
24.12.2016 - wigilia /katolicka/, pasterka o 24:00 
transmitowana przez TTR

25-26.12.2016 - Boże Narodzenie /katolickie/
26.12.2016 - odpust św. Szczepana Męczennika
27.12.2016 - 18:00 - opłatek parafii katolickiej 

w Choroszczy
29.12.2016 - 9:00 - sesja budżetowa RM /zob. TTR/

01.01.2017 - Nowy Rok, Światowy Dzień Pokoju
/imieniny Mieczysławy i Mieczysława/

06.01.2017 - Trzech Króli, wigilia /prawosławna/
07-08.01.2017 - Boże Narodzenie /prawosławne/

15.01.2017 - XXV Finał WOŚP, refendum 
ws. lotniska na Podlasiu
21.01.2017 - Dzień Babci

22.01.2017 - Dzień Dziadka
              02.02.2017 - Ofiarowanie Pańskie

Z  KALENDARZA

Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2006 – 2009 na ferie zimowe 
organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 
a współfinansowane przez Urząd Miejski w Choroszczy.

Zapisy na pierwszy turnus 23 – 27.01.17 od 9 stycznia od 09:00 pod nrem tel.  
725 357 788. Zapisy na drugi turnus 30.01 – 03.02.17 od 16 stycznia od 09:00 
pod nrem tel. 725 357 788.
Karty kwalifikacyjne wraz z oświadczeniami do pobrania na stronie 
www.kultura.choroszcz.pl oraz w biurze M-GCKiS od 9 stycznia.. W programie 
m.in., wyjazd do Muzem Wsi Podlaskiej, pływanie w Parku Wodnym Tropikana, 
seans w kinie Helios, zabawa w Fikolandzie i Fabryce Misia, warsztaty 
w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Szczegółowy program wraz z kosztami 
udostępniony będzie 5 stycznia 2017. Ilość miejsc ograniczona.             M-GCKiS

Ferie zimowe 2017 z M-GCKiS 

Kabaret pod Wyrwigroszem
26 lutego w Choroszczy!
szczegóły od stycznia na kultura.choroszcz.pl

Debiutancka płyta Chóru Kameralnego pod dyr. Małgorzaty Olechno jest 
pełna polskich kolęd. Cena krążka to zaledwie 10 zł. Do nabycia w Miejsko-

Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Polecamy!
Patronem medialnym płyty jest „Gazeta w Choroszczy”.

Chór powstał w styczniu 2010 roku przy obecnym Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. Śpiewają w nim mieszkańcy Choroszczy, 
pasjonaci muzyki chóralnej. Dyrygentem chóru jest Małgorzata Olechno.
W repertuarze zespołu znajdują się wielogłosowe utwory sakralne i świeckie 
kompozytorów różnych epok, pieśni patriotyczne oraz kolędy. 
Wiele utworów zostało skomponowanych specjalnie na potrzeby Chóru 
Kameralnego przez Łukasza Olechno. Chór chętnie koncertuje i bierze udział 
w konkursach. W 2015 roku chórzyści wyśpiewali Nagrodę Główną na IV 
Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Jeszcze Polska nie 
zginęła" w Mońkach, a w 2016 chór zajął II miejsce na XXVIII Fes�walu Pieśni 
Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Białymstoku.
W  n a g r a n i a c h  w  P o l s k i m  R a d i o  B i a ł y s t o k  w z i ę l i  u d z i a ł :
soprany: Anna Łuszcz, Magdalena Mieńko, Monika Pawłowska, 
Janina Romanowska, Krystyna Sosnowska, Irena Surmacz, Teresa Wasilewska;
alty: Barbara Chańko, Ewa Jaszczołt, Bożena Molska, Teresa Popko, 
Elżbieta Skindzier, Barbara Wiszowata;
barytony: Bogusław Kraszewski, Mirosław Strzelecki, Janusz Tomaszczyk, 
Łukasz Olechno – gościnnie.               Red.

Z okazji nadchodzących uroczystości 
Narodzenia Pańskiego i Świętej Bożej Rodzicielki 
rozpoczynającej nowy rok w imieniu kapłanów 

posługujących w choroszczańskiej parafii składam 
serdeczne życzenia: 

obfitych łask Bożych, nieustannej opieki 
Matki Najświętszej, zdrowia, 

potrzebnych sił fizycznych i duchowych 
oraz lepszego 2017 roku 

- z pamięcią w modlitwie ks. prob. Leszek Struk

Obfitości Bożej Łaski, która zeszła na świat w 
Betlejem, życzę wszystkim Mieszkańcom Choroszczy 

i Gminy w te świąteczne dni oraz w Nowym Roku 
2017. 

Ks. Andrzej Bołbot

Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnej 
atmosfery, szampańskiej zabawy sylwestrowej 

i Nowego 2017 Roku bogatego w zdrowie, szczęście, 
dobre wiadomości i inspiracje kulturalne

- życzą Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Sportu  
oraz redakcja „Gazety w Choroszczy”
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W piątek 11 listopada cała Choroszcz była pięknie przystrojona 
flagami i śniegiem dekorującym dachy i drzewa na styl 
zakopiański. O 9:30 w kościele św. Jana Chrzciciela i św. 
Szczepana Męczennika odbyła się uroczysta msza św., homilię 
wygłosił ks. proboszcz Leszek Struk. W nabożeństwie 
uczestniczyły liczne poczty sztandarowe reprezentujące szkoły, 
organizacje pozarządowe – w tym parafialne oraz OSP z całej 
gminy. Po mszy za ojczyznę na Rynku 11 Listopada u stóp 
Pomnika Niepodległości z 1934 odbył się  apel.

Obok pocztów sztandarowych wspaniale defilujących pod 
komendą Tadeusza Lewkowicza nie zabrakło asysty rady 
parafialnej w strojach nawiązujących do trynitarstwa, a straż 
przy pomniku pełniły zuchenki, zuchy, druhny i druhowie 
z dwóch choroszczańskich drużyn: 
I Choroszczańskiej Zuchowej Gromady Obronnej „Skarby Ziem” 
(dodajmy – to pierwsza obronna gromada zuchowa w kraju!) 
oraz I Choroszczańskiej Drużyny Harcerskiej „Solum” im. Elżbiety 
Zawackiej ps. „Zo”. Pomnik był pięknie przystrojony przez Urząd 
Miejski flagami, a obywatele zadbali, by tego dnia od rana paliły 
się przy nim znicze.
Nawiązując do tradycji II RP, kiedy to od 1919 roku bur-
mistrzowie Choroszczy przemawiali na miejskim rynku, orędzie 
wygłosił Robert Wardziński burmistrz Choroszczy. Treść tej 
przemowy publikujemy poniżej:

Szanowni Państwo:
Dostojni Goście, Czcigodni Księża, Drodzy Mieszkańcy, choroska 
młodzieży!
Witam wszystkich Państwa w tym wyjątkowym dniu w historii 
naszego kraju. Cieszę się, że wspólnie tak uroczyście i godnie 
upamiętniamy Święto Niepodległości, które jest jedną 
z najważniejszych i kluczowych dat w historii naszego narodu. 
Jedenasty listopada 1918 roku stał się bowiem osią, szczególnym 
momentem, od którego wyznaczamy polską drogę ku wolności.
Proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej niż w listopadzie 
1918 roku i trwał jeszcze długo później. Najważniejsze jednak, że 
Polacy, od 123 lat walczący o odzyskanie swobody zrozumieli, że 
stają przed jedyną w swoim rodzaju szansą wybicia się na 
niepodległość.
I szansę tę wspaniale wykorzystali. Uczynili to dzięki zaufaniu 
i wspólnej pracy oraz odrzuceniu jednostkowych interesów na 
rzecz dobra wspólnego. Dziś – dzięki nim – my możemy cieszyć 
się wolnością. To dzięki nim – mądrym przywódcom, oddanym 

Wydawca: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, Dyrektor: Przemysław Waczyński
Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 19.12.2016 r.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści 
komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania, 
zmiany tytułów i nadawania śródtytułów, redakcja nie odsyła nadesłanych 
materiałów i nie odpowiada za treści komercyjne publikowane w wydaniu oraz 
zamieszczone inserty (wkładki).

Od lat w trosce o środowisko 
„Gazeta w Choroszczy” 
drukowana jest na papierze ekologicznym

bohaterom nawet nie wyobrażamy sobie sytuacji, że wolności 
moglibyśmy być pozbawieni. Nie wiemy, jak to jest jej nie mieć. 
Wierzę więc w to, że każdy z nas pamięta, że tak ofiarnie 
wywalczona wolność została nam dana, ale i zadana – aby ją 
utrzymać, trzeba ją pielęgnować. Aby kiedyś nasi następny byli 
równie dumni z nas, tak jak my jesteśmy dumni z naszych 
przodków-Bohaterów. Nie straćmy tego wyjątkowego daru: 
pamięci o nich i wolności od nich otrzymanej. Wszystkim nam 
tego życzę.

Następnie rozpoczęła się ceremonia złożenia kwiatów i zniczy 
pod Pomnikiem Niepodległości z unikatowym na skalę kraju 
orłem legionowym. Kwiaty złożyły liczne delegacje, w tym 
Robert Wardziński burmistrz Choroszcz, Beata Marlena Jeżerys 
przewodnicząca Rady Miejskiej, Grzegorz Gabrian zastępca 
burmistrza, przedstawiciele posłów na Sejm PR Jarosława 
Zielińskiego i Krzysztofa Jurgiela, koło gminne Prawa 
i Sprawiedliwości oraz radny powiatowy, delegacja Zarządu 
Gminnego ZOSP RP, Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby”, 
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej im. dra Stanisława Deresza, delegacja Związku 
Sybiraków – Koła Terenowego nr 15. 
Kwiaty złożyli również zuchy i harcerze z Choroszczy, Klub 
Abstynenta „Wolność”, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość 
Skała, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Koło Emerytów 
i Rencistów nr 15, najliczniejsza delegacja Zespołu Szkół 
w Choroszczy obejmującego Szkołę Podstawową im. H. 
Sienkiewicza, Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Kruszewie, bardzo liczna delegacja Przedszkola 
Samorządowego im. Jana Pawła II, przedstawicielki Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej, przedstawiciele Zakładu Energetyki 
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, zarządu i mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w Choroszczy, delegacje choroszczańskiego oddziału Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców Krwi, Spółdzielni Kółek 
Rolniczych, choroszczańskiego oddziału Banku Spółdzielczego w 
Białymstoku, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Koło 
w Choroszczy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy.
Na zakończenie wydarzenia zorganizowanego przez Urząd 
Miejski i M-GCKiS w Choroszczy przy wsparciu parafii katolickiej 
ks. proboszcz Leszek Struk poprowadził modlitwę Anioł Pański, 
zostały odczytane listy parlamentarzystów skierowane do 
mieszkańców gminy a uczestnicy zostali serdecznie zaproszeni 
na kolejne wydarzenia patriotyczne odbywające się 
w Choroszczy. 

WJC, fot. KG/M-GCKiS

odkryć ostatnich lat. Dotąd znaleziono zaledwie trzy podobne 
nominały. Interesujące jest to, że denar złożony jest z rewersów 
dwóch różnych monet, co wynika najprawdopodobniej z omyłki 
podczas wybijania.
Ciekawy i godny zauważenia jest również fakt, iż podobne 
znalezisko nie byłoby aż tak sensacyjne, gdyby zostało 
odnalezione w środkowej części kraju, w okolicach osad, skąd 
wywodził się ród Piastów. Odnalezienie monet na Podlasiu, 
w okolicach Złotorii, może świadczyć o tym, że rzeki Narew 
i Supraśl były szlakiem handlowym.
Na wernisaż wystawy przybyło wielu pasjonatów historii. 
Wśród nich byli obecni mieszkańcy wsi Złotoria i gminy 
Choroszcz. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. 
Dla wszystkich jest to ważny, historyczny moment.
Wystawę w Oddziale Historycznym Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku (przy ul. Warszawskiej) można zobaczyć do 31 
stycznia 2017 roku.

tekst i foto KG/M-GCKiS

16 listopada 2016 roku w Oddziale Historycznym Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy „Skarb 
ze Złotorii”. Wśród prezentowanych eksponatów najjaśniej lśni 
denar Bolesława Chrobrego z XI wieku.

W okolicach Złotorii, wczesną wiosną tego roku, przypadkowy 
przechodzień natrafił na zabrudzone monety. Znalezisko 
przekazał do Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że są to 
wczesnośredniowieczne nominały. 
Kwietniowe prace archeologów przyniosły dalsze odkrycia, a 
wśród numizmatów był również denar Bolesława Chrobrego z XI 
wieku – znalezisko niecodzienne i unikatowe na skalę całego 
kraju.
Wystawa prezentuje blisko 230 monet z tamtego okresu, 
pochodzących z różnych krajów Europy Zachodniej. Poza nimi 
odkryto srebrne odważniki oraz wyroby ceramiczne, którymi 
zabezpieczono kosztowności. Denar Bolesława Chrobrego to 
prawdziwa perła numizmatyczna. Zaliczany jest do największych 

Święto Niepodległości A.D. 2016 

Skarb ze Złotorii w Muzeum Podlaskim 

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech przyjście na świat Chrystusa przyniesie radość, pokój, nadzieję i miłość

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/trwa-nabor-wnioskow-na-stypendia-edukacyjne-za-rok-szkolny-20152016.html
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Wojewoda Podlaski wręczył prawie 80 działaczom 
i działaczkom stanu wojennego medale „Chwała 
Niepokornym”. 
Wśród wyróżnionych był także Jacek Kajetan 
Romanowski z Choroszczy, który działał w tym 
trudnym czasie w opozycji, a obecnie nieraz możemy 
przeczytać jego teksty na łamach naszego lokalnego 
czasopisma. Został też odznaczony medalem „XXX-
lecia Solidarności” ks. Czesław Walentowicz - 
posługujący w choroskiej parafii w latach 1986-90. 
Gratulujemy odznaczenia! Fotorelacja z wydarzenia 
dostępna jest na stronie gazeta.choroszcz.pl.

tekst i fot. MGCKiS

* Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu reprezentatywnego wynosi 11,31%, przy 
następujących założeniach: całkowita stopa kredytu 22 300 zł, okres spłaty 69 rat, oprocentowanie zmienne 2,99%, całkowity koszt kredytu 6 236,17 zł, w tym prowizja 4 237,00 zł, opłata przygotowawcza 0 zł, 
suma odsetek 1 999,17 zł, całkowita kwota do zapłaty 28 536,17 zł, 68 rat w kwocie 352,16 zł, ostatnia rata 352,29 zł. 
Ostateczne warunki kredytowe zależą od oceny zdolności i weryfikacji wiarygodności kredytowej członka, co jest jednym z warunków przyznania pożyczki. 
W razie zawarcia umowy pożyczki członkowi przysługuje prawo odstąpienia od niej. Tabela prowizji i opłat Twojej SKOK, tryb składania reklamacji oraz pozostałe informacje dotyczące pożyczki dostępne są w 
Placówkach. TK Finanse Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 25.10.2013 r. jest pośrednikiem Twojej SKOK w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.
Zakres umocowania obejmuje pośredniczenie w czynnościach, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK. W informacji uwzględniono dane z dnia 17.11.2016 r.

Choroszczanin odznaczony medalem „Chwała niepokornym” 
W piątek 9 grudnia 2016 w sali konferencyjnej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbył się Dzień Pamięci 
Ofiar Stanu Wojennego, w 35 rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce.

W pięknej uroczystości wzięli udział m.in. Bohdan Paszkowski 
Wojewoda Podlaski, Barbara Bojaryn-Kazberuk Dyrektor Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Mariola Jadwiga 
Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty, Artur Kosicki doradca Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Klubu Więzionych, 
I nte r n owa nyc h ,  Re p re s j o n owa nyc h  w  B i a ł y m sto ku , 
przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, poczty 
sztandarowe, delegacje szkół oraz liczni zaproszeni goście.

w Nowym 2016 Roku! Wszystkim swoim członkom i sympatykom życzy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

W piątek 20 stycznia odbędzie się pierwszy w nowym 
r o k u  t u r n i e j  s t r ze l e c k i  o r ga n i zo w a ny  p r ze z 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała” i Centrum 
Kultury i Sportu. Turniej zostanie przeprowadzony 
z okazji rocznicy Powstania Styczniowego.

