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W niedzielę 13 kwietnia na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy o 15:00 rozpocznie się Misterium Męki Pańskiej. W postacie 
z Ewangelii wcieli się ponad siedemdziesięcioro parafian, śpiewać będzie Chór Parafialny pod dyrekcją Łukasza Olechno, a kordon 
wokół ruchomej sceny utworzy pięćdziesięciu strażaków. Na stronie drugiej publikujemy obsadę tegorocznego Misterium.           red.

Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego Tomzika śpiewający z powodzeniem w kraju i za 
granicą pod egidą Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza 

serdecznie na Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności. 

W jego trakcie zostaną zaśpiewane pieśni i piosenki religijne z najnowszej, oczekiwanej 
przez liczne grono słuchaczy płyty Chóru Miejskiego pt. „Nasze Modlitwy”.

Koncert odbędzie się w sobotę 12 kwietnia 
2014 r. o 16:00

 w Zespole Szkół w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26A. Koncert 
połączony będzie z wernisażem wystawy pt. „Jubileusz Chóru”. 

Dzięki wspaniałym zdjęciom widzowie wystawy będą mogli poznać dekadę 
wyśpiewaną przez Chór Miejski.

Zachęcamy do lektury obszernego artykułu o działalności Chóru Miejskiego na stronie 
6. bieżącego numeru.

Chór Miejski: dziesięciolecie

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy życzę 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

pełnych refleksji owocującej wiarą, nadzieją i miłością.
Wielkanocy promieniującej radością na pozostałe dni roku 

i wiosny ciepłej atmosferycznie i międzyludzko!
Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni 
wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy, aby nie zabrakło nam 

wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności.
Wesołych świąt życzy Przewodniczący Rady i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Niedzieli 
Zmartwychwstania, życzę wszystkim Czytelnikom „Gazety w Choroszczy” 

odnajdywania w życiu codziennym Chrystusa 
niosącego krzyż i powstającego do pełni życia. 

Oby troski nie przysłoniły chwały Zmartwychwstania.
Z serdeczną modlitwą w imieniu kapłanów 
posługujących w choroszczańskiej parafii 

ks. prob. Leszek Struk

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!!  Błogosławionej Paschy Chrystusowej – 
zdrowia, radości, dobra oraz Bożego pokoju – życzy ks. Andrzej Bołbot

Pogodnych, zdrowych Świat Wielkanocnych, radosnego, 
wiosennego nastroju oraz Wesołego Alleluja!

- życzą Czytelnikom „Gazety w Choroszczy” Dyrektor i Pracownicy Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury, „Gazety w Choroszczy” 

oraz Biblioteki Publicznej wraz z filiami

Pełnych miłości, radości i nadziei Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja
życzy Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr 15

Wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom, sympatykom i kibicom serdeczne 
życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzy Zarząd KS „Narew” Choroszcz

11 maja /niedziela/ Plac Brodowicza w Choroszczy

Już dziś warto zarezerwować czas w majową niedzielę, by wziąć udział w familijnej imprezie promującej zdrowy tryb życia.
W jej trakcie będzie można wykonać prześwietlenie RTG klatki piersiowej, badanie ciśnienia krwi, uzyskać dostęp do ZIP, poznać 

choroską OSP i oddać krew. Szczegóły w majowym numerze „Gazety w Choroszczy”. Na imprezę zapraszają: Urząd Miejski 
wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy.

 MAJÓWKA: ZDROWO, KULTURALNIE, SPORTOWO

W piątek 28 marca br. w choroskiej remizie OSP przy ul. Dominikańskiej 22 od 9:00 do 
około 15:15 trwała XXIV sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Sesję poprzedziły posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego (25 marca 2014 r.  o godz. 9.00) 
i posiedzenie  Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa (26 marca 2014 r.  godz. 9.00). 
Na piątkowych obradach radni zajęli się m.in. zmianami w budżecie na 2014 rok i zmianą 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań. 

Ustalano, że gmina wyemituje obligacje na łączną kwotę 1,5 mln zł.  Środki ze sprzedaży 
tych papierów dłużnych posłużą do sfinansowania budowy kanalizacji na części osiedla 
Wichrowe Wzgórza oraz na budowę I etapu drogi w centrum Żółtek.
Rada Miejska wyodrębniła z budżetu na rok 2015 i lata następne środki na fundusz sołeckie. 
Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu 
w 2014 r. na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, regulację stanu prawnego gruntów 
zajętych pod drogę powiatową w Kruszewie (do kwoty 10 000 zł) oraz rzeczowej na 
sfinansowanie zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy 
Choroszcz (do kwoty 20 000 zł).
Została przyjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Owocem udziału gminy w tym stowarzyszeniu 
mają być m.in. trzy opracowania:
1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku,
2) Studium Transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku 
(z modelem ruchu w programie VISUM),
3) Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego do 2020 roku, 
uwzględniający Plan Mobilności.

Ten trzeci ma pomóc w dopasowaniu środków transportowych do potrzeb komunika-
cyjnych mieszkańców gminy. Burmistrz argumentował, że szczegółowy plan jest niezbędny, 
aby racjonalnie wydatkować środki i dlatego warto poczekać z ustaleniami ws. 
uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej, która połączy Białystok przez Barszczewo 
z Choroszczą. Dodał, że trwają trudne rozmowy z PKS-em i gmina będzie dopłacać do 
kursów tego przewoźnika na trasie Białystok Kruszewo, w ramach których pojawi się nowy 
kurs popołudniowo-wieczorny, a kurs poranny będzie wcześniejszy.
Pewną nowością była uchwała w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z 
wnioskiem o zbadanie zgodności art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1059 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek jest spowodowany 
przez obarczanie gminy kosztami oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 8. Lamp na 
choroskim odcinku jest aż 688, co przekłada się na kwoty ok. 200 tys. zł, a w perspektywie 
dekady - dwóch ta liczba może się podwoić, bo GDDKiA ma w planach budowę S19. Co 
najważniejsze w tej sprawie, gmina nie ma żadnego wpływu na to, kiedy lampy są włączone. 
Będziemy informować o rozwoju sprawy.
Zostały przyjęte uchwał z cennikami zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków. Nie będzie do końca kwietnia 2015 r. podwyżek dla klientów choroskiej spółki, 
natomiast od 1 kwietnia klienci tykocińskiego operatora zapłacą za metr sześcienny wody 
10 gr brutto więcej – będzie to jednak o 85 gr mniej niż cena ZEC –WiK-u w Choroszczy.
W ramach uchwał porządkowych kolejne drogi i ulice zostały być zaliczone w poczet dróg 
gminnych, co powinno ułatwić ich remonty i przebudowy. Wyznaczone zostały także liczne 
przystanki symetryczne do przystanków symetrycznych po to, aby operatorzy linii nie mogli 
odmówić pasażerom zatrzymania się na utrwalonych tradycją kilkudziesięciu lat punktach. 
Przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
z pomocy społecznej oraz uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi.
Nie zabrakło debat będących zaczynem do dalszych prac uchwałodawczych – wśród nich 
warto wymienić dyskusję o sposobach zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku ul. 
Powstania Styczniowego w pobliżu podstawówki i przedszkola, debatę o stanie wykonania 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Złotorii oraz zasad grzecznościowych 
obowiązujących w czasie sesji.
Radni zmienili uchwałę w sprawie podziału gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W ramach 
zmian mieszkańcy niedawno nazwanej ul. Kościukowskiej zostali przypisani do obwodu 
nr 9, którego siedziba obwodowej komisji wyborczej została przeniesiona z sali 
konferencyjnej (w piwnicy) Urzędu Miejskiego przy ul. Dominikańskiej 2 do remizy OSP przy 
ul. Dominikańskiej 22 – zmiana nieduża, tylko o 20 numerów, ale za to miejsce do 
głosowania będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.
W związku z wyznaczonymi na niedzielę 25 maja wyborami do Parlamentu Europejskiego 
zaplanowano utworzenie odrębnych obwodów głosowania w choroskim szpitalu i Domu 
Pomocy Społecznej. Pełne teksty uchwał dostępne  są na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

WJC

Sesja Rady Miejskiej - wieści z obrad

Nowy numer „Gazety w Choroszczy” 

ukaże się w ostatnim tygodniu kwietnia. Znajdą się w nim liczne aktualności, powróci 
także dział historii - tym razem tematem będą wspomnienia Antoniego Sokoła. Poznamy 
też laureatów konkursu przedszkolaków na najpiękniejszy kapelusz i zwycięzców IV 
edycji konkursu recytatorskiego „Słowo o Polsce”. Ponadto obszerny przewodnik po 
placówkach medycznych oraz pełny przegląd wiosennych wydarzeń w gminie Choroszcz.
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JEZUS	CHRYSTUS		-		MARCIN		POPKO

APOSTOŁOWIE:
· ŚW.	PIOTR	 	 			- KRZYSZTOF	OKRUSZKO
· ŚW.	JAN		-		MARCIN	GŁADKOWSKI		
· ŚW.	JAKUB,		SYN	ZEBEDEUSZA	-	ARTUR	KOPAŃKO		
· ŚW.		ANDRZEJ		-	TOMASZ	POPKO
· ŚW.	MATEUSZ	–	KRZYSZTOF	MALINOWSKI
· ŚW.	JAKUB,	SYN	ALFEUSZA	–	JAROSŁAW	SIDOR
· ŚW.	FILIP	–	WITOLD	TALIPSKI
· ŚW.	SZYMON	–	TOMASZ	WRONA
· ŚW.	TADEUSZ	–	BOGDAN	JAKIMOWICZ
· ŚW.	TOMASZ	–	TADEUSZ	SIKORSKI
· ŚW.	BARTŁOMIEJ	–	ŁUKASZ	CZARNIECKI
· JUDASZ	ISKARIOTA	–		KONRAD	GRONDEK

	

· MARYJA		–		AGNIESZKA	BACKIEL
· MARIA	MAGDALENA		–		DOMINIKA	JANKOWSKA
· WERONIKA		–		JUSTYNA	RESZEĆ
· SALOMEE		–			DOROTA	SIDOR
· MARTA,	SIOSTRA	ŁAZARZA	–	GABRIELA	KOPAŃKO
· ŁAZARZ	-	ADAM		HORODEŃSKI
· ODŹWIERNA	WSKAZUJĄCĄ	NA		ŚW.	PIOTRA–		ANNA	ŁUSZCZ	
· PIŁAT		–		WOJCIECH	POPŁAWSKI
· SŁUŻĄCA	PIŁATA		–		EWELINA	GROMADECKA
· SZYMON	CYRENEJCZYK		–		JERZY	MRÓWCZYŃSKI
· MARIA	ŻONA	KLEOFASA		–		MAŁGORZATA	MALINOWSKA
· JÓZEF	Z	ARYMATEI		-		PIOTR	BABUL
· NIKODEM		-		JAKUB		KRYSIEWICZ		

