Zapraszamy na pokazy makijażu
w każdą środę oraz do skorzystania
z profesjonalnego doradztwa makijażu!
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Styczeń w gminie Choroszcz pod znakiem spotkań Burmistrza z mieszkańcami
Za nami spotkania Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego z mieszkańcami naszej gminy. Chęć i potrzeba
organizowania takich wydarzeń, zarówno ze strony władz
gminy, jak i samych mieszkańców zapowiadana była podczas
ostatnich sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Spotkania
inicjowane są przez same społeczności, przez sołtysów
poszczególnych wsi, jak również radnych reprezentujących
dany okręg wyborczy. W styczniu Burmistrz Choroszczy
spotkał się z mieszkańcami Kolonii Porosły, Izbiszcz, Krupnik
oraz Kruszewa. W lutym, na chwilę obecną, zaplanowane są
spotkania z mieszkańcami Zaczerlan i Konował.
Bezpośrednie spotkania Burmistrza z mieszkańcami są
nowością w kierowaniu gminą Choroszcz. Wcześniej takich
praktyk w gminie nie było. Dobrze, że spotkania te są
organizowane, ponieważ obu stronom pozwalają bezpośrednio
się poznać i przedyskutować potrzeby oraz nurtujące daną
społeczność kwestie, ale także przedstawić plany i zamierzenia
dotyczące całej gminy czy konkretnej miejscowości. Właśnie
w takim duchu przebiegały spotkania Burmistrza Choroszczy
Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami 4 choroskich
miejscowości.

W Izbiszczach ważna okazała się kwestia rozkładu jazdy
autobusu na trasie Izbiszcze-Choroszcz, jako że miejscowość od
dłuższego już czasu cierpi na brak bezpośredniego połączenia
z miastem. W perspektywie sytuacja ma szanse zmienić się na
lepsze, opracowywane jest bowiem rozwiązanie, które
z pewnością ułatwi życie mieszkańców. W Izbiszczach
wspominano także o kwestii utwardzenia dróg na terenie wsi

oraz o odśnieżaniu dróg. Choć temat dróg jest trudny, ponieważ
zaniedbania w tym względzie sięgają w Choroszczy co najmniej
kilkunastu lat, gmina robi wszystko, by tym niedogodnościom
jak najbardziej zaradzić. Mieszkańców Izbiszcz interesowały
również rzekome opłaty za wywóz śmieci w związku z zakupem
przez gminę nowych pojemników. Te wątpliwości ukazują, że
warto organizować spotkania z mieszkańcami, by choćby
właśnie po to – bezpośrednio, „z pierwszej ręki” wyjaśnić
powstałe nieporozumienia: tzw. opłata śmieciowa, niezależnie
od dokonanych przez gminę inwestycji (zakupu i dostarczania na
posesje nowych pojemników), pozostaje niezmienna.
Ze stawkami można się zapoznać na www.choroszcz.pl, piszemy
o tym również na przedostatniej stronie „koszulki” bieżącego
numeru „Gazety w Choroszczy”. W Izbiszczach rozmawiano
także o planach uruchomienia kąpieliska na terenie miejscowości, dyskutowano również o sytuacji w oświacie. W tej
materii, z perspektywy czasu widać, że zmiany, jakie podjęto
w gminie okazały się korzystne. Tematem, jaki w Izbiszczach
poruszono podczas spotkania, była także budowa garażu dla
miejscowej OSP. Chętni uczestnicy spotkania, w szczególności
strażacy, mogli zapoznać się ze wstępnymi planami koncepcji
inwestycji.

W Porosłach Kolonii spotkanie dotyczyło przede wszystkim
rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, a także wiążącej
się z tym procesem rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Choroszczy. Istotną kwestią była też realizacja przebudowy
węzła drogowego w Porosłach – przy tej okazji mieszkańcy
Porostów Kolonii mogli bezpośrednio zapoznać się z dokumentacją inwestycji (postanowieniami, decyzjami oraz

