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XXX Jarmark Dominikański w Choroszczy
zaprasza feerią atrakcji

egoroczną edycję Jarmarku Dominikańskiego promuje piękna kobieta
o hipnotycznym wprost spojrzeniu,
w kolorowym, dorodnym i pełnym przepychu
wianku na głowie. Poznajmy ideę grafiki XXX
Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy:

Promocja wizualna tegorocznego XXX Jarmarku Dominikańskiego przedstawia ok. 30-letnią kobietę o odważnym i przenikliwym spojrzeniu, mocnym współczesnym makijażu, w kwiecistym ludowym wianku.
Malowidło jest intensywnie kolorowe, spojrzenie bohaterki odważne i przenikliwe, twarz skupiona, pewna siebie, nieco dzika. Kobieta zna swoją wartość i zna swoje korzenie, jest mocno osadzona we współczesności
i pamięta o tradycji, szacunkiem i atencją darzy dziedzictwo kulturowe. Wianek na głowie trzyma się mocno, jest bardzo różnorodny w formie i kolorze, pełen
przepychu.
Idea takiego przedstawienia nawiązuje do bardziej zdecydowanego zwrotu imprezy w stronę folku i tradycyjnych zwyczajów jarmarcznych, oczyszczenia przestrzeni z wytworów masowej produkcji. Ponadto Jarmark
Dominikański, jako że 30., jest już dojrzały, rozpoznawalny w regionie, silnie wpisany w świadomość lokalną,
dlatego może śmiało przyjąć twarz kobiety z malowidła.
Autorką grafiki jest Monika Tekielska-Chmielewska.
Poznaj wianek atrakcji XXX Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy!
Oto, co konkretnie przygotowaliśmy z myślą o gościach
XXX Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy:
Białostockie Stowarzyszenie Miłośników Starej
Motoryzacji i Techniki „Moto Retro”
Historia białostockiego Stowarzyszenia Miłośników
Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro” zaczęła
się jesienią 1988 r. Wówczas to, z inicjatywy redakcji
lokalnej popołudniówki „Kurier Podlaski” oraz Automobilklubu Podlaskiego, w kawiarni „Czar czterech
kółek”, zebrała się grupka zapaleńców, zakręconych
na punkcie zabytkowych motocykli i aut. Po kilku spotkaniach zawiązano Klub Starych Pojazdów „Ritz”,
któremu przewodniczyła Zofia Turel. Po wiosennych
spotkaniach integracyjnych, odbywających się na terenie miasteczka ruchu drogowego, postanowiono przeprowadzić pierwszą poważną imprezę. W dniach 9-11
czerwca 1990 r. odbył się „Rajd Ritza”, na który przybyły ekipy z Białegostoku i okolic. Podziwiać można
było wówczas zabytkowe motocykle BSA, Harley Davidson, M72, Ural, Iż 49, Junak oraz takie samochody
jak dyplomatyczny Humber, wojskowy Dodge WC ¾,
Jeep Willys i Gaz 67. W 1993 r. postanowiono zmienić charakter klubu z grupy luźno związanych osób –
w formację bardziej sformalizowaną. Powołano do życia dzisiejsze Stowarzyszenie Miłośników Starej Moto-

ryzacji i Techniki Moto Retro, na którego czele stanęła
niezastąpiona Zofia Turel. Grono założycieli stanowili:
Zofia, Aleksander i Adam Turelowie, Jerzy, Andrzej
i Piotr Awramiukowie, Krzysztof Dec, Przemysław
i Halina Olszanieccy, Czesław i Barbara Słowikowscy, Janusz Hryniewicki, Joanna i Wiesław Kamieńscy,
Mirosław Dziurbasz oraz Maciej Adamowski. Głów-

ne działania stowarzyszenia skupiły się na organizacji
kolejnych edycji wystaw oraz zlotów pojazdów zabytkowych, okazjonalne pokazy dorobku kolekcjonerów
oraz współpraca z klubem CAAR Polska.
cd. na stronie 2
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W 2004 r. nastąpił przełom pokoleniowy, a do pracy
ramię w ramię ze starą gwardią zabrali się młodzi zapaleńcy. Pierwszym efektem ich aktywności był zorganizowany w czerwcu 2005 r. „Rajd Pogoni”. Członkowie
stowarzyszenia, widząc ogromne zainteresowanie zabytkami techniki, aktywnie zaczęli pracować nad ideą
powołania do życia Muzeum Motoryzacji w Białymstoku. Nareszcie „słowo ciałem się stało”: we wrześniu 2006 r. Urząd Miasta w Białymsotku przekazał
Stowarzyszeniu Moto Retro budynek przedwojennych
magazynów wojskowych na Węglówce. W ramach stowarzyszenia działa też grupa osób biorących udział
w inscenizacjach walk z okresu II wojny światowej.
Wraz ze swymi zabytkowymi pojazdami uczestniczyli
oni w rekonstrukcjach obrony Nowogrodu, Łowicza,
kilku edycjach „Nocy w Muzeum”, inscenizacjach
w Muzeum Wsi Białostockiej oraz pokazach z okazji
świąt państwowych. Dzisiejsza działalność Stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim na pozyskiwanie i restaurowanie pojazdów, pozyskiwanie kolejnych eksponatów zabytków techniki materialnej oraz
na przybliżanie historii motoryzacji kolejnym pokoleniom.

nim także odnosiła najbardziej znaczące sukcesy. Orkiestra dwukrotnie gościła w Watykanie na audiencji
u Ojca Świętego Jana Pawła II – w roku 1997 i 2001.
Brała udział w: Prezentacjach Orkiestr Dętych „Wersal Podlaski” w latach 1994-1997 oraz w 2005 i 2006
roku, a także w „Paradzie na Dworze Branickich” w
2007 r. Od sześciu lat zespół uczestniczy w Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Zambrowie.
W sierpniu 2009 r. po raz pierwszy wziął udział
w warsztatach-projekcie „Międzynarodowa Orkiestra
Dęta „Wersalinka”, którą tworzą orkiestranci z trzech
państw: Estonii, Białorusi i Polski; Orkiestra z Jasionówki przygrywała też na białostockim etapie Tour
de Pologne. W październiku 2009 r. zdobyła trzecie
miejsce w V Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP
w Suwałkach, a od 2010 r. może poszczycić się m. in.
występami na Festiwalu Muzyki w Einbeck w Niemczech oraz trzecim miejscem podczas XXI Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP w Suwałkach. Od 2007
r. przy orkiestrze powstały dwie grupy mażoretkowe:
„Takt” i „Takcik” pod kierownictwem Pani Marii Gierasimiuk. Mają na swoim koncie pierwsze sukcesy:
I i II miejsce na Międzynarodowej Prezentacji Mażoretek Tanburmajorek i Cheerleaderek POM-PA 2008,
oraz III miejsce podczas POM-PY w 2009 r., a także
I miejsce w kategorii Mix podczas POM-PY w 2010 r., co
umożliwiło im udział w Mistrzostwach Europy w Vyszkovie
w Czechach.

festiwalowych muzyki folk na świecie. O początku
powstania zespół Czeremszyna jest wierny repertuarowi związanemu z miejscem zamieszkania muzyków –
z tradycyjnymi pieśniami z Podlasia – pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Te muzyczne pamiątki po wielonarodowym tyglu kulturowym Wschodu
Rzeczypospolitej zostały przez zespół dostosowane
do współczesnych kanonów wykonawczych, a następnie przekształcone w rozbudowane i tryskające autentyczną energią utwory. Spójny artystycznie,
a jednocześnie różnorodny i atrakcyjny repertuar zespołu Czeremszyna, plus bogate instrumentarium
i po mistrzowsku opanowane śpiewy wielogłosowe,
a także dbałość o wygląd sceniczny oraz profesjonalne podejście do występów – te wszystkie elementy
sprawiają, że koncerty grupy przyjmowane są niezwykle pozytywnie przez publiczność w każdym wieku.
Przez ponad 25 lat istnienia zespół Czeremszyna wystąpił na setkach scen koncertowych w Polsce oraz w
wielu krajach Europy i na świecie. Bardzo długa jest
lista artystycznych osiągnięć grupy, entuzjastycznych
recenzji koncertów i wydawnictw oraz śladów obecności w mediach. Ale Czeremszyna nie odcina „kuponów” od swoich dotychczasowych dokonań i wciąż jest
w świetnej formie koncertowej, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym przez lata sprawia, że jest w tej
chwili jedną z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych
koncertowo grup folkowych w Polsce, predestynowanej do tego, aby stać się ambasadorem polskiej kultury
w Europie i na świecie.
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Zespół Folklorystyczny „Klepaczanki” – to grupa
działająca we wsi Klepacze w gm. Choroszcz, powstała
w 1985 r. Repertuar grupy oparty jest na starych piosenkach ludowych, przyśpiewkach okolicznościowych,
pieśniach patriotycznych i religijnych.
Zespół Estradowy Białoruskiej Pieśni Ludowej
„Kalinka” – powstał w 2002 r., jednak obecną formę
sceniczną przyjął w 2008 r., z inicjatywy lidera – Mariusza Choruży. Grupa liczy 8 osób (6 dziewcząt, lider
grupy i instrumentalista) i wykonuje utwory przede
wszystkim w języku białoruskim, ale też w ukraińskim,
rosyjskim i polskim. Połowę repertuaru stanowią znane piosenki folklorystyczne, resztę – wypełniają utwory
autorskie. Muzyka „Kalinki” utrzymana jest w nowoczesnej konwencji. Współczesne brzmienie, wzbogacone etnicznym instrumentarium i porywające taneczne
aranżacje, przyciągają młodych słuchaczy. Program
muzyczny grupy jednak w większości oparty jest na klasycznym folklorze białoruskim, ukraińskim i rosyjskim,
przez co staje się atrakcyjny dla każdego pokolenia.
Zespół śpiewaczy „Hetmanki” z Tykocina – to
grupa reprezentująca folklor północno-zachodniego Podlasia, aktywnie działająca w gminie Tykocin.
Repertuar grupy oparty jest na dawnych pieśniach
i przyśpiewkach ludowych, zespół wykonuje też pieśni
patriotyczne oraz religijne, jest obecny podczas powiatowych i wojewódzkich przeglądów muzycznych.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki – wszystko
zaczęło się w 1976 r. – z inspiracji ówczesnego komendanta gminnego OSP. Pierwszy skład stanowili dorośli.
Łączyli grę w orkiestrze z licznymi codziennymi obowiązkami. W 1992 r. orkiestra formalnie przeszła pod skrzydła Urzędu Gminy w Jasionówce i zaczęła funkcjonować
jako Młodzieżowa Orkiestra przy Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce. „Wielka orkiestra z małej Gminy” – tak zwykło się mówić na
jedyną przez wiele lat w powiecie monieckim orkiestrę dętą. Nie odbywa się bez niej żadna lokalna uroczystość. Młodzieżowa Orkiestra Dęta uczestniczy
w uroczystościach państwowych, kościelnych, okolicznościowych, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Repertuar orkiestry tworzą utwory patriotyczne, kościelne, z muzyki rozrywkowej. Do tradycji
należy czynne uczestnictwo zespołu w pasterce, mszy
świętej rezurekcyjnej oraz w procesji Bożego Ciała.
W drugiej połowie lat 90. przez kolejnych niemal 10
lat nastąpił „złoty okres” jasionowskiej orkiestry. Od
2000 r. przez 15 lat opiekę nad zespołem powierzono
panu Stanisławowi Krucińskiemu – to z nim orkiestra
ponownie grała jak za starych dobrych czasów, to z

