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Nowe BiKeRy
w Choroszczy
Już możemy korzystać z rowerów
publicznych BiKeR. Zapraszamy do
zapoznania się z nowościami.
Sezon trwa do 30 XII br.
s. 2

Gmina Choroszcz
na czele stawki
Gmina Choroszcz znalazła się
w pierwszej „10” wśród 628 gmin
miejsko-wiejskich w Polsce,
w Rankingu FST za 2019 rok.
s. 6

Sprawna realizacja
inwestycji drogowych

Jarmark
Dominikański 2020

Mimo pandemii COVID-19 i recesji
w gospodarce, Gmina Choroszcz
nie wstrzymuje toczących się oraz
zaplanowanych inwestycji.
s. 15

Co zobaczymy? Czy się spotkamy?
Jakie atrakcje czekają nas w związku
z nieoczekiwaną formułą Jarmarku?
s. 9

Burmistrz Choroszczy z absolutorium i z wotum zaufania

Zdrowych i bezpiecznych
wakacji!

Piąte z kolei absolutorium udzielone przez radnych miejskich Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu,
oraz po raz drugi wotum zaufania – oto jedne z ważniejszych informacji płynących z XV Sesji Rady Miejskiej
w Choroszczy. Podsumowujące rok budżetowy obrady odbyły się w Choroszczy 10 czerwca br.

Życzenia bezpiecznych wakacji chyba
jeszcze nigdy nie były tak zasadne jak
dziś – w tym trudnym dla nas czasie.

Tekst i zdjęcie: UM

Tym bardziej serdecznie życzę wszystkim
Uczniom, Nauczycielom i ich Rodzinom,
aby tegoroczne dni lata, choć
z pewnością będą inne niż dotąd, były
równie interesujące, radosne, bezpieczne
i pełne mądrych przygód. Życzę, abyśmy
na nowo odkryli najbliższą przestrzeń
wokół nas i te rodzaje atrakcji, które do
tej pory wydawały się niedostatecznie
ciekawe czy zajmujące; zobaczmy, może
jednak kryje się w nich nieodkryta przez
nas wartość? Najbliższa okolica może być
naprawdę fascynująca!

Choroszczańscy Radni Miejscy podjęli
jednogłośną decyzję o udzieleniu
absolutorium Burmistrzowi, po
rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania ﬁnansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2019 rok, a wotum zaufania – po
zapoznaniu się z „Raportem o stanie
Gminy Choroszcz za 2019 rok”.
Absolutorium udzielone Burmistrzowi
Choroszczy oznacza, iż radni potwierdzają
prawidłowość działania tego organu
wykonawczego pod względem
ﬁnansowym, w określonym przedziale
czasu. Absolutorium oznacza także brak
zastrzeżeń do prowadzonej przez
Burmistrza gospodarki ﬁnansowej oraz
jest swoistym „zielonym światłem” do
gospodarowania pieniędzmi publicznymi
i zarządzania Gminą w kolejnym czasie.
Choć jest to piąte już absolutorium udzielone

mi od kiedy sprawuję funkcję Burmistrza
Choroszczy i gdyby ktoś pytał, to nie – nie
przyzwyczaiłem się jeszcze – żartuje
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Uzyskana aprobata cieszy za każdym, ale lekka
trema przed sesją nie ustępuje – przyznaje
włodarz Gminy Choroszcz. Współpraca
z radnymi jest, mogę to śmiało powiedzieć:
wzorowa, ale absolutorium to ich opinia – jako
przedstawicieli całej społeczności, i jest oceną
mojej całorocznej pracy – dodaje. Jestem
zadowolony z tego, że radni ufają mi
i akceptują przyjętą strategię ﬁnansową
i rozwojową gminy.
Rok 2019 pod względem inwestycji był rokiem
udanym – wiele udało się zrealizować, jak
choćby budowę świetlicy w Zaczerlanach, czy
Przedszkola w Choroszczy, wykonaliśmy
rewitalizację pl. Brodowicza, zbudowaliśmy
nowe odcinki dróg, np. na trasie ChoroszczJeroniki-Łyski, czy ul. Słoneczną w Porosłach –
wylicza Burmistrz Wardziński. Wiele

kontraktów i umów wówczas podpisaliśmy
i kontynuujemy je obecnie, choć widzimy jak
trudne są czasy. Są to choćby Bulwary
H. Sienkiewicza w Choroszczy czy budowa
szeregu dróg w mieście jak na przykład
ul. 3 Maja wraz z Chabrową, Rumiankową
i Konwaliową. Nasza gmina od kilku dobrych
lat zmienia się, co doskonale widać i odczuwają
to mieszkańcy. I taki trend – ku rozwojowi
jakości życia zamierzamy w Gminie Choroszcz
kontynuować. Dlatego tym bardziej cieszę się,
że radni – poprzez absolutorium i wotum
zaufania dali mi „zielone światło” do
utrzymania osiągniętego tempa rozwoju –
konkluduje Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński.
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński,
tuż po otrzymaniu absolutorium otrzymał
bukiet kwiatów oraz zebrał gratulacje od
radnych, a następnie od współpracowników i partnerów gminy Choroszcz.

Życzę, abyśmy wakacyjny czas
wykorzystali na zacieśnianie relacji
rodzinnych i więzów przyjaźni; bądźmy
uważni, a wobec siebie nawzajem –
wyrozumiali. Przede wszystkim jednak
życzę, abyśmy zdrowi bezpiecznie
rozpoczęli kolejny rok szkolny. Zdrowych
i bezpiecznych wakacji!

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Burmistrz Choroszczy odznaczony

Brązowym Krzyżem Zasługi
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński znalazł się pośród
dziewiętnastu samorządowców, którzy w poniedziałek 8 czerwca br. z rąk
Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrali państwowe
odznaczenia przyznane przez prezydenta RP za zasługi w działalności
na rzecz społeczności lokalnej. Burmistrz Wardziński został
uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi z okazji 30-lecia samorządu
terytorialnego.
Tekst i zdjęcie: UM
To bardzo miła niespodzianka – mówi
Robert Wardziński, włodarz
i gospodarz Gminy Choroszcz.
Przyznane mi odznaczenie, choć
z okazji 30-lecia istnienia w naszym kraju
samorządu terytorialnego, jest swego
rodzaju ukoronowaniem blisko 20 lat mojej
aktywności samorządowej. Jestem
zaszczycony, że znalazłem się w gronie

doświadczonych samorządowców, których
praca i zaangażowanie zostały zauważone
i docenione – dodaje włodarz Gminy
Choroszcz.
Każdy z nas – liderów swoich jednostek
i społeczności wie, że praca w samorządzie
właściwie nigdy się nie kończy i trwa 24
godziny na dobę – przyznaje Burmistrz
Wardziński. Bo nawet jeśli się nie jest

w magistracie, o zarządzanej przez siebie
gminie stale się myśli i rozważa co jeszcze
można zrobić lepiej i skuteczniej. Jak
sprawić, by mieszkańcom żyło się lepiej,
niekiedy znośniej, a gmina była rozwijającym się, tętniącym życiem obszarem.
Dobre słowo czy najmniejszy sukces cieszą,
a oﬁarowane nagrody motywują do
dalszych starań – konkluduje włodarz
Gminy Choroszcz.
Odznaczenia Prezydenta RP zostały
przyznane podlaskim samorządowcom na wniosek Związku Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego
z okazji 30-lecia samorządu
terytorialnego w Polsce. Święto
Samorządu Terytorialnego jest
obchodzone 27 maja – w rocznicę
zorganizowania w 1990 roku
pierwszych, w pełni wolnych
wyborów samorządowych w Polsce.

GAZETA W CHOROSZCZY

Gmina Choroszcz – wzorcowym miejscem retencji wód
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, 20 maja br. gościł uczestników wyjątkowego spotkania,
i w innej niż zwykle scenerii: malowniczo położny jaz w Złotorii w gminie Choroszcz był
wizytowany przez Prezesa Wód Polskich – Przemysława Daca, senatora Mariusza Gromko,
przedstawicieli podmiotów związanych z gospodarką wodną w regionie i kraju, przedstawicieli
Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz włodarzy gmin ościennych: Krypna, Dobrzyniewa
Dużego oraz Tykocina. Powód spotkania? Bardzo istotny: konieczna potrzeba retencji wód.
Tekst i zdjęcie: UM
Jaz w Złotorii był przestrzenią, w której
zorganizowano konferencję prasową. Miejsce
wybrano nieprzypadkowo, jako że na
złotoryjski jaz wskazano jako na ten, który jest
wzorcowym obiektem retencji korytowej.
Jaz w Złotorii to obiekt zbudowany z przeznaczeniem na przeprowadzanie nawodnień
obszarów rolniczych. Jaz może piętrzyć wodę
nawet przez 150 dni w roku (od 15 kwietnia do
20 września, z niewielką przerwą na sianokosy),
do wysokości 2,6m. W ten sposób obiekt
pozwala „zgromadzić” nawet 220 tys. m³ wody,
która następnie „rozlewając się” na obszar
bezpośredniego nawadniania, obejmuje swym
zasięgiem nawet 1140ha gruntów. Jaz w Złotorii
w gminie Choroszcz, wraz z innymi 5 jazami na
rzece Narew, tworzy Obiekt Hydrotechniczny
Jazy Narwiańskie, które łącznie mogą nawodnić
nawet 3000ha powierzchni rolniczej, głównie
na terenach gmin: Tykocin, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże oraz Krypno, a także na obszarze
Narwiańskiego Parku Narodowego. W ten

sposób, dzięki jazom, regulowane są stosunki
wodno-powietrzne, i dostosowywane do
potrzeb rolnictwa w okresie wegetacji roślin.
A problem braku wody i konieczność
znalezienia odpowiednich metod jej retencji,
w ostatnim czasie jest szczególnie ważny, także
w naszym kraju. Dlatego też spotkanie
w Złotorii było okazją do przedstawienia
dobrych praktyk w tym zakresie. Gmina
Choroszcz może pochwalić się uruchomionym już
programem dotującym przydomowe systemy
gromadzenia wód opadowych – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Łącznie w
programie złożono 28 wniosków i już podpisaliśmy
umowy z mieszkańcami – wylicza włodarz Gminy
Choroszcz. Zainteresowanie programem było
naprawdę duże, tak więc widać, że zaproponowana
przez nas oferta dotacyjna była prawdziwym
strzałem w „10” – dodaje Burmistrz Wardziński.
Można się spodziewać, że w następnych latach
program będzie kontynuowany.

Nowe BiKeRy
już ruszyły!
Już możemy korzystać z rowerów
publicznych BiKeR! Czekają na nas
łącznie 574 jednoślady, w tym
50 rowerów z fotelikami dla dzieci,
10 tandemów i 20 rowerów dziecięcych. To już kolejny sezon
roweru aglomeracyjnego BiKeR
w naszej gminie. Nowość – to
oddawanie rowerów poza stacją.
BiKeR – Białostocka Komunikacja
Rowerowa, obecna w Choroszczy
o 2015 roku, powraca w nowej
odsłonie. Nowe są rowery i sposób
korzystania z nich.
Stacje w Choroszczy:
- Rynek 11 Listopada
- pl. Brodowicza.
NOWOŚĆ: od tego sezonu rowery
można oddawać:
- na stacjach,
- poza stacjami rowerowymi – ale
za dodatkową opłatą 10 zł.
WAŻNE: sprawdźmy gdzie to jest
możliwe na: bikerbialystok .pl
Ten, kto odprowadzi rower na
stację, ma bonus – 2 zł doładowania konta.
Jak zostać rowerzystą miejskim?
* dotychczasowe konta BiKeR –
zachowują ważność
* nowy użytkownik powinien:
- zarejestrować się w systemie
(aplikacja mobilna Nextbike lub na
bikerbialystok.pl)
- podać wymagane dane
- zaakceptować regulamin
- wpłacić min. 20 zł (10 zł – bezzwrotna opłata inicjalna + 10 zł
– do wykorzystania na przejazdy)

Łatwe wypożyczenie i zwrot BiKeRów

* Wypożyczenie: za pomocą
aplikacji sparowanej z kontem
ka y RFID lub pod numerem:
58 871 01 01
WAŻNE: instrukcje są na każdej
stacji, na każdym rowerze oraz na
stronie internetowej:
bikerbialystok.pl

Po wypożyczeniu roweru, system
otwiera zamek O-Lock i umożliwia
przejażdżkę.
Zakończenie lub przerwanie podróży: ręcznie, za pomocą dźwigni,
blokujemy zamek O-Lock.
* Zwrot:
- bez dodatkowych opłat na każdej
stacji
- poza stacją – za dodatkową
opłatą 10 zł. WAŻNE: zróbmy to
w obrębie strefy użytkowania
(znajdziesz ją na: bikerbialystok.pl).
Rower zwrócony na stacji i poza
n i ą m oże w y p oż y cz y ć i n n y
użytkownik.
Koszt korzystania z BiKeRów:
- pierwsze 25 minut – bezpłatnie
- do 1 h – 1 zł
- druga godzina – 3 zł
- każda kolejna godzina – 5 zł
W Choroszczy system działa od
V 2015 r. Obecny sezon trwa do 30
XI br., a cała umowa do 30 XI 2022 r.
Zapraszamy do korzystania
z BiKeRów!