Szczegóły wkrótce na stronach internetowych „Gazety 
w Choroszczy” gazeta.choroszcz.pl oraz Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
kultura.choroszcz.pl.
Turniej zostanie rozegrany na strzelnicy pneumatycznej 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość 
Skała w gmachu Zespołu Szkół w Choroszczy przy ul. 
Powstania Styczniowego 26A. 
Zapraszamy do udziału!

WJ

Turniej Strzelecki
20 stycznia 2017

Wydarzy się: 22 I - Choinka w Klepaczach, 25 I - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
29 I - zabawa karnawałowa dla dzieci w Barszczewie. Więcej na: biblioteka.choroszcz.pl
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Zakończyła się już 15. edycja akcji charytatywnej „Szlachetna 
Paczka”, której celem jest niesienie pomocy przed świętami 
rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym. Dzięki ludziom 
dobrego serca, co roku do takich rodzin trafiają rzeczy, które są 
niezbędne do codziennego funkcjonowania.

W tym roku postanowiliśmy pomóc Pani Basi, która znalazła się 
w trudnej sytuacji materialnej. Zbiórkę głównie organizowaliśmy 
w oddziale przedszkolnym w Złotorii, w ramach współpracy 
nasze siły połączyliśmy ze Szkołą Podstawową w Złotorii, a także 
ze sklepem odzieżowym „Red Rose” w Choroszczy. Dzieci wraz 
z rodzicami chętnie i aktywnie włączyli się  w  niesienie pomocy 
dla Pani Basi. Dzięki temu udało się nam zebrać najbardziej 
potrzebujące rzeczy, m.in. środki czystości czy artykuły 
spożywcze.
Za wszystkie podarunki, za każdy najmniejszy gest z Państwa 
strony serdecznie DZIĘKUJEMY! Jesteśmy pewni, że gdyby nie 
Państwa wrażliwe serca, oraz empa�a w stosunku do innych 
ludzi, a także chęć niesienia pomocy w ten magiczny czas jakim 
jest okres Świąt Bożego Narodzenia, nie udałoby się nam 
uszczęśliwić starszej Pani, która potrzebuje pomocy. Jeszcze raz 
wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, 
że za rok weźmiemy udział już po raz piąty!

Emilia Kołodko

zarówno przez przedszkole, jak też przez rodziców. Będą 
przydatne szczególnie teraz, kiedy szybko zapada zmrok, ale 
także z powodzeniem mogą być wykorzystywane gdy jest cieplej 
– wiosną czy latem. 
Radościom dzieci z podarunku nie było końca – najmłodsi 
natychmiast nakładali na siebie otrzymane od burmistrza 
kamizelki oraz chętnie pozowali do zdjęć. Burmistrz zaś, 
przekazując najmłodszym przydatne podarunki, życzył 
wszystkim bezpiecznych spacerów oraz dobrych oraz 
bezpiecznych świąt.

UM

K o n t y n u u j ą c  i n i c j a t y w ę  B e z p i e c z n e g o  M i ko ł a j a , 
zapoczątkowaną 6 grudnia akcją Policji oraz Gminy Choroszcz, 
polegającą na kontroli kierowców przewożących dzieci do szkół 
z  terenu gminy Choroszcz ,  7  grudnia  e lementami 
odblaskowymi zostały obdarowane dzieci z choroskich 
przedszkoli.

7 grudnia w wielu salach przedszkolnych na terenie gminy 
Choroszcz zrobiło się cytrynowo od kolorów, w związku z wizytą 
burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, który odwiedził 
dzieci i obdarował je odblaskowymi kamizelkami. 
Kamizelki, wykonane w jaskrawych kolorach, zawierają na sobie 
elementy odblaskowe – sympatyczną uśmiechniętą buźkę oraz 
odblaskowe pasy, a po bokach – elastyczne gumki. Aby nie było 
wątpliwości, skąd pochodzą, kamizelki znaczą symbole gminy 
Choroszcz: herb Choroszczy, hasło gadżetów Gminy służących 
bezpieczeństwu: „WIDOCZNY=BEZPIECZNY”, a także z tyłu – 
logo z hasłem „Choroszcz – Nasza Rezydencja”.
Kamizelki służą do noszenia ich na ubraniu wierzchnim – dlatego 
doskonale sprawdzą się podczas spacerów organizowanych 

5 grudnia to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej 
w Kruszewie. Świętujemy wtedy urodziny Marszałka (urodził 
sie 5 grudnia 1867r. w Zułowie), Patrona naszej szkoły. Całą 
uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego, 
następnie było krótkie przemówienie pani dyrektor, 
a następnie księdza proboszcza.

Potem była część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas 
0-I,a po niej odbyło się ślubowanie. Następnie uczniowie 
zaprezentowali inscenizację dwóch pieśni legionowych. 
Najpierw pod okienko przybyli ułani, radośnie witani przez 
panienki z naszej szkoły. Pokrzepieni domowymi przysmakami 
ruszyli do Lwowa, czule żegnani przez dziewczyny. Nie zabrakło 
również trudnych momentów z ułańskiego życia. Jak to na 
wojence się nieraz zdarzało, był i upadek z konia i pohańbienie 
przez kolegów, skreślenie z listy, a często i śmierć. Ofiara z życia, 
którą niejeden żołnierz złożył, przyczyniła się do tego, że żyjemy 
w wolnej Polsce.
Co by tradycji stało się zadość, rodzice uczniów klasy szóstej 
przygotowali pyszny tort urodzinowy. A potem odbyły się 
rozgrywki sportowe(dla spalenia kalorii) i turniej wiedzy 
o Marszałku Piłsudskim – „Jeden z dziesięciu”. Do finału 
zakwalifikowało się 3 uczniów: Jakub Murawski, Jakub 
Kosakowski i Szymon Trypuz. Zwycięzcą został Szymon. 
Gratulujemy.

Katarzyna Cieśluk

Czwarty raz dzieci z przedszkola 
wraz z rodzicami uczestniczą 
w akcji „Szlachetna Paczka”! 

Bezpieczne Mikołajki w choroskich przedszkolach

Święto szkoły 

25 listopada w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II 
w Choroszczy oraz w filii w Barszczewie obchodziliśmy 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci przyniosły 
do przedszkola swoje ulubione pluszowe maskotki i rozpoczęło 
się uroczyste świętowanie.

Z okazji święta misia przygotowaliśmy wiele atrakcji. W sali 
siedziały pluszowe przytulaki, co stworzyło miłą i przyjazną 
atmosferę. Na wstępie wszyscy wysłuchali historii pluszowego 
misia – już ponad 100 lat różne misie towarzyszą dzieciom na 
całym świecie. Dzieciaki, patrząc na prezentację mul�medialną, 
wymieniały, jakie znają Misie oraz poznały kilku nowych 
„przyjaciół” m. in.:  misia Uszatka, Coralgola i  Faziego. 
Poza tym wszyscy wzięli udział w mini quizie o prawdziwych 
niedźwiedziach i całe grupy w nagrodę otrzymały miłe 
niespodzianki w postaci naklejek. 
Poza tym w Barszczewie odbyła się degustacja przysmaku 

Wesołe misie w przedszkolu 

każdego misia, czyli prawdziwego miodku.
Przedszkolaki nauczyły się też piosenki o misiu, a potem 
poszczególne grupy prezentowały swoje umiejętności, 
recytując wiersze i śpiewając piosenki o bohaterze tego dnia. 
Następnie w nawiązaniu do Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 
przedszkolaki dowiedziały się, że mają prawo do tego, żeby się 
bawić (np. misiami), żeby być leczone, jak są chore, żeby się 
uczyć, żeby wypoczywać i nie mogą być bite i poniżane. 
Przede wszystkim jednak mają prawo do tego, żeby być 
kochanymi przez rodziców.
Nagrodą za wspólną zabawę, tańce i uważne słuchanie było 
obejrzenie w „przedszkolnym kinie” bajki „Miś w dużym 
niebieskim domku”. Ten dzień przyniósł dzieciom wiele radości, 
co było można zobaczyć po uśmiechach i opowieściach dzieci, 
które zdradziły, że niektórzy rodzice też mają swoje misie 
z dzieciństwa.

Emilia Rogowska, Anna Białobłocka

Przedszkolakom życzymy wielu radosnych chwil wypełnionych zabawą i nauką
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Dnia 11 listopada obchodzimy w naszym kraju Święto 
Niepodległości. Jest to symbol wiary, walki o wolność oraz 
zwycięstwa. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, 
Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapę Europy. 
Dla upamiętnienia 98. rocznicy tego wydarzenia – 10 listopada 
2016 roku – w naszej szkole – Zespole Szkół w Choroszczy – 
odbyła się uroczysta akademia.

Uczniowie z klas I-III gimnazjum: Dominika Jacejko, Kacper 
Kulesza, Michał Woźniak, Zuzanna Horba, Milena Pawlukowiec, 
Julia Sołowiej, Karolina Januszewska, Gabriela Kopczewska, 
Elżbieta Krysiewicz, Maria Andruszkiewicz, Karolina Jeromin 
i Angelika Siemieniuk pod kierunkiem pani Ewy Zalewskiej 
przygotowali i zaprezentowali społeczności szkolnej montaż 
słowno- muzyczny połączony z prezentacją mul�medialną pt. 
„Drogi do niepodległości”. Program artystyczny przywołał 
najważniejsze wydarzenia związane z utratą niepodległości 
i dążeniami Polaków do jej odzyskania, poczynając od rozbiorów 
poprzez powstania narodowe, Wiosnę Ludów,  I wojnę światową 
aż po dzień 11 listopada 1918 roku.
Informacje historyczne mówiące o blisko półtorawiecznych 
dążeniach kilku pokoleń Polaków do odzyskania, utraconej na 
skutek zaborów niepodległości, były przeplecione wierszami 
upamiętniającymi te wydarzenia. Recytatorzy w podniosły 
sposób przedstawili utwory poetyckie podkreślające nastrój lat 
walki i zmagań z zaborcami oraz przybliżające postacie osób 
związanych z pamiętną rocznicą. Smutne strofy wierszy 
przeplatały się z brzmieniem pieśni patriotycznych i legionowych, 
które zaprezentował chórek przy akompaniamencie pana Rafała 
Popko.
Całości akademii dopełniała wymowna dekoracja przygotowana 
przez panią Annę Kozłowską. Scenografię apelu tworzyła 
kompozycja biało-czerwonej flagi, brzozowych krzyży 
z umieszczonymi na nich  datami najważniejszych wydarzeń 
z dziejów walki o niepodległość, kwiatów oraz płonących zniczy.

Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić oraz 
upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce 
o niepodległość. Przypomniała także uczniom, że pielęgnowanie 
polskich tradycji jest naszą powinnością. Skupienie uwagi całej 
społeczności szkolnej i cisza, która towarzyszyła występom 
gimnazjalistów wskazują na zainteresowanie, jakie wzbudziła 
uroczystość. Starajmy się, aby ścieżka naszego życia była 
kontynuacją historycznych dróg do niepodległości i zawsze 
wiodła ku doskonalszej wolności. Pamiętajmy o kilku pokoleniach 
bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski, o naszą 
wolność, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – 
swoje życie. Wspominajmy wydarzenia, po których pozostało 
wiele mogił. Bez tych krzyży nie byłoby niepodległej ojczyzny. 
Pamiętajmy, że „naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera 
i nie buduje przyszłości”.

Ewa Zalewska

W bieżącym roku szkolnym już po raz kolejny uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Choroszczy biorą udział w międzynarodowym 
Projekcie „Krokus” współpracując w tym zakresie z Żydowskim 
Muzeum „Galicja” w Krakowie oraz Irlandzkim Towarzystwem 
Edukacji o Holocauście. Na świecie przedsięwzięcie to 
funkcjonuje już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół 
angażuje się w jego realizację. Przesłaniem projektu jest 
umożliwienie jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu 
oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych 
z dyskryminacją, rasizmem, fanatyzmem, uprzedzeniami 
i nietolerancją.

W realizację w naszej szkole Projektu „Krokus” pod hasłem 
„Ocalić od zapomnienia” aktywnie zaangażowali się uczniowie 
klas I i II. Młodzież poznała idee i cele programu oraz okoliczności 
zagłady dzieci żydowskich podczas II wojny światowej.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji 
o Holocauście przesłało nam cebulki żółtych krokusów. We worek 
8 listopada bieżącego roku przedstawicielki klas biorących udział 
w programie: Julia, Zuzanna, Milena, Elżbieta, Emilia, Karolina 
Adrianna oraz Martyna posadziły na skwerku przed szkołą cebulki 
krokusów. Krokusy sadzone są jesienią, aby wraz z końcem zimy 
rozwinęły się jako jedne z pierwszych kwiatów przynosząc 
nadzieję nadchodzącej wiosny.
Krokusy mają jednak przede wszystkim upamiętnić półtora 
miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości 
zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów 
nawiązuje także do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni 
byli nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie 
Niemcy. 
Na terenie okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe 
opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida na ubraniu 
miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od 
reszty społeczeństwa.
Z niecierpliwością będziemy obserwować wzrost i rozwój roślin 
oraz czekać aż pojawią się kwiatki, symbol nadziei i odradza-
jącego się życia. Kwitnące wiosną krokusy przypomną 
gimnazjalistom o ich rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku 
Holocaustu i II wojny światowej. Rośliny uświadomią również 
wszystkim, iż nawet w obliczu najbardziej tragicznych zdarzeń, 
nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze udział 
w zajęciach na temat Holocaustu oraz w warsztatach 
antydyskryminacyjnych pod hasłem „Tolerancja jest ok”, 
kształtujących postawę szacunku wobec innych narodów, kultur 
i religii.
Wspólna realizacja Projektu „Krokus” będzie dla gimnazjalistów 
nie tylko doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką 
szacunku do drugiego człowieka  i wrażliwości na ludzką krzywdę.
 

Ewa Zalewska
koordynator projektu

Drogi do niepodległości Projekt „Krokus” 2016 
16 listopada obchodziliśmy w Zespole Szkół w Choroszczy 
Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Jest to święto celebrowane 
corocznie na całym świecie. 

Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1995 roku na wniosek 
UNESCO. Inicjatywa pojawiła się w związku z pogłębiającymi się 
zjawiskami nietolerancji; przemocy, nacjonalizmu, szowinizmu 
oraz rasizmu na świecie. Według deklaracji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych podstawy tolerancji stanowią:
– respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
– uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia 
innych;
– docenianie rozmaitości kultur;
– otwarcie na cudze myśli i filozofię;
– ciekawość i nie odrzucania nieznanego;
– uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
Zgodnie z intencjami UNESCO Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
powinien uwrażliwiać opinię publiczną na wszelkie przejawy 
nietolerancji i ksenofobii, ukazywać skutki, które niosą one ze 
sobą, edukować czym są wspólne prawa i swobody oraz skłaniać 
do refleksj i  nad naszymi postawami wobec innych. 
Stąd uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Choroszczy już na 
tydzień przed świętem tolerancji rozpoczęli na godzinach 
wychowawczych przygotowania do jego obchodów. Zastanawiali 
się czym jest dla nich tolerancja, co to znaczy być tolerancyjnym, 
czy istnieją granice tolerancji, jakich zachowań nie można i nie 
należy akceptować. Każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymał 
listek wykonany z kolorowego papieru, na którym mógł wpisać 
i uwiecznić swoje skojarzenia z hasłem „tolerancja”. Następnie 
listki zostały zawieszone na gałązkach przygotowanych na auli 
szkolnej. W ten sposób nasi uczniowie stworzyli drzewka 
tolerancji, symbole szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka.
Kulminacją obchodów Dnia Tolerancji w naszej szkole była 
akademia, która przybliżyła społeczności szkolnej idee i założenia 
tego święta . Uczniowie z klas I-III gimnazjum: Aleksandra 
Ambrożewicz, Dominika Jacejko, Weronika i Wiktoria Mróz, 
Marek Kosakowski, Karolina Januszewska, Elżbieta Krysiewicz, 
Gabriela Krysztopik, Maria Andruszkiewicz, Karolina Jeromin 
i Szymon Piszczatowski przedstawili koleżankom i kolegom 
montaż  s łowno-muzyczny  połączony  z  prezentac ją 
mul�medialną. Program artystyczny zaprezentowany podczas 
akademii nosił tytuł „Pokonamy falę nienawiści i nietolerancji”. 
A przyświecało mu mo�o: „Największą mądrością jest umieć 
jednoczyć, nie rozbijać”- słowa wielkiego Polaka i patrona 
naszego gimnazjum księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W programie znalazły się wiersze m. in. Wisławy Szymborskiej, 
Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury poruszające problem 
samotności, nienawiści między ludźmi, pogardy dla drugiego 
człowieka, zakłamania, ironii i cynizmu w stosunkach 
międzyludzkich, braku tolerancji oraz niedostatku miłości.
Uczniowie występujący w apelu przybliżali rówieśnikom 
przyczyny nietolerancji. Zastanawiali się nad tym, co zrobić, by 
zbudować most tolerancji. Wymieniali cechy, z jakich zbudowane 
są niewidzialne mury odgradzające nas od świata; które trzeba 
„zburzyć” w sobie: zazdrość, kłamstwo, zarozumiałość, pycha, 
chciwość, chamstwo, obłuda, skąpstwo, egoizm, rasizm, agresja, 
sztuczność, nienawiść. Na koniec narratorzy podjęli 
zobowiązanie, że będziemy wszyscy próbowali pokonać falę zła, 
nienawiści i nietolerancji wokół nas. Mocno i wymownie 
zabrzmiała piosenka Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” 
w brawurowym wykonaniu Marii Andruszkiewicz. Do refleksji 
i zadumy społeczność szkolną skłoniły nastrojowe utwory „Wieża 
Babel” i „Świecie nasz” zaprezentowane przez Elżbietę 
Krysiewicz i Karolinę Januszewską. 
Międzynarodowy Dzień Tolerancji stał się w naszej szkole okazją 
do zastanowienia się nad naszą własną postawą wobec 
przedstawicieli innych religii, kultur, ras, a także tych, których 
poglądy i zachowanie różnią się od naszych. Pozwolił zrozumieć, 
że tolerancja jest wartością, której dziś potrzebujemy bardziej niż 
kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas szacunku dla różnorodności 
kulturowej, innych modeli życia i sposobów wyrażania naszego 
człowieczeństwa. Tolerancja nie jest tylko bierną, cichą 
akceptacją odmienności, lecz zasadniczym warunkiem 
poszanowania podstawowych praw człowieka. Mobilizuje nas do 
zaangażowania się w dialog, mimo wszelkich trudności, 
przeszkód i braku zrozumienia. Tolerancja wzywa do 
przeciwstawienia się uprzedzeniom i obecnym powszechnie 
stereotypom.

Barbara Joka, Anna Kozłowska, Ewa Zalewska

Dzień Tolerancji 

oraz tego, aby każdy dzień spędzony z kolegami i koleżankami był pełen uśmiechu
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Tydzień Edukacji Globalnej już na stałe wpisał się w kalendarz 
uroczystości  i imprez edukacyjnych w Zespole Szkół 
w Choroszczy.  W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła  do 
projektu ,,Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz 
rozwoju”. Przedsięwzięcie to trafiło do placówek, które 
w latach 2012-2015 uczestniczyły w projektach Ośrodka 
Rozwoju Edukacji i realizowały tematykę edukacji globalnej, 
wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
Projekt finansowany jest w ramach programu współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Główną ideą Tygodnia Edukacji Globalnej jest zapoznanie dzieci i 
młodzieży z wyzwaniami oraz problemami współczesnego 
świata, kształtowanie wśród nich postaw respektujących 
różnorodność oraz umiejętności porozumiewania się z ludźmi 
wywodzącymi się z różnych kultur. W dniach 14 – 20 listopada 
2016 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy szereg działań 
związanych z edukacją globalną pod hasłem ,,Razem dla pokoju”. 
Tydzień Edukacji Globalnej został powiązany z Międzyna-
rodowym Dniem Tolerancji, obchodzonym na całym globie  16 
listopada. Edukacja na rzecz tolerancji, bezpieczeństwa i pokoju 
na świecie bardzo dobrze współgra z  celami  i założeniami  
edukacji globalnej.
Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej rozpoczęliśmy od 
udekorowania auli szkolnej hasłami oraz pracami plastycznymi 
wykonanymi przez naszych uczniów w ramach konkursu  ,,Pokój, 
tolerancja, akceptacja…”. We wszystkich klasach nauczyciele 
wraz z wychowankami na godzinach wychowawczych 
zrealizowali zajęcia o tolerancji. Zastanawiali się czym jest dla 
nich tolerancja, co to znaczy być tolerancyjnym.  Każdy uczeń 
szkoły podstawowej otrzymał kolorowy, papierowy listek, na 
którym mógł podzielić się z innymi swoimi skojarzeniami na 
temat z hasła „tolerancja”. Następnie listki zostały zawieszone na 

gałązkach przygotowanych na auli szkolnej. W ten sposób nasi 
uczniowie stworzyli drzewka tolerancji, symbole szacunku 
i akceptacji dla drugiego człowieka.
W kolejnym dniu Tygodnia Edukacji Globalnej młodzież z klas I i II 
gimnazjum zaprezentowała społeczności szkolnej prace 
wykonane w ramach projektu edukacyjnego ,,Razem dla 
pokoju” . Na auli szkolnej zostały wyeksponowane  plakaty 
przedstawiające sylwetki laureatów Pokojowej  Nagrody Nobla, 
m.in. Lecha Wałęsy, Malali Yousafzai, Kofiego Annana oraz 
największej międzynarodowej instytucji działającej na rzecz 
pokoju na świecie – Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Wystawa prac projektowych przybliżyła również  informacje 
o Wysokim Komisarzu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców udzielającym pomocy i wsparcia uchodźcom na 
całym świecie oraz  Amnesty Interna�onal – instytucji stojącej 
na straży przestrzegania praw człowieka.
W środę społeczność naszej szkoły uczestniczyła w akademii 
poświęconej Tygodniowi Edukacji Globalnej oraz Międzyna-
rodowemu Dniu Tolerancji przygotowanej przez młodzież 
gimnazjalną. Młodzi artyści przybliżyli swoim koleżankom 
i kolegom szczytne  idee pokoju i tolerancji, które świetnie 
korelują z  działaniami  na rzecz edukacji globalnej. W programie 
znalazły się wiersze polskich poetów, jak również utwory 
muzyczne Czesława Niemena czy Marka Grechuty.
W czwartek na auli szkolnej miał miejsce kiermasz wypieków. 
Uczniowie przy wsparciu rodziców upiekli ciasta, ciasteczka, 
babeczki,  które przeznaczyli na sprzedaż. Dochód z kiermaszu 
wypieków w wysokości 538 złotych został  przekazany Polskiej 
Akcji Humanitarnej na projekty żywnościowe oraz działania 
związane z pokojem na świecie.
Kolejnym działaniem w ramach edukacji  globalnej było 
spotkanie z wolontariuszką panią Alicją Trzaską, która podczas 
warsztatów ,,Życie i kultura mieszkańców Ameryki Południowej” 

16 listopada był szczególnym dniem zwłaszcza dla dzieci 
uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego pierwszy 
rok. W Kruszewie w oddziale przedszkolnym odbyło się 
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. 

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia pt. „Przyjaciele 
wiewiórki”, w której przedszkolaczki  zaprezentowały swoje 
umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią.
Kochani rodzice – co się stało już tradycją – przeczytali swoim 
pociechom wiersz Jana Brzechwy „Wiewiórka i bóbr”.  Następnie 
dzieci złożyły ślubowanie i obiecały zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać 
pani i  pomagać kolegom. 
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy maluszek otrzymał 
Dyplom Pasowania, oraz prezencik. Nie zabrakło oczywiście 
wspaniałego tortu z okazji święta przedszkolaka oraz gromkiego 
sto lat odśpiewanego naszym pociechom.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim rodzicom za 

zaangażowanie, pomoc i aktywny udział w uroczystości, 
szczególnie mamie przedszkolaczka za cudny tort. 
Teraz już wszystkie dzieci w naszym przedszkolu z dumą mogą 
powiedzieć: Mamo, tato! Jestem przedszkolakiem!

Nauczycielka wychowania przedszkolnego

przybliżyła naszym uczniom warunki egzystencji w Boliwii. Pani 
Alicja podczas swego pobytu w tym kraju pracowała jako 
wolontariuszka w domu dziecka. W trakcie warsztatów 
edukacyjnych uczniowie zobaczyli prezentację ukazującą 
przepiękne boliwijskie krajobrazy oraz dowiedzieli się jak żyją 
ludzie w tym kraju. Poznali kulturę  i zwyczaje mieszkańców, tak 
odmienne od naszych polskich. Mogli przymierzyć ubiory 
noszone przez boliwijskie kobiety i mężczyzn. Stroje te bardzo 
młodzieży się podobały, zwłaszcza ich radosna kolorystyka. 
Gimnazjaliści mieli możliwość posłuchać również utworów 
muzycznych boliwijskich artystów ludowych.
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Zespole Szkół 
w Choroszczy i realizacji projektu ,,Edukacja globalna. Liderzy 
edukacji na rzecz rozwoju” uczniowie szkoły podstawowej wzięli 
udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Jak wyobrażam 
sobie kraje rozwijające się po roku 2030”.
 W klasie I b gimnazjum pani Barbara Joka przeprowadziła lekcję 
otwartą  opracowaną na podstawie materiałów  Polskiej Akcji 
Humanitarnej na temat ,,Kryzysy humanitarne we współ-
czesnym świecie”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym 
jest kryzys humanitarny, jakie są jego przyczyny i skutki oraz 
zastanawiali się, jak można pomóc ludziom znajdującym się 
w trudnym położeniu  po przejściu tajfunu, trzęsienia ziemi czy 
żyjącym na obszarach konfliktu zbrojnego.

Tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej obfitował w wiele 
wydarzeń, do których bardzo chętnie włączyli się uczniowie oraz 
nauczyciele z naszej szkoły przy wsparciu dyrekcji. Dziękujemy 
wszystkim za aktywny udział. Zachęcamy do dalszego zgłębiania 
tematyki globalnej oraz zapraszamy do włączenia się 
w przyszłoroczne działania w ramach Tygodnia Edukacji 
Globalnej.

Barbara Joka, Anna Kozłowska, Ewa Zalewska

W dniu 25 listopada dzieci trzy i czteroletnie z oddziału 
przedszkolnego w Złotorii obchodziły wyjątkowy dzień, a 
mianowicie „Pasowanie na Przedszkolaka”. Jest to bez 
wątpienia niezapomniana uroczystość w życiu wszystkich 
maluszków uczęszczających do przedszkola i ich rodziców.

Punktualnie o 9:00 w pięknie udekorowanej sali przedszkolnej 
zebrali się wszyscy zaproszeni goście. Na uroczystości nie mogło 
zabraknąć rodziców wraz z rodzeństwem oraz Pani Bożeny 
Lenczewskiej  Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Choroszczy. Grono przedszkolaków, miało okazję pierwszy raz 
zaprezentować się publicznie i pokazać to czego nauczyli się w 
przedszkolu pod bacznym okiem nauczycielki Pani Emilii 
Kołodko. Dzieci w pięknych kolorowych strojach, na tle specjalnie 
przygotowanej na tę okazję dekoracji z uśmiechem na 
twarzyczkach i ogromnym zaangażowaniem recytowały wiersze 
oraz śpiewały piosenki. Trema i strach przed pierwszym w życiu 
występem uciekły „hop-sa-sa” daleko w las! W czasie 
uroczystości przedszkolaki potwierdziły swoim zachowaniem, że 
proces adaptacyjny w przedszkolu dobiegł już końca, zaś one 
same czują się w nim znakomicie! Występ dzieci wzbudził 

„Nasze kochane Misie”- czyli „Pasowanie na Przedszkolaka” w Złotorii

ogromne emocje wśród rodziców, którzy patrzyli z dumą 
i podziwem na swoje pociechy, a oklaskom nie było końca.
Kolejnym etapem dopełniającym ten wyjątkowy dzień było 
uroczyste pasowanie zaczarowanym ołówkiem wszystkich dzieci 
przez Panią Dyrektor Bożenę Lenczewską. Na pamiątkę dzieci 
otrzymały przepiękne dyplomy, które będą im przypominać, że 
są już oficjalnie przedszkolakami!

Emilia Kołodko

Święto Przedszkolaka w oddziale przedszkolnym w Kruszewie 

Tydzień Edukacji Globalnej 14-20.11.2016 r. ,,Razem dla pokoju” 

„To już umiemy”
 przedstawienie przedszkolne
 z Klepacz 

30 listopada przedszkolaki z oddziału przedszkolnego 
w Klepaczach zaprosiły rodziców na przedstawienie tego czego 
nauczyły się  od początku roku.

A było tego sporo. Wesołe piosenki, ciekawe inscenizacje, 
wiersze i skoczne tańce granie na instrumentach przeplatały 
gromkie oklaski rodziców.
Dzieci były bardzo dumne z siebie że zaprezentowały się jak 
najlepiej, a rodzice byli dumni ze swoich pociech. Po występie był 
słodki poczęstunek dla dzieci i rodziców.

Anna Sokólska

uczniom i uczennicom życzymy otwartości, chłonnych umysłów, 
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1. Buty strażackie sznurowane (1 para), prądownica turbo FLASH 
(1 szt.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- budżetu Gminy Choroszcz – 850 zł;
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 400 zł.
OSP Izbiszcze zakupiła:
1. Buty strażackie specjalne (3 pary), wąż tłoczny do motopompy 
W52 (1 szt.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 300 zł;
- budżetu Gminy Choroszcz – 550 zł. 
OSP Rogowo zakupiła:
1. Hełm strażacki CALISIA VULKAN CV – 102 z latarką do hełmu i 
uchwytem (2 szt.), rękawice specjalne (1 para), kominiarka 
strażacka (1 szt.), wąż pożarniczy (2 odc.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 760 zł;
- budżetu Gminy Choroszcz – 840 zł.
OSP Pańki zakupiła:
1. Latarki strażackie do hełmów z uchwytem (2 szt.), rękawice 
specjalne (2 pary), radiotelefon cyfrowy (1 szt.), kominiarki 
niepalne (2 szt.), węże tłoczne W 52 (3 odc.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- dotacji MSWiA na funkcjonowanie jednostek OSP  –  2 900 zł;
- dotacji Gminy Choroszcz –  1 630 zł;
- środków własnych OSP w Pańkach – 40,40 zł.
OSP Klepacze zakupiła: 
1. Ubrania koszarowe (5 kpl.), buty strażackie gumowe (5 par), 
kominiarki (10 szt.), wkrętarka akumulatorowa (1szt.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- dotacji Gminy Choroszcz – 3 976 zł;
- dotacji z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podlaskiego – 
1 650 zł.

Zadanie doposażenia jednostek OSP z terenu gminy Chroszcz 
jest kontynuowane, inne jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Choroszcz sukcesywnie doposażają 
swoje zastępy w nowe specjalistyczne wyposażenie.

UM

W 2016 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Choroszcz otrzymały dofinansowanie na nowy sprzęt 
i umundurowanie. 

Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy stanowi niezbędne 
doposażenie jednostek, ułatwiając druhom wykonywanie zadań 
ratowniczych. Został sfinansowany przez szereg instytucji. 
Szczegółowy zakres dofinansowania przedstawia się w sposób 
następujący:

Ogółem 10 kompletów ubrań strażackich TOP FIRE otrzymały 
następujące jednostki:
OSP Choroszcz – 1 kpl., OSP Klepacze – 2 kpl. 
OSP Złotoria – 1 kpl., OSP Barszczewo – 3 kpl.,
OSP Rogówek – 1 kpl., OSP Żółtki – 1 kpl. i OSP Izbiszcze – 1 kpl.
Ubrania strażackie sfinansowano ze środków:
- budżetu Gminy Choroszcz – 3 000 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku – 9 000 zł;
- Budżetu Województwa Podlaskiego – 3 000 zł.