								ŻOŁNIERZE	RZYMSCY:								
§ KRZYSZTOF	ŻUKOWSKI	–		SETNIK
§ ANDRZEJ	SZTABELSKI
§ DARIUSZ	ŁUSZCZ
§ MACIEJ	MUCZYŃSKI
§ PRZEMYSŁAW	KRANC
§ PRZEMYSŁAW	POPŁAWSKI
§ RADOSŁAW	BOROWSKI
§ ROBERT	CHAŃKO

SANHEDRYN		-	WYSOKA	RADA:
· FLORIAN	ZIEMBICKI		-	ARCYKAPŁAN	KAJFASZ
· GRZEGORZ	KRYSIEWICZ
· JAROSŁAW	KOZŁOWSKI
· JAROSŁAW	TYBOROWSKI	
· KRZYSZTOF	BŁAŻKOWSKI
· MIECZYSŁAW	SIEMIENIUK
· PAWEŁ	KAMIŃSKI
· PIOTR	TYMINSKI
· PIOTR	WACZYŃSKI
· STANISŁAW	PERKOWSKI
· STEFAN	DZIERMAŃSKI
· WIESŁAW	RYDZEWSKI
· WOJCIECH	TOBISZEWSKI
· ZYGMUNT	WASILEWSKI	

	 STRAŻ	ŚWIĄTYNNA:						
§ EDMUND	KOMŁA	-		DOWÓDCA
§ JAN	CZARNIECKI
§ JAN	POGORZELSKI
§ JÓZEF	WACZYŃSKI
§ LECH	NIERADKO
§ MIROSŁAW	ŁOTOWSKI			
§ WALDEMAR	ŚWIZIK

SANHEDRYN		-	WYSOKA	RADA:
· FLORIAN	ZIEMBICKI		-	ARCYKAPŁAN	

KAJFASZ
· GRZEGORZ	KRYSIEWICZ
· JAROSŁAW	KOZŁOWSKI
· JAROSŁAW	TYBOROWSKI	
· KRZYSZTOF	BŁAŻKOWSKI
· MIECZYSŁAW	SIEMIENIUK
· PAWEŁ	KAMIŃSKI
· PIOTR	TYMINSKI
· PIOTR	WACZYŃSKI
· STANISŁAW	PERKOWSKI
· STEFAN	DZIERMAŃSKI
· WIESŁAW	RYDZEWSKI
· WOJCIECH	TOBISZEWSKI
· ZYGMUNT	WASILEWSKI	

STRAŻ	ŚWIĄTYNNA:						
§ EDMUND	KOMŁA	-		DOWÓDCA
§ JAN	CZARNIECKI
§ JAN	POGORZELSKI
§ JÓZEF	WACZYŃSKI
§ LECH	NIERADKO
§ MIROSŁAW	ŁOTOWSKI			
§ WALDEMAR	ŚWIZIK

								LEKTORZY:	
§ DIAKON	MAREK	BURNOS,	
§ ANDRZEJ		I	AGATA	BIELSCY	
§ ELŻBIETA	TOŁOCZKO
§ TOMASZ	PERKOWSKI	

ŚPIEWY	I	AKLAMACJE:	
§ ORGANISTA	ŁUKASZ	OLECHNO	

Z	CHÓREM	PARAFIALNYM:	

SOPRANY:
§ MAGDALENA	DĄBROWSKA	
§ 	ZUZANNA	JAKIMOWICZ
§ 	IZABELA	KRYSIEWICZ	
§ MONIKA	KULESZA
§ ALEKSANDRA	SOCHACKA
§ ELŻBIETA	WACEWICZ	

	
ALTY:

§ GABRIELA	KOZŁOWSKA	
§ URSZULA	PŁOŃSKA	
§ ELŻBIETA	POPKO	
§ JOANNA	WACEWICZ	

	
TENORY:

§ 	BOGDAN	BIERNACIK		
§ KAROL	KRUHLEJ	
§ MAREK	KURNICKI	
§ RAFAŁ	POPKO		

BASY:	
§ MAREK	DĄBROWSKI
§ PIOTR	DULINIEC	
§ SZYMON	KRYSIEWICZ

KORDON	WOKÓŁ	RUCHOMEJ	SCENY:
§ 50	STRAŻAKÓW	Z	JEDNOSTEK	OSP

NAGŁOŚNIENIE:	
§ MIEJSKO	-	GMINNE	CENTRUM	

KULTURY	W	CHOROSZCZY

WIELKI	CZWARTEK	
17	kwietnia	2014

MSZA	ŚWIĘTA	WIECZERZY	
PAŃSKIEJ	godz.	18.00

Wielki	 Czwartek,	 który	 jest	 pamiątką	
ustanowienia	 Sakramentu	 Eucharystii	
i	Kapłaństwa.	 Dlatego	 jest	 to	 „dzień	 urodzin	
kapłaństwa”	 przezywany	 bardzo	 osobiście	
przez	 każdego	 z	 powołanych.	 O	 godz.	 18.00	
odbędzie	się	Msza	S�więta	Wieczerzy	Pańskiej.	
Tego	 dnia	 kapłan	 naśladując	 Chrystusa	 na	
znak	 służby	 umywa	 nogi	 12	 mężczyznom	
symbolizującym	apostołów.	

Ka ż da 	 Eucha rys t i a 	 j e s t 	 p am ią t ką 	 i	
uobecnieniem	 Ostatniej	 Wieczerzy,	 dlatego	
zostaną	 poświecone	 specjalne	 chlebki	
„Caritas”	 na	 stół	 wielkanocny:	 500	 sztuk,	
dochód	z	ich	sprzedaży	przeznaczony	jest	dla	
najuboższych.	Niech	każda	rodzina	zaopatrzy	
się	 w	 taki	 chlebek,	 należy	 go	 dołączyć	 do	
święconki	 i	 spożyć	 wspólnie	 w	 czasie	
śniadania	wielkanocnego.	

WIELKI	PIĄTEK
18	kwietnia	2014

W	 Wielki	 Piątek	 nie	 sprawuje	 się	 Mszy	
S�więtej.	O	godz.	9.00	rozpocznie	się	Ciemną	
Jutrznią	prowadzoną	przez	młodzież	naszej	
parafii	całodzienne	czuwanie	zachęcamy	do	
towarzyszenia	Jezusowi.	

O	godz.17.30	odbędzie	się	Droga	Krzyżowa	
prowadzona	 przez	 młodzież	 a	 następnie	 o	
18.00	 NABOZ� EN� STWO	 MĘKI	 PAN� SKIEJ,	
którego	 centrum	 jest	 uroczysta	 Adoracja	
Krzyża,	 do	 godz.	 21.00	 zachęcamy	 do	
prywatnej	adoracji	Jezusa	w	Grobie.	W	Piątek	
po	 nabożeństwach	 będą	 śpiewane	 Gorzkie	
Z� ale.

W	Wielki	Piątek	obowiązuje	post,	natomiast	
w	 sobotę	 zachęcamy	 do	 abstynencji	 od	
pokarmów	mięsnych.	

WIELKA	SOBOTA	
19	kwietnia	2014

W	Wielką	 Sobotę	 o	 godz.	 9.00	modlitwa	 Jutrzni	 Ciemnej	 prowadzona	 przez	
młodzież.		Poświecenie	pokarmów	od	godz.	9.00	do	15.00	co	godzinę.	Jest	to	też	
okazja	do	nawiedzenia	Grobu	Pana	Jezusa	bardzo	wychowawcze	jest	zabieranie	
do	 kościoła	 dzieci	 ze	 święconkami.	 Kapłan	 będzie	 wówczas	 dyżurować	 w	
konfesjonale	by	pojednać	z	Bogiem	tych,	którzy	wrócili	na	święta	z	zagranicy	i	
niezdążyli	 się	 jeszcze	 oczyścić	 swej	 duszy.	 Natomiast	 w	 DPS	 i	 w	 szpitalu	
świecenie	pokarmów	o	g.14.00.

Wieczorem	 O	 GODZ.	 19.00	 MSZA	 S�W.	 WIGILII	 PASCHALNEJ.	 Kapłan	
pobłogosławi	 nowy	 ogień	 przed	 kościołem;	 po	 procesjonalnym	wejściu	 do	
świątyni	 z	 paschałem	 i	 przy	 śpiewie	 Exsultet,	 zostaną	 odnowione	
przyrzeczenia	chrzcielne.	Tego	wieczoru	każdy	przynosi	świecę.	

Z	soboty	na	Wielką	Niedzielę	czuwanie	przy	Grobie	Pańskim	przez	całą	noc	-	
poszczególne	grupy.	Tradycyjnie	zapraszamy	do	Straży	Honorowej	strażaków.

ZMARTWYCHWSTANIE	PAŃSKIE
20	kwietnia	2014

MSZA	ŚWIĘTA	REZUREKCYJNA	o	godz.	6.00

Kolejne	Msze	Święte	w	porządku	niedzielnym,	nie	ma	Eucharystii	o	godz.	8.00

OBSADA	MISTERIUM	
MĘKI	PAŃSKIEJ			

13 KWIETNIA A.D. 2014 - GODZ. 15.00 BŁONIA JANA PAWŁA II     

TRIDUUM	PASCHALNE	W	PARAFII	
RZYMSKOKATOLICKIEJ	

W	CHOROSZCZY

Więcej informacji o życiu parafii znajdziesz na stronie 
www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

Jesienią, podczas wyborów samorządowych zdecydujemy, 
kto będzie odpowiadać za losy naszej gminy przez najbliższe 
4 lata! To bardzo istotne, aby mieszkańcy poszli do urn 
i zagłosowali świadomie. Często dokonanie takiego wyboru 
jest trudne. Zdarza się, że swojego kandydata typujemy 
dopiero w dniu głosowania, często już w lokalu wyborczym. 
Stawiamy X przy nazwisku, które kojarzymy z plakatów. 
Wybór przypomina więc grę w totka. Możemy to razem 
zmienić.
Przygotowaliśmy 6 krótkich sposobów na to, aby dobrze 
przygotować gminę do wyborów. Wspólnie z nami będziecie 
mogli przeprowadzić debaty wyborcze tak, aby dotyczyły 
tematów, które są najważniejsze dla mieszkańców, 
przygotować lokalne kampanie na rzecz udziału w głosowaniu, 
dopilnować kandydatów by przedstawili rzetelne programy, 
sprawdzić czy osoby starsze i niepełnosprawne mają szansę 
wziąć udział w wyborach.

Do udziału można zarejestrować się na stronie internetowej 
www.maszglos.pl do 13 kwietnia 2014.

Na stronie znajdziecie również szczegółowe informacje.

Udział w akcji jest nieodpłatny, a uczestnicy otrzymają pomoc 
Fundacji im. Stefana Batorego. Będą również mogli wziąć 
udział w dwóch szkoleniach, które zostaną poprowadzone 
będą przez ekspertów z Centrum O P U S, Pracowni 
Zrównoważonego Rozwoju, Sieci Obywatelskiej – Watchdog 
Polska, Stowarzyszenia 61 i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. 
Eksperci będą również wspierać uczestników na co dzień. 
Możecie liczyć na mailowe i telefoniczne porady, a nawet 
wizyty w Waszych gminach.

Zapraszamy!

