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w Choroszczy

Święto Wielkiej Nocy
to czas odradzania się wiary
w potęgę Najwyższego,
a wraz z Nim – w siłę człowieka
Jest to więc czas otuchy i nadziei.
W tym szczególnym momencie
serdecznie życzę,
aby Święta Wielkanocne przyniosły
pokój, zrozumienie
oraz wzajemną życzliwość –
tak bardzo
nam wszystkim potrzebne.
Niech to, co najcenniejsze
odradza się wokół i stanie się
trwałym źródłem
uszlachetniania ducha.
Wesołego Alleluja!

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
By tegoroczne Święta Wielkanocne
przyniosły radość
i wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni Was pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu
trudności oraz pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość!
życzą
Marlena Jeżerys – Przewodnicząca
wraz z Radnymi Rady Miejskiej
w Choroszczy

Łącząc się w radości przeżywania
najważniejszych dla chrześcijan świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, życzę,
by Jezus Chrystus, który przeszedł
ze śmierci do życia, rozjaśniał tak liczne
mroki codziennego życia.
Niech pewność naszego Zmartwychwstania,
ucisza wszelkie niepokoje,
rozbudza nadzieję, ożywia wiarą,
rozprasza zbędne troski i rozpala miłość.
Z modlitwą serdeczną, w imieniu
kapłanów parafii rzymskokatolickiej
w Choroszczy,
ks. prob. Leszek Struk
Błogosławionej Paschy Chrystusowej
Zmartwychwstania Pańskiego!
Życzę zdrowia pokoju i radości
oraz wielu łask od Zmartwychwstałego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa
Ks. prot Andrzej Bołbot
Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
wszystkim czytelnikom
„Gazety w Choroszczy”
życzy
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy

Miejska Droga Krzyżowa
Od lat, szczególnym znakiem rozpoczęcia Wielkiego Postu w choroszczańskiej

parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika jest
Miejska Droga Krzyżowa, prowadząca ulicami Choroszczy.
W tym religijnym, pełnym uniesienia wydarzeniu uczestniczą
przedstawiciele rejonów duszpasterskich w Choroszczy,
reprezentanci poszczególnych miejscowości należących do parafii
oraz urzędy, instytucje i stowarzyszenia działające w mieście i na terenie
Gminy Choroszcz.
Tekst: Barbara Krysztopik
W tym roku, 11 marca, w drugi piątek
Wielkiego Postu, odbyła się Miejska Droga Krzyżowa, prowadzona przez urzędy,
instytucje i stowarzyszenia. Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią,
mogliśmy, idąc ulicami naszego miasta,
wspólnie rozważać Mękę Pana Jezusa.
Drogę Krzyżową poprzedziła wieczorna
Msza Święta w intencji pokoju na Ukrainie, na świecie i w naszej Ojczyźnie, pod
przewodnictwem Księdza Proboszcza Leszka Struka. Po Eucharystii, kapłani oraz
licznie zgromadzeni wierni, zebrali się

przed świątynią, by wyruszyć w miejski,
pątniczy orszak.
W nawiązaniu do rozpoczynającej się
Drogi Krzyżowej, Ksiądz Proboszcz, który przygotował tegoroczne rozważania
Męki Pańskiej, przypomniał wiernym, jak
ważna w życiu każdego chrześcijanina
jest Eucharystia: „Żyjemy Eucharystią
i dzięki Eucharystii. Niech dzisiejsza Droga Krzyżowa pomoże nam stawać się
autentycznymi świadkami Żywego Chrystusa” – głosił.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
wszystkim mieszkańcom Gminy Choroszcz
składamy serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychpowstały Jezus Chrystus
otoczy Was opieką i obdarzy łaskami.
Niech święta spędzone w gronie rodziny
będą radosne i pełne optymizmu.
Zarząd Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość „Skała”
Aby tegoroczne Święta Wielkanocne
przyniosły spokój, zdrowie i szczęście
wszystkim młodszym i trochę starszym
mieszkańcom naszej pięknej
Gminy Choroszcz
życzy
Koło Emerytów i Rencistów Nr 15
w Choroszczy
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
napełnią serca prawdziwą
radością i nową nadzieją!
Dużo zdrowia, sił
i wszelkiej pomyślności
życzy
Stowarzyszenie „Chcę Żyć!”
Pełnych radosnych i pięknych chwil
Świąt Wielkanocnych w gronie Rodziny,
wszystkim mieszkańcom
Gminy Choroszcz,
a szczególnie Seniorom,
życzy
Rada Seniorów Gminy Choroszcz
Parafianie uczestniczący w Miejskiej Drodze Krzyżowej, przeszli następującymi
ulicami Choroszczy: A. Mickiewicza, Powstania Styczniowego, H. Sienkiewicza
oraz J. K. Branickiego. W otoczeniu rzeszy
strażaków niosących pochodnie i rozświetlających w ten sposób wieczorny
mrok miejskich arterii, krzyż na swoich
ramionach nieśli reprezentanci poszczególnych instytucji, urzędów i stowarzyszeń, a piękne teksty rozważań stacji Drogi
Krzyżowej, czytali ich szefowie. Byli to:
przedstawiciele Rady Parafialnej, Urzędu Miejskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy,
Przedszkola im. Jana Pawła II, Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza,
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu, Domu Pomocy Społecznej, Szpitala Psychiatrycznego,
Klubu Abstynenta „Wolność”, Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców, Banku
Spółdzielczego, Koła Seniora i Stowarzyszenia „Chcę Żyć!”.
Na zakończenie Drogi Krzyżowej, Ksiądz
Proboszcz podziękował wszystkim za liczną obecność, za dojrzałą, chrześcijańską

Zmartwychwstały daje nam pewność,
że dobro zwycięża zło,
życie zawsze zwycięża śmierć (…).
Zmartwychwstały Pan jest potwierdzeniem,
że Jezus ma rację we wszystkim –
obiecując nam życie poza śmiercią
i przebaczenie ponad grzechami
(Franciszek)

Niech nasza nadzieja i radość zakorzenią
się mocno w Zmartwychwstałym.
Błogosławionych Świąt, zdrowia,
radości w gronie rodzinnym,
pokoju na świecie i w naszych domach,
ludzkiej życzliwości całej społeczności
Gminy Choroszcz
życzy
Zarząd Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi w Choroszczy
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
dzielimy się z Państwem
najlepszymi życzeniami:
niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni nasze serca pokojem i siłą –
tak potrzebną w pokonywaniu trudności.
Niech w ten wiosenny czas,
nasze domy przepełnione będą
spokojem i radością
płynącą z chwil spędzonych
w gronie najbliższych.
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy

postawę świadczącą o naszej wierze,
i udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej był momentem refleksji i duchowych
rozważań, czasem modlitwy i przeżywania na nowo relacji z Bogiem i z drugim
człowiekiem.
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Gmina Choroszcz w 2022 roku
Trudny okres za nami. Trudny, bo przede wszystkim „covidowy”. Już zdawało się, że rok 2022 będzie łaskawszy od poprzednich,
ale sytuacja na Ukrainie zaskoczyła nie tylko nas, ale również cały świat. Z trwogą patrzymy na wschód, pomagamy jak umiemy, licząc na to,
że już niedługo sytuacja znajdzie swój szczęśliwy finał. Mimo przeciwności, wiemy też, że życie musi toczyć się dalej i trzeba czynić wszystko,
co możliwe, by funkcjonować. Jakie więc plany na najbliższe miesiące ma Gmina Choroszcz?
Jakie inwestycje zamierza zrealizować – o to zapytaliśmy Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego.
Tekst i foto: UM
Ile to będzie kosztować?
Wedle naszych szacunków, będzie to blisko 3 mln zł. Przy czym na tę inwestycję
udało nam się uzyskać dofinansowanie
ze środków budżetu państwa w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Jakie inne przedsięwzięcia pojawią się
w Gminie Choroszcz?

Robert Wardziński: Tak, to prawda, za
nami trudne lata naznaczone pandemią,
która znacząco naruszyła nasze plany
i nadwątliła środki finansowe. Teraz jesteśmy blisko działań wojennych na Ukrainie. I, co prawda, one nie dotyczą nas
bezpośrednio, ale przeżywamy je, a poprzez sam fakt pomagania uchodźcom
wojennym, jesteśmy w nie włączeni. Niemniej wiemy, że w jakichkolwiek warunkach byśmy się nie znaleźli, musimy
funkcjonować i starać się realizować powzięte zamierzenia.
Redakcja „Gazety w Choroszczy”: Zatem
jakich zmian możemy się spodziewać
w Gminie Choroszcz w 2022 roku?
Już nie całym, bo przecież I kwartał jest za
nami. Ale przygotowaliśmy kolejne etapy
modernizacji naszych dróg. Na przykład
w Choroszczy odcinek ul. Sportowej do
ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej. Za blisko 2 mln zł zamierzamy wyposażyć mieszkańców posesji przy
tych ulicach w nowoczesny, a przede
wszystkim uporządkowany i funkcjonalny
szlak komunikacyjny, uzbrojony w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, z nową
nawierzchnią, skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych, zjazdami na posesje,
z oświetleniem ulicznym. Ze zmian z pewnością dodatkowo ucieszą się kierujący,
ponieważ otrzymają wiele dodatkowych
miejsc postojowych. Dodam, że inwestycję chcielibyśmy oddać w użytkowanie
mieszkańcom do końca 2022 roku.
Skąd środki na ten cel?
Jak na wiele przedsięwzięć w naszej gminie, i na to udało nam się uzyskać dofinansowanie: blisko 930 tys. zł pozyskamy
ze środków zewnętrznych, zaś ponad
1 mln zł – pokryjemy z własnego budżetu.
Inwestycję drogową planujemy również
zrealizować w Porosłach, a konkretnie
w postaci budowy ulic Szumiących Traw
i Jesiennych Liści. Ten szlak do 2023
roku również zyska współczesny standard i wyposażenie drogi funkcjonalnej,
przystosowanej do użytkowania zarówno
przez kierujących, jak i pieszych. Dodatkowo, w drodze pojawi się infrastruktura
telekomunikacyjna, ułatwiająca korzystanie z sieci internetowej.
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Jesteśmy w trakcie ukończenia nowej remizy OSP w Pańkach. Jak dotąd, inwestycja pochłonęła ponad 300 tys. zł. Do
końca jesieni br. chcemy wykonać pokrycie dachowe budynku wraz z orynnowaniem. Koszt w całości weźmie na siebie
Gmina Choroszcz.
Jesteśmy też na III etapie budowy garażu
OSP w Izbiszczach. Za kwotę ok. 150 tys. zł,
którą gmina Choroszcz w całości pokryje
z własnych środków, jeszcze przed kolejną zimą chcemy wykonać stan surowy
otwarty obiektu.
Czy to jedyne prace budowalne?
Planujemy też rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy. Zmierzamy to zrealizować
w dwóch częściach: w postaci budowy
nowych 7 sal dla 175 dzieci wraz z szatniami, nową klatką schodową z windą,
nowym zapleczem sanitarnym, socjalnym,
gospodarczym i technicznym. Chcemy też
przeprowadzić remont parkietu na sali
gimnastycznej w szkole, aby bezpiecznie
mogła służyć naszym sportowcom.
Jaki to koszt?
Niemały, ale konieczny. Wedle naszych
szacunków, powinniśmy się zamknąć
w kwocie 5 mln zł. Trzeba jednak dodać,
że na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie
ze środków budżetu państwa w ramach
Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Chcielibyśmy, aby uczniowie już w roku
szkolnym 2023 mogli z nowych przestrzeni szkolnych korzystać.
Czy Gmina Choroszcz zarzuca, czy
kontynuuje prace w zakresie inwestycji
wodno-kanalizacyjnych?

