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w Choroszczy

Wyścig Narodów
w Choroszczy

Choroszcz wśród najlepszych smaków Podlasia

Najlepsi kolarze z ponad 20 drużyn świata
zawitali do Choroszczy. To historyczne
wydarzenie zgromadziło też wielu choroszczan.

str. 16

Kino Zagadka

Ławeczki Patronów

Gmina Choroszcz wśród najlepszych
smaków Podlasia w ramach kampanii
Podlaskie smaki… Dla mnie dobre!

Zapraszamy do M-GCKiS na cykl „Kino
Zagadka”- comiesięcznych dwóch
projekcji filmów dla widzów dorosłych
i dzieci w iście kinowym anturażu.

Fragmenty dzieł pisane poezją i prozą
oraz portrety Patronów 2021 roku na
Placu dr. Z. Brodowicza
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Choroszcz zaprasza tężnią i fontannami...
Słońce w pełni, może więc warto skorzystać z miejskich wodnych doświadczeń? Tężnia na Bulwarach Choroskich
oraz fontanny na Rynku 11 Listopada i Placu dr. Z. Brodowicza czekają już na Państwa. Serdecznie zapraszamy!

...oraz 39. Dniami Choroszczy
39. Dni Choroszczy to 11 - 13 czerwca wypełnione bogactwem różnorodnych wydarzeń
kulturalnych skupionych wokół naszej lokalności. Już we czwartek – 10 czerwca – słowem wstępu do pozostałych wydarzeń, odbędzie się XVIII Kawiarenka Historyczna
(on-line). W piątek – 11 czerwca - w Choroszczy rozgości się kultura i sztuka, a to za
sprawą literackiego spotkania autorskiego i otwarcia wystawy malarstwa, 12 czerwca

sceną zawładną raperzy, zaś 13 czerwca każdy znajdzie coś dla siebie. Animatorzy porwą
do zabawy młodszych i starszych, a dopełnieniem wszystkiego będą niedzielne koncerty
i promocja tomiku poezji dla dzieci pióra choroszczańskiej poetki. Wszystkie wydarzenia
w ramach Dni Choroszczy odbędą się na Placu dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy
i w przyległym do niego Centrum Kultury. Więcej na stronach 8-9 i 16.
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Wybory uzupełniające
w Gminie Choroszcz
– 13 czerwca 2021 r.
Informujemy, że Wojewoda Podlaski
w dn. 5 maja br. zmienił swoje zarządzenie (nr 14/2021) dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Choroszczy okręgu nr 4, w tym najważniejsze, czyli datę wyborów, którą
ustalił na niedzielę 13 czerwca 2021 roku.
O mandat radnego/radnej będa rywalizować:
KWW Karolina Maciejczuk Razam dla
Choroszczy, lista nr 1.
KWW Marcina Popławskiego Nasza Choroszcz, lista nr 2.

Gmina Choroszcz z coraz czystszym powietrzem
Likwidacja niebezpiecznych kopciuchów to inwestycja nie tylko w dziś, ale przede wszystkim w jutro. Gmina Choroszcz właśnie zakończyła II edycję gminnego programu prośrodowiskowego, wspierającego mieszkańców na
rzecz trwałego zlikwidowania pieców i kotłów węglowych niespełniających aktualnych wymagań środowiskowych
i tym samym zagrażających czystemu powietrzu.
Rok 2021 w Gminie Choroszcz ma szanse zamknąć się 100% pomocąw tym względzie.
Tekst: UM Fot: foter.pl
Z naszym gminnym programem dotacyjnym, który miał na celu wsparcie mieszkańców w likwidacji kopcących i trujących pieców, wystartowaliśmy w 2019 roku – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
W 2020 roku za kwotę blisko 90 tys. zł udało
nam się pomóc 30 gospodarstwom, a w 2021
roku – nawet 50. Już z większością wnioskujących podpisaliśmy umowy, inni jeszcze
oczekują na wsparcie – wylicza włodarz
gminy Choroszcz. W tym roku chcemy
w 100% wypełnić obecne potrzeby mieszkańców i sprawić, by w naszej gminie oddychało się czystszym i zdrowszym powietrzem – dodaje.
Przypomnijmy: o dotację w ramach gminnego programu służącego ochronie powietrza w Gminie Choroszcz mogli ubiegać
się właściciele nieruchomości, zamieszkali
i jednocześnie zameldowani na stałe na
terenie gminy, a budynek mieszkalny, którego likwidacja pieca lub kotła dotyczyła,
winien był być położony terenie Gminy
Choroszcz.
Dotacja była udzielana w wysokości do
50% poniesionych kosztów, przy czym nie
więcej niż 3 000 zł.

Dotacja mogła zostać przeznaczona na
dofinansowanie kosztów trwałej likwidacji
palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę)
– na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych
urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz
pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe (Rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących Ekoprojektu i ich zamianę na
ogrzewanie wpływające na zmniejszenie
niskiej emisji).

ochronę środowiska: wspieramy mieszkańcw
w zakresie retencji wód opadowych, fotowoltaiki, usuwania azbestu czy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wylicza
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Wierzę, że dzięki temu jeszcze bardziej zmotywujemy choroszczan do wspólnego dbania o nasz codzienny komfort. To inwestycja
w dziś, ale przede wszystkim w jutro – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

W 2020 roku Gmina Choroszcz wyasygnowała na ten cel blisko 90 tys. zł, w 2021
roku – ponad 150 tys. w kolejnym – 2022
roku program będzie kontynuowany.
Bardzo się cieszę, że mieszkańcom Gminy
Choroszcz możemy zaoferować realną pomoc i konkretne rozwiązania sprzyjające
działaniom prośrodowiskowym; wsparcie
dotyczące likwidacji kopciuchów to bowiem
nie jedyne działania, które mają na celu

Choroszcz wśród najlepszych smaków Podlasia

„Choroszcz szeleszcząca jest, Choroszcz chrupiąca jest”. W taki sposób mógłby zaczynać się pean na cześć Choroszczy.
Niekoniecznie musimy uderzać w tak wysokie tony, ale jesteśmy dumni z tego, że Gmina Choroszcz znalazła się wśród
najlepszych smaków Podlasia w ramach kampanii Podlaskie smaki… Dla mnie dobre! Województwa Podlaskiego.

Tekst: UM Fot: jaga.tv
Choroszczańskie chrupiące ogórki znalazły się pośród korycińskich serów, michałowskich miodów, supraślskich grzybów, gródeckiego nabiału i monieckich ziemniaków, których spróbowali
piłkarze Jagielloni Białystok. A wyśmienite, i dodajmy: prawdziwe
danie z tych produktów – w postaci placków ziemniaczanych –
przygotował Łukasz Rakowski – Executive Chef w Resturant&Bar
Cristal w Białymstoku. Danie – z choroszczańskimi chrupiącymi
ogórkami – już do spróbowania, nie tylko wirtualnie, ale też realnie.
A my, parafrazując słowa klasyka – Andrzeja Dąbrowskiego, śpiewamy z radością: „Do zachrupania – w Choroszczy – jeden krok,
jeden jedyny krok nic więcej!” I trzeba go zrobić jak najprędzej!
Zapraszamy! Film z udziałem Gminy Choroszcz pt.: „Podlaskie smaki... Dla mnie dobre” można obejrzeć pod linkiem: tiny.pl/rznrb
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Piłka połączyła
Podlasie i Kamerun
Ponad 300 dzieci w Kamerunie
ucieszy się z piłkarskich prezentów,
jakie popłynęły do nich z Podlasia.
Cieszymy się, że do akcji Śląskiego Związku Piłki Nożnej – „Buty
piłkarskie dla dzieci w Kamerunie”
wraz Włókniarzem Białystok dołączyła także nasza Narew Choroszcz.
Tekst: UM Fot: Narew Choroszcz
Choroszczańscy sportowcy i mieszkańcy gminy pięknie pokazują, jak – mimo granic: tych
realnych i tych epidemicznych – nie łamiąc ich,
w szczytnym celu udaje się je bezproblemowo
przekraczać.
„Buty piłkarskie dla dzieci w Kamerunie”
to akcja zaproponowana przez śląskiego
działacza – Tadeusza Maziarza. Dołączyły do niej Włókniarz Białystok i Narew
Choroszcz, które, dzięki rozreklamowaniu akcji w swoich mediach społecznościowych, wspólnie zgromadziły ponad
300 par butów, rękawice bramkarskie oraz
dodatkowy sprzęt sportowy.
Jak zapewniają sportowcy, akcja spotkała
się z fantastycznym odzewem i zaangażowaniem społecznym. W kilkadziesiąt godzin udało się zebrać sprzęt, który ucieszy
ponad trzystu mieszkańców Kamerunu, bo
w Kamerunie gra niemal każdy i gdzie
tylko jest to możliwe: nawet najmniejszy
skrawek płaskiej ziemi jest zamieniany
na boisko. Pomoc innym daje też energię
i moc samym darczyńcom. Sport pokazuje, że prócz umiejętności fizycznych,
pozytywnie wzmacnia też moralnie: wychowuje w duchu bezinteresowności, pomocy i uważności na potrzeby, a nierzadko
na krzywdę innych. To wspaniały zastrzyk
dobra, w czystej postaci.
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Dary z Choroszczy trafiły do rodaków na Litwie
Cztery, sporej wielkości pakunki, po brzegi wyładowane najprzeróżniejszymi produktami trafiły do Szkoły
Podstawowej w Choroszczy, która przekazała je dalej potrzebującym Polakom za wschodnią granicą. W ten
sposób choroszczańskie instytucje: Urząd Miejski w Choroszczy, Rada Miejska, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Centrum Usług Wspólnych oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu dołożyły swoją cegiełkę
do akcji „Jałmużna wielkopostna. Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie”.

nam rozejrzeć się dookoła, żeby dostrzec
potrzeby innych. Dlatego takie akcje jak
ta są potrzebne, bo przypominają nam
o wsparciu, którego ktoś inny potrzebuje
– konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.
Dary zostały przekazane społeczności polskiej zamieszkałej w Solecznikach na Litwie; trafiły także do Polaków na Białorusi.