Pokaz Karate Kyokushin – Karate Kyokushin to pełnokontaktowa sztuka walki i rodzaj karate. Na pokazie
podczas XXX Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy grupa zaprezentuje spektakularne techniki, układy
ruchów charakterystycznych dla tej sztuki walki.
Jagiellonia – spotkanie z piłkarzami. Uczestnicy XXX
Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy będą mogli zobaczyć, porozmawiać, wziąć autograf, a także
wykonać sobie zdjęcie z przedstawicielami-piłkarzami
Jagiellonii. Którymi? To niech pozostanie słodką tajemnicą do 4 sierpnia. Ale pytania można zadać już dziś –
na: profilu Facebook Jarmark Dominikanski w Choroszczy. Wybierzemy 15 najciekawszych i zadamy je
żółto-czerwonym.
Zespół SamoHa – powstał w styczniu 2018 r. w Białymstoku, z inicjatywy lokalnych muzyków. Ich muzyczne zainteresowania oraz doświadczenia z przeszłości, pozwoliły wykreować nowy band „romansujący”
z Hip Hopem z elementami funky i ciężkiego rocka.
Sceniczny debiut formacji miał miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Amatorskich Rockowania
2018 w Białymstoku. Entuzjastycznie przyjęty występ
zagwarantował zespołowi awans do finałów przeglądu.
Wiosną 2018 r., formacja SamoHa rozpoczęła pracę
nad studyjnymi nagraniami. Pierwszym utworem promującym band została piosenka „I tak to zrobię 2018”,
do której postał klip. W listopadzie tego roku zespół
zaistniał w autorskim konkursie Programu 3 Polskiego Radia – pt. Start NaGranie! Jury zaprosiło SamoHa
do jednego z odcinków, wyróżniając band z blisko 1500
zgłoszeń. Zespół dostał niepowtarzalną szansę na zagranie w słynnym studiu koncertowym im. Agnieszki
Osieckiej oraz na obecność na trójkowej antenie.
Czeremszyna – królowa folku w Polsce, która zagości podczas XXX Jarmarku Dominikańskiego
w Choroszczy. Artyści Czeremszyny mówią o sobie,
że są: „Podlaską Hodowlą Muzyki Żywej”; to aktualnie jeden z najlepszych muzycznie i jeden z najbardziej
oryginalnych zespołów muzyki folk w Polsce. Został
założony w 1993 r. z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk, w Ośrodku Kultury w Czeremsze na Podlasiu,
przy granicy z Białorusią. Powstanie i historia zespołu jest świetnym przykładem na to, jak sukcesywną
i wytrwałą pracą można osiągnąć najwyższy poziom
artystyczny i wykonawczy, który aktualnie predestynuje grupę do występowania na najlepszych scenach

Chłopcy z Placu Broni – będą gwiazdą rocka XXX
Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy. To polski
zespół rockowy założony w marcu 1987 r. w Krakowie
przez Bogdana Łyszkiewicza, Wojciecha Namaczyńskiego, Waldemara Raźnego, Jacka Królika i Jarosława
Sokoła. Zespół Chłopcy z Placu Broni został reaktywowany 23 czerwca 2015 r. – w 15. rocznicę śmierci
lidera zespołu. Grupa powróciła na scenę z inicjatywy
Franza Dreadhuntera oraz grupy przyjaciół (między
innymi Jarosława Sokoła – pierwszego menadżera zespołu i pomysłodawcy nazwy, oraz Wojciecha Namaczyńskiego – perkusisty), pragnących upamiętnić największe przeboje nieżyjącego lidera grupy, takie jak:
O! Ela, Kocham cię, Aeroplan i Kocham wolność.
Koncert Chłopców z Placu Broni na XXX Jarmarku
Dominikańskim w Choroszczy z pewnością dostarczy
nam nie lada wzruszeń i emocji!
Pokaz garncarstwa i tkactwa – wzorem największych
i najpopularniejszych jarmarków w Polsce, w tym roku
do Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy wprowadzamy warsztaty i pokazy rękodzielników. Podlasie
słynie z garncarstwa (Czarna Wieś Kościelna jest „zagłębiem” garncarzy) i tkaniny dwuosnowowej. Podczas
XXX Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy rękodzielnicy będą prowadzili pokazy swojej twórczości
– wyrabiania gliny na kole garncarskim, tkania na krosnach tkackich, a śmiałkowie będą mogli zmierzyć się
z rękodzielniczym fachem i podjąć wyzwanie twórców.
Zasmakujmy tego, co Podlasie ma do zaoferowania całemu światu i dajmy się ponieść twórczości rękodzielniczej!

Zasmakujmy z wianka atrakcji
XXX Jarmarku Dominikańskiego
w Choroszczy!
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Zatrudnię na wakacje
do zbioru borówki
tel. 500 384 613
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Otworzyliśmy nową drogę w Porosłach W Choroszczy powstaną Hot-spoty Budżet Obywatelski Miasta Choowa nawierzchnia, wyniesione skrzyżowania
roszcz na 2020 rok – do 30 sierpnia
z kostki kamiennej, nowe, wygodne chodniczekamy na projekty
ki dla pieszych, wybudowane i przebudowane

N

zjazdy na posesje, wykonane rowy i przepusty pod zjazdami, a także to, czego nie widać: kanalizacja sanitarna,
deszczowa, wodociągowa, przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna – oto walory nowej drogi
gminnej powstałej w Porosłach w gminie Choroszcz.

Otwarcie drogi odbyło się we wtorek 23 lipca u skrzyżowania ulic Sportowej i Słonecznej. Ten historyczny moment dla
miejscowości Porosły odbył się z udziałem władz Gminy
Choroszcz: Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, Zastępcy Burmistrza – Grzegorza Gabriana, Przewodniczącej Rady Miejskiej – Beaty Marleny Jeżerys oraz choroszczańskich radnych wraz z radną okręgu Porosły Barbarą
Walesiuk, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w osobie Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego – Roberta Jabłońskiego, przedstawicieli Powiatu Białostockiego w osobie
radnego Rafała Łady, Dyrektor Stowarzyszenia Białostocki
Obszar Funkcjonalny – Doroty Perło, księży dwojga kościołów: Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała
Kalinowskiego w Białymstoku – ks. Piotra Wojnacha, oraz
Proboszcza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP w Starosielcach – ks. mitrata Jana Troca, przedstawicieli wykonawców robót – Mateusza Smyka z firmy Strabag oraz inspektora nadzoru – Piotra Dzierżanowskiego z firmy Dro Inwest,
ale przede wszystkim z udziałem licznie zgromadzonych
mieszkańców wsi Porosły z sołtysem Kazimierzem Zajkowskim na czele.
Droga gminna w Porosłach powstawała w dwóch etapach:
w 2018 i 2019 roku. Obecnie czekamy na realizację trzeciego etapu, przy czym ten leży po stronie miasta Białystok, jako że droga w Porosłach ma docelowo połączyć się
z ulicą Elewatorską w Białymstoku. W przyszłości więc gmina Choroszcz i miasto Białystok wzbogacą się o nowy przejazd, a mieszkańcy o nowy, funkcjonalny, omijający drogę
krajową S8, łącznik.
W ręce naszych mieszkańców oddaliśmy kolejną inwestycję drogową –
nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – na którą mieszkańcy Porosłów czekali długo. Nowy odcinek
jest profesjonalnie wykonany, a także wyposażony we wszystkie sieci i
instalacje oraz udogodnienia, jakie droga w dzisiejszych czasach mieć
powinna. Już dziś usprawnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców
miejscowości, a w niedalekiej przyszłości – jak tylko powstanie łącznik
do ulicy Elewatorskiej – stanie się jednym z ważniejszych przejazdów
pomiędzy gminą Choroszcz a miastem Białystok – dodaje włodarz
Gminy Choroszcz.
Blisko kilometr inwestycji drogowej w Porosłach kosztował
ponad 6,4 mln zł. Gmina Choroszcz uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w wysokości ponad
2,2 mln zł. Pozostałą część kwoty – ponad 4,1 mln zł Gmina
Choroszcz pokryła ze środków własnego budżetu.
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iło nam poinformować, że Gmina Choroszcz
otrzymała z Unii Europejskiej bon na kwotę
– bagatela: 15 tys. euro. Środki te przeznaczy
na instalację bezpłatnego Wi-Fi w miejscach szczególnie odwiedzanych przez mieszkańców i turystów.
Bon na rozwój bezprzewodowego internetu Gmina Choroszcz otrzymała w ramach Programu „Propagowanie
łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Było to możliwe dzięki temu, że Gmina Choroszcz
przyjęła zaproszenie i przystąpiła do konkursu ofert. Spośród ponad 10 tys. wniosków, w pierwszej edycji inicjatywy
zakwalifikowało się tylko 30% jednostek samorządowych,
w tym gmina Choroszcz właśnie.
Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości internetu w całej Unii Europejskiej poprzez instalację bezpłatnego Wi-Fi w miejscach publicznych, takich
jak: parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia.
Dzięki temu gmina Choroszcz będzie mogła zainstalować
bezpłatne Hot-spoty, z których skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający. Gdzie Hot-spoty powstaną? O to
zapytaliśmy Burmistrza Choroszczy:
Cieszę się, że kolejne nasze działania przyczyniają się do podniesienia
komfortu życia naszych mieszkańców, ale też gości odwiedzających naszą gminę – mówi burmistrz Chroszczy Robert Wardziński.
Za uzyskany bon, w punkty bezpłatnego otwartego internetu wyposażymy miejsca publiczne, które są często odwiedzane, m.in.: Rynek 11
Listopada, teren rekreacyjny nad „Kominowym Bajorem”, Plac Brodowicza. Są to miejsca, które w ostatnim czasie zyskały nowe oblicza
i nową jakość. I w dzisiejszych czasach takie udogodnienia jak bezpłatne Wi-Fi są konieczne – dodaje burmistrz Wardziński.
Oprócz tego, bezpłatne Wi-Fi pojawia się w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy Dominikańskiej 2.
Kiedy nowe punkty w gminie Choroszcz realnie się pojawią?
Jak tylko zostanie podpisana umowa z Komisją Europejską
i zostanie wyłoniony wykonawca.
UM