Jaki budżet gminy Choroszcz na kolejny rok?
Każda jednostka samorządowa, także więc gmina, ustawą
określającą termin do 15 listopada starego roku, planuje
dochody i wydatki na przyszły rok. W gminie Choroszcz Radni
Miejscy podczas grudniowej sesji uchwalili budżet na 2016 rok
(Uchwała Nr XII/108/2015). O konsekwencjach jego przyjęcia,
zamierzeniach i możliwościach inwestycyjnych gminy
opowiada Skarbnik Gminy Choroszcz – Pani Maria Borodziuk.
Pani Skarbnik, budżet gminy jest istotnym narzędziem
planowania rozwoju, prawda?
Tak. Zdecydowanie. I nie wiem czy nie najistotniejszym.
Ponieważ to od struktury budżetu właśnie, czy to pojedynczej
rodziny, czy też konkretnego podmiotu (ﬁrmy czy stowarzyszenia), a także więc gminy zależą nasze możliwości inwestycyjne
i przyszłe szanse na rozwój. A tych w każdej gminie, także
w naszej Chroszczy, szczególnie potrzeba. I tu, muszę przyznać,
że absolutnie nie dziwię się, że obywatele budżetem się
interesują i żywo na niego reagują. Mają do tego pełne prawo,
tym bardziej, że wszelkie poczynania jednostki samorządowej,
także więc gminy Choroszcz powinny być transparentne. Bardzo
cieszy mnie to, że Radni Miejscy z wielką uwagą analizowali na
posiedzeniach komisji plany budżetowe i prognozę ﬁnansową
na lata 2016-2022. Myślę, że Radni Miejscy dokładnie wiedzieli
na co głosują oraz jak zaplanowane zostały dochody i wydatki na
drugi rok ich obecnej kadencji.
Jak więc wygląda budżet w gminie Choroszcz na rok 2016?
Chyba nie najgorzej. Rok 2016 ma szansę stać się rokiem
wyjściowym, tzw. bazowym do tego, abyśmy mogli realizować
w gminie Choroszcz potrzebne inwestycje.
Rok 2015 nie dawał takich możliwości?
Muszę przyznać, że nie. W 2015 rok weszliśmy bowiem ze
znacznymi zobowiązaniami – w postaci zaciągniętych kredytów

i obligacji, które w pierwszej kolejności należało uregulować.
Kiedy obejmowałam funkcję Skarbnika w marcu 2015 roku, dług
gminy wynosił blisko 14 mln zł. I cały rok 2015 poświęciliśmy na
to, aby go zmniejszyć. W takiej sytuacji nie mogliśmy pozwolić
sobie na wydatki inwestycyjne. Zresztą, rok 2015 był też o tyle
trudny, że był to okres „rozruchowy”, jeśli idzie o doﬁnansowania zewnętrzne; dopiero pod koniec 2015 roku ostatecznie
opracowano reguły przyznawania środków z PROW czy RPO.
Zatem wszyscy ci, którzy ganili nowe władze za to, że nic nie
robią, muszą wiedzieć, że – z jednej strony stan kasy gminnej
odziedziczony z poprzednich lat, a z drugiej – zewnętrzne
możliwości wsparcia, nie dawały gminie szans na rozwój –
zwłaszcza ten spektakularny, z rozmachem. Ale mimo to, nie
próżnowaliśmy. Pomimo ograniczonych możliwości ﬁnansowych, podjęliśmy szereg działań przygotowawczych (np.
przygotowaliśmy dokumentacje pod potrzebne inwestycje
strategiczne: drogowe czy budowlane), które nie są widoczne,
ale są niezbędne do zrealizowania przez nas kolejnych kroków.

