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Koncert

fot. E. Kosakowska

Relacja z Koncertu Pracowni Muzycznej M-GCKiS
w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Więcej szczegółów oraz program na stronie 5.
Uroczystość
dla Kobiet i o Kobietach
w auli Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury
i Spo u w Choroszczy
Sob a , 20 czerwca 2015 r.
godz. 9:30 - 14:00

W piątkowy wieczór 12 czerwca
w Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy rozbrzmiała piękna
muzyka. Tego dnia odbył się
10 jubileuszowy koncert klasy
pianina prowadzony przez
Michała Szymczuka oraz
debiutancki koncert klasy
gitarowej kierowanej przez Piotra
Koguta.
Swoje umiejętności gry na
pianinie oraz gitarze
zaprezentowały zarówno dzieci
jak i młodzież. Publiczność

przyjęła koncert bardzo
entuzjastycznie. Uczestnicy
mimo tremy, zaprezentowali
bardzo wysoki poziom.
W podzięce za 10 lat pracy,
rozwijania pasji do muzyki i gry
na pianinie wśród dzieci oraz
młodzieży pan Michał Szymczuk
otrzymał od Burmistrza
Choroszczy Roberta
Wardzińskiego list gratulacyjny.
Natomiast dyrektor MiejskoGminnego Centrum Kultury
i Sportu Przemysław Waczyński

wstęp bezpłatny
wręczył bukiet oraz pamiątkową
Zrób sobie przyjemność
tabliczkę.
Na koncercie słuchacze mieli
i spędź to przedpołudnie
także tę niecodzienną okazję
z
kobietami takimi jak Ty!
www.kobietymowia.pl
usłyszeć próbkę
gry naKamieński
ukulele
fot. Adam
w wykonaniu P. Koguta. Była
to zapowiedź poszerzenia oferty
warsztatowej Pracowni Muzycznej M-GCKiS o lekcje z gry na
Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w poczatkach czerwca br.
tym instrumencie jak i perkusji
zakończyła się ogromnym sukcesem. Mieszkańcy gminy w siedzibie SKR-u
oraz basie. Nowe zajęcia ruszają
zgromadzili aż 20 palet elektrośmieci. Owocem zbiórki będzie pomoc
już od września.
w budowaniu studni w Afryce.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Emilia Kosakowska

ZAJĘCIA LETNIE DLA DZIECI
sportowe i artystyczne
13 - 18 lipca 2015 r.
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy
wyjazdy, gry, zabawy, zajęcia sportowe, artystyczne, krajoznawcze, wyżywienie

Szczegóły od 29 lipca w M-GCkiS i na kultura.choroszcz.pl

WĘGIEL EKOGROSZEK
BRYKIET DĘBOWY
DREWNO KOMINKOWE
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 21
tel. 697 717 158
TRANSPORT GRATIS!

2 „Gazeta w Choroszczy” nr 149 www.gazeta.choroszcz.pl

MIASTO, GMINA i KRAJ

Współpraca Choroszczy Karta Praw Dziecka Andrzej Duda prezydentem
- Pacjenta
z Ukrainą – jeszcze
- wyniki II tury wyborów
mocniejsza
Pierwszy czerwca corocznie obchodzimy jako
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dlatego tym
razem słów parę o prawach wyjątkowych
pacjentów – dzieci. Zarówno maluchy, jak i
rodzice oraz personel medyczny, powinni znać
prawa małych pacjentów, żeby móc z nich
korzystać i się do nich odwoływać, bo każdy,
bez względu na wiek zasługuje na szacunek i
odpowiedni standard leczenia.

1. Dzieckiem – pacjentem jest każda osoba,
która nie ukończyła 18 lat.
2. Jeżeli zachorujesz, personel medyczny
powinien zrobić wszystko, żeby Cię wyleczyć i
zapewnić opiekę podczas leczenia.
3. Kiedy tylko stan Twojego zdrowia się poprawi
na tyle, że będziesz mógł wrócić do domu, masz
do tego prawo.
4. Ty oraz Twoi rodzice lub opiekunowie macie
prawo wiedzieć w jaki sposób lekarze zamierzają
Cię leczyć i jakie to przynosi efekty.
5. Twoi rodzice lub opiekunowie mają prawo do
dokumentów, w których lekarze opisują Twoją
chorobę i leczenie.
6. Decyzja o leczeniu nie może być podjęta bez
Twego udziału, jednak dopóki nie skończysz 16
lat podejmą ją za Ciebie rodzice lub opiekunowie
potem także Ty będziesz o tym współdecydował.
7. Nikt bez Twojej zgody nie może rozgłaszać, że
jesteś chory – masz prawo, by zachowano to
w tajemnicy, którą znasz tylko Ty, personel
Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński, waz z kilkuosobową delegacją medyczny oraz Twoi rodzice lub opiekunowie.
z Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na zaproszenie partnerów z Ukrainy, 8. Nikt nie może Cię bić, zawstydzać, lekceważyć
uczestniczył w gościnnej wizycie w partnerskim mieście Horochów. i straszyć. W czasie choroby dorośli powinni
Celem wizyty było parafowanie umowy o współpracy pomiędzy szczególnie Cię wspierać i dbać o Twoje dobre
Choroszczą a Horochowem, zawartej w styczniu 2015 roku.
samopoczucie.
9. Masz prawo do stałego kontaktu z najbliżBurmistrz Choroszczy, Robert Wardziński odbył wizytę na Ukrainie na szymi. Twoi bliscy mają prawo być z Tobą
zaproszenie prezydenta Horochowa – Wiktora Godyka. Goście z Polski, w szpitalu, sanatorium lub uzdrowisku. Tylko
wspólnie z partnerami z Ukrainy uroczyście obchodzili 775-lecie założenia w wyjątkowych sytuacjach lekarze decydują, że
miasta Horochów, a także omówili szczegóły nawiązanej w styczniu 2015 nie mogą oni z Tobą przebywać.
roku transgranicznej współpracy. Prezydent Horochowa Wiktor Godyk 10. Podczas pobytu w szpitalu, sanatorium,
zabrał także choroszczańską delegację w okolice Beresteczka: do Muzeum uzdrowisku zawsze możesz zadzwonić lub
Bitwy pod Beresteczkiem, XVII-wiecznej drewnianej cerkwi św. Michała, napisać do swoich bliskich.
cerkwi św. Jerzego z pocz. XX w. oraz monastyru.
11. Szpital, sanatorium lub uzdrowisko to
miejsca, w których masz wyzdrowieć, ale masz
Podczas rozmów pojawiało się wiele nowych inicjatyw, na przykład również prawo do zabawy, nauki i odpoczynku.
w zakresie partnerstwa biznesowego, działalności sportowej, kulturalnej Zdrowieje się szybciej nie myśląc ciągle
czy edukacyjnej. Rezultaty podpisanej umowy o współpracy z Ukrainą o chorobie.
będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie: latem, 30. dzieci 12. Jeśli tylko masz taką ochotę, w trakcie
z Ukrainy będzie spędzać w naszym kraju wolny wakacyjny czas, a także leczenia możesz spotkać się z osobą duchowną
młodzieżowa piłkarska drużyna z Horochowa wystąpi podczas Dni Twojego wyznania.
Choroszczy w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 13. Masz prawo umieścić cenne dla Ciebie
Burmistrza Choroszczy.
przedmioty w depozycie szpitalnym.
UG, fot. M-GCKiS
Natalia Szymska

Choroszcz na 5. miejscu XII Spartakiady
Samorządowej w Tykocinie

Polacy w II turze wyborów prezydenckich 24 maja 2015 roku wybrali na
5-letnią kadencję Andrzeja Sebastiana Dudę, który zdobył 518316
głosów więcej od Bronisława Marii Komorowskiego. Frekwencja
wyniosła 55.34%. Poniżej szczegółowe wyniki głosowania w kraju,
województwie i gminie Choroszcz.
W wyborach zagłosowało 16993169 uprawnionych osób, z czego 56845 za
pomocą wysłanych pakietów wyborczych. Oddano 250231 (1,47%)
głosów nieważnych. Z 16742938 głosów ważnych 51.55% – tj. 8630627
zdobył Andrzej Sebastian Duda, a 48.45% – tj. 8112311 głosów uzyskał
Bronisław Maria Komorowski.
W województwie podlaskim frekwencja wyniosła nieco mniej, niż w
Polsce, bo 52.49 %. Andrzej Sebastian Duda uzyskał 59.31% – tj. 290681
głosów Podlasian, a Bronisław Maria Komorowski – 40.69% – tj. 199412
głosów.
Mieszkańcy gminy Choroszcz liczniej, niż Podlasianie, skorzystali z prawa
głosu – 55.75 % uprawnionych zagłosowało. Z 6770 oddanych głosów 123
było nieważne. Z pozostałej liczby 6647 głosów aż 4253 – 63.98% oddano
na Andrzeja Sebastiana Dudę. Bronisław Maria Komorowski zdobył w
gminie 2394 głosy – tj. 36.02% oddanych głosów ważnych.
Najchętniej z prawa głosu skorzystali mieszkańcy obwodu nr 7 głosujący w
remizie w Klepaczach – frekwencja wyniosła tam aż 66.18%. W Zespole
Szkół w Choroszczy zagłosowało 59.78% uprawnionych, w Złotorii 59.37%,
w Łyskach 58.26%, w świetlicy M-GCKiS 58.05%, w remizie OSP w
Choroszczy 57.96%, w Barczewie 56.73%, w Rogowie 50.53%, w Kruszewie
41.23%, w choroskim szpitalu 35.53%, a w Domu Pomocy Społecznej
28.80%.
W rozbiciu na obwody głosowania w gminie Choroszcz:
Andrzej Sebastian Duda zdobył:
86.89% głosów (391) w Złotorii,
75.81% głosów (282) w Rogowie,
73.41% głosów (196) w Kruszewie,
65.40% głosów (637) w M-GCKiS w Choroszczy,
65.25% głosów (832) w ZS w Choroszczy,
64.04% głosów (342) w remizie w Choroszczy,
63.74% głosów (538) w Klepaczach,
61.38% głosów (178) w choroskim szpitalu,
60.00% głosów (27) w DPS-ie,
54.29% głosów (544) w Barszczewie,
48.15% głosów (286) w Łyskach.
Bronisław Maria Komorowski zdobył:
51.85% głosów (308) w Łyskach,
45.71% (458 głosów) w Barszczewie,
40.00% (18) w DPS-ie,
38.62% (112) w choroskim szpitalu,
36.26% (306) w Klepaczach,
35.96% (192) w remizie w Choroszczy,
34.75% (443) w ZS w Choroszczy,
34.60% (337) w M-GCKiS w Choroszczy,
26.59% (71) w Kruszewie,
24.19% (90) w Rogowie
i 13.11% (59) w Złotorii.

