
W niedzielę 6 listopada 
w  p r z y j a z ny c h  m u ra c h 
świetlicy OSP w Choroszczy 
odbył się już po raz trzeci 
Wieczór Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej  „Śpiewać 
każdy może”. Wydarzenie 
z pieczołowitością przygo-
tował Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej, a wszyst-
kich przybyłych serdecznie 
powiała Eugenia Popko – prezes POAK i Józef Waczyński – wiceprezes. 
Śpiewającym pięknie akompaniował Łukasz Olechno, utwór „Wojenko, 
wojenko” zaśpiewała solo Urszula Kopciewska.

W pięknym, patriotycznym śpiewaniu udział wzięli liczni mieszkańcy gminy 
w tym duża grupa harcerek i harcerzy. Nie zabrakło wzoru patriotycznej 
postawy ze strony szacownych gości Wieczoru. Wspólnie z mieszkańcami 
gminy śpiewali: ks. prałat Tadeusz Żdanuk – asystent archidiecezjalny 
Instytutu Akcji Katolickiej, ks. kan. Leszek Struk wraz z ks. Łukaszem 
i Sebas�anem, Teresa Niewińska – prezes zarządu archidiecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej, Edwin Koźniewski – wiceprezes Instytutu Akcji 
Katolickiej, Robert Wardziński – burmistrz Choroszczy, Przemysław Waczyński 
– dyrektor M-GCKiS oraz Mariusz Wróbel – prezes ZECWiK. Relację 
telewizyjną z imprezy przygotowała Twoja Telewizja Regionalna.
Wspólne śpiewanie upłynęło w duchu radosnym i patriotycznym. 
Obok seniorów śpiewali najmłodsi, każde pokolenie dbało, by jego głos był 
słyszalny i tworzył harmonię z pozostałymi. Animatorzy choroszczańskiego 
ruchu Akcji Katolickiej przygotowali nie tylko śpiewniki, ale i piękne upominki 
dla wszystkich uczestników. W ręce śpiewaków-patriotów trafiły 
okolicznościowe karty pocztowe wydane z okazji XX-lecia Akcji Katolickiej 
w Archidiecezji Białostockiej wydane w 1050 rocznicę Chrztu Polski 
opatrzone pieczęciami POAK i stemplem okolicznościowym. 

Cd. na str. 2 ->

10 XI, 11:00 - sesja Rady Miejskiej 
gminy Choroszcz

12 XI, 12:00 - Bieg Niepodległości
12 XI, 20:00 - Noc Gier

17 XI, 18:00 - Choroszczańskie Dyktando
19 XI, 10:00 - Warsztaty Animacji 

Poklatkowej
23 XI, 10:30 - spotkanie z poetką 

Elżbietą Michalską
24 XI, 17:00 

     - warsztaty pisania haiku

Zapraszamy!

Z  KALENDARZA

Święto Niepodległości, jak co roku będzie hucznie 
i wielowymiarowo obchodzone przez choroszczańską 
społeczność. W piątek 11 listopada gminne i parafialne 
obchody rozpocznie o 9:30 msza św. za Ojczyznę. 
Bezpośrednio po liturgii w choroszczańskim kościele 
odbędzie się uroczystość na Rynku 11 Listopada pod 
Pomnikiem Niepodległości  z  udziałem władz 
samorządowych, delegacji zakładów pracy i organizacji 
społecznych oraz licznych pozostałych środowisk 
patriotycznych. 

Wieczorem o 16:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu przy H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy 
wystąpią Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Białymstoku oraz choroszczański Chór Kameralny. 
Usłyszymy wiersze i piosenki patriotyczne w nieba-
nalnych, szlachetnych aranżacjach. Wstęp wolny!
Uwieńczeniem obchodów będzie Bieg Niepodległości. 
Początek w sobotę 12 listopada 2016 o 12:00. Start i meta 
przy terenie rekreacyjnym Kominowe Bajoro, trasa biegu 
będzie wiodła ul icami Branickiego,  Piaskową, 
Dominikańską, Ogrodową i Branickiego.
Jedna pęta wynosi 4,25 km, a zawodnicy będą mieli do 
pokonania dwa okrążenia – łączna długość trasy to 8,5 
km.

Będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu, a o 
profesjonalną oprawę muzyczną i spikerską zadbają 
Kreatorzy Emocji. Wpisowe wynosi 20 zł od osoby (30 zł 
w dniu biegu, rejestracja w godz. 10:00-11:00 w biurze 
biegu przy Kominowym Bajorze w Choroszczy przy ul. J. K. 
Branickiego), a na każdego uczestnika bez względu na 
wynik sportowy będzie czekał pamiątkowy medal. 
Najlepsi w kategorii damskiej i męskiej otrzymają 
statuetki i nagrody w kwocie 250 zł (1. miejsce), 150 zł 
(2. miejsce) i 100 zł (3 .miejsce). Więcej o biegu 
przeczytasz na str. 12.

Choroskie uroczystości Święta Niepodległości:
11 XI 2016, 9:30, kościół w Choroszczy – msza święta,
11 XI 2016, ok. 10:30 /bezpośrednio po ww. mszy św./ – 
apel na Rynku 11 Listopada,
11 XI 2016, 16:00 – koncert Chóru Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z repertuarem o nazwie „Krótki Program 
Pieśni Patriotycznych”, ok. 17:00 koncert Chóru 
Kameralnego z Choroszczy pod dyrygenturą Małgorzaty 
Olechno, miejsce obu koncertów: aula w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
12 X I  2016,  12:00 ,  Kominowe Ba joro  –  Bieg 
Niepodległości.

WJC, WJ/M-GCKiS

Posiadacz bydła, owiec, kóz i świń zobowiązany 
jest do dokonania spisu zwierząt przebywających 
w siedzibie stada – co najmniej raz na rok, nie 
później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identy-
fikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w 
terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu 
i umieszcza w księgach rejestracji. Instrukcja 
w y p e ł n i a n i a  w n i o s k u  n a  s t r o n i e — > 
www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-
zwierza…              PIRol

Rolniku, spisz swoje zwierzęta. 
Do końca roku! 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
w gminie Choroszcz już od 3 grudnia.

Wielkogabaryty zgłoś do odbioru
do 30 listopada!
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Wieczór Pieśni i Piosenki Patriotycznej
- z Choroszczy do Warszawy

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż zbliża się 
termin odbioru mebl i  oraz  innych odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych z posesji z zabudową jedno-
rodzinną w gminie Choroszcz. 

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed 
posesję najpóźniej do dnia 2 grudnia (piątek) 2016 roku. 
Udostępnione odpady będą zabierane od dnia 3 grudnia 
od godz. 6:00 rano.                        Czytaj więcej na str. 3 ->
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„Cieszę się, Drodzy Druhowie, że Wasza aktywność 
i ponadprzeciętne zaangażowanie zostało zauważone 
i nagrodzone” – takimi słowami Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński zwrócił się do strażaków-ochotników z OSP 
Złotoria podczas uroczystości przekazania samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. 22 października br. w Złotorii odbyły 
się bowiem uroczystości oficjalnego przekazania nowego 
pojazdu tutejszej jednostce OSP. Nowy wóz bojowy tak cieszy 
druhów ze Złotorii, że, pod względem ilości światła 
i zaawansowanej technologii, porównują go ze statkiem 
kosmicznym. 

Całość wydarzenia miała niezwykle dostojny i podniosły 
charakter. Przebiegała zgodnie z ceremoniałem obowiązującym 
przy takich uroczystościach, jako że swoją obecnością 
wydarzenie w Złotorii zaszczycili najwyżsi politycy krajowi, 
komendanci służb mundurowych, władze województwa i gminy, 
dyrektorzy i kierownicy instytucji krajowych i wojewódzkich. 
Powitania przybyłych gości – jako przedstawiciel Rządu RP oraz 
instytucji uczestniczących w wydarzeniu, dokonał Pan Jarosław 
Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Poseł na Sejm RP. Pan poseł wręczył druhom z OSP w Złotorii Akt 
Przekazania pojazdu, kluczyki przekazał Pan nadbryg. Leszek 
Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, dowód 
rejestracyjny wręczył zaś st. bryg. Andrzej Sobolewski, Zastępca 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej. Poświęcenia pojazdu dokonali: ks. Wojciech Ejsmont, 
Wojewódzki Kapelan Straży Pożarnych, ks. Prałat kpt. Dariusz 
Marek Mateuszuk Kapelan Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczych Straży Pożarnych na Miasto i Powiat Białystok, 
ks. Infułat dr. Jan Sołowianiuk oraz ks. Kanonik Bogusław Samsel.
 Podczas uroczystości obecni byli także: nadinsp. Daniel 
Kołnierowicz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, st. 
bryg.  Robert  Wierzbowski  Komendant Miejski  P S P 
w Białymstoku, insp. Wojciech Macutkiewicz Komendant 
Miejski Policji w Białymstoku, Piotr Dzierżanowski Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, dh Jan Popławski Wiceprezes oddziału 
powiatowego ZOSP w Białymstoku, a także włodarze gminy 
Choroszcz: burmistrz Robert Wardziński, radni Rady Miejskiej 
w Choroszczy wraz przewodniczącą Rady Beatą Marleną 

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 08.11.2016 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

Jeżerys, władze choroskich OSP na czele z Prezesem Zarządu 
Oddziału  miejsko-gminnego ZOSP RP w Choroszczy dh. 
Krzysztofem  Kraśnickim oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Podczas uroczystości zasłużeni strażacy-ochotnicy zostali 
odznaczeni medalami i wyróżnieniami strażackimi.
Jednostka OSP w Złotorii na nowy sprzęt czekała długo, bo 
ponad 30 lat. Stary, nomen omen Star 244 GBM był wysłużony, 
często się psuł, ale przede wszystkim nie spełniał współczesnych 
wymagań nowoczesnej jednostki straży pożarnej. 
Dziś bowiem straż, nawet ochotnicza, nie-zawodowa – taka, jaką 
jest OSP w Złotorii musi dysponować szeregiem profesjonalnych 
kwalifikacji i umiejętności, które znacznie wykraczają poza 
dawny zakres kompetencji służby pożarniczej. 
Dziś jednostka OSP w Złotorii, włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, nie tylko wyjeżdża do pożarów bronić 
ludzkiego życia i mienia w gminie Choroszcz, ale wzywana jest do 
działań z terenu gmin ościennych, nie tylko gasi pożary 
rozległych łąk, pól i lasów, ale interweniuje w wypadku kolizji 
pojazdów na drodze krajowej nr 8, jest też wzywana do trudnych 
i skomplikowanych akcji związanych z transportem niebez-
piecznych substancji. Sami strażacy przyznają, że ciężar ich 
służby z domeny pożarniczej zmienił się w kierunku ra-
towniczym. 
Dlatego, aby dobrze spełniać współczesne wymagania 
cywilizacyjne, zespoły strażaków-ochotników muszą dysonować 
odpowiednim instrumentarium. Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, często przybywając jako pierwsze na miejsce 
zdarzenia, muszą być równym partnerem państwowych zespo-
łów straży pożarnej, które wspomagają swoimi działaniami. 

Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP 
w Złotorii nie byłby możliwy bez wsparcia. Wśród instytucji, 
które dofinansowały inwestycję, znajdują się: 
Gmina Choroszcz, która dofinansowała zakup pojazdu w kwocie 
ponad 220 tys. zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – w kwocie 150 tys. zł, Komendant Główny 
Państwowej Starzy Pożarnej – 150 tys. zł, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku – 50 tys. zł oraz Starostwo Powiatowe 
w Białymstoku – 50 tys. zł. 
Całość inwestycji wyniosła ponad 770 tys. zł.

UM

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców 
z terenu powiatu białostockiego do składania wniosków o staż 
na okres 6 miesięcy. 

W związku z realizacją projektu partnerskiego współ-
finansowanego z EFS „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” 
Urząd posiada środki na zorganizowanie staży dla osób 
bezrobotnych powyżej 30. r.ż., zamieszkujących na terenie 
powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej 
z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne,  tj. pozostające bez 
zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy;
- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do 
ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponad-
gimnazjalnego włącznie).

UWAGA! Zgodnie z założeniami, od 01.03.2016r. udział 
w projekcie mogło rozpocząć 110 osób bezrobotnych, w tym: 48 
kobiet i 62 mężczyzn. Na chwilę obecną do realizacji pozostało 30 
staży wyłącznie dla mężczyzn zamieszkałych w powiecie 
białostockim.

Stażysta otrzymuje stypendium ok. 997 zł za każdy miesiąc stażu 
wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawca nie 
ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu, natomiast 
zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej po 
zakończonym stażu na okres min. trzech miesięcy. 
Szczegółowe informacje: pok. 307A, tel. 85 747 38 09.

PUP/UM

W ramach realizacji Programu Pomocy Żywnościowej FEAD 
2014-2020 – Podprogramu 2016 w Choroszczy beneficjenci 
mogli dowiedzieć się jak w rozsądny sposób dokonywać 
zakupów, przygotowywać posiłki  oraz dysponować 
ograniczonym budżetem domowym.