mapami), a także rozwiązaniami technicznymi związanymi
z przebudową kluczowego skrzyżowania. Mieszkańcy wskazali
także na ważne dla nich kwestie doświetlenia wsi, a także
potrzebne rozwiązania komunikacyjne, dotyczące dowozu
dzieci do szkoły.
Z kolei w Krupnikach głównym tematem, jaki poruszono, były
nazwy ulic, które w perspektywie czasu pojawią się w tym
miejscu. Wprowadzenie lepszej organizacji miejscowości jest
konieczne nie tylko dla ułatwienia orientacji w terenie osobom
odwiedzającym Krupniki, ale głównie ze względu na
usprawnienie prac służb ratowniczych (np. medycznych), które
jadąc do osoby potrzebującej pomocy, przy lepszej organizacji,
szybciej dotrą na miejsce i skuteczniej podejmą konieczne
działania. Kwestią wymagającą dalszych dyskusji są nazwy
konkretnych ulic. Na ten moment żadne decyzje nie zostały
podjęte, nic nie jest przesądzone, zatem osoby chętne mogą
zgłaszać swoje propozycje do Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Choroszczy – p. Beaty Marleny Jeżerys bądź do sołtys Krupnik
– p. Anny Domaszuk. Podczas spotkania w Krupnikach
wspomniano także o rysujących się możliwościach podłączenia
gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. To będzie możliwe po
rozbudowie choroskiej oczyszczalni ścieków.
W Kruszewie spotkanie dotyczyło planów reorganizacji tutejszej
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Chodzi
mianowicie o pozostawienie w szkole oddziału przedszkola „0”
oraz klas I-III, zaś przeniesienie klas IV-VI do SP w Choroszczy.
Zmiany te są konieczne ze względu na wysokie koszta, jakie
generuje obecne utrzymanie Szkoły. Koszt przypadający na
jednego ucznia w SP w Kruszewie to ponad 25 tys. zł; w SP
w Choroszczy – to niecałe 7 tys. Gminy nie stać na ponoszenie
takich wysokich wydatków ze środków publicznych. Choć temat
jest newralgiczny, a obawy rodziców zrozumiałe, Burmistrz
zapewnił, że celem tych zmian nie jest likwidacja placówki:
szkoła w Kruszewie jest dobrem całej społeczności i jest ważnym
elementem dziedzictwa kulturowego gminy. Mimo gorącej
atmosfery, cieszy to, że dyskusja w Kruszewie była merytoryczna
i konkretna.
Przypominamy, że Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
jest gotowy do kolejnych spotkań z mieszkańcami. Osoby
zainteresowane, mogą umówić spotkanie poprzez
miejscowego Sołtysa lub Panią Sołtys albo Radnego,
reprezentującego miejscowość w danym okręgu wyborczym.
Odpowiedni termin można uzgodnić kontaktując się
z Sekretariatem Urzędu: 85 719 17 37, 85 713 22 00.
Zapraszamy!
UM
przeznaczyć na cele oświatowe i edukację opiekuńczo-wychowawczą, dalej na transport i łączność oraz na cele komunalne
i gospodarkę mieszkaniową.
A inwestycje w gminie Choroszcz? Czy w 2016 roku są na ten
cel przeznaczone środki?

Sadzę, że tak. Najbardziej cieszy mnie to, że w 2015 roku udało
nam się spłacić blisko 6-milionowy dług i utrzymać funkcjonowanie gminy na niezmiennym dobrym poziomie oraz zadbać
o jej przyszłą kondycję.

Tak. Tutaj ogólna kwota, jaką z budżetu gminy chcemy
wyasygnować na inwestycje to ponad 6 mln zł, w tym większość
tej kwoty planujemy przeznaczyć na drogi gminne. Wszyscy
bowiem wiemy, że problem dróg w gminie Choroszcz istnieje,
a dobra infrastruktura jest naszym mieszkańcom bardzo
potrzebna. W najbliższym roku funkcjonalna infrastruktura
drogowa w gminie Choroszcz to nasz priorytet. Ale nie możemy
też zapomnieć o innych sferach rozwoju gminy. W 2015 roku na
nowych zasadach zaczęły działać w gminie organizacje
pozarządowe, w tym OSP, które uzyskały jeszcze większą
podmiotowość i cieszę się, że w 2016 roku także możemy je
wesprzeć. Jednostki OSP działające na terenie gminy Choroszcz
mogą liczyć na blisko 200 tys. zł na cele inwestycyjne, zaś
podmioty działające w obszarze kultury – na ponad 100 tys. zł.
Kulturę ﬁzyczną i sport także chcemy w gminie rozwijać, nie
zapominamy też o turystyce oraz ochronie zdrowia. To oczywiście nie wszystko. Niemniej jednak udział tych wydatków
zbliża się do 20% wydatków ogółem (w podobnym okresie
w styczniu 2015 roku poziom ten sięgał 3%). Ze szczegółowymi
danymi budżetu można zapoznać się na stronie www.umchoroszcz.pbip.pl, w zakładce „Budżet”.

Jak więc budżet gminy Choroszcz na 2016 rok wygląda
w szczegółach?

Jak więc, w kilku słowach można określić bieżący budżet gminy
Choroszcz?

