
Sportowy ogień 104. rocznicy 
Wyzwolenia Choroszczy

Nie tylko tradycyjnie: listopad, ale także luty 
to w historii Choroszczy ważna data, wszak jest to historyczny 

moment Wyzwolenia Choroszczy. 19 lutego 1919 roku do Białegostoku 
wkroczyli polscy żołnierze z Grupy Operacyjnej płk. Stanisława 

Dziewulskiego, czyniąc wolnym miasto Białystok, a także okoliczne 
tereny, w tym – Choroszcz. 104. rocznica Wyzwolenia Choroszczy, 

przypadająca w 2023 roku w niedzielę 19 lutego, pragniemy, 
by miała sportowy wydźwięk. Dlatego też główne obchody Gmina 
Choroszcz połączyła z Biegiem z Okazji Wyzwolenia Choroszczy – 

w sobotę 18 lutego 2023 roku. Zapraszamy wszystkich bardzo 
serdecznie: wzniećmy w sobie patriotyczny, sportowy ogień!

Tekst: UM   Graf.: M-GCKiS w Choroszczy

Nie odstępujemy od tradycyjnego – patrio-
tycznego charakteru naszego święta, nie- 
mniej w tym roku chcemy nadać mu spor-
towy sznyt – mówi Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. – Sport i sprawność – 
dawną tężyznę fizyczną, nasi przodkowie 
traktowali bowiem jako podstawę zdrowe-
go, silnego, a przede wszystkim sprawnego  
obywatela. Po poddaniu pomysłu pod dys-
kusję z lokalnymi historykami, uznaliśmy, 
że w tym roku chcielibyśmy taki sportowy 
ogień wzniecić w naszej Choroszczy – do-
daje. – Dlatego też zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych: przedstawicieli instytu-
cji i organizacji, miłośników historii, miesz-
kańców, dzieci i młodzież do uczczenia 104. 
rocznicy Wyzwolenia Choroszczy w sobotę 
18 lutego 2023 roku na Rynku 11 Listopada  
w Choroszczy – patriotycznie i sportowo –  
zachęca włodarz Gminy Choroszcz.

Choroszcz – 
Nasza Eko-Rezydencja

 Z roku na rok Gmina Choroszcz oferuje 
Mieszkańcom coraz szersze wsparcie 

i coraz więcej możliwości życia 
w rytmie eko. Zachęca, by wspólnie 

zadbać o zieloną przyszłość. 
str. 3

Bieg z okazji 
Wyzwolenia Choroszczy

Burmistrz Choroszczy wraz z M-GCKiS
w Choroszczy zapraszają do udziału 

w tegorocznym Biegu z Okazji 
Wyzwolenia Choroszczy: 18 lutego 2023. 

Start o godz. 12.00. 
str. 24

Nowe Panie dyrektor 
w choroszczańskiej oświacie
9 i 10 lutego br. do konkursu na stanowiska 

dyrektorskie przystąpiły Panie: Bożena 
Lenczewska oraz Monika Prejzner. 
15 lutego br. Burmistrz Choroszczy 

osobiście wręczył im nominacje dyrektorskie.
str. 11

Marek Piekarczyk
 zagra w Choroszczy

Znany wokalista i autor przyjedzie 
do Choroszczy 7 marca na spotkanie 

w ramach swojego programu profilaktycz-
nego „Zwierzenia kontestatora”. Zagra też 

największe przeboje. Zapraszamy!
str. 24

Uroczystości 104. rocznicy Wyzwolenia  
Choroszczy, połączone z Biegiem Wyzwo- 
lenia, będą przebiegać w sobotę 18 lutego  
2023 roku na Rynku 11 Listopada w Cho-
roszczy w sposób następujący:

 ■ o godz. 11.30 – uroczystości rozpocz- 
ną się wspólnym odśpiewaniem Hym-
nu Polski

 ■ po krótkiej współczesnej refleksji hi-
storycznej

 ■ zaprosimy wszystkich zgromadzonych 
do złożenia kwiatów, a nade wszystko  
do zapalenia zniczy pod Pomnikiem 
Niepodległości na Rynku 11 Listopada  
w Choroszczy.

Następnie, o godz. 12.00 odprowadzimy 
zgromadzonych sportowców do punktu  
Startu, by ruszyli w blisko 10-kilometrowy 
Bieg z Okazji Wyzwolenia Choroszczy. 

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie:
uczcijmy wspólnie 104. rocznicę Wyzwolenia Choroszczy

patriotycznie i sportowo: 
godnie – ze sportowym ogniem!

ZAPRASZAMY!

Szczegóły na temat Biegu z Okazji Wyzwolenia Choroszczy – 
przedstawiamy na stronie 24.
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Blisko 900 nowo narodzonych choroszczan – z upominkami
To już piąty rok, od kiedy Gmina Choroszcz w wyjątkowy sposób wita swoich nowo narodzonych mieszkańców – małe choroszczanki  

i małych choroszczan. Obok listu gratulacyjnego Burmistrz Choroszczy przekazuje maluszkom skromny pamiątkowy upominek:  
niegdyś – atłasową chusteczkę, a w ostatnim czasie – bawełniane body.

Tekst i foto: UM

Co roku mieszkańców Gminy Chorosz-
czy przybywa – nie tylko dorosłych i ca-
łych rodzin osiedlających się na terenie 
Gminy Choroszcz, ale przede wszystkim 
nowo narodzonych mieszkańców. Od 
2018 roku samorząd wita maluchy i ich 
rodziców, składając serdeczne powinszo- 
wania – w postaci listu gratulacyjnego  
oraz ofiarowując pamiątkowy drobiazg: 
niegdyś była to biała atłasowa chustecz-
ka z haftem logotypu Gminy Choroszcz: 
„Choroszcz – Nasza Rezydencja”, dziś są 
to białe bawełniane bodziaki z granatową 
lamówką oraz granatowym nadrukiem  
logotypu Choroszczy.

– Jest mi bardzo miło powitać małych, 
nowo narodzonych mieszkańców Gminy 
Choroszcz – mówi Burmistrz Chorosz- 
czy Robert Wardziński. – Cieszy mnie,  
gdy rodzice przychodząc po akt urodzenia  
dzieci, mogą od nas otrzymać skromny, ale 
elegancki prezent. Przekazują go w moim 
imieniu pracownicy Urzędu Stanu Cywil-
nego, niemniej za każdym razem gdy oso-
biście podpisuję powinszowania, jestem 
zadowolony, że mogę powitać naszych ma-
łych obywateli – konkluduje włodarz Gmi- 
ny Choroszcz.

Zaakcentowanie narodzin nowych miesz-
kańców Gminy Choroszcz to sympatyczny 

akt, zarówno dla samorządu, jak również 
dla rodziców małych pociech. Wszak 
w ten sposób, jak mówią słowa Listu Gra-
tulacyjnego: „Gmina Choroszcz staje się 
prawdziwą Rezydencją dla kolejnej wspa-
niałej Osoby”. I życzymy, by odbywało  
się to jak najczęściej.

W poprzednim – 2022 roku, Gmina Cho-
roszcz powitała w ten sposób 135 nowych 
mieszkańców; rekordowy był rok 2019, 
kiedy 194 maluszki otrzymały chorosz-
czańskie upominki; od początku trwa-
nia akcji, powinszowania złożono aż 843 
nowo narodzonym mieszkańcom Gmi-
ny Choroszcz. Gratulujemy i życzymy, 

aby małe pociechy rozwijały się w Cho- 
roszczy w zdrowiu i w pełni szczęścia, 
a wszystkie starania Rodziców – przyno-
siły zadowolenie i satysfakcję.

W Gminie Choroszcz powstanie kolejna nowa droga 
Odcinek Choroszcz – ul. Zastawie II – Barszczewo od drogi powiatowej nr 1535B  

do drogi powiatowej nr 1548B już niedługo zacznie się przekształcać w nową drogę gminną.  
We wtorek 14 lutego 2023 r. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński odebrał symboliczny czek  

przyznający Gminie Choroszcz dotację na ten cel. 

Tekst: UM   Foto: Powiat Białostocki

Nowa inwestycja, powstająca jako zadanie 
pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku  
Choroszcz – ul. Zastawie II – Barszczewo  
od drogi powiatowej nr 1535B do drogi  
powiatowej nr 1548B”, obejmuje blisko  
kilometrowy odcinek, który zostanie upo-
rządkowany, wykonane zostaną konieczne 
roboty ziemne, jezdnia zostanie pokryta  
nawierzchnią bitumiczną, wykonane zo-
staną zjazdy do sąsiadujących z drogą 
nieruchomości, przebudowana zostanie 
konieczna sieć infrastruktury technicznej, 
wykonane oświetlenie drogowe, a także 
oznakowanie pionowe i zainstalowane zo- 
staną urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
drogowego.

Szacowana wartość inwestycji to ponad 
1,8 mln zł, a dofinansowanie – pozyskane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –  
to kwota blisko 1,1 mln zł. Różnicę po- 
niesionych kosztów Gmin Choroszcz po-
kryje z własnego budżetu.   
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Choroszcz – nasza Eko-Rezydencja
Z roku na rok Gmina Choroszcz oferuje Mieszkańcom coraz szersze wsparcie i coraz więcej możliwości życia w rytmie eko. 

Uruchamiamy prośrodowiskowe instrumenty, pozyskując wsparcie zarówno ze środków zewnętrznych, jak również przeznaczamy na ten cel 
część gminnego budżetu. Zapraszamy do skorzystania z gminnych celowych eko-dotacji. Wspólnie zadbajmy o zieloną przyszłość 

Gminy Choroszcz – Naszej Rezydencji, Eko-Rezydencji. 

Tekst i foto: UM

Aby aplikować o przyznanie eko-dotacji,  
do Urzędu Miejskiego w Choroszczy na- 
leży złożyć wniosek wraz z wymaganymi  
załącznikami. Dokumenty te są dostępne  
na stronie internetowej Gminy Choroszcz:  
www.choroszcz.pl w dziale: „Strefa Miesz- 
kańca”, w zakładce „Druki”; są też do  
pobrania w Biurze Podawczym Urzędu  
Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz,  
ul. Dominikańska 2). Wypełnione wnio- 
ski należy przekazać najpóźniej w dniu  
upływu terminu ich składania w Biurze 
Podawczym lub przesłać na adres Urzędu. 

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność 
kompletnie złożonych dokumentów – 
aż do wyczerpania środków finansowych  
przeznaczonych przez Gminę Choroszcz  
na dany cel w danym roku budżetowym. 

Poniżej znajdą Państwo informacje o pro- 
ekologicznych programach dotacyjnych 
Gminy Choroszcz. Programy te dostępne 
są dla wszystkich Mieszkańców, zamel- 
dowanych na stałe w gminie Choroszcz, 
niezalegających z opłatami i należnościa- 
mi, a także dbających o Gminę poprzez  
tworzenie przyjaznego środowiska. 

Programy dotacyjne na eko-działania  
w gminie choroszcz:
– odnawialne źródła energii – oze
– systemy retencji wód opadowych
– likwidacja tzw. kopciuchów
– usuwanie wyrobów z azbestem
– przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zachęcamy do skorzystania z programów  
dotacyjnych na eko-działania wspierane 
przez Gminę Choroszcz!

W razie pytań lub wątpliwości, 
prosimy o kontakt:

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

tel. 85 713 22 00
e-mail: urzad@choroszcz.pl
WSPÓLNIE UCZYŃMY  
GMINĘ CHOROSZCZ –  

NASZĄ EKO-REZYDENCJĄ!

*
FOTOWOLTAIKA – dotyczy wsparcia  
Mieszkańców Gminy Choroszcz w za- 
kresie zakupu i montażu instalacji wyko- 
rzystujących odnawialne źródła energii  
(OZE): zarówno ogniw fotowoltaicznych, 
jak i kolektorów słonecznych. Instalacje  
powinny być montowane na budynkach  
mieszkalnych: wolnostojących albo w za- 
budowie bliźniaczej, szeregowej lub gru-
powej, będących własnością Wniosko-
dawcy (jeżeli nieruchomość znajduje się 
we współwłasności, wymagana jest zgoda  
współwłaścicieli).

Wysokość dotacji:
1) na ogniwa fotowoltaiczne – do 5 000 zł
2) na kolektory słoneczne – do 2 500 zł

O dotację może ubiegać się Wnioskodaw-
ca – osoba fizyczna, właściciel nierucho-
mości, Mieszkaniec Gminy Choroszcz, 
na stałe w niej zameldowany. Budynek 
mieszkalny, na którym planowana jest 
instalacja OZE, musi być oddany do użyt-
kowania i znajdować się na terenie gminy 
Choroszcz. Wnioskodawca nie może zale-
gać w zapłacie podatków, opłat lokalnych 
oraz innych należności wobec Gminy 
Choroszcz. 

Dotacja udzielana jest po podpisaniu  
umowy z Gminą i ma formę refundacji  
poniesionych kosztów.

Wnioski są przyjmowane od 1 stycznia  
do 31 maja bieżącego roku.

Więcej informacji na:
https://choroszcz.pl/pl/eko/oze

*

UTYLIZACJA AZBESTU – obejmuje 
dofinansowanie kosztów usuwania odpa- 
dów zawierających azbest. Dotację można  
uzyskać na zadania związane z przygoto-
waniem do załadunku, samym załadun-
kiem, transportem i unieszkodliwieniem 
odpadów zawierających azbest. WAŻNE:  
dofinansowanie nie pokrywa kosztów za- 
kupu i montażu nowych pokryć dacho-
wych lub elewacji, nie obejmuje też kosz-
tów wykonania dokumentacji technicznej.

O dotację mogą ubiegać się właściciele  
nieruchomości położonych w gminie Cho- 
roszcz: osoby fizyczne, a także wspólnoty 
mieszkaniowe. WAŻNE: jeżeli nierucho-
mość znajduje się we współwłasności, 
wymagana jest zgoda wszystkich współ-
właścicieli lub podmiotu występującego  
w imieniu wspólnoty. Wsparcie uzyskać 
może nieruchomość z istniejącą już lub 
byłą zabudową mieszkaniową i zagrodową.

Wysokość dotacji stanowi do 50% kosz-
tów kwalifikowanych brutto, jednak nie 
więcej niż 2 000 zł.

Wnioski (wraz z załącznikami) są przyj-
mowane od 1 stycznia do 31 maja bieżą-
cego roku.

Więcej informacji na: 
https://choroszcz.pl/pl/eko/azbest

*

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE  
ŚCIEKÓW – to ekologiczne systemy sto- 
sowane w miejscach, gdzie nie ma pod- 
łączenia do kanalizacji. Działanie przy- 
domowych oczyszczalni opiera się na  
wytworzeniu naturalnych procesów bio- 
logicznych, które rozkładają ścieki na  
nieszkodliwe dla środowiska naturalnego  
związki mineralne. 

O dotację mogą ubiegać się Mieszkańcy 
Gminy Choroszcz, którzy są zameldowa-
ni w Gminie na stałe i są właścicielami  
lub użytkownikami wieczystymi nieru- 
chomości, przy których mają powstać 
przydomowe oczyszczalnie; wnioskodaw- 
cami mogą być też wspólnoty miesz- 
kaniowe. Beneficjenci nie mogą zalegać  
z płatnościami wobec Gminy Choroszcz  
(np. podatkami, opłatami za odbiór od- 
padów i in.).

WAŻNE: dofinansowanie na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków moż-
na uzyskać jednokrotnie.

Wysokość dotacji to 50% udokumen- 
towanych poniesionych kosztów brutto, 
przy czym nie więcej niż 4 000 zł. 

Wnioski należy składać od 1 stycznia do  
31 maja bieżącego roku.

Więcej informacji na: 
https://choroszcz.pl/pl/eko/oczyszczalnie

*
LIKWIDACJA „KOPCIUCHÓW” – to  
wsparcie Mieszkańców w zakresie trwa- 
łej likwidacji palenisk opalanych paliwem  
stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo- 
-koksowe, kotły na miał, muł lub flot) na  
rzecz fabrycznie nowych urządzeń zasila- 
nych gazem, olejem opałowym, biomasą  
lub pomp ciepła i systemów ogrzewania  
elektrycznego.

O datację mogą ubiegać się właściciele 
nieruchomości, zamieszkali i zameldowa-
ni na stałe na terenie gminy Choroszcz, 
a budynek mieszkalny, którego likwida-
cja pieca lub kotła dotyczy, położony jest 
na terenie gminy Choroszcz. Beneficjent 
starający się o dotację, nie może zalegać 
z zapłatą podatków oraz opłat lokalnych, 
a także innych należności wobec Gminy 
Choroszcz.

Wysokość dotacji to kwota do 50% po- 
niesionych kosztów, przy czym nie wyż-
szej niż 4 000 zł.

Refundacja poniesionych kosztów nastą-
pi po zatwierdzeniu przez Gminę Cho-
roszcz rozliczenia dotacji.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącz-
nikami, należy złożyć od 1 stycznia do  
31 maja bieżącego roku.