Fundusze Inwestycji Samorządowych zaprezentowane
i wręczone na Rynku w Choroszczy
Rynek 11 Listopada w Choroszczy stał się przestrzenią prezentacji Funduszu Inwestycji Samorządowych, wspomagającego samorządy
w pokonaniu strat wywołanych pandemią COVID-19. Jest to instrument uruchomiony wraz z tarczą antykryzysową 4.0.
Jego uroczysta prezentacja oraz wręczenie symbolicznych czeków samorządowcom odbyło się podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w Choroszczy w czwartek 25 czerwca br.
Tekst i zdjęcie: UM

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński na Rynku 11 Listopada podejmował
Ministra Łukasza Schreibera, Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Senatora RP Mariusza
Gromko, Wojewodę Bohdana Paszkowskiego, Starostę Wysokomazowieckiego
Bogdana Zielińskiego oraz jednocześnie
Przewodniczącego Konwentu Powiatów
Województwa Podlaskiego, Starostę
Białostockiego Jana Perkowskiego,
Grzegorza Jakucia – Przewodniczącego
Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego oraz jednocześnie wójta
gminy Turośń Kościelna, a także
Szanownych Panów Wójtów i Burmistrzów gmin powiatu białostockiego.
Wyjątkowe spotkanie zostało zorganizowane w formie konferencji prasowej
przedstawiającej Fundusz Inwestycji
Samorządowych – nowy instrument
pomagający samorządom w realizacji
inwestycji zaniedbanych lub niemożliwych z uwagi na panującą pandemię
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COVID-19. Zaproszonym włodarzom
gmin ościennych tego dnia zostały
wręczone symboliczne czeki.
Fundusz Inwestycji Samorządowych
(FIS) to bezzwrotne środki przeznaczone
na dotacje dla gmin, powiatów i miast,
w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad
93 mln. Łącznie w skali całego kraju
w ramach FIS przeznaczono 6 mld zł.
Ponad 2,6 mld zł Funduszu traﬁ do gmin
wiejskich i miejsko- wiejskich.
Gmina Choroszcz z FIS otrzymała blisko
2,5 mln zł. Kwoty przyznanych dotacji dla
poszczególnych JST wynikają z relacji
wydatków majątkowych i zamożności
samorządów.
Środki z FIS choroszczański samorząd
przeznaczy na podreperowanie budżetu
nadszarpniętego brakiem wpływów
w wyniku przestoju gospodarczego
spowodowanego pandemią COVID-19.

GAZETA W CHOROSZCZY

ZATRUDNIĘ
do zbioru borówki
GM. CHOROSZCZ

tel. 500 384 613
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GAZETA W CHOROSZCZY

Jerzy Kudelski: wspomnienia i zapiski
Wspomnienia o moim bracie, płk.dr. Ryszardzie Kudelskim (1927-2011) z wojennych krwawych wydarzeń
z nim związanych, których byłem świadkiem. W sierpniu 1944 roku, znalazłem się pod Knyszynem
w obszarze walk sowiecko-niemieckich. W owych to dniach, idąc z bratem polnymi ścieżkami, zostaliśmy
ostrzelani przez sowiecki działon. O tym precedensie piszę na kartkach książki “Wspomnienia i zapiski”,
wydanej w oparciu o mój notatnik frontowy, pokrywający się już dziś pyłem zapomnienia. Oto jej fragment.
Tekst: Jerzy Kudelski
Upalny dzień, a był to wtorek 8 sierpnia
1944 roku, zbliżał się ku końcowi. W tym
czasie idąc z bratem polną miedzą, wokół
ściernisk, zbliżaliśmy się do łanu
jęczmienia. Jak na porę wojenną, cicho tu
było prawie. Szliśmy już pod górkę, gdy
nagle z prawej strony ucho moje zaczęło
chwytać znany świergot zbliżającego się
i zniżającego pocisku artyleryjskiego.
Na ułamek sekundy – mignął lśniący,
czarny przedmiot, odcinający się
wyraźnie od tła nieba! W ostatniej chwili
zadziałał samozachowawczy instynkt!
Na sekundę przed eksplozją, zwaliłem się
z bratem w bruzdę między’ zagony
ścierniska i przywarłem do niej…
Targnęło powietrzem! Ziemia tuż przed
nami uniosła się olbrzymim słupem!
Wraz z nią wytrysnął kłąb szaro-żółtego
gryzącego dymu! Huk!… fontanny
piachu z kamieniami i odłamkami wyjąć
opadały na ściernisko. Przysypany
ziemią, przez gęste żółte chmury
śmierdzące siarką dymu – nic przed sobą
nie widziałem. Jedynie suchość w gardle,
nieznośny chłód pod porwaną koszulą
i drżenie członków.„ W uszach szum
i silne dzwonienie, otwarte usta z trudem
chwytały powietrze.
Dym leniwie pełzał po ścierniskach.
Leżąc nadal w bruździe, uniosłem głowę
i wstrząśnięty – wlepiłem oczy! Przede
mną w pozycji siedzącej kręcił się brat w
jakimś zawrotnym tańcu. Nieopanowane ręce trzepotały jak skrzydła ptaka,
usiłując uchwycić nagą skrwawioną
stopę. Kręcąc się krzyczał.
Z objętej drapieżnym oddechem śmierci,
osnutej dymami eksplozji pocisku, bił
w niebios bezsilny, nie dosłyszalny
chyba przez samego Boga – krzyk
i skarga rannego, ginącego człowieka!
A ja z odległości 2 metrów usiłowałem
go… bezskutecznie usłyszeć, ogłuchłem!
Ogłuchłem na kilka dni.
Jak doszło do tragedii?
Otóż front sowiecki zbliżał się nieustannie. Bitwy’ ciągnęły po sobie szybko, niby
chmury wiosenne.
Był już początek sierpnia 1944 roku, gdy
walki ogarnęły również ziemie Podlasia
od Tykocina po Knyszyn. Na tych to
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polach toczyły się krwawe pozycyjne
boje ze zmiennym szczęściem. Już
wówczas Luftwaﬀe nie panowało nad
niebem jak w 1939 roku. Jedynie
pancerny kułak – deutsche panzertruppen, ukryty w wiejskich opłotkach
Długołęki – nękany ogniem artyleryjskim przeciwnika, był groźny. Usiłował
bowiem otworzyć drogę odwrotu dla
Werhmachtu na kierunku Morusy
– Tykocin, przez przebicie się i uchwycenie mostu drogowego w Tykocinie nad
rzeką Narew.
W pasie tych walk i na tzw. ziemi niczyjej
– między okopami niemieckimi i pozycjami sowieckimi, znalazło się wielu
„bieżeńcow”, poganiających swe trzody
i przemieszczających się żarliwie z miejsca na miejsce oraz obok rodzin miejscowych, ludzie którzy nie zdążyli, zapaść
w uroczyskach i oczeretach Bagno Wizna
lub pobliskich Bagnach Nadbiebrzańskich. Tak się złożyło, że we
wrześniu 1939 roku — wychodząc z ziemi
zabłudowskiej, przetrwałem szczęśliwie
okupacyjne burze i oto znalazłem się
w tym napływowym tłumie przybyszów.
Na obszarze frontowym wsie opustoszały. Miejscowi bowiem poukrywali się
w dziurach na ziemniaki i innych
znanych im tylko kryjówkach wraz ze
swym dobytkiem. Z przybyszami było
gorzej. Brakowało przede wszystkim
żywności.
Z odległej, zapadłej w kącie kwatery
wiejskiej, gdzie stary zegar z tarczą
malowaną w kwiaty i kołyszącym się
wahadłem wybijał godziny klęsk
i zwycięstw’ i gdzie tylko muchy łażące
po szybie okiennej, odporne na kataklizmy wojny, brzęczeniem swym
przerywały panującą wokół zagrody
popołudniową ciszę – nie chciało mi się
wychodzić. Ciężka omdlałość po upalnym dniu i jego frontowych przeżyciach, nie zachęcała do dalszego wysiłku
ﬁzycznego i wymarszu. Mu-siałem
jednak wraz z bratem pomóc innym
w dostarczeniu żywności. Było to połączone z ryzykiem. W polu podczas dnia
lub nocą mogły nas ogarnąć patrole
wojskowe. Na moment uświadomiłem
też sobie, że mogliśmy być ostrzelani,
ponieważ gościniec do którego mieliśmy
dojść, sowieci trzymali pod ogniem
artylerii.

Wyruszyliśmy jednak po spalonych od
słońca ugorach i ścierniskach, gdzie przy
chylącej się już tarczy słonecznej, każde
wgłębienie gruntu – gąsienicy czołgu czy
kopyt końskich lub buta żołnierskiego,
a nawet każdy kopczyk kretowiska
– wyrzynało się z krajobrazu, grubo
podkreślone przez nadchodzący
jesienny wieczór. Niebo jeszcze nie
ciemniało, a widoczność była dobra.
Szliśmy ostrożnie. Tylko daleko na
prawo od nas, strzały wybuchały
nieregularnie z krótkimi przerwami po
kilka na raz. Nie mieliśmy na sobie
mundurów, broni ani też jakiegokolwiek
oporządzenia wojskowego, nawet
dokumentów. W podartych portkach
chłopskich i przepoconych szarych
koszulach, spokojnie, ufni w powodzenie
naszego wypadu, kroczyliśmy ku swemu
przeznaczeniu…
L e k a r z w o j s k o w y z W e hr m a c ht u
uratował życie brata. Nie został on też
kaleką. Nogi nie trzeba było amputować,
dzięki pomocy Niemca, którego
uważaliśmy za wroga. A ty „przyjacielu”
bratniej armii – chciałeś nas zabić!
Czy na tym ściernisku w sierpniowy,
bezchmurny piękny zachód słońca –
dwóch młodych, bezbronnych ludzi
wyglądających na parobków dworskich,
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których namierzyłeś w lornetce
z odległości około 2 km – zagrażało tobie
ukrytemu na linii frontu? A może
zagrażało armii i twemu imperium?
Rana zabliźniła się ale blizna pozostała
wraz z pamięcią…

GAZETA W CHOROSZCZY

Choroszcz wspiera Marysię całym sercem!
Niemal tona nakrętek, w lekko ponad trzy miesiące – tyle serca okazali choroszczanie uczestnicząc w akcji „nakrętkowej pomocy”
na rzecz ciężko chorej, małej choroszczanki Marysi. W Międzynarodowy Dzień Ziemi 22 kwietnia na pl. Brodowicza
w Choroszczy stanęło serce-kosz, za pomocą którego Gmina Choroszcz zachęca wszystkich, by dbać o środowisko, a także troszczyć
się o siebie nawzajem. Akcja pokazuje jak hojni są choroszczanie, a także jak szerokie kręgi wsparcie roztacza:
w „nakrętkową pomoc” zaangażowani są mieszkańcy Gminy Choroszcz, ale także mieszkańcy innych gmin – do choroszczańskiego
magistratu dzwonią nie tylko białostocczanie, którzy także chcą wspomóc choroszczański szczytny cel, ale nakrętki przesyłają
również, UWAGA: poznaniacy! Serdecznie dziękujemy! I zapraszamy – nasze serce jest otwarte na Państwa dary serca.
Tekst: UM Zdjęcia: UM, archiwum prywatne
Bo cel, ze względu na który zbieramy
nakrętki jest zacny: wspólnie organizujemy się na rzecz ciężko chorej małej
mieszkanki Choroszczy, 7-letniej Marysi.
Gmina Choroszcz nakrętki przekazuje
przez fundację Naszpikowani, pod opieką
której Marysia przebywa.

Przygotowywała się nawet do egzaminów
do szkoły muzycznej… Choroba –
wiadomo: pokrzyżowała wszelkie plany.
Mamy jednak nadzieję, że nie na długo.
Ponieważ dar serca, który okazali
mieszkańcy Gminy Choroszcz i którym
właśnie chcemy się podzielić, pomoże

worków nakrętek – na początku nie
wiedząc jeszcze dokładnie komu, a zbierali tak po prostu: ze względu na szczyty
cel, teraz będą jeszcze bardziej zmotywowani.

Choroszczańskie serce stale czeka na
nasze dary i nieustannie bije dla pianistki
-Marysi!

Marysia, mimo choroby, stara się żyć
normalnie: wspólnie ze swoim młodszym

A kto ma wolę, by wpłacić na subkonto
Marysi, założone w fundacji Naszpikowani, zapraszamy:
92 1140 2004 0000 3702 7970 6497.

braciszkiem Wiktorkiem obchodziła jego
4. urodziny. Przebrała się za księżniczkę.
Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu
zaangażowaniu Marysia będzie
księżniczką jeszcze nie raz, a także już
niedługo będzie królową-pianistką!

Dzięki naszych sercom, z pozoru
niepotrzebny plastik staje się realną i użyteczną społecznie walutą. Samo serce ma
bowiem zarówno walor ekologiczny
(zbierając plastik, czynimy dobry gest
w kierunku Ziemi), a także estetyczny –
„nakrętkowe” serce wspaniale wpisało się
w przestrzeń pl. Brodowicza w Choroszczy. Nie możemy także zapomnieć
o celu społecznym – takie akcje dobrych
czynów integrują wszystkich nas wokół
pozytywnych, budujących wartości
i postaw społecznych.

Marysia ma 7 lat. Jest uczennicą I klasy
Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Nie
zdążyła na dobre rozpocząć swojej
przygody z edukacją, kiedy po
3 miesiącach nauki w styczniu, w trakcie
rutynowej wizyty u lekarza, traﬁła na
oddział onkologii. Diagnoza: ostra
białaczka limfoblastyczna typu t.
Od stycznia Marysia przebywa w szpitalu.
Ma wykonywane badania, na podstawie
których lekarze, obserwując jak organizm
zareaguje, decydują o dalszym jej
leczeniu.
Choć przebywają na oddziale onkologii,
Marysia i jej rodzice są bardzo pogodni
i niespotykanie dzieli. Radość i pozytywna
energia ich nie opuszcza. To od nich
wiemy, że Marysia to dziewczynka bardzo
towarzyska, komunikatywna, aktywna,
szybka, sprytna, lubiąca towarzystwo
innych dzieci. I wiemy też, że to urodzona
pianistka. Na pytanie: kim chciałaby
zostać w przyszłości, zawsze odpowiada:
pianistką. Jeszcze przed chorobą
uczęszczała na lekcje pianina, i to
z doskonałym rezultatem!