Oczywiście, że kontynuujemy. W 2022
roku zaczynamy w Jeronikach oraz dokańczamy prace w Krupnikach-Porosłach. W każdej z tych lokalizacji chcemy
oddać do użytku po blisko kilometrowym odcinku kanalizacji wraz z szeregiem przyłączy. Inwestycja w Jeronikach
pochłonie blisko 930 tys. zł, zaś w Krupnikach-Porosłach – 740 tys. zł. Przy czym
w ramach PROW 2014–2020 udało się
pozyskać dofinansowanie na ten cel: dla
Jeronik – w wysokości blisko 480 tys. zł,
z kolei ponad 450 tys. zł kosztu inwestycji samorząd pokryje z własnego budżetu.
W Krupnikach-Porosłach już w 2021
roku zrealizowaliśmy 90% prac, dlatego w roku 2022 dokończymy pozostałe
10%. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad
114 tys. zł (w tym blisko 40 tys. zł uzyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych, a ciężar
ponad 75 tys. zł weźmiemy na siebie).
A przedsięwzięcia realizowane we współpracy z innymi samorządami?
Tak, z tych działań również nie rezygnujemy. I tak jak w latach ubiegłych, również
obecnie wspieramy Powiat Białostocki finansowo, w postaci dotacji. W roku 2022
wyniosą one łącznie ponad 3,5 mln zł,
na co złożą się następujące zadania:
– Przebudowa drogi powiatowej Nr
1536B – przejście przez miejscowość
Kruszewo – to kwota wyasygnowana od
nas w wysokości 459 tys. zł;
– Przebudowa drogi powiatowej Nr
1535B Białystok–Kruszewo na odcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr
106267B – w wysokości blisko 2,14 mln zł;
– Budowa drogi powiatowej nr 1551B;
droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki –
w wysokości 794 tys. zł; całkowity koszt
to 8 mln zł;
– Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr
106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach – dotacja w wysokości 25 tys. zł;

– Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi
powiatowej nr 1548B Barszczewo–
Ogrodniki – dotacja wyasygnowana przez
Gminę Choroszcz to 25 tys. zł;
– Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B
przejście przez m. Pańki – w wysokości
30 tys. zł.
To sporo, trzeba przyznać.
Sporo, ale to nie wszystko. Wspieramy
bowiem finansowo nie tylko Powiat Białostocki, ale także instytucje wojewódzkie.
I tak, na rzecz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku przeznaczamy
10 tys. zł wsparcia na zakup radiowozu.
Z kolei 30 tys. zł wyasygnowaliśmy na
rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
A czy coś jeszcze? Czy jest coś extra?
Taka przysłowiowa „wisienka na torcie”?
Nie wiem czy wisienka, ale sądzę, że
spacerowicze wielu pokoleń ucieszą się
z kładki na choroszczańskich bulwarach,
którą chcemy im zaoferować. 45-metrowy
odcinek połączy dwie, oddzielone dotąd
przestrzenie: bulwary i pobliskie tereny
handlowe. Odkąd oddaliśmy do użytku
naszą zrewitalizowaną przestrzeń rekreacji w centrum miasta, widzimy jak ów
łącznik jest użytkownikom potrzebny.
Inwestycja pochłonie 200 tys. zł i Gmina Choroszcz w całości pokryje ją z własnych środków.
Podsumowując: to prawda, trudny pandemiczny czas za nami – zarówno psychicznie, jak i ekonomicznie. Dodatkowo,
obecne działania wojenne nie sprzyjają
hurraoptymizmowi. Ale wiemy, że trzeba
funkcjonować. Zewnętrzne okoliczności
nie mogą nas paraliżować. Trzeba realizować plany i zamierzenia. Z rozwagą
i uważnością.
Dziękujemy za rozmowę. I życzmy, by
powzięte plany zostały w Gminie Choroszcz zrealizowane.
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Choroszcz – liderem w Rankingu
Gmin Województwa Podlaskiego

Gmina Choroszcz jest najlepsza pośród gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego,
koordynowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zajęła I miejsce w swojej kategorii, wyprzedzając Wasilków i Supraśl.
11 stycznia 2022 roku Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odebrał
nagrodę z tym związaną.
Tekst i foto: UM
Ranking Gmin Województwa Podlaskiego opierał się na 16 wskaźnikach analizowanych przez GUS, tj. m.in.: sytuacja
finansowa, pozyskiwanie środków europejskich, podmioty gospodarcze, ale również wyniki ósmoklasisty czy też wydatki
bieżące na różnego rodzaju działalność
prorozwojową.

Oprócz Choroszczy, zwycięzcami w swoich kategoriach zostały: gmina Juchnowiec Kościelny i miasto Wysokie Mazowieckie. Ranking Gmin Województwa
Podlaskiego był zorganizowany po raz
pierwszy. Patronat nad nim objął wojewoda podlaski i marszałek województwa.

Ranking pokazuje kierunki rozwoju samorządów i określa ich bieżącą kondycję.
Cieszę się, że nasza gmina jest liderem
i znalazła się wśród najlepszych – mówi
Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy. Obiektywne, twarde wskaźniki oraz
gremia eksperckie potwierdzają kierunek,
w którym idziemy i sposób, w jaki realizujemy naszą politykę prorozwojową. To
utwierdza nas w przekonaniu, że nasze
działania są słuszne i właściwie realizowane – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Choroszcz wśród Pereł BOF!
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego właśnie
zainaugurowało nowy szlak turystyczny, w skład którego wchodzą
kluczowe zabytki poszczególnych 10 gmin BOF. Choroszcz reprezentowana
jest, między innymi, przez Letnią Rezydencję Branickich.
Tekst: na podst. mat. org./UM
Foto: BOF

Gmina Choroszcz
wspiera lokalną Policję

Zanim powstanie pełna dokumentacja
nowego szlaku turystycznego, łączącego
w spójną całość atrakcje turystyczne poszczególnych gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (przypomnijmy,
prócz Choroszczy w skład BOF wchodzą:
Białystok, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo

Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna), zobacz jak się prezentujemy!

policję – to oferowane przez nas wsparcie
służb działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Cieszę się, że kwota jaką wyasygnowaliśmy
z naszego budżetu, będzie służyć poprawie
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

https://youtu.be/TqrE4PlAkdg
(materiał powstał dzięki Studio DS Info)
Zacnie jest należeć do Pereł BOF!

Dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł Gmina Choroszcz przeznaczyła
na rzecz podlaskiej policji w postaci wsparcia zakupu
nowego radiowozu policyjnego. Symboliczne przekazanie pojazdu
odbyło się wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego.
Tekst i foto: UM
Toyota Corolla z napędem hybrydowym
– oto nowy pojazd, o który wzbogacił się
Komisariat Policji w Łapach, pod który
podlega Posterunek Policji w Choroszczy.
Symboliczne przekazanie wozu odbyło się
wraz z początkiem roku 2022 przy udziale
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardziń-

skiego i Komendanta łapskiego Komisariatu Policji – podinspektora Tomasza
Organka.
Nie tylko rokroczne doposażenie w sprzęt
ratunkowy naszych OSP, czy sukcesywnie
wzmacniany monitoring w naszej gminie,
a także działania wspierające podlaską
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Gmina Choroszcz – pomaga Ukrainie
i uchodźcom wojennym
Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku, Polacy, w tym choroszczanie, masowo ruszyli z pomocą poszkodowanym.
Po żywiołowym obywatelskim zrywie, dalsze działania wspierające ofiary wojny z każdym dniem ukonkretniają się.
Wszystkich zainteresowanych pomocą w zakresie wsparcia Ukraińców, prosimy o bezpośredni kontakt i ścisłą współpracę z Gminą Choroszcz.
Tekst i foto: UM
o kontakt tych z Państwa, którzy planują
zaopiekować się uchodźcami z Ukrainy,
dając im schronienie i utrzymanie na terenie własnych posesji czy nieruchomości – prosimy jedynie o SZACUNKOWĄ
LICZBĘ OSÓB, które planujecie Państwo
przyjąć pod swój dach;

W pomoc ofiarom wojny za naszą wschodnią granicą, od pierwszych chwil okupacji włączyły się zarówno osoby, jak
i firmy prywatne, organizacje pozarządowe, a także instytucje. Gmina Choroszcz już od pierwszego dnia działań
wojennych, jest w bezpośrednim kontakcie z miastem partnerskim – Horochowem k. Łucka na Ukrainie. W dn.
28.02.–04.03.2022 przeprowadziła akcję
charytatywną „Pomoc Matkom Ukrainy”.
Od początku stara się, by wsparcie było
celowe i nieprzypadkowe.
Gminy w całej Polsce uruchomiły również
na swoich terenach miejsca kwaterunku
dla uchodźców wojennych. Taka lokalizacja na terenie gminy Choroszcz już się
utworzyła – w budynku dawnej Szkoły
w Kruszewie. Pierwsze mamy z dziećmi
zamieszkały w Kruszewie w piątek, 25 marca br. Do dyspozycji mają nowe łóżka,
pościel, samodzielną, w pełni wyposażoną
kuchnię (z kuchenkami, lodówkami, czajnikami i naczyniami), sanitariaty z prysznicami, a dzieci przestrzeń do zabawy.
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Obserwujemy też, że wiele osób prywatnych – mieszkańców Gminy Choroszcz –
udziela schronienia i pomocy ofiarom
wojny na Ukrainie. Z tego względu prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim
w Choroszczy, aby jak najlepiej skoordynować działania w tym zakresie.
PROSIMY, ABY:
– ZGŁASZAĆ PRZYJĘCIA UCHODŹCÓW przez Państwa – prywatne osoby:
Wojewoda Podlaski obliguje nas do tego,
aby rejestrować przyjazdy – nie tylko
w punktach recepcyjnych, lecz także raportować dalszy pobyt uchodźców na
terenie Polski, w tym także na terenie
Gminy Choroszcz. Nie chodzi tu o dane
wrażliwe przyjezdnych, a jedynie o LICZBĘ OFIAR WOJNY NA UKRAINIE przebywających na terenie Polski, zarówno
w prywatnych domach, jak i w zorganizowanych miejscach kwaterunku;
– ZGŁASZAĆ ZAMIAR PRZYJĘCIA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY – prosimy

– ROZPOZNAĆ POTRZEBY GOŚCI
Z UKRAINY: jakich produktów im brakuje, z jakich usług publicznych (np. opieka
medyczna, socjalna, edukacyjna i inne)
chcieliby skorzystać. Wówczas wspólnie
uda się nam skoordynować działania.
W Gminie Choroszcz na bieżąco prowadzone są zbiórki żywności, ubrań, środków czystości i materiałów higienicznych,
zabawek czy gier dla dzieci i młodzieży –
w związku z tym możemy celować z pomocą i konkretne produkty nieodpłatnie
potrzebującym udostępniać. Aby jednak
wiedzieć co zbierać, potrzebujemy znać
potrzeby naszych gości z Ukrainy – również z tego względu, aby zgromadzone
przez nas – z takim wysiłkiem i oddaniem – dary nie okazały się bezużyteczne.
W celu koordynacji pomocy uchodźcom
z Ukrainy na terenie gminy Choroszcz,
prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim
w Choroszczy, pod nr. tel.: 85 713 22 50,
w pon. w godz. 9.00–17.00, od wt. do pt.
w godz. 7.30–15.30.
Gorąco prosimy wszystkich
choroszczan – ludzi dobrej woli,
pomagającym uchodźcom wojennym
z Ukrainy, abyśmy skoordynowali
swoje działania!
W tym celu
PROSIMY O KONTAKT
Z GMINĄ CHOROSZCZ
w zakresie udzielanej pomocy –
razem łatwiej nam będzie zaoferować
ROZSĄDNĄ, CELOWANĄ POMOC
POTRZEBUJĄCYM.

Zadzwoń:
85 713 22 50
w pon. w godz. 9.00–17.00,
od wt. do pt. w godz. 7.30–15.30.
DZIĘKUJEMY
ZA PAŃSTWA ZROZUMIENIE
I ZAANGAŻOWANIE!
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Uchodźcy wojenni z Ukrainy – świadczenia

W związku z działaniami wojennymi toczącymi się na Ukrainie, obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie od 24.02.2022 r. i deklarują zamiar pozostawania w naszym kraju oraz zostali wpisani do rejestru PESEL,
przysługuje wieloraka pomoc. Reguluje to przyjęta przez Sejm RP ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583). Zakres i formy pomocy przedstawiamy poniżej.
Tekst: UM
Oferta świadczeń oferowanych przez
państwo polskie uchodźcom wojennym
z Ukrainy, które można otrzymać za pośrednictwem Gminy Choroszcz, to:
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne
w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na
pokrycie wydatków na żywność, odzież,
obuwie, środki higieny osobistej oraz
opłaty mieszkaniowe.
2. Świadczenia rodzinne – odpowiednio
na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania
karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

3. Świadczenia pomocy społecznej:
• świadczenia pieniężne, w szczególności:
– zasiłek okresowy;
– zasiłek celowy na żywność lub posiłek;
– zasiłek stały;
• świadczenia niepieniężne, w szczególności:
– posiłek;
– praca socjalna;
– poradnictwo specjalistyczne;
– interwencja kryzysowa.
Dokumenty te, jak również inne informacje w sprawie świadczeń, można uzyskać
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 lub pod nr tel.: 85 713 22 23

Podaruj książkę, podaruj uśmiech
O terapeutycznej mocy książek wiedzieli już starożytni, nie bez powodu
twierdząc, że czytanie jest „lekarstwem dla duszy”. W związku z sytuacją
ukraińskich rodzin przebywających w naszym kraju, a także na terenie
Gminy Choroszcz, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
oraz Biblioteka w Choroszczy zapraszają do zbiórki książek,
które utworzą biblioteczkę malucha przeznaczoną dla ukraińskich dzieci.
Na książki czekamy do 29 kwietnia br.

i 85 713 22 41, czynnym: w pon. od godz.
9.00 do godz. 17.00, wt.–pt. 7.30–15.30.

*

Osobie, która prowadzi gospodarstwo
domowe oraz która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium
tego państwa, może być przyznane, na jej
wniosek, świadczenie pieniężne z tego
tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni.
Wnioski o świadczenia:
– WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWAwww.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
?fbclid=IwAR3s2aDsPNu0t5rVUsq2KST6MmtojkyhLm9lIvbEY19lYFwzp-qXLFLXO7M;
• Swoją książkę „Afryka Kazika” udostępnił bezpłatnie w języku ukraińskim

TEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY przybywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
– KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA
– WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
można pobrać z portalu Gminy Choroszcz:
https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnosci/
swiadczenia-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy.html.
Więcej informacji na ten temat można
również uzyskać pod nr. tel.: 85 713 22 19
w pon. od godz. 9.00 do godz. 17.00,
wt.–pt. 7.30–15.30.
autor Łukasz Wierzbicki. Informacje o publikacji są dostępne na stronie: https://
lukaszwierzbicki.pl/ak-ukraina/, a książkę
można pobrać: https://lukaszwierzbicki.
pl/wp-content/uploads/2021/05/Afryka-Kazika-Ukraina.pdf.
Zapraszamy do korzystania!

