dzieła w Złotorii oraz Ewelina Ramotowska – animatorka kultury, pasjonatka sztuki, rodowita Choroszczanka.
Powstanie Galerii oraz cykl wystaw sfinansowane zostały ze środków
Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”

28

Relacja z wernisażu Alicji Szkil i Joanny Czajkowskiej

marca 2019 r., w Centrum Kultury w Choroszczy odbył się wernisaż malarstwa Alicji Szkil i Joanny Czajkowskiej
„Kontemplacje”. Był to już czwarty wernisaż realizowany w ramach projektu „Ucieczka z szuflady” realizowanego
dzięki Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” i programowi „Moje miejsce na Ziemi”.

Na wernisaż tłumnie przybyli miłośnicy sztuki aby podziwiać niesamowite prace (akryl i olej na płótnie) Alicji Szkil oraz Joanny Czajkowskiej.
Joanna jest z wykształcenia charakteryzatorką i kosmetyczką. Od 2018 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 10 lat jest mieszkanką Choroszczy. „W swoich obrazach staram się zawrzeć coś więcej niż tylko sam obraz świata. Zależy mi na tym aby moje prace zawierały
komentarz, historię oraz aby widz zatrzymał się przed nim, zastanowił nad sensem swojego istnienia, oddał kontemplacji.” Alicja pochodzi
z Dukli, a od 20 lat mieszka i tworzy na Podlasiu. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1996 r. na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
Od 2018 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków -Polska Sztuka Użytkowa. „Malowanie jest moją pasją, wytchnieniem,
a przede wszystkim ogromną przyjemnością. Nieustannie staram się doskonalić swój warsztat artystyczny poszukując sposobów na wyrażanie
ekspresji w moich obrazach, eksperymentując z kolorem i fakturą. W malarstwie ważne są dla mnie emocje – uczucia, które towarzyszą każdemu z nas: miłość, smutek, tęsknota, wspomnienia… Zapraszam do kontemplacji mojego świata wspomnień i marzeń.”

Harmonogram wystaw w ramach
projektu „Ucieczka z szuflady”
Do 24 kwietnia trwa wystawa
Pacjentów Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego
w Choroszczy
pt. „Sztuka taka jak inne?”
25 kwietnia – wernisaż wystawy
Anny Kulikowskiej pt.
„Doświadczanie świata – inny w
kulturze”
10 maja – wernisaż wystawy
Pracowni Rysunku i Malarstwa
M-GCKiS
24 maja – wernisaż wystawy prac
malarskich Pauliny Cholewskiej pt.
„Układanka”
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Historia

J

an Hołub urodził się w grudniu 1897 roku w Łańcucie.
Jego rodzicami byli – Józef i Maria z domu Balicka. Jan
miał sześcioro rodzeństwa: braci - Romualda, Stanisława, Władysława, Ludwika oraz siostrę Eugenię i Zofię .