25 października br. uczestnicy Programu Pomocy Żywnościowej 
FEAD 2014-2020 – Podprogramu 2016 zostali zaproszeni na 
warsztaty przygotowane przez ekspertów Banków Żywności. 
Na zajęciach, prowadzonych przez p. Jolantę Wierzbicką, 
uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym, jakie sztuczki marke-
�ngowe stosują sklepy, aby klient dokonał jeszcze większych 
zakupów niż ma w swoich planach, jak działają promocje i co się 
za nimi kryje. Uczestnicy usłyszeli jak rozsądnie dysponować 
codziennymi wydatkami, których nie widać: jak zaoszczędzić na 
wodzie, jak uważać na pożyczki typu „chwilówki”. Warsztaty były 
prowadzone interaktywnie i pozwalały na wspólną rozmowę  
oraz wymienienie się osobistymi doświadczenia na temat 
poruszanych podczas warsztatów kwes�i. 
Program Pomocy Żywnościowej FEAD 2014-2020 – Podprogram 
2016 jest realizowany w Choroszczy po raz drugi. Polega na 
wsparciu paczkami żywnościowymi osób indywidualnych oraz 
rodzin, wytypowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Choroszczy.
W najbliższych miesiącach pomoc żywnościowa będzie 
świadczona w dn. 22 i 23 listopada, zaś w grudniu 13 i 14 
grudnia 2016 r. – jak zwykle w remizie OSP w Choroszczy przy 
Dominikańskiej 22. Zapraszamy! 

FiG

Nowy pojazd w OSP Złotoria

Dodajmy, że niewielki nakład tych kart, zaledwie 1300 sztuk, 
czyni je prawdziwymi filatelistycznymi rarytasami. Wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa upamiętniająca poprzednie edycje, a sala 
była niewątpliwie najpiękniej przystrojoną świetlicą w całym 
powiecie. W czasie całego wydarzenia wolontariuszki z POAK 
dbały, by ponad stuosobowe rozśpiewane grono krzepiło się nie 
tylko pieśniami, ale i słodkim poczęstunkiem, kawą i herbatą.
Ks. prałat Tadeusz Żdanuk serdecznie pogratulował organiza-
torom znakomitego przedsięwzięcia przeprowadzonego już po 
raz trzeci. Słów uznania nie szczędziła Teresa Niewińska – prezes 
zarządu archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Inicjatywa choroszczańskiego Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej została nagrodzona pięknymi śpiewnikami, a przede 
wszystkim udziałem utalentowanych wokal istów w 
Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej, który odbędzie 
się w niedzielę 13 listopada 2016 w Sali Koncertowej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Urszula Kopciewska zaśpiewa 
piosenki: „Wojenko, wojenko” i „Przybyli ułani”, a zespół 
Cantamen „Bywaj dziewczę zdrowe” i „Modlitwę o pokój”. 
Choroszczenie zostali też serdecznie zaproszeni na IX Dni Kultury 
Katolickiej w sobotę 12 listopada w Białymstoku.

Gratulujemy organizatorom i uczestnikom pięknego Wieczoru 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej i życzymy wspaniałego koncertu w 
Warszawie! Obszerna fotorelacja jest na stronie internetowej 
gazeta.choroszcz.pl.

WJC

PUP zaprasza na staże O diecie i budżecie Wieczór Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej - cd. ze str. 1.
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W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 
ruszyły próby do spektaklu „Trans-Atlantyk” Witolda 
Gombrowicza. Przedstawienie reżyseruje Jacek Jabrzyk.

„Trans-Atlantyk” jest, jak Gombrowicz sam go nazywa, swoistym 
'pamiętnikiem' autora z początku jego pobytu na emigracji 
w Argentynie, „w obliczu ówczesnej polskiej katastrofy”. Gombro-
wicz wielokrotnie wypowiadając się na temat tego utworu, 
podkreślał osobistą perspektywę patrzenia na sprawy w nim 
opisane. „Trans-Atlantyk” w pierwszym rzędzie traktuje o indywi-
dualności artysty, szerzej – jednostki, uwikłanej w rozmaite społecz-
ne relacje. Jest próbą wyzwolenia się od 'presji życia zbiorowego', od 
wszelkich powinności, jakie zbiorowość jednostce narzuca. Czy to 
w ogóle możliwe? To główne pytanie „Trans-Atlantyku”.
Za scenariusz oraz reżyserię spektaklu odpowiada Jacek Jabrzyk. 
To już jego kolejna realizacja w białostockim Teatrze Dramatycznym. 
W 2014 roku odbyła się premiera wyreżyserowanego przez niego 
„Rewizora” Nikolaja Gogola. Scenografię i kos�umy do „Trans-
Atlantyku” przygotowuje Bartholomäus Mar�n Kleppek. 
Choreografią zajmuje się Mikołaj Mikołajczyk, a muzykę stworzył 
Jakub Orłowski. 
W spektaklu zagrają Justyna Godlewska-Kruczkowska, Ewa Palińska, 

Katarzyna Siergiej, Monika Zaborska-Wróblewska, Bernard Bania,  
Krzysztof Ławniczak, Rafał Olszewski, Patryk Ołdziejewski, Sławomir 
Popławski, Piotr Półtorak, Piotr Szekowski, Marek Tyszkiewicz, 
Franciszek Utko oraz gościnnie: Andrzej Kłak i Miłosz Pietruski.
Premiera „Trans-Atlantyku” odbędzie się 17 grudnia o godz. 18.00 na 
dużej scenie Teatru Dramatycznego. Spektakl będzie można zobaczyć 
także 18 grudnia o godz. 18.00. Bilety w cenie: 50 zł – premiera, 40 zł - 
normalny, 35 zł – ulgowy, 20 zł – szkolny, 20 zł - studencki (zniżka 50% 
na legitymację do 26 roku życia), 5 zł - bilet dla osób bezrobotnych, 
dostępne są w Kasie Teatru oraz w sprzedaży internetowej: 
dramatyczny.pl/bilety. 
31 grudnia o godz. 19.00 Teatr zaprasza na specjalny pokaz 
sylwestrowy. W ten szczególny wieczór na widzów będą czekały 
dodatkowe atrakcje i niespodzianki oraz lampka szampana. Bilety na 
Sylwestra w cenie 120 zł oraz 100 zł dla emerytów i rencistów 
dostępne są także w Kasie Teatru oraz w sprzedaży internetowej.

TD / MZ, fot. ER

Teatr Dramatyczny: ruszyły próby 
do "Trans-Atlantyku" Gombrowicza

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Cho-
roszczy rozszerza swoją działalność wychodząc z ofertą 
zajęć do mieszkańców Klepacz!

Zumba to rodzaj areobiku, łączący zajęcia fitness i tańca. 
Nauka choreografii i wykonywanie ich to sposób na 
poprawę humoru oraz sprawności fizycznej. Propozycja 
zajęć na długie, jesienne wieczory skierowana jest 
głównie do pań w każdym wieku. Połączenie przyjem-
nego z pożytecznym ogrzeje chłodne dni i spowoduje 
wzrost endorfin – hormonu szczęścia na poprawę 
samopoczucia. Dodamy też że skutkiem ubocznym jest 
szybki efekt wyszczuplający. Zapraszamy w czwartki 
o godz. 18:00. Zajęcia prowadzi Małgorzata Sokolińska 
Miesięczna opłata ryczałtowa wynosił 35 zł/m-c i 28 
zł/m-c w przypadku posiadania karty dużej rodziny.

Lekcje gry na gitarze i akordeonie to propozycja dla 
lubiących muzykę. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli 
nauczyć się gry od podstaw, lub ćwiczyć umiejętności 
i ulubione utwory pod okiem sympatycznego Gienadija 
Szemieta. Lekcje są indywidualne, a odbywają się będą 
w piątki. Koszt: 110 zł/m-c i 88 zł/mc KDR. 
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów w biurze 
M-GCKiS (tel: 85 719 14 31 ). Zapraszamy!

KG/M-GCKiS

Nowe zajęcia w Klepaczach
zumba

gra na gitarze i akordeonie

Choroskie Centrum Kultury 
na Giełdzie projektów WOAK

W niedzielę, 6 listopada, w godz. 12.00-16.00, 
w Spodkach WOAK kadra M-GCKiS wraz 
z dyrektorem brała udział w WOA K-u 
w Giełdzie Projektów w ramach Podlaskiego 
Pomostu Kultury.

Swoje działania reprezentowali tam koordy-
natorzy projektów realizowanych w ramach 
Podlaskiego Pomostu Kultury oraz regionalne 
instytucje kultury, w tym Centrum. Dzień 
wcześniej pracownicy M-GCKiS brali czynny 
udział w całodziennych wykładach i szkole-
niach, których tematem przewodnim była 
edukacja kulturowa w woj. podlaskim, w tym: 
animacja w przestrzeni, animacja międzypoko-
leniowa i animacja historyczna.
Giełda Projektów okazała się doskonała okazją, 
by porozmawiać z animatorami kultury i edu-
katorami z całego województwa, poznać 
ciekawe projekty kulturalne, wymienić się 
kontaktami i zapoznać się z ofertami eduka-
cyjnymi różnych placówek skierowanymi do 
dzieci i młodzieży z województwa, przy 
jednoczesnym zaprezentowaniu czym, na co 
dzień, zajmuje się Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy.

M-GCKiS

Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabary-
towych powinien być zgłoszony – do dnia 30 listopada 
2016 roku do Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. 
Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz):
- osobiście w pok. nr 7,
- telefonicznie pod nrem tel.: 85 713 22 09.
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:
 meble domowe i ogrodowe  dywany  wózki dziecięce  
materace  pierzyny  rowery  zabawki dużych rozmiarów  
inne wyposażenie domowe, w tym duże AGD i RTV

Zaś do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się, 
dlatego nie zostaną odebrane:
- odpady budowlane (gruz, beton, kruszywa, ceramika, 
deski, belki, panele, drzwi, płoty, szkło, cegły itd.),
- pojazdy (samochody, motocykle i ich części),
- opony,
- odpady ogrodowe (gałęzie, konary, korzenie drzew, 
głazy, urobek ziemny itd.),
- stara odzież,
- odpady pochodzące z działalności gospodarczej,
- przedmioty, których wymiary lub masa spowodują, że 
ich załadunek będzie wymagał więcej niż dwóch osób.

UM

Zbiórka odpadów... cd. ze str. 1
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Mieszkańcy miasta Choroszcz w konsultacjach społecznych 
ustalili ranking inwestycji, które mogą być realizowane na 
terenie miasta Choroszcz w 2017 roku.

Najwięcej głosów – 557 uzyskał projekt zgłoszony przez Marcina 
Wierciszewskiego, dotyczący III etapu modernizacji Komino-
wego Bajora. Koszt inwestycji opiewa na sumę 75 tys. zł. 
W ramach projektu planuje się zainstalowanie siłowni na 
świeżym powietrzu oraz uzupełnienie oświetlenia i monitoringu 
na niezagospodarowanym jeszcze obszarze terenu sportowo-
rekreacyjnego. W ten sposób, zmodernizowane już w po-
przednich latach Kominowe Bajoro, dzięki nowym sprzętom 
i urządzeniom, posłuży nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, stając 
się przy tym miejscem bardziej bezpiecznym. 
Na drugim miejscu, oddając 249 wskazań, głosujący wybrali 
modernizację Stadionu Miejskiego w Choroszczy. Projekt został 
zgłoszony przez Wojciecha Jastrzębskiego i zakłada: wymianę 
trybun i ławek rezerwowych dla zawodników, zakup trybuny na 
ok. 200 miejsc oraz trybuny skierowanej na boisko piłkarskie 
„Orlik”, na ok. 30 miejsc. Ponadto w ramach inwestycji planuje 
się ustawienie dwóch wiat wyposażonych w krzesełka dla 
zawodników rezerwowych, a także siedzeń na boisku „Orlik” – 
przeznaczonych także dla zawodników rezerwowych. Koszt 
inwestycji oszacowano na 75 tys. zł.
171 głosów, plasując się na trzecim miejscu, otrzymał projekt pn. 
Kultura i sport najlepszą inwestycją, zgłoszony przez Andrzeja 
Sztabelskiego, zakładający doposażenie i wyremontowanie 
następujących pracowni Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy: muzycznej (doposażenie w nowe pianino, 
3 gitary oraz stroik do gitary i 3 pulpity do nut), plastycznej 
(w której konieczne jest ułożenie nowej, łatwej do czyszczenia 
wykładziny, zamontowanie umywalki oraz dokupienie 11 
łatwych do mycia krzeseł i regałów do przechowywania 
materiałów plastycznych) oraz sali fitness i tańców (tu 
zaplanowano zakup nowej wieży o mocy 2X50W i zestawu 30 
piłek gimnastycznych). W ramach inwestycji projektowano 
dokupienie piłek i łyżew na boisko „Orlik”, zaś do Klubu Gier 
Planszowych – nowych gier. Plan zakładał również zakup mebli 
magazynowych oraz doposażenie auli poprzez zakup 100 
krzeseł, wyposażenie auli w system rolet zaciemniających, 
a także zmodernizowanie oświetlenia, aby można było oświetlać 
scenę plenerową i aulę. Budżet projektu to 75 tys. zł.

Choć w 2016 roku projektów zaproponowanych przez miesz-
kańców Choroszczy do realizacji w ramach Budżetu Obywa-
telskiego na kolejny rok było stosunkowo niewiele, gdyby chcieć 
zrealizować wszystkie, należałoby wyasygnować kwotę 225 tys. 
zł. Tymczasem, zgodnie z uchwałą Nr XV/144/2016 Rady 
Miejskiej w Choroszczy, postulowana kwota przeznaczona 
za realizację Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku, to 150 tys. zł.

W tegorocznych konsultacjach społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok w Choroszczy wzięło udział 
niemal 1000 osób. 

UM, fot. Marek Sokół

Kolejne tej jesieni spotkanie mieszkańców z Burmistrzem 
Choroszczy Robertem Wardzińskim odbyło się w Łyskach. 27 
września 2016 roku do świetlicy wiejskiej mieszkańcy przyszli 
i gremialnie, i poruszali różnorodne tematy.