Fundacja im. Stefana Batorego
oskarzynska@batory.org.pl

Zmarł ks. kan. Józef Makowski
Zmarł w wieku 80 lat ks. kan. Józef Makowski, kapłan przez 31 
lat (1978-2009) posługujący jako proboszcz w parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach. W czasie 
swej posługi zapisał się w historii lokalnej społeczności jako 
niestrudzony budowniczy kościoła w Konowałach i kaplicy w 
Rogowie. 
W ostatnich latach, po przejściu na emeryturę, pomagał 
duszpastersko w parafii w Dobrzyniewie. W poniedziałek 17 
lutego, o 17:00 w Konowałach była odprawiona Msza św. w 
jego intencji, a Msza Św. pogrzebowa śp. ks. Józefa 
Makowskiego odbyła się we wtorek 18 lutego o 10.00 w 
kościele w Dobrzyniewie, a ciało śp. ks. Józefa zostało 
pochowane na cmentarzu parafialnym w Mońkach.

Red.

XV Rekolekcje Trzeźwościowe
Od piątku 7 marca do niedzieli 9 marca w Parafii 
Rzymskokatolickiej w Choroszczy trwały Rekolekcje 
Trzeźwościowe. Poprowadził je o. Mieczysław, kapucyn z 
O.A.T w Zakroczymiu. 
Wydarzenie odbyło się w Choroszczy już po raz 15., warto 
pamiętać, że w ramach Rekolekcji Trzeźwościowych 
codziennie o 19:30 były mitingi otwarte AA. Miejscem tych 
spotkań była siedziba organizatora wydarzenia – Klubu 
Abstynenta  „WO L N O Ś Ć ” w Choroszczy przy ul. 
Sienkiewicza 29 (I piętro gmachu M-GCK, wejście od strony 
placu zabaw).

Red.

Miejska Droga Krzyżowa

Miejska Droga Krzyżowa Parafii Rzymskokatolickiej 
w Choroszczy odbyła się w piątek 14 marca bezpośrednio po 
Mszy Św. wieczornej. Mieszkańcy rejonów duszpasterskich 
miasta Choroszcz odczytywali rozważania i nieśli krzyż 
ulicami Dominikańską, Ogrodową i Branickiego, by wrócić na 
Rynek 11 Listopada.

Red.

Przygotuj swoją gminę 
do wyborów w ramach akcji 

Masz Głos, Masz Wybór!
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Na sesję Rady Miejskiej 28 marca przybyli mieszkańcy 
Choroszczy zaniepokojeni wezwaniami, jakie skierował do nich 
Powiatowy Zarząd Dróg. W pismach liczni właściciele posesji 
przy ul. Sienkiewicza i Mickiewicza zostali wezwani do usunięcia 
płotów do 30 lipca 2014, gdyż znajdują się one w pasie 
drogowym w miejscu gdzie jest planowana główna nitka 
gazociągu. Mieszkańcy apelowali o wsparcie ich starań przez 
gminę, aby wynegocjować ze stroną powiatową zmianę trasy 
nitki  tak, aby szła ona chodnikiem lub ogródkami. 
Argumentowali, że jeszcze w minionej dekadzie nie było 
przeszkód, by uzyskać zezwolenie na budowę ogrodzenia, a dziś 
wymaga się od nich usuwania będących w dobrym stanie, 
zadbanych i korzystnie wpływających na estetykę ulicy 
ogrodzeń.

Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy poparł dążenie 
mieszkańców do wyjaśnienia stanu prawnego i zaznaczył, że 
ewidencja gruntów od 1978 została zabrana z gminy. Burmistrz 
stwierdził, że dążenia do budowy nitki gazociągu w chodniku są 
dobre, bo w pierwotnych planach gazociąg usytuowany był w 
chodnikach właśnie i to strona powiatowa zmieniła przebieg, 
czym znacznie pogorszyła sprawę długo wyczekiwanej inwestycji. 
Doradzał, aby mieszkańcy porozumieli się ze Starostwem 
Powiatowym tak, by nitka przebiegła przez chodnik lub ogródki, a 
następnie wyjaśnili przebieg granicy drogi – wszystko po to, by nie 
rozbierać ogrodzeń. Obecny na sesji Robert Wardziński z Zarządu 
Powiatu Białostockiego obiecał, że będzie starał się, by nitkę 
ulokować w chodniku.
Mirosław Zalewski Zastępca Burmistrz Choroszczy dodał, że przy 
ul. Sienkiewicza wskutek podziału działek w 1973 poszerzono 
granice drogi i tego stanu nie da się odrzucić, natomiast ul. 
Mickiewicza przed odnowieniem w 1982 i 1983 mogła mieć 
mniejszą szerokość – na co wskazują odnalezione w magistracie 
kopie map – i ogrodzenia mogły stać prawidłowo. Niestety 
dokumenty, które mogą kwestię ostatecznie rozstrzygnąć 
znajdują się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Białymstoku, jedynym ośrodku mogącym 
wyjaśnić zakres prawa własności, dlatego zainteresowani 
powinni zwrócić się do Starostwa Powiatowego o rozwikłanie 
sprawy przy użyciu zasobów PODGiK.
Dodajmy, że planowana nitka gazowa, której przebieg stał się 
kością niezgody, ma połączyć istniejącą już w Choroszczy linię z 
siecią gazową w Białymstoku. Dzięki przedsięwzięciu ciśnienie 
gazu będzie wystarczająco wysokie, by przyłączyć do sieci kolejne 
posesje w Choroszczy oraz Sienkiewiczach i Krupnikach. Termin 
realizacji przedsięwzięcia nie jest jeszcze znany, ponieważ 
inwestor – Polska Spółka Gazowa – nie otrzymała jeszcze 
dofinansowania z nowej transzy unijnej.
Będziemy informować, czy mieszkańcom uda się skutecznie 
obronić przed zakusami Powiatowego Zarządu Dróg.

WJC

Magistrat przypomina o tabliczkach 
z numerami porządkowymi

Na tablicach informacyjnych w mieście i gminie Choroszcz pojawiło się 
ogłoszenie sygnowane przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy mgr. inż. 
Mirosława Zalewskiego przypominające o obowiązku umieszczania 
tabliczek z numerem porządkowym. Treść ogłoszenia jest następująca: 

„Zawiadamiam, że na podstawie art. 47 B ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 
r.-prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.), 
właściciele nieruchomości są obowiązani do umieszczania na budynku lub 
ogrodzeniu tabliczek z numerem porządkowym.
Tabliczki powinny być wyraźne, czytelne i umieszczane w miejscach 
widocznych.” Numery te są niezbędne do otrzymywania bez pomyłek 
korespondencji czy odbioru odpadów komunalnych, ale są także bardzo 
pomocne służbom ratunkowym takim, jak karetki pogotowia, dlatego we 
własnym dobrze pojętym interesie warto sprawdzić, czy po ostatnich 
wichurach numer porządkowy na budynku czy ogrodzeniu nie uległ 
zniszczeniu i czy nie jest np. całkowicie zasłonięty przez gałęzie.

Red.

Dopłaty bezpośrednie 
Uwaga rolnicy. Od piątku 15 marca 2014 r. można składać drogą 
elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty wnioski o 
przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności 
rolnośrodowiskowych. Od poniedziałku 17 marca do 15 maja 
wnioski można składać również w biurze powiatowym w 
Białymstoku przy ul. Lipowej 32A w godzinach 7:30 – 15:30. 

Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż 
do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im 
płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

WJC

Urząd Miejski odpowiada
Na wniosek Urzędu Miejskiego w Choroszczy publikujemy poniżej treść 
sprostowania, z jakim magistrat wystąpił w związku z artykułem „Czy 
Burmistrz Choroszczy jest sportowym rasistą!!!” zamieszczonym na stronie 
www.gloschoroszczy.pl przez anonima dnia 14 lutego 2014. Ze względu na 
ochronę danych osobowych w tekście zastąpiono imię i nazwisko 
wykropkowaniem.

W nawiązaniu do ww. artykułu informuję, że prowadzone postępowanie i 
wystosowane do adresata, tj. Łyżwiarskiego Klubu Sportowego JUVENIA 
Białystok (przekazane do wiadomości Pana …) pismo zostało skonstruowane 
w oparciu o istniejące prawo i zapisy uchwały Nr III/40/11 Rady Miejskiej w 
Choroszczy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Przywołany w artykule zapis §1 ust. 2 ww. uchwały (w artykule błędnie 
wskazano pkt. 2, którego w uchwale nie ma) faktycznie stwierdza, że 
„W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień mieszkańcom Gminy Choroszcz 
reprezentującym inne kluby sportowe.”, jednakże jest to zapis, który może 
być stosowany po spełnieniu warunków wyszczególnionych w załączniku do 
uchwały.
W związku z powyższym, powołując się na §3 ust. 1 załącznika do 
przedmiotowej uchwały stanowiący, że „Nagrodę Burmistrza Choroszczy 
w Dziedzinie Sportu” może otrzymać nie częściej niż raz w roku, zawodnik 
reprezentujący choroski klub sportowy, za zajęcie czołowego miejsca 
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
w dziedzinie w której działa dany klub sportowy, do którego zawodnik 
przynależy oraz godne reprezentowanie Gminy Choroszcz na arenie krajowej 
i międzynarodowej.”,odmówiono przyznania nagrody, ponieważ Łyżwiarski 
Klub Sportowy JUVENIA Białystok nie jest klubem choroskim.
Natomiast, kierując się zapisami §8 załącznika do powyższej uchwały 
mówiącego, że „Ustala się stypendium sportowe przyznawane zawodnikom, 
będącym mieszkańcami Gminy Choroszcz, osiągającym wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub 

indywidualnych, których popularność lub znaczenie dla Gminy Choroszcz 
uzasadnia udzielenie wsparcia”,odmówiono przyznania stypendium 
sportowego, gdyż short track nie jest dyscypliną popularną w gminie 
Choroszcz, a co za tym idzie nie jest dyscypliną znaczącą w gminie i liczącą się 
dla jej mieszkańców, na co wskazuje chociażby brak zainteresowania 
wskazaną dyscypliną ze strony młodzieży szkolnej, jak też brak na terenie 
gminy klubów sportowych zorientowanych na tę dyscyplinę sportu.
M i m o  w i e l k i e go  p o sza n o wa n i a  d l a  o s i ą ga nyc h  w y n i kó w  we 
współzawodnictwie sportowym i wysiłku wkładanego przez Pana … w pracę 
na rzecz doskonalenia siebie, kierując się tak skonstruowanymi zapisami 
przepisów prawa nie było możliwości przyznania Nagrody Burmistrza 
Choroszczy w Dziedzinie Sportu ani stypendium sportowego. Tak więc 
nazwanie Burmistrza Choroszczy „sportowym rasistą” jest bezpodstawne i 
nosi znamiona pomówienia.