Marysi i jej rodzinie pokonać obecne
uciążliwości, i wrócić do odłożonych na
moment marzeń.
A biorąc pod uwagę fakt, jak hojni są
choroszczanie, którzy w lekko ponad
cztery tygodnie uzbierali ok. 100 wielkich

Choroszczańskie OSP z finansowym wsparciem
Czerwiec jest wyjątkowo „hojnym” miesiącem pod względem wsparcia udzielanego formacjom OSP.
Bardzo nas to cieszy. Gmina Choroszcz znalazła się pośród 19 jednostek, które uzyskały promesy na zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych z terenu Województwa Podlaskiego, a także pośród 92 podlaskich gmin,
których formacje OSP otrzymały wsparcie ﬁnansowe z Sejmiku Województwa Podlaskiego. W gminie Choroszcz
subwencjonowane będą jednostki z Klepacz, Złotorii oraz Choroszczy.
Tekst i zdjęcie: UM
OSP w Klepaczach otrzymała ponad 300
tys. zł ze środków samorządu, 310 tys.
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach rezerwy celowej
pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych”, oraz 150 tys. zł
z instytucji ubezpieczeniowych. Wsparcie
to pozwoli jednostce w Klepaczach,
włączonej do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, na zakup
średniego samochodu ratowniczo
-gaśniczego.
Z kolei OSP Złotoria i Choroszcz, również
włączone do KSRG, otrzymały
odpowiednio po 5 tys. zł. Środki
przyznane przez Sejmik Województwa
Podlaskiego zostały uruchomione ze
uwagi na tragiczny pożar mający miejsce
w kwietniu br. w Biebrzańskim Parku
Narodowym. Otrzymane fundusze
strażacy przeznaczą na zakup najpil-

niejszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego
i ochrony indywidualnej oraz umundurowania.
Wsparcie ﬁnansowe z naszej gminy otrzymały
te formacje, które są włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Są to jednostki, które dysponowane są jako
pierwsze na miejsce zdarzenia, nawet jeśli
dzieje się ono poza terenem naszej gminy.
A także nie tylko gdy chodzi o pożary, ale
również powodzie, wypadki komunikacyjne
czy inne zdarzenia zagrażające mieniu i życiu
ludzi. Formacje OSP stanowią pierwszą
i niezbędną pomoc do przyjazdu zastępów
Państwowej Straży Pożarnej – dodaje
włodarz Gminy Choroszcz. Dlatego każda
udzielona pomoc ﬁnansowa cieszy nas i pozwala doposażyć strażaków-ochotników
w sprzęt, który jest im najbardziej potrzebny
– konkluduje Burmistrz Wardziński.
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Gmina Choroszcz reprezentuje Podlasie
na szczycie stawki
Gmina Choroszcz znalazła się w pierwszej „10” pośród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce, a także
zostawiła daleko w tyle inne JST z regionu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
w Polsce za 2019 rok. Ranking opracowuje niezależny zespół ekspercki z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Naukowcy co roku szczegółowo weryﬁkują budżety wszystkich gmin w Polsce i ukazują ich
kondycję ﬁnansową. Gmina Choroszcz reprezentuje Podlasie na szczycie stawki.
Tekst: UM, www.forum-ekonomiczne.pl Zdjęcie: UM
W Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce za 2019 rok
Gmina Choroszcz znalazła się na
wysokim 9. miejscu w kategorii gmin
miejsko-wiejskich, pokonując ponad 600
konkurentów w swojej kategorii. Trzeba
również zaznaczyć, że pośród innych
grup JST, Choroszcz także godnie
reprezentuje Podlasie. W kategorii gmin
wiejskich, pierwszy z Podlaskiego jest
Juchnowiec Kościelny – na 19. miejscu,
w kategorii gmin miejskich – Wysokie
Mazowieckie zajmuje 11. pozycję, pośród
miast, Białystok zajmuje 20. lokatę,
a powiaty: łomżyński, wysokomazowiecki i białostocki, w kategorii
powiatów ziemskich zajęły odpowiednio:
20., 21. oraz 24. lokatę.
Wysoka pozycja Gminy Choroszcz
w rankingu bardzo mnie cieszy – przyznaje
Burmistrz Choroszczy Robert War-

dziński. Poprzez tę klasyﬁkację jako
samorząd możemy pokazać naszą pracę
i starania w szerszej perspektywie – mówi
włodarz gminy Choroszcz. Ranking jest też
sygnałem w kierunku przedsiębiorców, którzy
poszukują dobrego otoczenia dla lokalizacji
swoich inwestycji. Tak wysoka lokata Gminy
Choroszcz to także dobry znak skierowany do
naszych mieszkańców i tzw. zwykłych

obywateli, którzy w ten sposób otrzymują
kolejny wiarygodny sygnał jak gospodarujemy publicznymi pieniędzmi
– konkluduje Burmistrz Robert
Wardziński.
Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce to jedyne
opracowanie w kraju, które obejmuje

Uczniowie z Gminy Choroszcz solidnie wsparci
sprzętem komputerowym
Solidny sprzęt komputerowy traﬁł w tym roku do uczniów z terenu Gminy Choroszcz. I w takiej liczbie – jak
nigdy dotąd. Po pierwsze, w ramach wsparcia, jakiego gmina Choroszcz udzielała w czasie obecnej pandemii,
ułatwiając uczniom naukę zdalną. Po drugie, do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy traﬁła
mobilna pracownia multimedialna, o którą gmina zabiegała w konkursie #OSEWyzwanie jeszcze w 2019
roku. Po trzecie, 23 laptopy w ramach programu #zdalna szkoła. I wreszcie, po czwarte 28 notebooków
z tego samego programu. W ten sposób choroszczańscy uczniowie i nauczyciele są solidnie wyposażeni
w nowoczesny sprzęt do nauki, który z pewnością wykorzystają już we wrześniu.
Tekst i zdjęcie: UM
Już pod koniec kwietnia zainteresowani
rodzice wraz z uczniami z rąk dyrektorów szkół odebrali sprzęt komputerowy, zaoferowany im przez Gminę
Choroszcz do nauki zdalnej. Lekcje
on-line zostały wprowadzone jako
obowiązek w całym kraju w związku
z pandemią koronawirusa COVID-19. Nie
wszystkie rodziny dysponują odpowiednimi zasobami, by zajęcia on-line
w warunkach domowych swobodnie
przeprowadzić, dlatego Gmina
Choroszcz zaoferowała im pomoc.
Nie tylko zaaplikowaliśmy do programu
#zdalnaszkola, ale także zaoferowaliśmy
własny sprzęt, który jest na wyposażeniu
naszych szkół – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Kiedy
uczniowie do szkół nie uczęszczali, sprzęt ten
stał bezużytecznie. Nasz pomysł okazał się być
strzałem w „10”, ponieważ kiedy tylko
spłynęły do nas wnioski, od razu mogliśmy
udostępnić zainteresowanym rodzinom
komputery; na zasoby z programu
#zdalnaszkola musieliśmy bowiem jeszcze
kilka tygodni poczekać – dodaje włodarz
Choroszczy.
Następnie do Choroszczy traﬁła mobilna
pracownia multimedialna. To zestaw 16
laptopów wraz z oprogramowaniem oraz
specjalna „szafa” służąca do przechowywania, ładowania sprzętu, oraz – jak
sama nazwa wskazuje – przemieszczania
go w odpowiednie, służące użytkownikom miejsce.
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wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego. Jest to zestawienie
kompleksowe, apolityczne i obiektywne,
mierzone aktualnymi wskaźnikami
ekonomicznymi. Pracując nad Rankingiem, naukowcy z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, przebadali
niemal 2800 gmin, miast i powiatów,
wykorzystując do pomiarów obiektywne,
najważniejsze i aktualne wskaźniki
naukowe.
Zespół badawczy korzystał z danych
Regionalnych Izb Obrachunkowych,
według stanu na koniec 2019 roku.
Jednostki samorządu terytorialnego
podzielono na pięć kategorii i przeanalizowano budżety: 1547 – gmin
wiejskich, 628 – gmin miejsko-wiejskich,
235 – gmin miejskich, 66 – miast
na prawach powiatu, 314 – powiatów
ziemskich.
Opracowując ranking, zespół badawczy
wybrał siedem najważniejszych
i najczęściej omawianych w literaturze
ekonomicznej wskaźników: udział
dochodów własnych samorządu, relacja
nadwyżki operacyjnej do osiągniętych
dochodów, udział wydatków inwestycyjnych, obciążenie wydatków
bieżących wydatkami na wynagrodzenia
i ich pochodnymi, pozyskane środki
europejskie, relacja zobowiązań do
dochodów, udział podatku dochodowego
od osób ﬁzycznych w dochodach
bieżących.

I, co ważniejsze, wszyscy będą z mobilnej
pracowni z powodzeniem korzystać –
konkluduje.
Dzięki mobilnej pracowni multimedialnej Szkoła w Choroszczy będzie
mogła prowadzić cyfrowe lekcje,
a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.
Koniec maja to kolejna transza wsparcia
z 23 nowymi laptopami pozyskanymi
przez gminę Choroszcz na potrzeby
miejscowych uczniów i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. 23 jednostki
traﬁły do Choroszczy w ramach projektu
#zdalnaszkoła, ﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020. To propozycja
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w sytuacji szkolnictwa, związanej
z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami
koronawirusem COVID-19.
I wreszcie, pod koniec roku szkolnego, do
choroszczańskich uczniów traﬁło
28 notebooków, również z programu
#zdalnaszkola.

Żeby ten sprzęt pozyskać, stanęliśmy do
konkursu z ponad 1600 szkołami z całej Polski
– mówi Burmistrz Wardziński. Zgłosiliśmy
naszą Szkołę do projektu Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej oraz do programu mLegitymacja
szkolna. Dodatkowo uczniowie przygotowali
specjalną pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”
– wylicza Burmistrz Wardziński, a praca
jednej z uczennic – Judyty Berezieckiej,
wygrała. Szkoła zgłosiła się też do programów
OSE Hero oraz CodeWeek I dopiero te warunki
pozwoliły nam pokonać blisko 1000

kandydatów i otrzymać nowe komputery dla
naszych uczniów – dodaje.
Żałujemy, że ze względu na obostrzenia,
uczniowie nie mogli chodzić do szkoły
i nie mogli bezpośrednio skorzystać z mobilnej pracowni multimedialnej – mówi
Dyrektor SP w Choroszczy Ewa Zawistowska. Ale wierzę, że kiedy nareszcie nauka
zostanie wznowiona i uczniowie znów
zawitają w nasze progi, bardzo się z tego
prezentu ucieszą. Ucieszą się też nauczyciele.

Muszę przyznać, że w tym roku rzeczywiście
na brak sprzętu do nauki, zawłaszcza nauki
zdalnej choroszczańskie szkoły i uczniowie nie
mogą narzekać. Bo blisko 80 komputerów
sztuk o wartości przekraczającej 200 tys. to
chyba rekord w historii – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Paradoks polega na tym, że nowoczesny
sprzęt komputerowy nie mógł być w pełni
spożytkowany, ponieważ wskutek pandemii,
uczniów ﬁzycznie nie było w szkole i nie mogły
w większości tego sprzętu odebrać – dodaje.
Wierzę jednak, że po bezpiecznych wakacjach,
kiedy wrócimy do szkół i tzw. normalnego
trybu życia, komputerowe prezenty sprawią
nie małą radość naszym żakom.
A nauczycielom ułatwią w przyszłości
prowadzenie elastycznych zajęć on-line
– dodał włodarz Wardziński.
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Kazanie na jubileusz 250-lecia
konsekracji kościoła paraﬁalnego w Choroszczy
21 czerwca 2020 roku
Tekst: Ks. Jan Nieciecki
Ukochani w Chrystusie Panu!
Zgromadziliśmy się w dniu dzisiejszym,
by jak co roku obchodzić uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, patrona
tej świątyni, jednej z najpiękniejszych
w naszej archidiecezji. Jan Chrzciciel jest
tak wielkim świętym, że obchodzimy nie
tylko pamiątkę jego śmierci, jak to ma
miejsce w przypadku wszystkich innych
świętych męczenników, lecz wspominamy również jego narodzenie. Poza nim
czcimy tylko Narodzenie Pana Jezusa
(uroczystość Bożego Narodzenia) oraz
Narodzenie Jego Matki, Bożej Rodzicielki.
Nic w tym dziwnego – to przecież
o proroku Janie Chrzcicielu powiedział
Jezus, że nie narodził się z niewiasty
człowiek większy od niego. Radujmy się
więc dzisiaj, że nasza paraﬁa od wieków
ma tak wielkiego patrona i prośmy go
o wstawiennictwo za nami u Jezusa
Chrystusa.
To kazanie (przypominające może
bardziej wykład) poświęcone jednak
będzie wyjątkowo nie dzisiejszemu
patronowi, lecz poruszony w nim będzie
inny temat. W obecnym, 2020 r., mija
bowiem 250 lat od konsekracji tego
kościoła, której dokonał w dniu 5 sierpnia
1770 r. biskup sufragan łucki, Ludwik de
Riaucour. Postaramy się zatem przybliżyć
ów czas, kiedy powstawała ta wspaniała
świątynia – jej fundatora oraz jej twórców.
Wystarczy obecnie rozejrzeć się po
wnętrzu kościoła, by nie mieć wątpliwości,
że powstał on z inicjatywy wybitnego
mecenasa i że pracowali przy nim
znakomici artyści. Kościół choroski
fundował bowiem pierwszy świecki
senator Rzeczypospolitej – hetman wielki
koronny i kasztelan krakowski, Jan
Klemens Branicki, a wznieśli go
i przyozdobili członkowie jego
artystycznego dworu, wspomagani przez
twórców z Warszawy i Lwowa.
Kościół w Choroszczy istniał już jednak
znacznie wcześniej. Pierwsza wzmianka
o paraﬁi rzymsko-katolickiej w tej
miejscowości pochodzi z XV w. (z 1459 r.),
należy więc ona do najstarszych w naszej
archidiecezji (obok paraﬁi w Goniądzu
i Surażu). Pierwsza świątynia choroska,
podobnie jak zdecydowana większość
ówczesnej zabudowy Podlasia, była
drewniana. Taki był również późniejszy
kościół dominikański (jak również
klasztor), powstały ok. 1654 r. i następne
dwa kościoły, wybudowane po pożarach
w 1683 r. 1709 r. Kościoły drewniane często
się niegdyś paliły, ulegając przy tym
całkowitemu zniszczeniu, tak że nową
świątynię trzeba było wznosić na nowych
fundamentach i niejednokrotnie na
nowym miejscu. Tak było również
i w Choroszczy. Owe drewniane kościoły
budowali przedstawiciele rodów, które
kolejno władały dobrami choroskimi,
a więc Chodkiewiczów, Paców i Branickich. Wreszcie, w setną rocznicę
erygowania konwentu dominikańskiego,
w 1754 r., hetman Jan Klemens Branicki,
najsłynniejszy i zarazem ostatni
z Branickich-Gryﬁtów, rozpoczął