Frekwencja nie dziwi, ponieważ mieszkańcy Łysek zawsze 
aktywnie odpowiadają na podobne wydarzenia i chętnie 
uczestniczą w obywatelskich inicjatywach. Tak było i tym razem 
– miejscowa świetlica podczas spotkania z Burmistrzem 
wypełniona była do ostatniego miejsca.
A rozmawiano o tematach różnorodnych, ważnych dla 
mieszkańców. 
Przede wszystkim o nowo projektowanej drodze w ramach 
realizacji inwestycji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Dyskutowano o jej przebiegu, terminach realizacji, jak również o 
utrudnieniach z tym związanych.
Tematy drogowe poruszane były również przy okazji kwes�i 
potrzeby oznakowania miejscowości na drodze krajowej nr 8. 
Mieszkańcy chcieliby, aby z tej drogi sama miejscowość oraz 
zjazd do niej były bardziej widoczne. Pomoże to klientom 
i kontrahentom licznych firm i instytucji zlokalizowanych 
w Łyskach na lepszą orientację i dotarcie do pożądanych miejsc.
Temat infrastruktury drogowej pojawił się również gdy mowa 
była o potrzebie żwirowania drogi tzw. przy szklarniach – dla 
poprawienia jej przejezdności. 
Wśród innych zagadnień poruszanych podczas spotkania 
z burmistrzem była też rozbudowa miejscowej świetlicy. 
Obecna, w opinii mieszkańców, jest za mała na ich potrzeby i nie 
spełnia swojej funkcji. W przyszłości w tym miejscu potrzebny 
byłby większy i bardziej funkcjonalny obiekt. 
Ponieważ Łyski systematycznie rosną i przybywa im 
mieszkańców, pojawiła się też potrzeba rozbudowy placu zabaw 
– miejsca, gdzie dzieci mogłyby aktywnie i bezpiecznie spędzać 
czas. 

UM

Dziękujemy za głosy oddane w tegorocznych wyborach 
projektów budżetu obywatelskiego. Blisko co drugi głos został 
oddany na projekty skierowane na modernizację obiektów 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (czyli tzw. „goku”).

Najwięcej z tej grupy, bo 249 głosów i środki na realizację zdobył 
projekt doposażenia stadionu miejskiego. Mamy nadzieję, że 
jeszcze nowsze, obszerne trybuny będą pełne w czasie każdego 
meczu tak, by tłumy choroszczan oglądały awanse cho-
roszczańskich drużyn piłkarskich. Dziękujemy serdecznie również 
bardzo dużej grupie, bo 171 osobom, które zareagowały 
na rosnące od dekad zapotrzebowanie i zagłosowały na 
doposażenie wszystkich pracowni Centrum i auli w nowoczesny 
sprzęt. Co prawda projekt uzyskał zbyt mało głosów, aby był 
zrealizowany ze środków budżetu obywatelskiego w przyszłym 
roku.
Niemniej jesteśmy przekonani, że tak duży kredyt zaufania 
zaowocuje w przyszłych latach jeszcze większym poparciem 
projektów modernizujących wyposażenie i wygląd Centrum tak, 
by mogło ono być wizytówką i powodem do dumy wszystkich 
mieszkańców gminy. By kolejne pokolenia choroszczan 
i mieszkańców gminy mogły korzystać z najlepszej klasy sprzętów 
muzycznych, plastycznych i sportowych w estetycznie 
odrestaurowanych wnętrzach.
Zatem – dziękujemy za głosy i prosimy o wsparcie w kolejnych 
latach i głosowaniach!

Wasze Centrum (gok:)

Urząd Miejski  W Choroszczy nawiązał  współpracę 
z Rzecznikiem Praw Pacjenta, w ramach której uczestniczy 
w kampanii społecznej „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". 
W jej ramach chcemy informować naszych mieszkańców – jako, 
że każdy z nas jest pacjentem – jakie są nasze prawa 
w placówkach służby zdrowia. 

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" składa się 
z trzech części i skierowana jest do wszystkich osób, które 
spotykają się z problemami i wyzwaniami w służbie zdrowia. 
Poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal 
niewystarczający i wielu z nas nie ma świadomości tego, że 
przysługuje nam szereg możliwości obrony swoich praw, w tym 
także mamy prawo do pomocy wyspecjalizowanych instytucji. 
W pierwszym etapie chcemy poinformować Państwa o tym, że 
jako pacjenci mamy prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 
nam świadczeń zdrowotnych. Co to oznacza?
Oznacza to, że mamy prawo do uzyskania od lekarza przystępnej, 
zrozumiałej i pełnej informacji o stanie naszego zdrowia, 
postawionej diagnozie i zaleconych metodach leczenia. Jeśli nie 
rozumiemy przekazu, ponieważ język medyczny bywa skompli-
kowany, mamy prawo pytać i dopytywać, prosić o wyjaśnienie 
niejasnych kwes�i. Pamiętajmy, że to my decydujemy o tym czy 
chcemy, aby dane świadczenie zdrowotne było nam udzielane; 
możemy też nie wyrazić na nie zgody. Naszym prawem jest też 
zdecydowanie o tym, kto z bliskich może być informowany 
o stanie naszego zdrowia.
Z tego też powodu w przychodniach czy szpitalach oraz innych 
placówkach medycznych jesteśmy proszeni o wypełnianie dużej 
liczby oświadczeń oraz zgód. Bywa to męczącym procesem 
i nierzadko przy tym się irytujemy, ale wynika to po prostu 
z przysługujących nam praw.
Jeśli nie jesteśmy ich pewni, możemy zadzwonić pod bezpłatny nr 
infolinii Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590, www.bpp.gov.pl.  
Zatem, pamiętajmy: jako pacjenci mamy prawo! Na przykład 
prawo do zgody na udzielenie nam świadczeń zdrowotnych. 

RPP/UM

Informujemy, że na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.choroszcz.pl), a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
(bip.choroszcz.pl) znajduje się ogłoszenie Burmistrza Choroszczy na temat przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gminnych położonych w obrębie gminy Choroszcz.

Sprzedaż dotyczy następujących działek w gminie Choroszcz: 
- położonych w mieście Choroszcz o nrach geod. 354/49, 354/48, 354/43, 354/42;
- położonych w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz o nrze geod. 437/5 oraz o nr. geod. 452/7 wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8, 
o nr. geod. 452/6 wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8;
- położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz o nr. geod. 505/8. 
O szczegółach można dowiedzieć się z: www.choroszcz.pl lub bip.choroszcz.pl. 

Budżet Obywatelski na 2017 rok 
w Choroszczy – wyniki głosowania

Sprzedaż nieruchomości gminnych – pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony

Dziękujemy za głosy oddane
na Centrum Kultury i Sportu

Pacjencie, masz prawo!

W Łyskach – dostatnio. 
I pod względem frekwencji, 
i poruszanych tematów
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14 października, jak co roku, choroskie szkoły i przedszkola 
obchodziły Dzień Edukacji Narodowej. To wielkie święto 
oświaty, podczas którego uhonorowywani są pedagodzy. 
Ale w szkołach w Choroszczy tego dnia pasowani na Uczniów są 
także młodzi adepci szkoły – pierwszoklasiści. 

I tak też było w tym roku. Uroczystości związane z Dniem Edukacji 
Narodowej uświetnili swoją obecnością burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński, ksiądz proboszcz Leszek Struk, przewodni-
czący Rady Rodziców, a także gospodyni Zespołu Szkół – dyrektor 
Danuta Małyszko. Po okolicznościowych przemówieniach odbył 
się niezwykle podniosły moment, a mianowicie ślubowanie klas 
pierwszych. Jest to bardzo ważna chwila w życiu każdego ucznia, 
ponieważ dopiero od tej pory młodzi adepci szkoły podstawowej 
mogą się czuć pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej stała się również 
okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników 
Zespołu Szkół w Choroszczy. Przyznane zostały Nagrody 
Burmistrza Choroszczy oraz Nagrody Dyrektora nauczycielom, 
którzy przez ostatni rok najbardziej wyróżnili się swoją pracą. 
Humorystycznym podsumowaniem Święta Edukacji Narodowej 
był występ kabaretu Szkolnego Teatru „Mała Kaczuszka”, 
zatytułowany „Niezbędnik nauczycielski”. Zgodnie z ich 
przesłaniem, życzymy wszystkim pedagogom stalowych nerwów, 
żelaznej konsekwencji, miękkiego serca, anielskiej cierpliwości 
oraz miłego uśmiechu na każdy kolejny dzień pracy. 

Święto Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dniem 
Nauczyciela ustanowione zostało w 1972 roku, a data 14 
października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej 
w 1773 roku. Dzień ten jest powszechnie obchodzony we 
wszystkich instytucjach związanych z oświatą.

ZS w Choroszczy/UM

Tuż przed świętem Edukacji Narodowej, dzięki uprzejmości 
firmy DB Schenker, uczniowie Zespołu Szkół w Choroszczy 
otrzymali komplety piłek oraz koszulki sportowe.

13 października włodarze gminy Choroszcz: burmistrz Robert 
Wardziński oraz zastępca Burmistrza Grzegorz Gabrian 
w towarzystwie przedstawiciela firmy DB Schenker – p. Anatola 
Ostapczuka,  szefa operacyjnego Oddziału Białystok 
w DB Schenker Logis�cs, gościli w Zespole Szkół w Choroszczy 
z niecodziennym prezentem. Komplet piłek do siatkówki, piłki 
ręcznej oraz piłki nożnej, a także 30 koszulek zostały przekazane 
uczniom. Choć prezent, mogłoby się wydawać – na dzisiejsze 
czasy niewytrzymujący konkurencji z tabletami, smar�onami 
i innymi gadżetami cywilizacyjnymi, bardzo ucieszył uczniów. 
Nie kryli oni swego zadowolenia z otrzymanych sportowych 
upominków i od razu przystąpili do korzystania z nich.  
Serdecznie dziękujemy firmie Schenker za przekazane prezenty. 

UM

Święto nauczycieli i święto uczniów Piłki i koszulki powędrowały 
do uczniów Zespołu Szkół 

Jest taki dzień w roku, kiedy szczególnie dziękujemy 
nauczycielom i wychowawcom za ich pracę i trud włożony 
w nasze wykształcenie. Święto Komisji Edukacji Narodowej 
skłania nas do refleksji nad tym, jak wielka rolę w kształto-
waniu kolejnych pokoleń odgrywają nauczyciele i wycho-
wawcy. 

13 października również nasze przedszkolaki chciały w szcze-
gólny sposób podziękować osobom pracującym w naszej 
placówce – swoim nauczycielkom, pani dyrektor oraz 
pracownikom obsługi za ich życzliwość oraz serce włożone 
w swoją pracę. Naszą uroczystość uświetnili swoja obecnością: 
Burmistrz Choroszczy – pan Robert Wardziński, ksiądz proboszcz  
Leszek Struk, pan Andrzej Winnicki – dyrektor Zespołu Obsługi 
Szkół w Choroszczy, pani Irena Sakowicz przewodnicząca Koła 
Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy oraz rodzice z Rady 
Rodziców.
Również w tym dniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie plastyczno-fotograficznym organizowanym przez 
nasze przedszkole ph. „Skarby jesieni”. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Ze względu na 
ogromne zaangażowanie zarówno dzieci, jak i rodziców 
widoczne w poziomie prac, organizatorzy postanowili nagrodzić 
wszystkie prace. Był to niewątpliwie bardzo miły akcent 
towarzyszący obchodom naszego wspólnego święta.

Małgorzata Hubbell

Święto Komisji Edukacji 
Narodowej w Przedszkolu 
Samorządowym w Choroszczy 

Zapewne większość osób widziało harcerzy, ale bardzo małe 
grono osób może powiedzieć, czym się zajmują ci „ludzie 
w mundurach”, co nas ze sobą trzyma i dlaczego poświęcamy 
tym zajęciom tak dużo czasu. Wielu rodziców szuka też formy 
aktywnego spędzania wolnego czasu dla swoich dzieci. 
Czym jest harcerstwo?

Związek Harcerstwa Polskiego jest częścią działającego na całym 
świecie ruchu skautowego. Zarówno harcerze działający 
w Polsce, jak i skauci z innych krajów, kierują się tymi samymi 
zasadami. To grupy zorganizowane według jasno określonych 
zasad, działające w zgodzie z ustaloną hierarchią. Zbiórki są 
przygotowywane z myślą o tym, aby promować wśród harcerzy 
aktywne formy spędzania wolnego czasu, są to między innymi: 
przeróżne formy gier patrolowych i terenowych, wycieczki 
rowerowe, wędrówki po Narwiańskim Parku Krajobrazowym, 
spacery śladami miejsc historycznych w Choroszczy i okolicach, 
wyjścia do parku linowego i podchody.
Na zbiórkach uczymy się podstaw pierwszej pomocy, poznajemy 
zasady “dobrych manier”. Jedną z metod wychowywania 
harcerskiego jest nauka współpracy w grupie rówieśników – jest 
to często wykorzystywana forma pracy podczas zbiórek. 
Nieodłączną częścią działania tej organizacji są 3-dniowe biwaki, 
trwające tydzień Harcerskie Akcje Zimowe, zwane potocznie 
zimowiskami i Harcerskie Akcje Letnie – obozy 2-tygodniowe.
Harcerstwo jest miejscem, w którym dzieci spełniają swoje 
marzenia o wielkiej przygodzie. Harcerstwo to przede wszystkim 
ludzie, którzy je tworzą. 
Każdy z członków tej organizacji jest osobą otwartą na świat, 
chętną przygód, które tu znajduje. Jest otwarty na nowe 
znajomości i przyjaźnie. W naszych drużynach stawiamy na 
wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, uszanowania 
przyrody oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Wstąp do nas! Harcerze zapraszają! 
Spędzanie czasu z innymi sprawia nam przyjemność, a praca nad 
sobą i swoim charakterem nie sprawia już żadnych problemów.
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą dla 
wszystkich, jedynym wymogiem, który trzeba spełnić, to 
przyjście na pierwszą zbiórkę. ZHP dzieli się na piony ze względu 
na wiek członków. Są to: zuchy (6-10 lat), harcerze (10-13 lat), 
harcerze starsi (13-16 lat) i wędrownicy (16-25 lat). 