Tekst i Fot: UM
„Jałmużna wielkopostna. Pomoc Polakom
na Wileńszczyźnie” – to akcja charytatywna, której organizatorem jest parafia NMP
Nieustającej Pomocy w Kozińcach. Szkoła
Podstawowa w Choroszczy włączyła się
do działań pomocowych wczesną wiosną
tego roku (o akcji pisaliśmy w materiale
pt.: Pomagamy Polakom na Litwie! Pomóż
i Ty!). Dary z pomocą znów popłynęły z
grodu nad Horodnianką.
Pierwsze transporty pomocy dotarły do potrzebujących Polaków na początku kwietnia, a po kilku tygodniach
– również Urząd Miejski w Choroszczy,
Radni Miejscy oraz pracownicy innych
choroszczańskich instytucji: M-GOPS,

CUW i M-GCKiS dodali swój wkład.
W czterech, sporej wielkości paczkach
znalazły się zabawki dla dzieci, przybory
szkolne (zeszyty, farby, kredki, plastelina),
ubrania dziecięce i dla dorosłych, środki
czystości oraz książki.
Cieszę się, że Choroszcz i tym razem włączyła się w szlachetną charytatywną akcję. Nie pierwszą i wierzę, że nie ostatnią,
w jakiej uczestniczymy – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Sporo
w tej materii w naszej gminie się dzieje,
i jeśli tylko możemy pomóc, robimy to
– dodaje. Pandemia doświadczyła nas
wszystkich i choć na pewno zwolniliśmy
w codziennym biegu, i tak niekiedy trudno

Wielopokoleniowe zielone ruszenie

Dzień Matki w Gminie Choroszcz miał wielopokoleniowy charakter: około 30 osób na skwerze przy magistracie rozpoczęło zieloną akcją przemian. W jakim kierunku?
By uczynić z miejsca przestrzeń rekreacji dla każdego: dla dorosłych, dzieci, ale też dla mam. I z prawdziwie matczyną troską zmiany zostały zapoczątkowane.
Tekst i Fot: UM
Nie tylko kwiatki na Dzień Matki – tak
nazywała się akcja prawdziwie społecznego ruszenia, którą zainaugurowali choroszczańscy seniorzy z Koła Emerytów
i Rencistów nr 15. Pod kierownictwem
Pani Prezes – Ireny Sakowicz jesienią poznawali zasady projektowania krajobrazu
– na tym etapie tylko teoretycznie. Teraz:
wiosna i luzowanie obostrzeń pandemicznych pozwoliły praktycznie zweryfikować
tę wiedzę.

Skwer przy magistracie jest miejscem reprezentacyjnym, doskonale widocznym
z Rynku 11 Listopada i ul. Dominikańskiej, przechodzą i przejeżdżają tędy
dziesiątki, jeśli nie setki ludzi każdego
dnia. Dlatego pomysł zagospodarowania tej przestrzeni przyjęliśmy z radością
i czynnie się do niego włączyliśmy – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. To nie pierwsza zielona inicjatywa

w naszej gminie – dodaje – ale jedna
z pierwszych po pandemicznej przerwie.
Cieszę się, że wraz z wiosną, do zatrzymanych przez ponad rok działań ruszają nasi
mieszkańcy – i to tak licznie oraz z takim
zapałem. Dzięki starszym pokoleniom,
nowych umiejętności uczą się młodsi,
a wszyscy razem przyczyniamy się do tego,
że przestrzeń dookoła nas będzie bardziej
przyjazna i kolorowa – konkluduje wło-

darz gminy Choroszcz. Ze skweru zapewne już w czerwcu tego roku będziemy mogli
skorzystać. Już dziś – serdecznie zapraszamy.
Pracę młodzieży i dorosłych wsparł
p. Lech Rajczuk fundując orzeźwiające
napoje oraz słodkości. Gorącą herbatą
zaangażowanych uraczył choroszczański
magistrat. W pracach pomogli też członkowie Stowarzyszenia PURMIA

Choroszczańscy seniorzy do swoich działań włączyli też uczniów i nauczycieli SP
Choroszcz. Młodzież rozmierzała teren
i pomogła uporządkować go, zrywając
darń i wytyczając pierwsze rabaty pod
nasadzenia kwiatów. W kolejnych dniach
zmiany będą następować. Jak zmieni się
skwer przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy? Staną tu ławeczki, zostaną wytyczone ścieżki i już niedługo znajdą swoje
miejsce nasadzenia miejskie, wyrosną
miododajne kwitnące rośliny – odpowiadające kolorom choroszczańskiej flagi, czyli fioletowemu, żółtemu, białemu
i czerwonemu. Z biegiem czasu na budynku magistratu pojawią się też budki
dla pożytecznych jerzyków. Autorką projektu jest Monika Pietkiel – architektka
krajobrazu, pod której skrzydłami, choroszczański skwer już zaczął zmieniać
swe oblicze.
W zielony projekt w pełni zaangażowany
jest również choroszczański magistrat,
który wielopokoleniową akcją w Dzień
Matki zainaugurował też odłożony przez
pandemię projekt Budżetu Obywatelskiego: „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy”.
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Zbytki owadziego luksusu w Choroszczy? Bynajmniej
Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy została zakwalifikowana do
ogólnopolskiej akcji „Masz Głos”. W jej ramach chce założyć łąki kwietne i ustawić budki-hoteliki dla owadów, by
dać pożywienie i schronienie rodzimej faunie, upiększyć przestrzeń i po prostu zrobić wspólnie coś dobrego na rzecz
środowiska i najbliższej okolicy. 14 kwietnia uczniowie wraz z Paniami nauczycielkami przedstawili pomysł Komisji
Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy. Pomysł chwycił. Możemy się
więc spodziewać, że już niedługo Choroszcz upiększą kwietne kobierce.
Tekst: SP Fot: fripic.pl
Inicjatywa „Masz Głos” funkcjonuje
w Polsce od 2006 roku. Dotarła już do 1275
miast. W 2021 jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej,
Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo
Faber, Fundacją Laboratorium Badań
i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.
Celem „Masz Głos” jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich
lokalnych społeczności oraz zachęcenie
ich do uczestnictwa w życiu publicznym.
Akcja „Masz Głos” jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje
społeczne i grupy nieformalne, działające na rzecz swoich lokalnych środowisk.
Uczestnicy programu realizują szereg różnorodnych inicjatyw: zakładają pasieki
społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają
petycje lub podejmują inne obywatelskie
działania. Akcja „Masz Głos” pomaga im
zrealizować własne inicjatywy we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem.
Uczestniczą w tym organizacje społeczne,
grupy nieformalne, rady młodzieżowe,
szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, lokalne gazety i portale informacyjne z całej Polski, oferując pomoc
w pobudzaniu aktywności obywatelskiej,
integrowaniu lokalnych wspólnot wokół
rozwiązywania problemów gminy i spraw

chcą przyczynić się nie tylko do pozytywnych wrażeń estetycznych, ale również
dać mieszkańcom możliwość obcowania
z naturą. Zaangażowanie w projekt pozwoli uczniom zyskać jeszcze większą
wrażliwość na właściwe podejście i dbanie
o naturę.

ważnych dla miejscowej społeczności.
SP Choroszcz, dzięki udziałowi w akcji
„Masz Głos, Masz Wybór” chce założyć
łąki kwietne w pobliżu szkoły. I widzi
w tym szereg korzyści. Jak deklarują koordynatorki akcji, Panie nauczycielki:
Joanna Chmur, Barbara Joka i Anna Kozłowska: Wszyscy wiemy jak ważne jest
ekologiczne podejście do przyrody, zwłaszcza teraz – w dobie globalnego ocieplenia
i zmian klimatu. Uwrażliwiamy na to naszych uczniów. Zainteresowaliśmy się tematem łąk kwietnych, gdyż chcemy rozpropagować je w naszej okolicy – jako miejsce
dające pożywienie i schronienie owadom,
małym ptakom i ssakom. Szkolni ekolodzy chcą zaangażować w proces szerokie
gremia: Mamy nadzieję, że wspólnie z lokalnymi organizacjami, władzami gminy, a także z mieszkańcami uda nam się,
choćby w ten sposób zadbać o ekosystem
miejski – dodają. Zakładając łąki kwietne

Co na to władze Choroszczy? 15 kwietnia
uczniowie wraz z Paniami nauczycielkami przedstawili swój pomysł Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy. Pomysł chwycił. Zarówno radni,
jak i Burmistrz Choroszczy aprobują tę
inicjatywę: Gratuluję społeczności szkoły pomysłu, inicjowania i zaangażowania
w takie inicjatywy – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Przestrzeń
przy szkole to doskonałe miejsce na łąkę
kwietną, ale sądzę, że wspólnie uda nam
się wskazać także inne miejsca gminne,
gdzie uczniowie swój pomysł będą mogli
zrealizować – dodaje.
Łąki kwietne są doskonałym dowodem
na to, że nawet małe działania przynoszą
pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. Łąka kwietna może bowiem powstać
niemal wszędzie i niemal w każdych warunkach – najważniejsze jest, aby rośliny miały dostęp do światła: może być to
wąski pas terenu przy ogrodzeniu posesji,
można ją również wykonać w dekoracyj-

nej donicy lub dużej skrzynce ogrodowej.
Czy mieszkańcy bloków dobrodziejstwa
łąk kwietnych są pozbawieni? Oczywiście, że nie: oni również mogą cieszyć oko
pięknymi kwiatami oraz stworzyć miejsce
pożyteczne dla pszczół i dzikich owadów
zapylających w swojej najbliższej wieloblokowej okolicy. Do zagospodarowania
są przyblokowe trawniki, pasy zieleni,
ogródki, klomby czy donice.
Ale łąki kwietne w Choroszczy to nie
wszystko: Chcielibyśmy również rozpowszechnić w naszej przestrzeni budki, czy
hoteliki dla owadów – dodają koordynatorzy akcji. Taki domek to wcale nie zbytek
owadziego luksusu, to przede wszystkim
ich schronienie i miejsce do bytowania:
czasami tymczasowy przystanek, niekiedy
letniskowy domek, w którym ukryją się
przed upałem, deszczem czy grożącymi
im niebezpieczeństwami; w swoim domku-hoteliku spokojnie odpoczną. To także
miejsce ich zimowania – konkludują koordynatorki przedsięwzięcia.
Inicjatorami zarówno łąk kwietnych, jak
i hotelików dla owadów byli sami uczniowie SP Choroszcz. W grupie FB „Globalni
w Choroszczy” gremialnie odpowiedzieli na sondaż pn. „Skoszony trawnik, czy
łąka kwietna?” Aż 75% zagłosowało za
łąką kwietną. I tak oto florystyczna inicjatywa zmaterializowała się w postaci projektu „Masz Głos – Masz Wybór”. A już
niedługo ujrzy swój finał w postaci różnobarwnych kwietnych kobierców w mieście
Choroszcz.
Organizatorzy zachęcają wszystkich do
zakładania łąk kwietnych na swoich podwórkach, tarasach czy balkonowych donicach.