udżet Obywatelski – to wydzielona kwota
w budżecie Gminy Choroszcz na 2020 rok, która
przeznaczona jest na realizację projektów inwestycyjnych, zgłoszonych przez mieszkańców i następnie
wybranych do realizacji. W 2020 roku w mieście Choroszcz na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą przeznaczyć 150 tys. zł. Projekty można zgłaszać do końca wakacji: od 23 lipca do
30 sierpnia 2019 roku. Zapraszamy!
Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane
wyłącznie projekty inwestycyjne, dotyczące realizacji działań
znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy. Rozpoczęcie i zakończenie danej inwestycji powinno odbyć się
w ciągu jednego roku, choć w uzasadnionych przypadkach
możliwe jest wydłużenie tego terminu (na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych).
Kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy Choroszcz na 2020
rok to ogółem 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może być większa niż 75 tys. zł i nie może być
mniejsza niż 15 tys. zł.
W JAKI SPOSÓB ZGŁASZAĆ PROJEKTY?
Projekty inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego mogą
zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz. Każdy
uprawniona osoba może zgłosić jeden projekt inwestycyjny,
który musi uzyskać poparcie co najmniej 10 mieszkańców
Choroszczy (każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć
dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu).
TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
Projekty inwestycyjne do realizacji w 2020 roku w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz można zgłaszać
w terminie od 23 lipca do 30 sierpnia 2019 r. – na podstawie
formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.choroszcz.pl) oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Dominikańskiej 2.
Formularze zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2020 rok można składać do
30 sierpnia 2019 r. poprzez:
- złożenie projektu w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2);
- lub w postaci skanu z oryginału przesłanego na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.
INNE WAŻNE TERMINY:
- do 13 września 2019 r. – zostanie przeprowadzona analiza
formalna i merytoryczna projektów. WAŻNE: w tym czasie wnioskodawca może składać wyjaśnienia i doprecyzować
wniosek;
- do 20 września 2019 r. – Burmistrz Choroszczy ogłosi listę zakwalifikowanych projektów, które następnie poddane
zostaną pod konsultacje społeczne (głosowanie), oraz listę
projektów, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych. WAŻNE: w przypadku odrzucenia projektu,
wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania
od wyników weryfikacji, przy czym odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Burmistrza Choroszczy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania
do publicznej wiadomości wyżej wymienionych list;
- 30 września-14 października 2019 r. – przeprowadzenie
głosowania – konsultacji społecznych z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2020 rok.
O dalszych etapach Budżetu Obywatelskiego będziemy informować na bieżąco.
UM
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Miejsce straceń z 1863 roku zwane „Szubienicą”

choroszczańskim Miejscu Pamięci
Narodowej z 1863 roku napisano już
wiele. W roku 100-lecia wyzwolenia
Choroszczy, w przeddzień odsłonięcia zrewitalizowanego Pomnika Powstania Styczniowego warto, chociażby w telegraficznym skrócie,
przypomnieć kalendarium upamiętnienia tego
historycznego miejsca.
Jak wiemy, w czasie styczniowej insurekcji w samej Choroszczy nie doszło do walk czy potyczek. W pobliskim
Białymstoku stacjonował silny garnizon carski, m.in.
Kutuzowski Pułk Piechoty, kilka sotni kozaków i sztab
dywizji gen. Zachara Maniukina. 1 maja 1863 r. wojennym naczelnikiem Białegostoku i powiatu został płk.
Mikołaj Zoege von Manteuffel, znany z akcji przeciw
powstańcom i ludności cywilnej. W czasie powstania
trzon garnizonu Białegostoku stanowił Nowoingermanlandski Pułk Piechoty (w ramach 3 DP), dowodzony przez pułkownika Aleksandra A. Woronowa. Pułk
ten przybył do Białegostoku 3 sierpnia 1863 r., a jego
pododdziały stacjonowały zimą w Białymstoku, Choroszczy, Surażu i Wysokiem Mazowieckiem. Nie była
to więc sprzyjająca okoliczność do rozwinięcia działań
powstańczych na tym terenie.

Z materiałów wynika, że na tych terenach operowała
partia powstańcza, licząca ok. 30 osób, której dowódcą
był Ksawery Markowski. Z relacji ustnych, m.in. Pauliny Kondzior wiemy z kolei, że leśni zostali zdradzeni.
Do pacyfikacji tej formacji wysłano oddział Kozaków,
stacjonujący na skraju Choroszczy, na Zastawiu I, zwanym Wypust. W czasie okrążenia lasu dzikowskiego
niektórym powstańcom udało się zbiec. Z relacji powstańca Józefa Andruszkiewicza (przekazanej jego
wnuczce Paulinie Kondzior), któremu udało się zbiec
z tej obławy, wiemy o tragicznym losie leśnych, w maju
i październiku 1863 r. Nad pojmanymi przez carskich
sołdatów 18 powstańcami odbył się sąd polowy. Wyrok
był krótki: „Powiesić!”. Prawdopodobnie prowadzono ich z choroszczańskiego rynku w stronę Zaczerlan.
Miejscem kaźni miała być przygotowana szubienica,
usytuowana na niewielkim wzgórzu na skraju lasu.
W międzyczasie współtowarzysze podjęli próbę odbicia skazańców. Z trzech stron lasu rozległy się wybuchy, prawdopodobnie zdetonowanej przez powstańców
amunicji. W wyniku zamieszania, niektórym udało się
zbiec. Wśród ponownie schwytanych byli: Ksawery
Markowski, Kazimierz Grzybko i cieśla z dworu Rogowo – Łotowski. Skatowanych nie doprowadzono
do szubienicy; zostali zastrzeleni przez Kozaków. Ich
ciała, roztratowane końskimi kopytami, wrzucono do
jednego dołu, który przysypano ziemią. Pozostałych
stracono na szubienicy. Dzięki ustaleniom prof. Adama
Cz. Dobrońskiego i materiałom z archiwów wileńskich
wiemy m.in., że szlachcic Ksawery Markowski został
rozstrzelany w Choroszczy (1863 r. 14 października starego stylu, czyli 26 października) – za udział w powieszeniu dwóch żołnierzy; w wieku 50 lat osierocił siedmioro dzieci. Wileńskie Źrodła podają też informacje
o tragicznym losie Wincentego Oświecińskiego, Jana
Rogowskiego i Dominika Tolińskiego. Był to efekt
krwawych rządów gen. Michała Murawiowa „Wieszatiela” w Kraju Północno-Zachodnim, obejmującym
6 guberni b. Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz gubernię augustowską. Nazwiska straconych powstańców
zostały umieszczone (obecnie zamalowane) w kaplicy cmentarnej pw. Ducha św. (jej budowę rozpoczęto
w 1913 r., a zakończono 10 lat później). W Mogile Powstańczej nad rzeką Horodnianką spoczywają doczesne
szczątki Ksawerego Markowskiego, Kazimierza Grzybko i cieśli Łotowskiego. Syn dowódcy partii powstańczej – Jan Markowski zginął na bagnach narwiańskich
między Mężeninem a Wizną. Z relacji powstańców:
Józefa Andruszkiewicza i Mikołaja Tureckiego wynika,

że mogiłę powstańczą już w latach trzydziestych XX
w. wykonał wnuk Ksawerego, Paweł Markowski.

O idei upamiętnienia „Synów poległych tej ziemi” przez
dwadzieścia lat nosił się z zamiarem Jan Adamski. Najlepiej skomentował to A. Cz. Dobroński w folderze-składance Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy , który
pisał m.in.: „Przełom nastąpił we wrześniu 1983 roku
podczas pielgrzymki kombatantów i młodzieży patriotycznej na Jasną Górę. W początkach roku następnego
właściciele terenu, państwo Rudniccy, wyrazili zgodę
na podjęcie prac i 11 kwietnia stanął na „Szubienicy”
krzyż brzozowy, do czego przyczynił się głównie pan
Lucjan Adamski, zaś sumptem państwa Ostrowskich
dodano także krzyż z dębu czarnego. 5 sierpnia tegoż
roku, w setną rocznicę stracenie Romualda Traugutta,
nastąpiło poświęcenie miejsca męczeństwa przez ks.
Proboszcza Piotra Bożyka. Pierwsze przedsięwzięcia
pomogły w utworzeniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 1863 roku, na czele którego stanął Adam
Bobrowski, a funkcję zastępcy objął Jan Adamski. Dopiero jednak 9 maja 1986 r. uzyskano zgodę Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, a później już łatwiej przyszły pozytywne decyzje
władz administracyjnych. Zaczęła się zbiórka pieniędzy
na konto otwarte w miejscowym Banku Spółdzielczym,
szukano sojuszników, wśród których wyróżnił się „Fadom”. Projekt pomnika opracował Wojciech Załęski
z Supraśla, a w roli wykonawców wystąpili: Mieczysław
Hulewicz z Czarnej Wsi Kościelnej i Roman Murawski z Ciechanowca. Staraniem wielu 8 października
1989 r. mogło nastąpić uroczyste odsłonięcie pomnika
z udziałem także władz wojewódzkich. W latach 19901991 dodano jeszcze godło powstańcze na skarpie
i znicz marmurowy koło pomnika. Obecnie to jedyny
na Białostocczyźnie tak okazały pomnik poświęcony
powstańcom 1863 roku”.
Należy w tym miejscu dodać, że projektantką tablicy
na Pomniku była prof. Jadwiga Szczykowska-Załęska.
Oficjalna nazwa komitetu brzmiała: „Społeczny Komitet Upamiętnienia Powstania Styczniowego 1863 roku
w Choroszczy”. Powstał on z inicjatywy członków
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, którzy stanowili
prezydium tego Komitetu. Funkcje skarbnika powierzono Eugenii Popko, zaś sekretarzem został Józef
Waczyński. Uwieńczeniem starań Społecznego Komitetu był Pomnik, oficjalnie osłonięty w 1989 r. przez
Adama Bobrowskiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu, a poświęcony przez, już wspomnianego, ówczesnego proboszcza choroszczańskiej parafii
księdza Piotra Bożyka. Był to zbiorowy wysiłek wielu.
Pozwolę wymienić tylko niektóre nazwiska najbardziej
aktywnych członków Komitetu: Kazimierz Piechotko,
Józef Poliński, Jacek Romanowski, Jan Nowasza, ro-