Dwa z tych pionów działają w Choroszczy:

1 Choroszczańska Drużyna Harcerska “Solum” im. Elżbiety 
Zawackiej ps. “Zo” – drużyna istnieje od ponad 3 lat, liczy 30 
osób. Drużynową jest dh. Weronika Miastkowska. Zbiórki 
odbywają się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu lub 
na świeżym powietrzu.

1 Choroszczańska Gromada Zuchowa “Skarby Ziemi” – gromada 
istnieje od półtora roku, liczy 36 osób, jej drużynową jest dh. 
Marta Bokun. Spotykamy się w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w piątki w godzinach 16:30-18:00.
Informacje o zbiórkach u drużynowych:
– Weronika Miastkowska – tel. 692081596 
– Marta Bokun – tel. 881733904
 

Do zobaczenia na zbiórce. Czuwaj!
Weronika Miastkowska
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Czym jest haiku? Skąd pochodzi? Jak je napisać? Dlaczego 
warto poszerzać horyzont poetycki?

O tym wszystkim dowiedzą się uczestnicy warsztatów pisania 
haiku, które rozpoczną się w Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy w czwartek 24 listopada o 17:00. Warsztaty 
poprowadzi Wojciech Jan Cymbalisty – polonista, redaktor, 
instruktor w M-GCKiS a po godzinach autor niejednego haiku.
Warsztaty są otwarte dla wszystkich pokoleń.Spotkanie 
odbędzie się w ramach choroskiego Dyskusyjnego Klubu Książki  
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy. 
Wstęp bezpłatny, efekt twórczy gwarantowany, zapraszamy!

WJC

Warsztaty pisania haiku 
- czwartek 24 XI o 17:00 

Niepodległościowy koncert
Klepaczanek – 11 XI w Białymstoku 

Koncert zespołu Klepaczanki z okazji Święta Niepodległości  
odbędzie się 11 listopada, po mszy świętej o 9:00 
w Białymstoku w kościele przy u. Klepackiej w  parafii 
Przemienienia Pańskiego w Białymstoku. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kierownik zespołu – Jadwiga Kochańska, fot. KG

Podziękowanie za wsparcie 
Bardzo dziękuję wszystkim bliskim mi osobom, które 
wspierały mnie w trudnym okresie – po śmierci mojej mamy, 
a w szczególności:

– Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, 
przewodniczącej Rady Miejskiej  Pani Beacie Jeżerys, radnym 
Rady Miejskiej i pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy,
– Dyrektorowi i pracownikom Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Choroszczy
– Koleżankom z zespołu folklorystycznego KLEPACZANKI,
– Strażakom OSP KLEPACZE,
– Sąsiadom i znajomym.
Słowa otuchy koiły mój ból i pozwoliły przetrwać ten 
najtrudniejszy okres.

Wdzięczna Jadwiga Kochańska

30 września br. Rada Miejska w Choroszczy uchwałą nr 
XIX/190/2016 zmieniła nazwę ulicy generała Zygmunta 
Berlinga na ulicę Józefa Kalinowskiego. Nie był to przypadek. 
Od kilku już lat sprawa ulicy Berlinga była poruszana 
w choroszczańskim samorządzie. Działo się to między innymi 
na sesjach Rady Miejskiej 28 czerwca 2012 roku i 31 marca 
2015 roku. Skończyło się na dyskusjach i nie podjęto wówczas 
żadnej decyzji w sprawie zmiany nazwy tej ulicy.

Obecna uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie była podyktowana 
decyzją Sejmu RP w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej. 
Postać generała Zygmunta Berlinga trudno jednoznacznie ocenić. 
Z jednej strony był to przecież członek Związku Strzeleckiego i Legionów 
Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i zawodowy 
oficer Wojska Polskiego II RP. Po agresji sowieckiej na Polskę został 
aresztowany przez Sowietów w listopadzie 1939 roku i osadzony 
w obozie jenieckim w Starobielsku, gdzie podjął współpracę z NKWD. 
Jako podpułkownik zdezerterował z armii polskiej dowodzonej przez 
gen. Władysława Andersa, za co został zdegradowany, formalnie 
wydalony z wojska i przez Sąd Polowy skazany (zaocznie) na karę śmierci 
za zdradę. Przez Stalina został mianowany pułkownikiem (później 
generał-majorem); dowodził 1. Polską Dywizją Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki, I Korpusem Polskich Sił Zbrojnych i 1. Armią WP w ZSRS. 
Według profesora Daniela Boćkowskiego z Uniwersytetu w Białym-
stoku, historia Polski nigdy nie była jednoznaczna. „Nie ma ludzi 
absolutnie dobrych, ani absolutnie złych. Np. gen. Berling był postacią 
tragiczną. Z jednej strony mamy zdrajcę, który współpracował z Sowie-
tami. Z drugiej człowieka, który dowodził polskimi zesłańcami, którzy nie 
zdążyli do Andersa”. Ulica Józefa Kalinowskiego (d.  Berlinga) jest 
zlokalizowana na osiedlu Jana Pawła II, między ul. Tadeusza Kościuszki 
i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Są tam również inne ulice, którym 
patronują również znani Polacy: Józef Piłsudski, Romuald Traugu�, 
Krzysztof Kamil Baczyński, Kardynał Stefan Wyszyński, Władysław 
Raginis, Aleksander Chodkiewicz, Ks. Franciszek Pieściuk, Józef Ignacy 
Kraszewski i Stefan Żeromski. Osiedle Jana Pawła II ma więc ulicę, której 
Patronem jest człowiek z kresów: powstaniec, karmelita, święty. 
Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w domu podominikańskim 
Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Pochodził ze zubożałej 
rodziny szlacheckiej Andrzeja Kalinowskiego i Józefy z Połońskich 
pochodzącej z Mińszczyzny. Jego ojciec był profesorem matematyki 
Uniwersytetu Wileńskiego. Matka Józefa zmarła, gdy miał on zaledwie 
dwa miesiące. Młody Józef od ósmego roku życia pierwsze nauki 
pobierał (w języku rosyjskim) w wileńskim Instytucie Szlacheckim, który 
ukończył z wyróżnieniem. W trakcie tej nauki zmarła druga żona ojca 
Wiktoria, co bardzo boleśnie odczuł nasz gimnazjalista. Rolę nowej 
mamy przejęła trzecia żona ojca – Zofia z Pu�kamerów, która nie dała 
mu zaznać goryczy sieroctwa. Dalsza edukacja Józefa to nauka (przez 
dwa lata) w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy (dziś 
Białoruś). 10 października 1853 roku rozpoczął studia w Mikołajewskiej 
Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Podjęcie nauki w tej szkole 
było równoznaczne z rozpoczęciem służby w wojsku rosyjskim. Była to 
bowiem uczelnia wojskowa o statusie akademickim. Po dwóch latach 
otrzymał tytuł inżyniera chorążego. W czasie studiów dużo czytał, 
przede wszystkim w języku francuskim. Młodego Józefa interesowała 
zarówno polska literatura romantyczna jak i problematyka religijna. 
Należy dodać, że od momentu opuszczenia Wilna przeżywał on kryzys 
wiary. Rzadko chodził do kościoła, zaniedbał praktyki religijne, przestał 
przystępować do sakramentów świętych. W owym czasie przeżywał 
rozterki wewnętrzne, a także kłopoty związane ze swoją narodowością, 
służbą w wojsku rosyjskim i słabym zdrowiem. 5 lipca 1856 r. kończy 
studia, zostaje tam adiunktem matematyki i mechaniki budowlanej oraz 
awansuje do stopnia porucznika. Trzeba podkreślić, że życie w Peters-
burgu mu nie odpowiadało. W tej sytuacji opuścił (1859 r.) petersburską 
Akademię i podjął pracę przy budowie kolei żelaznej Odessa-Kijów-
Kursk. Po roku przeniósł się na własną prośbę do Brześcia nad Bugiem, 
gdzie pracował jako kapitan sztabu przy rozbudowie twierdzy. 
Monotonię służby garnizonowej urozmaicały mu wyjazdy do rodziny 
i konkury do ręki pewnej panny. Niedoszła teściowa nie zgadzała się 
jednak na ten mariaż, więc pozostał kawalerem. Coraz bardziej 
utwierdzał się w przekonaniu, iż nie znajdzie szczęścia w małżeństwie. 
Życie na głębokiej prowincji sprzyjało rozmyślaniom, wiele czytał. 
Szczególnie zgłębiał lekturę Wyznań św. Augustyna. Zamierzał 
ostatecznie zerwać ze służbą wojskową. Wpływ na to miały zarówno 
brak zamiłowania do służby w wojsku carskim jak też kłopoty 
zdrowotne. Z tego też powodu dwukrotnie wyjeżdżał do Ciechocinka. 
Wybuch powstania styczniowego przyśpieszył jego starania o dymisję 
z wojska. Ukazem carskim z dnia 5/17 maja 1863 roku Józef Kalinowski 
przechodzi do cywilnych zajęć. Pojechał do Warszawy, gdzie oddał się do 
dyspozycji Rządu Narodowego. Przekazał tam plany twierdz rosyjskich 
w Królestwie i na Litwie. Z ramienia władz powstańczych został 
mianowany kierownikiem Wydziału Wojny na Litwie. Nie chciał stać na 
uboczu, chociaż zdawał sprawę z niewielkich szans tej insurekcji na 
jakikolwiek sukces. Sprzeciwiał się  niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu 
się walk. W liście do brata pisał: „Nie krwi, której do zbytku przelało się 
na niwach Polski, ale potu ona potrzebuje”. Oficjalnie Józef Kalinowski 
przyjął posadę nauczyciela. Faktycznie był on odpowiedzialny za 
łączność z oddziałami powstańczymi i zaopatrzenie. Po upadku 
powstania powrócił do Wilna, gdzie w nocy z 24 na 25 marca 1864 r. 
został aresztowany i osadzony w wileńskim więzieniu, zlokalizowa-
nym w klasztorze dominikańskim. Po dwumiesięcznym śledztwie 
skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Na szczęśnie nie 
doszło do jego egzekucji. Złożyło się na to kilka przyczyn. Należy 
podkreślić, że  więzieniu otaczała go atmosfera świętości. W jego 
sprawie interweniowali rodzina, krewni i przyjaciele. Rosjanie 
niewątpliwie zdawali sobie sprawę, że po jego śmierci Polacy mogą 
uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego. W tej 
sytuacji władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią 