Więcej informacji na: 
https://choroszcz.pl/pl/eko/piece

*
RETENCJA WODY – to działanie wspie- 
rające Mieszkańców Gminy Choroszcz  
w budowie systemów umożliwiających  
zatrzymywanie i wykorzystywanie wód 
opadowych (deszcze, roztopy). 
Z dotacji mogą skorzystać osoby fizycz- 
ne, właściciele lub współwłaściciele nie-
ruchomości położonych na terenie gminy 
Choroszcz, stali jej Mieszkańcy, którzy nie 
zalegają wobec Gminy w zakresie zapłaty 
podatków oraz innych opłat lokalnych.

Dotacja pokrywa koszty poniesione na  
zakup, wykonanie i montaż elementów  
systemu deszczowego służącego do za- 
trzymywania i wykorzystywania wód opa-
dowych i roztopowych (w tym zbiorni-
ków o pojemności nie mniejszej niż 2 m³) 
lub na remont istniejącego systemu desz-
czowego, by poprawić jego sprawność. 
Dotacja na daną nieruchomość ma cha-
rakter jednorazowy.

Dotacja jest udzielana w wysokości do  
50% poniesionych kosztów, przy czym  
nie więcej niż 3 000 zł.

Dotacja jest udzielana jako refundacja:  
zwrot wydatków następuje po wykonaniu  
zadania oraz na podstawie przedłożenia  
odpowiednich dokumentów. 

Kompletne wnioski przyjmowane są od  
1 stycznia do 31 maja bieżącego roku.

Więcej informacji na: 
https://choroszcz.pl/pl/eko/retencja

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA  
Z EKO-DOTACJI  

W GMINIE CHOROSZCZ!
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Minimalny wzrost kosztów mediów w Choroszczy
W ostatnim czasie do mieszkańców Choroszczy docierają informacje o znaczących wzrostach kosztów ciepła i wody. 

Ponieważ podawane procentowe wartości kosztów wyglądają jak straszak i niemal dowód winy oraz celowego działania,  
poniżej postaramy się wyjaśnić rzeczywisty obraz sytuacji.

Tekst: UM   Foto: www.pixabay.com

Na ceny ciepła składa się szereg czynni- 
ków, m.in. wytwarzanie ciepła, jak również  
przesyłanie i dystrybucja ciepła. Paliwem,  
a właściwie mixem paliw, które wyko-
rzystuje Gmina Choroszcz do wytwarza- 
nia ciepła, którym ogrzewane są nieru- 
chomości mieszkańców, a także woda, są  
głównie gaz i biomasa. Niezależnie jednak  
od rodzaju paliwa, wszyscy – niestety –  
doskonale wiemy, że ich ceny znacząco  
wzrosły – niezależnie od starań gminy, 
samorządu, czy też każdego innego pod-
miotu. Nie zawsze jednak zdajemy sobie 
sprawę z tego, jakiego rzędu są to pod- 
wyżki. I dla przykładu, cena gazu w roku  
2023 w stosunku do roku 2022 wzro- 
sła o blisko 400% (z 103,18 zł/MWh do  
400 zł/MWh), cena zrębki (biomasy) 
o 120%, a w sezonie 2023/2024 przewi- 
dywane jest, że wzrośnie o kolejne 100% 
w stosunku do sezonu 2022/2023. Wiemy  
także jak bardzo podskoczyły ceny ener- 
gii elektrycznej, która jest niezbędna do  
każdego procesu technologicznego (także 
więc do wytwarzania, przesyłu i dystrybu-
cji ciepła): wzrost jej zakupu to wydatek 
o średnio 41% więcej niż w roku 2022. 
Nie wspominamy w tym miejscu o kwe-
stii galopującej inflacji oraz o wzrostach 
cen innych elementów, składających się 

na ostateczną cenę dostarczanych me-
diów. Już na początku 2023 roku widzimy, 
że zwyżki kosztów rozmaitych składni-
ków systemu komunalnego wykraczają da- 
leko poza 50% wobec dotychczasowych, 
a nierzadko zbliżają się do podwojenia  
bazowych wartości. 

Szkoda więc, że niektóre podmioty nie- 
rzetelnie informują mieszkańców o pod-
wyżkach, sugerując, iż wzrosty kosztów  
życia wynikają z przyczyn lokalnych. Tak  
nie jest! Na tę sytuację wypływają wyłącz- 
nie, wskazane wyżej zewnętrzne – coraz  
wyższe koszty naszego codziennego funk- 
cjonowania. 

Wśród nich mają miejsce podwyżki ciep- 
ła, na które w Gminie Choroszcz ma  
wpływ zarówno podwyższona cena pali-
wa (gazu), jak też zwiększenie stawki VAT 
z 5 do 23%. W 2022 roku rząd obniżył VAT 
z 23% na 5%, w związku z tym wszystkie  
fakltury na ciepło były wystawiane z 5%  
VAT-em. Od 1 stycznia 2023 roku VAT  
wrócił do poprzedniej stawki – 23%,  
w związku z czym automatycznie cena  
energi cieplnej dla odbiorcy końcowego  
wzrosła nawet o 14%. Od 1 lutego 2023  
roku nowa taryfa na ciepło może wynieść  
ok. 38%.

W rezultacie jednak, wzrost kosztów za  
ciepło – plasujący się na poziomie nawet  
dwucyfrowych wartości procentowych, jest  
niewątpliwym sukcesem. 

Zobaczmy bowiem inne „podwyżki”: wed- 
ług taryf obowiązujących w Gminie Cho-
roszcz, ceny za wodę, to wzrost o 1 (słow-
nie: jeden) grosz netto – dla przykładu: 
metr sześcienny wody w Gminie Cho-
roszcz w 2022 roku kosztował 4,63 zł, 
w 2023 – wrośnie o 1 grosz do wartości: 
4,64 zł, a w 2024 – również o 1 grosz: do  
wartości 4,65 zł netto. 

Trzeba jednocześnie wiedzieć – a jest to  
jasne i widoczne, bo publikowane na stro-
nie ZECWiK – że działalność ZECWiK  
w Choroszczy i stosowane przez nie taryfy  
cen podlegają każdorazowym, często wie- 
loetapowym negocjacjom z instytucjami  
nadrzędnymi, pośredniczącymi w sprze- 
daży i dystrybucji danego składnika (cie-
pła czy wody), kontrolującymi podmiot 
i zatwierdzającymi proponowane miesz-
kańcom wartości; taryfę za wodę w Gmi- 
nie Choroszcz zatwierdza Regionalny Za- 
rząd Gospodarki Wodnej w Białymsto- 
ku – Wody Polskie, za ciepło – Urząd  
Regulacji Energetyki. Trzeba też dodać,  
że obowiązujące w Gminie Choroszcz  
stawki za wodę, ścieki czy ciepło zostały 
ustalone jeszcze w roku 2021, na okres  
3 lat – co oznacza, że ich wartości nie 

mogą być dowolnie zmieniane, według 
czyjegokolwiek „widzimisię”. Obarczanie 
więc odpowiedzialnością za podwyżki sa-
morządu czy ZECWiK – jest daleko idą-
cym i niesprawiedliwym uproszczeniem. 

Warto też pamiętać, że dzięki temu, że in- 
frastruktura wodno-kanalizacyjna w Gmi- 
nie Choroszcz od 2018 roku przeszła grun- 
towaną modernizację i unowocześniła się, 
daleko funkcjonalnie wyprzedzając inne 
podobne obiekty (zostały zbudowane Sta- 
cje Uzdatniania Wody, zmodernizowano  
lokalną oczyszczalnię), mieszkańcy nie 
muszą już borykać się z dawnymi kło-
potami zanieczyszczonej wody, słabe jej 
ciśnienie z kranów czy też jej zupełnego  
braku – jak to miało miejsce jeszcze 3–4 
lata temu. Nie bez znaczenia dla cen za  
ciepło czy wodę jest także liczebnościowy  
rozwój Gminy Choroszcz: dzięki temu bo- 
wiem, że powstają w gminie nowe osiedla  
jedno- czy wielorodzinne, a nieruchomo- 
ści podłączają się do gminnej infrastruk- 
tury wodno-kanalizacyjnej oraz korzystają  
z sieci ciepłowniczej, generowane przez  
ten system koszty, rozkładają się na wszyst- 
kich włączonych do sieci mieszkańców. 
Warto też wspomnieć, że dzięki poczynio-
nym wielomilionowym modernizacjom 
w ZECWiK, na chwilę obecną sieć wyko-
rzystuje 60% swoich możliwości – Gmi- 
na Choroszcz jest więc gotowa na dalszy  
dynamiczny rozwój

M-GOPS w Choroszczy szuka pracowników
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy informuje o dwóch wolnych miejscach pracy na stanowisku 

pracownika socjalnego. Dokumenty można składać do 28 lutego do godz. 12.00. Szczegóły w tym zakresie przedstawiamy poniżej.

Tekst: M-GOPS w Choroszczy   Foto: www.pixabay.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Choroszczy informuje o nastę-
pujących wolnych stanowiskach pracy: 

1) pracownika socjalnego w wymiarze 
pełnego etatu na umowę o pracę,

2) pracownika socjalnego w wymiarze 
pełnego etatu na umowę o pracę na za-
stępstwo nieobecnego pracownika

Wymagania niezbędne:
* obywatelstwo polskie,
* pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

* stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na określonym stanowisku,
* wykształcenie zgodnie z wymaganiami  
określonymi w art. 116 ust. 2 ustawy 
z dnia 12.03.2004 r. * o pomocy społecz-
nej, tj.:
– dyplom ukończenia studiów wyższych 
służb społecznych lub
– dyplom ukończenia studiów wyższych 
na kierunku praca socjalna lub
– dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 
studiów wyższych o specjalności przy- 
gotowującej do zawodu pracownika so-

cjalnego na jednym z kierunków: peda-
gogika, pedagogika specjalna, politologia, 
polityka społeczna, psychologia, socjolo-
gia lub nauki o rodzinie,
* posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodo- 
we na stanowisku pracownika socjalnego  
w OPS,
– znajomość regulacji prawnych z zakre- 
su: pomocy społecznej, wsparcia rodziny  
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziała- 
nia przemocy w rodzinie, ustawy o świad-

czeniach rodzinnych, funduszu alimenta-
cyjnego, przeciwdziałania alkoholizmowi, 
przeciwdziałania narkomani, kodeksu  
rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu po-
stępowania administracyjnego, świadczeń 
opieki zdrowotnej i finansowych ze środ-
ków publicznych, promocji zatrudnienia  
i instytucji rynku pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stano-
wisku:

– udzielanie osobom informacji o przy-
sługujących im uprawnieniach, świadcze- 
niach i formach pomocy, prowadzenie  
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Burmistrz Choroszczy wyróżniony 
przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Burmistrz Choroszczy nie spodziewał się takiego wyróżnienia,  
jakie trafiło w jego ręce 22 stycznia 2023 r., podczas 160. rocznicy  

wybuchu Powstania Styczniowego, obchodzonej na naszej  
choroszczańskiej „Szubienicy”. Wówczas to Towarzystwo Przyjaciół 

Choroszczy uhonorowało włodarza Gminy Choroszcz wyróżnieniem 
i doceniło starania w upamiętnianiu Miejsc Pamięci Narodowej  

na terenie Gminy Choroszcz. 

Tekst i foto: UM

– Nasza Gmina jest wprost przesiąknięta  
historią – dlatego dbamy o nią z szacun-
kiem, zarówno w wymiarze lokalnym, jak 
i ogólnonarodowym – mówi Robert War-
dziński Burmistrz Choroszczy. – Wspól- 
nie z pasjonatami dawnych dziejów współ-
pracujemy, by – jak przestrzegał marszałek 
Józef Piłsudski, nie być „Narodem, który 
nie szanuje swej przeszłości [i w związku  

z tym] nie zasługuje na szacunek teraź-
niejszości i nie ma prawa do przyszłości”. 
Wierzę, że szereg miejsc pamięci na na- 
szym terenie, które inicjujemy, rewitali-
zujemy i o które się troszczymy, zdobywa  
szacunek współczesnych i daje nam pra-
wo do kształtowania przyszłości – podsu-
mował włodarz gminy Choroszcz.

rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin 
ubiegających się o świadczenia pomocy 
społecznej, w szczególności przeprowa-
dzanie wywiadów środowiskowych na te-
renie gminy,
– ustalanie uprawnień do świadczeń z po- 
mocy społecznej oraz ich wysokości, po  
wnikliwej analizie zgromadzonej doku-
mentacji,
– prowadzenie postępowań administra-
cyjnych w sprawach o przyznanie świad-
czeń z pomocy społecznej,
– pomoc osobom będącym w trudnej sy- 
tuacji życiowej i udzielanie poradnictwa  
dotyczącego możliwości rozwiązania pro- 
blemów oraz udzielenia pomocy przez  
właściwe instytucje państwowe, samorzą-
dowe i organizacja pozarządowe,
– współpraca i współdziałanie z innymi  
specjalistami w celu wspierania w pra-
widłowym funkcjonowaniu osób i ro-
dzin, w szczególności łagodzenie skutków  
ubóstwa,
– kierowanie do domów pomocy społecz- 
nej oraz umieszczanie w nich skierowa- 
nych osób oraz przygotowanie projektów  
decyzji dotyczących odpłatności za DPS,
– przygotowywanie decyzji administracyj- 
nych, postanowień w sprawach indywi- 
dualnych z zakresu pomocy społecznej,
– przyjmowanie i przekazywanie odwołań 
od decyzji wraz z aktami sprawy organo-
wi odwoławczemu,

– przygotowywanie list wypłat przyzna-
nych świadczeń,
-– prowadzenie bieżącej korespondencji  
dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej,
– przygotowywanie materiałów statystycz- 
nych i analitycznych.

Wymagane dokumenty: 
– list motywacyjny,
– życiorys (CV),
– kopie świadectw pracy,
– kopie dyplomów potwierdzające posia- 
dane wykształcenie, uprawnienia, prawa  
jazdy,
– kopie zaświadczeń potwierdzających 
ukończenie kursów lub szkoleń,
– oświadczenie kandydata o tym, iż nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu  
za umyślne przestępstwa ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe,
– oświadczenie o pełnej zdolności do  
czynności prawnych i korzystaniu z pełni  
praw publicznych.

Do wymaganych dokumentów aplikacyj- 
nych powinno być dołączone oświad- 
czenie o treści zgodnej z załącznikiem do  
niniejszego ogłoszenia

Warunki pracy na stanowisku:
W przypadku osób podejmujących po raz  
pierwszy pracę na stanowisku pomocni-
czym, umowa zostanie zawarta na czas 
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia o naborze, wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale- 
ży składać w Biurze Podawczym Urzędu  
Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz,  
ul. Dominikańska 2) z dopiskiem: „Doty-
czy naboru na stanowisko…..” w termi- 

nie do dnia 28 lutego 2023 roku do  
godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wska- 
zanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  
Miejskiego w Choroszczy (https://bip.cho-
roszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Choroszczy w Cho-
roszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).
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Narodowy Dzień Pamięci  
„Żołnierzy Niezłomnych”  

– zapraszamy
Burmistrz Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała” 

oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy  
zapraszają na choroszczańskie uroczystości z okazji  

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”.

Tekst i foto: UM

Uroczystości odbędą się  
w środę 1 marca 2023 r. na cmentarzu w Izbiszczach o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Nowoczesne udogodnienia 
w Klepaczach 

Klepacze w Gminie Choroszcz świetnie się rozwijają: 
remiza strażacka pięknieje, remont przeszła siedziba 

filii bibliotecznej – odbyło się uroczyste jej uruchomienie: 
z warsztatami, zajęciami teatralnymi i wizytą szczodrego Mikołaja. 

Rozbudowie podlega kanalizacja, dawny sklep zyskuje nową 
przestrzeń wewnątrz oraz na zewnątrz. Wraz z początkiem roku 

uruchomiony został popularny paczkomat.

Tekst: UM   Foto: P. Dojlida

Na razie jest jeden segment, ale być może, 
jeśli zajdzie konieczność, potrzebny bę-
dzie drugi. Z paczkomatu bardzo chętnie 
korzystają miłośnicy zakupów on-line. 
A tych w Klepaczach zapewne będzie 
coraz więcej, wszak miejscowość rośnie 
w siłę – jak podaje portal Wspolczesna.pl,  
choroszczańskie Klepacze znalazły się 
w TOP 20 największych wsi w woje-
wództwie podlaskim, zajmując 3. miejsce  
z 2 399 mieszkańcami. 

Serdecznie gratulujemy mieszkańcom  
takiego rozwoju wsi, a radnym z tego  
okręgu: Sylwii Winiewskiej oraz Piotro- 
wi  Dojlidzie, jak również sołtysowi wsi   
Wojciechowi Świetochowskiemu, determi- 
nacji i prawdziwego społecznego zaanga- 
żowania w dbanie o jej wzrost. Z pewno- 
ścią nie jest to ostatnie słowo, jakie Klepacze 
mają do powiedzenia – życzmy więc dal-
szych sukcesów. 