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Kontakt: kultura@choroszcz.pl,
tel. 85 719 14 31, 725 357 788
Termin zbiórki książek:
do 29 kwietnia 2022 roku
ZACHĘCAMY: PODARUJ KSIĄŻKĘ,
PODARUJ UŚMIECH!

To zwłaszcza ci najmłodsi potrzebują teraz naszego wsparcia i uważności. Potrzebują też aktywności, która pozwoli im
choć na chwilę zapomnieć o tęsknocie za
bliskimi i miejscami, które były dla nich
całym światem. Wychodząc naprzeciw ich
potrzebom, a także potrzebom osób, które pragną zagospodarować im czas wolny,
zapraszamy do wsparcia akcji „Podaruj
książkę, podaruj uśmiech”.
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej solidarności, w lokalnej bibliotece – Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Choroszcz oraz
w Bibliotece w Klepaczach, uda się nam
zgromadzić księgozbiór w języku ukraińskim, a rodzinom zakwaterowanym na
terenie naszej gminy, udostępnić wartościowe materiały i pomoce pozwalające
na rozwój ich pociech.
Wszystkich zainteresowanych pomocą
zachęcamy do uprzedniego kontaktu
z M-GCKiS w Choroszczy.
Miejsce zbiórki:
M-GCKiS w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29.

Dodatkowo, poniżej zamieszczamy linki
do stron, gdzie znaleźć można bezpłatne
materiały w formie on-line lub do pobrania oraz webinary wspierające nauczycieli
i animatorów w pracy z dziećmi z Ukrainy:
• Strona https://bibliotekidlaukrainy.
org.pl/ wspiera biblioteki, które osobom
przybyłym do Polski po inwazji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę pomagają stać się
częścią lokalnych społeczności. Gromadzi wiedzę, dzięki której biblioteki mogą
sprawniej prowadzić działania informacyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane
do osób potrzebujących i osób je wspierających, a także działania integrujące
lokalne społeczności. Stronę prowadzi
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek i programu Sektor 3.0;
• Wydawnictwo Dwie Siostry zachęca do
pobierania kreatywnych materiałów do
prac plastycznych i aktywnościowych:
https://wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy-edukacyjne/dla-dzieci-i-rodzicow/
materialy-w-jezyku-ukrainskim;
• Wydawnictwo Warawooka – oferuje za
darmo książki w języku ukraińskim dla
dzieci w różnym wieku (3+, 6+, 9+): http://
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Uczciliśmy rocznicę wyzwolenia miasta
Tegoroczne uroczystości upamiętniające 103. rocznicę wyzwolenia Choroszczy były dwudniową propozycją
wydarzeń kulturalno-historycznych, a także patriotyczno-religijnych. Wieczory 18 i 19 lutego br., mimo niesprzyjającej pogody,
pozwoliły pochylić się wspólnie nad Choroszczą wyzwalaną z rąk okupantów przez wojska polskie, ale także w ciągu kolejnych lat –
do czasów nam współczesnych, kształtowaną przez mieszkańców, Państwa – choroszczan.
Tekst: UM, TPCh Foto: UM

W wigilię obchodów, 18 lutego 2022 roku
odbyła się XX Kawiarenka Historyczna.
Było to spotkanie z dr. Markiem Kietlińskim, Dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Po raz pierwszy
od dłuższego czasu, w kawiarence można było wziąć udział osobiście i zasiąść
w części audytoryjnej, wśród publiczności. Wykład-pogadankę prowadził Józef
Waczyński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a tematem spotkania
była Choroszcz w 1919 roku, która –
podobnie jak Białystok – na swoje wyzwolenie musiała poczekać trzy miesiące po tym, gdy kraj czcił niepodległość
11 listopada 1918 roku. Prelegenci omówili drogi do niepodległości Choroszczy:
od III rozbioru Rzeczypospolitej (1795 r.)
do okresu I wojny światowej. Dr M. Kietliński zapoznał też zebranych ze stanem
źródłowym dotyczącym I wojny światowej na Białostocczyźnie. Omówił również
działania wojenne na Podlasiu na przełomie lat: 1918 i 1919, ze szczególnym
uwzględnieniem Białegostoku i Choroszczy. Tematyka zainteresowała zebranych –
wśród zgromadzonych wywiązała się ożywiona dyskusja. Spotkanie odbyło się
w Galerii Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy.
W sobotę, 19 lutego, kontynuowano obchody 103. rocznicy wyzwolenia Choroszczy. Pierwszym elementem sobotniego
bloku ofert był wernisaż zdjęć pt. „Cho-
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roszcz miniona – wystawa fotografii”. Eskpozycja powstała z obrazów Choroszczy
udostępnionych przez miłośników portalu Choroszcz Miniona, portalu stworzonego i administrowanego przez choroszczanina – Jakuba Bobrowskiego.
60 fotografii prezentowało dawny układ
ulic i małomiasteczkową zabudowę grodu
nad Horodnianką. Fascynująca podróż
w czasie pozwoliła zobaczyć Choroszcz,
której już nie ma, jako że część obiektów i miejsc zniknęło we współczesnej
przestrzeni miejskiej, inne zmieniły swoją postać lub funkcje. Niemniej, wiele
z nich możemy zobaczyć codziennie przemierzając Choroszcz – nasz gród nad
Horodnianką.
Aktem zwieńczenia obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Choroszcz był udział we Mszy Świętej
celebrowanej w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika
w Choroszczy, a następnie złożenie wieńców, kwiatów oraz zapalenie zniczy pod
Pomnikiem Niepodległości na Rynku
11 Listopada w Choroszczy. Delegacje
reprezentowały poszczególne podmioty
i instytucje: samorząd gminny na czele
z Burmistrzem Robertem Wardzińskim
i radnymi miejskimi, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
na czele z dyrektor – Izabelą Dąbrowską,
Rada Seniorów Gminy Choroszcz, Stowarzyszenie „Chcę Żyć!”, Koło Emerytów,

Rencistów i Inwalidów nr 15, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Przedszkole
Samorządowe im. Jana Pawła II, Klub
Sportowy „Narew Choroszcz”. Poczty
sztandarowe wystawiły jednostki: OSP
Rogówek i OSP Pańki. Wartę przy Pomniku Niepodległości pełniły choroszczańskie harcerki.
Wieczory 18 i 19 lutego br., mimo niesprzyjającej pogody, pozwoliły pochylić
się wspólnie nad Choroszczą wyzwalaną
z rąk okupantów przez wojska polskie, ale
także w ciągu kolejnych lat – do czasów
nam współczesnych, kształtowaną przez
mieszkańców, Państwa – choroszczan.
Niech za podsumowanie posłużą słowa
Burmistrza Choroszczy, wypowiedziane
pod Pomnikiem Niepodległości: Nasze
obchody w tym roku są symboliczne, proszę jednak, żebyśmy mieli w pamięci trud
naszych Dziadów i Ojców, którzy oddawali swoje życie za nasz kraj i za naszą
Choroszcz. To dzięki nim możemy dziś
współtworzyć rzeczywistość, kształtować
ją i planować przyszłość naszych dzieci
i wnuków. Na co dzień może tego nie
doceniamy, ale wystarczy spojrzeć w kierunku wschodnich sąsiadów, by zrozumieć,
że codzienny spokój, pokój i niepodległość
są ważne. Są fundamentami naszego życia.
A uświadamianie sobie tego faktu nigdy
nie jest „zbyt częste”. Pamiętajmy o tym –
przy okazji takich rocznic jak ta. Starajmy
się pamiętać codziennie.
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Choroszcz uczciła powstańców styczniowych
Rozświetlona Szosa Kruszewska, większe niż zwykle nagromadzenie ludzi i pojazdów wokół Wzgórza Straceń,

biało-czerwona oprawa miejsca, uderzenia Dzwonu Wolności – Dzwonu Sumienia – to znaki, które wskazują na to, że choroszczańska „Szubienica”
staje się przestrzenią patriotycznych uroczystości. W istocie, w sobotę 22 stycznia 2022 roku, Miejsce Pamięci Narodowej w Choroszczy – Wzgórze Straceń,
„Szubienica” po raz 38. oddawała cześć powstańcom styczniowym – bohaterom sprzed 159 lat.

Tekst: UM, Piotr Waczyński Foto: Tomasz Adamski

Choroszczańskie obchody 159. rocznicy
insurekcji styczniowej rozpoczęły się
Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika
w Choroszczy, celebrowaną przez ks. Kamila Przymierskiego.
Następnie uczestnicy udali się do Miejsca
Pamięci Narodowej z 1863 r. zw. „Szubienicą”, zatrzymując się na oddanie hołdu
przy mogile Ksawerego Markowskiego,
zlokalizowanej przy Zastawiu I. Główne
uroczystości swoją obecnością zaszczycili
licznie przybyli mieszkańcy Gminy Choroszcz: potomkowie straconych powstańców, poczty sztandarowe jednostek OSP
z Choroszczy, Klepacz, Paniek i Złotorii,
reprezentanci 10. Pułku Ułanów Litewskich, a także grupy rekonstrukcyjnej
Policji Państwowej ’39. Choroszczańską
„Szubienicę” odwiedził również Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a lokalne władze samorządowe reprezentowane
były przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy – Mirosława Zalewskiego oraz radnych miejskich. Posterunek Honorowy
przy Pomniku Powstania Styczniowego
wystawiły dwie jednostki Wojska Polskiego: 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy
i 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Uroczystości prowadził Adam Kamieński, radny miejski oraz
pracownik Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt
i wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, Manifest Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku odczytał Jacek
Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy. Refleksją historyczną, związaną z insurekcją styczniową,
podzielił się Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.
Apel Poległych odczytał druh hm. Andrzej Bajkowski. Okolicznościowe Słowo
Boże wygłosił ks. Kamil Przymierski
z choroszczańskiej parafii. Podczas wspólnej modlitwy „Anioł Pański”, uderzenia
w Dzwon Wolności przypominały zgromadzonym o latach dzielących nas –
współczesnych od styczniowego zrywu.
Następnie, przy Pomniku Powstania Styczniowego 1863 r. złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uczyniły to kolejno
następujące podmioty i delegacje: Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski,
przedstawiciele miejscowego samorządu
na czele z Zastępcą Burmistrza Choroszczy Mirosławem Zalewskim, radni Rady
Miejskiej w Choroszczy, Paweł Myszkowski – radny Rady Miasta Białystok,
harcerze, członkowie organizacji społecznych i instytucji gminnych: Koła Emerytów i Rencistów nr 15 Choroszczy, Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II
w Choroszczy, Stowarzyszenia „Chcę
Żyć!”, Honorowych Dawców Krwi, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, LZS „Korona” Choroszcz,
Rady Seniorów Gminy Choroszcz, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Jana
Adamskiego.

Adamski wraz ze swoim ojcem Lucjanem
38 lat temu ustanowili choroszczańską
„Szubienicę” i wraz z innymi mieszkańcami zadbali o to, by miejsce realnie powstało oraz trwało do chwili obecnej.
Sympatycznym akcentem kończącym choroszczańskie uroczystości było powstańcze ognisko z gorącą herbatą i pyszną
grochówką, przygotowaną przez panie
z Przedszkola Samorządowego im. Jana
Pawła II w Choroszczy. Obsługę kuchni
polowej pełniły choroszczańskie Seniorki:
Irena Sakowicz, Teresa Bezubik, Janina
Godlewska-Romanowska i Krystyna Tyborowska. Ognisko przygotował i o oprawę
techniczną, obok pracowników M-GCKiS,
zadbał p. Adam Lewandowski.

*

Trzeba też wspomnieć o tym, iż 21 stycznia również choroszczańscy młodzi
strzelcy uczcili 159. rocznicę Powstania
Styczniowego. Na strzelnicy pneumatycznej Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”, w Szkole Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Choroszczy, miłośnicy strzelectwa sportowego rywalizowali
w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny. I tak:

Gmina Choroszcz, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Konowałach oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy współorganizowały
tegoroczne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Był akcent patriotyczny i sportowy.
Tekst: UM, Piotr Waczyński Foto: Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”

W programie znalazły się: modlitwa za
poległych żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego, przedstawienie rysu historycznego wygłoszonego przez Prezesa
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” – p. Grzegorza Krysiewicza, złożenie
wieńców, kwiatów i zniczy na mogiłach
poległych.

– karabin pneumatyczny, postawa stojąca: I miejsce – Paulina Bezubik (88 pkt.),
II miejsce – Emilia Malinowska (86 pkt.),
III miejsce – Sławomir Karetko (76 pkt.);
– pistolet pneumatyczny: I miejsce – Krystian Bortniczuk (91 pkt.), II miejsce –
Grzegorz Bezubik (87 pkt.).
Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami ufundowanymi przez Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Izabelę Dąbrowską i okolicznościowymi
dyplomami, sponsorowanymi przez Klub
Żołnierzy Rezerwy Podlasie.
Wszyscy zawodnicy bawili się świetnie
i dzięki temu osiągnęli bardzo dobre wyniki. Strzelectwo w Choroszczy rozwija
się i ma co raz więcej pasjonatów wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Do zobaczenia na następnych zawodach!