katorgę na Syberii, pozbawiono 
go szlachectwa, praw stanu 
i rang wojskowych. Na zesłaniu 
p e w i e n  c z a s  p r z e b y w a ł 
w Nerczyńsku, ale miejscem 
jego przeznaczenia była warzel-
nia sol i  w Usolu. Traktem 
syberyjski Kalinowski wraz 
z innymi skazańcami dociera 
tam 14 kwietnia 1865 roku. 
Pierwszy okres pobytu na 
Syberii to katorżnicza, ciężka 
praca fizyczna. Ale w czasie tego 
zesłania, zwłaszcza po ogło-
szeniu amnes�i od robót przy-
musowych (1868) Józef Kali-
n o w s k i  z a a n g a ż o w a ł  s i ę 
w działalność dobroczynną. 
Dzielił się z potrzebującymi nie 
ty lko skromnymi dobrami 
materialnymi, ale również 
bogactwem duchowym. Między 
innymi uczył polskie dzieci 
katechizmu, udzielał lekcji 
języków obcych, matematyki 
i mechaniki. Należy podkreślić, że tam też, po wieloletnim okresie 
religijnej obojętności, przystąpił do sakramentu pokuty i przyjął 
Komunię Świętą. Od tego czasu codziennie uczestniczył 
w Eucharys�i i co tydzień spowiadał się. Taka postawa nie uszła 
uwadze jego współzesłańców, wśród których byli również Żydzi, 
protestanci jak też i niewierzący. Potrafił z nimi utrzymywać 
poprawne, a niekiedy i przyjacielskie relacje. Wspierał ich dobrym 
słowem i modlitwą czuwał przy chorych i podtrzymywał na duchu. 
Po czterech latach został przeniesiony do Irkucka a następnie do 
Permu. 2 lutego 1874 roku otrzymał pismo od policmajstra 
smoleńskiego pozwalające na wjazd do Królestwa Polskiego. 
Po wielu staraniach otrzymał paszport i udał się do Galicji. 
Tam przyjął posadę opiekuna syna księcia Augusta Czartoryskiego, 
Gucia, ciężko chorego na gruźlicę. Przez trzy lata był dla tego chłopca 
ojcem, opiekunem i pielęgniarzem, jeżdżąc z nim po całej Europie 
(Paryż, Wiedeń, Lourdes, Wenecja). Od czasu pobytu na Syberii 
w Kalinowskim dojrzewała myśl o przywdzianiu habitu zakonnego. 
W lipcu 1877 r., 42-letni Józef  Kalinowski wstąpił do nowicjatu 
karmelitów w Grazu (Austria), przybierając zakonne imię Rafał od 
św. Józefa. W Raab na Węgrzech ukończył studia teologiczne 
i filozoficzne. 26 listopada 1881 roku brat Rafał złożył uroczyste 
śluby zakonne zaś 15 stycznia następnego roku otrzymał  święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Albina Dunajewskiego. Pod koniec grudnia 
1882 r. skierowano go do jedynego w Galicji zakonu karmelitów 
bosych w Czernej koło Krakowa, gdzie został wybrany przeorem. 
Urząd ten pełnił przez 9 lat. Przyczynił się w znacznej mierze do 
odnowy Karmelu w Galicji. W 1884 r. został założony z jego 
inicjatywy klasztor karmelitanek bosych w Przemyślu, 4 lata później 
we Lwowie, a na przełomie 1891 i 1892 roku - klasztor ojców wraz 
z niższym seminarium w Wadowicach. Przez kilka lat pełnił również 
funkcję przeora tego zakonu w Wadowicach. Był cenionym 
spowiednikiem, poruszającym sumienia ludzkie. Jako że wiele 
godzin spędzał w konfesjonale, ojca Rafała nazywano „ofiarą 
konfesjonału”. Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem 
i przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk 
i niepewność. Przeżyty w młodości kryzys wiary (gdy przez ponad 10 
lat żył bez sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących 
i zbuntowanych przeciwko Bogu. Ojciec Rafał zmarł 15 listopada 
1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości. Jego relikwie spoczywają 
w kościele karmelitów w Czernej. Za życia i po śmierci cieszył się 
wielką sławą świętości. Bez reszty oddany Bogu, umiał miłować Go 
w drugim człowieku. Potrafił zachować szacunek dla człowieka 
i jego godności nawet tam, gdzie panowała pogarda. Dlatego 
uważany jest za patrona Sybiraków. Nasz wielki Rodak, papież Jan 
Paweł II Rafała Kalinowskiego beatyfikował 22 czerwca 1983 roku 
podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach. Na I Zjeździe Delegatów 
Związku Sybiraków (styczeń 1991) błogosławiony Rafał Kalinowski 
został uznany za Patrona Sybiraków. Natomiast kanonizacja bł. brata 
Rafała odbyła się 17 listopada 1991 roku w Rzymie. Działo się to 
podczas jubileuszowego roku czterechsetlecia śmierci św. Jana od 
Krzyża, odnowiciela zakonu karmelitów. Wspomnienie liturgiczne 
ustalono na dzień 20 listopada. Św. Rafał Kalinowski jest patronem 
oficerów i żołnierzy, powstańców, Sybiraków, zesłanych 
i deportowanych. Święty Rafał jest uważany za orędownika 
w sprawach trudnych. W ikonografii Święty przedstawiany jest 
podczas modlitwy, w habicie karmelity.
W tym roku w listopadzie minie 25 lat od kanonizacji Rafała 
Kalinowskiegoo przez naszego wielkiego Rodaka, Jana Pawła II. 
Cieszę się, że ten kresowy powstaniec, Sybirak, zakonnik został 
zauważony przez choroszczański samorząd i jest patronem ulicy 
właśnie na osiedlu Jana Pawła II. Ze swej strony pragnę dodać, że 
święty Rafał Kalinowski jest patronem wielu parafii w Polsce, 
między innymi w Częstochowie, Elblągu, Ełku, Mrągowie, 
Nowogardzie, Pile, Poznaniu, Radomiu i Sosnowcu oraz w Niemieżu 
na Litwie. W Krakowie patronuje nie tylko parafii ale również 
szpitalowi i Zespołowi Szkół nr 1. Natomiast w Poznaniu ma on swój 
Pomnik przy klasztorze karmelitów bosych, zlokalizowany przy 
świątyni pod wezwaniem świętego Józefa.

Józef Waczyński
Fot. Święty Rafał Sybiraków – Patron Sybiraków, obraz Dymitra 
Grozdewa z panoramy Golgoty Wschodu Polskich Zesłańców 
w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku przy ul. Sybiraków 2

Patroni choroskich ulic: Józef Kalinowski - powstaniec i święty
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W niedzielę 13 listopada 2017 roku o godz. 18:00 zespół Rytmy 
Czasu wystąpi z koncertem w Studiu Rembrandt Polskiego 
Radia Białystok. Po raz pierwszy w historii zespół pochodzący 
z Choroszczy zaśpiewa w studiu radiowym przy Świerkowej. 
Zapraszamy wszystkich na to wydarzenie – wstęp wolny!

Zespół Rytmy Czasu święci coraz większe sukcesy! Już w tą 
niedzielę wystąpi w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok 
prezentując między innymi repertuar z Grodno Jazz Fes�wal. 
Koncert grany na żywo to okazja do posłuchania zespołu, który 
bardzo szybko rozwija się na podlaskiej scenie muzycznej. 
Dzięki talentom, wytrwałości i pracy pod okiem Jerzego Tomzika 
osiągnięcia młodych ludzi są coraz większe, co zaświadcza, że 
zespół nie spoczywa na laurach, ale nie ustaje na „drodze do 
gwiazd”.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich, którzy 
chcą posłuchać Rytmów Czasu na żywo. Retransmisje koncertu 
będą nadawane w późniejszym terminie na falach Polskiego 
Radia Białystok. Zapraszamy!

tekst KG/M-GCKiS

13 XI o 18:00 - koncert Rytmów Czasu w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w „Choroszczańskim Dyktandzie”, które odbędzie się 
w czwartek 17 listopada 2016 o 18:00 w siedzibie Centrum przy 
ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy.

Każdy, kto ukończył 7 lat, może wziąć udział w dyktandzie, 
wystarczy zanieść zgłoszenie osobiście do M-GCKiS (ul. H. 
Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz) 
bądź nadesłać je do 16 XI 2016 (włącznie) pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną (na adres: kultura@choroszcz.pl; w temacie 
należy wpisać: „Dyktando”).

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czwartek 24.11.2016 
w Centrum Kultury o 16:45, bezpośrednio przed warsztatami 
pisania haiku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Patronat medialny nad imprezą sprawuje 
„Gazeta w Choroszczy”.

Przed rokiem, w dżdżystą środę 18 listopada 2015 w 
świętującym imieniny Izabeli Branickiej Muzeum Wnętrz 
Pałacowych aż dwadzieścioro mieszkanek i mieszkańców 
gminy Choroszcz zmierzyło się z dyktandem „Widoki” 
przygotowanym przez Wojciecha Cymbalistego. 

Poziom był bardzo wysoki, a wyniki wyrównane. Organizator 
konkursu ortograficznego – Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Sportu – zadbał o odpowiednią pulę nagród książkowych, które 
trafiły w ręce szczęśliwych zwycięzców.

Wśród uczestników do lat 18:
I miejsce zajęła Klara Kardasz
II miejsce – Angelika Poskrobko
III miejsce – Wojciech Sidorowicz
 
Wśród dorosłych:
I miejsce – ex aequo Anna Sidorowicz i Urszula Gogol
II – ex aequo Izabela Jeniec-Kardasz i Krzysztof Kołodko
III – Katarzyna Hałaburda
 
Dyktando „Widoki”
Łykając haustami coca-colę/koka-kolę, młodożeniec Gaudenty 
z Chełmży, czekał w kombi/combi z dieslowskim silnikiem opodal 
chojaka i jarzębu z gżegżółkami na autsajdera/outsidera pół-
Polaka pół-Khmera z Kambodży i chorążego Chryzostoma 
zwanego tudzież Don Kiszotem/Don Kichotem, aby wespół 
podążyć na mecz z chwatem Ambrożym badaczem quasi-
cząstek/kwazicząstek w stróżówce przed pałacykiem chargé 
d'affaires. 
Rozmarzył się chytrus o brydżu, acz kworum/quorum wciąż nie 
było. 
Naonczas dorożka samowtór z dżokejem przejeżdżała 
skrzyżowanie, niwecząc chybotliwy nadbużański landsza� 
/lansza� lesisto-górzysty z mżawką, więc w tonie imażynizmu.
Nieboskłon przemierzyła z hukiem eurorakieta wypstrzona w fiu 
bździu, a bieżące z otwartych na roścież/rozcież wrót foyer 
jarzącego się beżowym światłem harcerki żuły gumę donald.
Nie jeden, a dwóch aktorów przed ermitażem pełniło rolę 
ozdóbek burżuazyjnych. Pierwszy w półkożuszku z piżmaka 
pozorował, że je jarzyny i pieróg w lekkociężkim acz dowarzonym 
sosie quasi-jeżynowym. 
Drugi w stroju niby-doży jak różdżkarz krążył niby-
kraulem/crawlem z gadżetem/gadgetem wodę wskazującym po 
raz osiemset dziewięćdziesiąty siódmy na brzeżek krawężnika, 
skąd wołał, niczym miażdżycą dotknięty, cztery hasła: 
„ g r z m i j c i e ż  o  m a s a ż  d l a  m a s a r z a ”,  „ p o s t r z y ż y ny 
podharcmistrzowi po przebieżce”, „mereżka na stół garma-
żeryjny” oraz „grążel dla ludożercy miast menedżera / 
menadżera / managera”.

WJC

Zapraszamy do zmagań z ortografią w czwartek 17 listopada o 18:00 

W sobotę 19 listopada w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy o godz. 10:00 odbędzie się pierwszy blok 
warsztatów animacji poklatkowej. Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą zaznajomić się z tą formą filmową. Zachęcamy 
dzieci, które skończyły 8 lat i młodzież do 15 roku życia.

Animacja poklatkowa to jedna z form filmowych, którą tworzy 
się wykonując niezliczoną liczbę zdjęć! Robimy ich tak wiele 
prawie każdego dnia. A może by tak to zamiłowanie do 
„pstrykania” przekuć w film i opowiedzieć drzemiącą w nas 
historię? Warsztaty to przyjemna i kreatywna forma spędzenia 
wolnego czasu połączona z edukacją filmową. 
Podczas I bloku zaplanowanego na sobotę 19 listopada 
zapoznamy się z tematyką kinematografii, techniką animacji 
poklatkowej, przyswoimy podstawowe pojęcia z tego zakresu 
i zostaniemy animatorami – stworzymy krótki filmik! 
W przyszłości planujemy kolejne bloki warsztatowe, podczas 
których skupimy się na ekranizacji baśni. 
Zapewniamy niezbędny sprzęt, materiały dydaktyczne, 
rekwizyty, napoje oraz słodki poczęstunek. Warsztaty 
poprowadzi Karolina Gołębiewska – instruktorka M-GCKiS, 
a swego wsparcia warsztatowiczom udzieli Rafał Trykoszko – 
stażysta M-GCKiS.
Zapisy prowadzimy w biurze M-GCKiS. Prosimy zgłaszać się 
telefonicznie, bądź osobiście. Liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy!

KG/M-GCKiS

Warsztaty animacji poklatkowej 

Choroszczańska Noc Gier to minikonwent dla miłośników gier 
karcianych i planszowych oraz osób, które dopiero chcą zacząć 
swoją przygodę z tą formą spędzania czasu. Podczas 
minikonwentu będzie można zagrać w gry, które zostaną 
udostępnione przez Organizatorów lub przynieść własne. 

Organizatorem Choroszczańskiej Nocy Gier jest Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Choroszczańska Noc Gier odbędzie się w nocy z 12 na 13 
listopada. Otwarcie drzwi dla gości nastąpi o godzinie 20:00. 
Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 6:00. 
Minikonwent odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29.
Wstęp na imprezę jest bezpłatny!

KG/M-GCKiS

Choroszczańska Noc Gier
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Świeże ogórki jesienią? Tak! Takie rzeczy tylko w Kruszewie! 
W słoneczną, wręcz upalną niedzielę 2 października liczne 
rzesze miłośników ogórka i lokalnych produktów udały się na 
teren przy kruszewskiej szkole, by czynić zakupy, uzupełniać 
spiżarnię oraz bawić się przy świetnej muzyce.

Zgodnie z wieloletnią tradycją plantatorzy i goście rozpoczęli 
wydarzenie od polowej mszy św. celebrowanej przez ks. dra 
Bogusława Kieżela, proboszcza konowalskiej parafii 
rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W okolicznościowej homilii nie zabrakło wezwania do 
odważnego wyznawania Chrystusa z pełną akceptacją nauki 
Kościoła, a dary ołtarza złożyli plantatorzy.
W części świeckiej Dnia Ogórka wszystkich przybyłych, na czele 
z parą starostowską pp. Grażynę i Antoniego Pełkowskich, 
powitali prowadzący imprezę Adam Kamieński i Adam 
Radłowski sołtys Kruszewa. Robert Wardziński burmistrz 
Choroszczy pogratulował plantatorom pięknych zbiorów, nie 
ukrywał zadowolenia z pięknej pogody na XVII Dniu Ogórka. 
Dodajmy, że dzięki staraniom choroszczańskiego samorządu 
gminnego oraz Centrum Kultury i Sportu zostało częściowe 
uchylone rozporządzenie Wojewody Podlaskiego dotyczące 
ASF nr 3/2016 z dn. 10 sierpnia 2016 roku uniemożliwiające 
odbycie się imprezy w pierwszym planowanym terminie, tj. 
4 września 2016 roku. Jedynym pozostałym w mocy zapisem 
uprzykrzającym odwiedzającym imprezę był zakaz wprowa-
dzania zwierząt na teren wydarzenia – to ze względu 
epidemiologicznego.
Obok bogatych w przeróżne smakowite lokalne wiktuały wprost 
od producentów i rękodzieła wykonane z pieczołowitością przez 
ostatnich podlaskich twórców ludowych stoisk uwagę setek 
odwiedzających przyciągała wystawa „Kruszewo przed laty” 
stworzona z 50 archiwalnych niepublikowanych dotąd zdjęć 
zebranych przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała. 
O idei wystawy oraz jej bohaterach opowiadał Grzegorz 
Krysiewicz prezes SPiTS, znany badacz lokalnych dziejów 
a zwłaszcza historii Kruszewa i okolic.
Dzień Ogórka w Kruszewie nad Narwią i opodal szlaku Green 
Velo przebiegał pod znakiem rowerów. Piękny rower 
treckingowy był główną nagrodą w konkursie Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W.. Wystarczyła solidna wiedza o dokonaniach Lokalnej 
Grupy Działania i o stowarzyszeniu właśnie, aby jedna 
z odwiedzających stała się posiadaczką tego atrakcyjnego 
dwukołowca. Zwyciężczyni otrzymała gratulacje od burmistrza 
Choroszczy i wyruszyła w podróż z solidnym zapasem ogórków.