Prezydent elekt – Andrzej Sebastian Duda w piątek 29 maja w
Pałacu w Wilanowie odebrał z rąk przewodniczącego Państwowej
Komisji Wyborczej sędziego Wojciecha Hermelińskiego uchwałę
Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprzysiężenie nastąpi w czwartek 6
sierpnia 2015.
Więcej szczegółowych informacji o wyborach prezydenckich
można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej –
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/
Wojciech Jan Cymbalisty
fot. Andrzeja Dudy z rodziną z oficjalnego profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/andrzejduda?fref=nf
W piątek 22 maja w Tykocinie odbyła się XII Spartakiada Samorządowa
Powiatu Białostockiego, w której udział wzięła reprezentacja Choroszczy.
Oprócz naszej drużyny, do rywalizacji stanęły też grupy z: Dobrzyniewa
Dużego, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Łap, Michałowa, Supraśla, Suraża,
Tykocina, Wasilkowa, Zabłudowa, Zawady oraz Starostwa Powiatowego
z Białegostoku.
Naszą gminę podczas powiatowych igrzysk reprezentowali: Burmistrz
Choroszczy – Robert Wardziński, Sekretarz Gminy – Mirosław Zalewski,
radni: Beata Jeżerys, Wioletta Kowieska, Jacek Jasiński, Jacek Dąbrowski,
Jacek Jaroszewicz, Ireneusz Jabłoński, a także pracownicy Urzędu
Miejskiego, Szkół Podstawowych w Kruszewie i Złotorii, a także Zakładu
Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji. XII Spartakiada
obejmowała aż 21. konkurencji i spośród 13. startujących drużyn,
reprezentacja Choroszczy w generalnej klasyfikacji zajęła 5. miejsce –
jedno z lepszych w historii startów.
Jeśli chodzi o najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach, to w

„Trójboju władz” Burmistrz Choroszczy, Robert
Wardziński zajął III miejsce (ex aequo z wójtem
gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztofem
Marcinowiczem).
Marcin Adamski zdobył srebrny i brązowy
medal w biegach: zajął II miejsce w biegu na 100
metrów i III miejsce w biegu na 400 metrów;
oprócz tego zajął IV miejsce w pchnięciu kulą
i IV miejsce w sztafecie 4×100 m. Srebrny medal
w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg zdobył także
Paweł Hermanowski.
Blisko podium był radny Jacek Jasiński, który
w „Finance golfie” zajął IV pozycję. Poza podium
znalazły się także nasze drużyny w
konkurencjach zespołowych: zajęliśmy IV
miejsce w przeciąganiu liny i IV miejsce w piłce
nożnej.

W pozostałych konkurencjach nasi zawodnicy także dzielnie walczyli, co
w ostatecznym rozrachunku dało 5. pozycję w klasyfikacji generalnej!
Po całodniowych zmaganiach XII Spartakiady najlepsza okazała się
drużyna gospodarzy z Tykocina, na drugiej pozycji uplasował się
Juchnowiec Kościelny, a na trzecim miejscu zawody ukończyło
Dobrzyniewo Duże.
Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom, dziękujemy za
zaangażowanie i godne reprezentowanie Choroszczy podczas XII
Spartakiady i już zapowiadamy: w przyszłym roku walczymy o podium!
WJ, fot. M-GCKiS

ZBIÓRKA KRWI

niedziela 5 lipca, 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz
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MAMY NA WYSTAWIE 40 GOTOWYCH
NAGROBKÓW I TABLIC DO WYBORU

Koncert na Dzień Matki

W Dniu Matki w kościele parafialnym w Choroszczy wystąpił
z koncertem Chórek Dziecięcy. Wierni usłyszeli piosenki
okolicznościowe poświęcone Mamom. Chórek od siedmiu
lat prowadzi pan Łukasz Olechno. Pomaga mu w tym
Paulina Sadowska. W zajęciach uczestniczy 35 uczniów
Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Chórek swoimi
występami uświetnił już wiele uroczystości w parafii.
Jacek Romanowski

fot. Adam Kamieński

Wydarzy się
w parafii katolickiej:
20 czerwca - Rodzinna Pielgrzymka Rowerowa
21 czerwca - Odpust Św. Jana Chrzciciela, kaznodzieja
o. Zbigniew Swęd OFMConv, prezes Franciszkańskiego
Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego „Patron Travel". Po
południu festyn na Błoniach Jana Pawła II kończący Dni
Choroszczy
1-12 lipca - Pielgrzymka do Armenii i Gruzji miejsc, gdzie
osiadła Arka Noego i jest przechowywana Święta
Włócznia, którą przebito bok Chrystusa
2 lipca godz. 8,30 – 11,00 - Peregrynacja Symboli
Światowych Dni Młodzieży, Krzyża i Ikony Salus Populi
Romani,
2 sierpnia - Odpust Matki Bożej Anielskiej prowadzi ks.
Leszek Giemza, nasz parafianin, obecnie wikariusz z parafii
w Zabłudowie
9 sierpnia - Odpust Św. Dominiką, kaznodzieja ks.
pułkownik Jan Szklanko wieloletni kapelan Wojska
Polskiego.
Więcej na stronie:
http://www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl/

Schola Gregoriana Sancti Dominici
i chór parafialny laureatami przeglądu

W czwartkowe popołudnie 4 czerwca w uroczystość Bożego Ciała w amfiteatrze
przy Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert laureatów XXVII
Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej pod dyrekcją Piotra
Perkowskiego.
W tym roku wśród najlepszych scholi, zespołów wokalnych i chórów znalazła
się liczna reprezentacja parafii pw. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w
Choroszczy: Schola Gregoriana Sancti Dominici specjalizująca się w chorale
gregoriańskim (na zdjęciu powyżej) oraz chór parafialny. Obie formacje pod
kierownictwem Łukasza Olechno nie tylko zajęły znakomite miejsca, lecz
również zebrały gorące brawa. Gratulujemy wszystkim choroszczańskim
chórzystom i życzymy dalszego pięknego śpiewania!
red., fot. org.
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O Złotą Różdżkę
Dobrej Wróżki
25 maja przedszkolaki z
gminy kolejny raz wzięły
udział w konkursie recytatorskim „O Złot Różdżkę Dobrej
Wróż k i ” o rga n i zowa ny m
przez Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, MiejskoGminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy oraz
Bibliotekę Publiczną w Choroszczy. Konkurs ten cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Co roku wyraźnie zwiększa się liczba dzieci deklamujących.
W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć w jury panią Marzannę
Szumkowską, panią Elżbietę Wróblewską oraz pana Wojciecha
Cymbalistego. Jury miało ciężkie zadanie wyłonienia zwycięzców z
dwóch grup wiekowych – dzieci młodszych oraz starszaków. Po
długich obradach jury zdecydowało przyznać pierwszą nagrodę
Tomaszowi Malinowskiemu za wiersz „Król i Błazen”. Druga
nagroda trafiła do Hani Bobrowskiej deklamującej wiersz
„Entliczek-pentliczek”. III miejsce zajęła Weronika Pacuk za
„Zwierzenia przedszkolaka”. Jednocześnie przyznano następujące
wyróżnienia: Franciszek Krysiewicz za wiersz „Plama”, Tomasz
Hubbell za wiersz „Tulipan”, Natalia Kopczewska za wiersz „Jak
dobrze być dziewczynką”, Piotr Mogielnicki za wiersz „Wrony”
oraz Krysia Muczyńska za wiersz „Slimak”.
W drugiej grupie, starszaków I nagroda trafiła do Michaliny
Wiśniewskiej za wiersz „Urodziny”. II miejsce zdobył Michał
Rogowski z wierszem „Mądra sowa z Chotomowa”. III nagrodę
wywalczyła Marianka Zawadzka również deklamując wiersz
„Urodziny”. W tej grupie wyróżnienia przyznano: Wiktorii
Maciejewskiej za wiersz „Spacerek”, Damianowi Wiszowatemu za
wiersz „hipopotam lubi błoto”, Jakubowi Wyskoczyl za wiersz
„Burza” oraz Gabrieli Perkowskiej za wiersz „Ala i Ola”.
Wszystkim dzieciom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
konkursach.
Małgorzata Hubbell

GMINA

EDUKACJA - wakacje już od 27 VI !

Festiwal Piosenki Szkolnej Nowy radny
dziękuje wyborcom

III Festiwal Piosenki Szkolnej już za nami. Tegoroczny Festiwal
odbył się pod hasłem „Kolorowo – owocowo” i wzięło w nim
udział 43 uczniów z klas I – VI. W dniu 2 czerwca w bibliotece
szkolnej uczestnicy wzięli udział w konkursowym przeglądzie
piosenki. Komisja w składzie dyrektor Joanna Zawadzka,
Małgorzata Trojanowska, Małgorzata Hryniewicka, Beata
Cwalin, Dorota Sawicka, Rafał Popko, Adam Kamieński przyznała
nagrody w kategoriach wiekowych – klasy I – III i klasy IV – VI.
Nagrody otrzymali: w klasach I – III: I miejsce Ewa Krysiewicz –
klasa III b, II miejsce Daniel Filipowicz – klasa IIIc, III miejsce
Kadysz Laura – klasa Ib, wyróżnienia: Piotr Wrona – klasa II a,
Grzybko Julia – klasa I a, Zajkowski Anna – klasa III c, Dębowski
Kamil – klasa II c, Lidia Tołoczko – klasa I b.
W klasach IV – VI: I miejsce Joanna Kamieńska – klasa IV a, II
miejsce Emilia Łostowska – klasa VI b, III miejsce Karolina
Januszewska – klasa VI c, wyróżnienia: Wiktoria Wróblewska –
klasa IV a, Emilia Wiśniewska – klasa IV c, Izabela Klis – klasa VI c,
Elżbieta Krysiewicz – klasa VI b, Zuzanna Muczyńska – klasa I V c
W dniu 3 czerwca na sali gimnastycznej wszyscy nagrodzeni mogli
zaprezentować swoje piosenki przed zgromadzoną publicznością:
klasami I – III i IV – VI. Uczniowie po wysłuchaniu nagrodzonych
piosenek wybrali piosenkę publiczności – w klasach I – III: Piotra
Wrony i Izabeli Klis w klasach IV – VI.
Wszyscy dobrze bawili się przy piosenkach wykonanych przez
uczniów z klasy III c i II c . Dodatkową nagrodą dla nagrodzonych
uczestników Festiwalu był występ na Błoniach Jana Pawła II
podczas choroszczańskiego Dnia Dziecka.
Dziękujemy panu Burmistrzowi Choroszczy Robertowi
Wardzińskiemu za objęcie Honorowym Patronatem III Festiwalu
Piosenki Szkolnej, pani dyrektor Joannie Zawadzkiej
i pani wicedyrektor Monice Misijuk za ufundowanie nagród
uczestnikom Festiwalu, panu Adamowi Kamieńskiemu za
ufundowanie nagród, udział w pracach komisji i obsługę sprzętu
nagłaśniającego.
Za pracę w komisji konkursowej dziękujemy pani Małgorzacie
Trojanowskiej, pani Dorocie Sawickiej, pani Małgorzacie
Hryniewickiej i panu Rafałowi Popko.