Postać śp. Jana Adamskiego jest przypominana akcentowana przez nas po wielokroć i nieprzypadkowo, wszak to Jan

Pamięci Niezłomnych

Jak co roku, uroczystość patriotyczna
odbyła się przed, jedyną w gminie Choroszcz, kwaterą poległych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

– w grupie do lat 13, karabin pneumatyczny (maksymalna liczba punktów 100):
I miejsce zajęła Judyta Bereziecka (z wynikiem 99 pkt.), II miejsce – Mateusz
Sierota (98 pkt.), III miejsce – Sabina
Bereziecka (97 pkt.);

Trzy dni później – 4 marca, dla uczczenia Żołnierzy Niezłomnych, na strzelnicy pneumatycznej w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy odbyły
się zawody strzeleckie. Strzelano z karabinu i pistoletu.
Celem zawodów organizowanych na
strzelnicy sportowej w Choroszczy, jest
rozwijanie ducha sportowej rywalizacji,
promocja i popularyzacja sportu strzeleckiego, a przede wszystkim dobra zabawa w grupie rówieśników kultywujących

te same wartości. Ważnym punktem każdych zawodów jest wyłonienie indywidualnych mistrzów. Oto oni:

– pistolet dorośli: I miejsce – Krystian
Bortniczuk (92 pkt.), II miejsce – Sławomir Karetko (88 pkt.), III miejsce –
Emilia Malinowska (87 pkt.).
W zawodach uczestniczył również burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Miłym akcentem było otrzymanie medali
z rąk włodarza.
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim zawodnikom, ponieważ wielu z nich poprawiło swoje wyniki. To ważne: wygrane
przyjdą, gdy dłużej będziemy zajmować
się sportem strzeleckim. Zapraszamy!

– karabin do lat 13: I miejsce – Iga Szymańska (97 pkt.), II miejsce, po dogrywce –
Mateusz Sierota (95 pkt.), III miejsce –
Antoni Siliwonow (95 pkt.);
– karabin powyżej 13 lat: I miejsce –
Paulina Bezubik (82 pkt.), II miejsce –
Jakub Dąbrowski (81 pkt.), III miejsce –
Gabriela Szczepańska (78 pkt.);
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Wyjątkowo szczodre ostatki w Choroszczy

Charytatywne ostatki w Choroszczy zakończyły się ogromnym sukcesem! Państwo – Darczyńcy ofiarowaliście swoje cegiełki
na łączną kwotę aż 8035 złotych! Dziękujemy. To realna pomoc, która dotarła do Laury i Zuzi, na rzecz których zorganizowaliśmy
ostatkową akcją charytatywną w Gminie Choroszcz. Zrobiliśmy razem bardzo dużo dobrego, a zrobimy jeszcze więcej. To pewne.
Tekst: UM Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu – uczestnikom choroszczańskich ostatków, które odbyły się w piątek
25 lutego br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Dziękujemy Wam za obecność i za każdą
cegiełkę ofiarowaną do puszek.
Z tego miejsca dziękujemy formacjom
muzycznym, które przybyły do Choroszczy specjalnie i charytatywnie zagrały na
rzecz Laury i Zuzi, zespołom: Forti, Imperium, Diademowi, Skanerowi, Fantastic Boys oraz Juniorowi. Grupy te pojawiły się na choroszczańskiej scenie dzięki
p. Marcinowi Popławskiemu. Konferansjerem i prowadzącym koncert był p. Jacek Dąbrowski.
Zanim ruszyła ostatkowa zabawa, fantastyczną frajdę sprawił dzieciom iluzjonista – Łukasz Grant. Gromkim śmiechom
i szczerym zachwytom nie było końca!
Najmłodsi tego dnia również chętnie zaglądali do przestrzeni malowania twarzy,
którą „zawładnęły” kreatywne Animacje
Fascynacje, a także do strefy z fantami
przekazanymi przez szereg instytucji i porywanych osób, do wzięcia za cegiełki.
W tym miejscu szczególne ukłony kierujemy w stronę p. Doroty Panas, która
na kiermasz przekazała moc atrakcyjnych przedmiotów. Były książki, zabawki,
pluszaki, naklejki, balony, słowem 1001
drobiazgów! Obszar ten zawiadywany
był przez wolontariuszy Fundacji Rodziny Czarneckich. Nad wszystkim czuwała
współkoordynatorka akcji – p. Izabela
Szklarzewska-Sakowicz.

Naprzeciw przestrzeni „fantowej”, w Galerii M-GCKiS w Choroszczy, pięknie
rozgościł się kiermasz swojskiego jadła:
przepysznego bigosu, pierogów, chleba ze
smalczykiem, kiszonych ogórków i kwaszonej kapusty, a także wyśmienitych ciast
i słodkości. Wszystko serwowane było
przez choroszczańskie seniorki z Koła
Emerytów, Inwalidów i Rencistów nr 15
oraz członkinie Stowarzyszenia „Chcę
Żyć!”. Jedzenie zostało przygotowane
dzięki pracy seniorek – wolontariuszek,
a także dzięki produktom dostarczonym
przez Stowarzyszenie Kruszewskie Warzywa Herbowe, Gospodarstwo Rolne –
Jerzy Sokół, Wędzarnię Kruszewo, Piekarnię Szydłowscy Choroszcz. Pyszne
ciasta upiekły choroszczańskie gospodynie, których było tak dużo, że w tym
miejscu wprost nie jesteśmy w stanie ich
wymienić, a także Przedszkole Samorządowe w Barszczewie.
Nad profesjonalną oprawą techniczną i organizacyjną wydarzenia czuwał Zespół
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy na czele z p. Izabelą Dąbrowską, dyrektor M-GCKiS
w Choroszczy. Nagłośnienie koncertu zawdzięczamy p. Arturowi Szydłowskiemu
z Podlaskiego Instytutu Kultury, a opiekę fotograficzną sprawowała p. Diana
Walesiuk.

Organizacyjnie wydarzenie wsparły również: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy, LZS
„Korona” Choroszcz i Lambada Girls.
– Dziękuję wszystkim Państwu za obecność – mówił Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który tego dnia w akcji
charytatywnej uczestniczył wraz z małżonką Katarzyną. – To ważne, że wszyscy
byliśmy wspólnie tego dnia. Tym razem dla
Laury i Zuzi, bo przecież to nie pierwsza
akcja charytatywna organizowana w naszej gminie. I z pewnością nie ostatnia –
dodał na koniec włodarz Gminy Choroszcz.
W ostatkowy piątek połączył nas
w Choroszczy cień chorób
naszych Bohaterek.
Dotarł do nas także czarny mrok
dramatu Ukrainy...
Dlatego tym bardziej dziękujemy za
Państwa czas i uwagę oraz udzielone
wsparcie – tak szlachetne i hojne.

O bezpieczeństwo uczestników charytatywnych ostatków w Choroszczy dbała
Agencja Ochrony Spartanie-Security oraz
Grupa Ratownicza Nadzieja Łomża.
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Słodkie pomaganie
w Choroszczy

Setki zainteresowanych i zaangażowanych, ciasto, które „rozeszło się”
do południa i zebrane ponad 6 tys. zł wsparcia – taki konkretny
wymiar miało słodkie pomaganie w ramach akcji
„Kup ciasto i wesprzyj pogorzelców”, które odbyło się
w niedzielę 13 lutego na terenie Gminy Choroszcz.
Kiermasz słodkości powstał, by wesprzeć styczniowych
pogorzelców z Choroszczy. Za okazaną pomoc wszystkim dziękujemy!
Tekst: UM Foto: M-GCKiS w Choroszczy
Stoiska ze słodkościami i innymi przedmiotami rozmieszczone były na terenach
Parafii Rzymskokatolickich w Gminie
Choroszcz – w mieście Choroszcz oraz
w Konowałach. Każdy chętny, przychodząc na msze, mógł wspomóc szczytny
cel i dowolną wartością cegiełki zasilić
potrzebujących pogorzelców, którzy w pożarze 23 stycznia br. mocno ucierpieli,
tracąc niejednokrotnie dobytek życia.
Niedzielna akcja „Kup ciasto i wesprzyj
pogorzelców” oraz cały szereg działań
pomocowych to współdziałanie wielu
ludzi i podmiotów z Gminy Choroszcz:
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy – która
rozpoczęła wieloetapową akcję pomocy,
Stowarzyszenia „Chcę Żyć!” – którego
członkinie upiekły ciasta, Fundacji Rodziny Czarneckich – z której Izabela Szkla-
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rzewska-Sakowicz podjęła się koordynacji
akcji, Gminy Choroszcz wraz z radnymi
miejskimi, Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy oraz wielu
osób prywatnych, w tym dzielnych i nieustraszonych wolontariuszy.
Sumą słodkiej pomocy: „Kup ciasto i wesprzyj pogorzelców” była kwota 6 420 zł.
To wspaniały wynik, który cieszy i raduje, a przede wszystkim spełnił swój cel –
był realnym wsparciem, które zostało
przekazane poszkodowanym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za włączenie się w akcję charytatywną –
zarówno tę, jak i każdą inną.
Gmina Choroszcz po raz kolejny
pokazała, jak jest ofiarna i niezawodna!
DZIĘKUJEMY!
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Uczynili niewidzialne widocznym.
I ważnym

Globalni w Choroszczy – uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy – zaangażowali się
w obchody Światowego Dnia Wody 2022. Podjęli szereg kreatywnych akcji w myśl tegorocznego hasła:
„Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym”. Czy – przysłowiowo: lali wodę? Zdecydowanie nie!
Tekst: na podst. mat. org./UM Foto: SP Choroszcz
soby oszczędzania wody. Młodzież oglądała również filmiki dotyczące globalnych
problemów z wodą.
Czy młodzi choroszczanie uczynili niewidzialne widocznym? Oczywiście! Wszak
wydobyli na światło dzienne wodę – zasób, z którego zbawiennych właściwości na co dzień nie zdajemy sobie sprawy,
traktujemy ją jako coś, co jest nam dane
i nawet nie rozważamy sytuacji, że wody
mogłoby nam kiedykolwiek zabraknąć.
Dopiero przyjrzenie się tematowi bliżej,
dokładne przeanalizowanie go i ujrzenie
jak z wodą (nie)radzą sobie inne regiony
na świecie, pozwala dostrzec wagę wody,
a wręcz potraktować ją jako problem –
wcale nie niewidzialny, a bardzo realny.

Światowy Dzień Wody w 2022 roku przekonywał, że wody podziemne odgrywają
kluczową rolę w systemie wodnym świata. Uczniowie SP Choroszcz, w związku
z tym, wzięli udział w szeregu akcji i działań edukacyjnych. Realizowali projekt
edukacyjny ph. „Woda jako globalne wyzwanie”, w ramach którego przygotowali

plakaty dotyczące ochrony zasobów wodnych, grali w grę terenową, która polegała na odszukaniu na terenie szkoły 14
kodów QR z ukrytymi zadaniami do rozwiązania. Redakcja szkolna „Czasu Na
Klimat” przygotowała stoisko, przy którym uczniowie mogli wypełnić ankietę
edukacyjną o tym, jakie są najlepsze spo-

Echa
„Rozmów z Panią Mortis”
w Choroszczy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w niedzielę 27 marca br.
w Choroszczy wystąpił Tykociński Teatr Amatorski
z przedstawieniem pt.„Rozmowy z Panią Mortis”.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Przedstawienie jest opowieścią z lokalnego, tykocińskiego podwórka. To tutaj
poznajemy głównego bohatera opowieści – Marka, którego odwiedza Pani Mortis. Jej atrybutem jest kosa i jak nie trudno
się domyślić, Pani Mortis chce Marka
zabrać z tego świata. Zostaje jednak przekonana, by dać mu trzy miesiące na spełnienie marzeń. Na skutek wielu perypetii i zwrotów wydarzeń, Marek zamiast
umrzeć, toczy dalej swoje, bardziej szczęśliwe niż dotąd, życie.
„Rozmowy z Panią Mortis” to podgląd
w lokalne podwórko, codzienne życie
w małym miasteczku. Nie brakuje tu plotek, nadmiernego zainteresowania życiem
innych, zazdrości czy bójek. Narracja
przedstawienia jest powodem do opisania
życia lokalnej społeczności i wzajemnych

relacji między mieszkańcami. To także
refleksja nad tym, że nie zawsze możemy dostać to, co chcemy, a wiele zdarzeń
przychodzi do nas znienacka, stając się
podstawą życia.
Tykociński Teatr Amatorski jest spadkobiercą dwóch amatorskich tradycji teatralnych: polskiego ruchu amatorskiego
i teatru żydowskiego. Odrodził się w 1985
roku, z inicjatywy Muzeum w Tykocinie
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej. Odtąd formacja działa nieprzerwanie, pielęgnując historię, tradycję i kulturę
dawnego Tykocina i Podlasia.
Dziękujemy za występ w murach M-GCKiS
w Choroszczy oraz pamiątkowy album
z wpisami aktorów. Mamy nadzieję na
ponowne spotkanie!
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Wystrzałowe kobiety są w Choroszczy!