wznoszenie murowanej świątyni.
Fundamenty pod kościół założono jednak,
jak to Branicki miał we zwyczaju, już
jesienią poprzedniego roku. Budowa
świątyni, wraz z pełnym wyposażeniem,
trwała 6 lat (lata 1754-1759). Gdy
zbudowany również został murowany
klasztor dominikanów (w latach 17631770), można była przystąpić do jej
konsekracji, która odbyła się, jak
pamiętamy, w 1770 r. Sędziwy hetman,
fundator kościoła i klasztoru, jeszcze tego
dożył – zmarł bowiem dopiero
9 października następnego, 1771 r.
Jak doszło do tego, że Jan K. Branicki
zdecydował się w tym właśnie czasie na
wybudowanie nowego kościoła? Branicki
objął rządy nad rodowymi dobrami w 1720
r., po śmierci matki, Katarzyny
Scholastyki z Sapiehów. Zanim mógł
przystąpić do prowadzenia większych
prac w swych majętnościach, musiał
najpierw spłacić odziedziczony po
rodzicach wielki dług oraz zaopatrzyć swe
cztery siostry w znaczny posag. Prace owe
rozpoczął od urządzenia rezydencji
w Białymstoku i od budowy nowej siedziby

w Choroszczy. Zostały one jednak wkrótce
przerwane, a ich efekty w większości
zniszczone, w czasie wojny domowej z lat
1733-1734. Zatem dopiero po ukończeniu
pierwszego etapu prac w Białymstoku,
Branicki mógł przystąpić do budowy
(czy przebudowy) świątyń, położonych
w jego majętnościach. Zaczął od kościoła
w Tykocinie, głównym mieście „hrabstwa
tykocińskiego”. W latach 1743-1750
została tam wzniesiona imponująca
świątynia, w której zaprezentowany
został bogaty program ideowy, nie
pozbawiony aluzji do przedstawicieli rodu
Branickich-Gryﬁtów. Wkrótce potem,
w latach 1751-1752, hetman urządził
od nowa wnętrze kościoła w Białymstoku.
Wiązało się to z oczekiwaną tam jesienią
1752 r. wizytą króla Augusta III. Zaraz
następnego roku rozpoczęły się wstępne
prace przy świątyni w Choroszczy. Nowy
kościół usytuowany został przy rynku
miasta, zamykając w ten sposób widokową
oś biegnącą z pałacu. Nie tylko więc
zastąpił łatwo palący się kościół

drewniany, lecz równocześnie znakomicie
dopełnił choroski zespół pałacowoklasztorny. Musimy bowiem wiedzieć, że
Choroszcz odwiedzali w owym czasie
liczni goście hetmana, w tym wielu
cudzoziemców, którzy rozsławiali szeroko
piękno rezydencji Branickiego, chwaląc,
co ciekawe, Choroszcz bardziej niż
Białystok. Więc i kościół w Choroszczy
musiał być wspaniały! Dodajmy, że
natychmiast po ukończeniu tej świątyni,
jeszcze w tym samym, 1759 r., hetman
rozpoczął gruntowną przebudowę
kościoła w Tyczynie k. Rzeszowa,
głównego ośrodka tamtejszych dóbr
Branickich, tzw. „dóbr ruskich”. Prace te
trwały do 1763 r.
Tak się szczęśliwie złożyło, że o budowie
świątyni w Choroszczy zachowało się
w źródłach bardzo wiele wzmianek.
Znamy zatem przebieg prowadzonych
przy niej prac, jak również wykonujących
je twórców. Wiemy więc, że projekt
kościoła oraz elementów jego wyposażenia (wzorowanych częściowo na
obiektach z Białegostoku) sporządził
nadworny architekt Branickiego,

pułkownik Jan Henryk Klemm. Malowidła
pokrywające sklepienia i ściany świątyni
wykonał inny artysta hetmański, Antoni
Herliczka, wcześniej czeladnik sławnego
czesko-śląskiego freskanta, Jerzego
Wilhelma Neunhertza. Z kolei 6 wielkich
obrazów do ołtarzy bocznych zamówiono
u malarza warszawskiego, Antoniego
Zygmunta Albertrandiego, ucznia
Szymona Czechowicza i absolwenta
Akademii św. Łukasza w Rzymie. Bardziej
złożone jest autorstwo wystroju
snycerskiego kościoła: drewniane
struktury wykonali dworscy stolarze,
kierowani przez wysoko kwaliﬁkowanego
stolarza Schultza, natomiast dekoracje
rzeźbiarskie są dziełem snycerzy,
w większości też z Białegostoku,
z Wojciechem Jabłońskim na czele.
Ozdobili oni następujące obiekty: ołtarz
wielki z cyborium i antependium, ambonę
i chrzcielnicę wraz z baldachimami,
prospekt organowy, ramy 6. obrazów do
ołtarzy bocznych oraz 4 konfesjonały.
Jedynie do wykonania dwóch wielkich

ﬁgur przeznaczonych do ołtarza
głównego, mianowicie Matki Boskiej
Bolesnej i św. Jana Apostoła, zaproszono
rzeźbiarza ze Lwowa, zapewne Piotra
Polejowskiego, ucznia sławnego Jana
Jerzego Pinsla i najlepszego kontynuatora
jego stylu. Z kolei organy wykonał
warszawski organmistrz Józef Antoni
Wierzbowski. Dwie kropielnice z czarnego
„dębnika” sprowadzono z Krakowa,
a kamienne stopnie do ołtarzy i odrzwia
głównego wejścia przywieziono
z warszawskiego warsztatu Michała
Dollingera.
Świątynia choroska, tak jak wszystkie
poprzedzające ją kościoły, była pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Miało to
swoje znaczenie dla Jana K. Branickiego,
jako że tylko ten kościół nosił tytuł jego
patrona. A jednak Branicki nie wprowadził
do tej świątyni wątków powiązanych
z rodem. Takie treści odnaleźć możemy
w programach ikonograﬁcznych
kościołów w Tykocinie i w Tyczynie,
będących głównymi świątyniami
dziedzicznych dóbr na Podlasiu i koło
Rzeszowa. W Krakowie, w jezuickim
kościele św. św. Piotra i Pawła wznosiło się
mauzoleum Branickich-Gryﬁtów
(w krypcie tego kościoła znajdowały się
bowiem ich trumny), nadto w kościele
w Białymstoku były pomniki, w których
składano ich serca.
W świątyni w Choroszczy ukazane zostały
treści ideowe, istniejące już w poprzednich kościołach, które wzbogacono
o ikonograﬁę związaną z zakonem
Dominikanów. W ołtarzu głównym zatem
umieszczono otoczony już kultem obraz,
ukazujący Chrystusa w kajdanach,
niosącego krzyż, ozdobiony w 1728 r.
srebrną sukienką, sporządzoną
z wotywnych tabliczek. Dodano do niego
dwie niezwykle ekspresyjne wielkie
rzeźby, ukazujące Matkę Bożą Bolesną
(uznawaną niekiedy za św. Marię
Magdalenę) oraz św. Jana Ewangelistę.
Z ołtarzem głównym powiązano ideowo
malowidło na sklepieniu nawy.
Przedstawione na nim zostały dwie
pozostałe Osoby Trójcy Przenajświętszej:
Bóg Ojciec i Duch Święty. Bóg Ojciec
wskazuje na widniejący wśród obłoków
krzyż, na którym Syn Boży odniósł
zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Ich
symbole zobaczyć można na widocznej
u dołu malowidła Ziemi.
W ołtarzu głównym znajdowały się także
obrazy należące do wątku dominikańskiego. Cudowny obraz Chrystusa
zasłaniany był bowiem wizerunkiem
świętego z tego zakonu i równocześnie
patrona Polski, św. Jacka. Na tylnej zaś
ścianie tego ołtarza, od strony małego
zakonnego chóru, zawieszono
pochodzący z 2 ćw. XVII w. obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem, czczonej jako Matka
Boska Różańcowa. Do treści tych
nawiązywało malowidło na sklepieniu
prezbiterium, na którym ukazana została
unosząca się na obłokach Madonna, przed
którą klęczał św. Dominik.
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Te same nurty ideowe kontynuowane
były w nawie kościoła. Wejście do
prezbiterium ﬂankowały ambona
i chrzcielnica, opatrzone baldachimami,
na których widniały dwie glorie:
ze słońcem i z sierpem księżyca. Po obu
stronach nawy, w niszach, znajdowały
się ołtarze boczne, których nastawy
tworzyły wielkie obrazy. Poczynając od
ołtarza głównego, po stronie prawej, były
to obrazy św. Dominika, św. Jana
Chrzciciela i św. Antoniego, adorującego
Dzieciątko Jesus, po stronie zaś lewej
– Matki Boskiej Różańcowej, św. Michała
Archanioła i dominikanki św. Róży
z Limy, też z Dzieciątkiem Jezus.
Nie znalazł się wśród nich, jak widać,
św. Szczepan (Stefan), drugi patron
kościoła w Choroszczy (zarazem też
patrona ojca fundatora, Stefana Mikołaja
Branickiego). Zamiast niego,
naprzeciwko św. Jana Chrzciciela,
największego ze świętych, umieszczono
wizerunek wodza wojsk niebieskich,
św. Michała Archanioła. Wystroju
świątyni dopełnił prospekt organowy,
zwieńczony rzeźbami Dawida i aniołów
po bokach. W kościele były jeszcze
4 konfesjonały i ławki, w kruchcie zaś
2 kamienne kropielnice. Relikwii św.
Kandyda w tym czasie zapewne jeszcze
nie było. Były natomiast relikwie innych
świętych (Wita, Aleksandry, Walerii
i Wiktorii), umieszczone, wraz z obrazem
św. Wincentego Ferreriusza (dominikanina), pod baldachimem wieńczącym
chrzcielnicę.
Tak przedstawiała się ikonograﬁa
tutejszego kościoła w 1770 r., podczas
konsekracji. Lecz jaka była forma
omówionych powyżej elementów
wyposażenia kościoła? Można na to
łatwo odpowiedzieć – proszę się wokół
rozejrzeć. Jak to – zapytacie – przecież
pierwotny wystrój kościoła nie dotrwał
do naszych czasów. Wielokrotnie ulegał
on zniszczeniu: w czasie I wojny
światowej w 1915 r., w wielkim pożarze
w 1938 r. oraz dwukrotnie podczas
II wojny światowej: w 1941 r. i, znacznie
bardziej, w 1944 r. Po każdorazowym
zniszczeniu przystępowano jednak
natychmiast do odbudowy kościoła,
później też do kolejnych remontów. Tak
działo się za ks. prob. Adama Ostrowskiego, ks. prob. Franciszka Pieściuka
i za ks. prob. Stefana Stajeka.
To, że świątynia w Choroszczy wygląda
dzisiaj niemal tak samo, jak przed 250-ciu
laty, zawdzięczamy tutejszym paraﬁanom i ich księżom proboszczom
z ostatnich 20. lat. Zdecydowano
wówczas, by podczas gruntownego
remontu kościoła odtworzyć jego
pierwotny wygląd, zarówno wewnątrz
jak i zewnątrz (kolorystyka elewacji,
rekonstrukcja wieżowego zegara). Prace
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te rozpoczął ks. Leon Grygorczyk, on też
odbudował spaloną plebanię. Kontynuował je, i to z jakim rozmachem i na
jakim poziomie, ks. Leszek Struk,
proboszcz paraﬁi od 2004 r. Stąd kościół
prezentuje się dzisiaj niemal tak samo,
jak w czasie konsekracji w 1770 r.
Zaznaczyłem, że niemal tak samo, bo
oczywiście istnieją pewne różnice.
Najważniejsza jest ta, że podczas
odbudowy świątyni w latach 1918-1920
rozszerzono ją o nawy boczne, w wyniku
czego przebito w przęsłach nawy 6 arkad,
w których uprzednio znajdowały się
boczne ołtarze.
Wnętrze kościoła dlatego przypomina
tak wiernie stan z XVIII w., ponieważ
przy jego rekonstrukcji udało się
odtworzyć jego pierwotną kolorystykę,
mimo iż trzeba się było oprzeć przede
wszystkim na czarno-białych zdjęciach.
Stało się to możliwe dzięki temu, że
w czasie pożaru kościoła w 1938 r.
zdołano z niego wynieść pomniejsze
elementy wyposażenia: chrzcielnicę,
ramę z XVII-wiecznym obrazem Matki
Boskiej Różańcowej, kilka główek puttów
z dolnej części kosza ambony i kilka
innych przedmiotów, między innymi
relikwie św. Kandyda. Także dzięki temu,
że podczas rekonstrukcji polichromii
kościoła, odkryto na ścianach relikty
pierwotnych malowideł. Odkrywki te –
na chrzcielnicy i na ścianach – pozwoliły
na przywrócenie autentycznej
kolorystyki. Dodajmy, że na podstawie
odnalezionego niedawno w Wilnie
miedziorytu z wizerunkiem choroskiego
Chrystusa dźwigającego krzyż,
odtworzony został także i ten obraz.
Podczas tej jubileuszowej Mszy św.
skierujmy naszą myśl ku fundatorowi
kościoła, hetmanowi Branickiemu i jego
artystom, a także ku wszystkim
artystom, proboszczom i paraﬁanom,
którzy troszczyli się w ciągu 250. lat o tę
świątynię. Polećmy Bogu zarówno tych,
którzy odeszli już do Pana, jak też i tych,
którzy jeszcze żyją. Niech miłosierny Bóg
wynagrodzi wszystkich za to, co uczynili
dla tej świątyni. Amen.