Urząd Miejski

Mieszkańcy Choroszczy 
bronią swych ogrodzeń 

przed Powiatowym 
Zarządem Dróg

Wydarzenia lokalne:
6 kwietnia /niedziela/, 11.00 - spotkanie reaktywujące lokalny 
oddział Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych, wydarzenie w remizie OSP w 
Choroszczy
6 kwietnia /niedziela/, 18:00 – koncert kameralny w Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy; wykonawcy: Hanna 
Zajączkiewicz – sopran, Kamil Łomasko – kontrabas, Olga Anikiej – 
fortepian. W programie utwory: Larsa Erika Larssona, Nino Roty, 
Kazimierza Wiłkomirskiego, Franciszk Maklakiewicza, Andrzeja 
Koszewskiego, Piotra Perkowskiego
7 kwietnia /poniedziałek/, 19:00 – wieczór autorski w choroskim 
kościele z ks. Markiem Chrzanowskim, poetą i prozaikiem.
8 kwietnia /wtorek/, 13:00 - spotkanie informacyjne w świetlicy 
w Rogowie na temat miejscowej wspólnoty leśnej. W czasie 
spotkania udziałowcy będą mogli dowiedzieć się o obecnych 
możliwościach funkcjonowania wspólnoty oraz o możliwych 
scenariuszach jej dalszego działania.
9 kwietnia /środa/, 10:00 – w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury w Choroszczy odbędzie się finał IV edycji konkursu 
recytatorskiego Słowo o Polsce
17 kwietnia /czwartek/, 14:00 – zamknięcie listy na wyjazd 
grupowy na spektakl Upiór w operze w dniu 18 maja 2014
24 kwietnia /czwartek/, 9:00 – 14:00 – dyżur Punktu Obsługi 
Podatnika  w Urzędz ie  Miejsk im w Choroszczy .  Za 
pośrednictwem Punktu można złożyć roczne zeznania 
podatkowe,  uzyskać wyjaśnienia ws.  związanych ze 
sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych, pobrać formularz 
podatkowe zeznań rocznych PIT-36, PIT-37, PIT-38.
24 kwietnia /czwartek/, 19:00 – Spotkanie z Historią w Muzeum 
Wnętrz Pałacowych: wykład Anny Dąbrowskiej „Wybory 1764 
roku. Jan Klemens Branicki jako kandydat do tronu”
26 kwietnia /sobota/, 9:00 – sprzątanie wsi Dzikie, Kolonia 
Dzikie oraz Żółtek. Miejsca zbiórek to plac przed sklepem w 
Dzikich, centrum Kolonii Dzikie (przy posesji Państwa 
Markowskich) oraz w Żółtkach przy świetlicy wiejskiej. Sprzątanie 
odbędzie się po raz ósmy.

Więcej informacji o wydarzeniach znajdziesz na portalu 
internetowej „Gazety w Choroszczy”: 

www.gazeta.choroszcz.pl
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Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy 
uczestniczy w konkursie wydawnictwa Nowej Ery „Projekt z klasą” o grant na 
zrealizowanie projektu edukacyjnego „Zmierz się z komórką”. Aby wygrać grant 
potrzeba jak największej ilości głosów na nasz projekt, dlatego szkoła prosi 
o wsparcie głosy. Aby zagłosować najpierw trzeba podać adres e-mail i dane, 
o które proszą (nie jest konieczne podawanie telefonu) i zaakceptować regulamin. 
Na adres e-mail zostanie przesłany link, który aktywuje możliwość głosowania. Po 
aktywacji na projekt można głosować do 15 kwietnia, codziennie oddając jeden 
głos. Numer projektu 00260. Zobacz więcej na:  www.nowaera.pl.
Warto dodać, że na etapie gimnazjum każdy uczeń ma obowiązek zrealizowania 
projektu edukacyjnego. Najprostsza definicja projektu jako metody pracy w szkole 
mogłaby brzmieć: Projekt jest odbywającym się w oznaczonym terminie zadaniem, 
wymagającym podejmowania różnorodnych działań, realizowanym przez uczniów 
samodzielnie, jednak pod kierunkiem nauczyciela, oraz według przygotowanego 
wcześniej planu.         ZS

Kuratorium Oświaty w Białymstoku zatwierdziło do realizacji kolejną innowację 
pedagogiczną „Książka w świecie mediów” w Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy. Innowacja pedagogiczna będzie realizowana przez 
bibliotekę szkolną od 10.02.2014r. do 9.02.2015r. Innowacja pedagogiczna jest 
innowacją organizacyjną, obejmie uczniów z klas I – V. W ramach realizacji 
innowacji uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z dziennikarzami, 
wycieczkach do kina i teatru oraz brać udział w różnych imprezach czytelniczych. 
Celem innowacji jest zapoznanie uczniów nie tylko z różnorodnymi tekstami 
literackimi, ale także z formami przekazu stosowanymi przez media takie jak: 
telewizja, radio czy Internet.

Zajęcia prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej będą przygotowywać 
uczniów do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poza tym 
zajęcia te mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, propagowanie poprawnej 
polszczyzny. Innowacja pedagogiczna poszerzy ogólną wiedzę uczniów na temat 
radia, telewizji, prasy i Internetu, a także pozwoli na promowanie książek i wpłynie 
pozytywnie na kształtowanie nawyku czytania książek.
Innowacja pedagogiczna pozwoli uczniom zrozumieć, że książki obecne są nie tylko 
w bibliotekach i księgarniach, ale także w różnych mediach. Nowatorstwo innowacji 
polega na prowadzeniu zajęć metodami aktywizującymi, które przygotują uczniów 
do świadomego i krytycznego korzystania z różnych mediów: radia, telewizji, prasy, 
Internetu. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej pozwolą na 
promowanie czytelnictwa za pośrednictwem mediów.

W. Litwin, M. Szumkowska – nauczyciele bibliotekarze

„Książka w świecie mediów”
 – innowacja pedagogiczna

W ramach realizacji programu „Bezpieczny przedszkolak” w naszym przedszkolu 
w Barszczewie gościliśmy przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej nr 3. Dzieci z wielką radością powitały wyjątkowych gości. 
Na początku spotkania pan mł. bryg. Ostrowski zaprezentował podstawowe 
wyposażenie stroju strażaka. Dzieci miały okazję przymierzyć hełm strażacki, który 
jak się okazało wcale nie był taki lekki. Podczas spotkania w którym aktywnie 
uczestniczyły dzieci, dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na 
gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi 
i wypadków samochodowych. Podczas kolejnych rozmów ze strażakiem dzieci 
wykazały się świetną znajomością zachowania się podczas pożaru, pamiętały 
nawet numer telefonu do straży pożarnej.

Duże poruszenie wśród dzieci wzbudził jednak wóz strażacki. Strażacy zade-
monstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu 
strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas 
wypadków. 
Po tak ogromnej masie atrakcji, dzieci czekała kolejna niespodzianka, gdyż każdy 
chętny przedszkolak mógł zasiąść do potężnego wozu i poczuć się jak prawdziwy 
strażak, radość i spełnienie marzeń rysowała się na dziecięcych twarzach. Pod 
czujnym okiem strażaków maluchy mogły przekonać się również jak działa prądnica 
wodna. To był dzień pełen wrażeń, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci 
wszystkich dzieci.
Serdecznie dziękujemy strażakom z Państwowej Straży Pożarnej Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej nr 3  za przybliżenie fascynującej pracy strażaka, ciepłą i miłą 
atmosferę oraz ogromną cierpliwość na nieustające pytania dzieci.

Anna Rabiczko

Strażacy z wizytą u przedszkolaków 
w Barszczewie

W ramach umowy o współpracy trans-
granicznej między Gminą Choroszcz 
i Miastem Grodno w dniu 28.02 2014 r. 
w Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy odbyła się 
konferencja pt. „Moje Miasto”, w której 
wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej w Choroszczy i Szkoły 
nr 37 w Grodnie. Celem konferencji była 
integracja uczniów i nauczycieli zaprzy-
jaźnionych szkół oraz poznanie miast 
Grodna i Choroszczy.  Pan Jerzy Ułanowicz 
Burmistrz Choroszczy uroczyście otworzył 
konferencję.
Zebrani mogli obejrzeć przedstawienia: 
„Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów 
z koła czytelniczo – teatralnego ze szkoły 
w Choroszczy (przygotowane pod kierun-
kiem nauczycieli bibliotekarzy: Walentyny 
Litwin i Marzanny Szumkowskiej), a także 
inscenizacje uczniów ze szkoły w Grodnie pt.„Rzepka” i „Dobro i zło”. 
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zabawie ruchowej. Ciekawym 
punktem konferencji były prezentacje o Grodnie i Choroszczy 
(przygotowane przez nauczycieli: panią Dorotę Sadowską i Walentynę 
Litwin). Uczniowie opowiadali o swoich miastach, zabytkach, 
tradycjach i zwyczajach.
Uczniowie klas III z koła regionalnego ze Szkoły Podstawowej 
w Choroszczy przedstawili innowację pedagogiczną pt. „Małymi 
stópkami po ulicach Choroszczy” prowadzoną pod kierunkiem pań 
Elżbiety Rojeckiej, Jolanty Lenczewskiej i Barbary Miezianko.
Na konferencji można było obejrzeć wystawę prac plastycznych 
uczniów z obu szkół, goście otrzymali gazetkę szkolną „Szkolny Ekspres” 
(przygotowaną przez uczniów z koła dziennikarskiego pod kierunkiem 
pani Celiny Zubryckiej i Walentyny Litwin). Konferencję poprzedziła 
wycieczka, której przewodnikiem była pani Joanna Chmur, nauczyciel 
języka angielskiego z naszej szkoły. Uczniowie ze Szkoły nr 37 w Grodnie 
zwiedzili Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Serdecznie 
dziękujemy Burmistrzowi Jerzemu Ułanowiczowi za pomoc w przygoto-
waniu konferencji i wizyty gości z Grodna.                     
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Zajęcia z języka angielskiego w ramach programu Unii  Europejskiej: 
„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz” odbywają 
się w klasach I – III. Program dotyczy rozwijania zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych językowo. Ma on na celu 
utrwalanie i poszerzanie zasobu słownictwa (w mowie i piśmie), 
znajomości konstrukcji gramatycznych oraz funkcji językowych, 
a także popularyzację wiedzy na temat krajów anglojęzycznych.
Zajęcia odbywają się w grupach 8-osobowych. Projekt obejmuje 30 
lekcji po 45 minut każda. Oprócz tradycyjnych form pracy, stosowane są 
różnorodne metody aktywizujące, jak również gry i quizy językowe, 
podczas których uczniowie w przystępny sposób poznają nową leksykę, 
osłuchują się z wymową angielskich wyrazów oraz próbują swoich sił we 
wspólnej zabawie z językiem angielskim.

Joanna Chmur – nauczyciel języka angielskiego

Laureatki wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych 

w Szkole Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza

Indywidualizacja procesu 
nauczania w Kruszewie

Od listopada w Szkole Podstawowej w Kruszewie odbywają się 
dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III w ramach 
projektu „Indywidualizacja  procesu nauczania w Gminie Choroszcz”.  
Przygotowania do tego projektu polegały na diagnozie prowadzonej 
przez nauczycieli i specjalistów, w wyniku której uzyskano informację, 
jakie zajęcia są najbardziej potrzebne naszym uczniom. Dzięki 
projektowi odbywają się zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i 
pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji) oraz zajęcia 
logopedyczne. Zajęcia prowadzą pani Alicja Sawicka oraz pani Ewa 
Repsz-Korotkich. Wszyscy uczniowie  objęci projektem bardzo 
chętnie biorą udział w zajęciach zgodnie z przyjętymi programami: 
Program „Coraz lepiej czytam i piszę” oraz „Program zajęć 
logopedycznych”.