dzina Rudnickich (Franciszek, Antoni, Andrzej i Piotr),
Janusz Korziński, Marian Werpachowski, Józef Sadowski, Wojciech Adamski, Edward Chyliński i rodzina
Dojlidów. Aktywny udział wzięli również mieszkańcy
Białegostoku: Mirosław Chomicki, Waldemar i Leszek
Tokarzewscy oraz Marek Tołoczko . Trójdzielne godło powstańcze zostało odsłonięte 15 sierpnia 1990 r.,
a rok później oddano do użytku kamienny znicz.
Od 22 stycznia 1985 r. przy Pomniku corocznie odbywają się uroczystości religijno-patriotyczne. Miejsce
to także ożywa 15 sierpnia, z okazji obchodów Święta
Wojska Polskiego, które w kalendarzu katolickim jest
Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Miejsce tragicznej śmierci dowódcy partii powstańczej
oraz Kazimierza Grzybko, cieśli Łotowskiego oraz Jana
Markowskiego (syna Ksawerego, poległego pod Mężeninem) upamiętnia symboliczna mogiła na miejscu
drewnianego krzyża. Jest to murowany pomnik, postawiony w listopadzie 2007 r., uroczyście odsłonięty 22
stycznia 2008 r. – w 145. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przez Mieczysława Markowskiego,
prawnuka Ksawerego Markowskiego (obecny był też
Adam Mikutowicz, praprawnuk K. Markowskiego),
a poświęcony przez ks. Leszka Struka, obecnego proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy. Pomnik znajduje się w Choroszczy, obok rzeki Horodnianki na tzw. Wypuście, obecnie ul. Zastawie I. Wierzę
głęboko, że tradycje powstania styczniowego na choroszczańskiej ziemi będą kontynuowane. Świadczy
o tym żywa pamięć o naszych rodakach, którzy oddali
swoje życie za wolność Ojczyzny. Warto wiedzieć, że
już w roku 1990 uchwałą Rady Miasta i Gminy Choroszcz ulicę kata Polski Feliksa Dzierżyńskiego zmieniono na ulicę Powstania Styczniowego. Również Ksawery Markowski, dowódca oddziału partyzanckiego na
tym terenie jest patronem jednej z ulic w Choroszczy.
Starania choroszczańskiego samorządu i lokalnych społeczników dają nadzieję, że pamięć o bohaterach z 1863 r.
będzie trwać wiecznie.
Józef Waczyński
Modernizacja Miejsca Straceń – „Szubienicy” odbyła
się w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca
pamięci narodowej z 1863 r. na wzgórzu Szubienica”,
które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu
Wspieranie Opieki Nad Miejscami Pamięci i Trwałymi
Upamiętnieniami w Kraju ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Wartość projektu: 585 480,00 zł. Środki finansowe Ministra: 140 000,00 zł. Wkład własny Gminy Choroszcz:
445 480,00 zł.
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OSP w Klepaczach i Złotorii ze wsparciem Województwa Podlaskiego

Ł

ącznie 5 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania otrzymały dwie jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Choroszcz: OSP w Klepaczach i Złotorii. 22 lipca br. burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę na
ten cel z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

gazeta.choroszcz.pl
W Choroszczy powstanie strefa wypoczynku łącząca pokolenia

P

rzy ul. R. Traugutta w Choroszczy powstanie
nowy teren bezpiecznej rekreacji i kontemplacji.
Obejmie on istniejącą już strefę wypoczynku,
która zostanie wyposażona w plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną – z myślą o młodzieży i dorosłych,
w stoły do gry w szachy, stoły piknikowe, a istniejące
w oddaleniu miejsce kontemplacji religijnej, zostanie
gustownie odseparowane zielenią i odpowiednio zagospodarowane. W ten sposób w Choroszczy powstanie
obszar prawdziwie łączący pokolenia.

Jednostki OSP z Klepacz i Złotorii należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wyasygnowane przez
Marszałka Województwa Podlaskiego kwoty, odpowiednio:
2,4 tys. zł oraz 2,6 tys. zł strażacy przeznaczą na zakup drobnego sprzętu wspomagającego codzienną służbę strażaków-ratowników: linki, bosaki, rękawice, pasy i inne.
UM

Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” 2019

Blisko 700 m2 przestrzeni przy ul. R. Traugutta w Choroszczy zostanie uporządkowane i wyraźnie podzielone
na trzy obszary: plac zabaw będzie odseparowany od siłowni
niskim płotem z furtką, całość tej części zyska bezpieczną
nawierzchnię z trawy oraz gdzieniegdzie z piasku. Z kolei
obecne miejsce z istniejącym krzyżem, zostanie oddzielone
od reszty przestrzeni nasadzeniami z drzew, będzie wyposażone w ławki i utwardzone kostką. Całość zostanie uporządkowana i przygotowana do korzystania z niej przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku.
Wielopokoleniowa strefa bezpiecznego wypoczynku przy
ul. R. Traugutta w Choroszczy zostanie ogrodzona na zewnątrz niskim ogrodzeniem z furtką, przy którym stanie stojak na rowery. Na całej działce staną także kosze na śmieci i
ławki, aby wszyscy: dzieci, seniorzy, młodzież, dorośli i całe
rodziny mogli korzystać z tej przestrzeni w sposób bezpieczny, komfortowy i spełniający ich potrzeby.
W Choroszczy taka strefa łącząca pokolenia to nowość, choć potrzebę zagospodarowania tej przestrzeni mieszkańcy zgłaszali jakiś czas temu –
mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Tym bardziej
cieszę się, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i dziś możemy
zaoferować naszym mieszańcom takie miejsce: bezpieczne oraz w sposób
kompleksowy spełniające potrzeby wielu pokoleń – dodaje.

K

ażdego roku w lipcu i sierpniu przychodzi czas
na zebranie plonów całorocznej pracy rolników.
Dla wszystkich obsługujących kombajny, prasy do słomy czy środki transportu szczególnie ważne
jest zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, co zapobiega nieszczęśliwym zdarzeniom, jakimi są wypadki
w rolnictwie. Różnego typu urazy powodują co roku
u wielu rolników utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza
rolników prowadzących prace żniwne do corocznego
konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”. Regulamin
konkursu poniżej.
„Maszyny przygotowane do pracy, posiadające osłony części
ruchomych, obsługiwane przez trzeźwe i rozsądne osoby
– to podstawa bezpiecznych żniw”
Regulamin konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”
1. Organizatorami konkursu są:
- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Białymstoku,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
3. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy zamieszkali na terenie
województwa podlaskiego, prowadzący prace żniwne, omłotowe i transportowe – płodów rolnych (słoma, ziarno, itp.).
4. Konkurs trwać będzie od momentu rozpoczęcia prac żniwnych do 25 sierpnia 2019 roku.

Budowa wielopokoleniowej strefy wypoczynku przy ul.
R. Traugutta w Choroszczy realizowana jest jako zadanie
pt.: „Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ul. Traugutta w Choroszczy”, które uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Kultury ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) Edycja 2019.
5. Zasady udziału w konkursie:
- rolnicy mogą zgłaszać się do organizatora konkursu pisemnie i telefonicznie (pod adresem: Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ul. Fabryczna 2, tel. 85 678 57 07 lub 660
402 349) o przeprowadzenie wizytacji prac żniwnych (sprzętem mechanicznym, zbioru słomy oraz transportu słomy
i ziarna).
- w czasie przeprowadzanych wizytacji prac żniwnych pracownicy OIP i KRUS proponować będą udział w konkursie.
Ocenie będzie podlegać:
- stan techniczny maszyn używanych do prac,
- wyposażenie maszyn w osłony części ruchomych,
- wyposażenie ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w gaśnice, apteczkę, trójkąty ostrzegawcze itp.),
- udział w pracach żniwnych dzieci i młodzieży do 15. roku
życia,
- przewóz osób z i na pole.
Po przeprowadzeniu wizytacji i sporządzeniu protokółu, pracownicy OIP lub OR KRUS poinformują rolnika o jej wynikach. Organizatorzy nagrodzą nagrodami rzeczowymi i dyplomami rolników, którzy najlepiej zorganizują prace żniwne
w roku 2019. Nagrody zostaną wręczone w czasie Wojewódzkiego
Święta Plonów 2019. Wszelkie wątpliwości rozstrzygać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku. Uczestnicy konkursu
wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku i danych osobowych w mediach, w celach związanych z promocją konkursu i zasad bezpiecznej pracy (nazwisko i imię oraz miejscowość zamieszkania). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Mat. org.

Inwestycja będzie kosztować ponad 98 tys. zł, wsparcie
MSiK to kwota 49,2 tys. zł.
W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na zadanie. Całość
ma zakończyć się do końca 2019 roku.
UM
fot. foter.com
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W

niedzielny wieczór 21 lipca na odnowionym Rynku 11 Listopada odbył się
koncert zespołu „Wiatr”. Zespół składa
się z dwóch gitarzystów: Leszka Sełko i Aleksieja
Bogdanowa, którzy swoim występem oczarowali
licznie zgromadzoną publiczność.

„Gazeta w Choroszczy”

Kultura

7

Koncert zespołu „Wiatr”

Były piękne ballady śpiewane i w języku polskim, ale
także w białoruskim. Zespół wykonał zarówno swoje
kompozycje, jak i covery znanych piosenek.
Wieczór upłynął w atmosferze lirycznych pieśni, nieraz
pełnych tęsknoty i pozytywnych uczuć. Był to niezwykle udany koncert, czego wyrazem były gorące brawa i
entuzjazm słuchaczy.
Wydarzenie odbyło się w ramach
II edycji Festiwalu Wzajemności
współfinansowanego ze środków
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień
na terenie gminy Choroszcz.

Ruszyły zapisy wystawców
na Dzień Ogórka w Kruszewie

R

uszyła rezerwacja stoisk na Jubileuszowy
XX Międzynarodowy Dzień Ogórka, który odbędzie się już 8 września w Kruszewie. Zapraszamy wystawców, rękodzielników, rzemieślników i handlowców do zapisów.
Cennik:
– stoisko o wymiarach 3×3 m – 60 zł brutto
– dostęp do prądu 230 V – 25 zł brutto
– ustawienie auta przy stoisku – 25 zł brutto
Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Gminy Choroszcz oraz firmy, które są zarejestrowane na trenie
Gminy Choroszcz.
Informacje oraz rezerwacja pod nr tel. 85 719 14 31
lub 725 357 788, ale także pod adresem email:
kultura@choroszcz.pl

w sierpniu
(wtorki i czwartki)
Animacje na Rynku
w ramach
Festiwalu Wzajemności
10 sierpnia
Plenerowy pokaz filmowy
na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy
w ramach
Festiwalu Wzajemności

15 sierpnia
Obchody Święta
Wojska Polskiego
na Szubienicy
20-21 sierpnia
Kino Manualne
na Rynku 11 Listopada
/szczegóły str. 13/

30 sierpnia
Piknik Rodzinny
„Pożegnanie wakacji”
na Kominowym Bajorze
31 sierpnia
Moto - JamSession
27 października
Kabaret Łowcy.B
w Choroszczy
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„Wyzwolenie tłumionych emocji” – zapraszamy do Choroszczy na wyjątkową wystawę

S

ztuka i tworzenie są w stanie rozbudzić
i wyzwolić w nas emocje, których sobie nie
uświadamiamy. Dostarczają doznań wydobytych z najgłębszego obszaru naszej świadomości
i jestestwa. W zasadzie każdy człowiek, jednak artysta w szczególności, potrafi swoje widzenie świata ująć w wyjątkowy sposób, pokazać go tak, tak
jakby widział po raz pierwszy – „oczami dziecka”,
i w swojej pracy zawrzeć również towarzyszące temu
uczucia. Zapraszamy do Choroszczy, by przyjrzeć
się z bliska wyzwolonym w sztuce emocjom.

wana na twórczą aktywność, dając człowiekowi szansę
na wyrażanie siebie. Forma wybierana jest dowolnie i
jest określona indywidualnymi wewnętrznymi oraz zewnętrznymi dyspozycjami tworzącego. Terapie zajęciowe są także działaniami wielokierunkowymi, opartymi
na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego, mającego swe źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Zapraszamy do Choroszczy do obejrzenia, a właściwie
doświadczenia wystawy „Wyzwolenie tłumionych emocji”. Jest to wystawa szczególna, ponieważ stworzona
przez artystów-amatorów – pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy.