SP Choroszcz ma  
Nauczyciela na Medal

Po raz kolejny w naszym województwie odbył się plebiscyt edukacyjny 
zorganizowany przez codzienne gazety: „Kurier Poranny” 

i „Gazetę Współczesną”. Jest nam bardzo miło poinformować, 
że pierwsze miejsce oraz tytuł Nauczyciela Roku 2022 w powiecie 

białostockim zdobyła nauczycielka Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy – Pani Jelena Kozłowska.

Tekst i foto: SP Choroszcz

Celem plebiscytu jest nagrodzenie naj-
bardziej charyzmatycznych i kreatywnych 
nauczycieli. Takich, którzy nie tylko do-
skonale przekazują wiedzę, lecz także po-
siadają umiejętność nawiązywania relacji, 
cieszą się autorytetem i sympatią zarów-
no uczniów, jak i ich rodziców.

Pani Jelena Kozłowska, która jest nauczy- 
cielem współorganizującym kształcenie  
w klasie 7b w SP Choroszcz, posiada  
wskazane cechy i dlatego ze wszech miar 
należnie zdobyła zacny tytuł Nauczyciela  
Roku 2022. 

Gratulujemy Pani Jelenie i życzymy dal-
szych sukcesów!
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                       Jak to z Kawiarenkami bywało…
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy od wielu już lat 

organizują ciekawe spotkania dotyczące szeroko pojętej historii: konferencje naukowe i sesje historyczne, które są 
realizowane wspólnie z innymi partnerami i nierzadko owocują wydaniem drukiem prezentowanych referatów. 

Na przykład „Czas na Podlaskie. Choroszcz” to tytuł sesji historycznej zorganizowanej z okazji  500-lecia Choroszczy 
z wydatnym wsparciem ówczesnego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku – dzisiaj  

Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Z kolei „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy. Historia, antropologia, literatura” 
to konferencja naukowa (firmowana również przez Fundację Pole Kultury) zorganizowana w 100. rocznicę utworzenia  

Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy. W ostatnich latach cykliczne spotkania historyczne – swoiste biesiady historyczne w Choroszczy 
przybrały formę „Kawiarenek Historycznych”. 

Tekst: Józef  Waczyński   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Przez kilka lat w Choroszczy organizowa-
ne były „Poniedziałkowe spotkania histo-
rią”, na które zapraszani byli wykładowcy 
z Uniwersytetu w Białymstoku, pracow-
nicy białostockiego Muzeum Wojska, 
przewodnicy PTTK i pasjonaci historii  
regionalnej. Od września 2019 roku, To-
warzystwo Przyjaciół Choroszczy wspól-
nie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy, zapoczątkowało  

organizację cyklu comiesięcznych spotkań 
pn. „Kawiarenka Historyczna”; inspiracją 
były obchody 100. rocznicy odzyskania  
niepodległości przez Choroszcz i przy-
bliżenia wybranych aspektów z bogatych 
dziejów miasta. „Kawiarenka Historyczna” 
była kontynuacją poprzednich biesiad,  
organizowanych (zwykle również w po-
niedziałki) w bardziej kameralnej scenerii,  
a także z kawą, herbatą i słodkościami. 

W niedzielny wieczór 22 stycznia 2023  
roku pamięć powstańców styczniowych 
na choroszczańskiej „Szubienicy” postano- 
wili uczcić potomkowie bohaterów sprzed  
160 lat, licznie zgromadzeni mieszkańcy  
Gminy Choroszcz – na czele z Burmi- 
strzem Choroszczy Robertem Wardziń- 
skim, a także zacnymi gośćmi m.in.:  
Wojewodą Podlaskim Bohdanem Pasz- 
kowskim, prof. Adamem Czesławem Do- 
brońskim, ks. kpt. Piotrem Radkiewiczem,  
Robertem Sadowskim dyrektorem Mu- 
zeum Wojska w Białymstoku; dyrektora  
Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku – 
prof. Wojciecha Śleszyńskiego reprezen- 
towała Ewa Jacewicz. Podczas jubileuszo-
wych uroczystości obecni byli również 
przedstawiciele regionalnych i lokalnych 
instytucji i organizacji, radni miejscy 
i powiatowi, poczty sztandarowe cho-
roszczańskich OSP, żołnierze 18. Biało-
stockiego Pułku Rozpoznawczego oraz  
1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej, harcerze choroszczańskich drużyn 
oraz 2. Parafialnej Drużyny Harcerskiej 
„Szare Szeregi” z Kozińc, którzy wspól- 
nie z Wojskiem Polskim pełnili wartę  
honorową przy pomniku.

160. powstańcza rocznica w Choroszczy
Choroszczańska „Szubienica”, jak mówią: „najokazalszy na Białostocczyźnie pomnik  

poświęcony ofiarom powstania styczniowego”, po raz kolejny przyjęła mieszkańców i gości  
Gminy Choroszcz, którzy 22 stycznia 2023 roku uczcili 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Tekst: UM Foto: M-GCKiS w Choroszczy

Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dą- 
browskiego i wciągnięciu na masz flagi  
państwowej, refleksję historyczną – pod- 
kreślając zaznaczenie Powstania Stycznio- 
wego w dziejach narodu polskiego oraz  
doceniając rolę choroszczan w tym wspól-
notowym zrywie – wygłosił prof. Adam 
Czesław Dobroński. Profesor akcentował  
dalekosiężne oddziaływane powstania na  
kolejne pokolenia i czasy; w tym kontek-
ście świetnie wpisał się wiersz „Ziarno”, 
autorstwa choroszczanki – Bożeny Tu-
rowskiej, która stworzyła utwór niesio-
na hołdem wobec powstańczego zrywu. 
W dalszej części, Manifest Rządu Narodo-
wego z 22 stycznia 1863 roku – odczytał 
Józef Waczyński, prezes zarządu Towa- 
rzystwa Przyjaciół Choroszczy, Apel Po-
ległych wygłosił Radny Rady Miejskiej 
w Choroszczy, kapral rezerwy – Piotr 
Waczyński. Słowa modlitwy „Anioł Pań-
ski” w intencji powstańców poprowadził  
ks. kpt. Piotr Radkiewicz, a w tym czasie  
z szubienickiego wzgórza rozległo się  
160 uderzeń „Dzwonu Wolności”. Po  
duchowym wspomnieniu modlitewnym,  
zebrani oddali hołd poległym powstań- 
com w postaci wieńców, wiązanek i zniczy  

złożonych u stóp pomnika. Jubileuszo- 
we uroczystości 160 rocznicy wybuchu  
Powstania Styczniowego w Choroszczy  
zakończyły się uroczystym wręczeniem  
okolicznościowego grawertonu przez To- 
warzystwo Przyjaciół Choroszczy Burmi- 
strzowi Choroszczy Robertowi Wardziń- 
skiemu – w podziękowaniu włodarzowi  
za „za niebywały wkład pracy i wyjątkowe 
zaangażowanie w upamiętnianiu Miejsc 
Pamięci Narodowej na terenie Miasta  
i Gminy Choroszcz”. Burmistrz Choroszczy  
z koli, kończąc oficjalną część powstań- 
czego jubileuszu, podziękował wszystkim  
za obecność i jeszcze raz podkreślił bo- 
haterski wkład powstańców w obronę  
polskości, a mieszkańcom Gminy Cho-
roszcz – za trwałą pamięć o lokalnej 
i narodowej historii. Następnie uczest-
nicy udali się na ognisko, przy którym 

czekała żołnierska grochówka przygo-
towana przez Przedszkole Samorządowe  
im. Jana Pawła II w Choroszczy i serwo-
wane przez seniorów Gminy Choroszcz.
W 160. rocznicę Powstania Styczniowego, 
Choroszcz w piękny sposób oddaliśmy 
cześć Bohaterom-Powstańcom, którzy 
poświęcili swe życie, zasiewając plenne 
ziarno „Równości – wolności – niepod-
ległości”. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy, by w najbliższych dniach 
zobaczyć jak dostojnie udekorowana – 
choroszczańska „Szubienica” oddaje hołd 
powstańczym bohaterom. Zachęcamy też, 
by zapoznać się, ze zlokalizowaną u stóp 
Wzgórza Straceń, wystawą poświęconą  
„Szubienicy” – Miejscu Pamięci Narodo- 
wej, powstałemu dzięki oddolnym sta- 
raniom choroszczan, a zwłaszcza śp. Jana  
Adamskiego.

30 września 2019 roku gościem I „Kawia- 
renki Historycznej” był Jacek Hryniewicki, 
pracownik merytoryczny Działu Edukacji  
i Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku.  
W 80. rocznicę niemieckiej i sowieckiej  
agresji na Polskę przybliżył on zmagania  
militarne na Białostocczyźnie ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem walk w rejonie  
odcinka Żółtki i obrony Białegostoku  
w połowie września 1939 roku.
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Staraliśmy się „Kawiarenki” organizować  
raz w miesiącu, uwzględniając kalendarz  
polskich rocznic i wydarzeń, ze szczegól- 
nym uwzględnieniem problematyki lo- 
kalnej. Frekwencja na spotkaniach była 
zróżnicowana: zwykle przybywało na nie  
od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.  
W czasie zaostrzonych rygorów związa- 
nych z pandemią koronawirusa Sars- 
-CoV-2, niektóre „Kawiarenki” odbyły się  
bez udziału publiczności – były transmi- 
towane on-line, poprzez profil Facebook  
M-GCKiS w Choroszczy. Uczestnikami  
choroszczańskich biesiad historycznych 
byli przeważnie członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Choroszczy, miłośnicy historii  
regionalnej oraz nauczyciele. Na trzecim  
spotkaniu „Kawiarenki Historycznej”  
(25.11.2019), gośćmi specjalnymi byli  
członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo- 
rycznej „Policja Państwowa ‘39” – poste- 
runkowa Anna Wonsewicz i nadkomisarz  
Cezary Wonsewicz. Była to prawdziwa,  
praktyczna lekcja historii. Kilkudziesięciu  
miłośników historii regionalnej, w tym  
liczna grupa młodzieży szkolnej pod kie- 
rownictwem Pani Ewy Zalewskiej, z wiel- 
kim zainteresowaniem obejrzała prezen- 
tację historii Policji Państwowej okresu  
międzywojennego. Uczestnicy mogli rów- 
nież dotknąć oraz przymierzyć wybrane  
egzemplarze wyposażenia i uzbrojenia  
policyjnego z tego okresu. W ostatni po- 
niedziałek grudnia 2019 roku gościem 
specjalnym IV „Kawiarenki Historycznej”  
był dr Janusz Sękowski, kierownik Mu- 
zeum w Tykocinie. Liczne grono miłośni- 
ków historii wysłuchało niezwykle intere- 
sującego wykładu na temat konserwacji  
białej broni siecznej.

Piąta „Kawiarenka” (27.01.2020) była dy- 
skusją panelową, prowadzoną przez człon- 
ków Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy  
i dotyczyła powstania styczniowego oraz  
jego tradycji w regionie. Kolejna, szósta,  
zorganizowana w 101. rocznicę odzyskania  
niepodległości przez Choroszcz (02.2020)  
była wykładem Józefa Waczyńskiego, pre- 
zesa zarządu TPCh, połączona z prezenta- 
cją blisko 100 archiwalnych zdjęć. Z kolei  
o wojnach i epidemiach w XIX i XX wie-
ku w Polsce i regionie (30.03.2020) mówili: 
doktorant Waldemar Barszczewski i Józef 
Waczyński. VIII „Kawiarenka Historycz-
na” pt. „Przechodniu, powiedz Polsce...” 
dotyczyła walk 2. Korpusu Polskiego, bi-
twy o Monte Cassino, z uwzględnieniem 
akcentów regionalnych. Głównym prele-
gentem był wówczas Piotr Białokozowicz, 
pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku.  
Kolejną biesiadą historyczną w Chorosz- 
czy (6.07.2020) było spotkanie poświęcone  
najdawniejszym dziejom Choroszczy, pro- 
wadzone przez Annę Dąbrowską-Czochań- 
ską i Józefa Waczyńskiego. Z uwagi na  
panujące obostrzenia pandemiczne, spot- 
kanie odbyło się bez udziału publiczno- 
ści i było transmitowane on-line, poprzez  
profil Facebook M-GCKiS w Choroszczy.

Gościem jubileuszowej, X „Kawiarenki  
Historycznej” (21.10.2020) był dr Marek 
Kietliński, dyrektor Archiwum Państwo-
wego w Białymstoku, który przybliżył 
problematykę września 1939 roku na Bia-
łostocczyźnie. W setną rocznicę wojny pol-
sko-bolszewickiej (26.10.2020) gościem  
choroszczańskiej „Kawiarenki” był Wal-
demar Tyszuk z OBEP IPN w Białymsto- 
ku, który przybliżył miłośnikom historii  
Operację Niemeńską. Przy trwających 
obostrzeniach spowodowanych pandemią  

koronawirusa, spotkanie poświęcone Nocy  
Listopadowej (30.11.2020) było prowadzone  
przez Przemysława Waczyńskiego, ówcze-
snego dyrektora M-GCKiS w Choroszczy  
i Józefa Waczyńskiego, prezesa TPCh bez  
udziału publiczności, i transmitowane on- 
line. „Obok Orła – znak Pogoni” to tytuł  
XIV Kawiarenki Historycznej w Chorosz- 
czy (25.01.2021), poświęconej insurekcji  
styczniowej 1863 roku; wówczas honoro-
wym gościem spotkania był znany i cenio-
ny w regionie i kraju historyk, prof. Adam 
Czesław Dobroński.

Prelegentem XV „Kawiarenki” (22.02.2021)  
był dr Bogusław Kosel, kustosz Muzeum 
w Tykocinie, który wygłosił odczyt nt. „Jak  
przetrzymać Sybir? Masowe deportacje  
obywateli polskich na Wschód w latach  
1940–1941”. 12 kwietnia 2021 roku została  
zorganizowana XVI „Kawiarenka Histo- 
ryczna”. Tym razem prelegentem spotka- 
nia był Jacek Dąbrowski, radny Rady Miej- 
skiej, choroszczański społecznik i działacz  
sportowy, który przybliżył początki piłki  
nożnej w Choroszczy. XIX „Kawiarenka” 
pn.: „Drogi do niepodległości” (27.10.2021) 
była okazją do przybliżenia działalności  
Polskiej Organizacji Wojskowej i Józefa  
Piłsudskiego, z uwzględnieniem naszego  
regionu; gościem spotkania był płk POW  
Piotr Augustynowicz, Komendant Głów-
ny Polskiej Organizacji Wojskowej.

W 2022 roku zorganizowano trzy „Ka-
wiarenki Historyczne”. 18 lutego gościem 
XX spotkania był dr Marek Kietliński, 
dyrektor Archiwum Państwowego w Bia-
łymstoku, który przybliżył kwestie od-
zyskania niepodległości przez Białystok 
i Choroszcz. XXI „Kawiarenka Historycz-
na” (3.05.2022), zorganizowana została  
w ramach obchodów Święta Konstytucji  
3 Maja; wówczas prezes TPCh – Józef 
Waczyński przybliżył genezę uchwalenia  
Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku, 
pierwszej w Europie i drugiej na świe- 
cie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  
Z okazji Święta Policji zorganizowana zo- 
stała XXII „Kawiarenka” (26.07.2022) 
tematycznie związana z funkcjonariusza- 
mi Policji Państwowej okresu międzywo- 
jennego. Ówczesną „biesiadę historyczną”  
zaszczycili swoją obecnością funkcjona- 
riusze Policji. Kierownik Posterunku Po- 
licji w Choroszczy, aspirant Ewelinę Jaro- 
sławską, reprezentował st. aspirant Adam  
Bartnicki. Podczas spotkania byli obecni  
również członkowie Grupy Rekonstrukcji  
Historycznej „Policja Państwowa ’39” –  
wspomniani już: posterunkowa Anna Won- 
sewicz i nadkomisarz Cezary Wonsewicz.  
Nieprzypadkowo prelegentem tej „Kawia- 
renki” był Marek Gajewski, kustosz Mu-
zeum Wojska w Białymstoku, autor wielu  
książek poświęconych tematyce I wojny  
światowej i wojnie polsko-bolszewickiej  
ze szczególnym uwzględnieniem naszego  
regionu. Od wielu lat ów historyk woj-
skowości zajmuje się również funkcjo- 
nariuszami Policji Państwowej V Okrę- 
gu (województwa białostockiego) okresu  
międzywojennego. Zaplanowany wówczas  
temat: „Białostocka policja we wrześniu  
1939 roku” został znacznie rozszerzony.  
Był to niezwykle interesujący wykład (po- 
łączony z prezentacją) poświęcony Policji  
Państwowej w województwie białostockim 
w okresie międzywojennym, ze szczegól-
nym uwzględnieniem losów białostockich 
policjantów po 1939 roku. Podczas spo-
tkania wywiązała się ożywiona dyskusja, 
w trakcie której odczytane zostały nazwi-

ska funkcjonariuszy PP związanych z Cho-
roszczą miejscem urodzenia bądź służbą. 
Dwugodzinna biesiada była świetną oka-
zją do poszerzenia wiedzy historycznej 
i wskazówką do dalszych badań nad dzie- 
jami białostockiej policji. Wśród prezen-
towanych na spotkaniu książek i opra-
cowań naukowych Marka Gajewskiego, 
szczególne zainteresowanie wzbudził wy-
dany przez Muzeum Wojska w Białym-
stoku album biograficzno-fotograficzny 
o funkcjonariuszach Policji Państwowej 
województwa białostockiego w latach 
1919–1939. Publikacja zawiera ponad 
2600 not biograficznych białostockich po-
licjantów oraz skrótową historię funkcjo-
nowania podstawowych służb i jednostek 
policyjnych województwa białostockiego  
okresu międzywojennego. Spotkanie z ku- 
stoszem Markiem Gajewskim zaowocowało  
również wzbogaceniem wiedzy o kilku- 
dziesięciu „choroszczańskich” policjan- 
tach okresu międzywojennego, związanych 
z miastem miejscem urodzenia lub służbą 
na posterunku PP w Choroszczy.