Często zajęcia te  prowadzone są w formie zabawowej, która bardziej 
aktywizuje uczniów do pracy. Indywidualny rozwój dzieci wspierają  
także profesjonalne programy logopedyczne i grafomotoryczne,  
tablica interaktywna z projektorem oraz laptopy.
Dodatkową atrakcją są  liczne pomoce dydaktyczne, miedzy innymi: gry, 
plansze, układanki, zestawy logopedyczne, suwaki terapeutyczne, 
loteryjki, pusy, i wiele innych pomocy. Wykorzystanie tak bogatej bazy 
dydaktycznej pozwala na innowacyjne prowadzenie zajęć przez 
nauczycieli, uatrakcyjnia naukę dzieciom oraz pomaga w wyrównaniu 
szans edukacyjnych. Dodatkowym efektem realizacji projektu jest także 
pogłębienie współpracy z rodzicami, którzy monitorują  na bieżąco 
postępy swoich dzieci oraz  dokonują ewaluacji projektu. 
Koszty dodatkowych zajęć oraz pomocy dydaktycznych pokryte są ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jolanta Zagórska
szkolny koordynator projektu

Angielski z Unią Europejską

We wtorek 18 marca 2014r.  w Szkole Podstawowej 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku 
odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 
2013/2014. Laureaci konkursów przedmiotowych odebrali z rąk 
Podlaskiego Kuratora Oświaty p. Jerzego Kiszkiela stosowne 
zaświadczenia.

Uczennice naszej szkoły także znalazły się w tym zaszczytnym 
gronie. Są to: Anna Wrona, uczennica klasy VIa – laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego (opiekun: Marta 
Owczarczuk) oraz finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego (opiekun: Celina Zubrycka) i Amelia Suchocka, 
uczennica klasy Vb – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego (opiekun: Anna Hajduczenia).

Gratulujemy laureatkom!

Marta Owczarczuk – nauczyciel przyrody

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy, 
ul. H. Sienkiewicza 29, piątki 18:00 - 21:00.

Do Klubu Gier Planszowych i Karcianych 
zapraszamy młodzież gimnazjalną i starszą 

oraz osoby dorosłe.

Profilaktyka w przedszkolu
Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy w ramach podjętej 
współpracy z Urzędem Miejskim w Choroszczy przez wiele miesięcy promowało 
działania prozdrowotne zachęcając rodziców do badań profilaktycznych.

W ramach tych działań każdy przedszkolak wręczył swojej mamie ulotkę i folder 
z informacją o możliwości skorzystania z badań profilaktycznych. To właśnie dzieci 
swoją czynną postawą chciały zachęcić rodziców do badań: RODZICE JESTEŚCIE 
POTRZEBNI. PAMIĘTAJCIE O BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH. Mamy nadzieję, 
że każda mama wzięła sobie głęboko do serca słowa swojego dziecka.

Marta Jabłońska

Projekt „Zmierz się z komórką” 
czeka na głosy

Spotkanie z cyklu 
„Razem w szkole”

W związku z realizowanym w Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy programem „Razem w szkole” 
w czwartek 06.03.2014 r. odbyło się kolejne w tym roku szkolnym 
spotkanie z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w 
Choroszczy. 

Przedszkolaki wspólnie z uczniami klas I – III obejrzały na sali 
gimnastycznej przedstawienie pt. „Królowa śniegu” przygoto-
wane przez dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych 
prowadzonych przez panie W. Litwin, M. Szumkowską.
Przedstawienie tak się podobało dzieciom, że oklaskom nie było 
końca. Następnie przedszkolaki miały możliwość obejrzenia kilku 
sal lekcyjnych, a na pamiątkę otrzymały tematyczną kolorowankę.

Alla Tynkiewicz, Wanda Wysocka
 – nauczycielki świetlicy
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bądź 
rozważny, baw się grzecznie a na podwórku 

będzie bezpiecznie”
W czwartek 27.03.2014 roku w Przedszkolu w Barszczewie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: 
„Bądź rozważny, baw się grzecznie, a na podwórku będzie bezpiecznie”. Konkurs był zorganizowany przy 
współpracy Przedszkola Samorządowego ze świetlicą „Wesoły Sportowiec” i Szkołą Podstawową w Choroszczy. 
Miał na celu przede wszystkim promowanie twórczości plastycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, promowanie sportu i ruchu podczas  spędzania wolnego czasu, a także zachęcanie dzieci do  
bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Cel jak najbardziej został osiągnięty. Otrzymaliśmy mnóstwo 
ciekawych prac wykonanych różną techniką plastyczną. Prace wykonane przez dzieci przedstawiały ich punkt 
widzenia tematu i bezpiecznej zabawy.
Wszystkie prace były piękne i ciekawe, powołane jury wybrało z pośród wszystkich dziewięć najciekawszych 
i najbardziej pomysłowych prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci zostały nagrodzone 
dyplomami i upominkami, które ufundował Urząd Miejski w Choroszczy, za co serdecznie dziękujemy. Patronem 
medialnym konkursu była „Gazeta w Choroszczy”. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które zechciały wziąć udział w 
konkursie i podzielić się z innymi swoimi pomysłami.

Emilia Kołodko

Jesteśmy z „jednej bajki”
Całe rodziny z „jednej bajki”, czyli przebrane za różne baśniowe postacie bawiły się wspólnie z nauczycielami 22 
lutego br. na balu karnawałowym w Szkole Podstawowej im H. Sienkiewicza w Choroszczy. Impreza była 
wyjątkowo udana i wesoła. Rodzice i dzieci przybyli na bal ( ponad 100 osób) w wyszukanych, często 
samodzielnie wykonanych,  przebraniach, na przykład postacie z „Alicji w Krainie Czarów” (rodzina Postlepów 
zajęła pierwsze miejsce na najciekawsze przebranie), krasnoludki, smerfy, królowe, piratów, damy dworu 
i wiele innych. Ciekawe stroje i charakteryzacje pomagały w zabawie, poprawiały nastrój, wzruszały.
Wesołą zabawę urozmaicały konkursy, na przykład tańca na gazecie. Podczas przerw dzieci brały udział w zabawie 
przy baśniowych stoiskach. Zbierały stempelki, by później, wychodząc, odebrać drobne niespodzianki. Kolorowe 
stoiska (Czerwonego Kapturka, Złotej Rybki, 101 dalmatyńczyków, Alicji z Krainy Czarów, Kota w butach 
i Kopciuszka) przyciągały ciekawymi i wymyślnymi dekoracjami.  Był też czas na słodki poczęstunek, czyli 
ciasteczka, batoniki i soczki. Bal karnawałowy „W krainie bajek” został przygotowany przez nauczycieli, 
zaangażowanych w obsługę baśniowych stoisk (panie: Urszulę Moczulską, Annę Hajduczenia, Celinę Zubrycką, 
Joannę Chmur, Wandę Wysocką, Agnieszkę Tołoczko, Julitę Stepaniuk, Marzannę Szumkowską, Renatę Rajewską) 
i panie z Koła Emerytów nr 15 w Choroszczy.
Imprezę prowadziła pani Grażyna Kopaczewska we współpracy z panią Agnieszką Zajko i panem dyrektorem  
Zespołu Obsługi Szkół Andrzejem Winnickim (muzyka). Współpraca rodziców i nauczycieli to warunek sukcesu 
dzieci. Tylko wspólnie, rozmawiając, spotykając się i bawiąc można zintegrować środowisko szkolne i rodzinne 
uczniów. Zabawa rodziców, dzieci, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego (Koło Emerytów ) to bardzo 
dobry pomysł, który się (jak było widać i słychać) sprawdził!

Celina Zubrycka

Żegnaj zimo, witaj wiosno!
Choć astronomiczna wiosna zawitała do nas już 20.03.2014 roku, to kalendarzowa przyszła dokładnie 
21.03.2014 roku, dlatego też tego dnia wszystkie dzieci z Przedszkola w Barszczewie żegnały zimę, a witały 
nadejście wiosny!. Jak tradycja nakazuje tego dnia przygotowuje się specjalną Pannę o imieniu Marzanna. Nie 
było inaczej w przedszkolu. Dzieci samodzielnie przygotowały Marzannę z papieru, zrobiły dla niej piękną 
spódnice i bluzkę pomalowaną we wszystkie kolory świata.
Dumne z wykonanej pracy i z tego, że w uroczysty sposób mogą świętować nadejście wiosny wraz z nauczycielkami 
dzieci wybrały się nie opodal przedszkola, by pożegnać zimę. W miejscu bezpiecznym dla dzieci i okolicznych 
mieszkańców, a także z zachowaniem ostrożności Panna Marzanna została spalona. Ze względu na ochronę 
środowiska- rzek, nie praktykuje się już wrzucania Marzanny do wody, dlatego przedszkolaki pożegnały zimę w 
nieco inny sposób. Jednak cel został osiągnięty, a tradycja zachowana. Dzieci z niesamowitą radością żegnały zimę, 
mówiły wiersze, śpiewały piosenki, z nadzieją, że pojawi się już wiosna, będzie ciepło, słonko będzie grzało i zabawy 
na podwórku będzie mnóstwo. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie!. Panna Marzanna po spaleniu została 
dokładnie sprzątnięta z miejsca, pozostałe po niej części zostały posegregowane przez nauczycielki i wyrzucone do 
odpowiednich pojemników. Ślad po zimnie zaginą…. Czekamy na nadejście wiosny!

Emilia Kołodko

Pani pielęgniarka z wizytą w przedszkolu 
W środę 18 lutego 2014 roku, do dzieci w przedszkolu w Barszczewie z wizytą przyszła Pani pielęgniarka – 
Izabela Lebiedzińska, nie była to jednak wizyta w celu zbadania dzieci, a przybliżenia im swojego zawodu, a 
także promocji zdrowia. W czasie spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób możemy zapobiegać  infekcjom 
(zasłanianie ust w czasie kaszlu, chronienie miejsc skaleczonych), jak należy o siebie dbać, jak właściwie się 
odżywiać, zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia.
Dzieci były przygotowane na przyjście gościa w białym fartuchu, nie wywołało to w nich lęku czy obaw. Wręcz 
przeciwnie, gdy Pani Izabela Lebiedzińska weszła do sali, dzieci przywitały ją z wielkim entuzjazmem i ciekawością. 
Jeszcze większe poruszenie wśród najmłodszych wywołał fakt, że dzieci mogły również się przebrać za Panią 
pielęgniarkę lub Pana pilęgniarza, bowiem Pani Izabela przyniosła ze sobą specjalne dla dzieci stroje. Pani 
pielęgniarka oprócz rozmowy z dziećmi, zademonstrowała im niektóre zabiegi jak np. założenie opatrunku na 
rękę, głowę, czy palec.
Największe zainteresowanie jednak wywołał magiczny stetoskop, a także możliwość wysłuchania bicia serca 
swojego lub kolegi. W tym dniu nawet strzykawka, choć bez igły, nie budziła w dzieciach lęku, chętnie oglądały, 
dotykały, a nawet próbowały robić zastrzyki. Na koniec spotkania dzieci wręczyły dla Pani pielęgniarki specjalnie 
wykonane podziękowanie za wizytę, a na pytanie „kto w przyszłości chciałby wykonywać ten zawód” pojawił się w 
sali las małych rączek Dziękujemy serdecznie dla Pani Izabeli Lebiedzińskiej za przybliżenie dzieciom zawodu 
pielęgniarki, za miły spędzony czas razem, a także za wszystkie prezenty, które dzieci otrzymały.