W latach dwudziestych XX w. zatrudnił się w Szkole Powszechnej
w Choroszczy. Pracował tam, z dwuletnią przerwą na studia w szkole
pedagogicznej w Warszawie, do listopada 1939 roku. Zapewne, dobre przygotowanie zawodowe było przyczyną, że został kierownikiem
szkoły. Był nim co najmniej od 1927 roku .
Przed I Wojną Światową Choroszcz była miasteczkiem przemysłowo – rolniczym. W miasteczku istniała fabryka włókiennicza, która
zapewniała pracę okolicznym mieszkańcom. Podczas wojny w 1915
roku fabryka Moesa i przyległy pałac Branickiego zostały obrabowane i zniszczone przez wycofujące się oddziały rosyjskie. Zniszczenie
fabryki spowodowało zubożenie mieszkańców, a jedynym źródłem
dochodu pozostały małe gospodarstwa. Ubóstwo, a nawet bieda były
powszechne. Odzyskana w 1918 roku wolność, stawiała przed władzami państwa i miasta olbrzymie wyzwania. Trzeba było odbudować państwo i zapewnić ludziom zarobek.
Pomimo że miasto zamieszkiwała ludność wyznania katolickiego,
mojżeszowego, prawosławnego, protestanckiego, współżycie wszystkich grup społecznych układało się dobrze. Wszystkie dzieci chodziły
do jedynej w Choroszczy Szkoły Powszechnej. Otwarto ją w 1918
roku w dawnej, rosyjskiej szkole zbudowanej przez fabrykanta Moesa.
W pierwszym okresie jej działania była szkołą czteroklasową, po kilku latach przemianowano na siedmioklasową. Kierownictwo szkoły
zmagało się z wieloma problemami, takimi jak wyposażenie klas czy
pieniądze na opał.
Okres w jakim Jan Hołub trafił do Choroszczy, był szczególny. Świeżo
odzyskana niepodległość wyzwalała w ludziach chęć i zapał do pracy
dla nowej Polski. Było to zjawisko powszechne i dotyczyło wszystkich
grup społecznych. Kierownik Jan Hołub z wielką energią i zapałem
zabiegał o potrzebne szkole rzeczy. Jego zabiegi znalazły zrozumienie
u wybitnych osób, takich jak wieloletni Burmistrz Choroszczy Stanisław Turecki, czy proboszcz katolicki Franciszek Pieściuk. Największym jednak sponsorem, wręcz dobrodziejem dla szkoły, stał się nowo
powstały w ruinach fabryki, Szpital Psychiatryczny w Choroszczy.
Jego dyrekcja w osobach Prezesa Białostockiego Związku Komunalnego dr. Zygmunta Brodowicza i dyrektora szpitala dr. Stanisława
Deresza doskonale rozumiała potrzebę kształcenia społeczeństwa.
Szpital własnym kosztem dokonał remontu budynku szkolnego,
wyposażając też szkołę w potrzebny sprzęt. Szkoła mogła być dumna
szczególnie z dobrze wyposażonych klas lekcyjnych i pracowni do nauki fizyki i chemii. Odbudowaną górną aulę wyposażono w scenę i
zaplecze dla szkolnego teatru. Odtąd stała się ona miejscem życia kulturalnego szkoły i miasta, gdyż tu odbywały się uroczystości z okazji
różnych świąt państwowych. Jedną z największych uroczystości, jaka
się w tej auli odbyła, była akademia w dniu 14 listopada 1934 roku
z okazji Święta Niepodległości. Akademię poprzedziło odsłonięcie
na rynku w Choroszczy pomnika ku czci poległych w walkach o Wolność Ojczyzny. Drugą uroczystością w tym dniu było poświęcenie
nowego budynku Magistratu w Choroszczy. Obie te uroczystości
zgromadziły w sali Szkoły Powszechnej wielu znamienitych gości i
obywateli miasta Choroszczy, którzy wysłuchali koncertu i odśpiewali Hymn Państwowy. W podniosłej atmosferze przemawiali: Starosta białostocki inż. Stanisław Michałowski, komendant powiatowy
Związku Strzeleckiego Sobieski, burmistrz Choroszczy Władysław
Terajewicz, dyrektor szpitala dr Deresz, ks. Franciszek Pieściuk, ks.
Włodzimierz Garustowicz, kierownik szkoły Jan Hołub, działacz
społeczny Ściślewski . Wszyscy czuli i wyrażali wielką radość z udziału w budowaniu wolnej Polski. Aulę dolną przeznaczono do zajęć z
gimnastyki, korzystano z niej szczególnie w okresie zimowym. Szpital
doprowadził też do budynku prąd z własnej elektrowni oraz założył
instalację oświetleniową. Za prąd nie pobierano opłaty, można powiedzieć, że szkoła była gospodarczo utrzymywana przez szpital . Jan
Hołub zachęcił rodziców uczniów do wykonania w szkole wielu prac
wykończeniowych, zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Zadbał
też o estetyczne zagospodarowanie otoczenia szkoły. Wykonano
chodniki i klomby kwiatowe, o które dbała młodzież. Z jego inicjatywy zbudowano nieopodal szkoły boisko szkolne, wyposażone
w tory do biegania, skocznię, boiska do gry w siatkówką i piłkę nożną.
Od tej pory odbywały się tam gminne zawody sportowe. Jan Hołub