Wiosenne porządki w Gminie Choroszcz
Wyczekiwana przez wszystkich wiosna przyniosła nowe odrodzenie, nadzieję na zdrowszy – i tym samym – spokojniejszy czas, a także
chęci do nowego działania. Wyraziły się one, między innymi, w powszechnym sprzątaniu najbliższej okolicy.
Inspiracją był Światowy Dzień Ziemi.
Tekst: UM Fot: Michał Grodzki
I rzeczywiście, Światowy Dzień Ziemi
w tym roku uruchomił prawdziwe gremialne eko-ruszenie. Niekoniecznie dokładnie 22 kwietnia, ale w jego okolicach
miało się wrażenie, że sprzątała cała gmina Choroszcz. I Dzikie, Dzikie-Kolonia,
i Porosły, Barszczewo w ramach akcji
„Sprzątania lasu przy ul. Leśnej”, i Gajowniki, Oliszki-Krupniki, i Pańki, Ruszczany, czy Żółtki. Zapewne nie o wszystkich
sołectwach w tym miejscu wspominamy,
bo z pewnością nie o każdym społecznym
sprzątaniu świata dowiedzieliśmy się,
niemniej jednak wszystkim zaangażowanym serdecznie gratulujemy. Jedne akcje
były bardziej, inne mniej zorganizowane,
jedne bardziej inne mniej liczne. Jednak
nie ilość w tych przedsięwzięciach liczy
się najbardziej. Dla dobra wspólnego, jakim jest uporządkowana najbliższa okolica, uczynienie z naszego miejsca życia
czystej, przyjemnej i zdrowej przestrzeni
– rekordy mają mniejsze znaczenie. Najważniejsi są zaangażowani mieszkańcy,
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którzy z troską traktują swoje miejsce na
ziemi, czynią starania, by o nie dbać oraz
przekazują te tegoroczne wartości i postawy młodszym pokoleniom.
Cieszymy się także, że wiosenne porządki w Gminie Choroszcz mogły się odbyć
przy współudziale magistratu w Choroszczy. Nie zliczymy z ilu set kilogramów śmieci udało się Gminę Choroszcz
oczyścić; dość, by wspomnieć, że podczas
wiosennego sprzątania ziemi w Gminie
Choroszcz zużyliśmy co najmniej 100
rękawic, 70 sztuk 120-litrowych worków,
oraz 120 worków 160-litrowych. Te liczby
robią wrażanie, prawda?
Dziękujemy wszystkim społecznościom
za wiosenne eko-ruszenie i życzmy, by
w przyszłości w naszej gminie było jak
najmniej powodów do tego, by akcje te
organizować w takiej – „przyziemnej” –
formie, a w wyniku zdecydowanie bardziej szlachetnych powodów.
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NOWOŚCI W WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI !!!

DAKSS
DAKSS

N A R Z Ę D Z I A

WYPOŻYCZALNIA
SERWIS
SPRZEDAŻ
USŁUGI KSERO

Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111
Pełna oferta firmy na stronie www.dakss.pl
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Udział SP w Choroszczy
w ogólnopolskim projekcie
„NIEZAPOMNIANI”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Niezapomniani” zorganizowanym przez
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, w ramach obchodów Jom ha-Szoa – Dnia
Pamięci Holokaustu, które przepadły w bieżącym roku 8 kwietnia.

Tekst i Fot: Ewa Zalewska

Głównym celem akcji było oddanie hołdu
Żydom pochodzącym z polskich miast,
miasteczek i wsi. W czasie Zagłady zamordowanych zostało ok. 90 procent żydowskich mieszkańców Polski. To prawie 3 miliony naszych sąsiadów, kobiet, mężczyzn
i dzieci, którzy od setek lat wnosili swój
wkład w rozwój lokalnych społeczności.
Wyznawcy judaizmu w XVI wieku osiedlili się również w Choroszczy. Zajmowali
się głównie rzemiosłem, prowadzili też
aptekę, wiele sklepów, karczm i szynków.
Mieli swoją bożnicę, łaźnię i dom rabina.
Społeczność żydowska stanowiła znaczną
część mieszkańców Choroszczy. W XIX
wieku co trzeci mieszkaniec naszego miasteczka był wyznania mojżeszowego. Miejscowi Żydzi zgodnie żyli i współdziałali
z katolikami oraz prawosławnymi mieszkańcami miasta do czasów II wojny światowej. W listopadzie 1942 r. choroszczańscy Żydzi zostali przesiedleni do getta
w Białymstoku. Stamtąd w 1943 wysłano
ich na śmierć do niemieckiego nazistowskiego obozu zagład w Treblince. Dziś
jedną z nielicznych pamiątek świadczących o bytność wyznawców judaizmu
w Choroszczy jest cmentarz położony tuż
za miasteczkiem.
Uczniowie klas siódmych naszej szkoły, na
zaproszenie Żydowskiego Muzeum Galicja
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z Krakowa wzięli udział w ogólnopolskim
projekcie „Niezapomniani”, aby upamiętnić lokalną społeczność żydowską. Siódmoklasiści poszerzyli wiedzę o historii
choroszczańskich Żydów. Następnie zainteresowani tematem uczniowie udali się
na miejscowy kirkut, gdzie oddali cześć
i pamięć wyznawcom judaizmu poprzez
złożenie kamyków na macewach i zapalenie zniczy. Upamiętnieniu towarzyszyło
wymówienie słów: „Pamięci żydowskich
mieszkańców Choroszczy” i nagranie
krótkich filmików z tego wydarzenia.
Materiał przygotowany przez Miłosza
Mancewicza z klasy 7d został przez pracowników Żydowskiego Muzeum Galicja
w Krakowie połączony z innymi nagraniami z 60 polskich miast, miasteczek i wsi
w jeden długi film poświęcony pamięci
Żydów z całego kraju.
Udział w ogólnopolskim projekcie „Niezapomniani” był ważną lekcją historii,
rozwijającą ciekawość uczestników i chęć
lepszego poznania przeszłości, ale też okazją, by odnaleźć, odwiedzić i upamiętnić
miejsca poświęcone lokalnej społeczności żydowskiej. Ważnym aspektem projektu było również kształtowanie wśród
uczniów postawy szacunku i tolerancji dla
ludzi innych wyznań i narodowości.

Święto uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
w Choroszczy

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Choroszczy kolejny rok
z rzędu - ze względu na pandemię - odbyły się „na raty”.
Tekst: WJ Fot: UM
Pod pomnikiem na Rynku 11 Listopada
w poniedziałek 3 maja Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, przedstawiciel Rady Miejskiej w Choroszczy Piotr
Waczyński oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy i Miejsko
-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy symbolicznie złożyli wiązanki
dla upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mamy nadzieję,
że kolejne obchody ważnych świąt naszego kraju będą już mogły odbywać się
w tradycyjnej formie.

XVI i XVII Kawiarenka Historyczna
z nowymi gośćmi

XVI i XVII Kawiarenki Historyczne odznaczyły się niespodzianką w składzie prowadzących. Po niezmiennym i niezawodnym Józefie Waczyńskim w odcinkach tych
pałeczkę przejął Adam Kamieński. Rozmawiał z zaproszonymi gośćmi o sporcie
i Konstytucji 3 Maja.

Tekst i Fot: M-GCKiS

W poniedziałek 12 kwietnia miała miejsce
kolejna, XVI Kawiarenka Historyczna.
Tym razem gościem kawiarenki był Jacek Dąbrowski: radny, dziennikarz Radia
Białystok, społecznik, a przede wszystkim
wybitny znawca muzyki i sportu, niestrudzony propagator i promotor piłki nożnej w Gminie Choroszcz – opowiedział
o początkach historii piłki nożnej w gminie Choroszcz, a także uchyli rąbka tajemnicy na temat bardzo ciekawego projektu,
który niebawem będzie można oglądać na
choroszczańskim stadionie.

Zapis kawiarenki można obejrzeć na kanale YouTube M-GCKiS w Choroszczy
10 maja miała miejsce XVII odsłona
Kawiarenki Historycznej – tym razem
gośćmi w studiu byli Panowie Kamil
Zdrojewski i Robert Fanselow – studenci
Uniwersytetu w Białymstoku z Studenckiego Koła Naukowego Historyków, którzy zajęli się jak to w maju: Konstytucją
3 maja – nagranie można obejrzeć na kanale YouTube M-GCKiS w Choroszczy.
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Andy Warhol i Pablo Picasso w ,,Spotkaniu przy sztaludze”
Od ostatniego wydania Gazety odbyły się dwa kolejne odcinki z cyklu „Spotkania przy sztaludze” - projektu edukacyjno-rozrywkowego opowiadającego
o sławnych artystach sztuk wizualnych, technikach plastycznych i pracownikach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Osią spotkania jest sztaluga
przy której instruktorka M-GCKiS - Monika Tekielska-Chmielewska portretuje na żywo swoich gości rozmawiając z nimi jednocześnie o artyście w którego
styl stara się wpasować rysunkowo lub malarsko w przeciągu 1 godziny nadawania online.
Tekst: M-GCKiS Fot: Anna Sochacka

Pierwsze z tytułowych spotkań odbyło się
nie przy sztaludze lecz przy komputerze.
Prowadząca z gościnnym udziałem naszego p.o. dyrektora Wojtka Jastrzębskiego
stworzyła wspaniałą serię portretów zainspirowanych dziełami Andiego Warhola. Styl oraz kolory zostały zaczerpnięte
z jego najpopularniejszych dzieł. Spotkanie odbyło się w luźniej atmosferze, lecz
sama rozmowa była bardzo zwięzła, pełna
konkretnych faktów.