Emilia Kołodko

Dzień Pizzy w przedszkolu w Barszczewie
Dzieci z grupy Biedronek i Misiów dziękują Panu Maciejowi Sławińskiemu za zorganizowanie warsztatów 
kulinarnych w naszym przedszkolu z okazji Dnia Pizzy. Przygotowanie zajęć było przemyślane w każdym 
szczególe, a mali kucharze zainteresowali się od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Profesjonalizm był 
widoczny w każdym aspekcie – wszystkie dzieci na ten dzień przyniosły fartuszek oraz zostały zaopatrzone 
w czapkę kucharską.
Przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowywaniem i wypiekaniem pizzy zostały przypomniane 
zasady bezpieczeństwa oraz higieny podczas przygotowywania posiłków. W trakcie robienia pizzy dzieci miały 
możliwość wąchania przypraw, ugniatania i wałkowania ciasta, smakowania składników oraz uczenia się 
odpowiedzialności za powierzone im zadania. Gdy pizza trafiła do pieca Kucharz bardzo chętnie uczestniczył 
w zabawach tanecznych. Najmłodsi byli zafascynowani tym dniem. Na koniec odbyła się degustacja pysznej pizzy, 
którą zrobili nasi Mali Kucharze. Mniam…. Mniam…

Anna Białobłocka

Spotkanie z poetką Zofią Olek-Redlarską
W czwartek 20.03.2014 roku dzieci z przedszkola w Barszczewie gościły niezwykłą osobę panią Zofię Olek-
Redlarską – poetkę. Spotkanie zaistniało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Poetka opowiedziała w 
ciekawy sposób o swojej bogatej twórczości i zaprezentowała dzieciom kilka wybranych wierszy swojego 
autorstwa z tomiku pt. „Zielone piórko”.
Pisarka swoimi wierszykami przeniosła maluchy w zaczarowany świat poezji. Dzieci po raz pierwszy miały 
możliwość obcować z żywym słowem, było to dla nich ogromnym przeżyciem które można było zaobserwować na 
ich twarzyczkach. Dzieci z głębokim zainteresowaniem słuchały dowcipnych i dynamicznych wierszy o 
zwierzątkach  oraz bardzo chętnie podejmowały próby wspólnego recytowania.  Śmiało rozmawiały z pisarką i 
dzieliły się swoimi dziecięcymi spostrzeżeniami. Kto wie, a może właśnie w którymś serduszku przedszkolaka 
drzemie nasionko wybitnego poety.
Serdecznie dziękujemy pani Zofii Olek-Redlarskiej za urocze chwile, które razem spędziliśmy, oraz za podzielenie 
się swoją twórczością.

Anna Rabiczko

Przedszkolaki witają wiosnę!

Nareszcie przyszła wiosna. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy – na słońce, kwiaty, pierwsze ptaki i ..zabawę 
na placu zabaw. Zima bez śniegu bardzo nam obrzydła. Ciepłe kurtki, czapki i szaliki możemy w końcu schować 
głęboko do szafy. Dawniej ludzie wierzyli, że można przyśpieszyć nadejście wiosny, topiąc słomianą kukłę zwaną 
Marzanną. W myśl tej tradycji wyruszyliśmy w kwietnym korowodzie z piosenką na ustach.
Tego dnia było nam bardzo wesoło, dlatego naszą radością dzieliliśmy się z każdym napotkanym mieszkańcem 
Kruszewa. Przedszkolaki śpiewały im piosenki, wręczały kwiaty i życzyły urodzajnej wiosny. Spotykaliśmy się z 
życzliwością mieszkańców wsi.
Idąc, obserwowaliśmy przyrodę i szukaliśmy oznak wiosny. Podziwialiśmy kwiaty kwitnące w ogródkach 
i słuchaliśmy świergoczących ptaków. W końcu utopiliśmy kukłę śpiewając: „Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już…”.
Małe nóżki po tak długim spacerze zmęczyły się, ale niespodzianka czekająca na nas w sklepie dodała 
przedszkolakom energii na powrót.
Ach wiosno, wiosno teraz to już nic nie stoi na przeszkodzie, abyś cały świat zaczarowała swoją różdżką.

Monika Pawłowska
Przedszkole w Choroszczy - Punkt Przedszkolny w Kruszewie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, święto ustanowione przez organizację 
UNESCO w 1999r. Była to świetna okazja, aby bliżej przyjrzeć się procesom wpływającym na kształtowanie się 
języka.  Tego dnia, podczas zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy odkrywaliśmy jak zmieniał się 
nasz język. Porównywaliśmy polszczyznę, którą obecnie się posługujemy z językiem naszych przodków. Język 
wciąż się rozwija, ewaluuje, przyjmuje nowe zwroty z innych języków. Dzieci były zaskoczone jak wiele 
wyrazów, którymi posługujemy się na co dzień, pochodzi z języka angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego.
Aby podkreślić jak ważną częścią naszej kultury jest język polski, nasz język ojczysty, zorganizowaliśmy konkurs o 
tytuł „Mistrza Języka Polskiego”. Podzieliliśmy dzieci na dwie grupy: pięcio i sześciolatki. W tych kategoriach 
wiekowych przedszkolaki mogły wykazać się znajomością liter, umiejętnością głoskowania, czytania oraz wiedzą z 
zakresu literatury dziecięcej. Przedszkolaki zaprezentowały wysoki poziom wiedzy tak, że tylko minimalne różnice 
przesądziły o wygranej.
Dzięki takim świętom dzieci uczą się bardzo dużo o otaczającym je świecie. Stają się bardziej świadomymi 
członkami naszego społeczeństwa. Uczą się dumy z tego, iż są Polakami i posiadają swój własny język ojczysty. 
Mamy nadzieję, że motto naszego konkursu, słowa Mikołaja Reja „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż 
Polacy nie gęsi, iż swój język mają” będą towarzyszyły naszym przedszkolakom przez cały okres zdobywania 
wiedzy jak i w późniejszym, dorosłym życiu.

Małgorzata Hubbell

Dzień zabawy, dzień radości!
We wtorek 18 marca 2014 roku, tuż po śniadaniu dzieci z Przedszkola w Barszczewie wyruszyły wielkim 
autokarem do Białegostoku, a dokładniej do Krainy Smyka. Jak sama nazwa wskazuje jest to, miejsce 
przygotowane specjalnie dla dzieci, by mogły miło i przyjemnie spędzić czas w swoim gronie. Po przybyciu 
czekała na maluchy bardzo miła Pani, która pokrótce powiedziała dzieciom jak bezpiecznie korzystać ze 
wszystkich dostępnych urządzeń. Dzieci nie mogły się doczekać momentu wejścia na salę, w której czekało na 
nich mnóstwo ciekawych przygód.
Labirynty, kolorowe kulki, zjeżdżalnie, samochody, trampoliny, piękne kąciki zainteresowań, długo można by było 
wymieniać te wszystkie rzeczy w Krainie Smyka, ale najważniejsza była radość dzieci z pobytu tam. Uśmiech 
malowany na ich twarzy gdy zjeżdżały z wielkiej zjeżdżalni wprost do kolorowych kulek, szczery śmiech podczas 
wspólnych zabaw. Dzieci bawiły się świetnie, mokre z radości i zmęczone wracały do przedszkola, ale szczęśliwe. 
W autobusie ciągle pojawiały się pytania „Kiedy znowu pojedziemy do Krainy Smyka?”. Miejmy nadzieję, że już 
niebawem powtórzymy ten dzień….

Emilia Kołodko
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Nagrania
Dwa lata! Tyle potrzeba było czasu, aby zrealizować projekt 
nagrania piosenek o charakterze religijnym opracowanych we 
współczesnej formie i estetyce. Jego realizacja zbiegła się w 
czasie z jubileuszem dziesięciolecia istnienia i działalności 
zespołu.

W nagraniach uczestniczyły uczennice choroszczańskich szkół, 
białostockich liceów i uczelni wyższych – także rodowite 
choroszczanki. Nie można tu pominąć nazwisk tych, którzy 
śpiewają z nami od chwili – lub prawie od chwili – powstania 
zespołu: Barbara Nikołajów, Ewelina Jerączyk, Magda Dębowska, 
Monika Domaradzka, Ania Korolczuk. I nie można tu pominąć 
faktu, że wiele z nich dojeżdża lub jest dowożonych przez 
rodziców na próby z terenu gminy Choroszcz – ze Złotorii, Żółtek, 
Rogowa. To dobrze, że ta wielce utalentowana młodzież ma 
możliwość rozwijania swoich uzdolnień.
Możliwość uczestniczenia po raz pierwszy w życiu w wielo-
godzinnych nagraniach studyjnych była dla nas trudnym 
egzaminem i wielką lekcją pokory.
Nasze nagrania to okres wielu wyrzeczeń. W tym czasie nasze 
koleżanki i koledzy korzystali z uciech życia – a my?
Dwa razy w tygodniu, bez względu na pogodę, zbieraliśmy się na 
żmudnych ćwiczeniach i budowaniu repertuaru. Śpiewaliśmy 
kolędy, piosenki religijne, patriotyczne i te najbardziej lubiane 
piosenki rozrywkowe. Bo nie sztuka zacząć – sztuka wytrwać! 
Wszak w dążeniu do doskonałości nie ma granic.