Szanowni Państwo !!!
W wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej w Choro-szczy zostałem
wybrany Państwa głosami na radnego
w okręgu nr 2. Zajmuję miej-sce
nieodżałowanej pamięci Piotra
Tymińskie-go – mojego wieloletniego
kolegi i współpracownika w spra-wach
dotyczących naszego osiedla.
Dziękując za okazane mi zaufanie,
pragnę zapewnić, że jestem świadom
odpowiedzialności, jaka została złożona w moje ręce. Zgodnie z
moim mottem – „Troska o wspólne dobro” – jestem otwarty na
wszelkie sugestie; zarówno te, wyrażane podczas osobistych
spotkań, jak też inne, bieżące potrzeby mieszkańców.
Liczę na owocną współpracę ze szczególnie mi bliskim Zarządem
osiedla nr 2 i jego Przewodniczącym, p. Makiem Tywończukiem,
oraz ze wszystkimi organizacjami i stowa-rzyszeniami,
działającymi w moim okręgu wyborczym. Słowa szczególnego
podziękowania kieruję do moich kontr-kandydatów, których
szczere gratulacje są mi wyjątkowo drogie.
Ufam, że mimo drobnych różnic, będziemy wspólnie pracowali dla
dobra mieszkańców naszego osiedla, miasta i gminy – naszej Małej
Ojczyzny.
Serdecznie pozdrawiam
Piotr Waczyński

Morska przygoda

Organizatorzy festiwalu: Walentyna Litwin, Marzanna
Szumkowska, Beata Cwalin, Agnieszka Zajko

Zanim Karol został Janem Pawłem II
Już po raz piąty Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
w Choroszczy zorganizowało konkurs plastyczny o zasięgu
regionalnym związany z Patronem naszej placówki. Jak co roku
honorowy patronat objął Burmistrz Choroszczy pan Robert
Wardziński. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z życiem
Karola Wojtyły: jego dzieciństwem, młodością, zainteresowaniami i działalnością aż do momentu wyboru na Papieża. Za
organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialny był zespół do
spraw patrona: Janina Duliniec, Ewa Konarska, Anna
Gawieńczuk, Elżbieta Sokół, Helena Stigańcow i Anna Sokólska.
Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac. Wykonały je dzieci
przedszkolne w wieku 3 – 6 lat. Prace zostały nadesłane z Białegostoku, Kleosina, Łap, Suwałk, Siemiatycz, Sokółki, Goniądza,
Krasnegoboru, Bielska Podlaskiego oraz z naszej gminy. Komisja
konkursowa przy rozstrzyganiu prac plastycznych wzięła pod
uwagę kryteria tj. zgodność prac z tematem, samodzielność
wykonania oraz estetykę prac. Dziecięce dzieła były wykonane
różnorodnymi technikami plastycznymi: rysowanie pastelami,
malowanie farbami, wyklejanie kulkami krepiny oraz plasteliny
i kolaże. Dzięki hojności naszych sponsorów mogliśmy nagrodzić
wielu laureatów, 17 dzieci otrzymało nagrody, a 25 wyróżnienia.
Nagrodzone prace są prezentowane w naszym przedszkolu oraz
w tutejszym kościele parafialnym.
Lista dzieci nagrodzonych:
Boduszek Julia – Przedszkole nr 5 Siemiatycze, Chmielewska
Karolina – Przedszkole nr 3 Suwałki, Dłutek Amelia – Oddział
Łyski, Fałtynowicz Julia – Przedszkole nr 10 Suwałki, Karp Nadia –
Przedszkole w Kleosinie, Komła Gabriela – PS Choroszcz,
Kozłowski Cyprian Ksawery – Domowe Przedszkole Białystok,
Krysiewicz Bartłomiej - Oddział Kruszewo, Kulmacz Wiktoria –
ZSS w Krasnymborze, Łapińska Natalia – Przedszkole nr 2 Łapy,
Makarec Anna – PS nr 47 Białystok, Malinowski Tomasz – PS
Choroszcz, Muczyńska Krystyna – PS Choroszcz, Różańska
Wiktoria – PS nr 29 Białystok, Sosnowska Amelia – PS
Choroszcz, Steckiewicz Zuzanna - PS Choroszcz, Syed Małgorzata
Nadia – Bielsk Podlaski

W dniach 21.05. – 24.05.2015 po raz dwudziesty czwarty odbył
się w Kołobrzegu zlot jungów. Mieliśmy zaszczyt w nim
uczestniczyć. Dzięki udziałowi w konkursie „Młodzież na Morzu”
i otrzymaniu wyróżnienia za najlepsze szkolne koło Ligi Morskiej
i Rzecznej mogliśmy wziąć udział w rejsie na ORP „Iskra”.

Uroczystość wręczenia dyplomów i upominków odbyła się
14.05.2015r. w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy.
Przybyłych gości powitała p. dyrektor Bożena Lenczewska. Oprócz
laureatów i ich opiekunów zaszczycili nas swoją obecnością:
burmistrz Choroszczy p. Robert Wardziński, ks. pro-boszcz Leszek
Struk, dyrektor ZOSz w Choroszczy Andrzej Win-nicki, Prezes Koła
Emerytów p. Irena Sakowicz oraz goście z za-przyjaźnionych Szkół
im. Jana Pawła II. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i piękne
nagrody dzięki hojności naszych sponsorów:
Burmistrz Choroszczy – p. Robert Wardziński, ks. Proboszcz mgr
lic. Leszek Mieczysław Struk, Urząd Marszałkowski, p. Leszek
Rajczuk – Sklep spożywczo – przemysłowy, p. Mieczysław
Frankowski – Sklep materiałów budowlanych, p. Grzegorz
Krysiewicz - LEWIATAN sklep spożywczo – przemysłowy, p.
Elżbieta i Maciej Siodmok – Apteka TAS w Choroszczy, p. Elżbieta i
Jan Szydłowscy – Piekarnia w Choroszczy, MIRMIĘS – sklep
mięsny w Łyskach, p. Tomasz Cudowski – Gospodarstwo
Ogrodnicze w Łyskach, p. Tomasz Filipczuk – konsultant
oświatowy, Kraina Smyka w Białymstoku, SOLEO – Paweł Sokół i
Piotr Szczeciński p. Tomasz Zdrodowski – G AL-TO M w
Sienkiewiczach.

Podczas gali przedszkolaki z Łysek pod kierunkiem p. Ewy
Konarskiej zaprezentowały baśń muzyczną ,,O królewnie Śnieżce i
7 krasnoludkach”, taniec kwiaciarek i Zbójnicki. Dzieci z naszego
przedszkola wykonały tańce ludowe: Krakowiak i Trojak,
zaśpiewały piosenki pt: ,,Teatr” i ,,Lolek”, a p. Dorota Sawicka
,,Wadowice-moje miasto”.
Wyróżnienia:
Adamska Julia – PS nr 27 Białystok, Adaszkiewicz Gabriela – ZSS W przygotowanych konkursach rodzice i babcie wykazali się
Krasnybór, Bożewicz Bartosz – Przedszkole nr 3 Suwałki, dużym zaangażowaniem: w konkursie fotograficznym związanym
Brzozowska Iza – Przedszkole nr 2 Łapy, Chmielewski Aleksander z miejscami pobytu Jana Pawła II oraz w konkursie plastycznym
,,SERCE dla Jana Pawła II”jako rękodzieło w hołdzie dla patrona
– Przedszkole nr 8 Suwałki, Dąbrowska Gabriela – PS Choroszcz
Filipowicz Paulina - PS Choroszcz, Kościuczyk Wiktoria Natalia – naszej placówki z okazji 95. rocznicy urodzin (18.V.) Był
p r zygo towa ny j e szc ze s ł o d k i ko n ku rs p o l e ga j ą c y n a
Oddział Kruszewo, Maciejewska Wiktoria – Oddział Barszczewo
Osmólski Gabriel – Przedszkole w Kleosinie, Pacuk Weronika – PS przygotowaniu ciast i deserów charakterystycznych dla krajów, w
Choroszcz, Praca zbiorowa – PS nr 36 Białystok, Raciborska których bywał nasz papież. Rodzice, którzy przygotowali te pyszne
Aleksandra - PS nr 27 Białystok, Rosowski Piotr – Przedszkole nr 3 ciasta to: p. Anna Mazurczuk z Kruszewa, p. Mieczysława Wysocka
Suwałki, Rybałtowska Nikola - PS nr 47 Białystok, Sacharczuk z Klepacz, p. Monika Szumowska z Łysek, p. Edyta Zembko, p. Ewa
Kossakowska, i p. Elżbieta Jabłońska - ze Złotorii. Na koniec był
Maja – PS nr 32 Białystok, Suchocka Kaja – PS Choroszcz
Suchocka Milena -PS Choroszcz, Tokarewicz Sławomir – słodki poczęstunek.
Przedszkole nr 5 Sokółka, Tryskuć Wiktoria – PS Choroszcz, Wszystkim naszym rodzicom i babciom składamy serdeczne
Tynecka Maja – PS Choroszcz, Waliński Bartosz – PS Choroszcz, podziękowania za udział i zaangażowanie w wielu konkursach
Węglicki Przemysław – ZSS Krasnybór, Zambrzycka Karolina – ZSP związanych z osobą Jana Pawła II.
Janina Duliniec
Goniądz, Żakowicz Piotr – Domowe Przedszkole Białystok.

Nasza podróż rozpoczęła się w Białymstoku o 20.00, by po różnych
perypetiach znaleźć się o 8.00 przed Główną Bramą Portu
Wojennego w Gdyni – Oksywie. Ruszyłyśmy na okręt w składzie:
Justyna Cieśluk, Zuzanna Grądzka, Monika Korpacz i Kamila Sokół.
Najpierw zaokrętowanie. Dziewczyny znalazły się w kubryku A.
Nie było to dobre miejsce, bo przejściowe. O 10.00 wypłynęliśmy z
portu w stronę Kołobrzegu. Wcześniej odbyło się szkolenie
bezpieczeństwa na okręcie; każdy z nas wkładał kapoki; zostaliśmy
przydzieleni do odpowiednich tratw; pouczono nas, jak powinniśmy wyskakiwać z pokładu do morza i czego nie wolno robić.
Potem całą szkolną załogę podzielono na wachty, podczas której
praktykanci (uczestnicy zlotu) wykonywali polecenia załogi. Były
to różne prace: porządkowe, pomoc w kuchni, czy przy sterze.
Każdy wychodzący na wachtę musiał mieć na sobie szelki.
Młodzież szybko się wdrożyła w obowiązki i sama pilnowała
swoich zmian. Pogoda znowu dopisała. Byłyśmy zadowolone, że
znowu mogłyśmy być na „Iskierce”. Zacumowaliśmy ok. 13.00 w
piątek, ale na okręcie byłyśmy do końca zlotu.
Tradycyjnie zlot był połączony z obchodami Dni Kołobrzegu.
Uroczystość zaszczyciła orkiestra Ligi Morskiej i Rzecznej z
Wyszkowa.
Uczestniczyłyśmy w otwarciu sezonu żeglarskiego w Marinie
Solnej. Były wyścigi „Smoczych łodzi”, zawody sportowe oraz
otwarty konkurs Piosenki Marynistycznej. Nasz występ wzbudził
wielkie owacje. Dziewczyny zaśpiewały szantę „Przechyły”. W tym
roku byłyśmy też w Reducie Solnej na tzw. Pirackiej Przygodzie.
Byłyśmy też w centrum, przy ratuszu, czy przed pomnikiem
upamiętniającym Zjazd Gnieźnieński w 1000r. znajdującym się
przy Bazylice Konkatedralnej. Uczestniczyłyśmy we mszy św. za
ludzi morza w kościele Św. Marcina. Jednak największą atrakcją
oprócz rejsu było morze. W Kołobrzegu przeszłyśmy przez molo,
którego jeszcze nie było w tamtym roku. Pogoda dopisała, więc
można było pomoczyć nogi, nacieszyć się wodą i falami.
Oczywiście towarzyszyły nam łabędzie, które bezceremonialnie
podchodziły do ludzi po jedzenie.
Gdy tylko była wolna chwila ruszałyśmy na plażę, by nacieszyć się
morzem i wchłonąć jak najwięcej. Nie zapomniałyśmy o
pamiątkach. Zlot skończył się wspólnym zaśpiewaniem piosenki
pożegnalnej „Ogniska już dogasa blask” znana też pod tytułem
„Auld Lang Syne”.
Na pewno nie zapomnimy rejsu na „naszym” okręcie ORP „Iskra”
i dalej będziemy marzyć, by znów znaleźć się tam.
Do domu wróciłyśmy 25.05. 2015 o godzinie 10.30, nawet trochę
wcześniej o 20 minut. Zmęczone podróżą, przesiadkami, ale
i szczęśliwe. Do zobaczenia za rok na morskich szlakach.
Dorota Łukaszewicz
Opiekun Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Kruszewie