KAWIARENKA HISTORYCZNA
W CZASIE PANDEMII
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 pokrzyżowała plany
organizacyjne niejednego wydarzenia. Dotknęła ona między
innymi wydarzeń historycznych, w tym cyklicznych spotkań
pn. „Kawiarenka Historyczna”. Nie chcąc zawieszać całkowicie
tego wydarzenia Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy postanowiło przenieść Kawiarenkę do sieci.
Poniżej prezentujemy krótki skrót z VII i VIII Kawiarenki
Historycznej.
Tekst: TPCh i M-GCKiS Zdjęcia: M-GCKiS

VII Była to pierwsza Kawiarenka
w formie online. Zaproszonymi
gośćmi byli Waldemar Barszczewski
i Józef Waczyński – historycy i członkowie Towarzystwa Przyjaciół.

VIII

25 maja 2020 roku w MiejskoGminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy o godzinie 17:00
odbyła się VIII Kawiarenka
Historyczna. Ze względu sytuacji
epidemiologicznej w Polsce
spotkanie to miało charakter online.
Prelegentami tego spotkania był
Piotr Białokozowicz z Muzeum
Wojska w Białymstoku oraz Józef
Waczyński z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Głównym tematem
Kawiarenki była Bitwa pod Monte
Cassino i związanego z nią generała
Andersa. Nie zabrakło także
ciekawostek regionalnych. Podczas

Tematem ich prelekcji były Wojny
i epidemie XIX i XX wieku w Polsce
i regionie. Podczas spotkania można
było dowiedzieć się o epidemiach
panujących w Polsce, z nawiązaniem
do dzieł sztuki.
rozmowy mogliśmy dowiedzieć się
o tym jak wielkie znaczenie
w przebiegu bitwy mieli nasi
Choroszczańscy, Białostoccy,
Sokulscy i pochodzący z okolicznych
gmin żołnierze. Dzięki uprzejmości
Choroszczańskich kolekcjonerów
zostały zaprezentowane pamiątki
wojenne: zdjęcia, pocztówki,
odznaczenia, krzyże, oraz książki
poświęcone tematyce wydarzenia.
To było bardzo pouczające
spotkanie zwracające uwagę na
naszą historię, której piętno miało
wpływ na rozwój naszego
społeczeństwa i kultury.

Ks. Jan Nieciecki, dr historii sztuki,
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium
Duchowne w Białymstoku, Instytut
Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II; autor kilkudziesięciu prac naukowych o polskiej
sztuce nowożytnej, zwłaszcza mecenacie
Branickich – Gryﬁtów. Rzeczoznawca
współpracujący z Wojewódzkimi
Urzędami Ochrony Zabytków w Białymstoku i Lublinie; uczestniczy w pracach
projektowo – rekonstrukcyjnych przy
zabytkowych budowlach (najważniejsze:
Pałacyk Gościnny oraz Pałac i Ogród
Branickich w Białymstoku).
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OD LAT, W TROSCE
O ŚRODOWISKO,
"GAZETA W CHOROSZCZY"
DRUKOWANA JEST NA
PAPIERZE EKOLOGICZNYM

Temat kolejnej Kawiarenki Historycznej oscylować będzie wokół
najdawniejszych dziejów Choroszczy (XV-XVII w.).

GAZETA W CHOROSZCZY

Jarmark Dominikański 2020
– Tradycyjnie w klimacie!

w w w. j a r m a r k .c h o ro szcz . p l

Historia Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy
jest długa. Jest to coroczne święto wszystkich miłośników
dobrej zabawy, koncertów, handlu i rzemiosła. Tym razem miał
odbyć się w tradycyjnej formie już 31. Jarmark Dominikański.
Impreza ta była planowana od niemal roku.
Tekst i Graf.: M-GCKiS
Przygotowania zintensyﬁkowaliśmy na
przełomie stycznia i lutego. Jednak
sytuacja związana z COVID-19, a co za tym
idzie obostrzenia i reżimy sanitarne oraz
ogromne ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa – zdecydowaliśmy
przyjąć inną formułę tego ważnego
wydarzenia. Bowiem jesteśmy świadomi,
iż Jarmark Dominikański stanowi istotny
fundament i punkt na mapie letnich
imprez nie tylko w województwie
podlaskim, ale także na arenie
ogólnopolskiej. Chcąc wyjść naprzeciw
zapotrzebowaniu odbiorców, planu-jemy
Jarmark w formie on-line. Pragniemy
podkreślić, że zdajemy sobie sprawę
z tego, że będzie to pewna namiastka
tradycyjnego Jarmarku Dominikańskiego, jednak chcemy, by nasi
sympatycy, przyjaciele, odbiorcy mieli
możliwość chociażby w takiej formie
zasmakować w prawdziwym i autentycznym dziedzictwie kulturowym.

Jarmark Dominikański 2020 w Choroszczy
rozpocznie się 31 lipca 2020. Będzie trwał
do 9 sierpnia.
Odbędą się:
· plenerowy pokaz ﬁlmu z muzyką na żywo,
· warsztaty tańca tradycyjnego,
· potańcówka,
· warsztaty garncarskie,
· warsztaty tkaniny dwuosnowowej,
· warsztaty kulinarne,
· wystawy w przestrzeni miejskiej.
Na warsztaty będą obowiązywały zapisy,
możemy przyjąć do 12 osób. Będą one
transmitowane poprzez nasze kanały
internetowe.
Na stronie Jarmarku uruchomiona
zostanie galeria wraz z kontaktami do
rzemieślników.
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Człowiek jest najważniejszy,
czyli kultura w pandemii
Ponad trzy miesiące temu zamknięte zostały instytucje kultury. Powoli wróciły galerie, muzea
i biblioteki pod specjalnym nadzorem. Następnie ruszyły kina i teatry. Na samym końcu domy kultury.

rzach Centrum znów zagościł hałas. Przy
wejściu płynie muzyka z sali muzycznej,
zaś w galerii słychać ćwiczenia z auli. Jako
jedni z pierwszych na Podlasiu
mieszkańcy Choroszczy mogli uczestniczyć w kinie plenerowym, o którym
mówiono w wielu mediach.

Tekst: Przemysław Waczyński Zdjęcie: M-GCKiS
Domy, ośrodki, centra kultury są
zazwyczaj miejscem pierwszego
kontaktu z kulturą w mniejszych
miejscowościach. Często są jedynym
miejscem, gdzie mieszkańcy mogą
spotkać się z teatrem, kinem lub wziąć
udział w zajęciach. Na co dzień nie
docenia się wagi tych wielu instytucji,
które wykonują pracę u podstaw. Wiele
razy pierwszy kontakt dziecka ze sztuką
i edukacją artystyczną następuje właśnie
w tych ośrodkach. Są to miejsca
interdyscyplinarne, w których odbywają
się spektakle teatralne, pokazy ﬁlmów,
spotkania, wystawy. Najważniejszą rolę
w tych wszystkich działaniach pełni
człowiek. To relacje z publicznością czy
uczestnikami zajęć sprawiają, że
instytucja buduje lokalną wspólnotę,
która w pewien sposób wpływa na
otaczającą nas rzeczywistość. Nie inaczej
jest w choroszczańskiej placówce.
Staramy się realizować nasze działania
z myślą o potrzebach mieszkańców.
Narodowa kwarantanna sprawiła, że
uwolniono mnóstwo zasobów, które były
w archiwach teatrów i oper. W sieci
powstało mnóstwo wydarzeń. Dostęp do
nich stał się łatwiejszy. Miejsko-Gminnne
Centrum Kultury i Sportu, wiedząc że
powrót uczestników zajęć i publiczności
jest bliżej nieokreślony dostosowała się
do trendów panujących w tym czasie.
Rozpoczęliśmy działania on-line.

Niestety musieliśmy odwołać wiele
wydarzeń, Dni Choroszczy, Festiwal
Pieśni i Piosenki Patriotycznej, Dzień
Dziecka, Bieg Konstytucji. Robiliśmy to
z ciężkim sercem, ale przepisy prawne
nie pozwalały nam na organizację tych
wydarzeń. Część imprez takich jak:
Konkurs Słowo o Polsce czy Chorcon
– festiwal fantastyki przenieśliśmy na
Jesień.

Kawiarnie historyczne, czwartkowe
live'y z kulturą i sztuką, transmisje,
publikacje archiwów czy co tygodniowy
przegląd propozycji kulturalnych
on-line z innych instytucji. Pracownicy
się doskonalili zawodowo oraz mogli
wykorzystać zaległe urlopy (trochę ich
się zbiera przez pracę w dni wolne).
Wszystko po to, by mieć kontakt z Wami.
W międzyczasie dokonaliśmy prac
konserwatorskich na Orliku i w budynku
Centrum. Tak szybko jak to możliwe

uruchomiliśmy bibliotekę główną (z racji
obecności ﬁlii w placówkach
edukacyjnych nie mogliśmy ich
otworzyć). Jak się okazało Choroszczańscy czytelnicy byli złaknieni
literatury. By zaspokoić ich potrzeby
dokonaliśmy zakupów wydawnictw w
ilości większej niż zazwyczaj w pierwszej
połowie roku.
Następnie, choć pod wielkim reżimem
sanitarnym - wróciły zajęcia. W koryta-

Jarmark, największa impreza niestety w
tym roku nie odbędzie się w tradycyjnej
formie, losy Dnia Ogórka wciąż się ważą.
Jesienią o ile nie nastąpią ponowne
obostrzenia wrócą spektakle i koncerty.
Zanim to nastąpi latem odbędą się
pokazy ﬁlmowe w plenerze lub
warsztaty. Liczymy, że Państwo tłumnie
wrócą w nasze mury, które są do Waszej
dyspozycji. W naszej instytucji dbamy o
bezpieczeństwo. Zamontowane są
dozowniki z płynem. Powierzchnie są
regularnie wietrzone i dezynfekowane.
Doświadczenia, umiejętności i sprzęt,
które nabyliśmy w czasie pandemii,
pozwolą nam na utrzymanie
dotychczasowej formy działań, z których
po powrocie publiczności nie chcemy
rezygnować. Działania on-line pozostaną
równolegle do działań w realnej
przestrzeni.
Mamy nadzieję, że czeka nas jeszcze
wiele wspólnych wydarzeń kulturalnych
i sportowych, które przyniosą nam wiele
wzruszeń i niesamowitych przeżyć.
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“Dzwony są po to,
aby budzić głos sumienia”

Kobieta we współczesnej kulturze
28 maja odbyła się rozmowa transmitowana na fanpage’u M-GCKiS
w Choroszczy pt. „Kobieta we współczesnej kulturze”.
Tekst: Anna Kulikowska Graf: M.T-Ch

10 czerwca br. o godzinie 22.00 odbyła się premiera ﬁlmu “Dzwon
Wolności - Głos Sumienia”, z przyczny pogodowych niestety nie miała
ona mijesca tak jak zakładano na Placu Brodowicza, a w sieci.
Tekst i zdjęcie: M-GCKiS

Powyższa maksyma użyta w tytule, była
przed laty zasłyszana przez Jana
Adamskiego i do dziś widnieje na dzwonie,
który rokrocznie brzmi podczas
choroszańskich obchodów wybuchu
Powstania Styczniowego. Miejsce Pamięci
Narodowej zwane “Szubienicą” dziś jest
trwałą pamiątką. Jego ocalenie przed
zapomnieniem jest zasługą Jana
Adamskiego. W ﬁlmie “Dzwon Wolności Głos Sumienia” pan Jan opowiada jak
doszło do powstania Miejsca Pamięci
Narodowej. To nasze wspólnie
dziedzictwo, a Dzwon rozbrzmiewa tam
nadal, byśmy je przekazywali pokoleniom i

o nim nie zapomnieli. Film wykonała
Karolina Gołębiewska, a wywiadu udzielił
Jan Adamski. Dokument powstał przy
współpracy z Józefem Waczyńskim
i Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy
wiosną 2020.
Mimo zmiany formatu premiery, wszyscy
zainteresowani mogli również wziać udział
w planowanej rozmowie z autorami po
prelekcji.
Film można obejrzeć na platformie YT na
kanale Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy.