W sobotnie popołudnie 28 stycznia 2023  
roku, w gościnnej sali wystawienniczej  
M-GCKiS w Choroszczy, odbyła się XXIII  
„Kawiarenka Historyczna” pt. „Obok Orła  
znak Pogoni”, tematycznie dotycząca po-
wstania styczniowego. Gościem owej bie-
siady historycznej był znany historyk  
wojskowości, specjalista – zwłaszcza z za-
kresu historii regionalnej – prof. Adam 
Czesław Dobroński, autor wielu książek  
i artykułów naukowych. Styczniowa „Ka- 
wiarenka” była dyskusją panelową zwią-
zaną z powstaniem styczniowym – za- 
równo w skali globalnej, jak i regionalnej.  
Prof. Dobroński ukazał powstanie stycz-
niowe na tle XIX-wiecznej Europy, pod- 
kreślił specyfikę styczniowej insurekcji,  
wzbogacając wydźwięk wydarzenia o re- 

gionalne akcenty. Podkreślił rolę doku-
mentów archiwalnych i ustnych przekazów  
mówiących o owym zrywie narodowo-
wyzwoleńczym z lat 1863–1864. Kolejny  
prelegent spotkania – Henryk Zdanowicz  
w swoim wystąpieniu podkreślił znacze- 
nie wileńskich archiwów w poszerzaniu  
wiedzy o powstaniu; omówił przebieg  
styczniowej insurekcji skupiając się na  
regionie, szczególnie uwypuklając rolę  
Kazimierza Kobylińskiego i jego rodu.  
Z kolei Wojciech Cymbalisty skupił się 
na charakterystyce manifestacji patrio-
tycznych, jakie miały miejsce przed wy-
buchem powstania, w latach 1860–1862. 
Natomiast Grzegorz Krysiewicz zaprezen- 
tował oryginalne powstańcze kosy i eks- 
ponaty ze swoich zbiorów, omawiając 
różnice owej oryginalnej broni w poszcze- 
gólnych powstaniach. Dwugodzinne spot- 
kanie nie wyczerpało tematyki powstania  
styczniowego w naszym regionie. Organi- 
zatorzy pragną powrócić do tych zagad-
nień w październiku br., miesiącu w któ-
rym 160 lat temu został stracony Ksawery 
Markowski, dowódca partii powstańczej 
i inni powstańcy z Choroszczy i okolic.

W imieniu zarządu Towarzystwa Przyja- 
ciół Choroszczy dziękuję Pani Izabeli Dą- 
browskiej, dyrektor Miejsko-Gminnego  
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 
za wspólną realizację „Kawiarenek Histo-
rycznych” i możliwość wzbogacania oferty 
owych spotkań. Jest to szansa na posze-
rzenie wiedzy o dziejach naszego miasta  
i regionu.

„Historia magistra vitae est”, co oznacza, 
że historia jest nauczycielką życia – wie-
rzę, że wszystkim znane jest to powie-
dzenie i podążamy za jego ideą: historię 
trzeba poznawać, uczyć się jej (nie tylko  
w szkole), i z owej wiedzy wyciągać wła-
ściwe wnioski.
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rowej zapisanej odręcznie (wyjątek sta-
nowią uczniowie posiadający wskazania  
w opinii lub orzeczeniu); podobnie: prace 
domowe wykonane na tablecie z mate-
matyki – uczeń przedkłada nauczycielo-
wi w wersji papierowej. Ważne jest to, że 
zarówno zeszyt, jak i tablet nie stanowią 
podstawy do oceny udzielanej uczniowi  
za ich posiadanie i prowadzenie.

Zaproponowane w szkole w Choroszczy  
zmiany nie niwelują więc całkowicie ani  
zeszytów, ani prac domowych, a jedynie –  
biorąc pod uwagę przemiany, głównie 
technologiczne, współczesnego świata – 
wprowadzają usprawnienia w organiza-
cji pracy uczniów. Biorą pod uwagę gros 
obowiązków edukacyjnych młodych lu-
dzi i związane z tym przeciążenia noszo-
nych przez młodzież plecaków szkolnych. 
W tym sensie przyczyniają się do dbało-
ści o zdrowie i rozwój młodych ludzi.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choroszcz 

Rekrutacja do przedszkoli i klas I w Gminie Choroszcz
Burmistrz Choroszczy Zarządzeniem nr 448/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. określił terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form  
wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choroszcz.  

Szczegóły przedstawiamy w tabeli poniżej.

Tekst i graf.: UM

RODZAJ CZYNNOŚCI
Terminy 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy 
w postępowaniu 
uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji  
edukacji przedszkolnej dziecka

od 06.03.2023 r.
 do 17.03.2023 r. –

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do  
placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, 
potwierdzającą spełnianie przez kandydata  
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.03.2023 r.
do 04.04.2023 r.

od 12.06.2023 r.
do 16.06.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  
wniosków o przyjęcie i dokumentów  
potwierdzających spełnianie przez kandydata  
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27.04.2023 r. do 22.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości  
listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do placówki

do 28.04.2023 r.
do godz. 12.00

do 23.06.2023 r.
do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata  
woli zapisu dziecka do danej placówki do 11.05.2023 r. do 29.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy  
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
do danej placówki

do 12.05.2023 r.
do godz. 12.00

do 30.06.2023 r.
do godz. 12.00

Oryginał Zarządzenia Burmistrza Choroszczy nr 448/2023 znajduje się pod linkiem:  
https://bip.choroszcz.pl/akty-prawne/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenia-2023/zarza-
dzenie-4482023-z-27012023-r.html

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy poja- 
wiły się głównie w dwóch obszarach:  
w zakresie dopuszczalnych form pracy  
uczniów i zasad ich oceniania. Tu wpro- 
wadzono m.in., by – wobec szeregu do- 
datkowych zajęć edukacyjnych uczniów  
oraz podążając w kierunku profilowania  
ich zainteresowań i naturalnych predyspo-
zycji – praca domowa nie była koniecznym  
obowiązkiem obligatoryjnie dotyczącym  
wszystkich. Wprowadzono alternatywę,  
iż zadawana ona jest uczniom chętnym. 
Wyjątek stanowią przedmioty egzamina- 
cyjne, tj. język polski, matematyka czy 
język nowożytny – wówczas praca domo-
wa jest obowiązkiem. Przy czym ważne 
usprawnienie to takie, że nauczyciel nie 
może ocenić domowych zadań negatyw-
nie, ani też wystawić negatywnej oceny 
za ich niewłaściwe wykonanie. Za brak 
wykonanych zadań domowych z przed-
miotów egzaminacyjnych, uczeń otrzy-
muje „nieprzygotowanie” – z wpisem do  
dziennika elektronicznego (jako informa-
cja dla rodzica). Dodatkowo, praca domo-
wa powinna zawierać informację zwrotną 
od nauczyciela o tym, którym treściom 

Nowoczesne zmiany w szkole w Choroszczy
Wraz z nowym semestrem w statucie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy pojawiły się zmiany „uwalniające” uczniów  

od prac domowych z niektórych przedmiotów, jak również od noszenia zeszytów – w to miejsce dopuszczalne jest korzystanie z tabletów –  
alternatywnie i również nie we wszystkich wypadkach. Czy są to zmiany rewolucyjne? Raczej to ewolucja postępująca z duchem czasu.

Tekst: UM   Foto: www.pixabay.com

edukacyjnym uczeń powinien poświęcić 
więcej czasu, by mógł je jak najlepiej opa- 
nować. Prace domowe z pozostałych  
przedmiotów oceniane będą na „plusy”, 
które sumowane będą na ocenę „6” i będą 
dostosowane do liczby godzin z danego  
przedmiotu w tygodniu (szczegółowe za-
sady określa PSO z każdego przedmiotu).  
Prace domowe wymagające dłuższego  
przygotowania (np. projekt, wypracowanie,  
zadania egzaminacyjne i inne) nauczyciel 
ma obowiązek wpisać do dziennika elek-
tronicznego (określając: temat pracy oraz  
termin jej wykonania).

Takie rozwiązanie wydaje się być roz- 
sądne: nie likwiduje tradycyjnej instytucji  
pracy domowej, ale traktuje zadania do- 
mowe jako dodatkową zachętę do pracy 
tych uczniów, którzy są zainteresowani  
danym obszarem wiedzy. Dodatkowo, jeśli  
ocenianie pracy domowej nie zawiera  
sankcji karnych za jej brak, premiuje te 
osoby, które podjęły dodatkowy wysiłek.  
Jeśli ponadto zawiera opis obszarów do  
uzupełnienia przez ucznia, w tym sensie 
ma charakter edukacyjny w kierunku po-
zytywnego wzmocnienia.

W obszarze Przedmiotowego Systemu Oce-
niania z kolei wprowadzone w Szkole 
w Choroszczy zmiany dopuszczają korzy-
stanie przez uczniów – obok tradycyjne-
go zeszytu – z tabletów. Tak więc zeszyty 
„nie znikają” –  uczeń stale ma do wybo-
ru: zeszyt i/lub tablet. Dotyczy to wyko-
nywania zadań (prac pisemnych, zadań 
z matematyki wraz z rysunkami i oblicze-
niami, wzorów chemicznych i fizycznych 
i innych), czy tworzenia notatek – które 
stanowią łatwy dostęp nauczyciela do za-
pisanych treści. Tablety, z których korzy-
stają uczniowie, są zindywidualizowane, 
co oznacza, że są własnością ucznia (zo-
stały zakupione we własnym zakresie), są 
oznakowane w sposób czytelny (zawiera-
ją imię, nazwisko i klasę danego ucznia),  
by ułatwić identyfikację właściciela w ra- 
zie zagubienia sprzętu. Odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo, sprawność (naładowa- 
nie) urządzenia oraz przechowywane na  
nim treści, ponoszą uczniowie. Prace do- 
mowe wykonane na tablecie z przedmio- 
tów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego,  
języka nowożytnego, według nowych za- 
pisów w statucie, uczeń ma obowiązek  
przedłożyć nauczycielowi w wersji papie- 
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Nowe Panie dyrektor w choroszczańskiej oświacie
Jeśli ktoś myśli, że nauczyciel nie musi stawać do konkursów – to poważnie się myli. A jeśli uważa, że nie musi tego robić kandydat 

na dyrektora szkoły czy przedszkola – to myli się co najmniej podwójnie. 9 i 10 lutego br. do konkursu na owe stanowiska przystąpiły 
obecne Panie dyrektor: Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy – Bożena Lenczewska oraz Szkoły Podstawowej 
w Złotorii – Monika Prejzner. Kadencja pełnienia przez nie funkcji dyrektora upływa 31 sierpnia 2023 roku. Wobec obu kandydatek  

konkurs rozstrzygnął się pomyślnie. 15 lutego br. Burmistrz Choroszczy osobiście wręczył im nominacje dyrektorskie. 
Serdecznie gratulujemy. Zobaczmy, co nowego czeka nasze choroszczańskie placówki w przyszłości? 

Tekst i foto: UM

Bożena Lenczewska  
– dyrektor  

Przedszkola Samorządowego  
im. Jana Pawła II w Choroszczy

Ma za sobą m.in. także studia podyplomo- 
we w zakresie logopedii (UwB) oraz oli-
gofrenopedagogiki (WSNP w Warszawie),  
kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji  
i zarządzania oświatą. 

Jest nauczycielką z 30-letnim stażem, od  
samego początku związana z placówka- 
mi oświatowymi w gminie Choroszcz.  
W latach 1992–2005 pracowała w Szkole  
Podstawowej w Barszczewie – jako na- 
uczyciel nauczania zintegrowanego oraz  
nauczyciel muzyki; w latach 2005–2008  
w Przedszkolu Samorządowym im. Jana  
Pawła II w Choroszczy – jako nauczyciel 
wychowania przedszkolnego i logopeda. 
Od 2009 roku – do chwili obecnej w Przed-
szkolu Samorządowym im. Jana Pawła II  
w Choroszczy jest nauczycielem, logope-
dą i dyrektorką; funkcję tę sprawuje od  
13 lat. 

Co cieszy Panią Dyrektor? Z czego jest 
najbardziej dumna? 

Z tego, że przez te wszystkie lata udało się 
zmienić obraz placówki, dążąc do coraz  
lepszych warunków rozwoju przebywa- 
jących w niej dzieci, pracowników, jak  
również komfortu rodziców. Udało się  
przeprowadzić liczne remonty – w głównej  
siedzibie przedszkola w Choroszczy, jak  
też już w byłych jego oddziałach: w Barsz- 
czewie, Złotorii, Klepaczach, Kruszewie  
i Łyskach (za kadencji pani dyrektor, na  
terenie Gminy Choroszcz powstało 11 od- 
działów przedszkolnych, które cieszyły  
się dobrą opinią wśród dzieci i rodzi- 
ców). Udało się też przedszkole wyposażyć  
w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne, a także unowocześnić kuchnię i zorga- 
nizować wewnątrzprzedszkolny catering, 
umożliwiający przewóz posiłków. 

W czasie sprawowania funkcji przez Pa- 
nią Dyrektor, Przedszkole w Choroszczy  
brało udział w szeregu projektach, takich  
m.in. jak: „Lepiej w grupie niż w chału- 
pie” (2011–2013) współfinansowanego ze  

środków UE w ramach EFS oraz budżetu  
Gminy Choroszcz; „Montessori w gmi- 
nie Choroszcz” (2014), współtworzonego  
z Fundacją Edukacji i Twórczości i współ-
finansowanego ze środków UE w ramach 
EFS; „Dobry start – edukacja przedszkolna  
w gminie Choroszcz” (2019–2020), współ- 
finansowanego dzięki ROPWP 2014–2020.  
To tylko kilka z naprawdę wielu, które 
choroszczańskie Przedszkole z sukcesem 
zrealizowało. 

Jestem zadowolona ze współpracy ze śro-
dowiskiem lokalnym, m.in. z: Urzędem 
Miejskimi w Choroszczy, Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu w Chorosz- 
czy, Kołem Emerytów i Rencistów nr 15 
w Choroszczy, z placówkami oświatowy- 
mi w Gminie Choroszcz oraz należący- 
mi do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana  
Pawła II, z Parafią Rzymskokatolicką i Pa- 
rafią Prawosławną w Choroszczy, Towa-
rzystwem Przyjaciół Choroszczy, Stowa-
rzyszeniem Pamięć i Tożsamość „Skała” 
w Choroszczy oraz z rodzicami, na któ- 
rych zawsze mogę liczyć – jestem im 
wdzięczna za wszelkie wsparcie, które  
okazują czy to przy okazji organizacji  
rozmaitych uroczystości, konkursów czy 
szeregu działań na rzecz przedszkola. 

Jestem bardzo dumna z moich pracowni- 
ków i dobrej atmosfery, jaką udaje nam 
się tworzyć w pracy, z relacji jakie są mię-
dzy nami. Moja kadra jest ambitna i do-
skonale się rozwija: w latach 2018–2022 
stopień awansu podwyższyło aż piętna-
ście nauczycielek, a 21 nauczycieli ukoń-
czyło studia podyplomowe. Sukcesywnie 
wspieramy doskonalenie zawodowe pra-
cowników, aby kadra naszego przedszkola  
była wysoko wykwalifikowana.

Ogromnie się cieszę się, że w naszym  
przedszkolu funkcjonuje wiele ciekawych  
autorskich programów edukacyjnych (os- 
tatni to np. program wychowania pla- 
stycznego: „Wychowanie w duchu wartości  
tradycyjnych”), prowadzone są koła zain-
teresowań dla chętnych dzieci (m.in. pla-
styczne, matematyczne, „Szachy i inne gry  
planszowe”, „Przedsiębiorczy przedszko- 
lak”, „Kodowanie na dywanie”), zajęcia  
dodatkowe (z j. angielskiego, muzyczne, 
logopedyczne, religia, zumba, robotyka, 
tenis, przedstawienia teatralne i audycje 
muzyczne). Bierzemy też czynny udział 
w programach społecznych i akcjach eko-
logicznych oraz organizujemy wiele akcji  
charytatywnych.