Nie w kawiarni – choć przy zapachu kawy i ciasta, nie z charakterystycznym goździkiem – a z dreszczykiem emocji,
bo z karabinem sportowym w dłoni. A co najważniejsze: choć pod męską opieką, to w doborowym towarzystwie wspaniałych kobiet –
tak świętowaliśmy nietypowy Dzień Kobiet. Nietypowy, bo na strzelnicy w Choroszczy. I z wystrzałowymi kobietami!
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
będzie to tak miła impreza. Cieszę się, że
poznałam to miejsce, i mam zamiar przychodzić tu ze swoimi dziećmi – zakończyła.
Nagrody, pamiątkowe dyplomy i puchar
wystrzałowym choroszczankom, wręczyli:
inicjatorka wydarzenia i dyrektor M-GCKiS
w Choroszczy – Izabela Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość
„Skała” – Grzegorz Krysiewicz, a także
radny gminy Choroszcz oraz instruktor
strzelania – Piotr Waczyński. Podczas spotkania, życzenia wszystkim Paniom złożył
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wraz ze Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość „Skała”, przy
wsparciu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy i Gminy Choroszcz,
zorganizowało popołudnie dla Pań 8 marca – z atrakcjami. Jakimi? Z zapoznaniem
się z bronią sportową, turniejem z nagrodami, zabiegami pielęgnacyjnymi, a także twórczymi warsztatami. Był czas na
sportową rywalizację oraz rozmowy przy
kawie, słodkościach i muzyce.

pobyć ze sobą, poznać inne kobiety i zwyczajnie spróbować czegoś nowego – dodała.

– Jest to z pewnością nowe doświadczenie, z którego nie miałyśmy okazji dotąd
skorzystać – powiedziała pani Małgorzata,
uczestniczka spotkania. – Bardzo się cieszę, że mogę tu być. To taki moment, kiedy można doświadczyć kobiecej atmosfery,

– Nie spodziewałam się, że wygram turniej – mówi pani Katarzyna, zwyciężczyni.
– To miłe uczucie zająć pierwsze miejsce,
czuje się satysfakcję. Jesteśmy bardzo zadowolone z koleżanką, która mnie tu zaprosiła – dodała. – Nie spodziewałam się, że

Jak się okazało, wszystkie Panie – a łącznie w turnieju wzięło ich udział ponad
30 – mimo, iż po raz pierwszy miały okazję spróbować swoich sił w tego typu
zmaganiach, strzelały bardzo celnie. Na
podium stanęły: Katarzyna Markowska
(I miejsce), Teresa Kalicka (II miejsce),
Magdalena Jankowska (III miejsce).
Gratulujemy!

Każda z Pań uczestnicząca w wydarzeniu,
nie wyszła ze strzelnicy z pustą ręką –
otrzymała upominki przygotowane przez
Urząd Miejski w Choroszczy oraz słodkie
pierniki wykonane przez Ewę Kondraciuk. O zabiegi relaksacyjno-pielęgnacyjne
zadbała firma Forever Dorota Kamińska.
Kobiecym akcentem były filcowe broszki

wykonywane pod fachowym okiem instruktorów z choroszczańskiego centrum
kultury. Wiele z filcowych biżuterii powstało w kolorach niebiesko-żółtych –
jako wyraz solidarności z Ukrainą.
– Chociaż nie brałam udziału w turnieju,
bardzo się cieszę, że mogłam skorzystać
z twórczego warsztatu – powiedziała pani
Beata, uczestniczka. – Wykonałam symboliczną broszkę i jak się okazało, nie było
to takie trudne, a dało wiele satysfakcji.
Z niecierpliwością będę wyczekiwać kolejnych wydarzeń dla pań. Myślę, że to dzisiaj szczególnie ważne, by wspólnie dzielić
się radością i wspierać, tak zwyczajnie, po
babsku – dodała.
Wszystkim wystrzałowym Paniom z Gminy Choroszczy, a także Panom życzymy
wiele dobra i wiary w swoje możliwości
oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia
przygotowywane w Gminie Choroszcz.

„Gazeta Dzieci” w Choroszczy – dzieci mają głos!
Wspaniała inicjatywa, sięgająca swoją ideą filozofii Janusza Korczaka, zawitała do Choroszczy. Angażuje obywatelsko dzieci,
które od 26 lutego br., pod okiem artystki Jaśminy Wójcik, we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku, tworzą pierwszą
w historii Gminy Choroszcz „Gazetę Dzieci”. Spotkania trwają, a pomysły na artykuły młodych twórców się nie kończą!
Tekst: BP Foto: BP/Gazeta Dzieci
nasz zachęci młodzież do pisania. Zachęci i ośmieli”. Owej idei „Mały Przegląd”
pozostał wierny do ostatniego numeru,
który ukazał się 1 września 1939 roku.

Skąd pomysł na „Gazetę Dzieci”? W 1926
roku ukazał się nowy dodatek do „Naszego Przeglądu” – największej w międzywojennej Polsce gazety żydowskiej. Redaktor
główny – Janusz Korczak, postać–legenda,
człowiek niezwykły, który o dobro i poszanowanie praw dzieci walczył heroicznie przez całe życie, w następujący sposób
zapowiadał dodatek do „Naszego Przeglądu”, jakim był „Mały Przegląd”: „Jest
wiele ludzi dorosłych, którzy piszą tylko
dlatego, że się nie wstydzą; są dzieci, które
mają wiele ciekawych pomysłów, uwag
i spostrzeżeń, a nie piszą, gdyż nie mają
odwagi albo im się nie chce. Dziennik
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26 lutego br. w Choroszczy odbyło się
pierwsze spotkanie choroszczańskiej redakcji „Gazety Dzieci”. Prowadząca warsztaty Jaśmina Wójcik, pod której czujnym okiem młodzi choroszczanie tworzą
swój tytuł, wprowadziła ich w ideę pracy nad „Gazetą Dzieci”. Młoda redakcja
od razu zabrała się do tworzenia dzieła,
przelewając na papier mnóstwo inspiracji, pomysłów i opisów problemów dnia

codziennego. Powstały pierwsze kolaże,
rysunki, notatki, a wszystko ujęte w dziecięcej stylistyce i okraszone barwnymi
słowami. Wspaniale! Bo wszystko to jest
ważne, ponieważ niezaprzeczalnie wypływa z autentycznych serc i wyobraźni dzieci.
Kiedy możemy spodziewać się „Gazety
Dzieci” w Choroszczy? Wydanie zapla-

nowane jest na czerwiec br. Ale do tego
czasu redakcja będzie jeszcze nieraz się
spotykać i pracować nad gazetą. O postępach będziemy informować na bieżąco.
Spotkania dzieci w Choroszczy, z ramienia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
koordynują bibliotekarki: Olga Szutkiewicz-Gola oraz Paulina Krysiewicz.
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Fedorowicza
świat fotografii

Otoczeni ciepłymi zachodami biebrzańskiego słońca, leśnymi ścieżkami
Puszczy Knyszyńskiej, jasnymi zaspami suwalskiego śniegu,
wśród podniebnych lotów ptactwa narwiańskich starorzeczy – w takich
pejzażowych okolicznościach, 18 lutego br. spotkali się w białostockich
Spodkach miłośnicy fotografii śp. Jerzego Fedorowicza. By jeszcze raz
zetknąć się z jego pasją: dokumentalisty piękna podlaskiego krajobrazu,
nauczyciela, kolegi, przyjaciela i mentora. Fotografie Fedorowicza
towarzyszyły obecnym w postaci wystawy oraz wydawnictwa albumowego
pod wspólnym tytułem: „Fedorowicz. Fotografie”. W ich powstawaniu
kluczowy udział miała Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy – Izabela Dąbrowska.
Tekst: na podst. mat. org./UM Foto: Jerzy Fedorowicz, PIK
I taki jest też jego świat Podlasia. Znany
nam, a jednak niezwykły. W nim to Jerzy Fedorowicz poszukiwał, a w swoich
fotografia doskonale to oddał: czegoś niewidzialnego, głęboko sakralnego, pięknego i w pewien sposób ponadczasowego.
Twórczość artysty, a szczególnie tematyka większości jego prac, potwierdzała, iż
piękno ujawnia się w naturze. A ta, zwłaszcza jeśli nieskażona, zawsze jest interesującym obiektem poznania.
Izabela Dąbrowska to uczennica Jerzego
Fedorowicza i jednocześnie redaktorka
albumu pt. „Fedorowicz. Fotografie”, która
tajniki fotografowania poznawała dzięki
niemu w szkole średniej, w klasie o profilu fotograficznym. Jedynej takiej w regionie. Razem przemierzyli kilometry
dróg i ostępów, spędzili godziny na obserwowaniu przyrody i świata – po to, by jak
najlepiej, a także jak najciekawiej, a na
pewno: jak najadekwatniej, je uchwycić. Potem: sztuka wywoływania zdjęć.
Wszak fotografia Fedorowicza – to fotografia analogowa: cierpliwa, skrupulatna,
procesualna, wyczekana, dokładna. Nieśpieszna. Refleksyjna.

Spotkanie w Spodkach zgromadziło tłumy.
Mimo to, odbyło się w niezwykle ciepłej,
przyjaznej, wręcz familiarnej atmosferze.
Pełnej radosnej uważności – na Fedorowicza i jego świat fotografii.
Wszystkich sympatyków fotografii pejzażowej oraz zakochanych w naszym urokliwym Podlasiu zapraszamy do obejrzenia albumu „Fedorowicz. Fotografie”,
który jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Choroszczy, a w miesiącu
maju – w przestrzeniach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy –
zostanie zaprezentowana wystawa fotografii Jerzego Fedorowicza.
Już dziś – zapraszamy!

O tym, jak pięknie
kolekcjonować codzienność
Autor książek „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych
obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia” oraz „Podlasie Zdrowo
zakręcone” to człowiek wielu zainteresowań. Nie tylko z darem
do tworzenia wspaniałych tekstów, a także do mówienia –
z humorem i z dystansem – o swoich doświadczeniach płynących
z otwartości na świat. Wojciech Koronkiewicz. Miejska Biblioteka
Publiczna w Choroszczy, 18 marca br., zorganizowała z nim
spotkanie autorskie. Rozmowę poprowadził Dominik Sołowiej.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Podczas spotkania nie zabrakło anegdot
z życia autora, ukazujących jego entuzjazm
i zafascynowanie historiami, za sprawą
których powstawały wspomniane wydawnictwa. Wojciech Koronkiewicz, z dziecięcą wprost pasją poznaje ciekawych ludzi,
odkrywa smaki lokalnych produktów
czy odwiedza miejsca naznaczone duchowością. Uczestnikom spotkania opowiadał o podlaskich sanktuariach, winnicach,

o pomidorach i miodach, o alpakach
i chodnikach, a wraz z nimi – nieuchronnie i co oczywiste: o producentach,
rzemieślnikach, artystach i pasjonatach.
Proste historie i nie tak odległe miejsca –
niby zwyczajne, a jednak zaskakujące –
stały się przyczynkiem do stworzenia
przez Koronkiewicza niecodziennych zapisków z codzienności. A podczas spotkań takich jak to w Choroszczy, stają się

zbiorem gawęd, anegdot i opowieści najwyższych lotów, którymi autor dzieli się
z publicznością. A ta chętnie chłonie przekazywane treści. Po co Wojciech Koronkiewicz wyrusza w świat Podlasia oraz
po co pisze? Powodów jest wiele, ale
te najważniejsze to takie, by ludzie się
uśmiechali, bo mamy tylko jedno życie
i warto je przeżyć ciekawie, a każdy dzień
może stać się pięknym. Spotkanie potwierdziło, że słusznie przez wielu określany jest mianem kolekcjonera codzienności. Właśnie w niej odkrywa to, co jest
wartością samą w sobie, i to ona staje się
przygodą, podczas której Wojciech Ko-

ronkiewicz, a my wraz z nim poznajemy
to, co jeszcze nie jest do końca odkryte.
Warto o tym pamiętać.
Spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy od lat cieszą się popularnością wśród mieszkańców
gminy. Są doskonałą okazją do popularyzacji i promocji literatury, a także do
poznawania sylwetek pisarzy tworzących
w naszym regionie. Dlatego też obiecujemy, i zapowiadamy: takich wartościowych
wydarzeń nie zabraknie w bieżącym roku.
I już na nie zapraszamy!
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Autorska kreatywna przestrzeń może być Twoja. Chcesz?
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7. roku życia do udziału w zajęciach plastycznych w ramach
Pracowni Sztuk Wizualnych Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Poprowadzi je Katarzyna Magdziak –
doświadczona instruktorka w pracy z twórcami amatorami w wieku od lat 5. do 105. Będzie kreatywnie, wspólnie,
ale przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby uczestników.
Tekst i graf.: M-GCKiS w Choroszczy
Poprzez wspólne prace twórcze i jednocześnie indywidualny rozwój kreatywny,
Pracownia Sztuk Wizualnych M-GCKiS
w Choroszczy chce zintegrować uczestników wokół rozwijania ich zdolności plastycznych i pogłębiania pasji tworzenia.
Uczestnicy będą poznawać Sztuki Plastyczne z zakresu rysunku i malarstwa
oraz technik mieszanych. Przewidziana
jest również grafika warsztatowa, techniki
eksperymentalne i autorskie. Wspólnie
z prowadzącą, grupa będzie tworzyć formy płaskie i przestrzenne. Zajęcia będą
płynnie współgrać z potrzebami uczniów.
Pokażemy, że w każdym z nas jest schowany talent, który należy odkrywać krok
po kroku, by pielęgnowany – pięknie rozkwitł – wyznaje prowadząca zajęcia.