Olga Szutkiewicz-Gola – kulturoznawczyni oraz Anna Kulikowska
– antropolożka kultury, pracownice
Centrum Kultury i Sportu podjęły temat,
jak kobieta była i jest przedstawiana
w różnych dziedzinach kultury. Została
przybliżona antropologiczna teoria,
jakby mężczyzna był bliżej kultury,
a kobieta – natury. Jak tłumaczono sobie
utarty obraz kobiety jako osoby
wykluczonej, statusowo niższej
w hierarchii społecznej, bo kobieta
przecież jest bardziej nieprzewidywalna,
emocjonalna, momentami nieczysta,
mniej godna zaufania. Jak się okazało
w wielu kulturach i religiach kobiety nie
są dopuszczane do pewnych aktywności,
są uważane za istoty niższe, którym
równe prawa nie przysługują. W rozmo-

wie zostały przeanalizowane klasyki
ﬁlmowe, dzieła literackie i muzyczne,
które o kobiecie opowiadają. Poruszono
także wątki intymności, przekraczania
granic, tak, by nie tworzyć sztucznie
kulturowego tabu. Kobiecie współczesnej
trudno odnaleźć się w kulturze, bowiem
docierają do niej sprzeczne komunikaty:
ma być jednocześnie pogodzona ze sobą,
uważna, ma akceptować swoje ciało,
rozwijać się duchowo. A z drugiej strony
powinna poddawać się surowym
treningom, dbać w określony sposób
o siebie, usuwać cellulit i zbędne kalorie.
Konstatacją dyskusji było stwierdzenie,
iż wcale nie chcemy negować różnic
między kobietą a mężczyzną, lecz te
różnice niechaj nie prowadzą do
nierówności.

Funkcja i rola legend
we współczesnym świecie
Opowiadanie towarzyszyło człowiekowi niemal od zarania. Słowo
niesie za sobą nie tylko treść, ale jest też pewnym ładunkiem
emocjonalnym, dzięki niemu tworzą się więzi, relacje, słowo
stwarza, określa rzeczywistość.
Tekst: Anna Kulikowska Graf: M.T-Ch

7 maja w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy odbyła się
rozmowa transmitowana online na
fanpage’u M-GCKiS. Anna Kulikowska –
antropolożka kultury oraz Olga
Szutkiewicz-Gola – kulturoznawczyni,
pracownice Centrum Kultury i Sportu
rozmawiały o „Funkcji i roli legend we
współczesnym świecie”. Przybliżyły one
temat z antropologicznej perspektywy,
historię przekazywania sobie opowieści,
powstawania legend. Jak to się działo
kiedyś? Czy warto dziś opowiadać
legendy? Czym różni się w końcu legenda
od mitu i baśni? Rozmówczynie
nawiązały także do regionalnych podań i
legend zebranych w tomie Janusza
Koronkiewicza „Pogaduszki przy piecu”.
Chyba każdy z nas pamięta, jak w
dzieciństwie starsze pokolenie, rodzice,
babcie, dziadkowie brali nas na kolana i
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opowiadali legendy. Były to historie na
poły prawdziwe na poły fantastyczne.
Bohaterowie czy miejsca można było
odnaleźć w realnym świecie. Jednak
całość okraszona była magicznymi
wątkami. Dzięki temu, dzięki legendom
łatwiej odnaleźć się w kulturze,
nabywamy pewnych kompetencji
kulturowych, przekazywane są kody,
którymi posługujemy się przez całe życie.
Onegdaj po wsiach chodzili lirnicy,
którzy przy towarzyszeniu instrumentu
snuli opowieści z dalekich zakątków
świata.
Takie spotkanie przy opowieściach jest
wspaniałą okazją do tego, by zachodziły
kulturowe i tak zbliżające interakcje.
Tworzą się więzi, wspólnota może się
zebrać, być ze sobą. A przecież dziś jest to
tak szczególnie ważne.

Plakat-kolaż z dwóch prac malarskich autorstwa Olgi Szutkiewicz-Gola i Moniki
Tekielskiej-Chmielewskiej do I cz. rozmów „Kobieta we współczesnej kulturze”
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Hot16challenge2
w wykonaniu M-GCKiS w Choroszczy

Wróciliśmy do rzeczywistości,
czyli plenerowe kino w Choroszczy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wzięło udział
w akcji, która ma na celu wspomóc polską służbę zdrowia w walce
z koronawirusem.

W sobotę, 6 czerwca 2020 roku na Placu Brodowicza
w Choroszczy odbyło się kino plenerowe.
Tekst i zdjęcie: M-GCKiS

Tekst i zdjęcie: M-GCKiS

Było to pierwsze wydarzenie kulturalne
zorganizowane poza siecią od czasów
pandemii. Pogoda dopisała i o 22:00
rozpoczął się seans. Na pierwszym kinie
plenerowym pokazano ﬁlm pt.
„Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3” w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Film ten

Nominowani przez Gminny Ośrodek
Kultury w Narewce podjęliśmy wyzwanie
i stworzyliśmy #hot16challange2!

to ciąg dalszy kultowych komedii z lat 80tych „Kogel-Mogel” oraz „Galimatias,
czyli Kogel-Mogel II”.
3 lipca już kolejny seans - kino
samochodowe i ﬁlm „Wkręceni”

Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

Hot16challenge2 to wyzwanie polegające
na nagraniu 16 wersów i nominowaniu
kolejnych osób do akcji, które mają
stworzyć swój kawałek w 72 godziny.
Druga edycja legendarnej rapowanej akcji
to nie tylko nagrywanie muzyki, ale
również pomoc w walce z koronawirusem.
Ruszyła zbiórka – “Beef z koronawirusem
#hot16challenge” dla Siepomaga.pl.
Zarówno nominowani jak i fani mogą
wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce
z koronawirusem.

Do zabawy M-GCKiS w Choroszczy
zaprosiło instytucje:
- narodową: Rafał Wiśniewski i ekipa
z Narodowego Centrum Kultury
- krajową: Amﬁteatr Radom i Miejski
Ośrodek Kultury w Żorach, Anka Rudnicka
– kultura na czasie
- wojewódzką: Podlaski Instytut Kultury
-powiatową: Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki Ziemi Tykocińskiej
- zagraniczną: Aleksandra Kapejewska
Dziękujemy za beat Jackowi Bartnickiemu
– Agencja Artystyczna Stagebackline
Pomagamy! Pomóż i Ty!

KINO

SAMO
CHODOWE

Rozmowa z twórcą Choroszczy Minionej
We czwartek 18 czerwca o godz. 18:00 odbyło się spotkanie transmitowane na
proﬁlu FB M-GCKiS w Choroszczy, tym razem gościem był Jakub Bobrowski
- twórca proﬁlu "Choroszcz Miniona".
Tekst i zdjęcie: M-GCKiS

"Choroszcz Miniona" to popularne
miejsce w sieci, które pozwala wielu
Choroszczanom na odnajdywanie
dawnych zakątków miasteczka i okolic
utrwalonych na fotograﬁach mapach
i dokumentach. Miejsce to jest moderowane przez twórcę, ale żyje przede
wszystkim dzięki aktywności osób,
prawdziwie zainteresowanych życiem
i historią Choroszczy.
Rozmowa dotyczyła tego, czym
Choroszcz wyróżnia się w świecie,
dlaczego ważne osobistości świata
polityki chętnie spędzały tu czas

w XVIII wieku. Dowiedzieliśmy się jak
dużo osób zagląda na Choroszcz
Minioną i co wzbudza tam największe
zainteresowanie, mogliśmy usłyszeć
o fantastycznych skarbach, które
mieszkańcy Choroszczy trzymają
w szafach. Ponadto Kuba Bobrowski
opowiedział, skąd wzięła się nazwa,
czy wychodzi ze swoimi materiałami
w realny świat oraz czy ma pomysły na
rozwój portalu. Z pewnością była to
fascynująca podróż w głąb historii
Choroszczy, a wszystkich zachęcamy
do odwiedzania Choroszcz Miniona na
FB.

3 lipca 2020 (piątek) - godz. 22:00
przed zabytkową stajnią
na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
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Spotkania przy sztaludze
W ramach spotkań na żywo, na fanpage’u M-GCKiS w Choroszczy,
uruchomiony został nowy cykl: „Spotkania przy sztaludze”.
Odbyły się dwie takie transmisje: 21 maja oraz 4 czerwca.
Tekst i zdjęcie: M-GCKiS

Podczas pierwszej, inaugurującej transmisji
Monika Tekielska-Chmielewska, graﬁczka,
plastyczka, pracownica M-GCKiS malowała
na żywo postać Stańczyka z obrazu Jana
Matejki. Do obrazu pozował dyrektor
M-GCKiS Przemysław Waczyński, któremu
szczególnie bliski jest właśnie Stańczyk.
Podczas warsztatu były prowadzone
rozmowy o twórczości Matejki, jego dziele,
jak powstawał obraz, kim jest w ogóle postać
Stańczyka.Dyskutowano także o współczesnej kulturalnej rzeczywistości.
Następnie Monika zdradziła warsztat swojej
pracy: opowiadała o kolejnych etapach
powstawania pracy, jak to robiła, tak by
chętni mogli spróbować swoich sił.
Nie zabrakło anegdot i malarskich
ciekawostek.
Natomiast 4 czerwca podczas transmisji
można było śledzić proces powstawania
rysunku suchą pastelą. Tak jak za pierwszym
razem Monika Tekielska-Chmielewska
wykonała portret wpisany w znany obraz.
Opowiedziała przy tym o technice suchej
pasteli, własnych z nią zmaganiach,
poinstruowała jak samemu spróbować w niej
swych sił. Tym razem pozowała Paulina
Krysiewicz z naszej biblioteki, która wybrała
dzieło – pastel „Macierzyństwo” Stanisława
Wyspiańskiego.

Panie rozmawiały o macierzyństwie na
podstawie prac Wyspiańskiego, który często
portretował swoją żonę i dzieci. Nakreśliły
jego postać i wymieniły się własnymi
doświadczeniami.
Ideą „Spotkań przy sztaludze” jest spotkanie pracowników M-GCKiS z instruktorką
Moniką Tekielską-Chmielewską
w nietypowych okolicznościach, a mianowicie podczas pozowania do obrazu, który
M onika wy konuje na ży wo podczas
transmisji live.

Oba ﬁlmy z powstawania prac live oraz nagranie
z przyspieszeniem możecie znaleźć na naszym
kanale FB M-GCKiS w Choroszczy. Zapraszamy!

14 maja odbyła się rozmowa transmitowana na żywo na fanpage’u M-GCKiS
w Choroszczy. Tym razem Przemysław Waczyński wraz z Anną Kulikowską
rozmawiali o „Grach bez prądu”. Co w ogóle znaczy to pojęcie?
Tekst: M-GCKiS

12

Tydzień Bibliotek to inicjatywa stworzona w 2004 roku przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w celu przybliżenia
biblioteki, jako miejsca, gdzie oprócz korzystania z książek,
można ciekawie spędzić czas.
Tekst i zdjęcie: PK

Każda z pozujących osób wybiera sobie
portret wykonany przez znanego artystę
w który chce być wpisana, a precyzyjniej
wmalowana lub wrysowana. Moniki
wyzwaniem jest w godzinę wykonać
jednocześnie kopię i portret na żywo.
Podczas pozowania osoba pozująca
rozmawia z port recis t ką, opowiada
o artyście, którego wybrała, o obrazie.
Rozmawiamy o kulturze. Monika natomiast
odkrywa przed widzami tajniki techniki,
którą akurat tworzy i daje wskazówki do
pracy we własnym zakresie.

Gry bez prądu – rozmowa online

Gry bez prądu to gry, które nie wymagają
dostępu do energii elektrycznej, a tym
bardziej komputera czy innego pośredniczącego medium. Gra się w nie
w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą.
RPG, gry planszowe, gry paragrafowe – to
całe wielkie spektrum możliwości dla
fanów gier. Podczas spotkania poruszony
został także temat festiwali gier, oraz

Tydzień Bibliotek

Festiwal Chorcon w Choroszczy
– została podana jesienna data tej
imprezy. Co dają takie typu gry?
Ubogacają wyobraźnię, są dobrym
pretekstem do spotkania, budują relacje,
można poznać wiele ciekawych osób.
Świat gier planszowych wciąż się rozwija,
przybywa grających i o ich przyszłość
możemy być spokojni.

Tydzień Bibliotek co roku w całej
Polsce trwa od 8 do 15 maja,
rozpoczynając się tradycyjnie od
Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek. Jego tegoroczna edycja
okrzyknięta hasłem „Zasmakuj
w bibliotece” była wyjątkowa, bowiem
wszelkie działania związane
z Tygodniem Bibliotek zostały
przeniesione do sieci.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy zainaugurowała ten wyjątkowy
tydzień ogłoszeniem corocznego
konkursu literacko-fotograﬁcznoplastycznego „Lubię Czytać”oczywiście w trybie on-line. Podczas
trwania Tygodnia Bibliotek ruszył
również cykl „Zaczytana Choroszcz,
czyli trzy pytania do..” w którym to
ludzie związani z gminą Choroszcz,

odpowiadają na trzy proste pytania
dotyczące ich preferencji czytelniczych. Odbywały się również
czytanki NA ŻYWO on-line, gotowanie
na ekranie prosto z biblioteki, sam
Jakub Kuroń udzielił nam wywiadu
w formie nagrania video, najmłodsi
zaś mogli każdego dnia o 19:00
wysłuchać nagrań z cyklu #dobranocka z MBP w Choroszczy, gdzie
nasza bibliotekarka czytała fragmentami bajkę „Natalia i Tęczowa Góra”.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek był inny
niż poprzednie, ale nie gorszy. Moc
atrakcji, która czekała na naszych
Czytelników, mimo iż w trybie
on-line odbiła się głośnym echem,
a odbiór przedstawionych przez
bibliotekę propozycji był bardzo
pozytywny.

GAZETA W CHOROSZCZY

Biblioteka w Choroszczy
wznowiła wypożyczenia

ZACZYTANA CHOROSZCZ

Z dniem 19 maja 2020 r. w czasie pandemii COVID-19 Miejska
Biblioteka Publiczna w Choroszczy wznowiła działalność
w ograniczonym zakresie.
Tekst: BP

Wprowadzone zostały nowe zasady
pracy dla bezpieczeństwa Czytelników i dla bezpieczeństwa bibliotekarzy. Po pozytywnej weryﬁkacji
procedur działalności jednostki
podczas epidemii, biblioteka
wznowiła działalność od dnia
19 maja 2020 r. Rekomendacje
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa
Rozwoju i Biblioteki Narodowej
dotyczące pracy instytucji kultury
wprowadzają zasady, według
których Biblioteka będzie działała
w okresie ograniczeń, wynikających z pandemii Covid19.