Jestem dumna z naszych dzieci, które 
uczestniczą w wielu konkursach plastycz-
nych, muzycznych, recytatorskich, w któ-
rych zdobywają wyróżnienia i nagrody. 
Od 1 września 2022 r. nasze przedszko-
laki wzięły udział już w 16 konkursach, 
w tym w jednym międzynarodowym, 11 –  
ogólnopolskich, 3 – wojewódzkich oraz  

2 – przedszkolnych. Zdobyły 7 nagród 
oraz tyle samo wyróżnień.

Prywatnie jestem bardzo dumna z moich  
córek i z tego, jak świetnie sobie radzą  
w dorosłym życiu: z ich wykształcenia  
i kreatywności oraz z tego, że w obec- 
nym świecie nie zatraciły wrażliwości na  
to, co ważne. 

Co nowego czeka Przedszkole w Cho-
roszczy w kolejnych latach?

W kolejnych latach chciałabym konty- 
nuować rozpoczęte działania oraz wpro-
wadzać nowe pomysły, np. innowacyjny  
program „Pedagogika fascynacji”. Są to  
zajęcia ruchowe doskonalące dziecięcą 
pamięć, uwagę, koncentrację – z wykorzy-
staniem metody pedagogiki cyrku; chcę  
też w naszym przedszkolu wprowadzić 
program „Terapia ręki”, dzięki któremu  
dzieci usprawnią motorykę małą oraz ca-
łego ciała – jest to szczególnie potrzebne 
w przypadku dzieci z zaburzeniami roz-
woju, jak i będących w normie inte- 
lektualnej, mających jednak specyficzne  
trudności w uczeniu się. Marzy mi się 
zakup podłogi interaktywnej i maty mu-
zycznej oraz utworzenie dodatkowego  
placu zabaw dla dzieci młodszych z „Al-
taną edukacyjną” oraz „Ogrodu dla zmy-
słów” – ścieżki sensorycznej.

Zapowiada się więc multisensorycznie. 
Życzymy powodzenia w realizacji tak  
ciekawych zamierzeń! 

***

Monika Prejzner 
– dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Złotorii

Jak to się stało, że została dyrektorką 
Szkoły w Złotorii?

Jako młoda dziewczyna byłam zafascy-
nowana twórczością Marii Łopatkowej 
[polska działaczka społeczna, pisarka, pe-
dagog, obrończyni praw dziecka – przyp. 
red.]. To zmotywowało mnie, by rozpo-
cząć studia na Uniwersytecie w Białymsto-
ku, na wydziale pedagogiki i psychologii.  
Tak też się stało i w 2003 roku uzyskałam 
tytuł magistra o specjalności pedagogika  

wczesnoszkolna. Od razu po studiach pod- 
jęłam pracę jako nauczyciel. Przez wiele  
lat pracowałam z młodzieżą niepełno-
sprawną intelektualnie. Wciąż pragnęłam  
poszerzać swoją wiedzę, podnosić kwali- 
fikacje, uczyć się. Ukończyłam więc studia  
podyplomowe z zakresu: oligofrenope-
dagogiki, geografii, filologii polskiej, so-
cjoterapii, edukacji i rehabilitacji osób ze 
spektrum autyzmu, terapii sensorycznej, 
terapii pedagogicznej, Międzynarodowe 
Studia Coachingu oraz szereg kursów, 
m.in. organizację i zarządzanie oświatą 
oraz Trening Umiejętności Społecznych. 
Wiedza, którą zdobyłam, pomogła mi być 
lepszym pedagogiem. Wiele tego, ale czu-
ję, że to nie jest koniec. Potrzeby współ-
czesnej szkoły są duże, a ja chciałabym  
im sprostać. Ponadto nie należę do osób, 
które stoją w miejscu. Podejmując ryzy-
ko i wyzwanie, w 2018 roku zostałam dy-
rektorką Szkoły Podstawowej w Złotorii. 
Bałam się, gdyż bez doświadczenia wcho-
dziłam w zupełnie obce mi środowisko.  
I ja społeczności Złotorii byłam obca. Ab- 
solutnie nie żałuję tej decyzji: ta praca  
umożliwia mi rozwój, a życzliwość ludzi, 
których tu spotkałam i wciąż spotykam, 
sprawia, że wszelkie lęki i niepewność  
znikają.

Z czego jest dumna?

„Nie można odnaleźć drogi do innych  
ludzi i do swego wśród nich miejsca, jeśli  
wiedza o innych będzie uboga, wyobraź-
nia skąpa, a wrażliwość przytępiona tro- 
ską o własną osobę” – pisała niegdyś  
Maria Łopatkowa. Czuję ogromną radość,  
że udało się zbudować w naszej szkole 
w Złotorii atmosferę życzliwości, przyjaź-
ni, szacunku i współdecydowania. Dum-
na jestem z nauczycieli pracujących ze  
mną – to pedagodzy, którzy pielęgnują  
swoją wiedzę i wciąż zdobywają nową.  
Są dociekliwi, pomysłowi, empatyczni  
i mądrzy sercem. Troskliwi i wrażliwi na  
współczesne problemy i potrzeby uczniów.  
Dumna jestem z pracowników niepeda- 
gogicznych, którzy nie tylko wzorowo  
wykonują swoją pracę, ale są otwarci  
i pomocni uczniom. Dumna jestem z mo- 
ich Uczniów, bo są ambitni i inteligentni.  
To dzieci, które potrafią wzruszyć mnie 
do łez swoją dobrocią i bezinteresow- 
nością. Dumna jestem też z Rodziców  
uczniów, bo dostrzegają potrzeby szkoły, 
są zawsze chętni i zaangażowani – nigdy 
mnie nie zawiedli. Myślę sobie, że gdyby  
zebrała się cała społeczność szkoły (pra-
cownicy, uczniowie, rodzice) i gdyby przy- 
szło nam wspólnie zaśpiewać piosenkę 
pt. „Mam tę moc” to każdy, bez wyjątku  
z całego serca wierzyłby w prawdziwość 
i sprawczość tych słów. 

Prywatnie jestem żoną oraz mamą 14-let-
niego Franka i 12-letniej Hani – mąd- 
rych, pięknych, odważnych, inteligentnych  
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i wspaniałych dzieci. Oni są moim naj-
większym prywatnym powodem do dumy.

O czym dyrektor Monika Prejzner marzy? 

Praca dyrektora wymaga dużo zaangażo-
wania. Udało mi się pozytywnie przejść 
przez etap kolejnego konkursu. Uczynię 
wszystko, aby nie zawieść ludzi, którzy  
obdarzyli mnie zaufaniem. Chciałabym,  
aby Szkoła Podstawowa w Złotorii była  
szkołą mądrą, dobrą, na wysokim pozio- 
mie. Chciałabym, aby w pracy wychowaw- 
czej, wszyscy zaangażowani w tę pracę 
ludzie czuli się związani z pięknym zada-
niem – misją cierpliwego i mądrego uka-
zywania dzieciom jak być Człowiekiem 
przez wielkie „C”; wierzę, że w pracy 
dydaktycznej nauczyciele będą rozpalać  
w uczniach ogień, uczyć, motywować do  
otwartości umysłu, dzięki któremu mło-
dzi ludzie będą dokonywać nowych rzeczy, 
będą kreatywni, by odważnie i śmiało, 
z pełną świadomością swojej wiedzy pójść 
zdobywać kolejne szczyty jako dumni  

W SP Choroszcz 
rozwiniesz skrzydła!

Burmistrz Choroszczy wraz z dyrekcją i społecznością 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy 

serdecznie zapraszają uczniów przyszłych klas pierwszych
 i oddziałów zerowych wraz z rodzicami i opiekunami 

na Dzień Otwarty. Będzie można zobaczyć szkołę, porozmawiać
 z nauczycielami, a także zdobyć atrakcyjne niespodzianki.

 Serdecznie zapraszamy: przyjdź, zobacz, zostań!

Tekst: UM   Graf.: SP Choroszcz   Foto: www.pixabay.com

Dzień Otwarty
odbędzie się 28 lutego 2023 (wtorek) o godz. 17.00

w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy 
przy ulicy Powstania Styczniowego 1.

W programie: 
– wspólne spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami szkoły (sala gimnastyczna);

– niespodzianki i atrakcje dla przyszłych uczniów w salach lekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy! PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ!

absolwenci SP Złotoria. Chciałabym też,  
aby szkoła wciąż się rozwijała: szła z po- 
stępem, była dobrze wyposażona – dlate- 
go planuję pozyskiwać dodatkowe środki  
na rozwój placówki. Będę dbać o wysokie  
wyniki nauczania – do tej pory wyniki  
egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole  
zawsze były wyższe niż średnia na pozio- 
mie kraju; utrzymać ten wysoki trend –  
to jeden z moich zawodowych prioryte- 
tów. Poza tym teren wokół szkoły wyma- 
ga rewitalizacji… Chciałabym, aby szkoła  
doczekała się patrona… Ale jestem spo- 
kojna o przyszłość: my – społeczność 
Szkoły w Złotorii, mamy głowy pełne 
pomysłów, ponadto działamy wspólnie – 
a to daje mocną gwarancję powodzenia. 
I ponieważ z natury jestem niepoprawną 
optymistką, głęboko wierzę w to, że suk- 
ces jest w zasięgu ręki.

Skutecznego sięgania po należne suk-
cesy serdecznie więc życzymy! Macie tę  
moc!!!

Jaskinie z recyklingu 

Takie eko-cuda wykonują uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej 
w Choroszczy na lekcjach geografii. To modele jaskini krasowej, 

ukazujące m.in. stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty.

Tekst i foto: SP Choroszcz

Dlaczego eko-cuda? Bo to jaskinie recy-
klingowe, stworzone ze starych pudełek, 
szarego papieru, gazet, masy solnej. Pod 
okiem kreatywnej nauczycieliki – Bar- 
bary Joki, powstały piękne prace Franka,  
Jakuba i Karola. Gratulujemy!
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Potrójne święto SP Choroszcz
Nowy parkiet i świetna sala gimnastyczna – wręcz hala sportowa, przygotowane z dużą dozą doskonałego humoru Jasełka, 

a także czułe pożegnanie odchodzącej na emeryturę wieloletniej pracownicy Szkoły Podstawowej w Choroszczy, p. Elżbiety Czajkowskiej – 
to trzy arcyważne powody potrójnego święta, jakie odbyło się w środę 21 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej 

im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.

Tekst i foto: UM

Przy udziale całej społeczności szkolnej –  
ponad 800 dzieci, grona pedagogicznego  
wraz z dyrekcją szkoły na czele z p. dyrek- 
tor Ewą Zawistowską, a także w towarzy- 
stwie zaproszonych gości: włodarza Gminy  
Choroszcz Roberta Wardzińskiego, sana-
tora Mariusza Gromko, I Wicewojewody 
Podlaskiego Tomasza Madrasa, ks. Andrze- 
ja Bołbota – proboszcza parafii prawo-
sławnej Opieki Matki Bożej w Choroszczy, 
ks. Dariusza Adamskiego z parafii rzym-
skokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela  
i św. Szczepana Męczennika w Chorosz- 
czy, radnego miejskiego Choroszczy Piotra  
Dojlidy, dyrektor M-GCKiS w Chorosz-
czy Izabeli Dąbrowskiej, Przewodniczą- 
cej Koła Emerytów i Rencistów nr 15 
w Choroszczy Ireny Kossakowskiej-Kala-
ty, Grzegorza Krysiewicza – prezesa Sto-
warzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”, 
Józefa Walczyńskiego – prezesa Towarzy-
stwa Przyjaciół Choroszczy, przedstawi-
cieli Rady Rodziców – 21 grudnia 2022 
roku w Szkole Podstawowej im. H. Sien-
kiewicza w Choroszcz miało 3-etapową 
oprawę.

Pierwszym akcentem było uroczyste od-
danie do użytku gruntownie zmoderni- 
zowanego parkietu sali gimnastycznej.  
Inwestycja została zrealizowana w ramach 
zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, 
jako część II: Remont parkietu na sali gim-
nastycznej w kompleksie budynków szkol-
nych w Choroszczy. Kosztowała blisko  
460 tys. zł – Gmina Choroszcz pokryła to  
z własnego budżetu.

Nowy parkiet na sali gimnastycznej – to  
ogromna zmiana i wielkie ułatwienie w funk- 
cjonowaniu SP Choroszcz – nie krył za- 
dowolenia Burmistrz Choroszczy Robert  
Wardziński. – Poprzednia posadzka była  
już w stanie nienadającym się do użytko- 
wania. Decyzję o wymianie należało pod-
jąć jak najszybciej, by zarówno społeczno-
ści szkoły, mieszkańcom gminy – bo przecież 
z sali korzystają też nasze kluby sportowe –  
a także zapraszanym innym sportowcom 
zaoferować jak najlepsze warunki do upra-
wiania sportu. Wykonaliśmy to i cieszę się, 
że dziś możemy uczestniczyć w uroczystym 
przekazaniu sali –  dodaje włodarz Gminy 
Choroszcz.

Wraz z parkietem, dodatkowo, na sali po- 
jawiły się też nowe trybuny.

Burmistrz Choroszczy przypomniał także,  
że w ramach zadania trwa od jesieni br.  
rozbudowa tzw. małej szkoły podstawo- 
wej – powstaje jako część prac pn. Rozbu-
dowa budynku szkoły podstawowej o część 
dydaktyczną nauczania wczesnoszkolne-
go w Choroszczy wraz z towarzyszącą in-
frastrukturą techniczną oraz parkingiem. 
W rezultacie powstanie nowy 3-pietrowy 
budynek, z salami na około 100 uczniów, 
z łazienkami, przestronnymi holami, klat- 
ką schodową z widną, łączącą nadziemne  
kondygnacje. Szkoła zyska dodatkowe  
wejście z poziomu parteru, szatnie oraz  
połączenie komunikacyjne z istniejącym 
budynkiem szkoły. Całościowy koszt in-
westycji daleko przekroczy 9 mln zł, niem- 
niej Gminie Choroszcz udało się pozyskać 
dofinansowanie na ten cel w wysokości  
4 245 50 zł – z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych. Pozostałe ponad 4 mln zł samorząd 
pokryje z własnego budżetu.

Jak na świąteczną atmosferę przystało, Bur- 
mistrz Choroszczy przyszedł do społecz- 
ności SP Choroszcz z prezentami, a miano-
wicie z zapowiedzią kolejnych inwestycji  
unowocześniających szkołę: w 2023 roku  
wokół szkoły powstanie bowiem nowe 
boisko – „Zielony Orlik”, a także dodatko- 
wa, nowoczesna infrastruktura sportowa:  
bieżnie do biegania, skoku w dal, boiska  
oraz uporządkowany teren wokół szkoły.

Ta świetna wiadomość była wielokrotnie 
doceniana przez przybyłych gości: skutecz- 
ność gminy Choroszcz w pozyskiwaniu  
środków na liczne modernizacje, jak rów-
nież doskonała współpraca stawiana są za  
wzór, zarówno przez senatora Mariusza  
Gromko, jak również Wicewojewodę To-
masza Madrasa.

W dalszej części wydarzenia poświęco- 
no miejsce, a także uroczycie przecięto  
wstęgę, i w ten sposób symbolicznie od-
dano do użytku nową sportową przestrzeń 
SP Choroszcz.

Po zakończeniu części oficjalnej, sceną 
zawładnęły radosne aniołki i dowcipne 
diabełki, zapowiadając czas Jasełek. Prze-
strzeń wypełniła się bożonarodzeniowym 

śpiewem, dowcipnymi deklamacjami, a na  
koniec – w podziękowaniu dzieciom za  
wysiłek, dorośli wystąpili przed nimi, wy- 
konując świąteczny, radosny utwór. Nie-
spodzianka przepięknie się udała: wzbu-
dziła radosne zdziwienie dorosłych, jak  
i samych dzieci, które spontanicznie włą- 
czyły się do wspólnego wykonania. Było  
gwarno, wesoło i bardzo serdecznie.

A czuła i pełnia życzliwości atmosfera  
udzieliła się dalej, kiedy nastąpiło uroczy- 
ste podziękowanie za ponad 40 lat pracy,  
odchodzącej na emeryturę p. Elżbiecie Czaj- 
kowskiej, wieloletniej pracownicy admi- 
nistracji SP Choroszcz. Wyrazy uznania  
i podziękowania za lojalność, życzliwość, 
profesjonalizm, pracowitość i łagodność  
płynęły do p. Elżbiety ze wszystkich stron;  

gromkie „Sto lat!”, zaśpiewane przez wszyst- 
kie zgromadzone na sali osoby było tego  
najlepszym dowodem. Słowa pożegnania  
skutecznie i nie raz więzły w gardłach.  
Niestety, niewiele jest stałych rzeczy w na-
szym życiu, choć oczywiście chciałaby się, 
żeby to, co dobre i wartościowe, trwało  
wiecznie.