Historia
W dziesięcioletniej historii zespołu przeżyliśmy wiele 
niezapomnianych chwil, począwszy od pierwszego koncertu, 
który odbył się w choroszczańskim kościele parafialnym za 
posługi ówczesnego proboszcza ks. Leona Grygorczyka. Później 
były obchody 500-lecia Choroszczy, koncert w białostockim 
Pałacu Branickich, wydanie płyty „Cudownym rodzicom” i jej 
promocja. To płyta dedykowana szczególnie naszym mamom, 
która ukazała się na Dzień Matki 26 maja 2009 roku. Jak do tej 
pory jedyna taka płyta w naszym kraju. Dlatego wielkim 
przeżyciem była możliwość zaprezentowania jej w TV TRWAM 
w Toruniu. Można też było słuchać tych piosenek na antenie 
Polskiego Radia Białystok. Dwukrotny wyjazd na koncerty do 
Grodna na Białorusi sprawił nam wiele radości, tym bardziej, że 
połączony był ze zwiedzaniem historycznych miejsc w dawnym 
polskim mieście.
Nie możemy też zapomnieć owacji na stojąco, jaką zgotowali nam 
słuchacze koncertu kolęd w pięknym kościółku w Złotorii. I tego 
ich „Sto lat”. Tym bardziej, że byli to w większości starsi wiekiem 
parafianie. Księdzu proboszczowi Bogusławowi Samselowi 
dziękujemy za serdeczne przyjęcie i modlitwę.
I jak to bywa w życiu, nie obeszło się bez kryzysów. Miało nas już 
nie być. Stało się jednak inaczej. Widać Stwórca tak chciał. 
Przeżyliśmy też dramat Basi Nikołajów, która pochowała 29-
letniego syna. Z myślą o nim nagrywała piosenkę „Czekam chwili”. 
Jego pamięci dedykujemy to nagranie. Inną piosenkę – „Jezus, 
mój Zbawiciel” nagrała Żaneta Myśliwiec. Nagrała i wyjechała do 
Anglii. Zresztą nie tylko ona. No cóż – signum temporis.

Co na płycie? Nasze modlitwy!
Naszą płytę otwiera piosenka „Słowo dało moc” oparta na 
prologu Ewangelii według św. Jana „Na początku było Słowo, 
Przyszedł do swej własności, a swoi nie przyjęli Go”. Wśród kilku 
innych znalazła się też piosenka „Poza czas” nawiązująca do 
pontyfikatu i nauczania papieża Polaka, błogosławionego Jana 
Pawła II.
Płyta ukazuje się w szczególnym momencie, w roku kanonizacji 
Jana Pawła I I .  Do niego zanosimy nasze modlitwy o 
wstawiennictwo do Pana Boga i opiekę nad nami.
Mawia się za św. Augustynem „Kto śpiewa – modli się dwa razy”. 
Zatem naszym śpiewem modlimy się za naszych Kochanych 
Rodziców, rodzeństwo, koleżanki i kolegów, nauczycieli oraz 

Zapraszamy na stronę internetową: 

www.gazeta.choroszcz.pl
- znajdziesz tam najświeższe informacje,  

fotorelacje i przydatne linki

wszystkich, którzy wspierali nas w tych latach, a których nie 
jesteśmy w stanie wymienić tu z osobna. Niech dobry Bóg ma Was 
w swej opiece.
Zapraszamy do nas choroszczańską młodzież, co być może 
pozwoli jej odkrywać swój talent, to, co w niej najlepszego, 
przełamać wewnętrzne opory i  spełnić marzenia.

Chór Miejski

Wspaniałej choroszczańskiej młodzieży dziękuję, że mi zaufała, 
dała się namówić na ciężką pracę i wytrwała pomimo różnych 
trudności. Jesteście piękni. Trzymam za Was kciuki.

Jerzy Tomzik

Podziękowania
Panu Bogu za pomysł i wytrwałość, która pozwoliła zrealizować 
trudny projekt, za prowadzenie w życiu każdego z nas 
indywidualnie i nas, jako zespołu, za spełnienie naszych marzeń, 
przezwyciężenie słabości i zwątpienia.
Burmistrzowi Choroszczy – Jerzemu Ułanowiczowi za wieloletnią 
ojcowską opieką i obecność na każdej naszej zespołowej wigilii.
Dyrektorowi  M- G C K  –  Romuald owi  Oż lań sk iemu – 
i pracownikom Centrum za pomoc przy realizacji płyty i wielu 
naszych koncertów.
Markowi Kubikowi, że wytrzymał z nami podczas nagrań.
Cezaremu Szyfmanowi - wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego 
– za przyjacielskie rady.
Tomkowi Ringowi – za aranżacje akompaniamentów i podkłady 
muzyczne.
Mariuszowi Piotrowskiemu za zdjęcie na stronę tytułową płyty 
pochodzące z książki „Z wysokości spogląda Pan. Krzyże i kapliczki 
nadnarwiańskiej gminy Choroszcz”.
Dyrekcji Muzeum Podlaskiego i Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy – Andrzejowi Lechowskiemu i Annie Dąbrowskiej za 
umożliwienie zrobienia zdjęć we wspaniałym Muzeum Wnętrz 
Pałacowych.
Jednej z naszych mam – Annie Horodeńskiej – za sesję zdjęciową 
w pałacyku.
Rodzicom za cierpliwość, wsparcie, wyrozumiałość i doping, za 
wszelką pomoc i modlitwę.

Pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami śpiewali,  
wspierali nas  i wspierają - zapraszamy Was 

wszystkich serdecznie na Koncert Jubileuszowy 
z okazji    10-lecia działalności Chóru Miejskiego.
Koncert odbędzie się w sobotę 12 kwietnia 2014 

r. o 16:00 w Zespole Szkół w Choroszczy.
Przypominamy, że trwa konkurs na nazwę 

zespołu!

Uczestnicy nagrań:
Zespół A.D. 2014

1. Natalka Bagińska
2. Patrycja Bąk
3. Magda Dębowska
4. Monika Domaradzka.
5. Violetta Dziejma
6.Gabrysia Horodeńska
7. Ewelina Jerączyk
8. Ksara Kardasz
9. Ania Korolczuk
10. Agnieszka Kulesza
11. Ania Miastkowska
12. Justyna Miastkowska
13. Żaneta Myśliwiec
14. Barbara Nikołajów

15. Beata Polak
16. Justyna Polak
17. Asia Rojecka
18. Zuzia Winnicka
19. Klaudia Zachowicz
20. Michalina Zdasiuk
21. Iza Żmujdzin
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Szkoła otworzyła podwoje ...
Już od 24 marca 2014 r. trwa rekrutacja do Publicznego 
Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Choroszczy, a 23 kwietnia 2014 r. rozpocznie się do Publicznego 
Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy. Czekamy na nowych 
uczniów: w gimnazjum do 30 kwietnia 2014 r., a w liceum do 30 
maja 2014 r. Szczegóły naboru oraz karty zgłoszenia do klasy I są 
dostępne na stronie internetowej: zs.choroszcz.pl, a także w 
sekretariacie szkoły. Po wypełnieniu druku należy złożyć go w 
kancelarii. 
Czeka na Was piękny, przestronny budynek, wykształcona kadra 
i sympatyczni starsi koledzy - wejdźcie w dobry klimat. 
Zapraszamy!

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Publiczne Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy
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Konkurs Piosenki Przedszkolaków

„Choroszcz wyzwolona – luty 1919”
We wtorkowy wieczór 18 lutego 2014 r., w przeddzień 95. rocznicy wyzwolenia 
Choroszczy w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury  odbyło się spotkanie z dr. Markiem 
Kietlińskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Ekspert przedstawił 
przyczyny późniejszego dołączenia Białostocczyzny do odrodzonej II Rzeczypospolitej. 
Nakreślił też wydarzenia z czasu przejściowego, gdy tereny na wschód od Narwi już były 
Polskie, a administracja dopiero była tworzona. Na spotkaniu nie zabrakło wspomnienia 
o choroszczańskiej placówce POW i owocnej dyskusji. Oprawę audiowizualną 
wydarzenia przygotowało M-GCK, a honorowym patronem spotkania był Burmistrz 
Choroszczy.                               Red.

W sobotnie popołudnie o 18:30 w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zgromadzili się wielbiciele twórczości Albina 
Waczyńskiego. Spotkanie współorganizowane przez M-GCK i Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy poprowadził Romuald Ożlański, 
dyrektor Centrum. Przypomniał on, iż bohater spotkania był lekarzem i społecznikiem, jednym z najbardziej cenionych plastyków na 
Białostocczyźnie. Wieczór dzięki uprzejmości białostockiego oddziału TVP wzbogaciła prezentacja filmu Beaty Hyży-Czołpińskiej z 
cyklu „Pasjonaci”, w którym znalazły się archiwalne wypowiedzi artysty oraz związanych z jego twórczością wielu lokalnych 
autorytetów.
Drugą część spotkania tworzyły wspomnienia obecnych o – jak stwierdził Józef Waczyński – człowieku uniwersalnym, sportowcu, lekarzu, 
inspiratorze powstania Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, prezesie Białostockiego Towarzystwa Sztuk Pięknych historyku rejestrującym 
na tysiącach obrazów m.in. architekturę Białostocczyzny i wielu pięknych miast na świecie. Janusz Koronkiewicz zaznaczał, że łączy go z 
twórczością Albina Waczyńskiego szczególna więź, bo obaj doraźne miejsce w swych pracach przeznaczyli na portretowanie światów, 
których już nie ma – lat przedwojnia, II wojny światowej i PRL-u.
Ciepło Albina Waczyńskiego wspominał Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy, który udostępnił na wystawę cztery akwarele (z 
wizerunkami przedwojennych pierzei Rynku 11 Listopada) na co dzień eksponowane w burmistrzowskim gabinecie w magistracie. 
Burmistrz mówił miłość do Choroszczy przelewał na te obrazy, odtwarzając niepowtarzalny koloryt, zatrzymał czas, bo wielu z tych 
obiektów już nie ma. Burmistrz podkreślał, że artysta był wybitnym Polakiem i choroszczaninem, a większość swego życia poświęcił dla 
Choroszczy. Był też troskliwym obywatelem, bo ostrzegł Burmistrza przed niewybuchami, dzięki czemu przyszłe pokolenia nie muszą 
obawiać się jednej z groźnych pozostałości po drugiej wojnie światowej.
Nie zabrakło na spotkaniu wspomnień z grona rodziny Albina Waczyńskiego. Dzięki nim zebrani mogli się dowiedzieć m.in. o tym, że co 
prawda przez wiele lat artysta prowadził gospodarstwo uprawiające zboża, ale nikt nie wiedział, co się z ziarnem po młóceniu działo oraz, 
że Albin Waczyński pracował w kopalni – przynajmniej według jednej osoby. Padła też piękna sentencja mówiąca, iż artysta cieszył się 
opinią najlepszego lekarza spośród artystów i najlepszego artysty spośród lekarzy. Zaproponowano też, by jedna z nowych ulic w 
Choroszczy nosiła imię twórcy, a Jan Adamski pięknie spuentował wieczór, mówiąc: Albina Waczyńskiego znaliśmy, pamiętamy i dalej 
będziemy pamiętać.
Organizatorzy – Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy dziękują serdecznie rodzinie malarza i osobom, 
które udostępniły prace do realizacji wystawy oraz Telewizji Polskiej o. Białystok za udostępnianie filmu o artyście.
Wystawę prac Albina Waczyńskiego można oglądać w Centrum Kultury do końca marca 2014 r.

WJC, fot. E. Gromadecka
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Wieczór wspomnień o Albinie Waczyńskim – relacja

Dzień Kobiet – relacja
W czwartek 06.03.2014 r. uczniowie klasy I b, III a, IV c i V c Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza oraz uczniowie Zespołu Szkół w Choroszczy uczestniczyli w 
spotkaniu w Kole Emerytów i Rencistów nr 15 z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczniowie przygotowali wspaniały 
program wiosenny oraz wiersze i piosenki dla naszych Pań. Każda z uczestniczek 
otrzymała bukiecik wiosennych kwiatków wykonanych przez dzieci i panie ze 
świetlicy szkolnej.
Dzieci zostały obdarowane słodkim prezentem oraz zostały zaproszone na poczęstunek. 
Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy Pani Irenie Sakowicz za 
zaproszenie dzieci i przygotowanie wspaniałej uroczystości.