Ponadto:
OSP Złotoria zakupiła:
1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego z 
napędem 4x4 o łącznej wartości 778 497,50 zł (wraz z pełnym 
pierwszym ubezpieczeniem oraz kosztami rejestracji).
Inwestycja znalazła dofinansowanie takich instytucji, jak: 
- Gmina Choroszcz – 224 647 zł;
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 150 000 zł;
- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – 150 000 zł;
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
150 000 zł;
- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 50 000 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – 50 000 zł.
Środki własne OSP w Złotorii wyniosły 3 850,50 zł.
OSP Choroszcz zakupiła:

1. Agregat prądotwórczy Honda ECMT 7000 z osprzętem (1 kpl.) 
o wartości 8 838 zł.
Zakup został sfinansowany ze środków:
- budżetu Gminy Choroszcz – 3 100 zł;
- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – 5 250 zł;
- środki własne OSP w Choroszczy wyniosły 488 zł.
2. Wąż tłoczny do motopompy W 110 (2 szt.), radiotelefon 
cyfrowy przenośny Motorola DP 460 (1 szt.), latarka do hełmu z 
uchwytem PELI 2410 (10 kpl.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- budżetu Gminy Choroszcz – 2 240 zł;
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 5 700 zł;
- środków własnych OSP w Choroszczy – 300 zł.
3. Latarka do hełmu z uchwytem (3 szt.), wąż hydrauliczny 
z szybkozłączem 10m (para; 2 szt.), wąż hydrauliczny 
z szybkozłączem 0,3m (1 kpl.; 2 szt.).
Zakup sfinansowano ze środków:
- Komendanta Głównego PSP z programu pn. "Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostki ochrony ppoż właczonej do KSRG" 
– 8 249zł;
- środków własnych OSP w Choroszczy – 456,70 zł.
OSP Żółtki zakupiła:

Dofinansowanie OSP w gminie Choroszcz w 2016 

Dokonujmy przeglądów kominów 
sprawdzeniu stanu technicz-
nego i przydatności do użytko-
wania obiektu budowlanego, 
estetyki obiektu budowla-
nego oraz jego otoczenia; 
kontrolą tą powinno być 
objęte również badanie insta-
lacji elektrycznej i pioruno-
chronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzę-
tu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, opor-
ności izolacji przewodów oraz 
uziemień instalacji i aparatów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) § 34. 1. 
W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych 
w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy 
miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych 
w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 
niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa 
się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej 
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków 
użytkowych. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują 
osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów 
budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

UM

Sezon grzewczy już trwa na dobre i wielu mieszkańców naszej 
gminy uruchomiło piece, ogrzewając swoje domy. Aby 
przeciwdziałać niepotrzebnym przykrym, a nierzadko 
tragicznym zdarzeniem związanym z zapaleniem się sadzy 
w przewodach kominowych, uczulamy Państwa, aby 
odpowiednio zadbać o instalację grzewczą. Jest to bardzo 
ważne.

Pożary sadzy wybuchają często wskutek zaniedbań 
powodowanych przez nas – właścicieli nieruchomości, a tym 
s a m y m  u ż y t k o w n i k ó w  k o m i n ó w.  P o d s t a w o w y m 
i najważniejszym błędem jest zaniechanie czyszczenia 
przewodów dymowych. Takie czynności, prewencyjnie, 
powinniśmy wykonywać co najmniej raz na trzy miesiące, zaś 
przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych – co 
najmniej raz w roku. Pamiętajmy, że palenie w piecu śmieciami, 
odpadami, a także mokrym drewnem powodują osadzanie się 
cząsteczek sadzy w przewodach (sadza powstaje bowiem 
w wyniku niepełnego spalania materiału palnego).
Dlatego szczególnie przed sezonem grzewczym, ale także 
w czasie jego trwania, należy przeprowadzać systematyczne 
kontrole stanu technicznego przewodów kominowych we 
własnym domu czy innych użytkowanych przez nas 
nieruchomościach. Podczas takich kontroli sprawdzana jest 
drożność oraz szczelność komina. Jeśli przegląd wykaże, że 
w kominie nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie 
usunąć, a jeżeli powstały na przewodzie pęknięcia, należy je 
naprawić lub zgłosić ten fakt kominiarzowi, który sprawdzi stan 
komina.
Skąd wiadomo, że w kominie zapaliła się sadza? 
Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum 
spowodowany gwałtowną reakcją spalania. Paląca się sadza 
w wysokich temperaturach może powodować pęknięcia 
i powstanie nieszczelności w przewodzie kominowym. 
Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się ze szczelin 
może z kolei doprowadzić do zapalenia się materiałów 
otaczających przewód kominowy. Co wydarzyć się może dalej, 
nikogo chyba nie trzeba uświadamiać. Poprzez nieszczelne 
przewody do pomieszczeń przedostają się palące się cząstki 
materiału palnego, bardzo gorące gazy spalinowe, dym, 

dwutlenek węgla, w tym niezwykle groźny, ponieważ 
niewyczuwalny tlenek węgla (czad).
Co zrobić, gdy zauważymy zapalenie się sadzy w przewodzie 
kominowym?
Gdy dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, 
należy od razu zaalarmować straż pożarną oraz wygasić 
palenisko. Zamknijmy dopływ powietrza do pieca – zarówno od 
dołu, jak i od góry. Pamiętajmy, aby sprawdzać przewód 
kominowy – na całej jego długości – czy nie występują na nim 
pęknięcia. Do palącego się komina nie wlewajmy wody! 
Z jednego litra wody powstaje bowiem aż 1700 litrów pary, co 
może doprowadzić nie tylko do poparzenia nas, ale także do 
popękania przewodu – w najlżejszym przypadku, a nawet – do 
rozerwania kanału i w efekcie – prawdziwej katastrofy.
Po ugaszeniu pożaru sadzy w kominie, należy następnie wezwać 
kominiarza, aby dokonał on wyczyszczenia przewodów i zwrócił 
uwagę na ich stan techniczny.
Przeprowadzanie kontroli przewodów kominowych – to nie 
tylko zalecana dobra praktyka, ale także wymóg prawny.
Akty prawne, które regulują sprawy związane z przewodami 
kominowymi, to:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016; zm.; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 92, poz. 881; 
Nr 93, poz. 888; Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; 
Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364; Nr 169, poz. 1419).
Utrzymanie obiektów budowlanych:
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 
obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, 
o których mowa w art. 5 ust. 2.
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub zarządcę:
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji  gazowych oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na 
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osiągnięć godnych Einsteina i życzliwości wobec siebie nawzajem
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Spory rozgardiasz zrobił się przy ul. Powstania Styczniowego 
w Choroszczy 6 grudnia br. Policjanci ruchu drogowego, 
wspólnie z burmistrzem Chroszczy Robertem Wardzińskim, 
w ramach  akc j i  „Bezp ieczny  Mikoła j ”,  sprawdza l i 
bezpieczeństwo przewożonych dzieci do szkół. Pouczali, 
rozdawali odblaski, a niektórym dawali … cytryny.  

Kierowcy – Rodzice i opiekunowie – transportujący dzieci do 
szkół i przedszkoli, 6 grudnia byli kontrolowani w jakich 
warunkach przewożą dzieci: czy wszyscy podróżujący mają 
zapięte pasy, czy dzieci przewożone są w wymaganych fotelikach 
oraz czy są bezpiecznie przymocowane do siedzeń. 
W kilku sytuacjach, niestety, okazało się, że transport dzieci 
wcale nie przebiega tak niezawodnie jak się wydaje: kontrole 
wykazały, że rodzice, w pośpiechu, nie przypinają dzieci w prasy, 
zapominają o fotelikach. To niedobrze, bo narażają siebie i swoje 
pociechy na duże niebezpieczeństwo. Niezapięty w pasy pasażer, 
w tym dziecko, w wypadku nagłego hamowania pojazdu, 
z wielką siłą przemieszcza się po aucie, czym zagraża sobie, 
narażając się na urazy, złamania i śmiertelnie zagraża kierowcy, 
zwiększając ryzyko uderzenia weń i wytrącenia go z toru jazdy. 
Po akcji przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym, 
kontrole przeniosły się do Zespołu Szkół, tam policjanci 
zweryfikowali przewoźników zewnętrznych transportujących 
dzieci do starszych klas podstawówki oraz gimnazjum. 
Funkcjonariusze sprawdzili stan techniczny autobusów: jakość 
kół i opon, światła, oznakowanie autobusu, dokumentację 
i kondycję kierujących. Kontrola wypadła pozytywnie. 
Dziś w Choroszczy nie było mandatów, nawet za źle zaparkowane 
auta. Niepoprawni kierowcy, oprócz pouczeń, otrzymywali 
kwaśne prezenty – cytryny. Aby lepiej zapamiętać ten dzień 
i swoje przewinienia, w obecności burmistrza Choroszczy, jak 
i policjantów, podpadnięci szoferzy musieli kwaśne podarunki 
zjeść. W Choroszczy Mikołajki były więc cytrynowe – żółto 
zrobiło się od rozdawanych owoców, jak i od barw policyjnych 
kamizelek oraz opasek odblaskowych „Widoczny = Bezpieczny”, 
które otrzymywali wszyscy kontrolowani uczestnicy ruchu. 
„Bezpieczny Mikołaj” to kolejna akcja wyrywkowej kontroli 
przewożonych dzieci z terenu gminy Chroszcz. Na pewno nie 
ostatnia. Wniosek jaki z niej płynie jest jeden: „Bezpieczny 
Mikołaj” to cytrynowy Mikołaj ;)
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Choroszczański Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi zaprasza do dzielenia się życiodajnym darem ratującym 
osoby potrzebujące transfuzji.

W 2017 roku zbiórki będą odbywały się w niedziele 
w godzinach 9:00-13:00:

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy, 
mieszczącego się przy ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 
Szkoły Podstawowej w Choroszczy), w grudniu br. ogłosiła 
rekrutację Dzieci do placówki. Od 12 grudnia Żłobek 
Samorządowy nr 1 rozpoczął swoją działalność. 

Rekrutacja do Żłobka, według Regulaminu placówki, przebiega 
w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc 
w placówce. Żłobek Samorządowy Nr 1 w Choroszczy jest 
przygotowany na przyjęcie 15 Dzieci w wieku od 1 do 3 lat. 

Żłobek jest wyposażony w nowe sprzęty tj. jak meble, zabawki, 
wykładziny, stoliki, krzesełka, pościel, leżaki, łóżeczka, przewijak 
oraz środki higieniczne. Gotowe do przyjęcia Dzieci są też 
pomieszczenia sanitarne, jak i zaplecze kuchenne. W chwili 
obecnej niemal wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, choć 
pozostało jeszcze kilka do zagospodarowania.

O przyjęciu Dziecka do Żłobka decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń dokonuje się na 

podstawie wypełnionych dokumentów 
stanowiących części Karty Zapisu Dziecka do 

Żłobka. Dokumenty te można uzyskać 
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Choroszczy w godzinach pracy Urzędu 
(16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 

pok. nr 14, pon.: 7.30-18.00, 
wt.-pt.: 7.30-15.30). Dokumenty te 

udostępniamy w wersji elektronicznej – można 
je pobrać ze strony internetowej urzędu 

www.choroszcz.pl.

Wypełnioną Kartę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być 
oznaczona napisem „Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka” i 
zawierać kontaktowe dane adresowe wraz z numerem telefonu.
Pobyt Dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy jest 
odpłatny i wynosi 500 zł miesięcznie za 10 godzin pobytu 
w placówce, każda następna godzina to dodatkowe 20 zł; 
dzienna stawka żywieniowa to 10 zł. Wysokości opłat ustalone 
zostały przez Radę Miejską w Choroszczy (Uchwała NR 
XIX/185/2016 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 30 września 
2016 r. – dostępna pod adresem: www.bip.choroszcz.pl/akty-
prawne/uchwaly-rady-miejskiej). Po zakwalifikowania Dziecka 
do Żłobka, z Rodzicami / Opiekunami prawnymi podpisuje się 
odrębną Umowę.

Szczegółowe informacje na temat edukacji Dzieci w Żłobku 
Samorządowym Nr 1 w Choroszczy można uzyskać u Dyrektor 
Żłobka – Pani Iwony Bystrowskiej, kontaktując się drogą e-
mailową: , jak również pod nrem tel.: 85 zlobek@choroszcz.pl
713 22 00 lub 609 810 400.

Gmina Choroszcz utworzyła Żłobek Samorządowy Nr 1 
w ramach Programu „MALUCH”, realizowanego przy wsparciu 
finansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, 
ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(art. 62 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). 
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Żłobek Samorządowy Nr 1
w Choroszczy

Cytrynowy Mikołaj w Choroszczy

8 stycznia - Plac dra Zygmunta Brodowicza (przed  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy),

5 lutego - Plac dra Zygmunta Brodowicza

5 marca - Plac dra Zygmunta Brodowicza

2 kwietnia - Plac dra Zygmunta Brodowicza

Uwaga, na wiosnę i lato zmieniamy postój krwiobusu!

7 maja - Błonia Jana Pawła II (plac za kościołem)

4 czerwca - Błonia Jana Pawła II

2 lipca - Błonia Jana Pawła II

6 sierpnia - Błonia Jana Pawła II

3 września - Błonia Jana Pawła II

1 października - Błonia Jana Pawła II

Uwaga, na jesień i zimę wracamy na Plac Brodowicza!

5 listopada - Plac dra Zygmunta Brodowicza

3 grudnia - Plac dra Zygmunta Brodowicza

Prezes dyżuruje pod tel.: 606 393 466.
HDK

K a l e n d a r z  z b i ó r e k  k r w i  w  2 0 1 7
XX roku działalności Choroszczańskiego Oddziału HDK

Kapłanom, panu Burmistrzowi, Krwiodawcom, Sympatykom i Instytucjom pięknych świąt Bożego Narodzenia,Szczęśliwego Nowego Roku , zdrowia,radości ,
ciepła rodzinnego,ludzkiej życzliwości,powodzenia w życiu osobistym i zawodowym a nade wszystko Błogosławieństwa Bożego na każdą chwile życia w nowym 2017 roku 

życzy Barbara Wiszowata prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi

http://www.choroszcz.pl
mailto:zlobek@choroszcz.pl


3 grudnia stał się kolejnym uroczystym dniem, w którym 
w gminie Choroszcz otwarto nową drogę. Nowo wybudowany 
trakt przebiega na trasie: Mińce – Trypucie – Tołcze; na terenie 
gminy Choroszcz biegnie jedynie przez miejscowość Mińce, ale 
w ogólnym rozrachunku, jest to większy odcinek nowo 
wybudowanej trasy. Tym razem uroczystość połączyła dwie 
społeczności, dwie gminy i dwóch włodarzy. Dlatego i radość 
z nowej inwestycji była, co najmniej, podwójna. 

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczył Starosta Białostocki 
Antoni Pełkowski, włodarz Choroszczy Robert Wardziński, 
a także wójt Turośni Kościelnej – Grzegorz Jakuć. Swoją 
obecnością uroczystość zaszczycili również radny Powiatu 
Białostockiego Paweł Kondracki, a także ks. Andrzej Sadowski – 
proboszcz parafii Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy 
Kościelnej, który dokonał poświęcenia tarasy. 
Gminę Turośń Kościelną, prócz wójta Grzegorza Jakucia, repre-
zentowali: Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kowalewicz, 
Zastępca Wójta Krzysztof Dudziński, a także inni radni. 
Z kolei Gmina Choroszcz reprezentowana była przez 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy Piotra 
Siemieniuka, Zastępcę Burmistrza Choroszczy Grzegorza 
Gabriana, a także Sekretarza Gminy Choroszcz Mirosława 
Zalewskiego. Podczas uroczystości otwarcia drogi w Mińcach nie 
zawiedli też mieszkańcy. 

Po stronie gminy Choroszcz, remontu drogi 
dokonano na odcinku około 1 km. Budowa nowej 
trasy wymagała rozebrania i usunięcia dawnej 
nawierzchni wykonanej z płyt betonowych, 
zlikwidowania dawnych przepustów, odtworzenia 
trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych 
w terenie. Wybudowanie nowej drogi wymagało 
wykonania nowych nasypów, przepustów, 
wykonania podbudowy kruszywem, wykonania 
właściwej nawierzchni, a następnie 
humusowania skarp, a także ich wzmocnienia. 