I na tym – nostalgicznym, choć pełnym  
wdzięczności akcencie – zakończyło się  
świąteczne spotkanie w SP Choroszcz. 
Wszystkim osobom zaangażowanym w je- 
go realizację pięknie dziękujemy za trud 
podjętego wysiłku, społeczności szkoły  
życzmy bezpiecznego korzystania z nowej 
sali sportowej, jak najlepszych wyników  
osiąganych przy jej udziale.
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Ferie z kulturą 2023
Pod koniec stycznia i na początku lutego w Miejsko-Gminnym  

Centrum Kultury i Sportu odbywały się „Ferie z kulturą” –  
dwa turnusy dla dzieci z miasta i gminy Choroszcz. 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Uczestnicy brali udział w serii ciekawych  
zajęć. Między innymi poznawali tajniki  
pracy strażaka – podczas spotkania w OSP 
Choroszcz największym zainteresowaniem  
cieszył się wóz do zadań specjalnych. Każ- 
dy uczestnik miał również okazję zostać  
kartografem, wykonując mapę bliskich  
albo wymarzonych miejsc, oraz autorem  
komiksu. Dzieci tworzyły też wielkofor- 
matowe prace plastyczne. Nie zabrakło  
sekcji ruchowej – odbyły się zajęcia z tań- 

ców ludowych. Ostatnie z warsztatów  
twórczych to teatrzyk kamishibai, pod-
czas którego uczestnicy poznali historię 
Pawła i Gawła, oraz warsztaty kukiełkowe, 
na których powstawały lalki z drewnia- 
nych łyżek i widelców. W programie była  
też wycieczka do  Muzeum Wnętrz Pałaco-
wych w Choroszczy, spotkanie dotyczące 
przyrody Parku Krajobrazowego Puszczy 
Knyszyńskiej, ognisko oraz pokaz filmowy. 

Przedszkolaki życzą smacznego!
 Dzień Pizzy, obchodzony 9 lutego, przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego  

im. Jana Pawła II Choroszczy postanowiły praktycznie celebrować.

Tekst: PS, UM   Foto: PS

Samodzielnie przygotowały składniki, na- 
stępnie z zaangażowaniem wyrobiły cia-
sto, obserwowały jak rośnie, skompono-
wały potrawę po swojemu – były więc 
ogóreczki, pomidorki, cebulka, mięso, ku-
kurydza i obowiązkowo – ser. Następnie 
dzielne maluchy z wieeeelką przyjemno-
ścią włoską potrawę skonsumowały.

Można świętować praktycznie i z pełnym  
zaangażowaniem? Pewnie, że można! I do  
tego pysznie! Przedszkolaki z Choroszczy 
wszystkim smakoszom życzą smacznego! 
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Rodzinna sobota w Klepaczach
 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Filia biblioteczna w Klepaczach i świetli-
ca OSP 21 stycznia gościły lokalną spo-
łeczność w ramach Rodzinnej Soboty. 
W jej programie znalazł się magiczny 
spektakl „Herody” Fundacji Teatr La-
tarnia, ukazujący m.in. dawne tradycje 
kolędnicze. Do udziału w animacjach 
i wspólnych zabawach zaprosił teatrzyk 
Co Nieco. Najmłodszych odwiedził rów- 
nież mikołaj z workiem prezentów. Do  
tego na uczestników czekało dużo pracy 
twórczej: drewniane łyżki i widelce były 

bazą do stworzenia niesamowitych lalek, 
a filc wykorzystano do zrobienia koloro-
wych broszek. Swoją prezentację miała  
również Redakcja „Gazety Dzieci”.

Wydarzenie to współpraca Miejsko-Gmin- 
nego Centrum Kultury i Sportu w Cho- 
roszczy oraz radnego Piotra Dojlidy,  
a współfinansowane było przez Gminę  
Choroszcz z Gminnego Programu Profi- 
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al- 
koholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na terenie Gminy Choroszcz.

Przedszkolaki dla Babć i Dziadków
Każda grupa osobno i z własnym pomysłem na święto, niemniej przy maksymalnym zaangażowaniu w naukę piosenek, wierszy,  
a także własnoręcznie wykonanymi prezentami: kwiatami, wielobarwnymi koralami czy kolorowymi krawatami – w ten sposób  

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy honoruje najukochańsze Babcie i Dziadków.  
W podzięce – są gromkie brawa, nierzadko słodycze, a przede wszystkim bezcenna radość, wzruszenie i szczęście. 

Tekst: PS, UM   Foto: PS

Dzień Babci i Dziadka – to wyjątkowe  
spotkanie pokoleń: tych najmłodszych, 
pełnych optymizmu, beztroski i energii  
z pokoleniami najstarszymi: kochanymi,  
doświadczonymi dziadkami. Co roku  
w Przedszkolu Samorządowym w Cho-
roszczy jest obchodzone w atmosferze 
pełnej radości, śmiechów i prawdziwych 
wzruszeń.

Jest to moment, kiedy dumne wnuki pio-
senką, wierszem oraz tańcem – swoim 
zaangażowanym i tym, co na danym eta-
pie życia po prostu potrafią – dziękują 
Babciom i Dziadkom za ich troskę, mi-
łość, opiekę i wyrozumiałość. Owe przed-
stawienia są zwykle oparte na wierszach 
i piosenkach, czy tacach, niemniej zawsze 
są pełne ciepła i prawdziwej wdzięczności, 
bo to Babci przecież wszystko się podo-
ba, a i Dziadek, widząc swojego malucha, 
dumny ukradkiem ociera łzy wzruszenia.

Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie! 
dziękujemy za Waszą cudowną obecność 
i życzymy dużo zdrowia oraz pociechy 
z małych urwisów, którzy tak bardzo,  
i tak po swojemu, Was kochają!!!
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Dzień Babci i Dziadka w Choroszczy
 

„Jak dobrze mieć babcię, jak dobrze mieć dziadka/U nich dobra nawet ziołowa herbatka. Babcia da buziaka, dziadek dobre słowo/ 
I będziemy bawić się znów na nowo!” – w prawdziwie radosnej aurze Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy przy współpracy  

z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w piątek 20 stycznia 2023 r. celebrowało Dzień Babci i Dziadka.  
Było to wspólne – i mocno to podkreślmy: wielopokoleniowe święto, prawdziwie radosne i kolorowe, rozśpiewane i roztańczone.

Tekst: UM   Foto: M-GCKiS w Choroszczy

A zadziało się tak za sprawą zacnych 
srebrnych gospodarzy, którzy pięknie 
ubrani, licznie przybyli na uroczystość. 
Wśród nich znalazła się też najstarsza  
mieszkanka – nestorka Choroszczy p. Re- 
gina Krysiewicz. Święto nie mogło się  
również odbyć bez zaproszonych gości:  
dzieci z Przedszkola Samorządowego im.  
Jana Pawła II w Choroszczy oraz mło- 
dzieży ze Szkoły Podstawowej im. H. Sien- 
kiewicza w Choroszczy. Zaproszenie na  
uroczystość przyjął również Burmistrz  
Choroszczy Robert Wardziński, Panie  
Dyrektor: Ewa Zawistowska z SP Cho- 

roszcz oraz Bożena Lenczewska z Przed- 
szkola Samorządowego w Choroszczy,  
Andrzej Winnicki – dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych, a także pracownicy  
Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Cho- 
roszczańskie Babcie i Dziadków repre- 
zentowała Irena Kosakowska Kalata – 
przewodnicząca Koła. 

Organizatorom tego dnia towarzyszyło  
motto – słowa Marka Aureliusza, by: „Bu-
dząc się rano, pomyśleć, jaki to wspaniały 
skarb: żyć, oddychać i móc się radować”. 
I faktycznie, każdy poważnie je potrak-

Dary dla chorych dzieci – przekazane!
 

Trzy spore, ale przede wszystkim ciężkie paczki trafiły do Fundacji Pomóż Im w Sochoniach. Fundacja sprawuje opiekę nad dziećmi 
z chorobami onkologicznymi. Dary 10 stycznia 2023 roku osobiście zawiózł potrzebującym Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 

w towarzystwie Dyrektora Szpitala w Choroszczy – Krzysztofa Szeweluka. Zbiórka przeprowadzana była przez Gminę Choroszcz 
oraz Przychodnię Lekarzy Rodzinnych przy SPP ZOZ w Choroszczy i trwała od 23 grudnia 2022 do 9 stycznia 2023 roku. 

Wszystkim Darczyńcom za pięknie otwarte serca gorąco dziękujemy!

Tekst i foto: UM

Do ciężko chorych maluchów – pacjen-
tów Kliniki Pediatrii Onkologii i Hemato- 
logii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpi- 
tala Klinicznego w Białymstoku – trafiły  
materiały do zabaw kreatywnych (np. sty- 
ropianowe kształty, farby, kredki, flama- 
stry, pieczątki czy kolorowanki) oraz środki  
czystości. Nawet jeśli ofiarowane przed-
mioty to kropla w morzu potrzeb, wie- 
rzymy, że sprawią dzieciom radość i po-
zwolą im przyjemniej oraz łatwiej spędzać 
trudny czas.

– To nie pierwsza akcja pomocowa, w którą  
włączyliśmy się wraz mieszkańcami Gminy  
Choroszcz – mówi Burmistrz Choroszczy  
Robert Wardziński. – Dziękujemy wszyst- 
kim Darczyńcom i ludziom dobrej woli,  
którzy tak hojnie odpowiedzieli na nasz  
apel o zbiórce. Tak na przykład jak mała  
Agnieszka z Dziadkiem, którzy osobiście 
do Urzędu przynieśli prezenty – dodaje 
włodarz Choroszczy. Dziękujemy, że mo-
żemy na Państwa liczyć i wspólnie robić 
co w naszej mocy, by nie zawieść dzielnie 
walczących o zdrowie Małych Wojowników.  

tował, bowiem atmosfera spotkania od 
pierwszych chwil była wyjątkowo rado-
sna: z przestrzeni auli M-GCKiS w Cho-
roszczy rozbrzmiewały radosne piosenki, 
wiersze, a także tańce. Dzieci i młodzież 
przygotowały Babciom i Dziadkom wzru-
szające występy, nagradzane w podzięce 
gromkim śmiechem i brawami. 

Dzień Babci i Dziadka w Choroszczy był  
wyjątkowym spotkaniem pokoleń – nie tyl- 
ko radosnym, ale też potrzebnym, i w Cho- 
roszczy nie nowym. Starsze i młodsze  
pokolenia mieszkańców Gminy Choroszcz  
bowiem dość regularnie się spotykają, wy- 
mieniając się tym, co mają najlepszego:  
młodsi – beztroską radością i zaangażo- 
waniem artystycznym, a starsi – swoim 
doświadczeniem i prawdziwym docenie- 
niem wysiłków maluchów. Z tej wyjątko-
wej mieszkanki powstaje naprawdę sma-
kowity koktajl dobrych emocji i pięknych 
doświadczeń. 

W Dniu Babci i Dziadka, naszym kocha-
nym seniorom składamy najlepsze życze-
nia wierszem pt.: „Anioł dla dziadków” 
autorstwa Agaty Dziechciarczyk:

Niech Wam Anioł skrzydeł doda
Niech z nim zawsze jest pogoda

Niechaj humor dopisuje
Anioł – radość wyczaruje!

Dzisiaj przecież Wasze święto
Tak, więc z miną uśmiechniętą

Wraz z aniołem, co na dłoni
Z sercem szczęście dla Was goni!
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Świetny 31. Finał WOŚP w Choroszczy
 

Blisko 17 tysięcy złotych zebrał Sztab WOŚP Choroszcz w niedzielę 29 stycznia w ramach  
31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenia towarzyszące, licytacje oraz uliczna zbiórka  

przekonały wielu darczyńców do podzielenia się sercem i wrzucenia konkretnych finansowych datków.

Tekst: Na podst. mat. org./UM    Foto: SZTAB WOŚP/ Mroźne Stwory/ Basia Zalewska

Na tydzień przed finałem – w sobotę  
22 stycznia, w hali sportowej Szkoły Pod- 
stawowej im. H. Sienkiewicza w Chorosz- 
czy ruszył futsalowy turniej organizowany  
przez pasjonata sportu, choroszczanina,  
społecznika i radnego – Jacka Dąbrow- 
skiego. Pomimo niższej niż rok temu fre-
kwencji, było to naprawdę stojące na wy-
sokim poziomie spotkanie, chociażby ze  
względu na udział w nim aż 9 zawod- 
ników Jagiellonii na co dzień grających 
w tego typu dyscyplinie. Tego dnia zwy-
cięstwo przypadło drużynie FALCON. 
Gratulujemy!

W dniu finału, Sztab WOŚP w Choroszczy 
wraz z wolontariuszami rozpoczął pracę 
już we wczesnych godzinach porannych. 
Całość ruszyła o godz. 10.00 – w siedzibie  
Sztabu, w Miejsko-Gminnym Centrum  
Kultury i Sportu w Choroszczy, gdzie 
odbywały się liczne licytacje: gadżetów  
WOŚP-owych oraz przedmiotów poda-
rowanych przez sponsorów, darczyńców  
i ludzi chętnych do wsparcia zbiórki.  
Wśród licytowanych fantów znalazły się  
np.: koszulki piłkarskie z podpisami za- 
wodników, płyty z autografami, sprzęt 
AGD oraz inne większe i mniejsze ga-
dżety. Można było również zasmakować 
pysznych wypieków i aromatycznej kawy, 
wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobud-
ce czy skosztować popcornu. Na sąsiadu-
jącym i prowadzącym do Sztabu Placu  
dr. Z. Brodowicza rozbrzmiewała muzyka  
(hymn WOŚP), która zachęcała do wstą-
pienia i wsparcia szlachetnej zbiórki.

W samo południe na „Kominowym Bajo-
rze” zebrały się choroszczańskie morsy –  
Mroźne Stwory i ich liczni sympatycy.  
Przy wsparciu strażaków ochotników  
z Choroszczy, miłośnicy zimnych kąpieli  
zagrali z orkiestrą już po raz kolejny. Na  
plaży również licytowano, a na zmarz-
niętych widzów czekały gorące kiełbaski  
z ogniska oraz przepyszny bigos.

Późnym popołudniem w auli M-GCKiS  
w Choroszczy rozbrzmiał koncert kolęd  
w wykonaniu zespołu „Rytmy Czasu” –  

w ten sposób choroszczańskie wokalistki  
„zamknęły” świąteczny okres i jednocześ- 
nie przygotowały uczestników do zakoń-
czenia finałowej WOŚP-owej niedzieli  
w Choroszczy.

O godz. 20.00 na ścianie budynku cho-
roszczańskiego Centrum rozbłysło świa-
tełko do nieba – podobnie jak w całym 
kraju: w postaci świetlnej grafiki 31. Fina-
łu WOŚP. Wokół rozbrzmiewała muzyka, 
a w niebo poleciały „serduszkowe” balony.  
Była to naprawdę radosna i podniosła  
chwila

Niemniej dla sztabu WOŚP Choroszcz  
niedzielna społeczna służba się na tym 
nie skończyła: rozpoczęło się liczenie dat-
ków zebranych z licytacji oraz wrzuca- 
nych do puszek wolontariuszy. Tuż przed 
godz. 22.00 komisja zadeklarowała, iż 
kwota zebrana przez Sztab WOŚP w Cho-
roszczy to 16 776 złotych i 25 groszy! 
BRAWO! Wszystko to dzięki ofiarności  
mieszkańców Gminy Choroszcz, darczyń-
ców i wszytskich ludzi dobrej woli, którzy 
już po raz kolejny okazali wielkie serce 
i przyłożyli się do tego, by kwota w Cho-
roszczy była tak znaczna i mogła realnie 
wesprzeć potrzebujących chorych.