Andy Warhol urodził się w Pittsburgu

w 1928 roku w rodzinie słowackich imigrantów. Od najmłodszych lat przejawiał
talent artystyczny, a po II wojnie światowej przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie
zaczął pracę, która niewątpliwie miała
ogromny wpływ na jego późniejszą twórczość. Mianowicie zaczął pracować jako
twórca reklam. W przełomowych dla jego
kariery latach 60. zaczął używać sitodruku
jako techniki tworzenia obrazów, co przyniosło mu wielką sławę. W latach 70. kiedy
jego popularność zmalała zaczął malować
sławne osobistości, takie jak choćby John
Lennon czy Michael Jackson. W latach 80.
popularność artysty ponownie wzrosła.

Jako postać był pełen sprzeczności. To
pomieszanie introwertycznego samotnika oraz sarkastycznego ekstrawertyka. Co
więcej, był homoseksualistą, co na tamte
czasy budziło sporo kontrowersji. Artysta
zmarł w 1987 roku z powodu arytmii serca,
jaka ujawniła się po operacji pęcherzyka
żółciowego.
Andy Warhol zasłynął na świecie jak król
pop artu. Istotę tego kierunku w sztuce
zręcznie zamknął w słowach: Nie ma znaczenia, czy obraz przedstawia Mona Lisę,
banana, czy okulary Hansa Rittmana –
ważne, żeby to było naprawdę ‘pop’!. Bez
wątpienia w procesie tworzenia kierował
się on tą maksymą. Monika też.
Podczas majowego spotkania z cyklu „Spotkania przy sztaludze” w Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy kolejnym artystą
o jakim przypomniała Monika Tekielska
-Chmielewska był Pablo Picasso.
Wykonała na podstawie jego prac kilkanaście portretów węglem, markerem oraz
farbą wpisując w nie twarz pozującego Łukasza Kalinowskiego, naszego instruktora,

Kino Zagadka
W sobotę - 22 maja - ruszyło choroszczańskie Kino Zagadka – czyli cykl projekcji
filmowych, które będą się odbywać w M-GCKiS w Choroszczy!

specjalistę od nowych technologii, bibliofila i niespokojnego ducha, który podczas
każdych „Spotkań przy sztaludze” jest po
drugiej stronie kamery – w roli operatora.
Łukasz przybliżył sylwetkę wielkiego artysty oraz odsłonił rąbka tajemnicy o sobie,
zdradzając analogie między własną osobą,
a artystą któremu poświęcone było to spotkanie.

Pablo Picasso to jeden z najwybitniej-

szych hiszpańskich artystów, rewolucjonista
i jedna z najbardziej kontrowersyjnych
postaci w sztuce XX wieku. Urodził się 25
października 1881 w Maladze (Hiszpania),
zmarł 8 kwietnia 1973 w Mougins (Francja). Był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem,
a także tworzył ceramikę. Przez wielu uznawany za geniusza . Legenda głosi, że mały
Pablo osiągnął biegłość w sztuce rysunku,
zanim jeszcze nauczył się rozróżniać litery.
Picasso uważa się za ojca kubizmu – stylu w sztuce, który stał się jednym z waż-

niejszych kierunków modernistycznych
pierwszej połowy XX wieku. Picasso mówił: „Maluję umyślnie krzywe nosy, gdyż
chcę zmusić ludzi, by spojrzeli wreszcie
na ten nos, chcę ich zmusić, by przestali akceptować tylko obrazy harmonijne
i piękne kolory”. Malarz zasłynął jako autor
tak głośnych dzieł jak: „Panny z Avignon”,
„Płacząca kobieta” czy „Guernica „ - obraz
będący wyrazem hołdu dla miasta Guernica, które w kwietniu 1937 roku podczas
hiszpańskiej wojny domowej zostało doszczętnie zbombardowane. W 1948 malarz
odwiedził Warszawę. Artysta namalował
węglem na jednej ze ścian nowo oddanego mieszkania w dzielnicy Woli, rysunek
warszawskiej syrenki z tarczą i młotkiem.
Lokum, w którym znajdowało się dzieło
sztuki przez kolejne lata odwiedzały tłumy, co przełożyło się na decyzję właścicieli
o zamalowaniu syrenki.
Transmisje są dostępne na kanale FB M-GCKiS

To dopiero początek projekcji w cyklu KINO ZAGADKA!
Niebawem kolejna dawka kinowych emocji.

Tekst i Fot: PK
Na pierwszym pokazie z cyklu KINO ZAGADKA , który był skierowany do osób
dorosłych wyświetlony został dynamiczny
i pełen zwrotów akcji film o 24-godzinnym
wyścigu oraz trudzie pracy połączonej
z pasją pełną poświęceń.
Tydzień później – w sobotę 29 maja – aula
MGCKiS ponownie zamieniła się w kino
z prawdziwego zdarzenia! Na dużym ekranie został wyświetlony film animowany dla
najmłodszych w ramach cyklu , ale i również z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
Najmłodsi mieli okazję zmierzyć się z fil-

mem animowanym o tematyce motoryzacyjnej, ale nie tylko – bowiem opowiadał
on również o relacjach przyjacielskich,
które są w życiu – małych i dużych - bardzo ważne i niósł w sobie pewien morał.
Na sobotnim kinie pojawiła się spora grupa dzieci wraz z rodzicami, a każde z nich
miało okazję zasiąść w wyjątkowych fotelach kinowych, jakimi były kartonowe auta
wykonane przez nasze instruktorki oraz
praktykantów! Było to kino samochodowe z prawdziwego zdarzenia – dosłownie
i w przenośni.
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39. Dni Choroszczy – zapraszamy!
Burmistrz Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają na 39. Dni Choroszczy. Jakie będą? Jak na wiek przystało
– dojrzałe, ale nie tylko dla starszych. I mocno osadzone w Choroszczy. Trzy
dni: 11-13 czerwca wypełnione będą spotkaniami z historią, kulturą, sztuką
i muzyką. Będą też zorganizowane wielopostaciowo: on-line, we wnętrzach
i plenerowo. Po pandemii 39. Dniami Choroszczy stawiamy pierwsze kroki
w organizacji bardziej masowych wydarzeń. Zapraszamy.

Wystawa obrazów choroszczanina Jana Reszecia jest wyjątkowa, ponieważ kontynuuje cykl odkrywania twórczości choroszczańskich artystów i szerokiego ich pokazywania współczesnym pokoleniom.
Idea ta narodziła się w choroszczańskim Centrum Kultury w 2018 roku
– w postaci projektu pn. „Ucieczka z Szuflady”, który promował współcześnie tworzące osoby związane z Choroszczą. Po blisko 10 wystawach
w ramach „Szuflad”, w lutym 2020 roku odbył się wernisaż „Akwareli” Albina Waczyńskiego. Obecna wystawa malarstwa Jana Reszecia jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Powstała z prywatnych zbiorów osób, które pozytywnie zareagowały na odzew M-GCKiS w Choroszczy z prośbą
o wypożyczenie obrazów artysty.
Jan Reszeć – urodził się w 1936 roku w Ruszczanach, jako syn Stanisława
i Anny Reszeć (zd. Zagórska), zmarł w 1995 r. również w Ruszczanach; jest pochowany na choroszczańskim cmentarzu.

CZWARTEK 10 CZERWCA:
HISTORYCZNY PRZEDTAKT
Do 39. Dni Choroszczy wprowadzi XVIII Kawiarenka Historyczna.
10 czerwca o godz. 18.00 on-line na kanałach Fb Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu choroszczańscy lokalni historycy: Jan Adamski i Józef Waczyński z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy opowiedzą
o historii Dni Choroszczy: jak się rozpoczęły, jak niegdyś przebiegały i jak przez
lata się zmieniały. Refleksja historyczna o przeszłości z pewnością doskonale
wprowadzi nas w teraźniejszość święta Choroszczy.

DZIEŃ 1 – PIĄTEK 11 CZERWCA:
LITERATURA I MALARSTWO
Pierwszy dzień 39. Dni Choroszczy to popołudniowe spotkania: najpierw
z literaturą, a następnie z malarstwem:
godz. 17.00, Plac dr. Z. Brodowicza – spotkanie autorskiez Urszulą Gajdowską. Okazją do rozmowy z młodą pisarką jest jej pierwsza książka pt.
„Zadziorna Baronówna” z cyklu „W dolinie Narwi”.



Urszula Gajdowska – rodzinnie związana z Rusakami k. Moniek, obecnie białostoczanka. Jej powieść – „Zadziorna Baronówna” to debiut literacki oraz
pierwszy tom cyklu obyczajowo-historycznego „W dolinie Narwi”, którego fabuła rozgrywa się na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku. Współorgani
zatorami spotkania są Książnica Podlaska i Starostwo Powiatowe. Serdecznie
zapraszamy!
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godz. 19.00, galeria M-GCKiS w Choroszczy – wernisaż wystawy obrazów Jana Reszecia

W latach 60. XX wieku ukończył filologię polską w Studium Nauczycielskim
w Białymstoku i podjął pracę jako nauczyciel. Pan Jan uprawiał malarstwo olejne o bardzo charakterystycznej zimnej palecie barw i krótkich pociągnięciach
pędzla. Wykonał wiele obrazów o tematyce sakralnej, scenki rodzajowe oraz
pejzaże Choroszczy i okolic. W pamięci mieszkańców Gminy Choroszcz, dla
której tworzył swoje obrazy, pozostał do dziś, jako bardzo oczytany, kulturalny
i skromny człowiek, wybitny malarz.
Tym bardziej, niezmiernie nam miło zaprosić wszystkich Państwa na otwarcie
wystawy malarstwa Jana Reszecia. Obrazy będzie można oglądać w galerii
M-GCKiS w Choroszczy do końca lipca br.