Nowa droga w Mińcach została także na nowo oznakowana, a 

także wzbogacona o bariery ochronne.
Inwestycja była realizowana w miesiącach lipiec-wrzesień 2016 
roku. Jej koszt, po stronie gminy Choroszcz, wyniósł niemal 316 
tys. zł; inwestycja, w 50%, została sfinansowana ze środków 
Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Mińce są jedną z mniejszych miejscowości gminy Choroszcz, 
niemniej jednak droga na tym odcinku od lat była wyjątkowo 
potrzebna, by skomunikować mieszkańców z terenami 
ościennymi. 
Cieszę się – deklarował Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
– że inicjatywa ta, co więcej, realizowana wspólnie z sąsiadem – 
gminą ościenną, a także już kolejna współtworzona z Powiatem, 
udała się. Niech jak najlepiej służy mieszkańcom. Burmistrz 
poinformował też, że za rok powstanie kolejna inwestycja 
drogowa wspólnie realizowana z gminą Turośń Kościelna oraz 
Powiatem Białostockim, a mianowicie droga na trasie Czaplino-
Niewodnica, na który to szlak będą pozyskane środki 
zewnętrzne. 
Już teraz cieszymy się z planowanych zmian i modernizacji dróg, 
a użytkownikom obecnie oddanych tras, tak jak mieszkańcom 
miejscowości Mińce, życzymy jak najlepszego i bezpiecznego z 
nich korzystania. 
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Droga w Mińcach – wspólna inicjatywa Choroszczy i Turośni

o łącznej długości 135 m. 
Droga w Żółtkach powstawała od kwietnia do września 2016 
roku. Koszt inwestycji wyniósł 1 346423,57 zł (bru�o) i został 
sfinansowany w ramach wieloletniego „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019” (załącznik do uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 
8 września 2015 r.). Gmina Choroszcz sfinansowała inwestycję 
w 50%.

Droga w Żółtkach od lat mieszkańcom była bardzo potrzebna – 
poruszając się nową nawierzchnią czują wygodę i ulgę, że dawne 
utrudnienia i niedogodności bezpowrotnie minęły. A swoją 
radość z wykonanej inwestycji wyrazili nie tylko słowami – 
wspaniały tort w postaci „słodkiej” drogi w miejscowości Żółtki, 
własnoręcznie wykonany przez p. Martę Matys, zachwycił 
wszystkich. 

UM

Od lat zaniedbana, trudno przejezdna i sprawiająca wiele 
trudności mieszkańcom droga w Żółtkach została wyremon-
towana i oddana do użytku. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 
29 listopada 2016 roku.

Jeszcze rano wydawało się, że, ze względu na intensywne opady 
śniegu, otwarcie drogi w Żółtkach będzie utrudnione, ale 
popołudniowe słońce rozwiało wątpliwości. 
Uroczystość otwarcia drogi w Żółtkach swoją obecnością 
zaszczycił Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który 
w przemówieniu wyraził zadowolenie z inwestycji i życzył 
mieszkańcom pomyślnego korzystania z nowej drogi. 
W podobnych słowach wyraził się także włodarz gminy 
Choroszcz, Robert Wardziński, który podkreślał, że droga – bez 
współpracy Gminy Choroszcz z Wojewodą Podlaskim, ale także 
bez współpracy samorządu z mieszkańcami – nie zostałaby tak 
sprawnie zrealizowana. W innych okolicznościach – przyznał 
burmistrz – drogę tę zmuszeni bylibyśmy tworzyć etapami, 
fragmentami, a tak udało się ją zbudować w całości, bez 
niepotrzebnych komplikacji i zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Niech służy ona Wam – mieszkańcy Żółtek, życzył Burmistrz, 
Waszym rodzinom, przyjaciołom oraz innym odwiedzającym 
miejscowości i gminę, zakończył. 
Po krótkiej przemowie przedstawiciela miejscowości – Radnego 
Jacka Karola Jaroszewicza, proboszcz Parafii w Choroszczy ks. 
Leszek Struk dokonał poświęcenia nowego traktu. Następnie 
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński, ksiądz Proboszcz Leszek Struk, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, 
Radny Jacek Karol Jaroszewicz, a także przedstawicielka 
społeczności Żółtek – Bożena Talipska uroczyście przecięli biało-
czerwoną wstęgę. 
W ten sposób – w obecności innych radnych Rady Miejskiej 
w Choroszczy, włodarzy gminy, ale przede wszystkim 
mieszkańców Żółtek – droga została symbolicznie otwarta 
Remont drogi w Żółtkach polegał na wykonaniu robót na odcinku 
długości 1 344 m oraz szerokości 5 m. Zanim podjęto właściwe 

prace budowlane, należało przeprowadzić szereg działań 
przygotowawczych: odtworzyć trasę i wyznaczyć punkty 
wysokościowych w terenie, usunąć drzewa i krzewy, warstwę 
humusu; należało także dokonać rozbiórki elementów drogi 
poprzedniej i wywieźć gruz. Wraz z nowym traktem, dokonano 
odwodnienia dróg poprzez regulację studzienek kanalizacji 
deszczowej. 
Dalej, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonano podbudowę 
z kruszyw naturalnych, następnie położono warstwy 
nawierzchni, a na koniec przeprowadzono roboty wykoń-
czeniowe, tj. humusowanie skarp z obsianiem ich mieszanką 
traw. Droga została także na nowo oznakowana i wyposażona 
w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Wraz z budową drogi w Żółtkach, przeprowadzono również 
roboty sanitarne polegające na wykonaniu sieci kanalizacji 
deszczowej, telekomunikacyjnej, a także wodociągowej, 

Droga w Żółtkach – gotowa i uroczyście otwarta! 
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Ko m e n d a nt  M i e j s k i  Pa ń st wo we j  S t ra ży  Poża r n e j 
w Białymstoku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy, zwraca się z apelem do wszystkich zarządców 
dróg oraz posesji o dbanie o bezpieczeństwo publiczne.
 
Apel dotyczy przede wszystkim utrzymania zieleni w należytym 
stanie – tak, aby drzewa czy zakrzewienia – ani w całości, ani 
w części (rozłożyste konary) nie zagrażały utracie zdrowia i życia 
użytkowników dróg i chodników, ścieżek rowerowych itp. 
Dlatego powinniśmy pamiętać, aby na swojej posesji syste-
matycznie sprawdzać kondycję drzew i krzewów, zwłaszcza tych 
starszych, rozłożystych, których korony zajmują nie tylko teren 
nieruchomości, ale i wychodzą poza nią – nad chodnik czy drogę. 
Wówczas należy zadbać o przycięcie roślin, aby gałęzie – przy 
silnym wietrze, czy w przypadku gwałtownych zjawisk 
pogodowych – a te przecież nawiedzają nas coraz częściej – nie 
oderwały się i nie stały się zagrożeniem dla pieszych i kierowców. 
Gmina Chroszcz – jako zarządca dróg gminnych, stara się na 
bieżąco dbać o stan drzew i krzewów znajdujących się przy 
drogach, którymi zarządza: nie tylko samodzielnie dokonuje 
przeglądów pasów zieleni przy drogach gminnych, ale 
odpowiada na zgłoszenia pojawiające się bezpośrednio od Sołty-
sów, np. podczas Sesji Rady Miejskiej, czy indywidualnych 
wniosków mieszkańców. Interweniuje także w przypadku zgło-
szeń dotyczących obowiązków powiatu w analizowanej kwes�i. 
I w tym wypadku warto zdawać sobie sprawę z tego, że w gminie 
Choroszcz najwięcej dróg, bo 85 km stanowią drogi powiatowe. 
Zatem często mieszkańcy mogą mieć wrażenie, że zagrażające 
widoczności czy bezpieczeństwu drzewa i zakrzewienia powinny 
być usuwane przez Gminę, a faktycznie jest to zadanie powiatu 
jako zarządcy danej drogi. W przypadku takich sytuacji Gmina 
Choroszcz także interweniuje, przekazując  informacje 
odpowiednim instytucjom.
Podsumowując, starajmy się dbać o zieleń na swoich posesjach, 
dokonujmy przeglądów drzew, utrzymujemy je w należytym 
stanie i w ten sposób także wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo 
publiczne w naszej gminie. 

UM

Wspólnie dbajmy 
o bezpieczeństwo 

szerokich, wygodnych, nowych i bezpiecznych dróg!
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy
jednorodzinnej na terenie gminy CHOROSZCZ w 2017 r.

UWAGA! od 1 I 2017 odpady będzie odbierać MPO

Budowa S19 w Choroszczy 
kwestionowana
Spotkanie dotyczące projektu aktu-
alizacji „Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowego drogi S19 na 
odcinku Choroszcz – Chlebczyn (część 3 – 
odcinek Choroszcz-Ploski)…” 5 grudnia 
br. zgromadziło licznie przybyłych 
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  C h o r o s z c z . 
Uczestniczyli w nim również wykonawcy dyskutowanego projektu – 
przedstawiciele firmy Transprojekt Gdański oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad,  a  także włodarze Gminy: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, 
Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy oraz Mirosław Zalewski 
Sekretarz Gminy. 

Po zapoznaniu się z projektem aktualizacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – 
Chlebczyn (część 3 – odcinek Choroszcz-Ploski, Długości 42 km drogi 
kasy S wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 65 Kudrycze-Kuriany-
Grabówka długości 13.3 km, władze gminy negatywnie zaopiniowały 
projekt. 
Argumenty włodarzy koncentrują się przede wszystkim na tym, że 
planowana inwestycja drogowa – w obu wariantach przebiegu trasy – 
pomija społeczność gminy Choroszcz. Co prawda, dla Choroszczy 
korzystniejszym rozwiązaniem jest tzw. wariant czerwony, ale on 
również nie zawiera elementów, które z punktu widzenia mieszkańców 
są niezbędne: przede wszystkim budowy węzła drogowego na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1535B Białystok-Kruszewo, a także 
drogi serwisowej łączącej ową drogę powiatową z drogą serwisową, 
biegnącą wzdłuż drogi S8.
W planach, odległość między węzłem „Choroszcz” a węzłem 
„Księżyno” – w zależności od projektu –  wynosi ponad 11 km lub 12 
km, pomiędzy tymi węzłami nie ma jednak możliwości włączania się do 
ruchu ani też wyłączania się z projektowanej drogi ekspresowej. 
Sytuacja ta, przewidują władze Choroszczy, będzie generowała same 
kłopoty. Po pierwsze, bardzo duży ruch na drogach lokalnych, ponadto, 
ponieważ węzeł „Choroszcz”, w związku z tym, iż stanowi przecięcie 
dwóch dróg ekspresowych (S19 i S8), również nie będzie uwzględniał 
włączenia dróg serwisowych na drogi ekspresowe. Sytuacja ta 
spowodowuje dodatkowe utrudnienia zarówno dla mieszkańców 
naszej gminy, jak również mieszkańców miasta Białystok. Nie bez 
znaczenia jest także to, że zaproponowane rozwiązania będą stanowić 
bardzo duże utrudnienie dla prawidłowego rozwoju gminy, a także 
ponad 300-tysięcznej aglomeracji białostockiej. Wedle obecnych 
planów, droga S19 stanie się tylko drogą tranzytową, która nie będzie 
uwzględniała potrzeb mieszkańców aglomeracji.
Burmistrz Choroszczy kwes�onuje obecne plany przebiegu S19: 
przedstawiony projekt nie przewiduje żadnego dostępnego węzła 
drogowego na terenie gminy Choroszcz. „Nowa” S19 nie dość, że nie 
przewiduje właściwego skomunikowania, to wręcz utrudnia życie 
mieszkańcom naszej gminy oraz prowadzenia działalności firmom, 
które są zlokalizowane w rejonie prowadzonej inwestycji. Dlatego 
stoimy na stanowisku, że zaprojektowanie węzła „Barszczewo” jest 
nieuniknione – deklaruje burmistrz Wardziński. Ponadto – dodaje – za 
niezbędne uważam zaprojektowanie drogi serwisowej (przynajmniej 
z jednej strony) wzdłuż drogi S19 na odcinku łączącym drogę 
powiatową Nr 1535B Białystok-Kruszewo z drogą serwisową biegnącą 
wzdłuż drogi S8; droga serwisowa umożliwi przemieszczanie się, bez 
konieczności wjeżdżania na drogę ekspresową. Jeśli pozostałby obecny 
wariant przebiegu S19, projektowana droga ekspresowa 
przedzieliłaby naszą gminę na dwie części, tymczasem postulowana 
przez nas droga serwisowa ten oczywisty problem uczyni mniej 
dokuczliwym. Zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i rolnicy będą 
mieć ułatwioną możliwość w poruszaniu się między miejscowościami – 
dodaje włodarz Choroszczy. 
Wybudowanie drogi serwisowej poprawi również bezpieczeństwo, 
bowiem znacznie ułatwi  dostęp do węzłów. Tymczasem 
nieuwzględnienie uwag i postulatów zarówno włodarzy gminy, jak 
i mieszkańców spowoduje, że na terenie gminy Choroszcz każdy, kto 
będzie chciał skorzystać z drogi S19 będzie musiał najpierw wjechać na 
drogę S8 na węźle „Choroszcz” zlokalizowanym na przecięciu z drogą 
powiatową Nr 1552B, co spowoduje kumulację ruchu pojazdów na 
tym węźle, a to w konsekwencji doprowadzi do kumulacji ruchu w 
mieście Choroszcz. Taka sytuacja znacznie pogorszy bezpieczeństwo w 
Choroszczy oraz na samym węźle. 
W tej sytuacji władze Choroszczy nie widzą innego wyjścia jak 
zdecydowany sprzeciw wobec zakładanych planów i walka o to, by 
postulaty mieszkańców w zakresie przebiegu S19 były uwzględnione. 
Temu celowi będzie służyć stałe monitorowanie sytuacji oraz 
interweniowanie u odpowiednich władz i instytucji.                          UM

pięknych krajobrazów, zdrowego powietrza, czystego środowiska!
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Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza pod kierunkiem 
Agnieszki Tołoczko. Młodzi choroszczanie przedstawili historię 
narodzin Jezusa pełną śpiewu, recytacji i uroczej gry aktorskiej 
w profesjonalnych strojach. Byli więc Maryja i Józef z Jezuskiem, 
byli pastuszkowie, aniołowie ze skrzydłami, diabły ogoniaste 
i rogate, królowie koronowani Melchior, Kacper i Baltazar. A do 
tego piękne karty z życzeniami dla seniorów.

Mieszkańcy gminy Choroszcz śpiewać lubią i potrafią, dlatego 
seniorzy zachęceni przez młode pokolenie okrasili spotkanie 
swoim śpiewem kolęd. Irena Sakowicz prezes koła, dziękowała 
wszystkim za całoroczne prace i zaangażowanie w ruch 
senioralny. Seniorzy uczcili spotkanie opłatkowe zbiórką 
funduszy na rzecz Towarzystwa Opieki na Ociemniałymi 
w Laskach. Zebrano kwotę 273,63 zł, którą przekazano 
organizacji niosącej od stu lat pomoc osobom niedowidzącym 
i ociemniałym.
Gratulujemy znakomitej inicjatywy i redakcyjnie życzymy 
wszystkim seniorom pomyślności, zdrowia i szczęścia 
w nadchodzącym 2017 roku!

WJC

listopada 2016 o 17:00 bezpośrednio przed warsztatami pisania 
haiku w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy. Zwycięskie grono otrzymało pamiątkowe dyplomy i 
książki z rąk Przemysława Waczyńskiego dyrektora M-GCKiS w 
Choroszczy.

Wojciech Jan Cymbalisty

Choroszczańskie Dyktando 2016
Czterystu ośmiu yuppie / yuppi w bonżurkach między 
dwutysięcznym a dwa tysiące piętnastym rokiem włóczyło się 
watahą i ubożało na kuroniówce, zbierając forinty/forynty, 
gadżety/gadgety z ye�, yakuzą i dżdżownicami oraz varsaviana – 
wideoklipy / videoklipy z Alej Jerozolimskich.
Z wieży w Golubiu-Dobrzyniu vis-à-vis alei Mickiewicza wicekról 
Meksyku z pochodzenia Prusak, z zamiłowania tępiciel prusaków 
wypatrywał mażoretki w patchworkowym kapeluszu 
nadjeżdżającej hatchbackiem.  Dygnitarz nie mógł odżałować 
ukłucia przez tse-tse Marsjanina zżymającego się staccato z 
wachmistrza i vice versa. Żółtobrzeżek w rytm rag�me'u zsuwał 
się przez rosarium/rozarium nad rzęśl.
Głóg bogaty w ptactwo takie, jak sówka, kukułka, gżegżółka, 
czyżyk, jaskółka niżej chutor a na rżysku obunóż chow-chow / 
czau-czau, grizzly, husky, jarmuż, jarzębina i ro�weiler – to tylko 
megabajt leitmo�vu / lejtmotywu, jaki łyżworolkarz, woltyżer, 
dżygit i dżudoka/judoka zażądali w  zoologu przed paraliżem 
rządu. O scrabblowe / scrable'owe fantasy choroszczanina 
Fantazego słane e-mailem europejskim!
Któż zrzędził na pełnym dżdżu nabrzeżu jachtklubu / yacht-clubu 
na znużenie dżiu-dżitsu / ju-jitsu, baseballem / bejsbolem i 
outsiderskim / autsajderskim chilloutem?
Na ogół reżyser miast taksówki dżipa / jeepa wybierał rikszarza / 
rykszarza ze spółką joint venture.