Dzieci i młodzież z niecierpliwością czekały na ogłoszenie 
wyników konkursu plastycznego „Znam i nazywam faunę 
nadnarwiańską, chronię przyrodę” dofinansowanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej” i Urząd Miejski w Choroszczy. W czasie ceremonii 
wręczenia nagród prezentowane były cyfrowe kopie prac.
W gronie wyróżnionych znalazła się aż dwudziestka dzieci 
z gminy Choroszcz: Krystyna Muczyńska, Gabriela Bołtruczyk, 
Celinka Chorąży, Julia Syczewska, Julia Korpacz, Zofia 
Mazurczuk, Aleksandra Zinówko, Amelia Dłutek, Gabriela 
Seweryn, Julia Sadowska, Piotr Krzywicki, Szymon Łaciński, 
Julian Sakowicz, Gabriela Cieśluk, Elwira Oksztulska, Angelika 
Jabłońska, Jakub Kosiński, Julia Waszkiewicz,  Gabriela 
Maciejewska oraz Gabriela Miastkowska. Każde z grona 
wyróżnionych młodych twórców dostało dyplom i piękny album 
o tematyce przyrodniczej.
Nie jeden, nie dwa, ale osiem rowerów czekało na zwycięzców 
konkursu. Przedsięwzięcie gminy Choroszcz od początku 
zakładało parytet równego nagradzania dziewczynek 
i chłopców, dlatego w każdej kategorii wiekowej równa ilość 
rowerów trafiła do młodych mieszkanek i mieszkańców gminy.
W kategorii wiekowej I (3-6 lat) nagrodzono rowerami prace na 
temat „Moje ulubione nadnarwiańskie dzikie zwierzę” 
autorstwa
Amelii Krysiewicz, Natalii Pawłowskiej, Mateusza Ciereszko oraz 
Marcela Cudowskiego. Dodatkowo cała czwórka najmłodszych 

Jutkiewicz, Ewa Sokół, Adam Kamieński i Wojciech Cymbalisty – 
po długotrwałych obradach wybrało zwycięskie dzieła. 
Rowerami oznaczonymi pięknymi nalepkami informującymi 
o sponsorach uhonorowano Maję Łazarską i Macieja Rojeckiego. 
Prócz nagród rzeczowych każde ze zwycięzców otrzymało piękny 
dyplom zaprojektowany przez Mieczysława Ciołko instruktora 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Wkrótce po roześmianej czeredzie zwycięzców konkursu 
plastycznego „Znam i nazywam faunę nadnarwiańską, chronię 
przyrodę” na scenie XVII Dnia Ogórka w Kruszewie pojawiły się 
Narwianki. Zespół promujący od 31 lat nadnarwiański folklor 
wystąpił w rozszerzonym składzie. Najmłodsze śpiewaczki 
bezapelacyjnie wygrały konkurs na ogórkowy przebój.
Równie gorąco, jak Kruszewski zespół, liczna publiczność 
oklaskiwała utwory wyśpiewane przez Klepaczanki. Dzięki 
obecności obojga zespołów został zaprezentowany folklo-
rystyczny dorobek całego gminnego międzyrzecza – od Narwi po 
Horodniankę.
Gastronomiczne cudo sałatkowe złożone z czterech wariacji na 
temat ogórków Antoniego Sadowskiego zyskało pierwszą lokatę 
w konkursie na najciekawszą potrawę. Wiersz „Po prostu 
ogórek” autorstwa zaledwie jedenastoletniego Bartka 
Bruszewskiego wygrał konkurs literacki. Ogólnopolskim 
mistrzem rzutu ogórkiem po wieloturowym zmaganiu został 
Szymon Mordaka. W ręce całej trójki trafiły okolicznościowe 
dyplomy i blendery ufundowane przez Marszałka Województwa 
Podlaskiego. Dodatkowo mistrza rzutu ogórkiem uhonorowano 
niezwykłym pucharem w kształcie… durszlaka idealnego do 
mycia ogórków. Konkurs rzutu był wyjątkowo wymagający, 
bowiem w rywalizacji uczestniczyło rekordowe grono 47 
zawodniczek i zawodników!
Natomiast dziesiątki dzieci wespół z rodzicami uczestniczyły 
w rodzinnych warsztatach plastycznych, było też emocjonujące 
przeciąganie liny i konkursy KRUS-u.
Wieczór na scenie należał do celebrującego wydanie nowej 
płyty zespołu wokalnego Rytmy Czasu. Młode mieszkanki 
i mieszkańcy gminy Choroszcz pod kierunkiem Jerzego Tomzika 
wyśpiewały znakomicie słynne standardy krajowe i zagraniczne.
Na zakończenie imprezy do tańca, śpiewu i wzruszeń skłoniła 
wszystkich barwna formacja Viesna. 
Były bisy, popisy taneczne, brawa i szybko nadchodzący 
zmierzch, ale to tylko znak, że wyjątkowy, 18. Dzień Ogórka zbliża 
się do Kruszewa. Jak przewidują najstarsi mieszkańcy nad-
narwiańskiej wsi słynącej z zielonych, a niekiedy latających 
warzyw, będzie to niedziela 3 września 2017 roku.

To wszystko oczywiście pod patronatem honorowym burmistrza 
Choroszczy i dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Choroszcz. 
Dzień Ogórka w Kruszewie organizują: Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, mieszkańcy Kruszewa, 
gmina Choroszcz, Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Kruszewie oraz Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość Skała, a najbardziej ogórkowych i świeżych wieści 
o imprezie dostarcza „Gazeta w Choroszczy”, zapraszamy do 
obejrzenia bogatej fotorelacji na gazetowej stronie internetowej 
gazeta.choroszcz.pl!

tekst WJC, fot. KG

Dzień Ogórka w Kruszewie - tym razem październikowo i rowerowo

i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Znam i nazywam faunę nadnarwiańską, chronię przyrodę”

uczestników otrzymała kolorowe kaski rowerowe ufundowane 
przez choroszczańskie przedsiębiorstwo BikeFast Sklep Rowerowy 
Piotra Krajewskiego.
W starszej grupie wiekowej (7-10 lat) dzieci tworzyły pracę 
o zagadnieniu „Segreguję śmieci – ratuję przyrodę”. Zwycięskie 
dzieła to prace Martyny Kosakowskiej oraz Oliwiera Ostrowskiego.
Grono nastolatków (11-16 lat) próbowało odpowiedzieć na pytanie 
„Jak wyglądałby świat, gdyby nie sprzątano śmieci?”
 Jury powołane do oceny prac – Karolina Gołębiewska, Lucyna 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studenci I roku 
zamieszkali na terenie województwa podlaskiego za 
szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2015/2016 
należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku do dnia 15 listopada 2016 r.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok 
szkolny 2015/2016 wyniesie 4 000 zł.
Więcej:
Urszula Wasyluk-Żukowska tel. 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl
osobiście w urzędzie: Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324 

red., za: wrotapodlasia.pl

Stypendia edukacyjne czekają
- nabór do 15 listopada
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W środę 26 października Choroszcz obchodziła Dzień Seniora. 
Mury świetlicy OSP przy Dominikańskiej gościły uśmiechniętą 
i rekordowo liczną grupę. Tym razem blisko 80 seniorów 
wspólnie świętowało złotą jesień życia.

Serdeczne życzenia wszystkim szacownym seniorom złożyli 
przyjaciele choroszczańskiego Koła Emerytów i rencistów nr 15 
Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, Przemysław Waczyński 
dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy, Jacek Dąbrowski przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych choroskiej rady miejskiej oraz Józef 
Waczyński prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.
Włodarz miasta wraz z prezes Ireną Sakowicz złożyli pełne ciepła 
życzenia i gratulacje na ręce jubilatek – pani Reginy Krysiewicz 
obchodzącej 90 rocznicę urodzin oraz pani Anny Bobrowskiej 
świętującej 80 rocznicę urodzin. Okolicznościowe grawery, 
dyplomy i kwiaty otrzymały również pary z klubu seniorów 
świętujące w 2016 piękne jubileusze.
 Szmaragdowe gody obchodzili państwo Wanda i Józef Molscy. 
Radością z trzech złotych godów dzielili się: państwo Donata i Jan 
Adamscy, państwo Alicja i Borys Delesiewiczowie oraz państwo 
Janina i Czesław Polakowie. Prócz braw i hucznego „Sto lat!” 
wszyscy drodzy jubilaci mieli też przyjemny obowiązek 
polegający na zatańczeniu walca.
Wśród gości u seniorów nie mogło zabraknąć najmłodszych 
mieszkańców gminy. Tym razem grupa teatralna ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół przedstawiła barwny spektakl 
na podstawie wiersza „Rzepka” Juliana Tuwima. Spektakl 
urozmaicały popisy taneczne, a na zakończenie wszystkie 

Serdecznie gratulujemy sukcesu Beacie. Jej kariera zapowiada się 
bardzo ciekawie, czego jej życzymy. Dziękujemy też panu Jerzemu 
Tomzikowi za serce i poświęcenie, jakie wkłada w wychowanie 
muzyczne naszej młodzieży oraz prowadzenie zespołu Rytmy 
Czasu – kuźni talentów muzycznych. Życzymy dalszych sukcesów!

tekst i fot. KG/M-GCKiS

pięknie grające i ucharakteryzowane dzieci zatańczyły 
„Kaczuszki”. Seniorzy słusznie nie szczędzili braw całej grupie pod 
opieką Agnieszki Tołoczko. Z podobnie serdecznym przyjęciem 
spotkał się Józef Bałdyga, który zaprezentował bogaty program 
estradowo-komediowy. Po części artystycznej nieuchronnie 

W sobotę 8 października 2016 roku Beata Polak, młoda 
wokalistka mieszkająca w Złotorii, wystąpiła podczas VIII 
Fes�walu Piosenki Literackiej W żółtych płomieniach liści im. 
Łucji Prus w Białymstoku. 
Fes�wal organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury rozpoczął się w piątek, ale to w sobotę miała miejsce 
najważniejsza jego część: przesłuchania młodych, utalen-
towanych wokalistów z całej Polski. Wśród nich mogliśmy 
usłyszeć mieszkankę gminy Choroszcz, pochodzącą ze Złotorii, 
Beatę Polak. Nasza młoda wokalistka wspaniale wykonała 
piosenki Nic dwa razy się nie zdarza (sł. Wisława Szymborska, 
muz. Andrej Mundkowski) oraz Tylko w moich snach z musicalu 
Metro (sł. Agata i Maryna Milklaszewskie, muz. J. Stokłowsa). 
Swoim śpiewem przykuła uwagę publiczności, która słuchała jej 
występu w emocjonalnym zaangażowaniu, a występ Beaty 
uwieńczyła gromkimi brawami.
Udział w Fes�walu jest wielkim sukcesem Beaty Polak. Młoda 
wokalistka, na co dzień śpiewająca w zespole Rytmy Czasu, który 
prowadzi Jerzy Tomzik stanęła na scenie białostockich Spodków 
i bez cienia tremy zachwyciła publiczność swoim występem. 
Beata wspaniale interpretowała śpiewany tekst, przez co 
wzmocniła przekaz wykonywanych utworów, które dostarczyły 
widowni emocji oraz zapisały się w pamięci odbiorców i jury. 
Jerzy Tomzik, który od lat edukuje muzycznie młodzież, nie bez 
powodu był bardzo dumny ze swojej wychowanki. Sama Beata 
podkreśliła ciepłą i życzliwą atmosferę Fes�walu, która udzielała 
się każdemu.
W jury fes�walu zasiedli Włodzinierz Nahorny – wybitny polski 
muzyk jazzowy, Cezary Mielko -, muzyk i dyrektor WOAK w 
Białymstoku, Jan Wołek – pieśniarz, poeta, pisarz, malarz i 
karykaturzysta, Anna Stankiewicz – wokalistka i logopeda oraz 
Andrzej Dyrdał – kierownik muzyczny i artystyczny Zespołu Pieśni 
i Tańca Kurpie Zielone. Występ przed tak zacnym gronem jurorów 
to wielkie wyróżnienie. Fes�wal daje szanse zaprezentowania 
swoich talentów i umiejętności, a uznani muzycy chętnie służą 
pomocą rozpoczynającym swoją przygodę z muzyką 
wykonawcom. Fes�wal to również wspaniała okazja, by 
posłuchać niebanalnych, literackich piosenek, które, jak 
podkreślił prowadzący przegląd Piotr Bogusław Jędrzejczak, nie 
usłyszymy na co dzień w radiu. Emocje, jakie wywoływały każdy 
z odbiorców przeżywał indywidualnie.
Pomimo młodego wieku Beata Polak zaprezentowała się jako 
dojrzała wokalistka. Jej talent w ubiegłym roku podziwiał Johnny 
Rodgers, muzyk jazzowy i lider zespołu Johnny Rodgers Band 
z Nowego Jorku. Wówczas zespół Rytmy Czasu brał udział 
w Grodno Jazz Fes�val. Młodzi zdolni uczestniczyli w warsztatach 
Klasy Mistrzów, prowadzonych przez muzyka. Plenerowe 
wykonanie piosenki Check to check, z solo Beaty Polak zachwyciło 
jazzmena z Nowego Jorku, który nie krył swojego podziwu. 
Ta sama piosenka znalazła się na wydanej w maju płycie zespołu 
Rytmy Czasu U progów jazzu.