17 czerwca 2015 po raz 34 w naszym
mieście rozpoczną się Dni Choroszczy.
W tegorocznej edycji
będzie wiele
atrakcji dla mieszkańców naszego
miasteczka m.in. wiele zmagań
sportowych: w piłce nożnej, w strzelectwie, siatkówce plażowej czy
zawodach wędkarskich, dla Pań zostało
przygotowane spotkanie pt.: „Kobiety
mówią….z głębi duszy i ciała”.
W ramach Dni Choroszczy będzie można
zobaczyć tancerzy stających w szranki
XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca, a
także zapoznać się z produktami
lokalnych firm podczas I Jarmarku
Świętojańskiego.
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W ramach obchodów tegorocznych Dni
swoją 18-stą rocznicę powstania będą
świętować Honorowi Dawcy Krwi, a
uczniowie Zespołu Szkół sprawdzą swoją
wiedzą o Choroszczy w IV Turnieju
Wiedzy Regionalnej.
Szczególnie serdecznie zapraszamy na
uroczystą inaugurację XXXIV Dni
Choroszczy do Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy w Piątek 19
czerwca o 19.00, podczas której wystąpią
Chór Kameralny pod dyrekcją Małgorzaty
Olechno oraz Zespół Cantamen.
O r g a n i z a t o ra m i t e g o r o c z nyc h D n i
Choroszczy są: Urząd Miejski w
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Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy, Parafia
R z y m s ko k a t o l i c k a p w. ś w. J a n a
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika,
Zespół Szkół w Choroszczy, Muzeum
Wnętrz Pałacowych, Agroturystyka
Jeroniczówka, Towarzystwo Przyjaciół
Choroszczy oraz MGKS Narew Choroszcz.
Miło jest nam poinformować, iż „Gazeta
w C h o r o s z c z y ” s p ra w u j e p a t r o n a t
medialny nad tegorocznymi uroczystościami.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w święcie naszego miasta!
red.

program

KULTURA dobrze się zapowiada!

KULTURA
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M-GCKiS Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ma nowego dyrektora. Został nim wieloletni pracownik M-GCKiS
Przemysław Waczyński.

Teatr. W kameralnej Galerii Miejsko- Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w środę odbył się
spektakl pt.„ Mury zamiast mostów” w reżyserii Marioli Wojtkiewicz w wykonaniu członków Artystycznego
Koła Teatralnego Uniwersytetu w Białymstoku z wydziału Pedagogiki i Psychologii.

E. Kosakowska
Po reakcji widowni, co raz
wybuchającej śmiechem, można
było wywnioskować że „Mury
zamiast mostów” to wyśmienita
komedia, lecz z podwójnym
dnem. Za zabawnymi dialogami,
scenkami z życia, okolicznościami
kryje się gorzki obraz zniekształconych relacji między dziećmi,
nierzadko dorosłymi, a ich
matkami.
Maminsynkowie, zbuntowane
nastolatki, czy służalcze latorośla
to wytwory tresury i manipulacji
z poczuciem winy, którymi
„karmione ” są dzie ci p rze z
hipochondryczne i pedantyczne
matki, lubiące mieć wszystko pod

kontrolą. Widzowie pełnili
funkcję jakby podglądaczy scenek
z życia toczących się w różnych
mieszkaniach. Spektakl był
niejako „lusterkiem” dla tych,
którzy tkwią lub tkwili w podobnych stosunkach czy to po jednej
czy drugiej stornie. Może sztuka
przyczyni się do zmiany postawy
relacji międzyludzkich i budowania wzajemnych mostów
zamiast murów?

jeszcze niejeden spektakl!

fot. E. Kosakowska

Recenzja spektaklu
pt. Mury zamiast mostów

Z pewnością przedstawienie
godne polecenia: dobra gra
aktorów, błyskotliwe dialogi,
duża dawka humoru.
Organizatorem spektaklu było
Miejsko- Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy,
które już dziś zapowiada, że w Roku Teatru choroszczanie zobaczą

Przemek

Koncert

Stare Dobre Małżeństwo relacja z koncertu
Adam Kamieński
18 maja w poniedziałkowy
wieczór w auli MGCKiS
w Choroszczy odbyła się
wspaniała uczta dla licznie
zgromadzonych miłośników
poezji śpiewanej w postaci
koncertu legendarnego zespołu
Stare Dobre Małżeństwo.
Istniejąca od ponad 30 lat na
scenie muzycznej grupa
podarowała swym fanom blisko
dwu i pół godzinną ucztę
składającą się z najnowszych
utworów oraz legendarnych
przebojów, tak często i rzewnie
śpiewanych przy ogniskach przez
kolejne pokolenia. Uczestnikami
koncertu byli przedstawiciele
kilku pokoleń: od seniorów po
młodzież szkolną. Wokalista
Krzysztof Myszkowski wraz
z zespołem zaprezentował
repertuar odpowiedni do ciepłej
wiosennej aury dając widzom
sporo doznań i emocji.
Nie zabrakło utworów
z najnowszej płyty pt. ”Kompresja Ciszy”, jak i legendarnych

utworów autorstwa Edwarda
Stachury czy Adama Ziemianina.
Widownia mogła usłyszeć m.in:
„Blues o 4 nad ranem”,
„Bieszczadzkie Anioły”, „Glorię”,
„Jak”, „Nie Brookliński Most”
(ze wspaniałym solo Bolo
Pietraszkiewicza), czy też
odśpiewany na bis wraz ze
zgromadzoną kilkusetosobową
widownią „Z nim będziesz
szczęśliwsza”. Lider i wokalista
zespołu Krzysztof Myszkowski

prowadził dialog z publicznością,
który ocieplał znacznie
atmosferę. W jednym utworze
wokalista nawet śpiewał
o Choroszczy, która najwyraźniej
przypadła mu do gustu.
Choroszczański koncert SDM był
kolejnym ważnym wydarzeniem
zorganizowanym przez MGCKiS.
Na pewno na długo zapadnie
w pamięci publiczności, która
wypełniła salę po brzegi.

Wystawa

Relacja z wernisażu wystawy wieńczącej
warsztaty fotograficzne o kadrowaniu
Emilia Kosakowska
Autorzy zdjęć: Damian
Gawryluk, Wojciech Kamiński,
Barbara Liedke, Eliza Lipińska,
Anna Majewska, Jakub
Majewski, Aleksandra Sochacka,
Andrzej Talipski i Monika
Wierciszewska zaprezentowali
swoje prace (19 fotografii)
podczas wernisażu wystawy
podsumowującego warsztaty
fotograficzne o kadrowaniu dla
początkujących. Na zdjęciach
przeważała tematyka przyrody:
kwiaty, ptaki, drzewa, jeziora,
rzeki (robione z paralotni) był też
portret i uliczka uchwycona w
Chorwacji.
Podczas zajęć grupa mogła
poznać podstawy zasad

KULTURA I SPORT
SĄ DLA KAŻDEGO!

Postanowiłem ubiegać się
o stanowisko dyrektora MiejskoGminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy, ponieważ
wiąże się to z moją pasją, jaką jest
praca dla ludzi w dziadzinie
upowszechniania kultury.
Ponadto, na podjęcie mojej
decyzji duży wpływ miały prośby
części współpracowników,
przedstawicieli organizacji
pozarządowych, wielu osób
korzystających z dotychczasowej
oferty Centrum, dyrektorów
i kierowników innych instytucji
znajdujących się na trenie gminy
Choroszcz. Komisja konkursowa
doceniła moją wizję Centrum
oraz obdarzyła zaufaniem
i od 1 czerwca zostałem powołany
na stanowisko dyrektora. Jestem
z tego powodu niezwykle
szczęśliwy. I zadowolony z tego,
że będę mógł pracować dla
Choroszczy i naszej społeczności.
W moim głębokim przekonaniu,
Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy to
dobro wszystkich mieszkańców
gminy, dlatego prowadzenie
M-GCKiS chcę budować
na otwartości – i już dziś
wszystkich do Centrum
zapraszam! Dalsze działania
rozwoju Centrum chcę też oprzeć
na krokach metodycznych,
a nie tylko intuicyjnych – chcę
zaplanować je w oparciu
o strategię stworzoną na
podstawie badań na temat
potrzeb mieszkańców miasta
i gminy Choroszcz w zakresie
kultury i sportu. W tej chwili trwa
przetwarzanie danych z ankiet,
które były podstawą do przeprowadzenia badań sondażowych (badania zostały przeprowadzone dzięki uprzejmości
dyrekcji, nauczycieli oraz
uczniów Zespołu Szkół w Choroszczy). Zgromadzone dane dają

obraz potrzeb naszej choroszczańskiej społeczności w zakresie
kultury i sportu, które wraz
z zespołem będziemy starać się
zaspakajać w najlepszy możliwy
sposób.
Kultura i sport są dla wszystkich –
bez wyjątku, dlatego nie należy
bać się odwiedzać MiejskoGminnego Centrum Kultury
i Sportu. Zapraszam:
przychodźcie, zaglądajcie do nas,
korzystajcie z naszej oferty,
podpowiadajcie co jeszcze
powinno być w niej zawarte.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Ważnym i cennym elementem
działalności każdego centrum
aktywizującego społeczność, jest
współpraca z mieszkańcami,
dlatego już dziś zapraszam
Państwa do zgłaszania swoich
pomysłów i inicjatyw. Będę
z zespołem starać się je
realizować na miarę naszych
możliwości.
Dziś jako dyrektor, ale także jako
wieloletni pracownik M-GCKiS
(wcześniej M-GCK) w Choroszczy
zapewniam, że znam pracę
animatora kultury oraz ludzi,
którzy tworzą załogę naszego
choroszczańskiego ośrodka.
To dobrzy fachowcy oraz
wyjątkowi pasjonaci, lubiący
swoją pracę. Dzięki ich
zaangażowaniu, odmienimy
wizerunek Choroszczy. Jestem
o tym przekonany. Wierzę, że
wspólnie uda nam się zrealizować
jak najwięcej inicjatyw
sportowych i kulturalnych, oraz
zaspokoić potrzeby kulturalne
jak największej liczby osób,
a program edukacji artystycznej
wzbogacić o jak największą liczbę
atrakcyjnych, przydatnych zajęć.
Jeszcze raz zapraszam wszystkich
do Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy.
Proszę poczuć, że jest to Wasze
miejsce!

ZAJĘCIA LETNIE
DLA DZIECI

sportowe i artystyczne
kompozycji, między innymi
regułę mocnych punktów czy rolę
linii i perspektywy w obrazie.
Wiedza ta pozwoliła uczestnikom
warsztatów na świadomy wybór
poszczególnych zasad w trakcie
robienia zdjęć lub wręcz
zamierzone ich łamanie.