DZIEŃ 2 – SOBOTA 12 CZERWCA:
WĘDKARSTWO I RAP
Drugi dzień 39. Dni Choroszczy rozpocznie się na sportowo, a zakończy akcentami współczesnej muzyki:


godz. 8.00, „Kominowe Bajoro” – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy

Zapraszamy wędkarzy i niewędkujących miłośników tego sportu. Zapisy na
zawody odbywają się do czwartku 10 czerwca u prezesa Koła Wędkarskiego
„Amur”, pod nr. tel.: 509 898 885. Zapraszamy do wędkowania i kibicowania
– oczywiście cichego, co by nie spłoszyć ryb!


godz. 18.00, Plac dr. Z. Brodowicza – scena muzyki RAP

Wieczór 2. dnia 39. Dni Choroszczy zdominuje muzyka RAP w wykonaniu:
S8N, Adzky’ego, Amigos – oraz gwiazdy wieczoru – LUKASYNA.
S8N – definiuje w sobie mocne brzmienie i wersy, które zawsze celnie trafiają
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w samo sedno. Młody artysta posiada ogromny potencjał, jednak stale stawia
na rozwój. Ma za sobą parę zagranych na żywo show, przed wykonawcami takimi m.in. jak: Białas, Malik Montana, Quebonafide, Zeamsone, Smolasty.
Adzky – na scenie obecny jest od paru lat. To reprezentant Choroszczy, które
swoje umiejętności ukształtował na rodzimym podwórku. Prezentuje bezkompromisowy styl, łącząc wiele rapowych podgatunków: od delikatnych śpiewanych refrenów po agresywne utwory o mocnej treści. Koncert podczas 39. Dni
Choroszczy promuje najnowszy album Adzky’ego pn. „Muszą to wiedzieć”, wydany przy pomocy wytwórni Fresh N Dope; za produkcję płyty odpowiedzialny
jest młody utalentowany białostocki producent – Rygor. Podczas występu
Adzky’ego można spodziewać się też starszych utworów.
Amigos – to podlaska ekipa rapowa, zrzeszająca artystów tj. Adzky, Gurzyn,
Iwan, Zey, producenta Rygora oraz Dja Giorgio Bassmaniego. Mają za sobą
wiele wspólnych koncertów i utworów. To mieszanka, która sprawia, że podczas ich występu nikt nie będzie się nudzić nawet przez moment.
•

godz. 20.00, Plac dr. Z. Brodowicza – wystąpi LUKASYNO

Drugi dzień 39. Dni Choroszczy zwieńczy gwiazda muzyki rap: Lukasyno.
Lukasyno – to właściwie Łukasz Szymański – filar białostockiej sceny i jeden z raperów, którego – bez cienia wątpliwości – można zaliczyć do pionierów ulicznego rapu w Polsce, propagator kultury kresowej
i życia w zgodzie z naturą. Ekofilozof i architekt. Lukasyno działalność artystyczną prowadzi od ponad 20 lat. Jest twórcą 6 albumów solowych
i współzałożycielem grup WNB Wychowani na błędach i NON Koneksja,
z którymi nagrał 4 albumy. Współpracował również z takimi wykonawcami jak
m.in. Waco, Sokół, Peja, Paluch, Kali, Pih, Hemp Gru, Fu, Pono, Juras, Włodi,
Nizioł, Siwers, Ero, Pablo Pavo, Bon One, Bas Tajpan, Kala, Miss God, Kfartet,
Południce, Grzech Piotrowski i wielu innych. W 2019 roku współtworzył projekt Nautilus, łączący nowe brzmienia, muzykę elektroniczną i rap. 11 grudnia
2020 roku ukazał się jego najnowszy album „Pachnę ogniem”, zbierając bardzo
dobre recenzje; płyta zadebiutowała na 5. miejscu zestawienia OliS. Lukasyno konsekwentnie od lat w swoich utworach i klipach, osiągających miliony
wyświetleń, zabiera słuchaczy w świat widziany przez mężczyznę wiernego
swoim wartościom. Jego teksty ujmują autentycznością, bogatego w doświadczenia człowieka.

pory wydała dwa tomiki wierszy; następny – jest już w przygotowaniu. Najnowszy, pt. „Wśród zielonych traw” będzie promowany trzeciego dnia 39. Dni
Choroszczy.


godz. 13.30, Plac dr. Z. Brodowicza – animacje dla dzieci

Gmina Choroszcz wraz z grupą animatorów z „Animacji Fascynacji” zapraszają
wszystkich najmłodszych do gier i zabaw ruchowych: puszczania wielkich baniek, udziału w wielkoformatowej grze, a także do skorzystania z innych atrakcji. Zapewniamy moc zaangażowania, pozytywnej energii i serca, by wywołać
uśmiech dzieci i zaopatrzyć je w najlepsze doświadczenia i wspomnienia.


godz. 14.30, Plac dr. Z. Brodowicza – występ „Rytmów Czasu”

Rytmy Czasu – to młodzieżowy zespół wokalny, kierowany przez Jerzego
Tomzika, działający od 2003 roku. Grupa doskonali swe umiejętności wokalne
w Pracowni Muzycznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. „Rytmy Czasu” wiele koncertują – mają na swoim koncie ponad sto
występów w Polsce i za granicą. Specjalnie na 39. Dni Choroszczy „Rytmy Czasu” przygotowały całkowicie nowy, rozrywkowy repertuar. Zapraszamy!


godz. 16.15, Plac dr. Z. Brodowicza – scena rocka: Nervovoohoży
i Jack Kill Project

Nervovoohoży – to zespół, który powstał na początku 1993 roku z inicjatywy trzech choroszczan: Andrzeja Sztabelskiego, Adama Kamieńskiego i Piotra
Grygucia. Muzyka, jaką wykonują, określana jest mianem nowofalowej, z elementami punka; chce stanowić opozycję wobec zalewających nas landrynkowych melodyjek. Pozostałą część zespołu tworzą: Zbigniew Rojecki – bass,
Wojtek Grabowski – perkusja; następie, jako drugi gitarzysta, dołączył do grupy
Rafał Korziński. Obecnie zespół koncertuje w składzie: Andrzej Sztabelski (gitara prowadząca i wokal), Krzysztof Malinowski (gitara i wokal), Dariusz Łuszcz
(gitara basowa) i Rafał Zachowicz (perkusja).
Jack Kill Project – to autorski projekt muzyczny Jacka Szkila, który od wielu
lat, zafascynowany muzyką gitarową, w zaciszu domowym tworzył autorskie
kompozycje. W pewnym momencie dojrzał do tego, by przynajmniej część
z nich uwiecznić na nagraniach studyjnych. Po zaproszeniu do współpracy kilku artystów, powstały interesujące propozycje muzyczne. W rezultacie udało się stworzyć coś, co może podobać się szerszej publiczności. Podczas 39.
Dni Choroszczy Jack Kill Project wraz z zespołem Nervovohoży wykona swoje
utwory. Zapraszamy!
W sobotę oraz w niedzielę na placu Brodowicza ustawiony zostanie ogródek
gastronomiczny gdzie będzie można
kupić orzeźwiające napoje!
Dla dzieci znajdzie się stoisko z lizakami, zabawkami i balonami :)
DZIĘKUJEMY SPONSOROM 39. DNI CHOROSZCZY

DZIEŃ 3 – NIEDZIELA 13 CZERWCA:
ZABAWY DLA DZIECI, MUZYKA ESTRADOWA I ROCK
Niedziela 39. Dni Choroszczy to przestrzeń dla dzieci, a także strefa lokalnej
muzyki:


godz. 13.00, Plac dr. Z. Brodowicza – promocja poezji dziecięcej
Weroniki Krysiewicz

Weronika Krysiewicz – to mieszkanka Choroszczy, rodzinnie związana z malowniczym nadnarwiańskim Kruszewem. Autorka wyczulona jest na piękno
przyrody, na każdym kroku docenia jej walory. Pragnie zaszczepić w młodych
ludziach miłość, szacunek i dumę do lokalnej ziemi – małej Ojczyzny. Do tej
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Szkolna łąka kwietna
W tym roku Dzień Ziemi postanowiliśmy uczcić działaniem praktycznym.
W ramach ogólnopolskiej akcji “Masz Głos, Masz Wybór” uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielami i pracownikami obsługi założyli przy szkole pierwszą łąkę kwietną.