Choroszczański Dzień Seniora 

zbliżał się wieczór, co skłoniło zebranych do roztańczenia 
i wspólnej szampańskiej zabawy.
Życzymy wszystkim seniorom pogody ducha, zdrowia i szczęścia 
na każdy dzień a całemu klubowi KEiR dalszego pięknego rozwoju!

WJC, fot KG / M-GCKiS

Spotkanie z kapelanem
ks. Janem Maliszewskim

Kilkadziesiąt osób przybyło na czwartkowe spotkanie (20 X) 
z ks. komandorem porucznikiem dr. Janem Maliszewskim. 
Po powitaniu przez dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu Przemysława Waczyńskiego i przedstawieniu 
sylwetki kapelana przez prezesa Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Choroszczy Józefa Waczyńskiego rozpoczęło 
trwające półtorej godziny spotkanie z historią wojskowości.

Ksiądz kmdr por. Jan Maliszewski w niezwykle interesujący 
sposób i z dużym poczuciem humoru opowiedział o swojej pracy 
duszpasterskiej w Jałówce i Sokółce, ale przede wszystkim skupił 
się na swojej działalności jako kapelana wojskowego. Posługę 
kapłańską w duszpasterstwie wojskowym rozpoczął w 1992. 
W styczniu 1993 r. został wyznaczony na stanowisko kapelana – 
proboszcza parafii wojskowej w Szkole Oficerskiej Wojsk 
Łączności w Zegrzu. Następnie przez cztery lata pełnił obowiązki 
kapelana Akademii Marynarki Wojennej i  3. Flotylli Okrętów.
Był też kapelanem KPW w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. 
Z dniem 1 sierpnia 2004 został mianowany kapelanem 
Garnizonu Władysławowo, gdzie pracował przez dziewięć lat. 
Trzciego lutego 2013, podczas uroczystej mszy św. odprawianej 
w helskiej parafii wojskowej, pożegnał się z mundurem. Stało się 
to po 21 latach wojskowej posługi kapłańskiej i uzyskaniu 
wysługi emerytalnej.
„Gwoździem” tego wyjątkowego spotkania, transmitowanego 
na żywo przez Twoją Telewizję Regionalną, była prezentacja 
mul�medialna kilkudziesięciu zdjęć z misji wojskowej w Libanie. 
Jest nadzieja, że w przyszłości spotkamy się ponownie 
z księdzem Janem Maliszewskim, który zadeklarował szersze 
przedstawienie swojej roli w charakterze kapelana w Marynarce 
Wojennej RP.

JW., fot. KG/M-GCKiS 

Beata Polak 
na Festiwalu Piosenki Literackiej

KSERO, WYDRUKI, SKANY
PROJEKTY, ZAPROSZENIA

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
pon. - pt. 8:00-20:45, sob. 8:00-15:45, zapraszamy!

niedziela 4 grudnia 9:00-13:00
pl. dra Z. Brodowicza, Choroszcz

niedziela 8 stycznia 9:00-13:00
pl. dra Z. Brodowicza, Choroszcz
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Niektóre poniedziałki bywaj bardziej lubiane, inne mniej. Ten 
10 X 2016 był wyjątkowy.  Zaszczyciła nas swoją obecnością 
w Filii Bibliotecznej w Klepaczach Małgorzata Iwanowicz, 
dr nauk humanistycznych, autor wielu książek z zakresu 
ortografii, językoznawstwa i frazeologii. Ambasador kultury 
języka polskiego.

W spotkaniu autorskim uczestniczyła kl. III Szkoły Podstawowej 
Nr 21 w Białymstoku, pod opieką pedagoga Małgorzaty Besztak. 
W gronie gości powitaliśmy Małgorzatę Rokicką-Szymańską 
z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Elżbietę Wróblewską 
kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy, Piotra 
Dojlidę radnego wsi Klepacze, Jerzego Wójcka sołtysa, 
Mieczysławę Wysocką i Wojciecha Cymbalistego z M-GCKiS.
Spotkanie o charakterze warsztatowym „Zaprzyjaźnij się 
z książką i jej bohaterami” wyjaśniło dzieciom pojęcia: 
tolerancji, przyjaźni, akceptacji. Zwróciło uwagę, jak ważne jest 
odszukanie w koleżance, koledze jego dobrych cech 
i zaakceptowanie inności każdego z nas. Dzieci przy pomocy 
bajkowych słowników Małgorzaty Iwanowicz wykonały 
różnorodne prace plastyczne.
Najaktywniejsi uczestnicy - w tym Piotr Dojlida i Jerzy Wójcik -
otrzymali odznaczenia Orderu Przyjaciela Biblioteki . Ochotnicy 
mieli możliwość wykazania się w piosenkach karaoke. Spotkanie 
uwieńczyło wspólne zdjęcie z naszym gościem. Uśmiech na 
twarzach uczniów i zainteresowanie utwierdziły, że jest 
potrzeba spotkań z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

Iwona Amonowicz

Spotkanie z Małgorzatą Iwanowicz Zaczaruj świat książką 
- druga edycja „Przystanku z książką w Bibliotece”

12 października 2016 w auli Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy odbyło się spotkanie 
biblioteczne pt. „Zaczaruj świat książką”. Była to druga edycja 
cyklu ph. „Przystanek z książką w Bibliotece”, którego 
organizatorem była Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna 
Powiatu Białostockiego, przy współpracy z Wydawnictwami: 
Literatura oraz Akapit Press z Łodzi oraz zaproszonym 
pisarzem.

W trakcie spotkania odbyły się dwa bloki tematyczne: spotkanie 
z autorką książek dla dzieci i młodzieży Martą Fox, którego 
tematem było „Nasze emocje i marzenia. Jak o nich rozmawiać”. 
W drugiej części spotkania pani Małgorzata Rokicka 

–Szymańska-pracownik Książnicy Podlaskiej w Białymstoku 
przeprowadziła pogadankę oraz  mini sondaż pt. „Co bym 
chciała/chciał robić w bibliotece?”.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci klas II, III i IV z Zespołu Szkół  
w Choroszczy. W trakcie spotkania dzieci brały czynny udział, 
udzielały chętnie odpowiedzi na zadane pytania, za co na koniec 
spotkania zostały nagrodzone odznaką przyjaciela biblioteki 
oraz otrzymały pamiątkowe zakładki do książek z autografem 
autorki. Podczas spotkania można było kupić książki Marty Fox  
z dedykacją i autografem autorki.

Elżbieta Wróblewska
kierownik biblioteki

21 października 2016 r. uczniowie klasy drugiej ze Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy wraz z wychowawczynią Panią 
Izabelą Pęzą odwiedzili Bibliotekę  Publiczną dla dzieci 
i młodzieży w Choroszczy. Na początku spotkania dzieci 
zapoznały się z biblioteką,  z zasadami korzystania 
z księgozbioru, układem książek na półkach oraz,  co  trzeba 
zrobić, żeby zostać czytelnikiem biblioteki.

Głównym tematem spotkania była lekcja biblioteczna pt. 
„Budowa książki” Uczniowie dowiedzieli się jak zbudowana jest  
książka oraz jak nazywają się poszczególne jej elementy. Między 
innymi co to jest: obwoluta, okładka, karta przedtytułowa, karta 
tytułowa, grzbiet, spis treści.  Aby poznać lepiej budowę  dzieci 
otrzymały książki i pokazywały w nich poszczególne części.  
Następnie  wspólnie rozwiązywaliśmy krzyżówkę na temat jak 
zbudowana jest książka. 
Podczas  spotkania  uczniowie byli aktywni zadawali pytania 
i słuchali objaśnień. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał na 
pamiątkę zakładkę do książki i zaproszenie do odwiedzania 
biblioteki.

Lucyna Jutkiewicz

We wtorek 11 października najstarsza grupa przedszkolaków 
w Barszczewie udała się na pierwsze  w tym roku spotkanie 
czytelnicze do biblioteki, która mieści się w budynku 
przedszkola. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się 
z magicznym dla nich miejscem.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wiersza Heleny Behlerowej 
„O jeżyku i kasztankach”. Po przeczytaniu utworu dzieci miały nie 
łatwe zadanie do wykonania, musiały wykazać się znajomością 
matematyki by pomóc w pozbieraniu odpowiedniej ilości 
kasztanów, które ukryły się w bibliotece. Następnie pani 
bibliotekarka Małgorzata Świszcz, która zamieniła się w panią 
jesień przeczytała nam „Korale Pani Jesieni”.
Z uwagą słuchaliśmy Elżbiety Ostrowskiej,  dlatego potem 
szybko i bez błędu odpowiadaliśmy na wszystkie pytania 
dotyczące utworu. Po interesującej lekturze udaliśmy się na 
warsztaty plastyczne, gdzie podobnie jak dzieci z opowiadania 
E. Ostrowskiej mogliśmy się zapoznać z darami pani Jesieni. 
Każdy przedszkolak z radością wykonał własne piękne czerwone 
korale. 
Następnie  dzieci miały możliwość przejść się między regałami 
w wypożyczalni dla dorosłych i najmłodszych. Dowiedziały się 
jak można stać się  czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się 
w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się 
kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały 
i komentowały. 
Na zakończenie nasza pani jesień - Małgorzata Świszcz 
przyniosła pełen kosz czerwonych i pachnących jabłek. 
Przedszkolaki bardzo chętnie kosztowały słodkich owoców 
z sadu.
Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem na 
twarzy, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci do biblioteki,  
aby móc się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

Anna Rabiczko

Lekcja biblioteczna
Cykl spotkań z książką „Czytanie na bajkowym dywanie” 

W środę 23 listopada o godz. 11.30 Miejska Biblioteka 
Publiczna w Choroszczy zaprasza na spotkanie w ramach 
Dyskusyjnych Klubów Książki. 

W programie m.in. spotkanie autorskie z Elżbietą 
Michalską, która mieszka i tworzy na terenie naszej gminy 
oraz promocję jej najnowszego tomiku poezji "Za stodołą".

EW

Dyskusyjny Klub Książki:
zapraszamy na spotkanie
z Elżbietą Michalską poetką

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteka 
Publiczna w Choroszczy pragnie zaprosić dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1–6 szkoły podstawowej), 

do wzięcia udziału w konkursie na  kartkę bożonarodzeniową z motywem miasta Choroszczy.

Prace konkursowe można składać w Bibliotece Publicznej w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29
w terminie do 10 grudnia 2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej biblioteka.choroszcz.pl

Konkurs na kartkę
bożonarodzeniową
z motywem miasta Choroszcz



12 października w białostockim oddziale IPN odbyła się 
uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 18 
osobom które w latach osiemdziesiątych działały w szeregach 
opozycji na terenie województwa podlaskiego. Miło jest nam 
poinformować iż wśród odznaczonych znalazł się mieszkaniec 
Choroszczy, współpracujący z redakcją naszej gazety pan Jacek 
Kajetan Romanowski. Wręczenia odznaczeń dokonał prezes 
IPN pan Jarosław Szarek. Gratulujemy !!!

Krzyż Wolności i Solidarności – jest polskim odznaczeniem 
państwowym nadawany działaczom opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej w PRL, w precedencji zajmuje miejsce 
pomiędzy Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami a Złotym 
Krzyżem Zasługi. Odznaczenie przyznaje prezydent RP.
Jacek Kajetan Romanowski  – urodzony w 1947 r, maturę 
uzyskał w II LO w Białymstoku w roku 1965. absolwent Wyższej 
Szkoły Elektrycznej – wydz. elektryczny w Białymstoku. W 1970 
roku otrzymał tytuł inżyniera  elektryka. W latach 1971-1981 
pracował w Zakładzie Mechanicznym Białostockiego 
Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej na stanowisku 
specjalisty energetyka oraz zastępcy Głównego Mechanika 
zakładu. Tutaj w roku 1980 był współzałożycielem NSZZ 
„Solidarność”. W latach 1981-2002 pracował w Fabryce 
Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku na stanowiskach:  
mistrza, kierownika działu utrzymania ruchu energetycznego a 
następnie Głównego Energetyka Fabryki. w latach 80-tych XX 
wieku był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Po 
ogłoszeniu stanu wojennego współpracował z podziemnymi 
strukturami „Solidarności”. Brał udział w drukowaniu 
nielegalnych ulotek, odezw oraz w ich kolportażu. Uczestniczył w 
wielu manifestacjach organizowanych przez środowiska 
opozycyjne. W 1986 r. wszedł do grona współzałożycieli Grupy 
Skonfederowanej Podlasie KPN Samodzielny Okręg 16. Był 
autorem artykułów drukowanych w „Opinii Białostockiej”. W I 
Wyborach Samorządowych w 1990 roku uzyskał mandat 
radnego Rady Miejskiej w Choroszczy pełniąc przez pełną 
kadencję funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej . 
Współpracuje do dziś z redakcją „Gazety W Choroszczy”.

Podczas uroczystości 
odznaczeni Krzyżem 
Wolności i Solidarności 
zostali: Andrzej Chwali-
bóg, Andrzej Dziuba, 
Danuta Gulko, Mariusz 
Romuald Feszler, Stani-
sława Józefa Korolkie-
wicz ,  Marek Male-
siński, Janusz Purwin, 
Jacek Kajetan Roma-
nowski, Renata Sawicka, Kazimierz Sawicki, Janusz Smaczny, 
Krzysztof Szaciłowski, Mirosław Trzasko i Halina Zawadzka.

tekst i fot.: aka
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Na zaproszenie Stowarzyszenia Pro Patria Łukawica 
w niedzielę 2 X br. kilkadziesiąt osób z Choroszczy udało się na 
uroczystości w tej miejscowości. Zorganizowano je w 153. 
rocznicę pacyfikacji tego szlacheckiego zaścianka za udzieloną 
pomoc powstańcom styczniowym.