Zapraszamy do oglądania
wystawy do 9 czerwca.
Wydarzenie otwierał p.o.
Dyrektora Przemysław
Waczyński. Wystawę oraz
warsztaty zorganizowało MGCKiS w Choroszczy.

13 - 18. lipca 2015 r.
w M-GCKiS
Szczegóły już wkrótce na
kultura.choroszcz.pl
Zapisy od 29 czerwca!
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Dyplom Honorowy Kapituły Srebrnej
Róży dla pani Elżbiety Wróblewskiej

red
M-GCKiS. Dzień Dziecka w Centrum został uświetniony oficjalnym otwarciem nowej pracowni w M-GCKiS

Otwarcie Pracowni Sztuk Wizualnych
Grupka dzieci wraz z rodzicami
wzięła udział w zajęciach,
zwiedziła pracownię, obejrzała
wystawione prace i wysłuchała
opowieści Moniki TekielskiejChmielewskiej o tym co w owej
pracowni pod jej kierunkiem

fot. A. Kamieński

powstaje. Szeroko pojęte zajęcia
plastyczne pod opieką Moniki
odbywają się w M-GCKiS od 8 lat,
ciesząc się wieloletnią wiernością
uczestników, z których już wielu
związało swoja przyszłość
zawodową z plastyką.
Od przyszłego sezonu, czyli
od września pracownia poszerzy
swoją ofertę o cykliczne i okazjonalne warsztaty ceramiki
fotografii, realizacji filmowej,
designu i arteterapeutyczne.
Próbkę niektórych z nich
mieliśmy okazję poznać na
otwarciu pracowni. Emilia
Kosakowska przeprowadziła
w M-GCKiS, oraz w bibliotece
w Barszczewie cykl warsztatów
dla dzieci z drobnej ceramiki oraz
bardzo udane warsztaty
fotograficzne dla osób
początkujących w różnym wieku,
których zwieńczeniem jest
aktualnie znajdująca się w galerii
M - G C K i S w y s t a w a
powarsztatowa. Przemysław
Waczyński natomiast
przeprowadził warsztaty filmowe

dla młodzieży gimnazjalnej.
Nowa pracownia jest okazją
do połączenia sił i poszerzenia
oferty. Dokładna oferta pojawi się
na stronie M-GCKiS na przełomie
sierpnia i września.
Na otwarcie sala została
doposażona w instalacje
do ekspozycji prac, kanapy
i drobne mebelki z drewnianych
palet oraz… wigwam dla dzieci
jako prezent na dzień dziecka.
Materiały do budowy mebelków
zostały ufundowane przez sklep
„Plus” Adama Jarosława
Masłowskiego, wykonał je
Krzysztof Chmielewski,
malowaniem zajął się Wojciech
Jastrzębski i Wojciech Tekielski.
Już teraz serdecznie zapraszamy
do Pracowni Sztuk Wizualnych na
zajęcia plastyczne dla dzieci oraz
rysunek i malarstwo dla
dorosłych, lub po prostu zobaczyć
jak tam jest.Więcej na
kolorki.moniki.blogspot.com
red

DLA DZIECI W niedzielę 7 czerwca na słonecznych Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy odbył się festyn
z okazji Dnia Dziecka.

Choroszczański Dzień Dziecka za nami
Najmłodsi mieszkańcy gminy
mogli skorzystać z przygotowanych wielu atrakcji: skakania
na dmuchanych budowlach, jazdy
kucykiem lub też zostać
strażakiem i za pomocą
strumienia wody usunąć
przeszkodę. Tradycyjnie nie zabrakło przejażdżki Bajkową
Ciuchcią. Nie brakowało też
atrakcji na scenie: swój program
sceniczny zaprezentowały dzieci

z przedszkola w Choroszczy oraz
fili przedszkolnej w Barszczewie.
Przed publicznością wystąpił
także chórek parafialny pod
kierownictwem Łukasza Olechno
oraz laureaci III Festiwalu
Piosenki Szkolnej. Podczas
festynu przedstawiciele Rady
Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego
częstowali dzieci słodyczami.
Choroszczański Dzień Dziecka
zorganizowali: Parafia

Rzymskokatolicka w Choroszczy,
Urząd Miejski w Choroszczy oraz
Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy.
Współorganizatorami imprezy
byli: Przedszkole Samorządowe
im. Jana Pawła II w Choroszczy
oraz Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewiczaw Choroszczy, a patronat medialny
sprawowała nasza redakcja.
aka

„Opowieść
o dobrym sercu”–
relacja ze spektaklu dla dzieci
W sobotę 23 maja na auli
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
Teatr CoNieco z Białegostoku
wystąpił ze spektaklem
pt.: „Opowieść o dobrym sercu”.
Aktorzy przedstawili nam
wzruszającą opowieść o strachu
na wróble, który postanawia
pomóc młodemu bocianowi

Kubie. Strach i bocian stają się
przyjaciółmi. Jak potoczyły się
losy Stracha i Kuby? Trzeba o to
zapytać swoje pociechy, które
obejrzały spektakl z ogromnym
zainteresowaniem. Ta wspaniała
opowieść uczy nas, że nie należy
być obojętnym na krzywdę
innych.
red

aka

Spotkanie autorskie
z Anną Czerwińską – Rydel
fot. WJC

fot. P. Waczyński

Jest nam niezwykle miło
poinformować, że 13 maja 2015 r.
Pani Elżbieta Wróblewskakierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Choroszczy została
nagrodzona Dyplomem
Honorowym Kapituły Srebrnej
Róży za szereg inicjatyw
dotyczących promocji czytelnictwa
oraz popularyzacji książki
w środowisku lokalnym. Zespół
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
a także redakcja „Gazety
w Choroszczy” w imieniu swoim
oraz czytelników serdecznie
gratuluje nagrody, życząc dalszych
sukcesów na polu zawodowym.

Spotkania. Dnia 3 czerwca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Choroszczy, w ramach nagrody za udział w konkursie
powiatowym „Literackie kwiaty powiatu białostockiego”, miało miejsce
spotkanie autorskie z Panią Anną Czerwińską – Rydel. Odbyło się ono
w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci
klas IV ze Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy waz z nauczycielami,
dyrektor MGCKiS w Choroszczy –
Przemysław Waczyński oraz Pani
Małgorzata Rokicka – Szymańska
(Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku Biblioteka
Powiatu Białostockiego).
Anna Czerwińska – Rydel jest

autorką książek dla dzieci
i młodzieży o tematyce historycznej, muzycznej, biograficznej
i społecznej oraz muzykiem i pedagogiem. Spotkanie przebiegało
nietypowo, gdyż od samego
początku dzieci zaczęły zadawać
autorce różne pytania dotyczące
zarówno jej pracy zawodowej, jak
i życia prywatnego. Pani Anna
bardzo ciekawie opowiedziała
o swoich dotychczasowych
pomysłach, osiągnięciach oraz planach na najbliższe dwa lata.
Na koniec chętni mogli zakupić
książki oraz otrzymać autograf
od autorki. Dzieci były bardzo
aktywne i świetnie przygotowane
na spotkanie, za co bardzo
dziękujemy zarówno im, jak i nauczycielom.
Za spotkanie dziękujemy Książnicy
Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku.
Agata Wasilewska

Noc bibliotek za nami…
15 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Choroszczy odbyła
się po raz pierwszy „Noc
Bibliotek”, na którą nasza
Biblioteka przygotowała liczne
atrakcje. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 40 dzieci –
najmłodszym towarzyszyli
rodzice.
Po przywitaniu uczestników,
na początek obejrzeliśmy film
dla dzieci pt. „Mała pszczółka”.
Następnie przystąpiliśmy
do wspólnego gotowania,
a mianowicie do pieczenia gofrów.
Praca szła szybko i sprawnie –
dzieci z radością pomagały
w przygotowaniu ciasta
i dekorowaniu gofrów. Jednak
największa frajdą było ich
jedzenie. Kolejną przygotowaną

atrakcją wieczoru dla naszych
maluchów było robienie
majowych kwiatów z bibułki.
Starsze dzieci – w wieku od 10 lat
grały w gry planszowe i karciane
prowadzone przez animatorów
MGCKiS w Choroszczy. Na koniec
spotkania, ok. godz. 22 dzieci
zaczęły poszukiwać ukrytych
wcześniej – wśród książek,
skarbów. Impreza okazała się
bardzo udana. Dzieci wraz
z rodzicami wyszły zadowolone
i uśmiechnięte. Jest nam
niezmiernie miło, że mogliśmy
wspólnie spędzić ten czas i bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkie
zainteresowane dzieci na kolejną
„ Noc Bibliotek” już za rok.
Agata Wasilewska

Twórcze działania w Barszczewie
Zajęcia Koła literackoplastycznego w Barszczewie,
stanowią twórczą formę
spędzania wolnego czasu. Celem
spotkań jest rozwój manualny
dzieci, poznawanie różnorodnych
technik i metod plastycznych
(decoupage, collage, malowanie
na szkle itp.) oraz kształtowanie
umiejętności współpracy

w grupie. Korzystając
z różnorodnych materiałów
plastycznych, wspólnymi siłami,
stworzyliśmy barwną
kompozycję. W niezwykle
twórczej atmosferze powstał
,,wiosenny plakat’’, który będzie
ozdobą biblioteki.
M. Świszcz

Konkurs
„Literackie kwiaty powiatu”
rozstrzygnięty
Dnia 20 maja 2015 r. w Bibliotece
Publicznej w Supraślu odbyło się
podsumowanie powiatowego
konkursu plastyczno-literackiego
pt. „Literackie kwiaty powiatu
białostockiego”. Organizatorem
konkursu była Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego
(Biblioteka Publiczna Powiatu
Białostockiego) we współpracy
ze: Starostwem Powiatu
Białostockiego, Stowarzyszeniem
Bibliotekarzy Polskich Oddziałem
Białostockim oraz przy wsparciu
partnerów zawodowych.
Celem konkursu była prezentacja
środkami plastycznymi
i literackimi piękna kwiatów do
których wpisywane były wybrane
fragmenty tekstów literackich

np. prozy czy poezji twórców
lokalnych. Nasza Biblioteka oraz
dzieci ze świetlicy Szkoły
Podstawowej w Choroszczy
otrzymały specjalne wyróżnienia,
natomiast II miejsce w konkursie
w kategorii twórca indywidualny
otrzymała Pani Renata
Małgorzata Grygoruk z Klepacz.
Podziękowania za udział
w konkursie otrzymali: Pani
Weronika Krysiewicz, Agnieszka
Kaliszczyk, Agnieszka Tołoczko,
Marianna Wójcik oraz Filia
Biblioteczna w Klepaczach.
Serdecznie gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Wróblewska
kierownik Biblioteki