Tekst i Fot: Joanna Chmur, Barbara Joka, Anna Kozłowska
Przygotowania trwały kilka tygodni,
w czasie których poznaliśmy szczegóły
techniczne projektu, pozyskaliśmy nasiona z Fundacji Łąka oraz zgromadziliśmy
odpowiedni sprzęt w postaci szpadli, grabi
i konewek do podlewania. Za pomocą narzędzi usunęliśmy stary trawnik i inne rośliny, zdjęliśmy wierzchnią warstwę ziemi
aby pozbyć się nasion i korzeni zastanych
roślin. Teren pod łączkę został oczyszczony z kamyków, przekopany, wygrabiony
i posypany ziemią ogrodniczą. Na tak
przygotowany grunt zostały wysiane nasiona roślin dwuletnich np. len zwyczaj-

10

ny, wyka kosmata oraz jednorocznych
takich jak: czarnuszka, miłek letni, kąkol
polny, rumianek pospolity, mak ogrodowy, kosmos, chaber bławatek, słoneczniki

oraz wiele innych roślin. Nasionka zostały
udeptane i obficie podlane.
Akcję od początku wspiera Burmistrz
Choroszczy Pan Robert Wardziński i Pani
Dyrektor Ewa Zawistowska. Wspólnie
z uczniami wysiali nasiona, czekamy więc
z niecierpliwością na efekty naszej wspólnej pracy i trzymamy kciuki aby nasionka

pięknie wykiełkowały. W najbliższym czasie powinna przy szkole pojawić się wielobarwna łąka kwietna, młodzież buduje
już specjalne domki dla owadów. Naszą
pracę obserwował Pan Redaktor Marcin Mazewski z Radia Białystok. Relację
z 26 kwietnia można wysłuchać na stronie
internetowej Radia Białystok.
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Lekcja biblioteczne on-line
w choroszczańskich przedszkolach

„Ostatnie drzewo” – teatr
on-line w Choroszczy
24 kwietnia na fanpage’u Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, odbyła się transmisja, podczas której
“Teatr Conieco” z Kruszewa wystawił
spektakl „Ostatnie drzewo”. Sztuka nawiązywała do odbywającego się w kwietniu
Światowego Dnia Ziemi.
Tekst: BP
„Ostatnie drzewo” to bajka ekologiczna, która w ciekawy sposób przedstawia
potrzebę troski o przyrodę. Opowiada
o tym jak mieszkańcy wioski położonej
w lesie, wiedzeni żądzą bogactwa, wycinają wszystkie pobliskie drzewa. Dopiero
wtedy zauważają, jak źle zrobili. Nadzieję
przywraca mały Hubercik, który oddaje
im wszystkie zachowane nasiona, by posadzić nowy las. Opracowanie baśni i tekst
– Marian Ołdziejewski.

Nasze strony internetowe
i portale społecznościowe
M-GCKiS w Choroszczy
www.kultura.choroszcz.pl
facebook.com/mgckis.choroszcz
instagram.com/mgckis_choroszcz
tiktok.com/@mgckis
youtube.com/user/MGCentrumKultury
Biblioteka Publiczna w Choroszczy
www.biblioteka.choroszcz.pl
www.facebook.com/bibliotekachoroszcz
Stadion Miejski w Choroszczy
facebook.com/stadionchoroszcz
Imprezy
Jarmark Dominikański w Choroszczy
www.jarmark.choroszcz.pl
facebook.com/JarmarkChoroszcz

Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek choroszczańskie przedszkolaki miały
okazję odbyć wirtualną podróż do biblioteki, a to wszystko za pomocą lekcji
bibliotecznej on-line przygotowanej przez Olgę Szutkiewicz-Gola i Paulinę
Krysiewicz– pracownice biblioteki. Nagranie trafiło do Przedszkola Samorządowego
im. Jana Pawła II w Choroszczy, punktu przedszkolnego w Klepaczach oraz do
Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.

Tekst: BP Foto: nauczycielki przedszkola
Dzięki uprzejmości Pań nauczających
w przedszkolach dzieci poznały tajniki biblioteki oraz przypomniały sobie o tym, że
czytanie może być przyjemne i ciekawe.
Przedszkolaki dzięki nagraniu przeniosły
się do biblioteki w Choroszczy – oddziału
dla dorosłych oraz dla dzieci, odsłuchały
bajkę czytaną przez nasze pracownice „Nie
lubię książek. Koniec kropka” oraz przypo-

mniały sobie o akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Zapraszamy wszystkich małych Czytelników i Czytelniczki do wizyty
w bibliotece oraz do obcowania z książeczkami, a tych u nas pod dostatkiem! Nagranie dostępne jest na naszej stronie www
oraz na fanpage na Facebook’u.
Dziękujemy serdecznie za wspólną popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych.

Dzień Ogórka w Kruszewie
www.facebook.com/DzienOgorka
Gazeta w Choroszczy
www.gazeta.choroszcz.pl
facebook.com/gazetawchoroszczy

Dołącz do Rytmów Czasu!
Zespół “Rytmy Czasu” pod dyrekcją Jerzego Tomzika działa w M-GCKiS już
wiele lat. Teraz przygotowuje nowy materiał, z którym wystąpi podczas
choroszczańskich wydarzeń plenerowych takich jak Dni Choroszczy
(w czerwcu) i Jarmark Dominikański (w sierpniu).
Zapraszamy więc wszystkich chętnych, którzy chcą rozpocząć swoją
muzyczną przygodę do rozpoczęcia prób wraz z zespołem!
Próby odbywają się:
we wtorki i piątki od godz. 17:00 do 19:00 w sali muzycznej
przy głównym wejściu do M-GCKiS (ul. Sienkiewicza 29).
Szczegóły pod numerem telefonu 888 536 752
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Nowości dla klubowiczów
Dyskusyjnego Klubu Książki
Dyskusyjne Kluby Książki to projekt Instytutu Książki i wojewódzkich bibliotek
publicznych, który działa od 2007 r. Dzięki niemu w setkach miejscowości w całej
Polsce czytelnicy spotykają się regularnie, aby rozmawiać o książkach
i literaturze.

Tekst i Fot: Paulina Krysiewicz
Programowi przyświeca założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach,
oraz że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach
mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych
instytucjach (np. bibliotekach szkolnych,
domach kultury, bibliotekach parafialnych
itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym
przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych.
źródło: Instytut Książki

Dyskusyjny Klub Książki działa w Choroszczy już od 2009 roku. W 2019 roku
obchodził więc swoje 10-lecie istnienia. Za nami szereg spotkań przy kawie
i książce, spotkań autorskich, ale również
wspólnych działań na rożnych płaszczyznach. Podczas spotkań w naszej bibliotece gościliśmy m.in. Zenona Krajewskiego
(pseud. NIWEN), Jowitę Trzaskę, Małgorzatę Dobkowską, Annę Partykę – Judgę,
oraz kilkunastu innych autorów książek.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej
przez Instytut Książkii Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tekst/foto: BP
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inne zaś przenoszą Czytelnika do fikcji
literackiej, zagmatwanych losów bohaterów, czy też np. ukazują wielokulturowość
i wszechstronność świata.
Zachęcamy do wstąpienia w szeregi klubu! Lista cały czas jest otwarta. Zobowiązania: przyjemna lektura, oraz jej recenzja
w szerszym gronie przy kawie i ciastku na
różowej sofie! Pierwsze spotkanie Klubu
w tym roku odbędzie się już w okresie
wakacyjnym w pięknych okolicznościach
przyrody.

W 2021 roku Dyskusyjny Klub Książki
działający przy naszej bibliotece liczy 21
aktywnych klubowiczów. Ze względu na
panującą wszechobecną pandemię, nasze
spotkanie nieco się okroiły, jednakże nasi
klubowicze ciągle, bez przerwy zaopatrywani są w coraz to nowsze, ciekawsze
lektury do “przestudiowania” i wyrażenia
opinii. W kwietniu br. mamy dla nich, aż
5 pozycji książkowych, nad którymi dy-

“Mała książka wielki człowiek”
również w 2021 roku

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Tak jak w edycji 2019 i 2020
roku – każde dziecko w wieku przedszkolnym(3-6 lat), które odwiedzi naszą bibliotekę, otrzymuje w prezencie wyjątkową
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą
wyjątkową książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Nieodłącznym elementem czy-

wagację planujemy zorganizować już niebawem. Wśród nich: “Z Matką Boską na
rowerze. Podróż do cudownych obrazów,
ikon i świętych źródeł Podlasia” – Wojciech Koronkiewicz, “BETONOZA. Jak
się niszczy polskie miasta” – Jan Mencwel,
“Niewidzialne życie Addie LaRue” – Victoria Schwab, “Pozwól mi wrócić” – B.A
Paris, oraz “Żona” – Nike Farida. Jak widać propozycję, które mamy do zaoferowania dla Członków i Członkiń Klubu są
różnorodne – jedne poprzez charakter reportażu – donoszą o zaistniałych faktach,

tania dzieciom w wieku przedszkolnym
jest obecność rodzica/opiekuna, który nie
tylko wciela się w książkowych bohaterów,
ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem,
budując tym samym relacje, które z całą
pewnością zaowocują w przyszłości.
Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie
jest całkowicie bezpłatny zarówno dla
bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców.

Tydzień Bibliotek
w Bibliotece w Choroszczy

Tydzień Bibliotek corocznie odbywa się w Polsce w dniach 8-15 maja.
Jest to ogólnopolska akcja, która opiera się na idei promowania czytelnictwa. Jej
celem jest również podkreślanie roli bibliotek w rozwoju i edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2021 została
okrzyknięta hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Tekst: Paulina Krysiewicz Graf: Katarzyna Stanny
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy jak co roku, uczestniczyła w tej akcji.
Tydzień Bibliotek rozpoczął się 8 maja
– w tym dniu przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Podczas trwającego Tygodnia Bibliotek - na portalu Facebook – ruszył konkurs detektywistyczny „Znajdziesz mnie
w bibliotece - stwórz niebanalną historię
detektywistyczną z biblioteką w tle”; zaproszona przez bibliotekarki kadra Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy oraz praktykanci odczytali na żywo książkę, przybliżającą lokalną
faunę i florę – „Nad Narwią i Biebrzą”
– Tadeusza Goleckiego; przedszkolaki
z choroszczańskich przedszkoli miały
za to okazję wzięcia udziału w lekcji bibliotecznej on-line przygotowanej przez
pracownice biblioteki, a co najlepsze,
oraz cieszyło się największą popularnością – znani autorzy i autorki, lubianych
przez naszych Czytelników i Czytelniczki książek – opowiedzieli o “Znalezionej
w bibliotece”, czyli o książce wypożyczonej w bibliotece w dzieciństwie, która
pozostawiła po sobie ślad w ich życiu
(wśród nich m.in. Katarzyna Grochola,

Katarzyna Michalak, Agnieszka Olejnik
i wielu innych).
Działania biblioteki z okazji Tygodnia
Bibliotek były głównie skupione w sieci,
jednakże zapraszamy do odwiedzin biblioteki, w celu wypożyczania książek, jak
i do rozmów o książkach oraz wymiany życiowych doświadczeń, bo przecież
BIBLIOTEKA JEST DLA LUDZI.
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Przyjemne z Patronami obcowanie w Choroszczy
Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Kard. Stefan Wyszyński i Konstytucja 3 Maja
– oto bohaterowie ustanowieni przez Sejm RP patronami roku 2021. Na wiosnę Choroszcz przygotowała przyjemne z nimi obcowanie.
Tekst: UM/BP Fot: Paulina Krysiewicz