Terapie zajęciowe dają możliwość wypowiedzenia się
w różnorodnych technikach plastycznych. Tworzenie
prac rozwija umiejętność twórczego myślenia, kształtuje i doskonali zdolności manualne, ale przede wszystkim pozwala wyrażać swoje przeżycia. Jest formą katharsis – oczyszczenia: z negatywnych emocji, odreagowania
krzywd i bólu, jest drogą budowania pozytywnego myślenia.

Prace były tworzone przez lata podczas zajęć terapeutycznych. Za ich pomocą ci wyjątkowi artyści wyrazili
chęć podzielenia się swoimi interpretacjami świata. Zapraszamy do doświadczenia szczerych, wyzwalających
emocje prac.

W „Wyzwoleniu tłumionych emocji” mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy
pokazali otaczający nas świat ze swojej perspektywy.
Zobaczmy co kryje się za wyzwolonymi emocjami, co
przedstawiają obrazy.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby”
w Choroszczy, w ramach arteterapii i ergoterapii, inspirując się otaczającą rzeczywistością, przekładają na
techniki plastyczne (rysunek, malarstwo, modelarstw,
collage, hafciarstwo, tkactwo, rzeźbę) swoje wewnętrzne głębokie przeżycia i emocje. Terapie zajęciowe, jako
jeden z czynników rehabilitacji społecznej, są skiero-

Wernisaż
„Wyzwolenie tłumionych emocji”
odbył się 13 czerwca o godz. 13.00
w galerii
Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Wystawa ma dwie odsłony:

Nielegalnie pobierasz wodę – tracimy wszyscy

W

idzimy jak drastyczne zmiany zachodzą
w pogodzie i w środowisku, jak bardzo
jest sucho, a także jak w wielu miastach
w Polsce samorządy limitują mieszańcom dostęp
do wody. Gmina Choroszcz tego jeszcze nie robi,
choć z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia w 2016 roku. Jednocześnie jednak obserwuje się
w gminie nielegalne pobory wody. Uczulamy i prosimy: jeśli Ty lub Twój sąsiad nielegalnie pobiera
wodę – tracimy wszyscy.

Woda nielegalnie pobierana z hydrantów na terenie
gminy Choroszcz jest obserwowana przez nowoczesne
systemy zainstalowane w choroszczańskim ZECWiKu;
jej nielegalne zużycie nie jest więc niewidoczne i nie
odbywa się tak, że nikt tego nie widzi. Co więcej, taki

proceder jest nie tylko złamaniem prawa, ale skutkuje znacznym pogorszeniem jakości wody – w trakcie
tego procesu dochodzi do zerwania osadu w rurach,
a to z kolei powoduje, że woda w kranach mieszkańców
gminy leci brudna. O niezadowolenie i mieszkańców
i użytkowników nie trudno.
ZECWiK w Choroszczy cały czas pracuje nad tym, aby jakość
wody w gminie Choroszcz spełniała dopuszczalne normy jakościowe i ilościowe – tłumaczy Prezes ZECWiK Mariusz
Wróbel. Sieć wodociągowa jest systematycznie płukana, a nowa
stacja uzdatniania wody jest pod nieprzerwaną kontrolą służb
ZECWiK i Sanepidu – dodaje. Ale jesteśmy bezsilni, jeśli
mieszkańcy nie myślą o innych i w sposób nielegalny pobierają
wodę z gminnych hydrantów – konkluduje Prezes ZECWiK.

do 30 lipca trwa pierwsza część przygotowanej ekspozycji,
a następnie do 28 sierpnia druga.

Aby przeciwdziałać nielegalnemu procederowi z jednej
strony, a także niezadowoleniu mieszkańców z powodu
złej jakości wody – z drugiej, gmina Choroszcz podjęła konkretne działania: przy udziale straży pożarnej
hydranty w newralgicznych miejscach w gminie Choroszcz zostały zaplombowane. Pozostałe także będą
sukcesywnie zabezpieczane.
Hydranty, które zostały zaplombowane, znajdują się
na prywatnych posesjach. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieuprawnego zerwania plomb, grożą
konsekwencje karne i finansowe.
Zarząd ZECWiK

Apel o pomoc pogorzelcom z Krupnik Zakończył się długotrwały spór sądowy wewnątrz Spółdzielni Mieszkaniowej
w Choroszczy
innymi stwierdził, że: „Sąd I instancji wydał trafne roz-

Z

wracamy się do wszystkich ludzi dobrej
woli z apelem o udzielenie pomocy rodzinie
poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki wybuchł we wtorek 23 lipca w godzinach popołudniowych w Krupnikach.

Z

Pożar strawił całe poddasze, pozostała część domu jest
także uszkodzona z powodu pożaru i akcji gaśniczej,
w której brały udział: Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze
Nr 3 i Nr 4 Państwowej Straży Pożarnej, jednostki OSP
Barszczewo, Choroszcz i Klepacze.

akończył się długotrwały spór sądowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Choroszczy a poprzednim Zarządem Spółdzielni. Przypomnijmy:
przedmiotem sporu były parkingi wybudowane
przez poprzedni Zarząd Spółdzielni przy blokach
spółdzielczych nr 1, 1A i 1B przy Alei Niepodległości, które, zdaniem obecnego Zarządu, zostały wybudowane nielegalnie, a ich budowa była nieuzasadniona. Z powyższych powodów obecny Zarząd
domagał się od byłego Zarządu zapłaty 75 tys. zł.

Stąd też gorący apel i prośba do wszystkich, którzy chcą
i mają możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym.
Wsparcia można dokonać poprzez wpłaty na specjalnym subkoncie na stronie: pomagam-popieram.
pl/potrzebujacy/stracony-dobytek
UM

W dniu 13 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego
w Białymstoku z dnia 1 marca 2018 roku i tym samym oddalił apelację Spółdzielni. Sąd Okręgowy oddalił wszystkie zarzuty obecnego Zarządu, uznając je
za chybione bądź bezzasadne. Sąd Okręgowy między

strzygnięcie na podstawie wszechstronnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, a odmienne
twierdzenia apelacji nie mogły zyskać aprobaty”, podniósł także, że obecny Zarząd Spółdzielni nie wykazał
żadnego naruszenia któregokolwiek ze wskazywanych
przepisów prawa czy postanowień Statutu Spółdzielni,
stąd też nie wykazał ani jednej z przesłanek odpowiedzialności członków ówczesnego Zarządu za zaistniałą
sytuację.
Wyroki sądów obu instancji dla obecnego Zarządu
Spółdzielni są nie tylko niekorzystne, lecz wręcz druzgocące – zarówno w kwestii merytorycznej, jak też
finansowej. Spółdzielnia w Choroszczy nie dość, że nie
otrzyma żądanej – bez uzasadnionego powodu – kwoty
75 tys. zł, to będzie musiała ponieść koszty związane
z postępowaniem sądowym. Same koszty zastępstwa
procesowego w obu instancjach Sądy ustaliły na łączną kwotę 30 543 zł! A jakie były całkowite koszty tego
sporu poniesione przez obie strony?
fot. foter.com
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C

ztery dni wypełnione bogactwem różnorodnych wydarzeń: tak oto minęły
nam 38. Dni Choroszczy! Wszyscy miłośnicy grodu nad Horodnianką, w dniach 6-9
czerwca mogli skorzystać z przygotowanych
atrakcji!
6 CZERWCA (czwartek)
Dni Choroszczy rozpoczęły się już w czwartek o godzinie 17:00, w Letniej Rezydencji Branickich. Inauguracją
dni było sympozjum historyczne pn. „100 lat niepodległości Choroszczy”. W lutym, podczas oficjalnych
uroczystości Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Choroszczy poznaliśmy wydarzenia z historii narodowej
i lokalnej towarzyszące temu niełatwemu, ale wyczekiwanemu procesowi. Tym razem zebrani mogli poznać
sylwetki włodarzy i gospodarzy sprawujących opiekę
nad gminą Choroszcz przez ostatnie 100 lat. Oprócz
samego sympozjum miało miejsce przekazanie klucza
do miasta na ręce Dyrektora M-GCKiS przez Burmistrz Choroszczy Roberta Wardzińskiego.
7 CZERWCA (piątek)
Piątek rozpoczęliśmy od spotkania z Krystyną Bezubik
– pisarką i nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem,
w Bibliotece Publicznej w Choroszczy. Spotkanie autorskie odbyło się o godzinie 11:00. Tłumnie przybyli
mogli dowiedzieć się jak pisać aby inni chcieli to czytać.
Podczas Dni Choroszczy poprowadziła ona warsztaty
pt. „Siła kobiecych marzeń”.
Kolejnym wydarzeniem było Oficjalne otwarcie Rynku
11 Listopada w Choroszczy. O godzinie 13:00 wszyscy
zebrani wspólnie dokonali otwarcia rynku. Uroczyste
otwarcie rynku nastąpiło przy udziale władz miejskich,
wojewódzkich i powiatowych, a także zaproszonych
gości i samych mieszkańców. Piękny, elegancki, nowoczesny – takie określenia najczęściej słyszymy o nowym
zrewitalizowanym Rynku 11 Listopada w Choroszczy.
Tradycyjnie było przecięcie biało-czerwonej szarfy,

„Gazeta w Choroszczy”
38. Dni Choroszczy za nami!