Stwórzmy razem kreatywną przestrzeń!
Ona też może być Twoim udziałem.
Nie zwlekaj!
Ruszamy już w kwietniu.
Zapisać się na zajęcia można:
– osobiście: w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29;
– telefonicznie: pod numerem 85 719 14 31;
– e-mailem: kultura@choroszcz.pl oraz
kmagdziak@kultura.choroszcz.pl.
Przewidywany koszt 2-godzinnego spotkania (zajęć) to 20 zł od osoby.
Terminy zajęć w ramach Pracowni Sztuk
Wizualnych w M-GCKiS w Choroszczy
zostaną ustalone po utworzeniu grup.
Zapraszamy!

Rzeźby z ziemi i nieba – Dionizy Purta
Pewnego dnia wydarzyło się coś, co niespodziewanie zmieniło sens jego życia. Mimochodem spojrzał
na ścianę, na której ujrzał wiszącą małą rzeźbę z kory. Przeżycie. Dostał jakby olśnienia
i jednocześnie natchnienia. Świat wydał mu się czymś niezwykłym, harmonijnym, doskonałym.
Był to moment rozpoznania nieznanej dotąd rzeczywistości... Pierwszym materiałem, który znalazł się
w jego rękach, była kora. Materiałem, z którym się zżył na zawsze, stało się drewno – ze względu na zapach,
kolor, kształt... Tak zaczęły powstawać prace, a on – Dionizy Purta – z kowala stał się... artystą.
Tekst i foto: Izabela Dąbrowska
Czuje się związany ze swoim regionem,
przodkami i przyrodą, bo jego zdaniem
z obcowania z naturą rodzi się w człowieku siła, bez której byśmy nie przetrwali,
także siła rozmaitości w pomysłach, bez
których nie powstałyby prace. Obok świątków i aniołów inspirowanych barokiem,
postaci dawnych mieszkańców wsi, artysta tworzy ptaki o fantazyjnych, symbolicznych kształtach, przybierające formy
niezwykłych ptasich stworów. Efekt rzeźb
jest tym bardziej niesamowity, że podkreśla go zawsze wielokolorowa polichromia.
Barwność, prostota i zarazem swoista
naiwność w najmniejszym stopniu nie

powinny umniejszyć roli, jaką przypisać
należy odkrywaniu talentu Dionizego
Purty przez współczesnych odbiorców.
Przyszło mu tworzyć w świecie, w którym dominuje kultura masowa, gdzie odbiór tego, co jest poza przedmiotem masowego działania, sprowadzane jest do
pojęcia „prymitywizmu” bądź „nieprofesjonalizmu”. W tym świecie powstaje jednak sztuka osobna, zakorzeniona w rzeczywistości „autentycznej”, bo – jak mówi
sam autor – „normalnego ludzkiego życia”.
Może już coraz rzadziej, ale jednak słyszy
się jeszcze, że sztuka ludowa i tworzący
ją artyści to amatorzy, więc nieprofesjo-

nalni, czym skazuje się ich – niesłusznie – na ignorowanie. Tymczasem jakże
często okazują się być oni prawdziwi i autentyczni? Jakże często w ramach tego,
co nazywamy sztuką ludową, trafia się
sztuka fascynująca, choć przez wielu odrzucana ze względu na swą „inność”?
Wśród talentów niewykształconych i samorodnych, odnajdujemy tak cenne:
mądrość, bezpośredniość i szczerość, bez
udziwnień, niepowtarzalny klimat: wpół
realny, a wpół utkany z mgieł wyobraźni,
czułość i intymność zarazem? Skazując
ten świat na margines, przyznajmy to:
pozostajemy wobec niego niesprawiedliwi i nieobiektywni.
Na szczęście wielu docenia twórczość
Dionizego Purty: w 2009 roku został
on stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego, a osiem lat później –
w 2017 roku – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2020 roku Dionizy Purta został uhonorowany prestiżową
Nagrodą im. Oskara Kolberga, przyznawaną twórcom kultywującym tradycje
i autentyczne wartości kultury swoich
regionów.
Aby zawalczyć o sztukę ludową i dać jej
należne miejsce w szerokiej przestrzeni
uczestnictwa w kulturze, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na wystawę pt.: „Rzeźby
z ziemi i nieba”. Ekspozycja obejmuje
wybrane prace Dionizego Purty. Wśród
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eksponatów znajdują się m.in.: świątki,
anioły, motywy wiejskie i ptaki. Dodatkowo, wstawie towarzyszyć będą:
• rodzinne warsztaty kreatywne pn.: „Ptaki Dziwaki”, prowadzenie: Katarzyna Małgorzata Magdziak;
• projekcja filmów: Bożeny Bednarek
„Dionizego Purty rzeźby z ziemi i nieba”
(zrealizowanego w ramach Multimedialnego Archiwum Kultury przy współpracy
Książnicy Podlaskiej oraz Stowarzyszenia
Szukamy Polski), a także „Twórcy Ludowi Podlasia” (zrealizowanego w ramach
projektu Podlaskiego Instytutu Kultury
w Białymstoku „E-tradycja Cyfrowa Baza
Twórców Ludowych Województwa Podlaskiego”).
Miejsce:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy
Termin:
11–29.04.2022 r.
Wstęp wolny.
Zapraszamy!
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Podlaski folklor w przestrzeni Choroszczy
Wszystko w makroskali: plecione kosze, gliniane naczynia, słomkowe i papierowe plecionki, geometryczne wzory tkaniny dwuosnowowej, dywany-pasiaki,
a także pawuki, batikowe pisanki, wielobarwne papierowe kwiaty, kowalstwo artystyczne czy folklorystyczne polichromie – między innymi takie ludowe
dzieła pojawiły się na pl. dr. Z. Brodowicza w Choroszczy. Podlaski folklor zaistniał mocnym akcentem nie tylko w przestrzeni miasta, ale również
dzięki współczesnej oprawie artystycznych nośników informacji – na wielkoformatowych plakatach–wizytówkach. To nowa plenerowa wystawa
„Mobilna Wizytówka”, którą w Choroszczy zdecydowanie warto zobaczyć. Czeka na Państwa do 29 kwietnia br.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
kowalstwa, garncarstwa, plastyki obrzędowej i wielu innych. Dzięki plakatowym
wizytówkom każdy może zapoznać się
z twórczością danego artysty, dotrzeć do
jego danych kontaktowych, zdjęć wyrobów, a także prowadzonej przez niego
oferty warsztatowej. Dodatkowo, czytelna
mapa ułatwia dotarcie do poszczególnych pracowni rękodzielniczych. A te –
zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim –
czekają na odwiedzających z otwartymi
ramionami.
Równie otwarcie zapraszamy
wszystkich Państwa
do zapoznania się
z „Mobilną Wizytówką” w Choroszczy.
„Mobilna Wizytówka” to wystawa ulokowana w przestrzeni miejskiej, promująca sylwetki podlaskich rękodzielników
i wytwory pracy ich rąk. Zawitała do
Choroszczy za sprawą nawiązanej współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z Podlaskim
Instytutem Kultury, który zrealizował projekt pn. „E-tradycja Cyfrowa Baza Danych”.
„Mobilna Wizytówka” to plenerowa ekspozycja 40 wielkoformatowych plansz–
wizytówek opatrzonych kodem QR, który
odsyła na stronę bazy twórców ludowych
województwa podlaskiego. Powstała we

współdziałaniu z podlaskimi grafikami
młodej generacji: Aleksandrą Michałowską i Janem Wyszkowskim. Młodzi zobaczyli ludowość na nowo – jako sztukę
o niepowtarzalnej wartości artystycznej,
która dodatkowo wspaniale oddaje kod
tożsamościowy Podlasia. Dlatego też absolutnie zasługuje na to, by ująć ją we
współczesnej oprawie narzędzi komunikacji artystycznej, a nawet więcej: nadać
jej biznesowego charakteru. Zarówno wystawa, jak i baza obejmują 12 dziedzin
twórczości ludowej, a w nich kilkudziesięciu przedstawicieli różnorodnych rzemiosł, m.in.: tkactwa, plecionkarstwa,

Wystawa stacjonuje
na pl. dr. Z. Brodowicza
do 29.04.2022 r.
Zarówno „Mobilna Wizytówka”, jak
i baza „E-tradycja” to doskonała okazja
do tego, by poznać podlaskich twórców
ludowych i zachwycić się ich autentyczną sztuką.
Przegląd katalogów twórców znajdziecie Państwo na stronie: http://e-tradycja.
pikpodlaskie.pl/.
Plenerowej wystawie w Choroszczy, w miesiącu kwietniu br., towarzyszyć będą też

liczne wydarzenia związane ze sztuką ludową: warsztaty, spotkania, pokazy i wystawy rzeźby. Zaplanowana jest też projekcja filmu dotyczącego twórców ludowych.
Już teraz – serdecznie zapraszamy na te
wydarzenia. Warto bowiem mówić o potrzebie ochrony sztuki ludowej i ludowego rzemiosła, a także o kontynuacji tych
wyjątkowych tradycji Podlasia.

„Warsztaty wędrowne”

„Sieć na kulturę” w Choroszczy

Doskonałym rozwiązaniem na zapewnienie dzieciom kreatywnego
rozwoju poprzez zabawę, są warsztaty. Miejska Biblioteka Publiczna
w Choroszczy zaprosiła edukatorkę z Galerii Arsenał – Justynę
Kołodko-Bietkał, która w ramach cyklu spotkań artystycznych
„Warsztaty wędrowne”, zachęciła dzieci do nieskrępowanej twórczej pracy.

Warsztaty z zakresu kompetencji cyfrowych dla instruktorów
i uczniów, wsparcie merytoryczne, a przede wszystkim pozyskany
nowy sprzęt: laptopy i tablety – to benefity projektu
„Sieć na kulturę”. Brało w nim udział Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy, a za jego pośrednictwem –
złapani w „Sieć na kulturę” – z nowych kompetencji cyfrowych
skorzystali uczniowie Gminy Choroszcz.

z Galerią Arsenał

Tekst i foto: BP
Warsztaty sprzyjają rozwojowi zdolności
manualnych oraz osiąganiu satysfakcji
z własnoręcznie wykonanej pracy. Podnoszą także wiarę w siebie i swoje możliwości. Dodatkowo dzieci poznają i pogłębiają
talenty i pasje artystyczne.

Nieszablonowe pomysły i rozwiązania zawładnęły umysłami małych uczestniczek
i uczestników „Warsztatów wędrownych”.
Serdecznie dziękujemy za przybycie!

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy
Dzięki „Sieci na kulturę” choroszczańskie Centrum Kultury skorzystało z szansy, by uzupełnić edukację cyfrową dzieci
i młodzieży. Uczestnicy projektu: uczniowie w wieku 10–14 lat, podczas 31 godzin warsztatów w lutym br. poznawali
dostępne narzędzia cyfrowe do obróbki
graficznej i tworzenia projektów, zdobyli
umiejętności z projektowania wizualnego, zapoznali się z informacjami o prawach autorskich oraz wolnych licencjach.
Podczas zajęć pod opieką instruktorów,
stworzyli własne projekty plakatów, wizytówek, kartek, kalendarzy, ciekawych
prezentacji, a nawet komiksów.

do projektowania graficznego, pokazały,
jak złożona bywa praca osób, które na
co dzień projektują na rzecz wydawnictw
prasowych i książkowych czy tworzą
różnego typu projekty wykorzystywane
w sieci, łącząc użyteczność i estetykę.
Udało się? Z pewnością!

Organizatorzy chcieli, by warsztaty, które łączą w sobie zarówno wiedzę techniczną, jak i zmysł artystyczny, rozbudziły
w młodych pokoleniach zainteresowanie
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Krasnoludki są na świecie!
Wiecie?

Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza wszystkich małych
i nieco większych Czytelników i Czytelniczki do udziału w konkursie
plastycznym pt.: Czy Wy wiecie… krasnoludki są na świecie.
Na prace z krasnoludkami Biblioteka w Choroszczy czeka
do 1 maja br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Tekst: BP Graf.: KP
Konkurs plastyczny pt.: Czy Wy wiecie…
krasnoludki są na świecie adresowany jest
do dzieci w wieku 7–12 lat, zamieszkujących powiat białostocki, także więc
Gminę Choroszcz.
Zadaniem konkursowym jest samodzielne
wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej postać krasnoludka na podstawie książek Marii Konopnickiej.
Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką, na papierze formatu A4 i powinna posiadać, umieszczoną
na odwrocie, metryczkę zawierającą dane
autora: imię i nazwisko, kategorię wiekową, nazwę biblioteki gminnej, tytuł książki, której bohater został zilustrowany.
Uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu
jedną pracę.

Biblioteki Publicznej w Choroszczy bądź
filii w Klepaczach. Prace następnie zostaną przekazane przez te instytucje do
organizatorów i jury konkursu.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W
KONKURSIE PLASTYCZNYM
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Dzieci w wieku 7-12 lat

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem
dotyczącym udziału w konkursie, dostępnym na stronie: biblioteka.choroszcz.pl.
Konkurs organizowany jest z okazji
180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej – patronki roku 2022. Organizatorami konkursu są Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
Okręgu Podlaskiego.