Skrócony czas pracy wypożyczalni
wynika z obowiązujących prac
porządkowych i dezynfekcji.
Zachęcamy do zapoznania się
z regulaminem korzystania z usług
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Choroszczy w okresie epidemii
COVID-19, ﬁlmem instruktażowym
oraz instrukcją dot. wizyty
w bibliotece , które dostępne są na
stronie internetowej
www.biblioteka.choroszcz.pl

Filie w Barszczewie oraz Klepaczach pozostają zamknięte do
Godziny pracy wypożyczalni odwołania. O wszelkich zmianach
w wakacje: Pn – Pt: 8:00-16:00 będziemy informować na bieżąco.

OD 19 MAJA
OTWORZYLIŚMY BIBLIOTEKĘ
DLA CZYTELNIKÓW
za poniższych zasadach:
(bez wolnego wstępu do księgozbioru i stanowisk komputerowych)

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi cotygodniowy cykl „Zaczytana
Choroszcz, czyli trzy pytania do…”. W cyklu tym pytamy osoby związane
z naszą gminą o ich preferencje czytelnicze i książkę, którą uważają za
godną polecenia. Odpowiedzi są umieszczane na stronie internetowej,
oraz na fanpage’u biblioteki na portalu Facebook,
a odbywa się to cyklicznie - co tydzień, w każdy wtorek.
Tekst: BP Graf: M.T-Ch

Celem tego cyklu jest przede wszystkich
promocja czytelnictwa, zarówno w czasie
pandemii jak i poza nim, oraz pokazanie
mieszkańcom Gminy Choroszcz, że nasza
gmina jest po prostu zaczytana
w książkach, a osoby związane z nią
chętnie sięgają po różną literaturę.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy jako pierwszego zapytała o to
samego Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego!
Czy lubi Pan czytać?
Tak, lubię, choć nie ukrywam, że od kiedy
jestem Burmistrzem Choroszczy –
częściej muszę czytać. Czy chcę czy nie
chcę. Gdyby tygodniowo czy miesięcznie
wszystko policzyć, wyszłoby pewnie kilka
porządnych woluminów.
Co daje Panu czytanie?
Czytanie książek ma wiele dobrych stron:
daje wiedzę, czyli edukuje, ale także uczy
kreatywności, ponieważ uruchamia naszą

wyobraźnię, a także uspakaja. Najważniejsze, to dać, a powiem nawet więcej:
podarować sobie czas na czytanie.
Wszyscy zapracowani i zabiegani wiedzą,
co mam na myśli…
Jaką książkę poleca Pan do przeczytania?
Obecnie moje lektury to pozycje
„branżowe”. Jednak takie typowe książki,
które szczególnie pamiętam – to książki
z dzieciństwa. Zawsze podobały mi się
powieści i opowiadania przygodowe,
potem wojenne, w których akcja była
wartka i zaskakująca, i w których –
mówiąc dzisiejszym językiem – coś się
działo. Pamiętam z dzieciństwa „Ślady
rysich pazurów” Wandy Żółkiewskiej, czy
„Winnetou” Karola Maya. To był świat
moich najmilszych przygód.
Zachęcamy do rozpropagowania akcji
i zapraszamy do włączenia się w nią przez
wszystkie chętne osoby.
Osoby, które chcą wziąć udział, prosimy
o kontakt z biblioteką.

Konkurs rozstrzygnięty
Tegoroczna edycja konkursu została
przeprowadzona w trybie on-line
– prace konkursowe napływały do
skrzynki e-mail do dnia 29 maja.
Konkurs został rozstrzygnięty
1 czerwca 2020 roku (w Dzień Dziecka)
na fanpage’u Biblioteki. Nagrodzone
prace konkursowe były bardzo
pomysłowe i zapewne Uczestnicy
włożyli w ich wykonanie sporo pracy.
8 maja z Okazji Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek ogłoszony został coroczny
konkurs literacko-fotograﬁczno
-plastyczny “Lubię Czytać”.

OBRAZY

portrety, pejzaże,
mal. sakralne i ścienne

698 214 420
@farbaznieba

GRAFIKA

reklamowa i wydawnicza
identyﬁkacja wizualna ﬁrmy

Organizatorami konkursu byli:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy, Miejska
Biblioteka Publiczna w Choroszczy
oraz Gmina Choroszcz. Patronat nad
konkursem objął Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Oto wyniki:
I miejsce w kategorii uczniowie szkół
podstawowych (od 7 r.ż.):
Maciej Półkośnik
I miejsce w kategorii młodzież szkół
średnich ( do 18 r.ż.):
Anna Maria Wrona .
Gratulujemy!
Prace konkursowe można obejrzeć na
fanpage’u biblioteki na portalu
Facebook.
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Koronawirus nie odpuszcza
– także w Choroszczy

Od 1 lipca nowe połączenia
PKS NOVA w Choroszczy

To już cztery miesiące kiedy w Polsce zdiagnozowano pierwszy przypadek osoby chorej
na koronawirusa COVID-19. Jako społeczeństwo przeszliśmy wszelkie reżimy
wprowadzone przez władze państwowe, w Gminie Choroszcz dostosowaliśmy gminne
instytucje do przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Robimy wszystko, co w naszej
mocy, żeby nie dopuścić do zakażenia. Dlatego mocno uczulamy Państwa: niech nasza
czujność nie zostanie uśpiona poprzez wprowadzone poluzowanie obostrzeń, a także
wskutek letniej, pogodnej aury. Zasady higieny nadal wszystkich nas obowiązują,
dlatego przestrzegajmy reżimów sanitarnych i róbmy wszystko, aby się nie zarazić.

Informujemy, że od 1 lipca zostaną przywrócone połączenia PKS NOVA SA, które zostały
zawieszone z uwagi na pandemię COVID-19. W wyniku wprowadzonych modyﬁkacji
w rozkładach jazdy, autobusy dwóch linii będą przejeżdżać przez Choroszcz.
O szczegółach piszemy poniżej.

Wydaje nam się, że koronawirus jest z
nami tak długo, że zdążyliśmy się już do
niego przyzwyczaić; niektórym może się
nawet wydawać, że nauczyliśmy się z nim
żyć. To pozór. Bo statystyki i fakty są
nieubłagane: każdego dnia w naszym
kraju diagnozowane są – mocno to
podkreślmy : KOLEJNE SETKI OSÓB
ZAKAŻONYCH; również gmina Choroszcz –
dotąd stosunkowo wolna od koronawirusa, na ten moment odnotowuje osoby
przebywające w kwarantannie, a także
zakażenia potwierdzone.
To nie znaczy, że na nowo powinien zostać
wprowadzony tzw. lockdown, czyli
obowiązkowa społeczna kwarantanna,
ale sytuacja ani na moment nie stała się
lżejsza: nadal powinniśmy bardzo poważnie traktować obecny stan. I nadal

powinniśmy PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD SANITARNYCH:
● w miejscach publicznych nosić
maseczki
● unikać zgromadzeń
● zachowywać co najmniej 1,5-metrowy
dystans społeczny
● często myć i dezynfekować ręce
● a w przypadku podejrzenia czy
zdiagnozowania niepokojących objawów
– zgłosić się do lekarza i poddać się
społecznej izolacji.
To naprawdę nie są ża y. Tylko nasza
odpowiedzialna postawa i rzetelne
działania pozwolą zachować nam zdrowie
oraz uchronić innych przed najgorszym.
Koronawirus nie odpuszcza
– nie lekceważmy tego.

Tekst i zdjęcie: UM

Połączenia PKS NOVA SA, które po zmodyﬁkowaniu od dnia 1 lipca będą przebiegać
przez miasto Choroszcz:
1. Linia relacji: Łomża – Białowieża, przez:
Wiznę, Zawady, Jeżewo Stare, Tykocin,
Choroszcz, Białystok.
2. Linia relacji: Kolno – Goniądz, przez:
Łomżę, Wiznę, Zawady, Jeżewo Stare,
Tykocin, Choroszcz, Białystok.
Obie linie będą zajeżdżały do Choroszczy
i zatrzymywały się na przystankach autobu-

Uczniom z Choroszczy nie w głowie
korona-próżnowanie!
Kiedy edukacja w całym kraju skierowana została na alternatywne – zdalne formy nauczania, wiele osób
określało ten stan, dość prześmiewczo – jako „koronaferie”. Tymczasem dla uczniów z gminy Choroszcz
nie by to czas leniuchowania, a dodatkowej twórczej aktywności. Była to okazja do podjęcia wielu różnorodnych działań albo modyﬁkacji już przyjętych projektów. Uczniowie pokazali, że nie próżnują!
Tekst: Anna Kozłowska, Barbara Joka Prace na zdjęciach: uczniowie SP w Choroszczy

W czasach pandemii koronawirusa
zmieniły się warunki w jakich uczniowie
i nauczyciele kontaktowali się ze sobą –
do dyspozycji były maile, komunikatory,
platformy edukacyjne, portale
społecznościowe. Zmieniło się miejsce
spotkań, a tym samym miejsce realizacji
zadań. Nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Choroszczy, podobnie jak pedagodzy w
całym kraju, systematycznie przesyłali
uczniom zadania, ustalali sposób
i harmonogram pracy, przekonywali do
podjęcia wyzwań, zachęcali i wspierali
w działaniach. Uczniowie SP Choroszcz
bardzo chętnie angażowali się
w różnorodne projekty edukacyjne.
Jakie? Przedstawiamy poniżej.
Wielkanocny projekt edukacyjny
– dotyczył jednego z najważniejszych
świąt w Polsce – Świąt Wielkanocnych.
Celem było przedstawienie informacji w
języku angielskim na temat tradycji
wielkanocnych w naszym kraju.
Uczniowie przygotowali postery,
następnie wykonali ich zdjęcia, które
z kolei zostały opublikowane na grupie
Facebook „Globalni w Choroszczy”.
Dzięki temu uczniowie z zaprzyjaźnionej
szkoły w Nairobi mogli poznać zwyczaje
i tradycje świąteczne kultywowane
w naszym kraju.
Z okazji Dnia Wody uczniowie przygotowali plakaty informacyjne ukazujące
dane statystyczne, a także mapy
przedstawiające jak wielkim problemem
w wielu miejscach na Ziemi jest brak
wody i jakie są tego skutki. Prace uczniów
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pokazywały, że każdy z nas ma realny
wpływ na przeciwdziałanie problemowi
braku wody. Wystarczy niewiele: po
prostu zwrócić więcej uwagi na to, jak
korzystamy z zasobów wodnych na co
dzień. Na grupie Facebook „Globalni
w Choroszczy” uczniowie mieli okazję
zapoznać się z materiałami Polskiej Akcji
Humanitarnej, w których zwrócono
uwagę na wykorzystanie wody przez
człowieka, pokazano też przykłady
działalności ludzi prowadzącej do
zanieczyszczeń wielu obszarów wodnych. Projekt miał za zadanie
uświadomić uczniom konieczność
oszczędzania wody i wspólnej odpowiedzialności za lokalne ekosystemy, które
mają ogromny wpływ na klimat,
a zarazem na ogólnoświatowe zasoby
wody, z których my również korzystamy.
Zabierz kolegę/koleżankę w najpiękniejszy zakątek Polski – uczestnicy tego
projektu wcielili się w rolę reporterów

i wyruszyli w wyobrażoną podróż po
Polsce, by pokazać piękno naszej
ojczyzny. Stworzyli wirtualną wycieczkę
po Polsce (prezentację multimedialną),
opisali najładniejsze miejsca w naszym
kraju. Powstało bardzo dużo prac
pokazujących przepiękną przyrodę,
zabytki, kulturę i zwyczaje opisane
w języku polskim oraz angielskim.
Projekt ten umożliwił również
szlifowanie języka angielskiego.
Śladami wędrówki Stasia i Nel – to
inicjatywa, która była skierowana była do
uczniów klas piątych. Zadaniem było
opracowanie jednego z podanych
tematów: 1. Informacje ogólne na temat
Afryki. Mapa ﬁzyczna 2. Trasa podróży
Stasia i Nel 3. Strefy krajobrazowe
i klimatyczne Afryki – pustynia i sawanna
5. Roślinność i zwierzęta sawanny
i pustyni. Powstały prace plastyczne
i prezentacje multimedialne opisujące
piękno przyrody Afryki, zwierzęta
i roślinność sawanny oraz pustyni. Dzięki
projektowi uczniowie pogłębili wiedzę
dotyczącą Afryki, poszerzyli zaintere-

sowych przy szpitalu (Plac Brodowicza) i na
ulicy Żółtkowskiej.
Z informacji uzyskanych od operatora
wynika, że nowe połączenia, powstały
z modyﬁkacji kilku wcześniej funkcjonujących krótszych linii. W ten sposób
mieszkańcy gminy Choroszcz otrzymali
kolejne możliwości przemie-szczania się
transportem publicznym na trasach
w kierunku: Łomży, Białegostoku,
Białowieży, Kolna czy Goniądza.