Seniorzy z gminy Choroszcz w czwartek 15 grudnia spotkali się 
w licznym gronie, by przy opłatku podzielić się radością ze 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i życzyć szczęścia 
w2017 roku. Wszystkim zgromadzonym w świetlicy OSP i przed 
telewizorami serdeczne życzenia złożył Robert Wardziński 
burmistrz Choroszczy oraz ks. Leszek Struk proboszcz parafii św. 
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.

Nie zabrakło serdecznych słów od pań Heleny Bonifaciuk 
i Walentyny Gryc - przyjaciółek seniorów z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Białymstoku, Związku Emerytów i Rencistów, 
choroszczańskich placówek oświatowych i kulturalnych– 

Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, 
Zespołu Szkół, Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Bożonarodzeniowa 
atmosfera szczególnie widoczna w łamaniu się opłatkiem trafiła 
„pod strzechy” za pośrednictwem Twojej Telewizji Regionalnej 
kolejny już raz uczestniczącej w ważnych dla lokalnej 
społeczności wydarzeniach.
Seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 nie czekali na 
Mikołaja, ale na wspaniałą grupę mikołajkową z Przedszkola 
Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy. Najmłodsi 
mieszkańcy gminy przybyli do świetlicy OSP przy Dominikańskiej 
22 nie tylko z szerokim uśmiechem, ale i z pięknym programem 
słowno-muzycznym pełnym piosenek i recytacji we wspaniałych 
strojach z mikołajowymi czapkami. 
Cały koncert odbył się pod czujnym okiem Anety Wysockiej – 
reżyserki programu oraz Małgorzaty Hubbel wspierającej grupę. 
Seniorzy nie ukrywali zachwytów i nagrodzili przedszkolaków 
serdecznym przyjęciem.
Gorące brawa od seniorów zyskała również grupa uczniów 

W czwartek 17 listopada 2016 grono śmiałków stanęło do boju 
z licznymi ortograficznymi zagadkami, jakimi naszpikowana 
była szósta edycja Choroszczańskiego Dyktanda przygotowana 
przez niżej podpisanego. Wszystkich serdecznie powitał 
Przemysław Waczyński dyrektor Centrum, a asystentem 
czuwającym nad samodzielnością uczestników konkursu był 
Rafał Trykoszko, stażysta z Narodowego Centrum Kultury. W 
tym roku liczniejsi byli dorośli i to w tej grupie powstały 
najdoskonalsze prace.

Pierwsze miejsce w grupie dorosłych uczestników zdobyła 
Dorota Ciołko, miejsce drugie Dominika Ciołko, a trzecie Urszula 
Gogol.
Wśród dzieci i młodzieży dyktando najlepiej napisała Magda 
Garbowska, na miejscu drugim uplasował się Łukasz Sidorowicz, 
a miejsce trzecie zdobył Mateusz Gogol.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czwartek 24 

Choroszczańskie Dyktando – wyniki szóstej edycji konkursu Spotkanie pt. Festyn jako 
integracja społeczności lokalnej 

We wtorek 22 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu odbyło się spotkanie z przedstawicielami sołectw oraz 
organizacji pozarządowych na temat organizacji imprez 
plenerowych pt. „Festyn jako integracja społeczności lokalnej”. 
Podczas spotkania omówiono wiele kwes�i dotyczących 
organizacji dotychczasowej imprez, jak i poruszenie kwes�i przy 
organizowaniu najbliższych przedsięwzięć. 

W szczególności omawiano współpracę z Centrum, który 
imprezom daje wsparcie techniczne w postaci nagłośnienia 
i sceny. W związku z różnorodnością tematów poruszonych na 
spotkaniu uczestnicy zadeklarowali kontynuację spotkań tego 
typu, planując kolejne na styczeń przyszłego roku. Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu serdecznie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych tematyką, w szczególności sołectwa oraz 
organizacje pozarządowe na kolejne styczniowe spotkanie. Termin 
zaplanowanego spotkania zostanie podany niebawem.

red.

Mikołajki to nie tylko czas otrzymywania prezentów, ale 
i dzielenia się z innymi upominkami. To również finał trzeciej 
dorocznej zbiórki dla hospicjów zorganizowanej przez 
choroszczańskich seniorów. Bus użyczony przez Urząd Miejski 
w Choroszczy przetransportował dary 5 grudnia do 
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez 
Fundację „Pomóż Im”. Nad sprawnym przebiegiem dzieła 
czuwała Irena Sakowicz wraz z pomocnikami św. Mikołaja.

„Społeczność choroszczańska żywo zareagowała na apel 
seniorów i owoce zbiórki wsparły wydatnie Białostockie 
Hospicjum dla Dzieci” – zaznacza Irena Sakowicz, prezes Koła 
Seniorów i dodaje – „dziękuję wszystkim wspaniałym ludziom, 
którzy wsparli akcję. Na pewno mikołajki w hospicjum były w tym 
roku wyjątkowe! Szczególnie ciepło dziękuję dla społeczności 
Zespołu Szkół, Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i całego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy, niezawodnym koleżankom z Banku Pekao S.A. 
i Państwu Hryniewickim z Agroturystyki Jeroniczówka”.
Pani Irena Sakowicz podkreśla, że po raz bardzo ją cieszy szeroki 
odzew, również wśród seniorów: „dziękuję koleżankom 
i kolegom z koła za bezcenne zaangażowanie, za to, że choć sami 
nie mają dużo, to potrafią dostrzec problem i okazać serce”.
Przypomnijmy, od października do końca listopada mieszkańcy 
gminy mogli dzielić się ubrankami, pościelą, ręcznikami i innymi 
potrzebnymi dzieciom przedmiotami z podopiecznymi 
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Punkty zbiórki zostały 
zlokalizowane w siedzibie Koła Emerytów i Rencistów nr 15 
w Choroszczy oraz w instytucjach wspierających zbiórkę – w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Zespole Szkół oraz w Przedszkolu 
Samorządowym im. Jana Pawła II. Seniorzy, od lat animujący 
wiele akcji charytatywnych, już dziś zapowiadają kolejne dzieła 
pomocowe dla hospicjów.                      WJC, fot. OSzG/M-GCKiS

Seniorzy i młodzi choroszczanie wsparli 
Białostockie Hospicjum dla Dzieci 

KULTURA

Seniorzy z Choroszczy podzielili się opłatkiem 

Pogodnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku 2017 
życzy Irena Sakowicz prezes KEiR nr 15
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Bednarstwo to dział rzemiosła drzewnego zajmujący się 
wyrobem zbiorników z drewnianych giętych klepek 
ściągniętych obręczami. Na ziemiach polskich znane od III w. 
Obecnie jest to rzemiosło zanikające. A jego przedstawiciele 
niejednokrotnie niedocenieni.

Antoni Jelski mieszka i pracuje w Klepaczach k. Białegostoku. 
Bednarstwem zajmuje się odkąd sięga pamięcią. Wyznał, że 
pierwszy raz zetknął się z bednarstwem podczas miejscowego 
konkursu, gdy miał 10 lat. Już wtedy jego umiejętności wprawiały 
w zazdrość.
Zawód pana Antoniego przekazywany jest z ojca na syna już od 
kilku pokoleń. W jego rodzinie zajmowano się tradycyjnym 
bednarstwem wykorzystywanym do produkcji żywności, dziś pan 
Antoni tworzy nowoczesne przedmioty – przeważnie donice na 
kwiaty, meble z beczek lub jej elementów – według 
własnoręcznie opracowanych pomysłów, w nowej stylizacji, 
o perfekcyjnym wykończeniu i bezsprzecznych walorach 
użytkowych i dekoracyjnych. Są to produkty bardzo trudne 
w wykonaniu i szalenie pracochłonne, co eliminuje konkurencję 
i czyni je produktem nigdzie indziej nie spotykanym. Z tym, z kolei 
związany jest problem braku zastępcy.
Zawód bednarza, jak wyznaje sam artysta, jest zajęciem 
wymagającym wielu lat nauki, a prace pana Antoniego ze 
względu na skomplikowane wzornictwo i zdobienia, są jeszcze 
trudniejsze do wykonania niż tradycyjne wyroby bednarskie. 
Wszystkie przedmioty to jego własne projekty oparte na 
wieloletnim doświadczeniu, a także wiedzy zdobytej podczas 
wyjazdów do innych krajów. Ponadto Antoni Jelski to laureat 
stypendium marszałka województwa podlaskiego w dziedzinie 
ginących zawodów w 2014 roku. 
Mamy nadzieję, że już niebawem zaprosimy Pana Antoniego do 
MGCKiS, aby mógł opowiedzieć i zaprezentować swoje dzieła 
choroskiej publiczności.                       tekst i foto O.SzG/M-GCKiS

13 listopada 2017 roku o godz. 18:00, zespół Rytmy Czasu 
wystąpił z koncertem w Studiu Rembrandt Polskiego Radia 
Białystok. Po raz pierwszy w historii, zespół pochodzący 
z Choroszczy, zaśpiewał w studiu radiowym przy Świerkowej. 

Na co dzień, zespół wokalny  Rytmy Czasu, działa przy Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy pod czujnym 
okiem Jerzego Tomzika. Podczas koncertu młodzi wykonawcy 
prezentowali utwory z najnowszej nagranej płyty pt. „U progów 
Jazzu”, jak i repertuar z  Grodno Jazz Fes�wal.
Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego w Choroszczy 
koncert został zarejestrowany i niebawem będzie dostępne na 
DVD. Tym, którzy nie dotarli do studia, zostało wyczekiwać 
retransmisji koncertu w późniejszym terminie, na falach 
Polskiego Radia Białystok.
Próby zespołu Rytmy Czasu odbywają się w każdy wtorek 
i piątek, w godzinach: 17:00-21:00. W imieniu swoim jak 
i prowadzącego zespół Jerzego Tomzika serdecznie zachęcamy 
do dołączenia!

tekst M-GCKiS, fot. Rytmy Czasu

Koncert Rytmów Czasu
w Studiu Rembrandt 

6 grudnia 2016 roku z rąk dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Białymstoku, Cezarego Mielko, Kamila 
Dubikowska i Gabriela Kaliszczyk odebrały nagrody 
w konkursie „EKO-szopka podlaska”. Dziewczynkom 
serdecznie gratulujemy!

„EKO – szopka podlaska” to tytuł konkursu na wykonanie szopki 
bożonarodzeniowej metodą upcyklingową organizowany przez 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 
w którym zostały nagrodzone prace dwóch mieszkanek 
Choroszczy, Gabrieli Kaliszczyk i Kamili Dubikowskiej. W dwóch 
kategoriach konkursowych (rodzinnej – trójwymiarowej, oraz 
indywidualnej – płaskorzeźby) nadesłano 200 prac. Wszystkie 
były pełne uroku i wykonane w bardzo kreatywny sposób. 
Szopki dziewcząt z Choroszczy zostały wykonane podczas zajęć 
Handmade w M-GCKiS. Kamila Dubikowska i prawdopodobnie 
najmłodsza uczestniczka konkursu, Gabriela Kaliszczyk, włożyły 
wiele serca i pracy w staranne wykonanie szopek.
Podczas rozdania nagród został podsumowany roczny program 
„Eko-kreacje” oraz odbyły s ię warsztaty tworzenia 
recyklingowych ozdób świątecznych. W białostockich Spodkach 
zgromadziło się wielu uczestników konkursu. Radosne 
spotkanie upłynęło w świątecznej atmosferze. Wystawę szopek, 
wśród których znajdują się prace nagrodzonych Choroszczanek, 
można oglądać do 15 grudnia w siedzibie WOAK przy ul. św. 
Rocha 14 w Białymstoku (tzw. Spodki). Dziewczynkom 
gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesu. Zarówno im, jak 
i pozostałym uczestnikom zajęć w M-GCKiS życzymy dalszych, 
twórczych sukcesów!

tekst i fot.: KG

Sukces choroszczanek
w konkursie „EKO-szopka podlaska”! 

Trudny piękny zawód – bednarz

KSERO, WYDRUKI, 
SKANY

PROJEKTY, ZAPROSZENIA
Centrum Kultury i Sportu

ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy
pon. - pt. 8:00-20:45, sob. 8:00-15:45, 

zapraszamy!

W dniu 19 grudnia br. w galerii Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu odbyło się spotkanie członków i sympatyków 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Zaproszonym gościem 
miał być ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum 
i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. 

Z uwagi na jego wyjazd służbowy prelegentem był ks. dr Adam 
Szot, kustosz tej szacownej instytucji, kierujący kościelnymi 
archiwaliami. Uczestników tej „biesiady historycznej” powitał 
dyrektor MGCKiS Przemysław Waczyński, zaś postać księdza 
doktora przedstawił prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Choroszczy Józef Waczyński. 
Te spotkanie było również okazją do nakreślenia kierunków 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Choroszcz w roku 2017, 
bogatym w wielu patronów. Przyjaciele i sympatycy tego 
stowarzyszenia z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia przełamali się również tradycyjnym opłatkiem.

J.W. (TPCh)

Spotkanie z historią

wielu zachwytów, wzruszeń i przede wszystkim

21 stycznia 2017 roku odbędzie się Choinka 
Miejska organizowana przez M-GCKiS, 
którą współfinansuje Urząd Miejski w 
Choroszczy. Zabawa rozpocznie się o 15:00. 

Czas dzieciom umilą animatorzy, a Święty 
Mikołaj, który potwierdził swoją obecność, 
rozda zgromadzonym podarunki! Choinka 
odbędzie się na Placu Brodowicza przed M-
GCKiS w Choroszczy.                                   Red.

W sobotę 17 grudnia o godzinie 11.30 w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu odbył się Świąteczny Turniej Tańca 
Towarzyskiego dla Dzieci. Turniej cieszył się ogromną liczbą 
widzów jak i samych uczestników. Aula ośrodka kultury 
wypełniona była aż po brzegi. Turniej prowadził Dariusz 
Jabłoński, nad występami dzieci czuwała Karolina Poniatowicz 
– oboje prowadzą zajęcia tańca towarzyskiego w Centrum.

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych – 
dzieci do lat 6, w wieku od 7 do 9 lat oraz nieco starsi w wieku od 
10 do 11 lat. Warto wspomnieć, że dla wielu dzieci był to debiut 
wśród tak licznej widowni. Uczestnicy z każdej kategorii 
prezentowali przed liczną publicznością ciekawe i popularne 
style tańca, jakimi były walc angielski, cha-cha i polka. Najstarsza 
grupa, która była bardziej zaawansowana, zaprezentowała także 
takie style tańca jak jive oraz rock'n'roll. Na parkiecie nie 

zabrakło kunsztu i elegancji, gdyż młodzi uczestnicy prezentowali 
swoimi kreacjami wysoki fason. Zmagania uczestników bacznie 
obserwowali i oceniali doświadczeni jurorzy.
Świąteczny Turniej Tańca odwiedził także Święty Mikołaj wraz ze 
swoimi pomocnikami, który oglądał i podziwiał talent młodych 
tancerzy. Po wyczerpującym i ekscytującym turnieju tańca, każdy 
z uczestników otrzymał od Świętego Mikołaja świąteczny 
upominek. Najlepsi uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni 
medalami oraz statuetkami, które wręczył Przemysław Waczyński 
- dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy. Nagrody i upominki ufundował Urząd Miejski 
w Choroszczy od lat wspierający ruch taneczny w gminie. 
Świąteczny Turniej Tańca zakończył się pamiątkowym zdjęciem 
wszystkich obecnych na sali uczestników wraz z Mikołajem 
i jurorami. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych 
sukcesów w zmaganiach tanecznych!