a także wystrzały z armaty na cześć Rynku oraz wyremontowanych ulic w centrum miasta (Mickiewicza,
Dominikańskiej, Sienkiewicza).
Kolejną atrakcją tym razem dla miłośników strzelania
był Turniej strzelecki o puchar Burmistrza Choroszczy. Który miał miejsce o godzinie 17:00 w Strzelnicy
w Szkole Podstawowej w Choroszczy.
Wieczór także obfitował w wydarzenia. Rozpoczęliśmy
go od 18:00 finisażem projektu „Ucieczka z szuflady”
gdzie podsumowaliśmy dotychczasową działalność
galerii M-GCKiS uruchomioną w ramach projektu
„Ucieczka z szuflady”. Na koniec piątkowego dnia na
miłośników sztuki czekał Spektakl „Granica” Teatru
Harmyder (Ukraina). Wszystkie historie życiowe, na
podstawie których pisano scenariusz spektaklu „Granica” są prawdziwe. Widzowie mogli doświadczyć tego,
że fabuła przedstawienia oparta jest na opowieściach
pięciu kobiet, które, uwikłane w problemy egzystencjalne, odkrywają najbardziej intymne i bolesne przeżycia.
Odzwierciedlały one refleksje nad stanem świadomości społecznej i przezwyciężaniem barier wynikających
z mentalności Ukraińców i Polaków. Honorowy Patronat nad spektaklem objął Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku.
8 CZERWCA (sobota)
Sobotę rozpoczął Rodzinny Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Choroszczy, na którym zgromadzeni wędkarze walczyli o tytuł najlepszego. Wydarzenie
odbyło się na terenie „Kominowego Bajora”. Chwilę
później tj. od godziny 11.30 w tym samym miejscu odbył się Piknik Rodzinny „Razem Możemy Więcej” prowadzony przez animatorów z KLANZY – odział Białystok. Na uczestników czekało mnóstwo ciekawych
i rozwijających działań, stoisko zmysłów, stoisko dużych gier planszowych, tańce integracyjne, zabawy
z chustą animacyjną.
Wieczorem odbył się Koncert Główny – GALA DISCO na Rynku 11 Listopada, na który mimo upalnej,
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a później burzowej pogody tłumnie przybyli mieszkańcy Choroszczy. Był to pierwszy koncert na wyremontowanym rynku. Uczestnicy bawili się przy muzyce
zespołów Tvister, Nexx Dance, Szafis oraz Avanti. Natomiast na koniec imprezy, przy świetle księżyca mogli podziwiać pokaz ognia przygotowany przez grupę
„Jama” z Ełku.
9 CZERWCA (niedziela)
Ostatni dzień świętowania, to niedziela. W tym dniu
zorganizowane zostały dwie atrakcje. Pierwszą był koncert jubileuszowy 15-lecia zespołu „Rytmy Czasu”, na
który tłumnie przybyli mieszkańcy gminy. Odbył się on
o 18:00 na auli M-GCKiS w Choroszczy. Grupa wokalna zaprezentowała swoje hity, jak i nowy materiał,
w tym anglojęzyczny. Podczas prób do koncertu nad
przygotowaniem wokalistek czuwał prof. Cezary Szyfman. Był to czas nie tylko muzyki, ale i wspomnień
o historii zespołu. Fani muzyki sakralnej również znaleźli coś dla siebie, ponieważ o godzinie 19:00 na terenie kościoła parafialnego odbył się koncert w ramach
Festiwalu Cameralis et Sacralis, gdzie wystąpili: Dariusz
Hajdukiewicz – organista, oraz Rafael Gabriel Przybyły
– oboista barokowy.
Podczas tegorocznych Dni Choroszczy odbyła się wystawa świetlic Terenowych Centrów Kultury z Konował i Złotorii. Prezentuje ona prace powstałe podczas
warsztatów w świetlicach. Wystawę prezentującą rysunki, prace rękodzielnicze i ręcznie robioną biżuterię
można zobaczyć jeszcze do końca czerwca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Działalność świetlic została sfinansowana ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Kultura Dostępna” oraz ze środków Gminy Choroszcz. Kolejne Dni Choroszczy już za rok. Jednak w naszej pamięci wspomnienia po tegorocznych
dniach zostaną na bardzo długo.
Dziękujemy, że byliście z nami!!!
Do zobaczenia za rok!
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Moc atrakcji podczas Choroszczańskiego Dnia Dziecka

O

akacje trzeba zacząć z przytupem!
bchody Choroszczańskiego Dnia Dziecka, jak co roku odbyły się przy współpracy
Dlatego 19 czerwca wraz z BurmiMiejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz parafii pod wezwastrzem Choroszczy zaprosiliśmy
niem św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy. 2 czerwca, tuż po
mieszkańców nad Kominowe Bajoro. W at- mszy na błoniach św. Jana Pawła II, na całe rodziny czekała moc atrakcji.
mosferze zabawy i radości rozpoczęliśmy czas
Były dmuchane zamki, puszczane były bańki, a także jak w ubiegłym roku bajkowa ciuchcia, która tak samo jak
wakacyjnej beztroski.
Najważniejsze, by wakacje spędzić bezpiecznie w atmosferze zabawy i odpoczynku. W środowe popołudnie 19 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się na Kominowym Bajorze, by przypomnieć sobie o tym i wspólnie
świętować zakończenie roku szkolnego. Imprezę otworzył Burmistrz Choroszczy. Robert Wardziński wręczył
dyplomy uczestnikom Klubu Soczewka, którzy jak
co środa spotkali się w ramach zajęć, by uroczyście je
zwieńczyć. Równocześnie była to okazja do podziękowania panu Burmistrzowi za pracownię fotograficzną,
co w imieniu dzieci zrobił dyrektor Przemysław Waczyński. Czas zabawy organizowały panie animatorki.
Było przeciąganie liny, przechodzenie pod nią, zabawy
z balonami z wodą, czy chustą animacyjną. Ochłodę
niosła nie tylko kurtyna wodna, ale i lody, którymi częstował Burmistrz. Do stałego wachlarza atrakcji wpisały się duże bańki mydlane, które przyniosły wiele
radości. Atrakcją sportową był pokazowy mecz Beach
Soccera, czyli plażowej odmiany piłki nożnej. W meczu wzięły udział gminne drużyny Lambada Choroszcz
i Izbiszcze, które za udział otrzymały puchary i medale, a kopnięcie rozpoczynające grę wykonał Burmistrz.
W meczu górą była drużyna Izbiszcz, a w dodatkowo
rozegranych rzutach karnych lepsza okazała się Lambada. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Adama
Dziejmę z Izbiszcz.

wcześniej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na dniu dziecka nie zabrakło również Ochotniczej Straży
Pożarnej z Choroszczy, która pojawiła się przy wsparciu policji, która również uczestniczyła w obchodach. Wszyscy chętni mogli zobaczyć pokaz sprzętu, a nawet usiąść za kierownicą wozu strażackiego. Ponadto na scenie prezentowały się mali artyści. Oprócz wyżej wymienionych atrakcji, równocześnie trwały pokazy na scenie. Wystąpiły
m.in. dzieci z przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II oraz Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Czerwone Serduszko. Na scenie nie zabrakło także pokazów tanecznych. Na scenie zaprezentowały się dwie grupy
tańca nowoczesnego, które na co dzień chodzą na zajęcia do Julii Kaczorowskiej w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy. Wystąpiły też dzieci szlifujące swoje talenty pod okiem Pani Danieli Rzeszot
z klasy baletowej. Dodatkowo można było także skorzystać z różnego rodzaju animacji przygotowanych specjalnie dla dzieci, nad czym czuwała Biblioteka Publiczna w Choroszczy. Rozdawane były lody i lizaki, które jak
zawsze w mig się rozeszły.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Proboszczowi parafii w Choroszczy ks. Leszkowi Strukowi oraz Burmistrzowi Choroszczy za wsparcie. Podziękowania również należą się Przedszkolu Samorządowemu im. Jana Pawła
II, Niepublicznemu Żłobkowi i Przedszkolu Czerwone Serduszko za przygotowane występy. Nie zapominamy
także o harcerzach i młodzieżowej radzie miejskiej i ich pracy wolontariackiej.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Miło spędzony czas niech będzie wróżbą pięknych
i bezpiecznych wakacji. Mamy nadzieję, że spotkamy
się na pożegnaniu lata w tym samym, a nawet większym
gronie – cali, zdrowi i wypoczęci!
Festyn został dofinansowany ze środków gminy Choroszcz w ramach Gminnego Programy Profilaktyki
Uzależnień na terenie gminy Choroszcz.

„Układanka” na zakończenie projektu „Ucieczka z szuflady”

O

statnia z szuflady uciekła Paulina
Cholewska. Wystawa pt. „Układanka” otworzona została 27 maja 2019
roku. Można było ją oglądać w Galerii Centrum Kultury w Choroszczy.

„Układanka” to barwne, emocjonalne obrazy autorstwa
Pauliny Cholewskiej. Młoda artystka pochodzi z gminy Choroszcz. Od wielu lat działa artystycznie. Swoją
przygodę z malowaniem zaczęła od szkiców. Później
spod jej pędzla wyszły abstrakcje – barwne plamy, które
są pewnym rodzajem artystycznej łamigłówki. Kolory
na niektórych płótnach uzupełnia blask zatopionych
w farbie drobinek, co daje wrażenie ruchu na obrazie.
Błyszczące elementy są urokliwe i pięknie odbijają światło najadając barwnym kleksom głębi. Artystka cały
czas operuje plamami kolorów. Część z nich tworzy

abstrakcje, a inne układają się w kwiatowe kompozycje.
Wernisaż, który odbył się 27 maja, zgromadził grono
miłośników sztuki, którym szczególnie przypadły do
gustu prace Pauliny Cholewskiej. Sympatyczna i otwarta artystka chętnie dzieliła się swoimi przeżyciami oraz
opowiadała o procesie twórczym. Wystawa zamknęła
cykl wernisaży w ramach projektu „Ucieczka z szuflady” sfinansowanego ze środków Fundacji „ORLEN –
DAR SERCA” w ramach programu „Moje miejsce na
Ziemi”.
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O zajęciach bibliotecznych

Z

akończyliśmy biblioteczne zajęcia dla
dzieci, poranne czytanie z malowaniem i kreatywną plastykę prowadzoną
przez instruktorkę Olgę Szutkiewicz-Gola.
Zajęcia te miały na celu przybliżyć najmłodszym przestrzeń Biblioteczną, zachęcić do obcowania z książkami, na co dzień, a co najważniejsze rozwijać wyobraźnię
i twórczy potencjał znajdujący się w każdym dziecku.
Podopiecznym została stworzona przestrzeń do swobodnego twórczego działania, częstokroć inspirowanego czytaną przez prowadzącą książką. Ekologiczne
konstrukcje kartonowe, malowanie różnorodnymi
technikami plastycznymi, czytanie, słuchanie i oglądanie książek, tego wszystkiego miały szansę doświadczyć
dzieci uczęszczające na zajęcia.
O.SzG

Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki

C

Dyplom dla najmłodszych czytelników

7

czerwca w ramach 38 obchodów Dni
zy pierwsza wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe
Choroszczy, gościliśmy w Bibliotece Pużycie? Wierzymy, że tak! Nawyk codziennego czytania z dzieckiem oraz regularnego
blicznej w Choroszczy Krystynę Bezubik
odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najwcześniejszych lat życia dziecka, – doktora literaturoznawstwa, pisarkę, nauczydlatego zaprosiliśmy rodziców trzylatków, żeby wspólnie ze swoimi Maluchami odebrali w bi- cielkę z wieloletnim doświadczeniem. Swoje
bliotece wyjątkowy prezent.
teksty publikowała w „Fa-arcie”, „Epei”, „Zupełnie Innym Świecie”, przez wydawnictwo
W przygotowanej dla nich „Wyprawce Czytelniczej” znalazły się: książka „Pierwsze wiersze dla…” (antologia Nowy Świat wydała tomik opowiadań pt. „Powierszy wybitnych polskich poetów), poradnik „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” przypo- dróż”. Prowadzi swój blog firmowy. Na swoje
minający o korzyściach wynikających z czytania oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wikursy pisania zaprasza osoby, które są gotowe
zytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelwypuścić swoje teksty z szuflady lub marzą, by
nik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece, podczas której zostały pisać, ale nie wiedzą, jak zacząć.
zapisane do biblioteki i stały się pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego. Następna edycja projektu „Mała
książka, wielki człowiek” rusza we wrześniu! Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do
naszej Biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
(BP)

Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki Pani Bezubik poprowadziła warsztaty pt. „Siła kobiecych marzeń”. Na początku spotkania każdy z klubowiczów
miał za zadnie napisać swoje marzenia, a później autorka próbowała nam przekazać, od czego należy zacząć,
aby te marzenia się spełniły. Również bardzo ciekawie
opowiadała o swojej twórczości, jak powstają jej kolejne książki.
Na koniec spotkania było dużo pytań do gościa, można
było nabyć książki autorki oraz otrzymać autograf.
(BP)
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ski wręczał każdemu artyście różę w podziękowaniu za
występ. Oprócz gitary były także występy połączone
z perkusją. Dlatego też chwilami było naprawdę głośno. Całość zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Chętnych do podjęcia nauki gry na pianinie, gitarze
lub perkusji zapraszamy już w nowym roku szkolnym!
Wiek nie gra żadnej roli i na rozwijanie swoich pasji
nigdy nie jest za późno!

Doroczny koncert Pracowni Muzycznej

14

czerwca 2019 r. w galerii M-GCKiS odbył się koncert na zakończenie sezonu Pracowni Muzycznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy. Zaprezentowali
się uczennice i uczniowie klasy pianina
pana Michała Szymczuka oraz klasy gitary
i perkusji pana Jacka Bartnickiego.

Pianiści grali głównie repertuar klasyczny, w przestrzeni galerii rozlegały się dźwięki pianina, nieraz bardzo
trudnych utworów. Młodzi adepci sztuki pianistycznej
dzielnie radzili sobie z instrumentem. Wśród gitarzystów dominowały melodie bardziej popularne. W niektórych z nich swoim głosem wspierał uczniów pan
Jacek. Dyrektor Centrum Kultury Przemysław Waczyń-

„Z miłości do Joey” – pokaz plenerowy na Rynku w Choroszczy

A

ni późna pora, ani letni deszcz nie
odstraszyły choroszczan. W sobotni
wieczór 6 lipca na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy miała miejsce pierwsza plenerowa projekcja filmu po renowacji miejsca. Film
„Z miłości do Joey” poruszył serca widzów.

Film „Z miłości do Joey” (2016, reż. Rory Feek) to
historia małżeństwa oczekującego narodzin dziecka.
Gdy na świat przyszła ich córka rodzice zostali bardzo
uszczęśliwieni. Chwile radości nie trwały długo, gdyż
okazało się, że dziewczynka cierpi na Zespół Downa,
a jej matka zapadła na nowotwór. Rozpoczęła się walka o życie tytułowej Joey. Przez ponad godzinny pokaz
film nie pozwalał na nudę. Historia w nim przedsta-

wiona była oparta na faktach, co sprawiało, że film był
bardzo autentyczny i pozwalał wejść widzom w przeżywanie emocji bohaterów.
Mimo późnej pory i mżącego deszczu film zgromadził
ponad czterdziestoosobową grupę widzów. Dziękujemy
księdzu proboszczowi parafii pw. Św. Jana Chrzciciela
i Stefana Męczennika w Choroszczy Leszkowi Strukowi
za umożliwienie wyświetlenia filmu na fasadzie klasztoru. Dziękujemy za obecność i ciepłe napoje księdzu
Sebastianowi Sumowi. Dziękujemy Akcji Katolickiej
z Choroszczy za współpracę przy organizacji pokazu
oraz gminie Choroszcz za sfinansowanie działania ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień
na terenie gminy Choroszcz.
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Z

apowiada się teatralna feta, która połączy
kino i teatr. 20 i 21 sierpnia w Choroszczy
zagości Kino Manualne, czyli projekt Walny – Teatr. Znana już choroszczańskiej publiczności formacja przyjedzie z warsztatami, spektaklami i pokazami. Na wszystkie wydarzenia wstęp
jest wolny!
Dwa spektakle, warsztaty i pokaz teatralny – II połowa
sierpnia będzie prawdziwym świętem teatru na Rynku
11 Listopada w Choroszczy. 20 i 21 sierpnia przyjeżdża
projekt Kino Manualne. To metoda animacji rysunku
umieszczonego na kalce przy pomocy rzutnika. Kino
Manualne łączy w sobie animację, teatr, rysunek, a przy
tym jest niesamowicie łatwe i przyjemne w realizacji.
Prowadzący zapowiadają, że każdy rysunek wygląda
w Kinie Manualnym jak dzieło sztuki, więc potrzebne
są przede wszystkim chęci. Na warsztatach grupa chętnych zapozna się z metodą Kina Manualnego, stworzy
autorski spektakl i zaprezentuje go w pokazie. Dodatkowo na Rynku 11 Listopada w Choroszczy Walny Teatr zaprezentuje dwa przedstawienia „Cudowni mężczyźni z korbką” i „Błędny Rycerz”.

U

Teatralna feta

Harmonogram:
20 sierpnia 2019:
Scena w przyczepie /Rynek 11 Listopada/
12:00 / 12:30 / 13:00 – spektakl „Cudowni mężczyźni
z korbką” (Walny Teatr)
13:00 – warsztaty Kina Manualnego (w Centrum Kultury w Choroszczy)*
16:00 – pokaz powarsztatowy
21 sierpnia 2019:
19:00 – spektakl „Błędny Rycerz” (Walny Teatr)
*Zapraszamy do zapisów na warsztaty Kina Manualnego w biurze Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Wszystkie wydarzenia w ramach Kina Manualnego są
bezpłatne – zapraszamy!
„Cudowni mężczyźni z korbką” – Jeszcze pięćdziesiąt lat temu małe miasta i wsie objeżdżały objazdowe
kina. Dziś nie ma ani tych kin ani artystów tego kina.
Pozostał tylko mit objazdowego artysty. Do niego nawiązuje tytuł przedstawienia. Spektakl w teatrze – przy-
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czepie realizowany jest w autorskiej technice teatru
cieni nazwanej kinem manualnym. Spektakl zrealizowany został wokół wierszy autorstwa Andrzeja Waligórskiego, w których bohater popularny, niejaki Dreptak,
w różnych okresach i miejscach historii przeżywa różnorakie perypetie. I te perypetie Dreptaka są tak głęboko osadzone w historii Polski, że stają się zarazem
perypetiami Polaka. Spektakl można kilkukrotnie powtarzać, ponieważ w przyczepie jednorazowo mieści
się czterdzieści osób.
„Błędny Rycerz” – spektakl ucznia o mistrzu, Sancho Pansy o Don Kichocie, realizowany w autorskiej
technice kina manualnego czyli szkiców poruszanych
zmiennym światłem i ruchem obrazu. Aktorami dramatu są rysunki Sancho Pansy – analfabety do piśmiennego i zmarłego Don Kichota, z którym onegdaj przeżyli wiele interesujących przygód. Sancho porównuje
swego Pana do Chrystusa, co jego pijaka i prymitywa
nobilituje do roli apostoła, której to roli Sancho stara
się sprostać. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie
Teatr Okno z Supraśla

Świetlice Terenowe w Gminie Choroszcz

dowodniono naukowo, że w doborowym
towarzystwie i przy ciekawie spędzonym
czasie, czas szybciej płynie. Uczestnicy
świetlic z Barszczewa, Złotorii i Konował mają
możliwość spędzania od kwietnia bieżącego roku
do końca listopada wspólnie czasu na różnych
interesujących zajęciach. Świetlice zostały dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzącego z funduszu promocji kultury. Wkład własny finansowy do projektu
wniosła gmina Choroszcz.
Do świetlic przychodzi wesoła, zdolna, kreatywna,
energiczna i chętna do działania grupa dzieci i młodzieży. W kwietniu na zajęciach uczestnicy mieli możliwość
rozwijania pasji zarówno plastycznych, kulinarnych, jak
i sportowych. Kwietniowe zajęcia rozpoczęły się od
wspólnego stworzenia kodeksu świetlic i namalowania pierwszych prac do ich własnej galerii. Korzystając
z pierwszych dni pięknej pogody starali się jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Poprzez aktywność sportową staramy się przekazywać dzieciom
i młodzieży dobre wartości, nauczyć efektywnego
i zdrowego spędzania czasu z rówieśnikami. Innymi
słowy łączymy przyjemne z pożytecznym. Nie zabrakło nam też czasu na przygotowywanie przepysznych
deserów i poznawanie przepisów, z których gotowały
nasze mamy, czy babcie. Najlepsze jak się okazało, było
testowanie smaku tych potraw, o czym świadczyła frekwencja podczas zajęć.

Zaś w maju uczestnicy skupili się na działalności rękodzielniczej. Tym sposobem spod ich rąk wyszła niepowtarzalna kolekcja kolczyków z modeliny, naszyjników
i bransoletek z kolorowych koralików, a nawet włóczki.
Dodatkowo każda z osób uczestniczących zaprojektował swój emblemat i umieściła go na ekologicznej
lnianej torbie. Efekty pracy można było oglądać podczas Dni Choroszczy, a wystawę zobaczyć w Centrum
Kultury.
W czerwcu odbyła się wycieczka do „Ziołowego Zakątka” we wsi Koryciny, w którym życie wydaje się
zwalniać i toczyć swoim leniwym tempem. Wśród tych
przepięknych terenów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego
zbioru ziół, uczestnicy komponowali własne mieszanki
herbaciane. Niewątpliwym zainteresowaniem zwłaszcza najmłodszych uczestników wycieczki cieszył się

plac zabaw oraz mini zoo, gdzie można było pobawić
się między innymi z kozami, nakarmić króliki i świnki morskie. Po pełnym wrażeń przemierzaniu ścieżek
edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego każdy mógł skosztować oryginalnych smaków przepysznych tradycyjnych lodów.