wprowadził w szkole , którą zarządzał nowoczesne metody wychowania. Zabronił nauczycielom karania uczniów biciem , co w tamtych
czasach było powszechne. Nakazał też nauczycielom, aby okazywali
tolerancję wobec uczniów, zarówno religijną jak i narodowościową.
Te zasady wpajano też wszystkim bez wyjątku dzieciom. Szkoła stała się miejscem, gdzie dzieci nie tylko nabywały wiedzę, ale uczono
tam higieny osobistej, kulturalnego zachowania oraz właściwych
relacji międzyludzkich. Jan Hołub był patriotą, wielbicielem Józefa
Piłsudskiego i humanistą, z zapałem uczył dzieci miłości i ofiarności
na rzecz ojczyzny. W szkole energicznie działało Harcerstwo, szerzące
zasady skautingu. Dzieci prowadzane były do kościoła z okazji świąt
religijnych, również przez kierownika, gdyż miał zajęcia z religii.
Z inicjatywy kierownika rozpoczęto w okresie zimowym dokarmianie biednych dzieci. Wydawano ponad siedemdziesiąt bezpłatnych
posiłków . Posiłki przygotowywała szpitalna kuchnia i wydawała
je bezpłatnie uczniom. Wszystkie te działania kierownika, szpitala,
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Jan Hołub
magistratu, sprawiły, że szkoła w Choroszczy stała się szkołą nowoczesną, o dobrych warunkach nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli. Kierownik szkoły Jan Hołub i nauczyciele szkoły odwdzięczyli
się szpitalowi, biorąc udział w dokształcaniu szpitalnych sanitariuszy.
Zorganizowano dla nich kurs dokształcający do poziomu siódmej
klasy. W 1933 roku 45 osób uzyskało świadectwo ukończenia szkoły .
W grudniu 1931 roku Jan Hołub ożenił się z młodszą od siebie o cztery lata szkolną koleżanką Kazimierą Lewkowicz, pochodzącą z Niekłania w pobliżu Kielc. Wraz z żoną zamieszkał w służbowym mieszkaniu w szkole na piętrze. W 1933 roku urodziła się im córka Wanda.
Żona zrezygnowała z pracy, zajmując się wychowaniem dziecka .
Wybuch wojny w 1939 roku przerwał pracowite i spokojne życie.
Kierownik nie został zmobilizowany do wojska, gdyż miał już 42
lata. Po dwóch tygodniach trwania wojny, 14.09 1939 roku, do Choroszczy weszli Niemcy, a 2 listopada Rosjanie. Miejscowi komuniści
z Choroszczy, Ruszczan, Kościuk i Zaczerlan zbudowali na powitanie okupantów bramę powitalną. Ustawiono ją na dzisiejszej ulicy
Branickiego w okolicy budynku nr 4, przy wlocie na rynek. Był chleb
z solą i kwiaty, potem rozpoczęła się zabawa. Na ustawionej platformie, pierwsza ruszyła do tańca mieszkanka Ruszczan tańcząc kozaka, potem wspólnie śpiewano „narodnyje” pieśni. Do obserwujących
tę zdradę narodową mieszkańców Choroszczy uczestnicy powitania
wołali: „ koniec waszych rządów, teraz będą nasze rządy”.
Zaczęli je od powołania „sielsowieta”. Pierwszym burmistrzem został
przedwojenny burmistrz Stanisław Turecki. Komisarz Piesin uznał
go jednak za wroga nowego ustroju, więc został aresztowany i po
śledztwie wywieziony do Rosji, gdzie zmarł. Kolejnym burmistrzem
został komunista murarz Jan Bruśniewicz, jego zastępcą zaś były starosta cerkiewny Józef Sołomianko z Kościuk. Nową władzę cywilną
nadzorował komisarz Piesin, z pochodzenia Rosjanin.
Rok szkolny w 1939 roku z powodu wojny rozpoczął się pod koniec
października, gdy burmistrzem Choroszczy był jeszcze Stanisław Turecki. Skład nauczycielski był taki sam jak przed wojną. Trwało to jednak tylko przez miesiąc. W trakcie zajęć lekcyjnych, 22 listopada 1939
roku, do szkoły przyszli funkcjonariusze NKWD, aby aresztować
kierownika Jana Hołuba. Tak się trafiło, że była akurat przerwa lekcyjna. Gdy dzieci zorientowały się w jakim celu przyszli ci panowie,
podniósł się taki lament i zgiełk, że sowieci zrezygnowali z aresztowania kierownika. Niestety przyszli nocą i zabrali Jana Hołuba z mieszkania. Przewieziono go do Białegostoku, do więzienia przy dzisiejszej
ulicy Kopernika. Przebywał tam do końca lutego 1941 roku. Gdy
pod koniec miesiąca, jego żona Kazimiera Hołub przyniosła paczkę
do więzienia, nie przyjęto jej i oświadczono, że męża już tu nie ma.
Nie dowiedziała się też, gdzie przebywa.
Aresztowanie Jana Hołuba, rozpoczęło akcję fizycznego wyniszczania polskiej inteligencji. W trakcie tych „naszych rządów”, do
końca roku 1939 aresztowano wszystkich kierowników Szkół Powszechnych, część nauczycieli, lekarzy szpitala, pracowników administracji, policjantów, leśników, działaczy społecznych, partyjnych,
uczestników wojny w 1920 roku. Cztery miesiące później, w nocy