Podczas posiedzenia 27 listopada 2020 r.
Sejm RP ustanowił patronów na 2021 rok.
Szczególnym wyróżnieniem uhonorował:
kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Rok 2021 ustanowił
również Rokiem Konstytucji 3 Maja.
Izba polskiego parlamentu uczciła pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego,
którego 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci przypadają właśnie w 2021
roku, odpowiednio: 3 sierpnia i 28 maja.
W sejmowej uchwale podkreślono, że kard.
S. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem
stanu, który występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych
władz poszanowania wolności religijnej,
a także bronił polskiej kultury.
Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin pisarza,
przypadającą 12 lub 13 września. Stanisława Lem to najwybitniejszy przedstawiciel
polskiej fantastyki, autor m.in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.
Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana
Kamila Norwida (24 września 1821 roku
w Laskowie-Głuchach) Izba uhonorowała
również tego wybitnego poetę, dramatopisarza, prozaika i myśliciela oraz artystę sztuk pięknych. C. K. Norwid w swej
twórczości odwoływał się do narodowej
i ogólnoeuropejskiej tradycji, ale był też
odważnym nowatorem. Jego najważniejsze dzieła to: „Klaskaniem mając obrzękłe prawice…”, „Bema pamięci żałobny
rapsod”, „Fortepian Szopena”, „Vade-mecum”, „Promethidion”, „Czarne kwiaty.
Białe kwiaty”.
Kolejnym patronem roku 2021 – w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, polskiej
niepodległości i polskiej kultury, w stulecie urodzin (22 stycznia 1921 roku) –
został Krzysztof Kamil Baczyński, jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli po-

etów pokolenia Kolumbów. 23-letni
K.K. Baczyński zginął w Pałacu Blanka
czwartego dnia Powstania Warszawskiego (04.08.1944 r.). Pozostawił po sobie
m.in. następujące utwory: „Zamkniętym
echem”, „Dwie miłości”, „Modlitwa”,
„Wiersze wybrane”, „Arkusz poetycki
Nr.1”, „Śpiew z pożogi”, „Śpiew z pożogi”.
Patronem 2021 roku został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Głęboko
związany z losem pokolenia wojennego,
był on bacznym obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego.
Najpopularniejsze dzieła T. Różewicza to
m.in.: „Kartoteka”, „Ocalony”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Świadkowie albo Nasza
mała stabilizacja”.
Sejm RP przyjął również uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.
W 1791 r. Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego najwyższym
aktem wprowadził trójpodział władzy,
niósł gwarancje swobód obywatelskich,
tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Ustawa Rządowa Sejmu
Czteroletniego z tego okresu, pierwsza

w Europie i druga na świecie, była wyrazem głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu, oraz Biblioteka w Choroszczy
– z tej okazji z patronami roku 2021 wydało kalendarz, zaś z okazji przypadającego
23 kwietnia – Światowego Dnia Książki
oraz Praw Autorskich – chcąc upamiętnić
i przybliżyć mieszkańcom te sławne osobowości i ich dzieła wraz z treścią Konstytucji 3 Maja – na placu dr. Zygmunta
Brodowicza przy ławeczkach znalazły
się zabezpieczone przed deszczem, karty
z fragmentami dzieł patronów i fragmenty Konstytucji 3 Maja; przy każdej
ławeczce – inne fragmenty. Dodatkowo,
w przestrzeni placu, na czarnych kubikach ekspozycyjnych, pojawiły się portrety patronów.
Zapraszamy do odwiedzenia pl. dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy i do zagłębienia się w lekturę. Fragmenty dzieł
patronów – pisane poezją czy prozą, to ich
wypowiedzi, komunikaty. Życzymy, by

zainspirowały Państwa do refleksji – zupełnie niezobowiązująco lub wręcz przeciwnie: głęboko i w sposób w pełni zaangażowany. Zapraszamy do Choroszczy, by
się o tym osobiście przekonać!
Pandemia sprawiła, że ludzie rzadko
zatrzymują się na dłuższe siedzenie,
w zależności od natężenia ruchu wokół ławek, codziennie pracownik MGCKiS lub
Biblioteki dezynfekuje karty, dodatkowo
przypominamy, że po każdorazowym zetknięciu się z obcymi przedmiotem należy
umyć dokładnie dłonie.

Akcja „Podziel się ksiażką” zakończona…sukcesem!
“Dzieci wyrastają nie tylko z ubrań, z książek także” – to hasło tegorocznej edycji “Kinder mleczna kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”
w którą włączyły się osoby odwiedzający bibliotekę w Choroszczy oraz Centrum Kultury !
Tekst i Fot.: Paulina Krysiewicz
W okresie od listopada 2020 do stycznia
2021, w budynku naszej biblioteki (przy
stanowisku obsługi czytelników, oraz
w galerii M-GCKiS w Choroszczy) oraz
w filii w Klepaczach, na odwiedzających
czekały specjalnie oznaczone kartony Kinder. Zainteresowani wsparciem zostawiali
tam od siebie książki do wspólnego czytania, z których wyrosły już ich własne dzieci,
zaś firma Ferrero, w ramach akcji Kinder
– organizując tę zbiórkę, oraz wzbogacając
ją dodatkowo dzięki wydawnictwu Znak
– przekazała książki ze zbiórek przeprowadzonych w całej Polsce mniejszym bibliotekom, w których brakuje książek do

wspólnego czytania. Każdy kto zostawił
od siebie dar w postaci książki otrzymał
DYPLOM i ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.
Dzięki zaangażowaniu naszych Czytelników i Czytelniczek oraz osób odwiedzających Centrum Kultury, którzy hojnie
ofiarowali swoje książki na zbiórkę dla
mniejszych bibliotek, otrzymaliśmy pufy
do kącika dla dzieci w naszej bibliotece
oraz książki do włączenia do księgozbioru,
ale również certyfikat wraz z podziękowaniami za udział w tej ogólnopolskiej akcji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie! Małe gesty mają więc wielkie
znaczenie.
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Choroszczański Dzień Ziemi
z ogrodniczą inicjatywą!
22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji przeprowadzamy
akcje, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie
oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Miejską adopcję ogrodniczą, wpisującą się w – znaną na całym świecie – obywatelską miejską partyzantkę
zapoczątkowaliśmy w 2020 roku. Cieszyła się ona cieszyła się dużą popularnością
wśród mieszkańców miasta Choroszcz. Szeroko rozpisywały się o niej media.
Tegoroczna zyskała jeszcze większy rozgłos, co nie dziwi nikogo, bowiem idea jest
jak najbardziej słuszna.
Tekst: O.Sz-G. Fot. UM/M-GCKiS
Gmina Choroszcz wraz z pracownikami Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu, Centrum Usług Wspólnych, podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej
oraz Burmistrzem Choroszczy Robertem
Wardzińskim – który objął akcję Honorowym Patronatem – wiosną 2021 roku zainicjowali kolejny sezon miejskiej adopcji
ogrodniczej w Choroszczy.
Wspólnie zaadoptowaliśmy wąski i długi
trawnik przy siatce odgradzającej M-GCKiS od placu zabaw, a także przygotowaliśmy miejskie donice i klomby, które odżyją po zimowym śnie. Zaprosiliśmy do
opieki nad donicami miejskimi przy Placu
oraz innymi fragmentami uśpionych lub
zaniedbanych ogródków, zieleńców, klombów, mieszkańców Choroszczy, a mieszkańcy licznie odpowiedzieli na odzew
aktywnie włączając się w akcję. Podobnie
jak w ubiegłym roku mieszkańcy otrzymali sadzonki i nasiona do wybranych przez
siebie miejskich donic, a także tabliczki do
oznaczenia swojej grządki. W tym roku
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sadziliśmy m.in., pomidorki koktajlowe,
truskawki, nasturcje i wiele innych szeroko działających na zmysły smaku i węchu
ziół i kwiatów.
Ogródkiem zaopiekowali się pracownicy
i pracownice M-GCKiS, a służyć on będzie
wszystkim. Mamy nadzieję, że rośliny się
przyjmą i będą mogli Państwo skosztować
plonów – oderwać listek mięty do herbaty,
wziąć pomidorka do kanapki, nasturcję do
sałatki i oczywiście spacerując wieczorem
miejską przestrzenią – poczuć zniewalający zapach maciejki.
Serdecznie dziękujemy należą się Burmistrzowi Choroszczy – Panu Robertowi
Wardzińskiemu za objęcie akcji Patronatem Honorowym, oraz za aktywne włączenie się w kwieciste obsadzanie przestrzeni naszego miasta, ale równie serdecznie
podziękowania kierujemy w stronę kadry
oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy – Pana Andrzeja Winnickiego za współtworzenie oraz wsparcie
tej wiosennej akcji.

Wiosna na sportowo w SP w Choroszczy
W dniach 19.03-28.03.2021 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy odbyła się akcja sportowa „Dzień Wiosny na sportowo”. Akcja skierowana była do uczniów klas 4-8. Organizatorami byli nauczyciele wychowania
fizycznego. Podczas pandemii zostaliśmy w domu, ale dla uczniów
i nauczycieli wcale nie oznacza to, że mamy mniej ruchu. Uczniowie aktywnie
i z zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach w-f oraz chętnie uczestniczą
w konkursach, wyzwaniach sportowych.

Tekst i Fot: Magdalena Połubińska
Akcja „Dzień wiosny na sportowo” miała
na celu promowanie nie tylko zabawy na
świeżym powietrzu ale i edukacji z aktywnego spędzania czasu. Formuła akcji została specjalnie dostosowana do aktualnych
możliwości pracy zdalnej uczniów. Głównym zadaniem było pokonanie dystansu:
dziewczyny 0,5 km, chłopcy 1 km. Każdy
uczestnik mógł wybrać rodzaj aktywności:
bieg, chodzenie, spacer, Nordic Walking,
rower, rolki. Następnie uczestnicy wysyłali swój wynik w formie zdjęcia z dowolnej
aplikacji lub zdjęcie zegarka. Wirtualne
wyzwanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Była to ciekawa forma spę-

dzania wolnego czasu a także motywacja
do wyjścia z domu.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział.