Urszula Moczulska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
Marzanna Szumkowska – nauczyciel bibliotekarz,

Alla Tynkiewicz – nauczyciel świetlicy,
Wanda Wysocka – nauczyciel świetlicy,

Agnieszka Tołoczko – nauczyciel świetlicy

„Upiór w operze” 18 V, 
„Traviata” – 15 VI 

Drodzy Melomani, na Waszą Prośbę Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej 
w Choroszczy (w ramach Klubu Turysty Kulturalnego) 
zapraszają ponownie na operę Giuseppe Verdiego 
”Traviata” 15 czerwca 2014 (niedziela) o 19:00 
(wyjazd spod M-GCK o 18:00).  Koszt biletów to 54 zł 
za bilet normalny i 45 zł za bilet ulgowy, koszt 
przejazdu to 10 zł. Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 
14 maja.
Po raz kolejny zapraszamy też na musical „Upiór 
w operze” – tym razem w niedzielę 18 maja o 19:00. 
Koszt biletu normalnego to 72 zł, a ulgowego 63 zł. 
Zapisy i wpłaty do 17 kwietnia. Uwaga, nowość – 
dzięki innowacjom OiFP każda rezerwacja będzie 
przypisana do konkretnego, wybranego przez osobę 
rezerwującą miejsca. Szczegółowe informacje 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i pod tel. 
85 7191431 od wtorku do soboty.    

   M-GCK

Chcesz sprawdzić dostępność książki? Zadzwoń:
Biblioteka Publiczna w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29) - tel. 857102393

Filia w Klepaczach (ul. Niewodnicka 19) - tel. 85 6626211
Filia w Barszczewie (Barszczewo 41) - tel. 85 7191390

W piątek 28 marca 2014 r. w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy odbyły się 
gminne eliminacje XXII edycji Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. 
Organizatorem konkursu było Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz Biblioteka 
Publiczna w Choroszczy. W konkursie uczestniczyło 23 dzieci w dwóch kategoriach 
wiekowych; 3-4 latki oraz 5-6 latki.
Jury w składzie: Romuald Ożlański – dyrektor M-GCK, Elżbieta Wróblewska – kierownik 
biblioteki oraz Krystyna Kosior – kustosz Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy 
dokonało oceny:
kategoria 3-4 latki:
I miejsce – Wiktoria Tołoczko
II miejsce – Hania Zalewska
III miejsce – Gabrysia Perkowska
Wyróżnienia otrzymały: Maja Czajkowska i Weronika Pacuk

kategoria 5-6 latki:
I miejsce – Zuzanna Oleksiej
II miejsce – Aleksandra Dobrogowska
III miejsce- Lidia Tołoczko
Wyróżnienia otrzymały: Kornelia Sakowicz i Julia Grzybko
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody pocieszenia oraz dyplomy, natomiast dzieci, które 
zwyciężyły pojadą na eliminacje powiatowe, które odbędą się 26 kwietnia 2014 r., o godz. 
9.00 w Domu Kultury w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 107. Dziękujemy Paniom 
z Przedszkola za przygotowanie dzieci a szczególnie Pani Dorocie Sawickiej za 
zaangażowanie i prowadzenie konkursu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.                       Elżbieta Wróblewska  

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza do udziału w konkursie na 
ekslibris. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, szczegóły dotyczące 
formy prac i wymogów technicznych znajdują się w regulaminie dostępnym na 
stronie biblioteka.choroszcz.pl. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2014 r. 
(decyduje data stempla pocztowego).
Konkurs odbywa się z okazji 65-lecia istnienia biblioteki, a honorowy patronat 
sprawuje nad nim Burmistrz Choroszczy. Zapraszamy do udziału!

MBP

Zaprojektuj ekslibris Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Choroszczy 

i… wygraj 1000 zł!

Wiosenne czytanie w Barszczewie
Z nadejściem astronomicznej wiosny do Filii Bibliotecznej w Barszczewie również 
zawitała ta piękna pora roku. Dnia 20 marca starszaki z grupy przedszkolnej z panią 
Agnieszką – wychowawczynią grupy,  brały udział w ,,Wiosennej lekcji 
bibliotecznej”. Tematem spotkania była wiosna i jej zwiastuny. Na początku 
spotkania dzieci wysłuchały wierszyka Wandy Chotomskiej pt. „Marzanna”.

Przedszkolaki ze szczegółami opisały wygląd ,,słomianej kukły”, symbolizującej zimę 
. Wierszykami „O ptaszkach”  i „Nasze kwiaty” M. Konopnickej rozpoczęliśmy 
dyskusję na temat zwiastunów wiosny. Dzieci umiejętnie wymieniały kwiatki 
kwitnące wiosną, ptaszki przylatujące do Polski z ciepłych krajów oraz  zwierzątka 
budzące  się ze snu zimowego.

Następnie przedszkolaki otrzymały kolorowanki z wiosennymi kwiatami: 
przebiśniegiem, zawilcem, żonkilem, krokusem, tulipanem. Podczas zabawy 
plastycznej  dobierając odpowiednie kolory do każdego kwiatka , dzieci ochoczo 
zabrały się do malowania. Swoje prace zabrały na pamiątkę. Spotkanie zakończyło 
się miłym wiosennym akcentem –  wspólnym sianiem rzeżuchy. Przedszkolaki 
obiecały dbać o nią, podlewać , obserwować jak rośnie. 
Za kilka dni rzeżucha będzie  smacznym dodatkiem do kanapek.

Małgorzata Świszcz
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Biuro: Białystok, ul. Transportowa 3 lok. 63, godz. 8:00-16:00
tel. 85 676 42 22, kom. 608 021 785

Dom: Choroszcz, ul. Pieściuka 8, po godz. 17:00 – wcześniej kontakt 
telefoniczny: 85 719 17 17, kom. 608 021 785

BIURO RACHUNKOWE

Oferuje prowadzenie:
a podatkowych ksiąg rachunkowych
a podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
a rejestrów VAT
a kadry, ZUS
a wypełnianie rocznych zeznań podatkowych PIT
a rozliczenia podatkowe rolników

PIT

ZUS

VAT

Zapraszamy dzieci i młodzież 
na zajęcia tańca nowoczesnego 
odbywające się w M-G C K 
w  C h o r o s z c z y .  Z a j ę c i a 
odbywają się we wtorek o 
18:00-19.30 oraz czwartek 
17.30-19.00.

Zajęcia prowadzi Marta Matus 
reprezentująca Kolor Konkret 
Crew, specjalizująca się w takich 
stylach jak Hip Hop Dance oraz 
House Dance.

Miesięczny  koszt zajęć 
wynosi 

TYLKO 20 zł.

Taniec nowoczesny
w Centrum Kultury

ZAPRASZAMY !!!
M-GCK w Choroszczy

Trwa nabór na kursy czeladnicze w 
ramach projektu „Jutro może być inaczej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy zaprasza wszystkie osoby 
chętne w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieposiadający kwalifikacji 
zawodowych, mieszkających na terenie miasta i gminy Choroszcz do udziału projekcie 
„Jutro może być inaczej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycie 
umiejętności czeladniczych w zawodach:

Fryzjer, 
Kucharz,
Elektryk, 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
Malarz tapeciarz, 

Murarz,
Kelner, 

Stolarz meblowy.
 

Kurs czeladniczy o wybranym profilu obejmuje 200 godzin nauki i kończy się 
egzaminem czeladniczym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje udzielane są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

30 30w Choroszczy ul. Dominikańska 2 w godz. 7  -15 . 

PODLASKI OŚRODEK 
DORADZTWA ROLNICZEGO

DORADCA: KAZIMIERZ 
BOCHENKO

ZAPRASZA ROLNIKÓW DO 
WYPEŁNIENIA WNIOSKU

O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 
i ROLNOŚRODOWISKOWE

oraz pomoc w dostosowaniu 
gospodarstwa do minimalnych 

wymagań i norm w ramach kontroli 
przez ARiMR

Choroszcz – ul. Sienkiewicza 29
(w budynku obok Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury, wejście od strony 

placu zabaw)
tel. 85 –7193011, kom. 536 609 411

godziny pracy
00 00poniedziałek - 8  – 16

00 00wtorek - 8  – 16
00 00czwartek - 8 - 16

Uprasza się o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny celem uzgodnienia terminu 

wypełnienia wniosku.

TWOJA SKOK 
 SIENKIEWICZA 30 B
 16-070 CHOROSZCZ
 (BUD.BIEDRONKI) 
 TEL.85 719 10 33
 TEL.518 015 459

Komunikat 
ws. KANALIZACJI W POROSŁACH

W dniu 05.04.2014r. (sobota) od godziny 8.00 
na terenie wsi Porosły odbędzie się uzgadnianie i 
projektowanie przyłączy kanalizacyjnych na 
indywidualnych posesjach.  W związku 
z powyższym proszę o to, aby na nieruchomości 
przebywała osoba decyzyjna w sprawie ww. 
przyłącza.
Wszelkie zapytania można kierować bezpośred-
nio do projektanta Pana mgr inż. Adama Popko 
pod numerem telefonu:  796-862-030.

W dniu 07.04.2014r. (poniedziałek) o godzinie 
17.00 w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Porosłach odbędzie się spotkanie poświęcone 
przyznaniu przez Zarząd Województwa Podlas-
k iego,  Zak ład owi  E n ergetyk i  C iep ln e j 
w Choroszczy środków na budowę II etapu 
kanalizacji sanitarnej w Porosłach.
W spotkaniu będzie uczestniczył: Wice-
marszałek  Województwa Podlaskiego 
Mieczysław Baszko.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszam.

Z poważaniem 
Rafał Łada

Oddając krew,  
ratujesz życie!

Choroszczański Oddział Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi prowadzący przy 

ul. Sienkiewicza 29 na I piętrze Klub Krwiodawców 
zaprasza wszystkich, którzy mogą podzielić się 

bezcennym darem, do honorowego oddawania 
krwi podczas klubowego dyżuru ambulansu 

w niedziele: 

6 kwietnia i 11 maja
w godzinach od 9:00 do 13:00.

KS „Narew” zaprasza 
na mecze

Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew” Choroszcz zaprasza 
kibiców i sympatyków na mecze klasy A grupy 3 seniorów, które 
będą rozgrywane na boisku przy ul. Żółtkowskiej w Choroszczy 
w wiosenne soboty w następujących terminach:

Narew – KS Sokoły  05.04, 16:00
Narew – Husaria Łapy  26.04, 16:00
Narew – Pasja Kleosin  10.05, 16:00
Narew – Supraślanka Supraśl 24.05, 16:00
Narew – Znicz Suraż  07.06, 16:00.

M-GKS „Narew” Choroszcz