z 13 na 14 kwietnia 1940 roku, aresztowano i wywieziono na Syberię
ich rodziny. Wśród ponad dwustu osób, które wywieziono z gminy
Choroszcz, była też dwuosobowa rodzina Jana Hołuba. Większość
z nich, wywieziono do Kazachstanu w okolice Pawłodaru i rozmieszczono w różnych kołchozowych fermach lub łagrach. Pomimo, że pisana była im śmierć przy katorżniczej pracy, wielu wróciło. Niemiecki atak w czerwcu 1941 roku sprawił, że Stalin zawarł ugodę z rządem
w Londynie. Pozwoliło to Polakom opuścić łagry i przenieść się do
większych miejscowości, gdzie były lżejsze warunki życia. Kolejne porozumienie, tym razem z rządem „Lubelskim”, zezwalało zesłańcom
na powrót do kraju.
Rodzina Jana Hołuba, żona i córka, wróciły do Polski w maju 1946
roku. Nie pojechały do Choroszczy, gdyż nie miały do kogo wracać,
a całe ich mienie zabrali żołnierze sowieccy, zaraz po aresztowaniu.
Wysiadły z pociągu dopiero w Gnieźnie, aby pojechać do braci Jana
Hołuba.
Po wojnie Kazimiera Hołub szukała męża przez Czerwony Krzyż
i przez ambasadę ZSRR. Nie uzyskała żadnej wiadomości, nie figurował na listach przewozowych i listach więzionych. Sąd Grodzki
w Białymstoku w 1950 roku, uznał Jana Hołuba za zmarłego i za
datę śmierci przyjął 1.01.1948 rok.
Wanda Hołub, córka kierownika rozpoczęła szkołę średnią, potem
studia w Szczecinie. Tam też poznała męża i tam pozostała na stałe.
Choroszcz odwiedziła tylko raz, już jako mężatka w latach pięćdziesiątych. Okazało się, że Choroszcz jest już inna, obca. Nie przypominała tej, którą zapamiętała, gdy jej ojciec Jan Hołub brał ją na ręce .
Opracował
Grzegorz Krysiewicz
Choroszcz 12.05 2015 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2019 r. o godz. 18.00, na cmentarzu parafialnym w Izbiszczach odbyła się podniosła 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 licznie na nią mieszkańcy pobliskich wsi. Modlitwie za zabitych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej,
Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich przewodniczył proboszcz parafii w Konowałach Ks. Wojciech Kraśnicki. Wystąpienie
objaśniające genezę powstania podziemia niepodległościowego i jego walki z okupantami Polski wygłosił prezes stowarzyszenia Grzegorz Krysiewicz. Złożono wieńce przez przybyłe delegacje m.in burmistrza Choroszczy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Atmosfera uroczystości była wyjątkowa, gdyż odbywała się w całkowitej ciemności. Rozjaśniał ją tylko blask płonących pochodni
i palących się na żołnierskich grobach zniczy.
Uroczystość zakończyła się spontanicznym okrzykiem:
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LZS Choroszcz najlepszy w Turnieju Halowym