HISTORIA

W Ałtajskim Kraju
Nazywam się Kazimierz Zagórski i pochodzę z Majątku Rogowo
gmina Choroszcz. Urodziłem się 3 marca 1940 roku w rodzinie
chłopskiej. Moja mama Sabina i mój tato Aleksander Zagórski
prowadzili średniej wielkości gospodarstwo rolne. Z opowiadań
mojej mamy wiem, że nasza rodzina została zabrana siłą
z Majątku Rogowo przez żołnierzy sowieckich. Z naszej wsi
sowieci zabrali kilka rodzin. Następnego dnia załadowano nas na
dworcu fabrycznym w Białymstoku do wagonów bydlęcych
i wywieziono do Rosji.
Ojciec mój nie pojechał z nami, gdyż został przy załadunku
oddzielony od rodziny przez funkcjonariuszy NKWD i zabrany do
więzienia w Białymstoku. Siedział tam tylko dwa dni, bo 22 czerwca 1941 roku Rosjanie uciekli z Białegostoku. Domyślamy się, że
powodem aresztowania ojca było to, że przed wojną był sołtysem.
Drugim powodem aresztowania było podejrzenie, że ojciec
należy do podziemnej organizacji Związku Walki Zbrojnej.
Wszystkie aresztowane rodziny sowieci uważali za wrogów
komunizmu. Inne rodziny też były na liście do deportacji, ale
miano je wywieźć w innym terminie. Uważaliśmy, że wywieziono
nas w wyniku donosów miejscowych komunistów. Aresztowanie
miało miejsce w piątek 20 czerwca 1941 roku, dwa dni później
wybuchła wojna Niemców z Rosją. Pomimo, że część torów
zniszczyły samoloty niemieckie, Rosjanie z determinacją
przestawiali pociąg z więźniami na coraz inne objazdy i ciągnęli
transport w głąb swego kraju. Z opowieści mamy wiem, że po
miesiącu podróży zajechaliśmy w Ałtajski Kraj, do jakiegoś
kołchozu o nazwie Bielenki. Po roku przewieziono nas do Ałtajska,
to była niewielka osada, w której zamieszkaliśmy w drewnianym
domu przy ulicy Sowieckiej numer 23. Najbliższym miastem,
oddalonym od nas o dwieście kilometrów, był Bijsk.
Nasza osada, choć niewielka, miała posterunek milicji, było też
NKWD i więzienie. Właścicielką kwatery, w której mieszkaliśmy,
była kobieta, która samotnie wychowywała syna i dwie wnuczki.
Jej mąż i córka służyli w wojsku i byli na wojnie. Mieszkanie nasze
składało się tylko z jednego dużego pokoju. Zamieszkała tam
mama ze mną oraz stryj Franciszek z żoną i trójką dzieci. Było
ciasno, ale byliśmy jedną rodziną. Stryj jako jedyny mężczyzna
otoczył opieką mamę i mnie malutkie wtedy dziecko. W stosunku
do poprzedniego kołchozu warunki naszego życia bardzo się
poprawiły.
Przyszły jednak nowe kłopoty. Wszystkich dorosłych Polaków
NKWD zaczęło namawiać, a potem zmuszać do przyjęcia
rosyjskiego obywatelstwa. Kto nie zgadzał się na to, szedł do
więzienia. Moi stryjowie i ich dorośli synowie też zaliczyli po kilka
miesięcy tego więzienia. Tylko moja mama nie siedziała ze
względu na mnie. Wszyscy Polacy mieli przymus pracy, więc
mama pracowała w kołchozie. Dostawała za to porcję chleba dla
siebie i dla mnie. Dziecku przysługiwało tylko sto gram na dzień.
Były to głodowe porcje. W trakcie pobytu w Rosji dużo
chorowałem, przeważnie na biegunkę. Były to skutki karmienia
dziecka tym, co dało się zdobyć. Mama za miodem czy kurczakiem
dla mnie chodziła nawet po sto kilometrów. Kilka razy zapalano
nade mną świecę, sądząc, że umieram.
W zdobywaniu wyżywienia pomagał nam stryj Franciszek z synem. Miejscowi ludzie hodowali na swoje potrzeby świnie i krowy.
Nie znali się natomiast na wyrabianiu kiełbasy, czy wędzeniu
mięsa. Do tego celu najmowano stryja z synem, gdyż obaj znali się
na tym dobrze. W zamian za wykonaną pracę, przynosili mięso
i dzielili się z nami. Tak było do czasu, gdy jego syn Józef, wraz
z kolegą Antonim Łuszyńskim , uciekł do armii Andersa.
W tym czasie po raz pierwszy spróbowałem skondensowanego
mleka. Pamiętam, było w puszkach i miało czerwone naklejki.
Na tle czerwonej naklejki były nadrukowane białą farbą złączone
ręce. Otrzymaliśmy je w ramach amerykańskiej pomocy. Szło ku
lepszemu. Docierały do zesłańców nawet polskie gazety, kawałek
jednej z nich zachowałem do dziś. Niestety, gdy zginął Sikorski,
wszystko się zmieniło na gorsze. Drugi stryj, Władysław, mieszkał
wraz z rodziną osobno. Gdy ogłoszono zaciąg do ludowego wojska
Berlinga, to przyszło NKWD i pod przymusem zabrali go oraz
innych mężczyzn do tego wojska. Inny zesłaniec z naszych stron Mikołaj Łuszyński został wywieziony do obozu karnego na
Kołomyi, do pracy w kopalni.
Wszystkie te zdarzenia znam z opowiadań mamy i tych co z nami
byli. Mam jednak i własne wspomnienia z końcówki pobytu na
Syberii. Poznałem uczucie głodu, bólu, zimna, strachu, tęsknoty.
Widziałem i zaznałem biedy i nędzy, jakiej współcześni sobie nie
wyobrażają. Pamiętam wieczory, gdy wszyscy wracali do domu,
zaczynało się łapanie wszy. W tych łowach miałem swój poważny
udział. Jak każde polowanie i to wymagało przygotowań i podziału
ról. Na środku pokoju rozkładaliśmy gazety, starając się, aby od
góry było jak najwięcej białego. Potem wszyscy członkowie
rodziny rozbierali się stopniowo i wytrząsali z ubrań wszy na
papier. Gdy zaczęły spadać na gazety, natychmiast zabijałem je
młotkiem. Byłem sprytny i rzadko kiedy któraś mi uciekła. Była to
ciężka jak dla dziecka praca, gdyż pod koniec polowania bolała mi
ręka. Trzeba było tak robić, gdyż wszy żywiły się naszą krwią,
osłabiając nas. Nie dawały nam również zasnąć, gdyż wściekle
gryzły roznosząc przy tym choroby. Jedyne co mi się tam podobało
to piękne dziewicze krajobrazy, ale nimi nie dało się najeść.
Z uśmiechem na twarzy wspominam też swoją „nianię”. Była nią
z konieczności Ania Zagórska, moja stryjeczna siostra, która miała
wtedy szesnaście lat. Tłukła mnie na kwaśno za byle nieposłuszeństwo, a ja i tak robiłem swoje.
Wróciliśmy do Polski w takich samych wagonach w jakich nas
wywieziono. Było to 30 kwietnia 1946 roku. Po przyjeździe do
Białegostoku, pojechaliśmy pociągiem do Borsukówki, skąd
pochodziła mama.
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Po pewnym czasie wróciliśmy do Majątku Rogowo. W domu zastaliśmy tylko babcię, gdyż ojciec pół roku wcześniej został zabity
przez funkcjonariusza UB z Białegostoku. Wiedzieliśmy o tym już
na Syberii, ale tu w domu rozpacz, smutek wybuchł na nowo z
wielką siłą. Byłem tylko dzieciakiem, ale mama - jak ona to zniosła.
Powiedziano nam, że ojciec trafił ponownie do sowieckiego
więzienia w Białymstoku jesienią 1944 roku. Aresztowano go za
działalność w Armii Krajowej. Wraz z nim trafiło do więzienia wielu
żołnierzy AK, głównie pełniących jakieś funkcje w strukturach
organizacji. Inni zaczęli się ukrywać. Przeciwko niemu toczyło się
śledztwo i trwało do 9 maja 1945 roku. Tej nocy grupa więźniów,
zorganizowała ucieczkę z więzienia [1]. Z okazji skorzystał też
Aleksander Zagórski. Sąsiedzi opowiadali, że przyprowadził on ze

sobą do Majątku Rogowo grupę kilku uciekinierów pochodzących
z Sokół i Jeniek. Z obawy, że do domu przyjdzie UB, zaprowadził
grupę do Pawła Cieśluka, zamieszkałego w Pańkach. W budynkach
gospodarza, od marca 1945 roku ukrywał się Piotr Grzybko, ps.
„Młot”, dowódca plutonu Armii Krajowej.
Po odpoczynku Piotr Grzybko uzbroił ich na drogę w karabiny
i odprowadził do Śliwna. Tam zorganizował przewiezienie ich na
drugą stronę Narwi. Innym uciekinierem, którego ojciec
przyprowadził i ukrywał na swoim terenie, był Piotr Dagiel. Ojciec
darzył Dagiela zaufaniem i zabierał go na różne meliny. Nie słuchał
kolegów z organizacji, że postępuje nieostrożnie ufając obcemu.
Proponowano mu likwidację Dagiela, gdyż podejrzewano go, że
jest więziennym kapusiem. Pewnie się o tym dowiedział, gdyż po
czterech miesiącach Dagiel zniknął.
Pojawił się ponownie w Majątku Rogowo, 3 października 1945
roku, razem z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa. Po
zabraniu ojca i Lucjana Grzybki pojechali do Pańk, gdzie
aresztowano Pawła Cieśluka. Wszystkich wydał Piotr Dagiel [2].
Ojciec był tak wzburzony zdradą Dagiela, że głośno mu ubliżał.
Zdenerwowało to tak dowodzącego akcją Komendanta
Powiatowego UB, por. Stańczuka, że rozkazał zatrzymać
samochód z więźniami na drodze z Paniek do Konował, nieopodal
szosy Kruszewskiej. Zaprowadzono ojca do lasu i zabito strzałem
w głowę. Wyrok wykonał Piotr Dagiel. Pogrzeb ojca na cmentarzu
w Choroszczy zorganizował jego dowódca kompani AK, Antoni
Lebiedziński z bratem Wacławem. Było mi smutno, ale trzeba było
żyć dalej.
We wrześniu 1946 roku poszedłem do Szkoły Podstawowej
w Rogowie. Urządzono ją w przedwojennej łaźni Szpitala
Psychiatrycznego. Po powrocie z lekcji pomagałem mamie
w gospodarstwie. Wraz z upływem czasu, zostałem gospodarzem.
Nie mieliśmy niestety konia. Musieliśmy pożyczać u ludzi, a potem
odrabiać. Pracowaliśmy więc za siebie i za konia. Stopniowo,
w miarę nazbieranych pieniędzy, kupowaliśmy narzędzia i wyposażenie gospodarstwa. W 1969 roku ożeniłem się i poszedłem do
pracy, gdyż nasze małe gospodarstwo nie było w stanie utrzymać
rodziny. Przez lata żyliśmy skromnie, ale spokojnie, tak jak wszyscy
okoliczni ludzie. Dziś jesteśmy z żoną Barbarą już na emeryturze.
Należę do Związku Sybiraków, spotykamy się od czasu do czasu,
aby wspominać tamte lata. Niestety jest nas coraz mniej. Przed
kilku laty nasze koło Sybiraków ufundowało tablicę poświęconą
zesłańcom. Tablicę umieściliśmy w kościele parafialnym
w Choroszczy, aby pamięć o tych strasznych czasach trwała.
Przypisy:
[1] Od autora tekstu. Głównym organizatorem był Tadeusz
Gołaszewski ps. „Lis”- „Gazeta Współczesna” 10.05.2009r.
„Jedyny ratunek uciec” autor: Dobroński
[2] Od autora tekstu. Piotr Dagiel był świadkiem oskarżenia na
procesie Pawła Cieśluka – wyrok nr.459/45 z dn.19.12.45r.
Wspomnienia
Kazimierza Zagórskiego
spisał Grzegorz Krysiewicz