Kulminacją ostatnich wielotygodniowych przygotowań
było świetlicowe wydarzenie „EKO- moda”, czyli pokaz mody recyklingowej, które miało miejsce 11 lipca.
Włożony trud zaowocował piorunującym efektem.
Gospodarzem wydarzenia była świetlica w Złotorii.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać stroje z materiałów do recyklingu. Liczyła się estetyka wykonania
i kreatywność. W ruch poszły, więc worki foliowe, reklamówki, nakrętki, plastikowe butelki, gazety, tektura,
itp. Uczestnicy popisali się ogromną wyobraźnią i zaangażowaniem. Każdy strój był przemyślany i wyrażał
jego osobowość. Każdemu występowi towarzyszyła też
autorska choreografia. W konkursie zwyciężyła świetlica w Barszczewie. Drugie miejsce zajęła świetlica
w Konowałach, trzecie zaś świetlica w Złotorii. Każda
grupa dostała pamiątkowe dyplomy i nagrody. Jednak
w tym wszystkim nie najważniejsze były osiągnięcia,
ale idea przyświecająca całemu wydarzeniu jak i radość płynąca z twarzy uczestników jak i ich rodziców.
Świetną zabawę podkreślały szerokie uśmiechy i długie
wspólne rozmowy.
Wiele wrażeń już za nami, ale dla tych którzy jeszcze
do nas nie dołączyli mamy dobrą wiadomość, można
jeszcze dołączyć do naszych świetlic znajdujących się
w trzech miejscowościach: Barszczewie, Złotorii i Konowałach, do czego serdecznie zachęcamy. Ze swej
strony gwarantujemy niezapomniane atrakcje, nowe
przyjaźnie, doskonałą zabawę, masę niespodzianek
i ogromną dawkę endorfin, które naładują pozytywną
energią na długi okres czasu.
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Druga edycja Festiwalu Wzajemności

W

akacyjny Festiwal Wzajemności wystartował. Tegoroczna edycja przebiega głównie na Rynku 11 Listopada w Choroszczy. Zapraszamy do udziału!

Odświeżony Rynek 11 Listopada w Choroszczy zaczyna tętnić życiem. W ciągu dnia przebywa tam wielu mieszkańców i turystów. By uatrakcyjnić im wakacje zapraszamy w każdy wtorek i czwartek na zajęcia,
warsztaty i animacje. Od 13 do 15 będzie tam dwoje
animatorów z Centrum Kultury, którzy zatroszczą się o
kreatywnie spędzony czas.
Dodatkowo będą organizowane wydarzenia: pokazy filmów, koncert, spektakle.
Zapraszamy do udziału!

M

Mural ocalony! Historia Choroszczy w pigułce widnieje na ścianie garażu

ural historii miasta od 1459 roku odzyskał blask. Znów możemy podziwiać go w pełnej krasie i przenieść
się do czasów Chodkiewiczów, Branickich,
Moesów.
Namalowany w 2010 roku mural powstał przy współpracy Fundacji Spe Salvi i Błażeja Rusina. Na ścianie
garażu przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Mickiewicza pojawiły się scenki z wielowiekowej historii
Choroszczy: gród na skraju puszczy z czasów pierwszych Chodkiewiczów, nadanie praw miejskich, letnia
rezydencja hetmana Branickiego, fabryka sukna i kortu, cerkiew Opieki Marki Bożej i kościół pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, który wznieśli
dominikanie.
Przez blisko dekadę mural przypominał mieszkańcom
o ich korzeniach. Nadgryziony zębem czasu tracił swój
czar. Dzięki wsparciu Burmistrza Choroszczy udało
się go odnowić, by przez kolejne dziesięciolecia mówił
o pięknej historii miasta i był atrakcją turystyczną. Błażej Rusin, autor muralu, przez kilka dni pracował nad
malunkiem. W efekcie mural prezentuje się lepiej, a to
za sprawą detali, które autor dodał do pierwotnej wersji. Dzięki tym zabiegom mural jest jeszcze piękniejszy
i zaprasza w podróż przez wieki.
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Znamy terminarz Narwi Choroszcz Agnieszka Garbowska zawodniczką Piotr Wasiluk wicemistrzem Francji
KPP Bydgoszcz - Gratulujemy!

C

horoszczanka - Agnieszka Garbowska postawiła kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze. 17-latka została właśnie zawodniczką
Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz, który w
zakończonym niedawno sezonie został mistrzem I
ligi i awansował do Ekstraligi Kobiet.

P

odlaski Związek Piłki Nożnej opublikował
terminarze na nadchodzący sezon. Jak wiemy Narew Choroszcz wystawi dwie drużyny. „Jedynka” będzie grała w Lidze Okręgowej
liczącej 16 drużyn, a rezerwy zagrają w 13-zespołowej A-klasie. Terminarze poniżej:
Narew Choroszcz: Klasa Okręgowa:
10 sierpnia: Piast Białystok (w)
17 sierpnia: Orzeł Kolno (d)
24 sierpnia: UM Krynki (w)
31 sierpnia: Czarni Czarna Białostocka (w)
7 września: Rudnia Zabłudów (d)
14 września: Magnat Juchnowiec Kościelny (w)
21 września: KS Śniadowo (d)
28 września: KS Grabówka (w)
5 października: Hetman Tykocin (d)
12 października: Orlęta Czyżew (w)
19 października: Unia Ciechanowiec (d)
26 października: Konar Kora Korycin (w)
2 listopada: MKS Mielnik (d)
9 listopada: Puszcza Hajnówka (w)
16 listopada: Pomorzanka Sejny (d)
Narew II Choroszcz: A-klasa:
24 sierpnia: KS Sokoły (d)
31 sierpnia: Korona Dobrzyniewo Duże (w)
7 września: Jastrząb Knyszyn (d)
14 września: Jasion Jasionówka (w)
21 września: Grab Janówka (d)
28 września: GKS Stawiski (w)
5 października: Włókniarz Białystok (d)
12 października: Supraślanka Supraśl (w)
19 października: Sudovia Szudziałowo (d)
26 października: Polonia Raczki (w)
2 listopada: Pogranicze Kuźnica (d)
9 listopada: Pasja Kleosin (w)

Agnieszka jest wychowanką Narwi Choroszcz gdzie rozpoczynałaswojąpiłkarskąprzygodęgrającrazemzchłopcami,
w 2014 roku przeniosła się do „kobiecego” Włókniarza
Białystok, a następnie do I-ligowego Unifreeze Górzno
skąd trafiła właśnie do KPP Bydgoszcz. Gratulujemy
i życzymy powodzenia!
Mamy też kilka słów od Agnieszki, która na naszych
łamach chciała podziękować kilku osobom: Pragnę podziękować trenerowi Narwi Choroszcz, trenerowi Włókniarza
Marcinowi Augustynowiczowi, trenerowi Unifreeze Grzegorzowi Bale oraz Panom Pawłowi Sokół , Mariuszowi Danilukowi, Mariuszowi Jarockiemu i całej mojej rodzinie, że mnie tak
wspiera. Pozdrawiam i bardzo dziękuję – Agnieszka
WJ

R

eprezentujący Club Badminton Aulnay Sous
Bois występujący we francuskiej ekstraklasie
badmintona Piotr Wasiluk w zakończonym
sezonie wywalczył wicemistrzostwo Francji!
Klub Aulnay Sous Bois wygrał wszystkie mecze w sezonie
zasadniczym, a w play-offachm, w półfinale pokonał 5-1
Aix Universite Club Badminton, zwyciężając 5:1, a w finale zmierzył się z Badminton Club Chambly Oise, który
zdobywał mistrzostwo Francji w ostatnich 5-latach. Mecz
minimalnie 5-4 wygrała drużyna dotychczasowego mistrza. Jest mały niedosyt ale też wielki sukces. Gratulujemy!
WJ

WJ

Rozgrywki Wakacyjnej Ligi Szóstek

W

wakacyjnych rozgrywkach piłkarskich
„O Puchar Dyrektora M-GCKiS” bierze
udział 7 drużyn: obrońca tytułu – Kopnij Babkę w Czapkę, LZS Choroszcz, Izbiszcze,
Coco Jambo, Promotech, Zaczerlany i Chorten.
Po dwóch kolejkach liderują Izbiszcze i LZS Choroszcz, które mają komplet 2 zwycięstw. Rozgrywki trwają do końca sierpnia. Więcej informacji
znajduje się na: www.m-gckis.ligspace.pl.

Open Mix fitness na „Orliku”

B

ezpłatne otwarte zajęcia fitness na „Orliku”
w każdy poniedziałek i środę wakacji, zawsze
o 19:00. Może przyjść każdy chętny. Zapraszamy!

Zajęcia są finansowane ze środków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
na terenie gminy Choroszcz.
WJ
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Gminne drużyny poznały rywali w Pucharze Polski

Z

namy pary I rundy Pucharu Polski na szczeblu
województwa podlaskiego. Do rozgrywek przystąpi 5 gminnych drużyn – od I rundy zmagania
zaczną Narew II Choroszcz, LZS Choroszcz, Lambada
Choroszcz i Izbiszcze, a od II rundy dołączy „okręgówkowa” Narew Choroszcz.

Podlaski ZPN postanowił, że w I rundzie dojdzie do „gminnego” pojedynku gdyż Narew II Choroszcz zagra z Izbiszczami,
Lambada Choroszcz zagra z A-klasowymi KS Sokoły, a LZS
Choroszcz pojedzie do Łap na mecz z miejscową Pogonią.
Mecze odbędą się w dniach 17-18 sierpnia – o dokładnych
terminach poinformujemy w naszym internetowym serwisie.
WJ

Narew Choroszcz z awansem do Ligi Okręgowej

D

rużyna seniorów Narwi Choroszcz w zakończonym w czerwcu sezonie A-klasy wywalczyła
awans do Klasy Okręgowej Seniorów.

Izbiszcze liderem Ligi Gminnej

O

d maja trwają rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej. Po 12 kolejkach liderem są Izbiszcze, które
prowadzą z 7 punktową przewagą nad kolejnym zespołem.

Zawodnicy trenera Grzegorza Pieczywka zajęli w tabeli 2 miejsce z bilansem 18 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki – najlepszym
strzelcem drużyny był Łukasz Andzielewicz z 13 trafieniami.
WJ

PW klasyfikacji strzelców prowadzi zawodnik „zielono-czarnych” Rafał Olsiejwicz, który ma na koncie 19 trafień. Cały
terminarz, składy i statystyki znajdują się na stronie rozgrywek:
www.ligagminna.ligspace.pl.
WJ