Rafał Trykoszko, fot. KG /M-GCKiS/

Świąteczny Turniej Tańca Towarzyskiego dla Dzieci
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i przede wszystkim chęci uczestniczenia w życiu kulturalnym

W piątkowy wieczór 16 grudnia w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe 
twórców i przyjaciół kultury. Przemysław Waczyński dyrektor 
Centrum serdecznie przywitał wszystkich licznie zgromadzonych 
gości reprezentujących dziesiątki miejscowości, profesji i pasji, a 
których łączy troska o rozwój kultury. Wieczór poprowadził 
Wojciech Cymbalisty.

Z pięknym zestawem pastorałek przybył zespół Klepaczanki od 31 
lat z powodzeniem i sukcesami reprezentujący tradycyjną, bogatą 
kulturę znad Horodnianki w kraju i za granicą.
Obok występów wokalnych słuchacze nagradzali gromkimi 
brawami instrumentalistów. Klasę pianina Michała Szymczuka 
wspaniale reprezentowały: Marysia Raczkowska, Luiza Sawicka 
i Maja Łazarska. Muzyka jest uniwersalnym językiem łączącym 
ludzi, miejscowości i pokolenia oraz piętnaście osób w zespół 
gitarowo-akordeonowym pod kierunkiem Giennadija Szemieta. 
Wystąpili akordeoniści: Aleksandra Dobrogowska, Anna 
Kulikowska, Mateusz Buraczewski, Baltazar Warniello oraz 
gitarzyści: Klaudia Szulborska, Mirosław Auchimik, Przemek 
Adamski, Oliwier Kuć, Michalina Jarocka, Maja Małachowska, 
Andrzej Surmacza, Szymon Rogalewski, Jula Szubzda, Szymon 
Płocki i Jędrzej Walendzik. Aleksandra Dobrogowska na 
zakończenie recitalu zespołu zaśpiewała „Zimową piosenkę”.
Obok klas instrumentalnych w Centrum już od 13 lat działa zespół 
wokalny pod kierunkiem Jerzego Tomzika. Tym razem melomani 
usłyszeli utalentowane adeptki Rytmów Czasu śpiewające bardzo 
czysto kolędy.
Nie byłoby tylu imprez w Centrum skierowanych do tak licznej 
rzeszy odbiorców i możliwych do zorganizowania w tak krótkim 
czasie, gdyby nie poświęcenie wolontariuszy. Przemysław 
Waczyński dyrektor Centrum złożył oficjalne podziękowanie 
i wręczył upominki dla Karoliny Gromadeckiej i Pawła Baradyna od 
lat pracujących na rzecz kultury przy wielu imprezach 
i systematycznie opiekujących się Klubem Gier Planszowych.
Z autorskim zestawem kolęd na scenę Centrum przybył zespół 
Nervovoohoży. Rockowa i oryginalna nuta bez wątpienia zyskała 
uznanie wśród słuchaczy – w tym zuchów z I Choroszczańskiej 
Zuchowej Gromady Obronnej „Skarby Ziem” oraz I Cho-
roszczańskiej Drużyny Harcerskiej „Solum” im. Elżbiety Zawackiej 
ps. „Zo”. W części finałowej koncertu Chór Kameralny 
zaprezentował kolędy z debiutanckiej płyty „Wielka Boska moc”. 
Tego wieczoru dyrygentem zespołu był Łukasz Olechno dzielnie 
zastępujący Małgorzatę Olechno.
Po koncercie zebrani otrzymali serdeczne życzenia od Roberta 
Wardz ińsk iego burmistrza  Choroszczy,  Przemysława 
Waczyńskiego dyrektora Centrum i od ks. Sebas�ana Suma, który 
ponadto odczytał Ewangelię wg św. Łukasza o narodzeniu Jezusa 
i wygłosił słowo duszpasterskie.
Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń na wszystkich 
uczestniczących w tym niezwykłym wieczorze czekał poczęstunek 
nawiązujący do wigilijnych potraw oraz wystawa fotograficzna 
„Rok 2016 w M-GCKiS w Choroszczy”, której kuratorem jest 
instruktorka Karolina Gołębiewska. Wystawę można oglądać do 
połowy stycznia 2017 w galerii Centrum, a kolejny taki wieczór 
przyjaciół kultury w Choroszczy już za niecały rok.

WJC, fot KG / M-GCKiS

Spotkanie przyjaciół kultury
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Andrzejki znane też jako Jędrzejki, obecnie są obyczajem 
świeckim. Dziś zarówno dziewczęta jak i chłopcy, bawią się 
żartobliwymi wróżbami.

Taki niezwykły wieczór miał miejsce dn. 30 listopada w Filii 
Bibliotecznej w Barszczewie. Pierwszą z wróżb było wylewanie 
kształtów na wodzie, z roztopionego wosku, a następnie 
interpretowanie przyszłości z kształtu figurki i rzucanego przez 
nią cienia. ,,Nalejcie wosku na wodę, poznacie swoją przygodę”. 
Do jednej z najbardziej lubianych i znanych wróżb, należała 
zabawa z butami, która dawała odpowiedź, który z pierwszych 
uczestników zabawy zmieni swój stan cywilny. Następnie 
poznawaliśmy imiona przyszłych partnerów, wbijając szpileczkę 
w serduszko z zapisanymi inicjałami tych imion. Rzucając 
monetą do pudełeczka, można było dowiedzieć się, czy nasze 
marzenia spełnią się w tym roku. Były też inne wróżby jak: 
papierowe łódeczki, magia cyfr, odgadywanie imion z długości 
włosa czy też rozrzuconych szpileczek.
Spotkanie andrzejkowe upłynęło w miłej i wesołej atmosferze. 
Ponieważ wszystkie wróżby miały pozytywne znaczenie, dzieci 
bawiły się wyśmienicie. Pamiętały także, że należy je traktować 
z przymrużeniem oka, bo najważniejsza była dobra zabawa bez 
względu na to co sobie wywróżyliśmy. Dzięki takim spotkaniom, 
kultywujemy dawne tradycje ludowe, wśród dzieci i młodzieży. 
Dodając nowych elementów, harmonijnie splatamy ,,stare” 
z tym co ,,nowe” w naszej kulturze.

Małgorzata Świszcz - bibliotekarz

25 listopada swoje święto obchodzi najukochańsza zabawka 
dzieci, najlepszy przyjaciel i niezastąpiona przytulanka – 
Pluszowy Miś. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono 
dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. 

Tego dnia, przedszkolaki przyniosły swoje ulubione pluszaki. 
Uroczystość obchodziliśmy w bibliotece, bardzo miłą 
niespodzianką były odwiedziny dyrektora MGCKiS w Choroszczy, 
pana Przemysława Waczyńskiego. Dzieci opowiedziały o swoich 
misiach, poznały historię święta poprzez prezentację 
mul�medialną i spróbowały „małego co nieco” Kubusia 
Puchatka. Taniec misiowy przygotowany przez panią Annę 
Sokólską zaskoczył naszego gościa. Bawiliśmy się i tańczyliśmy 
wszyscy. Przedszkolaki z panem dyrektorem wykonały misiowe 
czapeczki, wspólnie recytowały wiersze o misiu. Obejrzały 
nieznaną im bajkę „Miś Colargol na Dzikim Zachodzie”. Po filmie 
namalowaliśmy dzieciom misiowe buźki. Na zakończenie 
milusińscy otrzymali słodki poczęstunek – misie lubisie.
Światowy Dzień Pluszowego Misia dostarczył przedszkolakom 
wiele uśmiechu i radości.

Iwona Amonowicz /Biblioteka w Klepaczach/

W środę 23 listopada w Bibliotece Publicznej w Choroszczy 
odbyło się już ostatnie w tym roku, spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Na spotkanie zaprosiliśmy poetkę i ilustratorkę 
mieszkającą w Złotorii (gmina Choroszcz). 

Swoje wiersze publikowała w Kulturze, Zeszytach Literackich, 
Tytule, ilustrowała trzy części książki Pogaduszki przy piecu 
Janusza Koronkiewicza(2003,2007,2013). Jest autorką tomików 
poezji Tu jest tu tam jest tam(1999), Naszyjnik z grążeli(2001), 
Tracowiny(2003, i najnowszy tomik Za stodołą(2016). 
Na spotkaniu gościliśmy również poetkę mieszkającą 
w Białymstoku Małgorzatę Dobkowską.
Na spotkanie przybyło 14 klubowiczów. Na początku 
wysłuchaliśmy opowieści Pani Elżbiety Michalskiej o jej życiu 
i twórczości, o pragnieniach, oczekiwaniach oraz o tym, co 
przyniósł jej los. Również wysłuchaliśmy paru wierszy 
przeczytanych przez samą autorkę. Następnie wywiązała 
dyskusja na temat poezji, twórczości innych poetów i w bardzo 
sympatycznej atmosferze upłynęło nam półtorej godziny 
spotkania.
Uzgodniliśmy również, że będziemy się spotykać, co drugi 
miesiąc w ostatnią środę miesiąca, czyli termin następnego 
spotkania, to 26 .01 2017 r. i wybrano następną książkę do 
dyskusji. Jest to książka Emmy Donoghue Pokój. 

Elżbieta Wróblewska
kierownik biblioteki

W województwie podlaskim decyzją sejmiku w 2017 roku będzie 
obchodzony Rok Profesora Andrzeja Strumiłły. Ten artysta który mieszka 
i tworzy na Suwalszczyźnie w przyszłym roku będzie obchodził swoje 90. 
urodziny. 
Jedną z takich propozycji są obchody 100. rocznicy utworzenia 
w Choroszczy Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Właśnie 7 października 1917 roku w naszym mieście powstała Komenda 
Lokalna Polskiej Organizacji Wojskowej. Materiały związane z tą 
niepodległościową organizacją są w posiadania znanego regionalisty 
i kolekcjonera Jana Adamskiego. 
Myślę, że w planach działalności choroszczańskich instytucji 
oświatowych oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu te 
rocznice będą miały swoje odbicie. Uważam, że wzorem lat ubiegłych 
warto organizować i wspierać rocznicowe obchody, zarówno 
ogólnopolskie jak i te lokalne, gminne i parafialne. Nie powinno na nich 
zabraknąć dorosłych członków i sympatyków organizacji społecznych, 
młodzieży a zwłaszcza zuchów i harcerzy. 

Józef Waczyński
prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

beatyfikował 16 października 1988 roku. Kolejną postacią, o której warto 
pamiętać w 2017 roku to nasz bohater narodowy Tadeusz Kościuszko, 
polski i amerykański generał, zasłużony uczestnik wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. W 1794 roku został Najwyższym Naczelnikiem 
Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej skierowanej 
przeciwko Rosji i Prusom. W 2017 roku minie 200 lat od Jego śmierci - 
zmarł 15 października 1817 r. w Solurze. Jednym z najwybitniejszych 
polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym 
i chrześcijańsko- demokratycznym był generał Józef Haller. Sto lat temu 
utworzono we Francji tzw. Błękitną Armię, której został dowódcą 
i wsławił się w czasie wojny polsko-bolszewickiej, stojąc na czele Armii 
Ochotniczej. Jednym z najważniejszych polityków pierwszej połowy XX 
wieku był Władysław Raczkiewicz. 6 czerwca 2017 r. upływa 
siedemdziesiąt lat od jego śmierci. W latach 1939-1947 Władysław 
Raczkiewicz był prezydentem RP na uchodźctwie. „Niech jego niezłomna 
praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania 
największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych 
urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra 
wspólnego” – głosiła stosowna senacka uchwała. Postacią wartą 
przypomnienia jest Władysław Biegański,  wybitny lekarz, badacz, etyk 
i społecznik, którego 100. rocznicę śmierci będziemy obchodzić 27 
stycznia przyszłego roku. Stworzył z prowincjonalnego szpitala 
w Częstochowie poważny ośrodek naukowy – „małą klinikę”, która mogła 
się równać swym dorobkiem z wyróżniającymi się ośrodkami 
naukowymi. Był on autorem 132 prac w dziedzinie medycyny i filozofii 
i prekursorem kilku dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii.
Rok 2017 ma być również Rokiem Rzeki Wisły. 550 lat temu, w wyniku 
postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie nad 
całym biegiem żeglownej Wisły w efekcie czego można było dokonać 
pierwszego wolnego flisu. W swojej uchwale „Sejm oddaje hołd 
pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali 
tożsamość i potęgę Państwa Polskiego”.
Uchwałą Senatu RP Rok 2017 został Rokiem Koronacji Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej – Królowej Korony Polskiej. Jak czytamy 
w stosownej uchwale wyższej izby naszego parlamentu  rok ten „będzie 
znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji 
Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa, w szczególności 
dla młodego pokolenia”. Trzysta lat temu (8 września 1717 r.)  ikona Matki 
Bożej Częstochowskiej została przyozdobiona koronami papieskimi. 
Warto dodać, że była to pierwsza, poza Rzymem, koronacja obrazu Matki 
Bożej a korony te przesłał papież Klemens XI. Dla katolików istotną 
rocznicą jest również 100- lecie objawień fa�mskich, trwających od 13 
maja do 13 października 1917 roku. Dla formalności podaję, że 
w przyszłym roku przypadają również inne okrągłe rocznice: 500-lecie 
Reformacji, 300-lecie powstania masonerii i stulecie rewolucji 
październikowej. Warto pamiętać również o regionalnych i lokalnych 
rocznicach.
Warto dodać, że w 2017 roku mija 100. rocznica śmierci Ludwika 
Zamenhofa,  twórcy międzynarodowego języka esperanto. 
Przypominam, że ten słynny żydowski lekarz okulista urodził się 
w Białymstoku, gdzie ma swój pomnik, ulicę oraz jest patronem instytucji 
kultury - Centrum im. Ludwika Zamenhofa. 

Każdy rok ma swoją specyfikę i okrągłe rocznice, ogólnokrajowej jak i 
te o mniejszej randze, lokalne. Nadchodzący 2017 rok będzie obfitował 
w szereg ważnych wydarzeń, którymi zajął się nasz parlament. 

Podczas 21. posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 
2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 
marsza łka  Józefa  P i ł sudsk iego,  Adama Chmie lowsk iego, 
błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 
2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły. Stosowne uchwały dotyczące 
przyszłego roku podjął również Senat RP. W 2017 roku będziemy też  
obchodzić 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza, podwójną 
rocznicę związaną z Władysławem Biegańskim (100. Rocznicę jego 
śmierci oraz 160. rocznicę urodzin) oraz Józefem Hallerem. Rok 2017 
będzie także rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej  
Korony Polskiej. Z kolei pisarzem o światowej sławie był Józef Konrad 
Korzeniowski, herbu Nałęcz, syn polskich zesłańców syberyjskich. 
Józef Teodor Konrad Korzeniowski był pisarzem piszącym w Anglii i po 
angielsku, który publikując na obczyźnie używał pseudonimu Joseph 
Conrad, utworzonego z imion Józef i Konrad. W grudniu 2017 
obchodzona będzie 160. rocznica Jego urodzin. Marszałek Józef Piłsudski 
to człowiek z Kresów, urodzony 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod 
Wilnem, polski działacz społeczny i niepodległościowy. Komendant 
Piłsudski był twórcą Legionów Polskich i Naczelnikiem Państwa 
tworzącej się II Rzeczypospolitej. Był on pierwszym  marszałkiem Polski, 
naczelnym wodzem Armii Polskiej i Naczelnikiem Państwa w latach 
1918-1922. Piłsudski był niekwes�onowanym przywódcą sanacji, 
dwukrotnym premierem oraz ministrem spraw wojskowych 
i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych w okresie międzywojennym. 
Ten zasłużony Polak, pierwszy Honorowy Obywatel Białegostoku, jest 
patronem Szkoły Podstawowej w Kruszewie a w naszym mieście ma 
swoją ulicę, zlokalizowaną na osiedlu Jana Pawła II. 
Z kolei Adam Chmielowski (właściwie Adam Bernard Hilary) 
to powstaniec styczniowy, który w bitwie pod Mełchowem został ranny, 
w wyniku czego amputowano mu nogę. Studiował malarstwo w Paryżu, 
Warszawie, Gandawie i Monachium a w 1887 r. za zgodą Albina kard. 
Dunajewskiego przywdział habit. Rok później złożył śluby zakonne, 
przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył 
zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.), 
które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu. Brat Albert 
zajmował się biednymi i bezdomnymi, zakładał domy dla sierot, kalek, 
starców i nieuleczalnie chorych. Został świętym kościoła katolickiego a 
jego beatyfikacji (22.06.1983) i kanonizacji (12.11.1989) dokonał Jan 
Paweł II. 
Kolejnym patronem roku 2017 jest Honorat Koźmiński, właściwie 
posiadający cztery imiona: Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński. 
Po powstaniu styczniowym władze carskie dokonały kasaty zakonów. 
Mimo represji, na przekór carskim ukazom i odosobnienia trwającego 52 
lata dokonał rzeczy niezwykłej. Jego zasługą jest powstanie 25 
zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń ludzi świeckich. 
Docenił to nasz Papież Jan Paweł II, który kapucyna Ojca Honorata 

Co nowego w 2017 roku?