Jesteś świadkiem historii?
Nie pozwól na jej zapomnienie.
Skontaktuj się ze
Stowarzyszeniem
Pamięć i Tożsamość Skała:
biuro@pamiec.org.pl,
pamiec.org.pl
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Spacerkiem
przez Noc Muzeów
Noc Muzeów – w tym roku przypadająca 16 maja – stanowiła
nie lada gratkę dla miłośników historii i kultury. Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy, co roku organizuje obszerny blok
imprez. W tym roku cykl poświęcony był tajemnicom rezydencji,
była też tykająca (bardzo dyskretnie) wystawa „Zegary z kolekcji
Jerzego Kindziuka” i pokaz w plenerze nieznanych i intrygujących oblicz słynnych ogrodów pałacowych „Ogrody i ich
tajemnice”.
Muzealni przewodnicy barwnie opowiadali o zegarach i letniej
rezydencji Branickich, ale nie tylko w muzeum czekały atrakcje.
Sprzed kościoła w Choroszczy o 20:00 wyruszył cieszący się dużą
popularnością spacer historyczny „Perły Choroszczy”.
Grono kilkudziesięciu spacerowiczów w choroszczańskim kościele
– pierwszym z odwiedzanych zabytków – zwiedzało miejsca na co
dzień niedostępne – kryptę grobową dominikanów, zobaczyć
świątynię z perspektywy chóru, czy dotknąć dzwonu po
wspinaczce krętymi schodami. O kościele, jego zabytkach, losach,
pracach konserwatorskich i świętych bohaterach obrazów i rzeźb
zaciekawionym słuchaczom barwnie opowiadał ks. Leszek Struk,
proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Szczepana Męczennika.
W cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przewodnikiem był ks. Andrzej
Bołbot, który przybliżył półtysiącletnie dzieje parafii prawosławnej oraz wyjaśnił symbolikę kształtu świątyni, jej wystroju
i wyposażenia. Opowiedział też żywoty świętych z ikon i fresków.
Pasterze obu wspólnot w czasie spaceru byli nie tylko
przewodnikami po zabytkach, ale także z charyzmą zaświadczali o
życiu jak najbardziej współczesnych chrześcijan. W ten sposób
spacerowicze nie spotkali wyłącznie murów i obrazów, lecz
przede wszystkim żywe wspólnoty.

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy Placu dra
Zygmunta Brodowicza barwne historie o przeszłości 123-letniego
gmachu wpisanego na stałe w krajobraz historyczny i kulturowy
Choroszczy opowiadał Jan Adamski – krajoznawca, regionalista ze
swadą dzielący się swą ogromną erudycyjną wiedzą o miasteczku
i Podlasiu. Spacerowicze mogli zobaczyć i najsłynniejsze, szeroko
komentowane fotografie choroskie, i te niepublikowane
dotychczas – z archiwum niżej podpisanego. O wyremontowanej
auli opowiedział Przemysław Waczyński, dyrektor M-GCKiS.
Długa spacerowa wyprawa zakończyła się w gościnnym Muzeum
Wnętrz Pałacowych. Już dziś koordynator spaceru – MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – zapowiada
kontynuację w kolejnych edycjach Nocy Muzeów, oczywiście
z nowym zestawem niespodzianek.
Centrum Kultury i Sportu serdecznie dziękuje parafiom:
rzymskokatolickiej oraz prawosławnej w Choroszczy i Panu
Janowi Adamskiemu z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy za
nieocenione, wolontaryjne wsparcie wydarzenia.
A wszystkich poszukujących wiadomości o Choroszczy i okolicach
zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej w M-GCKiS
(czynny w godzinach pracy Centrum).
tekst i fot.
Wojciech Jan Cymbalisty

Choroszczański akcent
wystawy prezydenckiej
W czwartek 22 stycznia 2015 r. Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski otworzył w Pałacu
Prezy-denckim w Warszawie ogólnopolska wystawę
fotograficzną dotyczącą miejsc związanych z Powstaniem
Stycznio-wym z okazji 152. rocznicy wybuchu. Jury konkursowe
wyłoniło trzy miejscowości z województwa podlaskiego:
Czerwone (powiat Kolno), Słomiankę (gmina Zabłudów) oraz
Choroszcz – „Szubienicę”.
Z informacji podanej przez p. Iwonę Górską – kierownika
Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w
Białymstoku wiemy więcej o choroszczańskim akcencie na ww.
wystawie. Otóż na wystawę z „Szubienicy” trafiły dwie
fotografie: pomnik z miejsca straceń (na skraju lasu) oraz krzyż z
czarnego dębu na skarpie (przy ul. Kruszewskiej). Zdjęcia z
wystawy wykonała pani Iwona Górska.
Jan Adamski
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy
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Choroszcz kibicowała
na Stadionie Narodowym

to zdrowie - odwiedzaj orlik!

Narew Choroszcz
z awansem
do Ligi Okręgowej!
Drużyna seniorów Narwi
Choroszcz zakończyła sezon
2014/2015, w którym
występowała w podlaskiej Aklasie. Po 18 kolejkach Narew
zgromadziła 42 punkty – na
ten dorobek punktowy złożyło
się 14 zwycięstw (w tym 3
walkowerem) , 2 remisy i 2
porażki. Taka ilość puntów
p ozwo l i ł a zawo d n i ko m
trenera Wiesława Romaniuka
zająć 2 miejsce w ligowej
stawce, które jest
premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej jaką jest
„Okręgowa Liga Seniorów”. Najlepszym strzelcem drużyny w
minionym sezonie został Marcin Jaromiński. Gratulujemy awansu
i życzymy powodzenia w „Lidze Okręgowej”.
Komplet wyników:
Runda jesienna: Bocian Boćki (d) 2-3, Żubr Drohiczyn (w) 6-2,
MKS II Mielnik (d) 7-1, Orzeł Kleszczele (d) 3-0, Gryf II Gródek (w)
8-0, KS II Michałowo (d) 0-2, Błyskawica Dubicze (w) 3-5, Iskra
Wyszki (d) 7-0, Czarni Gródek (w) 11-1

Lambada prowadzi!
Już ponad połowa pierwszej
rundy Piłkarskiej Ligi Gminnej za
nami. Od 10 maja zostało
rozegranych 6 kolejek i po
sześciu meczach na prowadzeniu jest Lambada Choroszcz,
która zgromadziła 14 punktów,
na drugiej pozycji znajduje się
LZS Choroszcz z 13 punktami, a
na trzecim miejscu z 11
punktami plasuje się Victoria
Łyski. Należy także mieć na uwadze, że Izbiszcze (w tej chwili 10
punktów) mają jeden mecz rozegrany mniej. Jedyną drużyną,
która nie poznała jeszcze smaku porażki jest prowadząca Lambada
– bilans 4 zwycięstwa i 2
remisy. Na przeciwległym
biegunie znajduje się zespół
Barszczewa, który dopiero w
ostatniej kolejce wywalczył
pierwsze ligowy punkt
remisując z drużyną Łysek.
Kolejne mecze w niedzielę 21
czerwca, a w 7 kolejce hit na
Stadionie Miejskim w
Choroszczy LZS Choroszcz –
Lambada Choroszcz, czyli lider
zagra z wiceliderem.
Zapraszamy!
Szczegółowe wyniki znajdują
się na stronie internetowej:
www.ligagminna.ligspace.pl

W sobotę 13 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie
odbył się mecz piłkarskiej reprezentacji Polska – Gruzja w ramach
Eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku. Na meczu obecna
była także grupa kibiców z Choroszczy - wyjazd zorganizowało
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Runda wiosenna: Bocian Boćki (w) 1-1, Żubr Drohiczyn (d) 1-1,
MKS II Mielnik (w) 3-0 w.o. Orzeł Kleszczele (w) 3-1, Gryf II Gródek
(d) 3-2, KS II Michałowo (w) 1-1, Błyskawica Dubicze (d) 3-0 w.o.
Iskra Wyszki (w) 3-1, Czarni Gródek (d) 3-0 w.o.

Dziękujemy w tym miejscu także Urzędowi Miejskiemu w Tabela:
Choroszczy, który pokrył koszty podróży na mecz. Mimo upalnej
pogody wszyscy wrócili do domu zadowoleniu, w końcu
zobaczyliśmy na żywo 4 bramki, które strzeliła nasza reprezentacja,
w tym trzy Robert Lewandowski!
Już po meczu uczestnicy wyjazdu pytali kiedy będzie następny.
Zapraszamy więc na inne wyjazdy na wydarzenia sportowe, które
będziemy organizować!
M-GCKiS

Strzelcy Narwi w sezonie 2014/2015:
15 – Marcin Jaromiński,
11 – Adam Rećko,
7 – Paweł Sokół,
6 – Karol Bagiński,
6 – Paweł Kieżel,
4 – Karol Kamieński,
4 – Damian Mojsak,
4 – Sebastian Waszczuk,
2 – Krzysztof Gryg,
1 – Adam Łodziński,
1 – Krzysztof Mordasewicz
WJ

Międzynarodowy Turniej Piłkarski

NAREW CUP
o Puchar Burmistrza Choroszczy
W piątek 19.06 od godz. 16 i sobotę 20.06 od godz. 9 w ramach
XXXIV Dni Choroszczy zostanie rozegrany Międzynarodowy
Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Choroszczy NAREW CUP.

Reklama na Stadionie Miejskim w Choroszczy!
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza do umieszczania reklam swoich firm na terenie Stadionu
Miejskiego w Choroszczy i obiektu „Orlik”. Cena to 50 zł za metr kwadratowy.
Szczegóły na temat umiejscowienia reklam pod numerami telefonów 85 719 14 31 i 725 357 788,
e-mail: sport@choroszcz.pl lub na miejscu w siedzibie M-GCKiS przy ul. H. Sienkiewicza 29. Dochód z tego tytułu
zostanie przeznaczony na realizację zadań statutowych w zakresie sportu.

Jak co roku w wydarzeniu wezmą udział drużyny piłkarskie
dziecięce. Wystąpią w nim dwie drużyny Narwi Choroszcz, a
także goście z Łotwy (FC Jurmala), Białorusi (Szkoła Średnia nr 37
z Grodna) i Ukrainy (drużyna z Horochowa).
Zapraszamy na „Orlik” i Stadion Miejski w Choroszczy.
Kibicujmy razem wszystkim młodym piłkarzom!
AN
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Jarmark Dominikański
- oferta dla handlowców
Zapraszamy wystawców i handlowców do udziału w XXVI Jarmarku
Dominikańskim 9 sierpnia. W tym roku obowiązują nowe, niższe ceny i
prostsze zasady. Wystarczy wybrać z mapki obok numer stoiska (każdy numer
to stoisko modułowe 3x3 metry) – zadzwonić pod numer 857191431 lub
wysłać e-maila z zapytaniem na adres kultura@choroszcz.pl i zarezerwować.
Rezerwacja rusza 24 czerwca 2015 od 8:00.
Cena modułowego stoiska 3x3 metry to 120 zł brutto.
Dopłaty:
- 36,90 zł – opłata za dostęp do gniazdka elektrycznego 230V,
- 50 zł – oplata za możliwości ustawienia samochodu przy stoisku (nie dotyczy
samochodów, które są jednocześnie stoiskiem).
W przypadku rezerwacji dwóch lub więcej stoisk modułowych należy uiścić
zadatek w wysokości 50 zł od stoiska na konto Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430 tytułem „zadatek za
stoisko” i z wpisanymi numerami stoisk.
XXVI Jarmark Dominikański w Choroszczy - 9 VIII 2015 - warto tu być!