a przestrzeni ostatnich dwóch niedziel 3 i 10 marca została rozegrana 12 edycja Turnieju Halowego
Drużyn Ligi Gminnej. Łącznie rozegrano 30 meczów.

Bez porażki zmagania ukończyły drużyny Izbiszcz, które zwyciężały w ostatnich 3 latach i LZS Choroszcz – ale to drużyna
Jacka Dąbrowskiego zanotowała o jeden remis mniej od zielono-czarnych i po 9 latach została Mistrzem Gminy w Futsalu.
Drugie miejsce zajęły wspomniane Izbiszcze, a trzecie Piorun Pańki.
Gratulujemy!
Jeśli chodzi o wyróżnienia indywidualne to najlepszym bramkarzem
został wybrany Jacek Dąbrowski (LZS), najlepszym zawodnikiem
Kamil Stankiewicz (LZS), a najwięcej bramek zdobyli Adrian Silwonik (Izbiszcze) i Wojciech Brzeziński (Zaczerlany).
WJ
fot. LZS Choroszcz

Rajkom z awansem do V ligi BLS

B

iałostocka Liga Sportu (BLS) to cykliczne rozgrywki przeznaczone dla matorów, m.in. piłkarskie organizowane przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji. W latach 2014-2017 występowała w nich Lambada Choroszcz, teraz naszą gminę reprezentuje Rajkom, który dołączył do
rozgrywek w 2018 roku.

W zakończonym właśnie Turnieju Halowym Rajkom zajął 1 miejsce w VI lidze i uzyskał awans do V ligi. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Więcej o rozgrywkach na stronie internetowej: http://bls.bialystok.pl/pilkanozna

WJ
fot. BOSiR

Akademia Lambada Girls
rozpoczęła działalność

P

owstała pierwsza akademia piłkarska dla dziewcząt
w naszej gminie. Została utworzona przez Stowarzyszenie Lambada Choroszcz i nosi nazwę „Lambada
Girls”. Zainteresowanie w rekrutacji było ogromne
– bardzo szybko uzbierało się ponad 20 dziewczynek, które
już rozpoczęły zajęcia pod okiem trenerów Mariusza Gałczyka
i Roberta Chłuda.
Działalność Akademii „Lambada Girls” jest finansowana z dotacji
udzielonej przez Gminę Choroszcz, a także wsparciu lokalnych firm:
Schody Chudziński i Styl Snu.
WJ
fot. Tomasz Grynasz
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Narew Choroszcz z awansem do 1 ligi futsalu

utsalowa Narew Choroszcz, która bez problemów
wygrała podlaską 2 ligę futsalu nie ponosząc żadnej
porażki, mierzyła się ostatnio w barażach o awans do
1 ligi. Narew wygrała 10-5 z SAN AZS Łódź i minimalnie przegrała 3-4 z MLKS Victorią Sulejówek.
O końcowym układzie barażowej tabeli zadecydował więc ostatni
mecz pomiędzy drużynami z Łodzi i Sulejówka. W tym spotkaniu
lepsi okazali się zawodnicy z Łodzi i wszystkie drużyny miały po
3 punkty. Narew Choroszcz ma najlepszy bilans bramkowy, a to
oznacza zajęcie 1 miejsca i prawo gry w 1 lidze futsalu. Gratulujemy!
Ale czy Narew przystąpi do tych rozgrywek? Koszty startu i utrzymania drużyny są bardzo duże więc czekamy na oficjalny komunikat
klubu.
WJ
fot. Narew Choroszcz
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LZS Choroszcz wygrywa Turniej
Otwarcia Sezonu