sowania geograﬁą, przyrodą oraz
antropologią, wykazali także własną
pomysłowość oraz zaangażowanie.
Konkurs Wiedzy o Krajach Unii
Europejskiej – to cykliczne wydarzenie,
organizowane w SP Choroszcz co roku
9 maja, kiedy obchodzony jest Dzień
Europy. Z uwagi na nietypowe warunki,
tym razem konkurs został przeprowadzony zdalnie za pomocą platformy
edukacyjnej NUADU. Uczestnicy mieli za
zadanie odpowiedzieć na pytania
dotyczące struktur unijnych, wykazać się
znajomością wybranych towarów
i produktów, a także stolic państw
europejskich oraz rozpoznać zabytki.
Poziom konkursu był wysoki, dużą
wiedzą wykazali się młodsi uczniowie
z klas piątych i czwartych.
W Szkole Podstawowej w Choroszczy
zorganizowano również w formie zdalnej
konkursy plastyczno- fotograﬁczne:
„#Uczę się w domu”, „Pisanka
w fotograﬁi” oraz „Kwiaty dla mamy”.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem; wpłynęło wiele prac
wykonanych ciekawymi technikami,
często z użyciem nietypowych
materiałów. Uczniowie wykazali się
kreatywnością oraz talentem plastycznym. Konkursy nie tylko rozwijają
pasję i zainteresowania uczniów, ale
również dają również możliwość
osiągnięcia sukcesu.
W czasie pandemii koronawirusa zdalne
nauczanie, choć utrudniało dotychczasowy bezpośredni kontakt nauczycieli i uczniów, umożliwiło jednak
kontynuację procesu nauczania, przy
jednoczesnym ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażenia.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz
rodzicom za zaangażowanie i udział
w projektach lub konkursach organizowanych w SP Choroszcz. Prace choroszczańskich uczniów były prezentowane
publicznie na grupie Facebook „Globalni
w Choroszczy”.
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Gmina Choroszcz z powodzeniem
realizuje inwestycje drogowe
Panująca na całym świecie pandemia koronawirusa COVID-19 w sposób znaczący zmieniła obraz
świata, nie tylko w zakresie relacji społecznych, lecz także w aspekcie ekonomicznym. Wiele zakładów
pracy wstrzymało działalność, a gros inwestycji stanęło pod znakiem zapytania. Obecny kryzys dotknął
ﬁrmy prywatne, ale także instytucje publiczne. Gmina Choroszcz jednak nie wstrzymuje
toczących się oraz zaplanowanych inwestycji.
Tekst i zdjęcie: UM
Ulica 3 Maja w Choroszczy, wraz
z pobliskimi miejskimi szlakami
komunikacyjnymi, tj. ul. Konwaliową
oraz ul. Chabrową i ul. Rumiankową jest
budowana od 2019 roku.
Ulica 3 Maja oraz sąsiadujące z nią ulice,
dotąd piaszczyste i nierówne, już zyskały
utwardzoną nawierzchnię – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Realizujemy te inwestycje, mimo
pandemii, która nie tylko w kraju, ale też na
świcie zablokowała wiele ważnych
przedsięwzięć. My, kontynuujemy to, co
zaczęliśmy, i co mieszkańcom obiecaliśmy
– dodaje włodarz gminy Choroszcz.
W drogach umiejscowiona została już
konieczna infrastruktura deszczowa,
a w niektórych odcinkach – według zgłoszeń
mieszkańców, także infrastruktura gazowa –
wylicza Burmistrz Wardziński. Po obu
stronach jezdni powstały chodniki
i eleganckie zjazdy na posesje. Dzięki naszej
inwestycji zmieniała się cała okolica, i jak
słyszę: wypiękniała. Cieszę się z takich reakcji
mieszkańców i przyjezdnych
– konkluduje.
Przebudowa ul. 3 Maja wraz z pobliskimi
drogami: ul. Konwaliową, Chabrową i
Rumiankową to koszt blisko 4,1 mln zł.
Inwestycja została wsparta doﬁnansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 2,4 mln zł
oraz środkami własnymi Gminy
Choroszcz w kwocie ponad 1,6 mln zł.

Ukończenie budowy ulic 3 Maja,
Konwaliowej i Chabrowej w Choroszczy
zaplanowano do końca 2020 roku.
Zaawansowane prace odbywają się także
przy ul. Zastawie II w Choroszczy. To
ponad 1,4-kilometrowy odcinek, który w
swej nowej wersji przebiega w uporządkowanej przestrzeni, zyskał nową
nawierzchnię, konieczne przepusty,

zjazdy na posesje oraz chodniki dla
pieszych. W drodze powstała nowa
infrastruktura wodno-kanalizacyjna,

deszczowa, oświetleniowa i teleinformatyczna. Całkowita wartość inwestycji
to blisko 4,5 mln zł, doﬁnansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych
wyniosło ponad 2,6 mln zł, wkład własny
gminy Choroszcz to blisko 1,8 mln zł.
Podobnie – do końca 2020 roku oddana
zostanie ul. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Choroszczy. Inwestycja,

z której już mogą cieszyć się mieszkańcy,
obejmowała przebudowę jezdni wraz
z chodnikiem, wykonanie zjazdów oraz

Zakończenie roku szkolnego
w gminie Choroszcz inne niż zwykle
Bez apelu, hymnu państwowego, sztandaru, zawsze za długich przemówień, a także bez wierszy,
piosenek, żartów, dokazywania i już wakacyjnego pośpiechu czy gwaru. Zachowując jednak dystans
społeczny, w maseczkach, rękawiczkach, każda klasa oddzielnie. I każdy uczeń osobno odbierający
świadectwo. Taki widok to podsumowanie zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
To właściwie odbiór świadectw szkolnych.
Tekst i zdjęcie: UM

Niecodzienny to widok takiego
zakończenia roku szkolnego, bo
i sytuacja niecodzienna, nowa
– „covidowa”. Uczniowie szkół
w Choroszczy, podzieleni na klasy
o ustalonych godzinach, w ramach
swoich szkolnych społeczności, ale
jednak każdy osobno odbierał od
nauczycieli świadectwa zakończenia
edukacji. Jedni na boisku szkolnym, inni
na placu przed szkołą, jeszcze inni – na
parkingu i w przestrzeni przyszkolnej.
Pomiędzy tymi etapami – konieczna
przerwa na dezynfekcję. I oczywiście
wszyscy z zachowaniem dystansu
społecznego, w rękawiczkach,
z maseczkami lub przyłbicami na
twarzach.

przyłącza kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi. Przebudowano
również hydranty i kablowe przyłącza
telekomunikacyjne. Całkowita wartość
inwestycji to blisko 600 tys. zł,
doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniosło ponad 320 tys.
zł, a wydatki własne Gminy Choroszcz na
ten cel to blisko 300 tys. zł. zł.
Również poza miastem Gmina Choroszcz
z powodzeniem realizuje drogowe
inwestycje – mieszkańcy już mogą
korzystać z ul. Zagórnej w Klepaczach.
To inwestycja, w której rezultacie
powstała jezdnia z kostki betonowej,
zbudowana została kanalizacja
deszczowa wraz ze stud-niami
rewizyjnymi i wpustami ulicznymi.
Projekt kosztował ponad 790 tys. zł,
doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych to ponad 412 tys. zł, zaś
wydatki z budżetu Gminy Choroszcz to
suma blisko 380 tys. zł.
Do końca 2020 roku w Gminie Choroszcz
zrealizowane zostaną również dotyczące
dróg powiatowych. Są to następujące
przedsięwzięcia:
- droga we wsi Kościuki – inwestycja
kosztować będzie blisko 1,7 mln zł,
doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniesie 50%, a także w
takiej samej części, koszt realizacji
wezmą na siebie Gmina Choroszcz
i Powiat Białostocki.
- droga we wsi Izbiszcze – jej realizacja
kosztować będzie ponad 840 tys. zł
i koszt ten w 50% pokryty zostanie
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz
kolejne 50% z własnych budżetów
pokryje Gmina Choroszcz i Powiat
Białostocki.
Bardzo się cieszę, że z roku na rok nasza gmina
zyskuje nowe i komfortowe szlaki
komunikacyjne – podsumowuje Burmistrz Wardziński. Obecnie mieszkańcy
mogą w naprawdę niezłych warunkach
korzystać z nowej infrastruktury. Po prostu
dobrze mieszkać i żyć, czego wszystkim
serdecznie życzę – konkluduje Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński.

Niestety, ze względu na sytuację, i ten
– wydawałoby się typowy i wszystkim
znany rytuał i porządek – musiał się
zmienić. Ten, kto nie odebrał świadectwa
w terminie i o ustalonej godzinie, może to
zrobić w sekretariatach szkolnych,
nawet w okresie wakacji.
Pandemia COVID-19 zmieniła nasze
codzienne funkcjonowanie, przewartościowała nasze dotychczasowe życie.
Czy zatęsknimy za kolegami ze szkolnych
ław? Za nauczycielami? Za całym
szkolnym środowiskiem? Życzymy,
abyśmy o tym nie zapomnieli. Bo szkoła
i możliwość nauki w grupie to ważny
i rozwijający etap w życiu każdego
człowieka.
Najważniejsze jednak, żebyśmy
w czasie wakacji byli bezpieczni
i zdrowi. Jeśli nie wyjedziemy gdzieś dalej
i na dłużej, odkryjmy to, co jest najbliżej:
nasze podwórko, okolicę, w której
mieszkamy, zapomnianych lub jeszcze
niezapoznanych kolegów czy rodzinę.
Zaangażujmy się w to, co odkładaliśmy
„na później”. Sprawdźmy się w nowych
pasjach. Wakacje w domu nie muszą być
nudne. I powróćmy z nich zdrowi
i bezpieczni!
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GAZETA W CHOROSZCZY

LZS
Choroszcz
wygrywa
Turniej
Otwarcia
Sezonu
W niedzielę 21 czerwca została rozegrana 30 edycja Turnieju
Otwarcia Sezonu, zorganizowanego przez Jacka Dąbrowskiego.
Tekst i zdjęcie: W.J.

Turniej rozpoczyna piłkarskie zmagania
drużyn Ligi Gminnej, tegoroczna edycja
odbyła się na boiskach w Zaczerlanach
i w Łyskach. Do turnieju zgłosiło się w tym
roku 5 drużyn, które zagrały systemem
“każdy z każdym”, a mecze trwały 2×20
minut. Tytułu bronił LZS Choroszcz, który
wygrał 3 mecze i zremisował jedno
spotkanie (z Lambadą Choroszcz) broniąc
tym samym tytuł i zdobywająć go po raz
10 w swojej historii. Drugie miejsce

także Adam Masłowski – właściciel
choroszczańskiego sklepu “PLUS”.
Komplet wyników: Lambada Choroszcz
– LZS Choroszcz 3-3, Izbiszcze – Zaczerlany
3-1, Lambada Choroszcz – Izbiszcze 1-2,

YellowCity – Zaczerlany 2-0, Lambada
Choroszcz – YellowCity 2-1, LZS Choroszcz
– Izbiszcze 3-1, Lambada Choroszcz
– Zaczerlany 2-0, YellowCity – LZS
Choroszcz 0-2, YellowCity – Izbiszcze 3-4,
Zaczerlany – LZS Choroszcz 0-1

(podobnie jak przed rokiem) zajęły Izbiszcze
(9 pkt), a najniższy stopień podium przypadł
Lambadzie Choroszcz (7 pkt). Jeśli chodzi
o wyróżnienia indywidualne to najlepsi byli:
Kamil Wojdołowicz (Izbiszcze) – bramkarz,
Marcin Jaromiński (LZS) – zawodnik
i Adrian Domaradzki (Lambada) wraz ze
Zbigniewem Dziejmą (Izbiszcze) – strzelcy.
Medale, statuetki i nagrody rzeczowe
standardowo ufundował Urząd Miejski
w Choroszczy, a sponsorem turnieju był

VI Wakacyjna Liga Szóstek
Zakończył się czas zgłoszeń do VI edycji Wakacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS.

Tekst i Graf: WJ
Zakończył się czas zgłoszeń do VI edycji
Wakacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora
M-GCKiS. W tegorocznej edycji weźmie udział
rekordowe 13 drużyn: Kopnij Babkę w Czapkę,
Promotech, Football Fans Wasilków, Izbiszcze,
Krymar, Bajeczne Obrazy, Hanbud, Kabareczi,
Team Dużego Bica, Rajkom Choroszcz, LZS
Choroszcz, Dieteczyny Kredens i Rambo. Mecze

będą odbywały się wieczorami na Choroszczańskim orliku w lipcu i sierpniu.
Tytułu Mistrza Wakacyjnych rozgrywek będzie
broniła ekipa Izbiszcz, która wygrywała w 2019
roku. W poprzednich latach zwyciężały: Kopnij
Babkę w Czapkę (2018 i 2017), Chorten (2016) i AB
Grand II (2015). Więcej o rozgrywkach na
specjalnej stronie: www.m-gckis.ligspace.pl

Wysta owała
Piłkarska Liga Gminna
W niedzielę 28 czerwca wystartowały rozgrywki
Piłkarskiej Ligi Gminnej sezonu 2020!
Tekst i graf: WJ
W tegorocznych zmaganiach o tytuł
mistrzów gminy powalczy 8 drużyn:
Fuzja Klepacze, Izbiszcze, Lambada
Choroszcz, LZS Choroszcz,
Zaczerlany, Yellowcity, a także
gościnnie dwie drużyny z gminy
Zabłudów: LZS Bobrowa i LZS
Dobrzyniówka. Za nami jest już
pierwsza kolejka meczów: więcej
informacji na specjalnej stronie,
która jest poświęcona rozgrywkom:
www.ligagminna.ligpsace.pl

Wakacyjny Fitness w Choroszczy
Zapraszamy na wakacyjne zajęcia ﬁtness z M-GCKiS w Choroszczy.
Będą się one odbywać:
w poniedziałki (aerobic),
wtorki i czwa ki (zumba)
na choroszczańskim orliku o godz. 19:00.
ź
ź

Zajęcia będą prowadzić nasze instruktorki: Urszula Grabowska
i Małgorzata Sokolińska. Koszt zajęć to tylko 50 zł miesięcznie.
Szczegóły pod numerem telefonu: 662 128 797
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