Mistrzowie Koła AMUR

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
i Agroturystyka „Jeroniczówka” zapraszają na „I Turniej
Siatkówki Plażowej o Puchar Jeroniczówki”, który
zostanie rozegrany 20 czerwca na terenie Agroturystyki
Jeroniczówka – Jeroniki 10.
Do udziały zapraszamy drużyny dwuosobowe bez względu
na płeć. Mogą startować drużyny męskie, damskie lub
mieszane.
Początek turnieju o godz. 13 – zapisy odbędą się
bezpośrednio przed turniejem od godz. 12:30. Na miejscu
będzie muzyka, grill i napoje chłodzące. Turniej odbędzie
się w ramach XXIV Dni Choroszczy.
Sponsorami pucharów, medali, nagród i upominków są MGCKiS, Agroturystyka Jeroniczówka, Kebab&Bar Jarosław
Kondraciuk, Jeroniki Park i Soleo s.c. Zapraszamy!
red.

Strzelnica sportowa przy Zespole Szkół w Choroszczy
działa od 19 marca. Równo 3 miesiące po tym wydarzeniu
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza do
udziału w I Turnieju Strzeleckim o Puchar Burmistrza
Choroszczy, który odbędzie się w ramach obchodów XXIV
Dni Choroszczy.
Zostanie on rozegramy w piątek 19 czerwca i będziemy
rywalizować w jednej kategorii o miano najlepszego
strzelca Gminy Choroszcz. Każdy zawodnik odda 10
strzałów ocenianych – 5 z pozycji stojącej i 5 z pozycji
dowolnej. W przypadku dziecka poniżej 13 lat strzały w
pozycji stojącej będzie mógł oddać rodzic.
Turniej rozpocznie się o godzinie 17 – zapisy odbędą się na
miejscu przed jego rozpoczęciem (od godz. 16:30).
Sponsorami pucharów, nagród i upominków w turnieju są
m.in. M-GCKiS, Kebab&Bar Jarosław Kondraciuk, Jeroniki
Park a także Soleo s.c. Zapraszamy!
red.

W Choroszczy grano w rugby

W niedzielę 14 czerwca na rzece Narew w Żółtkach rozegrano Zawody
Wędkarskie Spławikowe o Tytuł Mistrza Koła AMUR Choroszcz w kategoriach
kadet, junior i senior.
Po dwóch turach w klasyfikacji ogólnej wyniki były następujące:
I miejsce - Jarosław Kondraciuk, II - Krzysztof Janowski, III - Bogusław
Ciborowski, IV Jarosław Zieliński i V - Zenon Kondraciuk
Największą rybę złowił Bogusław Ciborowski. Organizatorzy serdecznie dziękują Stadion Miejski w Choroszczy w niedzielę 14
czerwca był miejscem ciekawego wydarzenia
sponsorowi - KEBAB & BAR Jarosława Kondraciuka za napoje i kiełbaski.
sportowego,
którego u nas jeszcze nie było.
mat. org.
Został bowiem rozegrany pokazowy mecz
rugby pomiędzy drużynami Rugby Białystok
i AZS AWF Warszawa.
W niedzielę 24 maja w Złotorii odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Bliskie
spotkania z nowościami w rolnictwie”, było ono poświęcone rutwicy Samo spotkanie przebiegło w przyjaznej
wschodniej. Zorganizowało je Koło Gminne NSZZ ”Solidarność” Rolników atmosferze i zakończyło się wynikiem 31-14 na
korzyść drużyny z Warszawy.
Indywidualnych wraz z kołem terenowym w Złotorii.
Spikerem meczu był Jacek Dąbrowski, który
przed spotkaniem, a także w trakcie jego trwania
przy pomocy Pani sędziny, a także trenerów obu
drużyn przybliżał zgromadzonym na trybunach
kibicom tajniki gry i zasad panujących w rugby.
WJ, fot. Marek Sokół

Nowości w rolnictwie

CARMEN

Spotkanie otworzył w imieniu organizatorów Ireneusz Jabłoński, Przewodniczący
struktur, odczytując list Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. prof.
nadzw. Romana Englera, Patrona Honorowego spotkania. Po oficjalnym
przywitaniu wszyscy uczestnicy przeszli na doświadczenie polowe gdzie dyrektor
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie opowiedział o rutwicy, jej
znaczeniu w żywieniu zwierząt. Rolnicy mieli możliwość zapoznania się na miejscu
z rośliną. Wielu z nich zaczęło się zastanawiać nad tym, czy nie podjąć prób we
własnym gospodarstwie. Szczęśliwie pogoda dopisała więc uczestnicy mogli przez
dłuższy czas analizować wszelkie aspekty uprawy. Kontynuacją polowej
prezentacji była prelekcja na temat „czy warto zwiększać areał rutwicy
wschodniej”. W tym panelu rolnicy dopytywali o szczegóły uprawy, wymagania
glebowe, agrotechnikę siewu, nawożenie, plonowanie i wiele innych. Niektórzy
wyrażali się sceptycznie mówiąc, że kilkadziesiąt lat temu wprowadzano jako
obiecującą nowość roślinę paszową – Barszcz Sosnowskiego, który obecnie
przysparza kłopotów i trudno jest go wyplenić, inni upewniali się, czy
przypadkiem nie jest to roślina modyfikowana genetycznie. Jak każda nowość
roślina budzi zaniepokojenie. Te wątpliwości zostały, mam nadzieję, rozwiane.
Podobne obawy towarzyszyły wprowadzaniu każdej zmiany, chociażby uprawy
kukurydzy, której 20-30 lat temu na polach praktycznie nie uprawiano, a teraz jest
bardzo popularna. Organizatorzy przedstawili film z zakładania uprawy, na którym
dokładnie pokazano kolejność wykonywanych czynności polowych i stosowane
do tego maszyny. Omówiono przydatność paszową podkreślając, że uprawa
rutwicy może przynieść plon w wysokości ok. 800 dt z hektara przy zawartości
białka ok. 25%. Podkreślono również, że jest to roślina wieloletnia, zatem
plantacje zakładane są raz na kilkanaście lat.
Wszystkim zebranym podobała się zarówno formuła, jak i organizacja spotkania,
wyrażono wolę kontynuowania „Bliskich spotkań z nowościami w rolnictwie”
poświęcając każde następne innemu zagadnieniu – o kolejnych będziemy
Państwa informowali na bieżąco.
org.

w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Piknik Rodzinny
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają na:
Piknik Rodzinny
Dawne rozrywki, gry i zabawy towarzyskie
Terminy: 12.07.2015, 26.07.2015, 23.08.2015, godz. 11.00-14.00
W programie między innymi: krokiet, wolant, ślepa babka,
strzelanie z łuku, zabawy z amorkiem, bańki mydlane, gąska, i inne
gry planszowe. Każdemu piknikowi towarzyszyć będzie inna
dodatkowa atrakcja: wykonywanie latawców, portretów techniką
konturową (shilouette), saviore vivre.
Miejsce: dziedziniec stajni
Wstęp wolny.!
W wypadku deszczu piknik zostaje odwołany
M-GCKiS zaprasza na operę CARMEN w OiFP w niedzielę 11 X br.
o 18:00. Wyjazd spod Centrum Kultury i Sportu o 17:00. Koszt
przejazdu 12 zł /os. Bilety: III strefa - normalny 67,50 zł, ulgowy
58,50 zł /rzędy XIV-XVII i balkon rz. V; II strefa - normalny 76,50 zł,
ulgowy 67,50 zł / rzędy VII-VII
Rezerwacje od 24 czerwca, tel. 857191431.

(redaktor, grafik str. 2-4, 9-12)

(redaktor, grafik str. 1, 5-8)

Natalia Szymska

,

, Emilia Kosakowska

Dyrektor Przemysław Waczyński

16.06.2015 r.

Nowy numer ukaże się 31 lipca
Zapraszamy reklamodawców - numer zamykamy 22 lipca
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Telewizja, Internet, telefon
- zawsze w atrakcyjnej cenie!
Firma „TVK-NET Chamerlińscy” dostarcza niezawodne
usługi telewizyjne oraz telekomunikacyjne na terenie miasta
Choroszcz od ponad 20 lat. W 2006 roku rozpoczęliśmy budowę
lokalnych sieci internetowych z wykorzystaniem technologii
światłowodowych, umożliwiając naszym abonentom stały,
nielimitowany dostęp do sieci Internet.
W wyniku tych prac powstały nowoczesne sieci
internetowe wybudowane w topologii gwiazdy. To znaczy, że
każdy z bloków podpięty jest bezpośrednio światłowodem do
naszego głównego serwera.
Kontynuujemy w dalszym ciągu budowę własnych
kanalizacji teletechnicznych, tak aby uniezależnić się od innych
operatorów telekomunikacyjnych, a jednocześnie dostosować
budowane magistrale światłowodowe do własnych potrzeb.
W ostatnich latach pasywne sieci optyczne stały się
najbardziej pożądanymi sieciami dostępowymi. Zaspokajają
coraz większe zapotrzebowanie na pasmo, a ich pasywna
konstrukcja nie wymaga jakiejkolwiek modernizacji po
przekształceniu w sieć nowej generacji G-P O N (ang.
Generation - Passive Optical Network). Wykorzystując
światłowody, jako medium transmisyjne, pozwalają na
świadczenie usług typu „Triple Play” o bardzo wysokiej jakości.
W związku z tym w 2014 roku zmieniliśmy technologię i
jako jedni z pierwszych na Podlasiu możemy zaoferować
naszym klientom dostęp do usług telekomunikacyjnych w
technologii G-PON.

Jesteśmy lokalnym operatorem telekomunikacyjnym co
w dobie centralizacji stanowi olbrzymią zaletę bo dzięki temu
możemy być bliżej naszych klientów i dokładnie znamy ich
potrzeby. Pozwala to również na dużo większą elastyczność
naszych ofert i możliwość każdorazowego przygotowania jej na
miarę profilu konkretnego klienta. Przy tworzeniu oferty
możemy sobie pozwolić na konkurencyjność ponieważ nasze
koszty funkcjonowania nie są tak wywindowane jak w
przypadku dużych operatorów.
Naszą dewizą zawsze było i jest inwestowanie w
najnowsze rozwiązania, renomowanych i sprawdzonych firm
o ra z b u d owa w ł a s n e j s i e c i św i at ł owo d owe j . N a sz
profesjonalizm, innowacyjność oraz skupienie naszych działań
na dostarczeniu niezawodnej usługi zaowocował z czasem
dużym zaufaniem i zadowoleniem naszych klientów.
Na rynku Choroszczańskim zaufali nam między innymi:
Urząd Gminy Choroszcz, Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Choroszczy, firma „Techmot”, Dom Pomocy Społecznej, Sklepy
spożywczo – przemysłowe, Zespół Szkół w Choroszczy, Zakład
Energetyki Cieplnej i Kanalizacji w Choroszczy oraz większość
mieszkańców bloków oraz domów jednorodzinnych.
Na co dzień jesteśmy z Wami oraz służymy pomocą oraz
radą w zakresie nowoczesnych rozwiązań telewizyjnych oraz
telekomunikacyjnych.