Prace należy dostarczyć do biblioteki
do 1 maja 2022.
REGULAMIN dostępny na stronie
www.ksiaznicapodlaska.pl

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest dostarczenie prac do 1 maja 2022 do

Pełnia wiosny w bibliotece pełna spotkań

Za nami marcowe spotkanie z autorem książek dla dorosłych – Wojciechem Koronkiewiczem,
a przed nami dwa spotkania z autorkami tworzącymi dla dzieci – Grażyną Bąkiewicz i Martą Guśniowską.
Tekst i graf.: BP

21 kwietnia br., przy współpracy z Książnicą Podlaską – Biblioteką Publiczną Powiatu Białostockiego – jako przedsmak
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – odbędzie się spotkanie z Grażyną Bąkiewicz, autorką takich książek jak:
„Mieszko, ty Wikingu”, „Ostatnia sztuczka”. Gośćmi spotkania będą uczniowie
klas I–III Szkoły Podstawowej w Złotorii.
Grażyna Bąkiewicz to pisarka, historyczka i nauczycielka, początkowo pisząca
z myślą o swoich córkach, z czasem debiutująca w ogólnopolskich konkursach
i czasopismach dla dzieci, a obecnie –
wielokrotnie uhonorowana i dobrze znana
autorka kilku powieści i wielu opowiadań. Autorka zawita do Gminy Choroszcz po raz pierwszy, ale z pewnością
nie po raz ostatni. Jej pierwsza powieść
„O melba!”, która od razu stała się Książką Roku, przyniosła jej nagrodę IBBY,
przyznawaną wybitnym twórcom książek
dla dzieci i młodzieży. Pisze również dla
dorosłych. Z radością spotyka się z czy-
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telnikami z całej Polski dla ich ogromnej energii, jak mówi, za sprawą której
z czasem powstają kolejne niesamowite
fabuły jej kolejnych powieści. Jak często
podkreśla, pisanie to tylko pozornie obcowanie sam na sam z kartą papieru, czy
ekranem laptopa. W rzeczywistości daje
nieograniczone możliwości kontaktowania
się z ludźmi, których w inny sposób nigdy
by nie poznała.
Relacją ze spotkania, a także rozmową
z samą autorką podzielimy się szerzej na
stronach M-GCKiS oraz Biblioteki.
Z kolei 9 maja br., w ramach inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
2022, zaproszenie na spotkanie autorskie
przyjęła Marta Guśniowska – pisarka,
dramatopisarka, reżyserka Białostockiego
Teatru Lalek. Wprowadzi najmłodszych
w świat baśni i lalek teatralnych, które
sama w wolnych chwilach z pasją tworzy.
Marta Guśniowska jest autorką ponad
stu sztuk teatralnych i książek dla dzieci.
Otrzymała m.in. Nagrodę Ferdynanda Wspaniałego dla Najlepszej Polskiej
Książki dla Dzieci 2017 – „A niech to
Gęś Kopnie!”, dodatkowo, pozycja została
wyróżniona w konkursie „Książka roku
2017”, zorganizowanym przez Polską
Sekcję IBBY. Marta Guśniowska ma na
swoim koncie wiele tekstów, które w inteligentny, humorystyczny sposób traktują
o sprawach niezwykle ważnych: przy-

jaźni, odmienności, byciu sobą, przełamywaniu stereotypów. Bo jak to często
bywa: niektóre słowa przelatują nam przez
głowę i nie pozostawiają po sobie najmniejszego śladu, a inne znajdują sobie tam
wygodne miejsce i zostają już z nami na
zawsze – przyznaje.
W spotkaniu będą mogły wziąć udział
grupy zorganizowane z placówek oświatowych działających na terenie Gminy
Choroszcz oraz chętni rodzice z dziećmi.

*

Wiosna (jak każda pora roku) to również doskonała okazja do zapoznania się
z wnętrzem oraz księgozbiorem Biblioteki Publicznej w Choroszczy za sprawą
lekcji bibliotecznej – przed nami więc
wiosenne spotkania z przedszkolakami
oraz uczniami starszych klas Szkoły Podstawowej. Wszystkich chętnych do odbycia interesującej wycieczki do biblioteki:
opiekunów/nauczycieli grup szkolnych
bądź przedszkolnych, zachęcamy do kontaktu w sprawie ustalenia terminu wizyty.
Oferujemy nie tylko zapoznanie z przestrzenią i księgozbiorem, ale również
krótki warsztat tematyczny.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
e-mail: biblioteka@choroszcz.pl
tel.: 85 710 23 93, 798 846 403

Gazeta w Choroszczy nr 195

Retro Liga w Choroszczy!
Dokładnie w 100. rocznicę pierwszego meczu, 2 kwietnia br.,
drużyna Strzelca Białystok – dawna formacja, którą dziś rekonstruują
zawodnicy z Choroszczy, rozegrała pierwszy tegoroczny mecz
w Retro Lidze. Naprzeciw choroszczańskiej
ekipy stanął kutnieński WKS 37 PP.
Po dramatycznym meczu Strzelec wygrał 3–2. Gratulujemy!
Tekst i foto: Jacek Dąbrowski
26 marca nastąpiła inauguracja IV edycji
Krajowej Retro Ligi. Broniący tytułu Mistrzów Polski – zespół Strzelca Białystok
z Choroszczy – w pierwszej kolejce miał zagrać w Łowiczu z tamtejszym WKS 10 PP.
Niestety, wyjazd nie doszedł do skutku,
gdyż rywale na tydzień przed meczem
poinformowali o swojej rezygnacji z tegorocznych rozgrywek.
A może tak miało być? I oficjalna inauguracja miała nastąpić właśnie 2 kwietnia
o godz. 16.00? Datę tę wybrano nieprzypadkowo, gdyż jak podają źródła, dokładnie 100 lat temu, 2 kwietnia 1922 roku,
też o godz. 16.00, Strzelec rozegrał swój
pierwszy mecz. Ówczesnym rywalem na
boisku w koszarach przy ul. R. Traugutta w Białymstoku był żydowski zespół
Amatorzy. W tamtym czasie Strzelcy pewnie wygrali aż 14-1. Kilka godzin przed
spotkaniem z Kutnem, delegacja Strzelca
wraz z delegacją rekonstruktorów WKS 42
PP Białystok, odwiedziła tereny dawnych
koszar (aktualnie teren huty Bialglass)
i, „wywołując Duchy Przeszłości”, zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcia.
Niestety, zimowa pogoda i padający od
kilkunastu godzin śnieg spowodował, że
nie odbyło się kilka zaplanowanych na tę
okazję atrakcji (jak konkursy dla dzieci),

a i sam mecz stał pod wielkim znakiem
zapytania. Zdeterminowani gracze gospodarzy przez kilka godzin – aż do samego
rozpoczęcia zawodów odśnieżali boisko,
aby nadawało się do gry. Na szczęście
udało się! Na powitanie drużyn, szlagiery
sprzed lat grał miejscowy akordeonista –
Tomasz Horodeński.
Sam mecz miał niesamowitą dramaturgię, jeszcze większą niż w ubiegłym roku,
gdy Strzelec wygrał w Kutnie 2-1, strzelając gola w 90. minucie gry! Tym razem
gospodarze dominowali, ale to rywale
w końcówce pierwszej połowy wyszli na
prowadzenie. W drugiej części gry Strzelec, po golu F. Roszkowskiego, doprowadził do wyrównania, ale rywale w 79. minucie ponownie zdobyli gola. Gdy zegar
wskazał rozpoczętą 90. minutę, i gdy wydawało się, że trzeba się będzie pogodzić
z przegraną, Tomasz Dąbrowski wyrównał na 2-2, a kilka chwil później – Rafał
Brodowski strzelił zwycięską bramkę!!!
Strzelec wygrał 3-2! Czujecie Państwo te
emocje?!
Następnego dnia choroszczańska retro
drużyna zaprezentowała się kibicom podczas przerwy w meczu Ekstraklasy Jagiellonia-Zagłębie Lubin na murawie białostockiego stadionu. Co ciekawe, Jagiel-

lonia wygrała ten mecz niemal w identycznych okolicznościach: strzelając 2 gole
w samej końcówce spotkania, podobnie
jak Strzelec!
Warto też wspomnieć, że przed startem
rozgrywek, 14 marca br., w Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło
się spotkanie delegatów 8 klubów grających w Retro Lidze. Gościem specjalnym
był redaktor Stefan Szczepłek, ekspert
telewizyjny i autor wielu książek o tematyce piłkarskiej. Choroszczański zespół
reprezentowali: Jacek Dąbrowski, Marcin
Jaromiński, Jakub Garbowski i Rafał Brodowski. Przedstawiciel każdej z drużyn
opowiedział krótką historię klubu, pokazał stroje swoich zawodników oraz pochwalił się osiągnięciami. Po prezentacji
uczestnicy spotkania mieli możliwość
zwiedzenia Muzeum, a także skonfrontowania się z przeciwnikami – rozmawiali
na temat rozgrywek i porównywali wizerunki klubów. Spotkanie zwieńczone zostało walnym zebraniem, podczas którego

podsumowano miniony rok i osiągnięcia
zawodników oraz zaplanowano kolejne
wydarzenia.
Drużyna Strzelca Białystok Choroszcz
ponownie będzie bronić tytułu mistrzowskiego sprzed roku. Zapraszamy
wszystkich chętnych do uczestnictwa
i obejrzenia nietypowych strojów, korków i piłek.
TERMINARZ MECZÓW I RYWALE
STRZELCA W RETRO LIDZE 2022:
8.05. CZARNI LWÓW Wałbrzych
(Choroszcz)
12.06. WKS 42 PP Białystok
(mecz wyjazdowy)
26.06. LECHJA LWÓW Dzierżoniów
(mecz wyjazdowy)
27.08. WKS GRODNO Kozienice
(Choroszcz)
17.09. VICTORIA SOSNOWIEC
(mecz wyjazdowy)
14.10. POGOŃ LWÓW Żarów
(kolejka finałowa w Choroszczy
lub w Białymstoku)

Mistrzostwa Gminy Choroszcz w tenisie stołowym
Aż 26 osób, w większości mężczyźni, ale też trzy odważne kobiety – to grono ambitnych zawodników,
którzy 26 marca br. wzięli udział w Mistrzostwach Gminy Choroszcz w tenisie stołowym.
Tenisiści reprezentowali zaawansowany poziom, zachowując zasady fair play. Brawo!
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Dzisiaj byliśmy tu wspólnie. Ogólnie jestem pod wrażeniem liczby i poziomu
gry uczestników. Ciekawie, że graliśmy do
trzech wygranych setów, z czego się cieszę,
bo dzięki temu wygrałem – dodał na koniec zwycięzca kategorii OPEN.

Turniej rozegrano na Auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Całe wydarzenie odbyło się
w przyjaznej atmosferze, pełnej dopingu
oraz wzajemnego wsparcia.
I mimo, że zawodnicy reprezentowali zaawansowany poziom, gra była wyrównana – wszyscy kierowali się przede
wszystkim zasadą fair play.
Na podium znaleźli się: Marcin Krawczyk
(III miejsce), Rafał Lenczewski (II miejsce) oraz Kacper Oniśko (I miejsce),
który odbierając puchar powiedział: –
Jestem amatorem i pedagogiem, na co dzień
pracuję z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie gramy wspólnie w tenisa.

Zwyciężczynią zawodów w kategorii dzieci do lat 13 (do VI kl. SP włącznie) została
Kornelia Toczyłowska.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim zawodnikom turnieju
dziękujemy za udział!
Podziękowania za pomoc w organizacji
turnieju składamy:
– Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy – za wypożyczenie
stołów do tenisa stołowego;
– Panu Jackowi Dąbrowskiemu – za
opracowanie systemu rozgrywek;
– Stowarzyszeniu LZS „Korona” Choroszcz – za pomoc w organizacji turnieju.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach!
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Choroszczańskie piłkarki?
Wiadomo: to Lambada Girls!
Dziewczęta grające w piłkę nożną? W Gminie Choroszcz to już fakt. Mieszkańcy doskonale wiedzą,
że dyscypliną tą pasjonują się nie tylko mężczyźni. Co więcej, kobieca piłka nożna w Gminie Choroszcz
rozwija się w błyskawicznym tempie. Zaczęło się całkiem niedawno, jednak już z wyśmienitymi sukcesami.
Lambada Girls zapraszają w swoje szeregi!
Tekst i foto: Lambada Girls

Akademia Piłkarska Lambada Girls funkcjonuje dzięki dotacji Gminy Choroszcz
oraz sponsoringowi przekazywanemu
przez lokalne firmy, których właściciele
okazują dobre serce i rozumieją potrzeby
rozwojowe choroszczańskich wspaniałych
adeptek futbolu. W tym miejscu wszystkim sponsorom i darczyńcom – za wsparcie serdecznie dziękujemy.
W treningach, przede wszystkim bramkarskich, wspiera piłkarki z Gminy Choroszczy również młody chłopak – wolontariusz, choroszczanin – Szymon Garbowski. Dziękujemy mu za zaangażowanie,
ponieważ efekty jego pracy doskonale
widać na turniejach: bramkarki Lambada Girls są nie tylko dostrzegane, ale
i wyróżniane.