Spotkanie DKK Przedszkolaki w bibliotece

Spotkanie bibliotekarzy 
7 grudnia 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni 
Kościelnej odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie 
bibliotekarzy powiatu białostockiego ph. „Motyw folkloru 
w literaturze – tradycja i współczesność”. Organizatorem 
spotkania była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) 
w koalicji z Gminnym Ośrodkiem Kultury Biblioteką Publiczną 
w Turośni Kościelnej oraz Starostwem Powiatu Białostockiego.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Biblioteki w dawnym dworku 
myśliwskim z drugiej połowy XVIII wieku. W seminarium 
z akcentami bożonarodzeniowymi uczestniczyli  bibliotekarze 
publiczni z powiatu białostockiego, przedstawiciele Książnicy 
Podlaskiej oraz Starostwa Powiatu Białostockiego, a także wójt 
gminy Grzegorz Jakuć. W programie obchodziliśmy m.in. 
„Jubileusz 60–lecia Biblioteki w Turośni Kościelnej”.
Cyklicznie co roku Książnica Podlaska, w tym również Biblioteka 
Powiatu Białostockiego wspólnie ze Starostwem Powiatu 
Białostockiego, dziękuje wybranym bibliotekarzom z powiatu 
białostockiego, za ich pracowitość  i kreatywność. Wyróżniono:
Barbarę Bajdę (Biblioteka Łapy) – za stworzenie wyjątkowego 
klimatu integracji zawodowej, realizację szeregu inicjatyw na 
rzecz środowiska łapskiego, a także za współpracę ponadlokalną,
Elżbietę Wróblewską (Biblioteka w Choroszczy) – za 
popularyzację czytelnictwa oraz aktywizacje społeczno-
kulturalna mieszkańców gminy Choroszcz,
Iwonę Wądołowską  (Biblioteka Zawady) –  za efektywność 
w łączeniu powierzonych zadań oraz za zaangażowanie w liczne 
inicjatywy popularyzujące czytelnictwo,
Jacka Brasławskiego (Biblioteka w Wasilkowie) – za 
zaangażowanie w wielu działaniach o charakterze wielowymia-
rowym na rzecz Biblioteki w Wasilkowie.

Elżbieta Wróblewska - kierownik biblioteki

Andrzejkowe wróżby w Barszczewie

wymarzonych książek, ksiąg, książeczek i audiobooków
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We wtorek 6 grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków 
klubu Narew Choroszcz, w którym głównym punktem obrad 
były wybory władz na nową kadencję. Nowym prezesem został 
wieloletni zawodnik klubu Paweł Sokół, a w skład zarządu 
weszli ponadto: Marek Borowski, Wojciech Bobrowski, Jacek 
Sieńko i Bożena Cwalińska-Oświecimska. 

Dziękujemy w tym miejscu poprzedniemu zarządowi z prezesem 
Wojciechem Błaszko na czele za wieloletnią społeczną pracę na 
rzecz choroszczańskiej piłki nożnej, a nowemu zarządowi 
życzymy powodzenia w prowadzeniu klubu.

WJ

W niedzielę 4 grudnia odbyła się III edycja Gminnego Turnieju 
Futsalu Oldbojów – czyli zawodników, którzy ukończyli 40 lat. 

W poprzednich latach wygrywały Izbiszcze (2014) i Opmar Łyski 
(2015). Tym razem do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn: Fadbet 
Klepacze, LZS Choroszcz, Izbiszcze, Łyski i Narew Choroszcz. 
Drużyny zagrały systemem każdy z każdym i tak bez porażki 
turniej zakończyły drużyny Narwi i Łysek, ale w końcowym 
rozrachunku Narew Choroszcz o dwa punkty wyprzedziła Łyski 
i o 3 oczka Izbiszcze. 
Co ciekawe Narew w poprzednich dwóch turniejach nie zdobyła 
choćby jednego punktu, a tym razem okazała się najlepsza. 
Gratulujemy! 
Najlepszym strzelcem został z 5 golami na koncie Grzegorz 
Jurguć z Łysek, najlepszym bramkarzem Wojciech Błaszko 
(Narew), a tytuł najlepszego zawodnika powędrował do Marka 
Ostaszewskiego z Narwi. Wyróżniono także „Super Zawodnika” 
– czyli humorystyczną statuetkę dla najsympatyczniejszego 
zawodnika otrzymał Said Abdulrazek, zawodnik Narwi. 
Dekoracji dokonali Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
i Jacek Dąbrowski.
Komplet wyników: LZS – Fadbet 1-0, Narew – Izbiszcze 5-0, 
Fadbet – Łyski 1-4, Izbiszcze – LZS 4-1, Łyski – Narew 2-2, 
Fadbet – Izbiszcze 1-2, Łyski – LZS 4-3, Narew – Fadbet 5-2, 
Izbiszcze – Łyski 3-3, LZS – Narew 1-2

WJ

Nowe władze 
w Narwi Choroszcz 

Narew wygrywa 
Gminny Turniej Oldbojów w Futsalu 

W niedzielne południe na Stadionie Miejskim w Choroszczy 
w finale Pucharu Ligi zmierzyły się dwie najbardziej 
utytułowane drużyny tych rozgrywek czyli LZS Choroszcz i 
Izbiszcze. 

Po pierwszej połowie był remis 2-2, ale po zmianie stron 
Izbiszcze nie dały LZS'owi żadnych nadziei na korzystny wynik 
ostatecznie zwyciężając 5-3. Dla Izbiszcz był to piąty tryumf 
w Pucharze Ligi. Po zakończeniu meczu podsumowano 
rozgrywki z udziałem Burmistrza Choroszczy Roberta 
Wardzińskiego. Najlepszym zawodnikiem meczu finałowego 
wybrano zawodnika zwycięzców Bartłomieja Sadowskiego – to 

jest jedyne wyróżnienie indywidualne wręczane za Puchar Ligi. 
Wyróżniono także naj lepszego typera w konkurs ie 
organizowanym przez Lambadę Choroszcz – statuetkę za cały 
sezon trwania konkursu otrzymał Karol Kopiczko. Jeśli chodzi 
o osiągnięcia indywidualne to w klasyfikacji strzelców wspólnie 
wygrali Adam Parczyński i Marcin Jaromiński (obaj LZS 
Choroszcz), którzy strzelili po 5 bramek, a najwyższe noty 
spośród bramkarzy uzyskał golkiper Lambady Choroszcz Marcin 
Samojłowicz – średnia not 4,5.
Finał – 13 listopada:
LZS Choroszcz – Izbiszcze 3-5 (2-2)

WJ

Izbiszcze zwyciężają  w Pucharze Ligi 

Na początku grudnia rozpoczęły się rozgrywki Choroszczańskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej organizowane przez Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy.  Do rozgrywek przystąpiło 12 drużyn, 
które w drodze losowania zostały podzielone na dwie 6-
zespołowe grupy. 

W trzy soboty grudniowe rozegrano trzy pierwsze kolejki fazy 
grupowej. Na tym etapie rozgrywek z kompletem zwycięstw są 
drużyny Lambady Choroszcz i Schodów Chudziński (grupa B), 
a bez porażki są: Chorten i Victoria Łyski (grupa A) – w tej chwili 
w klasyfikacji strzelców prowadzi Damian Garbowski z Lambady, 
który w trzech meczach zdobył 8 bramek. 

Dalsza część rozgrywek odbędzie się już po nowym roku: 4 i 5 
kolejka fazy grupowej planowana jest na soboty 7 i 14 stycznia, 
a następnie zostanie rozegrana faza pucharowa do której 
awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy: w sobotę 
21 stycznia odbędą się ćwierćfinały, a w kolejną sobotę, 28 
stycznia nastąpi zakończenie rozgrywek kiedy to odbędą się 
półfinały, mecz o III miejsce i wielki finał. 

Całość wyników, tabele i statystyki znajdują się na stronie 
rozgrywek: 

www.m-gckis.ligspace.pl. 
Zapraszamy do odwiedzania hali sportowej w Zespole Szkół 
(ul. Powst. Styczn. 26A) gdzie odbywają się wszystkie spotkania!

WJ

Choroszczańska Liga Halowa

sukcesów, bicia rekordów, przełamywania własnych słabości
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Bardziej zimowa niż jesienna aura nie przeszkodziła 115 
zawo d n i ko m  i  zawo d n i c z ko m  w  p o ko n a n i u  t ra sy 
Choroszczańskiego Biegu Niepodległości, który się odbył 
w sobotę 12 listopada. Start i meta były umiejscowione przy 
„Kominowym Bajorze”, a trasa biegła ulicami Branickiego, 
Piaskową, Dominikańską i Ogrodową. Na starcie było 25 osób 
z naszej gminy, wielu zawodników z całej polski, a także 
z Białorusi czy Ukrainy.

Było wielu zawodników startujących dzień wcześniej 
w Białostockim Biegu Niepodległości: m.in. medaliści: 
Vladzislaw Pramali (zwycięzca biegu mężczyzn w Białymstoku) 
i Volha Krautsova (2 miejsce kategorii kobiet w Białymstoku). 
Był z nami także Sebas�an Palecki, który wygrał w Choroszczy 
przed rokiem, ale tym razem już przed startem zapowiedział, że 
raczej nie będzie się walczył w walce o medale, gdyż ma za sobą 
wyczerpujący Bieg Niepodległości o Puchar Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który się 
odbył 11 listopada w Augustowie – Sebas�an zresztą w tym 
biegu zwyciężył czego gratulujemy!
Wśród biegaczy był także Radny Rady Miejskiej w Choroszczy 
Piotr Siemieniuk, swoją obecnością zaszczycili nas także Andrzej 
Zieniewicz i Tadeusz Dziekoński – znani w środowisku biegowym 
„weterani” tej dyscypliny sportowej.

Choroszczański Bieg Niepodległości rozpoczął Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński i o godzinie 12 zawodniczki 
i zawodnicy ruszyli na trasę biegu. Poprzez wcześniejsze opady 
deszczy i śniegu część trasy prowadząca drogami nieutwar-
dzonymi sprawiała zawodnikom troszkę problemów, ale na 
szczęście obeszło się bez żadnych kontuzji.
Już po pierwszym okrążeniu liczącym 4,25 km widać było, że 
biegacze z Białorusi i Ukrainy mogą zdominować podium i takie 
też były ostateczne rozstrzygnięcia. Bieg ukończyli wszyscy 
startujący w zawodach i każdy z nich tuż po przekroczeniu mety 
otrzymał pamiątkowy medal.
W obu kategoriach głównych (damskiej i męskiej) zwyciężyli 
biegacze z Białorusi. Wśród Pań najlepsza była Volha Krautsova 
z Grodna, a wśród Panów Vladzislaw Pramali z miejscowości 
Gomel. Nagrody dla najlepszych mieszkańców Gminy Choroszcz 
otrzymali Monika Wierciszewska z Choroszczy i Tomasz Ławida 
z Klepacz. 98 miejsce w 98 rocznicę odzyskania niepodległości 
zajęła Katarzyna Maryniak z Warszawy, a nagroda dla 
najlepszego zawodnika Piłkarskiej Ligi Gminnej trafiła w ręce 
Tomasza Ławidy z drużyny KS Klepacze. 
W ceremonii wręczenia statuetek i nagród wzięli udział 

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Dyrektor M-GCKiS 
Przemysław Waczyński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy Jacek Dąbrowski 
i wiceprezes Stowarzyszenia Lambada Choroszcz Łukasz Adamski.
Dziękujemy w tym miejscu sponsorom Biegu Niepodległości: 
Bankowi Spółdzielczemu w Białymstoku Oddział w Choroszczy, 
Podlaskiemu Zrzeszeniu LZS w Białymstoku, klubowi Power-
Squash Białystok, pizzerii Savona z Choroszczy, a także 
Stowarzyszeniu Lambada Choroszcz.
Gorące podziękowania należą się także Paniom kucharkom 
z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy za przygotowanie 
pysznego gorącego bigosu, którym po sportowym wysiłku mogli 
się posilić wszyscy biegacze. Bieg nie mógłby się odbyć także bez 
wsparcia Strażaków z OSP w Choroszczy, choroszczańskich 
harcerzy, a także Policjantów z Komendy Miejskiej w Białymstoku. 
Nieodzowne było ponadto wsparcie pracowników M-GCKiS, 
a także Urzędu Miejskiego.
Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w organizację 
naszego biegu. Mamy nadzieję, że wszyscy zawodnicy wrócili do 
domów zadowoleni!

Podsumowanie podium każdej z kategorii:
Kobiety:
1. Volha Krautsova – Grodno BLR
2. Beata Lupa – Łapy POL
3. Tatyana Belovol – Odessa UKR

Mężczyźni:
1. Wladzislaw Pramali – Gomel BLR
2. Alexey Czemadanow – Grodno BLR
3. Dzmitry Dzarazenka – LIDA BLR

Klasyfikacja Kobiet z Gminy Choroszcz:
1. Monika Wierciszewska – Choroszcz
2. Elżbieta Wiszenko – Czaplino
3. Kinga Siemieniuk – Barszczewo

Klasyfikacja mężczyzn z Gminy Choroszcz:
1. Tomasz Ławida – Klepacze
2. Yury Krupitsa – Choroszcz
3. Grzegorz Mikulski – Choroszcz

Klasyfikacja Piłkarzy Ligi Gminnej:
1. Tomasz Ławida – KS Klepacze
2. Łukasz Zawistowski – Narew Żółtki
3. Wiesław Roszkowski – LZS Choroszcz

98 miejsce w 98 rocznice Odzyskania Niepodległości:
98. Katarzyna Maryniak – Warszawa

WJ, fot. Tomasz Grynasz

Lodowisko Biały Orlik przy ul. Pałacowej w Choroszczy zostanie 
otwarte najprawdopodobniej dopiero po nowym roku. 

Wszystkiemu jest winna mało zimowa aura, która nie pozwala na 
przygotowanie lodowej tafli. 

Dlatego amatorów jeżdżenia na łyżwach prosimy o śledzenie stron 
internetowych Centrum Kultury i Sportu - kultura.choroszcz.pl, a 
także „Gazety w Choroszczy” – gazeta.choroszcz.pl - tam zostanie 
podana informacja o terminie otwarcia lodowiska.

WJ

W dniu 26 listopada 2016 r. samorządowcy z województwa 
podlaskiego wzięli udział w konferencji organizowanej przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” z Białegostoku, Radę 
Miasta Białegostoku, oraz Podlaską Radę Olimpijską PKOL 
zatytułowanej „Sport strzelecki a obronność ojczyzny”. 

Gościem honorowym konferencji była Mistrzyni Olimpijska 
Renata Mauer – Różańska. W konferencji tej uczestniczyła 
również delegacja z Choroszczy. Po konferencji odbył się Turniej 
Strzelecki Samorządowców województwa podlaskiego. 

Choroszcz biegła w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

Radni z Choroszczy najlepszymi strzelcami wśród samorządowców
woj. podlaskiego Nasza Drużyna w składzie Ireneusz Jabłoński, Piotr Waczyński 

oraz Piotr Siemieniuk zwyciężyła w turnieju, wyprzedając kilka 
drużyn z Naszego Województwa. Indywidualnie na najwyższym 
stopniu podium staną Pan Ireneusz Jabłoński ze Złotorii, 
zdobywając 89 pkt. na 100 możliwych. Trzecie miejsce 
z wynikiem 87 pkt. zdobył Pan Piotr Waczyński. Tuż za podium 
uplasował się Pan Piotr Siemieniuk z wynikiem 82 punktów.
Zwieńczeniem wydarzenia był Superfinał międzynarodowych 
zawodów strzeleckich Polish Open Kaliber 2016, z udziałem 
najlepszych zawodników z Europy.

Piotr Waczyński

Zapraszamy 

na lodowisko Biały Orlik!

mnóstwa energii i znakomitych wydarzeń sportowych w 2017 roku!