Sportowcy ze wsparciem
Gminy Choroszcz

Filip Roszkowski i przedstawiciele Gminnego Klubu Sportowego „Narew Choroszcz” w piątek 26 marca z rąk Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego
odebrali czeki ze wsparciem finansowym na bieżący 2021 rok.
Tekst: UM Fot: UM
Filip Roszkowski otrzymał Stypendium
Burmistrza Choroszczy za ponadprzeciętne osiągnięcia sportowe w dyscyplinie piłka siatkowa. Z kolei Gminny Klub
Sportowy „Narew Choroszcz” otrzymał
dotację na realizację zadania publicznego

pn.: „Sport to zdrowa przygoda – złych nałogów przeszkoda 2021”.
Wyróżnionym – serdecznie gratulujemy
i życzymy samych doskonałych wyników
sportowych!

Retro Liga zawitała do Choroszczy
8 maja rozpoczęła się Retro Liga, w której bierze udział drużyna stworzona przez
Jacka Dąbrowskiego czyli Strzelec Białystok/Choroszcz.

Tekst: WJ Fot: LZS Choroszcz
W rozgrywkach oprócz Strzelca wezmą
udział Czarni Lwów, Hakoach Będzin, LKS
Lechja Lwów, WKS 10PP Łowicz, WKS 37PP
Kutno, WKS Grodno, WKS Śmigły Wilno.
Retro Liga to rozgrywki piłkarskie na pełnowymiarowym boisku gdzie zawodnicy
reprezentują przedwojenne drużyny, grając w zrekonstruowanych strojach z tamtej

epoki. Zasady są także zbliżone do zasad
z tamtych lat. W pierwszym meczu rozgrywanym na Stadionie Miejskim w Choroszczy Strzelec Białystok/Choroszcz pokonał
obrońcę tytułu Mistrzowskiego 2020 LKS
Lchiję Lwów (Dzierżoniów), a w drugim
wyjazdowym spotkaniu Strzelec wygrał
z WKS Grodno (Kozienice) 5-4.

Narew w Lidze Okręgowej
Drużyna seniorów Narwi Choroszcz
grająca w lidze okręgowej rozegrała do
tej pory 10 meczów rundy wiosennej,
w których odniosła 6 zwycięstw,
zanotowała 2 remisy i poniosła
4 porażki.
Tekst: WJ
W ostatnim meczach imponuje jednak formą i skutecznością. Praca trenera Artura
Dakowicza zaczyna przynosić wymierne
korzyści i przekłada się na zdobyte punkty. Trener Dakowicz, który przejął rozbity
zespół tuż przed startem sezonu mógł spokojnie przepracować z drużyną długi okres
przygotowawczy. Teraz Narew zajmuje już
bezpieczne 9 miejsce w tabeli, wygrywając
między innymi z byłym już wiceliderem
rozgrywek Puszczą Hajnówka.

Życzymy powodzenia w kolejnych 5 meczach, które zostały do końca ligowego
sezonu. Szczegółowy terminarz i wieści
z drużyny seniorów Narwi Choroszcz znajdują się w internetowym serwisie „Gazety
w Choroszczy”.
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Izbiszcze wygrywają Turniej
Otwarcia Sezonu!

W niedzielę 16 maja została rozegrana
31 edycja Turnieju Otwarcia Sezonu.
Turniej rozpoczyna piłkarskie zmagania
drużyn Ligi Gminnej, tegoroczna edycja
odbyła się na boiskach w Klepaczach,
Łyskach, Żółtkach i na Stadionie Miejskim
w Choroszczy gdzie rozegrano jeden
półfinał i wielki finał.

Tekst: WJ
Do turnieju zgłosiło się w tym roku
6 drużyn, które zagrały podzielone na
dwie grupy, a mecze trwały 2×23 minuty. Tytułu bronił LZS Choroszcz, który
w tegorocznej edycji mimo silnego składu
nie wyszedł z grupy. Tym razem najlepsze
okazały się Izbiszcze, które w finale pokonały Fuzję Klepacze, a najniższy stopień
podium przypadł YellowCity. Tuż za podium uplasowała się Lambada Choroszcz,
a drużyny które nie przebrnęły przez fazę
grupową to LZS Choroszcz i Zaczerlany. Jeśli chodzi o wyróżnienia indywidualne to najlepsi byli: Marcin Czeladko
(YellowCity) – bramkarz, Marcin Krysztopik (Izbiszcze) – zawodnik i Rafał Olsiewicz (Izbiszcze) wraz z Piotrem Ryniejskim (YellowCity) – strzelcy.
Medale, statuetki i nagrody rzeczowe
standardowo ufundował Urząd Miejski
w Choroszczy. Dziękujemy!

Komplet wyników: Grupa A, boisko
w Łyskach: YellowCity – Lambada Choroszcz 2-1, Lambada Choroszcz – LZS
Choroszcz 1-1, YellowCity – LZS Choroszcz 2-0
Grupa B, boisko w Klepaczach: Izbiszcze
– Zaczerlany 5-0, Izbiszcze – Fuzja Klepacze 1-1, Fuzja Klepacze – Zaczerlany 1-0
1/2 finału: Izbiszcze – Lambada Choroszcz
2-1 (Stadion Miejski w Choroszczy), Fuzja
Klepacze – YellowCity 4-3 (boisko w Łyskach)
mecz o 5 miejsce: LZS Choroszcz – Zaczerlany 3-0 w.o.
mecz o 3 miejsce: YellowCity – Lambada
Choroszcz 5-1
FINAŁ: Izbiszcze – Fuzja Klepacze 5-0

Choroszczańscy kolarze
ze Stypendiami Burmistrza
Dwaj młodzi i już utytułowani kolarze z Choroszczy: Patryk Romaniuk i Bartłomiej Wiszowaty w poniedziałek 29 marca odwiedzili choroszczański magistrat, by
z rąk Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego odebrać symboliczne czeki-stypendia sportowe przyznane na bieżący – 2021 rok.

Tekst: WJ Fot: UM
Obaj zawodnicy otrzymali Stypendium
Burmistrza Choroszczy za ponadprzeciętne osiągnięcia sportowe w kolarstwie.
Czym wykazali się? Oto ich wybrane osiągnięcia:
Patryk Romaniuk – otrzymał stypendium
Burmistrza Choroszczy, między innymi, za
zajęcie I miejsca w XXVI Ogólnopolskim
Kryterium Kolarskim w Biskupcu (start
wspólny, kolarstwo szosowe), II miejsca
w Ogólnopolskim Wyścigu w Kryterium
Ulicznym im. Edwarda Dudzińskiego
w Krynkach (start wspólny, kolarstwo szo-

sowe), a także za zajęcie III miejsca w XXX
Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim „Gostyń” (start wspólny, kolarstwo szosowe).
Bartłomiej Wiszowaty z kolei zajął III
miejsce w XXX Ogólnopolskim Wyścigu
Kolarskim „Gostyń” (start wspólny, kolarstwo szosowe).
Nagrodzonym stypendystom serdecznie
gratulujemy i życzymy udanych startów
w najbliższym oraz kolejnych sezonach rowerowych!
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Prestiżowy Wyścig Narodów odwiedził Choroszcz

Najlepsi młodzieżowi kolarze z ponad 20 drużyn świata zawitali na Podlasie, w tym także do Choroszczy, by w kolorowym międzynarodowym peletonie ścigać się na
podlaskich drogach. Orlen Lang Team Race przemierzył Gminę Choroszcz w niedzielę 30 maja 2021 roku. To historyczne wydarzenie, które zgromadziło wielu choroszczan.
Osobiście uczestniczyli oni w tym radosnym i kolorowym święcie sportu.

Tekst i Fot: UM
ORLEN Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations
Cup U23. Owe największe polskie zawody
kolarskie organizuje legenda polskiego kolarstwa, utytułowany wicemistrz olimpijski
oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata – Czesław Lang. W wyścigu startują najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego świata, m.in. ze Stanów
Zjednoczonych, Czech, Danii, Francji,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Austrii, Luksemburga
czy Bułgarii oraz oczywiście reprezentanci
Polski.
W 2021 roku ORLEN Wyścig Narodów
zawładnął Podlaskiem w ostatni weekend
maja. Start i meta miały miejsce w Białymstoku, ale zawody nie ominęły podlaskich
gmin. W gminie Choroszcz Orlen Lang
Team Race biegł od granicy m. Białystok,
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przez Szosę Kruszewską – i dalej ulicami:
Zastawie II – Zastawie I – Dominikańską
– Ogrodową – H. Sienkiewicza – Żółtkowską, następnie drogą serwisową wzdłuż S8
w kierunku Babina i Rzędzian. 30 maja
kolarze amatorzy po podlaskich drogach
wykręcili 82 kilometry.
Dziękuję Mieszkańcom za obecność
i powitanie kolarzy na trasie – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
– dziękuję też służbom, a zwłaszcza naszym OSP – za ochronę przebiegu wyścigu
– dodaje. Na moje ręce sam Czesław Lang
przekazał nam – choroszczanom podziękowania za gościnność i przesłał serdeczne pozdrowienia. Tym bardziej cieszę się
z takiego wyróżnienia naszej społeczności,
ponieważ nie codziennie mamy możliwość,
by być współgospodarzem wydarzenia sportowego zorganizowanego z takim rozma-

chem i goszczenia tylu wybitnych zawodników. Mam nadzieję, że Orlen Lang Team
Race i Orlen Wyścig Narodów to nieostat-

nie tak doniosłe imprezy w naszej gminie,
i dobre prognostyki, które wprowadzają nas
w nowy etap ciekawych organizowanych
przez nas atrakcji – konkluduje włodarz
gminy Choroszcz.