W imieniu sztabu WOŚP w Choroszczy  
serdecznie dziękujemy wszystkim, któ- 
rzy aktywnie włączyli się w organizację 
31. Finału WOŚP: Gminie Choroszcz – 
za wsparcie przedmiotami licytacji; pra-
cownikom M-GCKiS – za zaangażowanie 
w przygotowania: przed, w trakcie oraz  
po finale; Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, pani  
Ewie Zawistowskiej – za użyczenie hali  
sportowej na potrzeby turnieju futsalu;  
niezastąpionemu Jackowi Dąbrowskiemu –  
za przeprowadzenie turnieju; choroszczań- 
skim Mroźnym Stworom oraz Ochotni- 
czej Straży Pożarnej w Choroszczy – za  
organizację morsowania oraz niesamowi-
tą atmosferę panującą wokół wydarzenia; 
Seniorkom i Seniorom ze Stowarzyszenia  
„Chcę Żyć!” oraz Koła Emerytów i Renci-
stów nr 15 w Choroszczy – za otwarte serca,  

czas, pyszną gastronomię oraz wszech-
stronną pomoc; „Talerzowi Smaku Bistro” –  
za przygotowanie przepysznego bigosu;  
„Savonie Choroszcz” – za smakowitą pizzę,  
w której rozsmakowali się wolontariusze  
WOŚP; Ewie Kuleszy – za niesamowite  
wsparcie okazane na każdym etapie 31. Fi- 
nału; Michałowi Bule oraz Weronice Ja- 
romińskiej – za pomoc przy organizacji  
koncertu i światełka do nieba; sponsorom 
oraz wszystkim osobom wspierającym 
Sztab WOŚP Choroszcz, zarówno gestem, 
jak i rzeczami materialnymi, a wśród nich:  
Arturowi Pawłuszewiczowi, Wędzarni  
Kruszewo, firmom: E-Krysiewicz, Foto- 
Cudak, Piekarni Szydłowscy, Tomaszowi  
Frankowskiemu, Przemysławowi i Emili  
Waczyńskim, firmom: Mega Brain Studio,  
AleParty, Jeroniczówce, Lukasyno, Salo- 

nowi kosmetycznemu Ewelina Łukasze-
wicz, Kadrowi Emocji, firmom: Po Pierw-
sze Paznokcie, Tomasz Petelski Fotografia, 
Agnieszka Jakubicz „Zafolkowana”, Pa-
cynce, Lambadzie Choroszcz, Katarzynie  
Wardzińskiej, Barbarze Zalewskiej, Joannie  
Krukowskiej, Jerzemu i Bożenie Sokołom, 
M. Jacewicz oraz wielu innym osobom  
dobrych serc i rąk. Dziękujemy!

Szczególne podziękowania należą się 
wolontariuszom – osobom, które naj- 
bardziej przyczyniły się do tego, by pod-
czas 31. Finału WOŚP w Choroszczy 
uzbierać kwotę prawie 17 tysięcy złotych. 
Nasze ukłony kierujemy też w stronę 
Mieszkańców Gminy Choroszcz – za go-
rące serca i wspólne granie dla orkiestry. 
Jeszcze raz wielkie dzięki! SIEMA!
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Kobiety w Centrum  
Jak wszyscy wiemy, marzec jest miesiącem, w którym kobiety 

mają swoje święto. Oczywiście należy je doceniać każdego dnia, 
ale Dzień Kobiet, obchodzony 8 marca, to czas, kiedy 

doceniane są szczególnie. 

Tekst i grafika: M-GCKiS w Choroszczy 

W związku z tym Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy przy- 
gotowuje program artystyczny, którego  

główny nurt będzie płynąć właśnie wo-
kół kobiet! Więcej szczegółów wkrótce na  
stronie https://kultura.choroszcz.pl.

Święto Kobiet
 

Wszystkim Kobietom – Mieszkankom Gminy Choroszcz, jak również  
Paniom odwiedzającym naszą Gminę, tym małym, i tym dorosłym,  

składam serdeczne życzenia:  
abyście zawsze odczuwały szczęście i obfitość, które Was otaczają.  

Niech każdy dzień będzie świętem: przygodą i powodem do dumy.  
Niech czasu wystarczy na wszystko:  

na rozwój dający spełnienie, radość, przyjaźń czy zabawę.  
Niech refleksja o życiu ma tylko mądry wydźwięk  

dobrych emocji i prawdziwej satysfakcji.  
Niech przyszłość – roztacza przed Wami wachlarz możliwości  

i marzeń czekających na zrealizowanie. 

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Święto Sołtysa 
 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,  przypadającego 
w dn. 11 marca, wszystkim Paniom Sołtys i Panom Sołtysom 

z terenu Gminy Choroszcz przekazuję wyrazy szacunku 
i uznania dla Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnych spo- 

łeczności, których przedstawicielami i liderami Państwo jesteście.

Tekst: UM   Foto: www.pixabay.com    

 Życzę satysfakcji i zadowolenia z wykony- 
wania codziennej pracy; życzę, by wszel- 
kim Państwa działaniom towarzyszyło  
przekonanie, że Państwa zaangażowanie, 
choć na najniższym szczeblu, w wielu  
wypadkach jest fundamentem działań ca-
łego samorządu terytorialnego. 
W tym wyjątkowym dniu życzę, by współ- 
praca zarówno z mieszańcami, jak i wyż-

szymi szczeblami samorządu dawała pew-
ność skutecznie wykonanych obowiązków, 
niech dalszym Państwa działaniom towa- 
rzyszy wytrwałość w urzeczywistnianiu  
kolejnych inicjatyw integrujących oraz  
rozwijających lokalną społeczność.

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński

Fot. www.pixabay.com
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Jestem uważnym obserwatorem
Z Michałem Czarneckim, białostockim songwriterem, który 18 stycznia wystąpił w M-GCKiS w Choroszczy, rozmawiamy  

o podpatrywaniu, byciu zdystansowanym narratorem, a także o tym, czy istnieje odpowiedni wiek do śpiewania o uczuciach.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Czy Twoi sąsiedzi boją się, że staną się 
bohaterami Twoich piosenek?
– (śmiech) Nie. Wydaje mi się, że nadal  
jestem artystą średniego, a nawet bardzo  
lokalnego formatu – gram jeden do dwóch 
koncertów w roku, więc nie wydaje mi  
się, by moja twórczość była aż tak sze-
roko dostępna i znana. Ale tak, jestem 
uważnym obserwatorem i myślę, że rzeczy 
poukrywane w moich piosenkach to z jed-
nej strony własne obserwacje, a z drugiej 
to trochę jak z tym pojęciem z socjologii, 
które nazywa się „typ idealny”, że śpie- 
wam o jaskrawych przykładach, które  
wyczerpują cechy jakiegoś zjawiska, co do  
którego wiadomo, że istnieje, i w sumie 
jest na tyle powszechne, że czasem wy-
starczy się zatrzymać, by je dostrzec. Na  
pewno łatwo mi podpatrzeć gdzieś bli-
sko siebie – może nawet w sąsiedztwie –  
pewne rzeczy, ale one są uogólniane do  
większej grupy, niekoniecznie do kon- 
kretnych osób. A nawet jeśli ktoś z są- 
siadów mnie kojarzy jako songwritera, to  
przy mądrym podejściu znajdzie w mo- 
ich tekstach raczej pewną ogólną prawdę 
niż drobiazgową obserwację.

Kiedy się Ciebie słucha, ma się wrażenie, 
że potrafisz napisać piosenki o wszystkim.
– Chyba o wszystkim poza tematami oso- 
bistymi, takimi, które dotyczą mnie bez- 
pośrednio. Nawet kiedy śpiewam w pierw-
szej osobie i jestem „bezsennym dozorcą”,  
to wydaje mi się słyszalny fakt, że się od  
tego dystansuję. Jeśli ktoś mnie zna, to  
wie, że przemycam treści, które mnie na  
przykład irytują, w aktorski – lub mam 
nadzieję aktorski – sposób wchodzę wów-
czas w pewną rolę. Ale unikam śpiewa-
nia o miłości, bo mimo że co jakiś czas 
na scenie się pojawiam, to miłość jest 
zbyt ważna, by opowiadać o niej za po- 
mocą moich raptem trzech akordów, któ-
re znam i mi się sprawdzają… (śmiech). 
Może to kwestia dojrzałości, tej scenicz- 
nej oczywiście.

Ale o miłości można też śpiewać, ma- 
jąc 15 lat!
– Owszem, i takie piosenki są wspaniałe, 
naprawdę piękne, dzięki pewnej młodej 
i szczerej intencji opowiedzenia o tym 

dzięki muzyce. Ale ja nadal nie jestem 
w stanie się na tyle odsłonić – stąd tak 
dużo w moim repertuarze piosenek o lu-
dziach, a nie o mnie jako człowieku. Cią-
gle jeszcze czekam na moment, kiedy 
powiem: OK, wydaję materiał z intymny-
mi piosenkami. Mam jeden numer, który 
śpiewam dla córki, i jest on bardzo emo-
cjonalny – na to jestem gotowy w kontek-
ście pokazywania pewnego obszaru czy 
też relacji ojca z córką, a także swego ro-
dzaju raczenia się tą relacją. Ale dalej nie 
uważam, że to już ten moment, kiedy po-
trafię przelać swoje uczucia bezpośred-
nio w tekst.

Czyli twierdzisz, że nie śpiewasz o sobie?
– Śpiewam o sobie w raptem trzech pio-
senkach. Natomiast inną sprawą jest to, 
czy się identyfikuję z pierwszą osobą albo  
z każdą inną osobą z moich piosenek. 
Wszystko bierze się z analizy. Każdy arty- 

sta może patrzeć na te same zachowania  
czy procesy, a wyciągnąć z tego coś inne-
go. A to, co konkretnie z tego wyciągnie-
my, świadczy o nas. To indywidualna,  
widoczna w tekstach soczewka, identyfi-
kowalna z tą osobą, która to wykonuje.

A czy kiedyś nastąpi ten moment, że  
wydasz płytę o sobie?
– Na razie o tym nie myślę, ale może wy-
dam jakąś EP-kę pod tytułem „Piosenki  
intymne” czy „Piosenki osobiste”. Tam 
by się na pewno znalazł tekst „Na pół”,  
czyli wspomniana wcześniej piosenka dla  
mojej córki. Umieściłbym tam też na  
pewno piosenkę „Dzieckiem”, jeden z mo- 
ich najstarszych utworów, napisany kil-
kanaście lat temu w formie wiersza, 
a także „Chłopcem” – czyli tekst sprzed 
około roku, w którym wspominam wyda- 
rzenia ze swojego dzieciństwa. Tam jest 
fragmencik o mnie: „Gdybym był chłop-
cem znów i rósł, tobym nie skrzywdził  
tej ryby”. Śpiewam tam też, że jeśli coś  
w Adasiu siedzi i męczy, to prawdopo- 
dobnie na starość Adam to wyjęczy. Prosta  
narracja o tym, że są rzeczy, za którymi  
tęsknimy lub które zrobilibyśmy inaczej, 
ale jesteśmy już tu, w dorosłości, i nie 
ma przebacz… Ale generalnie fragmenty 
o mnie wprost to wyjątki w mojej twór-
czości.

Ale śpiewasz nie tylko swoje teksty. Jak 
to się stało, że wziąłeś na warsztat wier- 
sze białostockich poetów?
– Bardzo lubię poezję, ona we mnie moc-
no rezonuje. Do wielu tekstów, na przy- 
kład Wiesława Szymańskiego, podcho- 
dziłem wielokrotnie. Są one zupełnie  
„niepiosenkowe”, bardzo trudno do nich  
napisać melodię. Ale za to bardzo łatwo  
było mi w nich „zaczepić” temat miłości.  

Przykładowo tekst „Joannie w dniu uro- 
dzin”, który Szymański napisał dla swojej  
żony, bardzo do mnie przemawia poprzez  
szczerość w miłości. To przepiękny tekst 
o oddaniu na dobre i na złe. W każdym 
wersie tego wiersza odnalazłem bezkre-
sną miłość, którą od razu poczułem – 
bo to uczucie, które doskonale znam.

Czyli to swego rodzaju wytrych do śpie-
wania o miłości!
– Tak. Kiedy ten numer śpiewam, zawsze 
zerkam na moją partnerkę życiową, któ-
ra zresztą bardzo lubi tę piosenkę. Gram 
ją na każdym koncercie, bo mogę w ten 
sposób powiedzieć to, co trzeba, temu, 
komu trzeba, a jednocześnie pozostać 
nadal w jakimś sensie trzecioosobowym 
narratorem.

W Twojej narracji mocno czuć sympatię 
i czułość do Twoich nie zawsze postępu-
jących racjonalnie, często za to błądzą-
cych bohaterów.
– Nie wiem, czy mam czułość, ale ogólnie 
mam wysoko rozwinięta empatię i wraż-
liwość na drugiego człowieka. Na przy-
kład zawsze czuję problem z nazwaniem 
swoich bohaterów – których przecież mu- 
szę jakoś nazwać dla potrzeb narracji! –  
imionami popularnymi wśród moich zna- 
jomych, żeby nie odnosili tego do siebie. 
Na pewno tworząc, nie chcę oceniać, nie  
chcę też zamykać fabuły. Zostawiam furt- 
kę, żeby to była jednak opowieść niepo-
kolorowana, żeby każdy sam mógł sobie  
ją pokolorować. Staram się unikać bez-
pośredniego pisania o tym, co jest dobre,  
a co niedobre. Jest to możliwe dzięki iro- 
nii – ona pozwala na pominięcie wątku  
oceny, ale pokazanie, po której stronie 
stoi autor.

Dziękuję za rozmowę.
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Fotografuję z ciekawości
Z Piotrem Niedźwiedziem, białostockim fotografem, którego wystawę 

„Ostatni przystanek” można oglądać w M-GCKiS w Choroszczy od 
18 stycznia, rozmawiamy o fotografii analogowej, magii dziejącej się 

w ciemni oraz o sentymentalnych podróżach w czasie.

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Po co Panu fotografia?
– Żeby zająć wolny czas. Ja zacząłem foto- 
grafować z ciekawości. Oglądałem dużo  
zdjęć, okazało się, że mi się to podoba,  
więc postanowiłem sam spróbować. To  
były lata 90., więc oczywiście zaczynałem 
od aparatów analogowych: tak zwanych 
małpek i różnych rosyjskich sprzętów. 
Fotografowałem wtedy okazjonalnie: wy-
cieczki, jakieś wygłupy z kolegami i tak 
dalej, nie bardzo zwracając uwagę na to, 
co robię. Potem miałem dłuższą przer- 
wę, ale kilkanaście lat temu wróciłem 
do zdjęć i tak już zostało.

Wtedy były już aparaty cyfrowe.
– Tak, wtedy zacząłem robić zdjęcia lu-
strzanką. Ale po paru latach uświadomi-
łem sobie, że w domu gdzieś mogą być 
jeszcze te moje stare sprzęty. Wprawdzie 
ich wtedy nie znalazłem, ale kupiłem sobie 
aparat Zenit i zrobiłem nim parę rolek, 
a potem poszukałem sobie już czegoś lep-
szego i od tego czasu fotografuję głów- 
nie na filmie – 80 procent moich zdjęć 
to zdjęcia analogowe.

Dlaczego fotografowie sięgają dziś po  
analogi?
– Ja robię to przede wszystkim po to, żeby 
przedłużyć sobie proces twórczy. Poza  
tym zawodowo zajmuję się komputerami, 
dlatego kolejne godziny siedzenia przed 
ekranem nie byłyby dla mnie atrakcyjne. 
Fotografia analogowa, bezkomputerowa, 
daje dużo frajdy – masz wtedy poczucie 
robienia czegoś manualnego, czegoś wła-
snego, bez Photoshopa, bez efekciarstwa. 
Dysponujesz też tylko na przykład 36 klat- 
kami. Less is more [mniej znaczy więcej]. 
Poza tym charakter filmu analogowego,  
zwłaszcza czarno-białego, jest dla mnie  
niepowtarzalny, mimo że istnieją sposo- 
by, żeby „podrobić” go elektronicznie, ale 
to nigdy nie to samo. Do tego fotografia  
analogowa kojarzy mi się z młodością, 
więc jest to dla mnie de facto jakaś pró-
ba odtworzenia vintage’owych czasów.

Cały proces, od wywołania filmu po od-
bitki – to wszystko robi Pan sam. Jak 
to po kolei wygląda?
– Oczywiście zaczynamy od założenia  
filmu. Po tym, jak już zrobimy zdjęcia, 
zwijamy film w aparacie, wyjmujemy go  
i wchodzimy do ciemni.

Dla naszego pokolenia to dość oczywisty 
proces, ale gdyby miał to Pan wytłuma-
czyć młodszym: czym jest ciemnia?
– Ciemnia to po prostu pomieszczenie, 
w którym nie ma światła – w mieszkaniu  
najczęściej i najłatwiej robi się ją w ła- 
zience. Istnieje też na przykład rękaw  
ciemniowy, czyli rodzaj bardzo ciemnej  
torby, do której wkładamy same ręce. Za- 
sadniczo chodzi o to, żeby nie było tam  
żadnego światła, żeby nie naświetlić filmu,  
bo każda ekspozycja kliszy na światło  
równa się utracie całej pracy. Materiały  
fotograficzne, które rejestrują obraz, są po  
prostu ze swojej natury wrażliwe na światło.

Jak więc wywołać kliszę?
– Żeby „wywołać kliszę”, czyli wywołać 
tak zwany obraz utajony, używa się świa-
tłoszczelnego pojemnika o nazwie koreks, 
w którym umieszczamy szpule z wcześ- 
niej nawiniętym na nie filmem. Następ- 
nie stosujemy kolejno kąpiele, w takich  
płynach chemicznych jak wywoływacz  
i utrwalacz. Z punktu widzenia filmu  
proces przebiega bez dostępu do światła. 
Po „zabiegach” w koreksie film jest goto- 
wy do wyjęcia i można już go obejrzeć  
przy świetle. To właśnie wtedy po raz  
pierwszy widzimy, co nam wyszło na zdję- 
ciach. W taki sposób otrzymujemy obraz  
negatywowy – czyli to, co jest normalnie 
białe, widzimy jako czarne i na odwrót. 
Jest on zazwyczaj mały, ma wymiary 
24×36 milimetrów.