Była msza św. polowa oraz poświęcenie sztandaru rodowego 
fundacji Jamiołkowskich. Uroczystości uświetnił udział 
szwadronu 10 Pułku Ułanów Litewskich z Pietkowa oraz występ 
młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Poświętnem. 
Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 
Hołd przed Pomnikiem oddały choroszczańskie delegacje: Koło 
nr 15 Związku Emerytów i Rencistów oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Choroszczy. Na zakończenie była barwna i pełną 
dramaturgii inscenizacja pacyfikacji Łukawicy w 1863.

JW/TPCh, fot. Z. Andruszkiewicz

W ramach Fes�walu Literackiego w dniu 5.10.2016 w klubie 
„Zmiana Klimatu” w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6 
odbyło się spotkanie autorskie z Anetą Prymaka-Oniszk. Była 
to jednocześnie promocja jej książki „Bieżeństwo 1915”. 

Książka przenosi nas w czas I wojny światowej, a ściślej do 1915 
i w lata późniejsze. Aneta Prymaka-Oniszk opisuje exodus 
ludności polskiej z terenów zaboru rosyjskiego. Ludności, 
głównie z terenów wiejskich, zmuszonej przez wojska rosyjskie 
do opuszczenia swoich domostw. Było to wynikiem realizacji 
planu tzw. „spalonej ziemi” przed następującymi wojskami 
niemieckimi. Temat ten był niemile widziany w PRL-u, a patrząc 
na obecną sytuację geopolityczną staje się jakże aktualny dziś.

Jacek Romanowski

23 X w Korycinie odbyły się Mistrzostwa Województwa drużyn 
LZS w piłce nożnej. Naszą gminę reprezentowały Izbiszcze, 
które zwyciężyły w eliminacjach powiatowych. 
Izbiszcze odniosły komplet zwycięstw, najlepszym zawodnikiem 
całego turnieju został wybrany Daniel Dziejma. Dekoracji  
dokonali wójt gminy Korycin Mirosław Lech, dyr. GOKSiT 
w Korycinie Beata Matyskiel oraz sekretarz Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS w Białymstoku Elżbieta Skalimowska. Był to trzeci 
z rzędu tryumf Izbiszcz w Mistrzostwach Województwa. 
Gratulujemy sukcesu!!!                                    WJ, fot. LZS Izbiszcze

Izbiszcze mistrzem województwa

Już po raz trzeci Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy zorganizowało wyjazd na mecz piłkarskiej 
reprezentacji Polski.

Po raz kolejny kibice z Choroszczy wraz z innymi kibicami mogli 
świętować zwycięstwo reprezentacji Polski. Fantastyczna 
przygoda na trwałe zapisała się w pamięci kibiców uczestni-
czących w wyjeździe. Kibice uczestniczący w wyjeździe 
podkreślali fantastyczna atmosferę na stadionie. Wyjazd na mecz 
Polska-Dania doszedł do skutku dzięki Urzędowi Miejskiemu 
w Choroszczy, który pokrył koszty podróży na mecz.

aka

Udany wyjazd na mecz Polska-Dania 

Jacek Kajetan Romanowski odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności Spotkanie z Anetą Prymaka-Oniszk 

Łukawica

Prowadzona przez wolontariuszy rady parafialnej choroskiej 
parafii katolickiej i Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała 
1 i 2 XI kwesta zaowocowało zebraniem 5392 zł. 

Cała kwota zostanie przeznaczona jak w dziesięciu latach 
poprzednich na prace remontowe na cmentarzu parafialnym w 
Choroszczy. 
Dzięki ofiarności darczyńców z poprzednich dziesięciu zbiórek 
sfinansowano odrestaurowanie m.in. kaplicy Ducha Świętego, 
zabytkowych nagrobków i bramy cmentarnej oraz wykonano 
tablice informacyjne z zaznaczeniem najważniejszych zabytków.

WJC

Wynik
kwesty 
cmentarnej
A.D. 2016
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Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej Sezonu 2016 zostały 
zakończone. Ostatnia, 18 seria gier została rozegrana 
w niedzielę 16 X. Przed jej rozpoczęciem znaliśmy już mistrza 
rozgrywek: Izbiszcze, a także wicemistrza: Lambadę Choroszcz, 
a o pozostałe miejsca w tabeli walka trwała do samego końca. 

Na początek Izbiszcze rozgromiły Rajkom 10-1, przekraczając 
tym samym liczbę 100 bramek strzelonych w tym sezonie. 
Następnie korespondencyjne pojedynki stoczyły drużyny LZS 
Choroszcz i Siekierk, które miały szansę na zdobycie 3 miejsca. 
Obie drużyny wygrały swoje mecze, a oznacza to że brązowe 
medale trafiły do zawodników LZS'u Choroszcz. Ostatnie 
spotkanie to pojedynek Lambady Choroszcz z Promilem 
Barszczewo – goście doprowadzili do remisu na 5 minut przed 
końcem meczu i ta bramka dająca remis oznaczała, że Promil 
o jeden punkt wyprzedził w tabeli drużynę Zaczerlan, która 
wygrała walkowerem z Klepaczami.
Po ostatnim meczu na choroszczańskim orliku doszło do 
podsumowania rozgrywek z udziałem Burmistrza Choroszczy 
Roberta Wardzińskiego. Pogratulował on najlepszym drużynom 
i podziękował za walkę pozostałym ekipom biorącym udział 
w rozgrywkach, zapewniając przy tym dalsze wsparcie 

rozgrywek i poszczególnych drużyn. Najpierw wręczono zaległe 
puchary za lata 80 i 90, a odebrali je Wojciech Bobrowski 
z Barszczewa i Jacek Ambroziak z LZS Choroszcz. Następnie 
wyróżniono najlepszych zawodników na swoich pozycjach. 
Statuetki otrzymali Jacek Dąbrowski (LZS Choroszcz) – najlepszy 
bramkarz, Rarał Olsiewicz (Izbiszcze) – najlepszy strzelec, który 
zdobył 28 bramek) i Damian Sadowski (Izbiszcze), który uzyskał 
miano najlepszego obrońcy, a także najlepszego zawodnika 
całego sezonu. Następnie dyplomy odebrały wszystkie drużyny, 
a medale, puchary i statuetki 3 najlepsze zespoły Ligi Gminnej 
2016 czyli: Izbiszcze, Lambada Choroszcz i LZS Choroszcz.
Całość wyników, strzelców, składy i tabelę można śledzić na 
stronie www.ligagminnaligspace.pl, a także na facebookowym 
profilu rozgrywek.

WJ

Przed rokiem powróciliśmy do tradycji jaką jest Bieg Niepodległości w Choroszczy, a w tym roku 
wybiegamy na ulice naszego miasta. Będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu, a o 
profesjonalną oprawę muzyczną i spikerską zadbają Kreatorzy Emocji. Start i meta będzie 
umiejscowiona przy terenie rekreacyjnym „Kominowe Bajoro”, a trasa biegu będzie biegła ulicami 
Branickiego, Piaskową, Dominikańską, Ogrodową i Branickiego przy wyłączonym bądź 
ograniczonym ruchu samochodowym. Jedna pęta wynosi 4,25 km, a zawodnicy będą mieli do 
pokonania dwa okrążenia – więc łączna długość trasy wynosi 8,5 km.

Wpisowe wynosi 20 zł od osoby (30 zł w dniu biegu), a na każdego uczestnika bez względu na wynik 
sportowy będzie czekał pamiątkowy medal. Oprócz tego najlepsi w kategorii damskiej i męskiej 
otrzymają statuetki i nagrody w kwocie 250 zł (1 miejsce), 150 zł (2 miejsce) i 100 zł (3 miejsce). Jako, że 
w tym roku będziemy mieli 98 rocznicę odzyskania niepodległości, to zawodnik, który ukończy bieg na 
98 miejscu otrzyma także upominek. Wyróżnieni zostaną także najlepsza mieszkanka i najlepszy 
mieszkaniec Gminy Choroszcz, którzy oprócz statuetek otrzymają vouchery o wartości 100 zł do 
wykorzystania w lokalu Savona Choroszcz. Dzięki Stowarzyszeniu Lambada Choroszcz najlepszy 
zawodnik Piłkarskiej Ligi Gminnej także otrzyma nagrodę. Każdy uczestnik biegu otrzyma ponadto 
voucher na 1h gry Squasha od naszego sponsora jakim jest Power Squash Białystok i voucher na napój 
do złożonego zamówienia na posiłek do wykorzystania w lokalu Savona Choroszcz. Partnerem 
i sponsorem jest także Podlaskie Zrzeszenie LZS z siedzibą w Białymstoku. Po zakończeniu biegu na 
wszystkich będzie czekała gorąca herbata i bigos przygotowany przez Panie kucharki z Przedszkola 
Samorządowego w Choroszczy. Zapraszamy do wspólnej sportowej rywalizacji!                                   WJ

Piłkarska Liga Gminna - finał 

Piłkarze klubu Narew Choroszcz zakończyli zmagania w rundzie 
jesienniej. Seniorzy w 13 rozegranych meczach odnieśli 4 
zwycięstwa, zanotowali 5 remisów i ponieśli 4 porażki – daje to 
17 punktów i obecnie 7 miejsce w 14 zespołowej stawce.

 Przypomnimy, że Ligę Okręgową po sezonie czeka reorganizacja 
i tylko 7 zespołów zapewni sobie utrzymanie. Wszystko jest na 
dobrej drodze aby tej sztuki dokonać gdyż zawodnicy trenera 
Wiesława Romaniuka są w połowie stawki, na granicy miejsca 
dającego utrzymanie.
Rundę jesienną zakończyły też drużyny młodzieżowe prowadzone 
przez trenera Jacka Sieńko: zarówno trampkarze jak i młodsze 
orliki bardzo udanie grały jesienią. Orliki rozegrały 5 turniejów, 
w każdym po 4 mecze. Ostateczni bilans to 11-1-8,  34 punkty i  2. 
miejsce w 5-zespołowej swojej grupie. Z kolei trampkarze wygrali 
6 meczów i ponieśli 4 porażki: zdobyte 18 punków daje 5. miejsce 
w 11 zespołowej grupie. Wyniki pokazują, że w klubie mamy 
zdolne dzieci i młodzież, tak dobrych osiągnięć nie było już dawno. 
Całość wyników i tabele znajdziecie w internetowych serwisie 
„Gazety w Choroszczy”.                                                                     WJ

N a r e w  C h o r o s z c z 
po rundzie jesiennej

Świetlica „Wesoły Sportowiec” w Choroszczy zaprasza dzieci, 
które chcą w soboty miło i atrakcyjnie spędzić czas. 

W świetlicy na uczestników czekać będą turnieje w „Piłkarzyki”, 
zawody tenisa stołowego, zajęcia plastycz-ne, a także wiele 
innych atrakcji, które w sobotni poranek chętnym dzieciom 
urozmaicą czas. W świetlicy cyklicznie odbywać się będą też 
konkursy z nagrodami. Celem organizowanych w świetlicy zajęć 
jest stworzenie warunków dzieciom do nauki, zabawy, ale także 
do rozwijania pasji i zainteresowań dzieci.
Świetlica „Wesoły Sportowiec” mieści się w Choroszczy przy ul. 
H. Sienkiewicza 42 (róg ul. Słonecznej) i jest otwarta w każdą 
sobotę w godzinach 9.00-13.00. Serdecznie zapraszamy!!!

ŚWS

Wesoły Sportowiec zaprasza! 
Jak co roku po sezonie ligowym zmagania piłkarskie w naszej 
gminie kończy Puchar Ligi. W tegorocznej edycji wzięło udział 8 
drużyn, które rywalizowały systemem pucharowym.

30 października rozegrano ćwierćfinały w których padły 
następujące wyniki: Narew Żółtki - Siekierki 0-3, Zaczerlany - 
Lambada Choroszcz 0-2, Piorun Pańki - LZS Choroszcz 1-5, Promil 
Barszczewo - Izbiszcze 4-5. W spotkaniach półfinałowych 
6 listopada Izbiszcze po rzutach karnych (7-6) wygrały z Lambadą 
Choroszcz (w regulaminowym czasie i po dogrywce było 1-1), 
a LZS Choroszcz pokonał Siekierki 7-3, więc w finale, który 
zostanie rozegrany w niedzielę 13 listopada na Stadionie 
Miejskim w Choroszczy zagrają Izbiszcze i LZS Choroszcz. Więcej 
o rozgrywkach na stronie www.ligagminna.ligspace.pl.            WJ

Puchar Ligi Zawody Strzeleckie
Choroszczańskie obchodu 98 rocznicy odzyskania niepodległości 
rozpoczął Turniej Strzelecki, który się odbył w piątek 4 XI. Wzięło 
w nim udział 36 osób: 13 w kategorii do 13 lat i 23 osoby starsze.

Każdy z uczestników oddał 5 strzałów ocenianych, i tak najlepszy 
w kategorii do 13 lat okazał się Igor Wardziński (50 pkt), 
wyprzedzając Pawła Krukowskiego (49 pkt) i Szymona 
Kalinowskiego (48 punktów). W kategorii powyżej 13 lat najlepszy 
był Wiktor Mierzejewski (50 pkt – dwie 10!), drugi był Wojciech 
Mróz (50 pkt), a o trzecie z 49 punktami w dogrywce walczyły 
cztery osoby. Ostatecznie najlepszy z nich był Wiesław Roszkowski. 
Były to kolejne zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Pamięć i Tożsamość „Skała” i Centrum Kultury i Sportu – 
zapraszamy na kolejne.                                                                      WJ