gazeta.choroszcz.pl

Narew w A-klasie

W

niedzielę 14 kwietnia została rozegrana 29 edycja Turnieju Otwarcia Sezonu. Turniej rozpoczyna piłkarskie zmagania drużyn Ligi Gminnej, tegoroczna edycja odbyła się na boiskach
w Konowałach, Pańkach, Zaczerlanach, Łyskach, Żółtkach
i w Choroszczy. Najpierw rozegrano mecze grupowe, z których awans do półfinałów wywalczyły drużyny LZS Choroszcz, Izbiszcz, Zaczerlan i Pioruna Pańki.
W finale na Stadionie Miejskim w Choroszczy spotkały się Izbiszcze z LZS Choroszcz – w regulaminowym czasie był remis 1-1,
a o końcowym tryumfie drużyny Jacka Dąbrowskiego zadecydowały rzuty karne.
Wyniki Grupa A:
LZS Choroszcz – Lambada Choroszcz 1-0, YellowCity – Zaczerlany 0-1, LZS Choroszcz – Zaczerlany 2-2, Lambada Choroszcz
– YellowCity 1-1, LZS Choroszcz – YellowCity 3-0, Lambada Choroszcz – Zaczerlany 2-1
Tabela: 1. LZS Choroszcz 7 pkt 6-2, 2. Zaczerlany 4 pkt 4-4, 3.
Lambada Choroszcz 4 pkt 3-3, 4. YellowCity 1 pkt 1-5
Wyniki Grupa B:
Promil Barszczewo – Izbiszcze 0-5, Izbiszcze – Piorun Pańki 2-0,
Piorun Pańki – Promil Barszczewo 4-1
Tabela: 1. Izbiszcze 6 pkt 7-0, 2. Piorun Pańki 3 pkt 4-3, 3. Promil
Barszczewo 0 pkt 1-9
Półfinały: Izbiszcze – Zaczerlany 1-1 (karne dla Izbiszcz), LZS
Choroszcz – Piorun Pańki 1-0
Mecz o 3 miejsce: Zaczerlany – Piorun Pańki 3-0
FINAŁ: LZS Choroszcz – Izbiszcze 1-1 (karne dla LZS)
WJ
fot. LZS Choroszcz

Bieg Konstytucji
weź udział!

Z

apraszamy do udziału w III edycji BIEGU KONSTYTUCJI, który odbędzie się 4 maja! Trasa będzie liczyła 5 km – tym razem startujemy w Parku Linowym,
a kończymy w Agroturystyce Jeroniczówka.

Start biegu głównego o godz. 12:00!
Wpisowe wynosi 25 zł od osoby (35 zł w dniu biegu), a na każdego
uczestnika bez względu na wynik sportowy będzie czekał pamiątkowy medal. Oprócz tego najlepsi w biegu głównym w kategorii damskiej i męskiej otrzymają statuetki – w kategoriach gminnej i open.

S

eniorzy Narwi Choroszcz wznowili rozgrywki w A-klasie po przerwie zimowej. W pierwszym meczu rundy
wiosennej zawodnicy trenera Grzegorza Pieczywka
pokonali 4-0 Orła Tykocin, a w drugim spotkaniu zremisowali 1-1 z GKS Stawiski – oba mecze odbyły się na Stadionie Miejskim w Choroszczy.
Narew w dalszym ciągu zajmuje 2 miejsce premiowane awansem
do Ligi Okręgowej tracąc 2 punkty do liderującego KS Grabówka
i mając przewagę 3 oczek nad trzecim GKS Stawiski. Cały terminarz rundy wiosennej seniorów, a także więcej o drużynach
młodzieżowych i dziecięcych klubu w cotygodniowych raportach
w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
WJ

Wypożyczalnia narzędzi
i sprzętu budowlanego
Planujesz pracę
w ogrodzie?
ZAPRASZAMY!!!
wertykulator

Po zakończeniu biegu na wszystkich będzie czekał posiłek regeneracyjny. Dla najmłodszych także będą biegi na krótszych dystansach po
terenie Parku Linowego (wpisowe 5 zł).
siewnik do trawy

Link do zapisów znajduje się na stronach internetowych M-GCKiS
(kultura.choroszcz.pl) i „Gazety” (gazeta.choroszcz.pl)
Zapraszamy do udziału!!!

WJ

walec do trawy

nożyce do
żywopłotu

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