Czyli mamy już wywołany film, ale prze-
cież docelowo chcemy trzymać w rękach 
papier z naszym zdjęciem. Co robimy 
dalej?
– Żeby z kliszy zrobić „prawdziwe, papie-
rowe zdjęcie” – które fachowo nazywa się 
odbitką – musimy film umieścić w po-
większalniku, czyli swego rodzaju rzutni-
ku, który powiększa nam obraz i dokonuje 
jego projekcji na papierze światłoczułym. 
Jego też nie można, oczywiście, wysta-
wiać na światło, ale tu jest trochę łatwiej, 
bo papiery fotograficzne zazwyczaj są 
„ślepe” na światło czerwone, więc na tym 
etapie możemy sobie ciemnię oświetlić 
czerwoną żarówką. Wracając do powięk- 
szalnika, to taki vintage Photoshop – to  
tu wykonujemy edycję zdjęcia, ustawia- 
my ostrość, kadrujemy je, rozjaśniamy,  
przyciemniamy i tak dalej. Potem znów  
używamy płynów – wywoływacza, prze-
rywacza i utrwalacza, w których kolejno  
zanurzamy naświetlony papier, i wtedy 
pojawia się obraz. Na koniec wystarczy 
wysuszyć odbitkę i zdjęcie gotowe.

Wprawdzie zdjęcia z Pana wystawy 
„Ostatni przystanek”, którą 18 stycz-
nia otworzy M-GCKiS w Choroszczy, 
były drukowane cyfrowo, ale robił je  
Pan aparatem analogowym. Mówi Pan 
o tej wystawie, że to próba odtworzenia  
Pańskich wspomnień z dawnych czasów, 
kiedy dużo czasu spędzał Pan na dwor-
cu i jego okolicach, czekając na autobus.
– Lubię w ramach hobby zwiedzać Bia-
łystok – biorę aparat, chodzę po mieście 
i fotografuję rzeczy, które wywołują moje 
zainteresowanie. Mam w komputerze ze-
skanowanych około 200 filmów. I kiedy 
pewnego razu zacząłem je przeglądać,  
zorientowałem się, że podświadomie zwra- 
cam uwagę na miejsca czy rzeczy, które  
kojarzą się z PRL-em, bo okazało się, że  
mam naprawdę sporo właśnie tego typu  
zdjęć. Dlatego na tej wystawie pozwoliłem 
sobie na sentymentalną podróż w prze-
szłość.

Pytanie na koniec: czy każdy może zo-
stać fotografem?

– Tak. To tylko kwestia, czy się chce to ro-
bić, czy nie. W obecnych czasach prawie 
każdy ma telefon z aparatem, a naprawdę  
nie trzeba mieć od razu lustrzanki, bo  
zdjęcia można robić wszystkim: na przy- 
kład właśnie telefonem czy tanim apara-
tem. Podstawowa rzecz to dużo fotogra-
fować i nie poddawać się, nie popadać 
w perfekcjonizm. Trzeba pamiętać, że to  
trening czyni mistrza.

Wernisaż wystawy Piotra Niedźwiedzia  
„Ostatni przystanek” odbył się 18 stycz- 
nia 2023 roku, w Miejsko-Gminnym Cen- 

fot. Maciej Mikołajczak

trum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wy-
stawę można było obejrzeć do 10 lutego. 

W dniach 8–9 lutego Piotr Niedźwiedź 
poprowadził w M-GCKiS warsztaty z cy- 
janotypii – jednej z pierwszych i najprost- 
szych szlachetnych technik fotograficz- 
nych. Podczas zajęć uczestnicy – zarówno  
dorośli, jak i dzieci – przekonali się, że  
ta pozornie techniczna dziedzina może  
być bardzo malarska i plastyczna. Każdy  
z uczestników stworzył swoją nietuzin- 
kową, unikalną odbitkę.
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Warsztaty przyrodnicze  
inspirowane fotografią

 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

W grudniu Miejsko-Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Choroszczy gościło  
wystawę jednego z najbardziej uznanych 
białostockich fotografików: Jerzego Fedo-
rowicza. W przestrzeni M-GCKiS można  
było zobaczyć niesamowite pejzaże i pa-
noramy, których tematem przewodnim 
były rozlewiska Narwi. Wystawę można  
było odwiedzać do 13 stycznia 2023 r.

10 i 11 stycznia placówkę odwiedzili  
uczniowie Szkoły Podstawowej w Cho- 
roszczy. Podczas spotkania instruktorka  
Katarzyna Magdziak przeprowadziła warsz- 
tat malowania akwarelą inspirowany wy-
stawą. Powstało mnóstwo nietuzinkowych 
pejzaży według indywidualnych pomy-
słów dzieci.

Natomiast 12 stycznia W Centrum gościli  
pracownicy Narwiańskiego Parku Naro- 
dowego: Magdalena Kowalewska i João  
Matos da Costa. Zapoznali uczniów szkół  
z Choroszczy oraz ze Złotorii z działalno- 
ścią parku oraz Ośrodka Edukacji Przy-
rodniczej Młynarzówka. Uczniowie wy-
konywali maski owadzie i poznawali cykl 
życia owada, pracując z mikroskopami.

Spotkanie autorskie 
z Celiną Mioduszewską

 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy  

25 stycznia w murach M-GCKiS zapano-
wała literacka aura. W związku ze spotka- 
niem autorskim w holu wystawienniczym  
zagościli koneserzy i koneserki dobrej  
książki z gatunku prozy i poezji. Przyszli  
posłuchać Celiny Mioduszewskiej – au-
torki zarówno wierszy, jak i powieści.

Podczas spotkania opowiadała ona o swo- 
jej twórczości, warsztacie pisarskim, dro-
dze do tego, co już osiągnęła, i o tym, co  
przed nią. Recytowała też swoje wiersze. 
Spotkanie  było połączone z inauguracją 
wspólnych spotkań przy kawie i książce, 
czyli spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Do jego grona można dołączyć w każ- 
dym momencie!

Artyści starego kina
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy  

zaprasza na wystawę Tomasza Brańskiego pt.: „Artyści starego kina”.

Tekst i grafika: M-GCKiS w Choroszczy

Zaprezentowane prace to najbardziej zna- 
ne karykatury wykonane przez Brańskie- 
go, układające się w kolekcję portretów  
artystów starego kina: m.in. Zuli Pogo-
rzelskiej, Marii Malickiej czy Poli Negri. 
Wystawa wisi w holu wystawienniczym 
M-GCKiS w Choroszczy. Można ją oglą-
dać do 3 marca, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach 9–19. 

W związku z wystawą M-GCKiS Kamil  
Śleszyński, ceniony podlaski fotograf, re- 
alizują materiał filmowy o starym cho-
roskim kinie Zdrowie. Bohaterem filmu  
jest pan Zdzisław Konopko – pracujący  
niegdyś jako operator kina w Choroszczy.  
Jak wspomina pan Zdzisław: „W naszym  
kinie były dwa projektory i moja praca  
polegała na tym, że kiedy kończyła się  
jedna taśma filmu, przekładało się ją na  
drugi projektor, żeby nie było przerwy 
w wyświetlaniu. Przerwa zdarzała się, kie- 
dy na przykład taśma pękła. Wtedy na  
sali słychać było gwizdy i tupanie!”. 

Film będzie można oglądać podczas  
wystawy.
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Kolejne powołanie  
Eryka Kajewskiego

 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Selekcjoner reprezentacji Polski w futsalu  
do lat 19 ogłosił listę powołanych zawod- 
ników na zgrupowanie w Pruszkowie oraz  
dwumecz z reprezentacją Francji, który  
odbędzie się 21 i 22 lutego w Colmar  
we Francji. Zgrupowanie rozpocznie się  
18 lutego. W gronie powołanych znala- 
zło się dziesięciu zawodników z Futsal  
Ekstraklasy i I Ligi Futsalu – w tym  
choroszczanin Eryk Kajewski. Serdecz- 
nie gratulujemy Erykowi dotychczaso-
wych osiągnięć oraz życzymy dalszych 
sukcesów sportowych i realizacji marzeń.

Rozgrywki Ligi Halowej 
w Choroszczy

 
Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Spor- 
tu w Choroszczy już po raz ósmy orga-
nizuje Ligę Halową o puchar Dyrektora  
M-GCKiS. Zgłosiło się do niej sześć dru-
żyn: LZS Izbiszcze, LZS Zaczerlany, LZS  
Choroszcz, Kopnij  Babkę w Czapkę, FC 
Dziady, Dobrzyniówka. Zespoły grają sys- 
temem każdy z każdym plus rewanże,  
a mecze trwają dwa razy po 15 min. Sy- 
tuacja w tabeli wygląda bardzo ciekawie,  
ponieważ strata czwartego miejsca do  
pierwszego wynosi jeden punkt. Przewo-
dzą LZS Izbiszcze z 16 oczkami na kon- 
cie, ale tyle samo punktów ma drużyna  
Kopnij Babkę w Czapkę, lecz ma słabszy 
bilans bramkowy. O trzecie miejsce wal- 

czą LZS Choroszcz z FC Dziady, którzy  
mają tyle samo punktów na koncie – po  
15. Tabelę zamyka Dobrzyniówka z ze- 
rowym bilansem punktowym, a przed  
nimi są LZS Zaczerlany z dziewięcio-
ma oczkami. Prowadzona również jest  
klasyfikacja najlepszego strzelca, bram- 
karza i zawodnika turnieju. Najlepsi  
zawodnicy w tych kategoriach wybiera-
ni są przez sędziów po każdym meczu. 
W sobotę, 18 lutego 2023 r., ok. godz. 
19.00, w Szkole Podstawowej w Cho-
roszczy odbędzie się zakończenie i wte-
dy poznamy zwycięzców tegorocznej 
Ligi Halowej.

Nazwa drużyny Mecze Pkt Bramki Bilans
1. LZS Izbiszcze 8 16 36–20 + 16
2. Kopnij Babkę w Czapkę 8 16 32–25 + 7
3. LZS Choroszcz 8 15 36–35 + 1
4. FC Dziady 8 15 34–26 + 8
5. LZS Zaczerlany 8 9 24–33 – 9
6. Dobrzyniówka 8 0 14–37 – 23

Choroszczańskie kluby 
dziękują za wsparcie

Choroszcz sportem stoi – to nie przesada. W Gminie Choroszcz 
działa wiele klubów i organizacji sportowych, i to od lat. 

Choroszczańskie LZS-y na przykład to ponad 70-letnia piękna tradycja. 
Niegdyś narciarstwo, a od lat także kolarstwo w Gminie Choroszcz 
mają swoje ugruntowane miejsce. Związana z historią i osiągająca 

mistrzowskie wyniki jest – sławna na cały kraj – Retro Liga. 
W ostatnich latach powstają też nowe stowarzyszenia sportowe. 

Wszystkie one są wspierane przez samorząd rozmaitymi dotacjami. 
W ostatnim czasie dwa kluby: Narew Choroszcz i Lambada 

Choroszcz postanowiły podziękować za udzielaną gminną pomoc.
 

Tekst i foto: UM

Przypomnijmy, „Lambada Choroszcz” na  
2022 rok otrzymała od Gminy Choroszcz  
dotację w wysokości 23 750 zł – na zada- 
nie pt.: „LAMBADA GIRLS 2022”. Z kolei  
Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew  
Choroszcz”, na realizację zadania pt.: „Pro-
mowanie trzeźwego stylu życia w Gminie 
Choroszcz poprzez działania sportowe 

z zakresu piłki nożnej” na 2022 roku otrzy-
mał dotację w wysokości 100 950 zł. 

Oba kluby, dzięki wsparciu z Gminy 
Choroszcz, mogły realizować swoje co-
dzienne zadania sportowe: ulepszać ofertę 
treningów młodych pokoleń choroszczan, 
usprawniać metody pracy, podążać ku  
nowoczesnym środkom dydaktycznym, 
stosując innowacje – a przede wszystkim: 
wzmacniać pozytywne sportowe odziały-
wania na choroszczańską młodzież, ucząc 
ją jak najlepszych sportowych postaw.

Wszystkim klubom i organizacjom spor-
towym działającym na terenie Gminy 
Choroszcz życzymy jak najbardziej saty- 
sfakcjonujących osiągnięć, pięknych wy-
granych, ale też porażek owocujących mą-
drością. Nade wszystko jednak sportowej 
determinacji i niezłomności w przekra-
czaniu tego, co wydawało się dotąd nie-
możliwe. 
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Nasze strony internetowe 
i portale społecznościowe

M-GCKiS w Choroszczy
 

www.kultura.choroszcz.pl
www.facebook.com/

mgckis.choroszcz
 

www.youtube.com/user/
MGCentrumKultury

 
Biblioteka w Choroszczy

 
www.biblioteka.choroszcz.pl

www.facebook.com/
bibliotekachoroszcz/

 
Gazeta w Choroszczy

 
www.gazeta.choroszcz.pl

www.facebook.com/
gazetawchoroszczy/

 

Zapraszamy do obserwowania!

Bieg z okazji  
wyzwolenia Choroszczy

Burmistrz Choroszczy wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy zapraszają 18 lutego 2023 roku do udziału  

w tegorocznym Biegu z Okazji Wyzwolenia Choroszczy  
oraz kibicowania biegaczom. 

Tekst i foto: M-GCKiS w Choroszczy

Bieg rozpocznie się o godz. 12.00 na Rynku  
11 Listopada. Trasa wynosi ok. 9,5 kilome- 
tra i wiedzie ulicami: Rynek 11 Listopa-
da, Białostocką w kierunku Sienkiewicza, 
ścieżką rowerową wzdłuż Szosy Kruszew- 
skiej, ulicami Zastawie I, Zastawie II,  
Dominikańską i do mety na Rynku 11 Li-
stopada (mapka obok).

Zgłoszenia będą możliwe (pod warun-
kiem dostępności miejsc) w biurze zawo-
dów ulokowanym przy punkcie Startu/
Mety na Rynku 11 Listopada w Chorosz-
czy, od godziny 9:30 do godz. 11:15. Mi-
nimalny wiek zawodnika biorącego udział 
w biegu to 15 lat. 

Wpisowe w dniu biegu wynosi 70 zł, a na  
każdego uczestnika, bez względu na wy-
nik, będzie czekał pakiet startowy: numer  
startowy + chip do pomiaru czasu + agraf- 
ki, pamiątkowy medal oraz gadżet spor-
towy. Każdy uczestnik otrzyma również 
po biegu ciepły posiłek. 

Marek Piekarczyk 
w M-GCKiS

 
Wokalista i autor przyjedzie 7 marca do Choroszczy  

na spotkanie w ramach swojego programu profilaktycznego  
„Zwierzenia kontestatora”. Zagra też największe przeboje –  

swoje i innych uznanych polskich artystów.

Tekst: M-GCKiS w Choroszczy

Marek Piekarczyk to uznany polski wo-
kalista, autor tekstów, a także osobowość 
telewizyjna, autorytet kilku pokoleń i au- 
tor książki autobiograficznej wydanej 
w 2014 roku przy współpracy z Leszkiem 
Gnoińskim. Artysta jest znany z wystę- 
pów w zespole rockowym TSA, którego  
był wieloletnim wokalistą, od lat prowa-
dzi też solową działalność artystyczną.  
Zasiada jako juror w programie TVP2  
„The Voice of Poland”, a w 2019 roku zo- 
stał jurorem I edycji programu „The Voice 
of Senior”.

Program profilaktyczny „Zwierzenia kon- 
testatora” to trwające około 60 minut  
spotkanie, podczas którego Piekarczyk  
w sposób zaskakujący, wzruszający i z hu- 
morem wprowadza słuchaczy w 35 lat  
swojego bujnego życia. To podróż w cza-
sie, a jednocześnie głośne wyznanie ar-
tysty, jak ważny jest dla niego człowiek, 
rodzina, dom, miłość, szacunek dla dru-
giego człowieka. Podczas spotkania pan 
Marek porusza także trudne tematy za- 
warte w jego książce, a związane z uzależ-
nieniem od alkoholu, narkotyków i tyto-
niu. Opowie o swoich doświadczeniach, 
przeżyciach i spotkaniach z ludźmi uza-
leżnionymi i jak to wpłynęło na ich życie. 

Po spotkaniu odbędzie się koncert arty- 
sty. W repertuarze oprócz utworów Pie-
karczyka i zespołu TSA zawarte są pio- 
senki wielkich polskich artystów, takich  
jak: Tadeusz Nalepa, Krzysztof Klenczon, 
Andrzej Zaucha, zespołów: Niebiesko-
-Czarni czy odnalezione piosenki Bog-
dana Łyszkiewicza z zespołu Chłopcy 
z Placu Broni.

Na wydarzenie zaprasza 9 marca Miejsko- 
-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy.  

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00,  
a koncert o godz. 19:00. Wstęp na oba  
wydarzenia jest bezpłatny dzięki dofinan-
sowaniu z Gminy Choroszcz w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na te-
renie Gminy Choroszcz.

Fot. Kasia Rogalska
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