Akademia Piłkarska Dziewcząt pod nazwą Lambada Girls została utworzona
w 2019 roku. Dzięki staraniom Prezesa
Stowarzyszenia Lambada Choroszcz –
Wojciecha Jastrzębskiego, choroszczankom zostały stworzone wszelkie warunki
do uprawiania tej dyscypliny sportowej.
Wiele z nich przekonało się, że to wspaniała przygoda oraz zdrowy i bezpieczny
sposób na spędzenie wolnego czasu.
Drużyna Lambada Girls Choroszcz jest
członkiem Podlaskiego Związku Piłki
Nożnej i bierze udział w rozgrywkach
przez niego organizowanych, w kategoriach: „Żaczków”, „Orliczek” oraz najstarszych – „Młodziczek”.
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Obecnie Akademia liczy prawie 40 dziewcząt w wieku od 6 do 13 lat. Opiekę nad
nimi sprawują: doświadczony, licencjonowany trener PZPN – Mariusz Gałczyk,
a także młodszy wiekiem i doświadczeniem – Łukasz Sadowski, również licencjonowany trener PZPN.
Ostatnio dziewczynki uczestniczyły w turnieju halowym, który odbył się w Choroszczy pod patronatem Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Przez
dwa weekendowe dni gród nad Horodnianką gościł 15 drużyn z Podlasia, co
przełożyło się łącznie na około 150 zawodniczek, które dzielnie walczyły o puchary i złote medale.

Najmłodsze choroszczańskie piłkarki –
„Żaczki” grają w turniejach, podróżując
po całym Podlasiu. I w tym miejscu trzeba je pochwalić, jako że radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Na pochwałę
również zasługują nieco starsze dziewczęta – „Orliczki”. Piłkarki te awansowały do grupy mistrzowskiej – tzw. złotej,
w rozgrywkach ligowych Podlaskiego
PZPN. Godne uwagi są też poczynania
najstarszych „Młodziczek” – one dzielnie walczą z podlaskimi rywalkami już
na znacznie większych boiskach, zdobywając jakże cenne doświadczenie.

Hasło przyświecające Lambada Girls to:
„Najważniejsza jest Drużyna i radość gry
w piłkę nożną”, w myśl zasady PZPN
GRASSROOTS: „Piłka Dla Wszystkich”.
Serdecznie zapraszamy
do Akademii Lambada Girls Choroszcz
wszystkie dziewczęta w wieku
od 6 do 13 lat, które pragną rozpocząć
przygodę z piłką nożną.
Dobra atmosfera, wzajemna pomoc
wśród zawodniczek, bezpieczeństwo
i kwalifikacje trenerów, sprawią,
że Państwa pociechy odkryją w sobie
ukryte talenty, pasje i radość gry.
Być może to marzenia, o których nawet
nie wiedziały?
Pozwólmy im się o tym przekonać!
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VII Edycja Ligi Halowej –
Izbiszcze po raz 4. mistrzem!
Zakończyliśmy zmagania VII Ligi Halowej o Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
W początkowej fazie rundy grupowej wzięło udział osiem zespołów, zaś do rundy finałowej awansowało pięć najlepszych drużyn
i to one rywalizowały ze sobą o mistrzostwo. Puchar, już po raz czwarty z rzędu, trafił do Izbiszcz.
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Po niespełna dwóch miesiącach grania,
dobiegła do końca VII Edycja Ligi Halowej Piłki Niżnej w Choroszczy.
W sobotę 26 lutego br. została rozegrana
ostatnia kolejka, która rozstrzygnęła, że
drużyna LZS Izbiszcze choroszczańską
VII Ligę Halową wygrała po raz czwarty
z rzędu. Drugie miejsce wywalczył zespół Kopnij Babkę w Czapkę, natomiast
trzecie miejsce zajął Starmix VI.

Po ostatnim meczu przyznane zostały
również indywidualne nagrody i medale.
Najlepszym zawodnikiem został Robert
Krysztopik (LZS Izbiszcze), najwięcej
bramek strzelił Mateusz Szuchnicki (Starmix VI), zaś bramkarz z największą liczbą
punktów – to Jakub Roszkowski (Kopnij
Babkę w Czapkę).
Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Izabela Dąbrowska – Dyrektor M-GCKiS

w Choroszczy wraz z obecnym podczas
podsumowania rozgrywek Burmistrzem
Choroszczy Robertem Wardzińskim.
Wszystkim drużynom dziękujemy za
zaangażowanie w turnieju, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy osiągniętych
miejsc. I już dziś zapraszamy na VIII edycję Ligi Halowej Piłki Nożnej w Gminie
Choroszcz.

Izbiszcze najlepsze w 13. Turnieju Futsalu
Przez dwie niedziele: 6 i 13 marca br. podlaskie drużyny Ludowych Zespołów Sportowych rywalizowały w Choroszczy w Gminnym Turnieju Futsalu,
zorganizowanym już po raz 13. przez Stowarzyszenie LZS „Korona” Choroszcz. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, do rywalizacji stanęło sześć drużyn.
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Izbiszcz. Gratulujemy!
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Marcin Krysztopik z Izbiszcz, Królem
Strzelców – Eryk Kajewski z LZS Choroszcz, a najlepszym bramkarzem – Łukasz Bogdański z Dobrzyniówki.

Zwycięskie Izbiszcze wygrały dziewięć
meczów, ponosząc w turnieju tylko jedną
porażkę: z Dobrzyniówką, która zajęła
2. miejsce. Na 3. pozycji uplasował się
LZS Choroszcz, wyprzedzając: Klepacze,
Żółtki i Zaczerlany. W rozgrywkach zabrakło zwycięzców sprzed roku – Lambady Choroszcz.

Szczegółowe wyniki
poszczególnych starć podlaskich LZS-ów:
Dobrzyniówka – Zaczerlany: 4-0; 2-1
Klepacze – Żółtki: 2-0; 2-3
Izbiszcze – Choroszcz: 6-3; 4-2
Klepacze – Dobrzyniówka: 1-2; 1-2
Choroszcz – Zaczerlany: 2-1; 2-1
Izbiszcze – Żółtki: 3-0; 3-0
Klepacze – Choroszcz: 5-1; 6-2
Dobrzyniówka – Żółtki: 3-0; 2-1
Izbiszcze – Zaczerlany: 6-0; 4-0
Choroszcz – Żółtki: 7-0; 3-2
Klepacze – Zaczerlany: 2-0; 2-0
Izbiszcze – Dobrzyniówka: 5-0; 3-5
Zaczerlany – Żółtki: 3-2; 0-3
Dobrzyniówka – Choroszcz: 2-3; 3-3
Klepacze – Izbiszcze: 2-4; 1-5

KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK:
1. IZBISZCZE – 27 pkt.

4. FUZJA KLEPACZE – 15 pkt.

2. DOBRZYNIÓWKA – 22 pkt.

5. ŻÓŁTKI – 6 pkt.

3. LZS CHOROSZCZ – 16 pkt.

6. ZACZERLANY – 3 pkt.

Paulina Krysiewicz
Olga Szutkiewicza-Gola
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Falcon Energy najlepszy w X Turnieju WOŚP
X Turniej WOŚP w Choroszczy odbył się 30 stycznia br. Rywalizowały ze sobą 24 drużyny, nie tylko z Gminy Choroszcz,
ale też z Białegostoku, Dobrzyniówki, Tykocina, a nawet z Łomży! Konto Orkiestry zasilono kwotą 5750 zł!
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy
5. ŻÓŁTKI – 6 pkt.
6. ZACZERLANY – 3 pkt.

Na boisku nie brakowało emocji. W finale
spotkały się zespoły FALCON ENERGY
(w składzie z kilkoma zawodnikami z grającego w ekstraklasie MOKSu – Słoneczny
Stok) oraz LZS IZBISZCZE. Co ciekawe,
obie drużyny rywalizowały już w eliminacjach grupowych, remisując 0-0.
W finale, po wyrównanej grze, lepsi okazali się doświadczeni zawodnicy FALCONU,
wygrywając 4-2. W meczu o III miejsce
białostocki DRAGON wygrał w rzutach
karnych z zespołem SUKCES TECHNOLOGY. Najlepszym zawodnikiem został
Kamil Gryko (Falcon), bramkarzem –
Piotr Jaworowski (Izbiszcze), a Królem
Strzelców – Kamil Tomczyk (Sukces).
X Turniej WOŚP w Choroszczy wspomagały, m.in., takie firmy: Falcon Energy,
Schody Chudziński, Boruta-Kontenery
Paweł Boruta, F KONKRET, Dietetyczny
Kredens Team, Jeroniczówka Agroturystyka,
a także Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy oraz Stowarzyszenie
„Chcę Żyć!”. Organizatorem X Turnieju
WOŚP w Choroszczy był LZS Choroszcz.

Bardzo grany marzec
„Narwi” Choroszcz
Tekst i foto: „Narew” Choroszcz

W pierwszy weekend marca br. swój
pierwszy turniej w życiu zagrała
najmłodsza ekipa „Narwi” Choroszcz,
dowodzona przez Trenera
Maćka Cudowskiego.
Po rozegraniu aż sześciu fantastycznych
spotkań, choroszczanie zajęli ... 1. miejsce!
Podobnie zresztą jak pozostałe zespoły,
gdyż tego dnia każdy zespół był wygrany.
Dlaczego? By młodzi adepci piłki nożnej
zbierali z uśmiechem na twarzy swoje
pierwsze boiskowe doświadczenia. Trzeba
jednak dodać, że wyróżniony w zespole
„Narwi” Choroszcz został Olek Cudowski. Gratulujemy i przypominamy: w każdej chwili można dołączyć do zespołów
„Narwi” Choroszcz – zapraszamy!

*

W dobrej formie jest pierwszy zespół
„Narwi”. W tym czasie swój kolejny sparing rozegrali także Narwiańscy seniorzy, którzy po bardzo dobrym meczu
rozgrywanym w Zambrowie, pokonali rywala z Klasy Okręgowej – MKS Pogoń
Łapy aż 4:2! Po jednym golu do bramki
strzelili: Rafał Olsiewicz i Marcin Krysztopik, a aż dwa – Rafał Żero. Brawo
Panowie!

*

W sobotni poranek 12 marca br.
na parkiet Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy
wyszli zawodnicy z roczników 2013/14.
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Była to pierwsza tegoroczna odsłona
Narew CUP 2022 i pierwszy turniej
o Puchar Burmistrza Choroszczy.
Włodarza Gminy Choroszcz
oczywiście nie mogło zabraknąć
na tym wydarzeniu.
Mali piłkarze „Narwi” Choroszcz przez
kilka godzin rywalizowali na parkiecie,
dając z siebie wszystko! Piękne akcje, fantastyczne parady bramkarzy oraz cudowne gole oklaskiwała licznie zgromadzona
publiczność.
Gospodarze zadbali zarówno o zawodników – przygotowując im owoce i słodkości, jak i o kibiców – serwując gorące
napoje i poczęstunek.
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali piękne medale, każdy zespół
odebrał też puchar, a najlepsi zawodnicy
w swoich zespołach otrzymali pamiątkowe statuetki. Nagrody najlepszym osobiście wręczył Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. W „Narwi” Choroszcz wyróżnienie otrzymał Jaś Kalicki. Gratulujemy!

*

W ostatni weekend marca prawie
wszystkie zespoły „Narwi” Choroszcz
uczestniczyły w turniejach
i meczach sparingowych!
W sobotę 26 marca br. swoje zmagania
sparingiem z KS Włókniarz Białystok rozpoczęli podopieczni Mateusza Szymaniuka oraz Marcina Dzierżko. Mimo wietrznej pogody, chłopcy pokazali charakter
i stworzyli bardzo ciekawe widowisko.

*

Praktycznie w tym samym czasie ekipa
Grzegorz Pieczywka i Rafała Dołęgowskiego grała swój turniej w Dobrzyniewie
Dużym podczas Korona Cup 2022. Chłopcy z roczników 2009/10 byli bezkonkurencyjni i zajęli 1. miejsce, broniąc tytułu
sprzed roku. Pękamy z dumy, bo w całym
turnieju zespół „Narwi” Choroszcz wygrał
wszystkie mecze, nie stracił ani jednego
gola, a Dawid Biernacik zyskał tytuł najlepszego bramkarza turnieju!

*

Z kolei niedziela 27 marca br. to praktycznie cały dzień spędzony na Hali Zwycięstwa na turnieju Super Lew, gdzie swoje
mecze rozgrywali chłopcy z roczników
2009-2012. W spotkaniach rozgrywanych
„każdy z każdym” było wiele walki, emocji
oraz fantastycznych bramek. W zespołach
„Narwi” Choroszcz wyróżniono 4 zawodników: Antka Popko, Karola Wacewicza,
Piotra Pękalę i Macieja Okruszko, którzy
za udział w turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki. W tym miejscu dziękujemy
rodzicom za dowóz zawodników na zawody oraz gorący doping na trybunach.
Jeśli marzec w Narwi Choroszcz
był tak zacny, to jaki będzie kwiecień
i kolejne miesiące roku?
Gratulujemy wszystkim zawodnikom
i przypominamy:
w każdej chwili można dołączyć
do zespołów „Narwi” Choroszcz –
zapraszamy!

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