Otóż na 2016 rok budżet w gminie Choroszcz po stronie
dochodów planujemy na poziomie ponad 37 mln zł, a to
oznacza, że – w porównaniu do 2015 roku – obecnie planowane
dochody są większe o ponad 2 mln. Jeśli chodzi o wydatki,
w 2016 roku chcielibyśmy utrzymać je na poziomie ponad 35
mln zł; planujemy z tej kwoty spłacić kolejne raty kredytów
w kwocie prawie 2,7 mln zł – zaciągnięte w latach poprzednich.
Oprócz tego, w tej kwocie, najwięcej środków planujemy

Sądzę, że trafnym sformułowaniem byłoby powiedzenie, że jest
to budżet bezpieczny i dający sporą szansę na rozwój.
Bezpieczny, ponieważ nasze dawne długi zostały w znacznej
mierze spłacone, o czym świadczą tak istotne wskaźniki obsługi
zadłużenia, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2016-2022. A rozwojowy, ponieważ będzie on wyrażony
planowanymi w gminie inwestycjami.
UM

Czy można rozumieć, że w 2016 roku gmina Choroszcz będzie
mogła „ruszyć z miejsca”?

ZOSTAŃ MECENASEM
KULTURY!
Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy zaprasza
do wsparcia wydania płyty
Chóru Kameralnego.
Za zakup cegiełki 500 zł
oferujemy kampanię
reklamową, umieszczenie
logo na okładce płyty
i na specjalnej tablicy
darczyńców!
85 719 14 31,
kultura@choroszcz.pl

Chór Kameralny w studiu nagrań

Finał WOŚP
w Choroszczy
MAMY REKORD !!!
i
Miło jest nam poinformować iż podczas
niedzielnego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Choroszczy udało nam
się zebrać następującą kwotę:

11 291 zł 86 gr!
Z czego kwotę 10 198 zł 36 gr zebrano w wyniku
bezpośredniej kwesty i aukcji w czasie
wydarzeń towarzyszących – w kwocie mieści się
5,55 € i 1$ przeliczony na złotówki, a 1093,50 zł
uzyskano z aukcji internetowych. Za 830 zł
sprzedano biurko burmistrza Choroszczy, za
213,50 zł został wylicytowany rysunek anioła
grającego na ﬂecie Jana Matejki wg kartonu do
polichromii Kościoła Mariackiego. Kopię
wykonała Monika Tekielska-Chmielewska
techniką mieszaną na płótnie formatu 50x70

cm. Wymieniony obraz ﬁrmował I edycję
charytatywnej akcji pt. "Rozśpiewana Paczka"
dzięki której kilkadziesiąt rodzin z naszej gminy
mogły godnie spędzić ostatnie Święta Bożego
Narodzenia. Za 50 zł sprzedano reprodukcje
fotograﬁi z wystawy „Foto Walki” oﬁarowane
przez organizatorów.
Jest to najwyższa kwota do tej pory zebrana
podczas ﬁnałów WOŚP w Choroszczy.

Te n d z i e ń p r ze j d z i e d o h i sto r i i C h ó r u
Kameralnego – otóż 23 stycznia w Studio
Rembrandt Radia Białystok chór pod dyrekcją p.
Małgorzaty Olechno nagrał materiał na swoją
pierwsza płytę.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę:
wolontariuszom, darczyńcom - Piekarni
Państwa Szydłowskich, Sklepowi Chorten
Wojciech Pakuła, Przedszkolu Samorządowemu im. Jana Pawła II oraz TVK net - i Wam
mieszkańcy Choroszczy składamy serdeczne
i gorące podziękowania ze ten wspaniały wkład
w Orkiestrę. Się ma!
SZTAB WOŚP w Choroszczy

Tematem przewodnim płyty będą kolędy.
Nagranie głosów poszło bardzo sprawnie.
Obecnie trwają prace nad miksem oraz masteringiem nagrania.
aka/fot. JR

Zapraszamy na lodowisko!
od poniedziałku do piątku
od 16 do 21
w weekendy od 12 do 21

Turczyn – mamy nowe sołectwo
Miejskiej w Choroszczy. Tłumaczyli, że jako
w gminie Choroszcz! oddzielna
i mniejsza wieś od Klepacz (Klepacze
Zapraszamy na lodowisko „Biały Orlik” – jest wypożyczenie łyżew, która wynosi 5 zł. Dla
już ono otwarte od 9 stycznia. W związku z najmłodszych dzięki Burmistrzowi i Urzędowi
otwarciem lodowiska zmieniają się godziny Miejskiemu w Choroszczy zostały zakupione
„misie” do nauki jazdy na łyżwach, których
otwarcia całego obiektu „Orlik”.
wypożyczenie jest bezpłatne.
W porównaniu do lat poprzednich nastąpią Zapraszamy wszystkich amatorów jazdy na
zmiany w cenniku: bezpłatny wstęp mają osoby łyżwach na świeżym powietrzu! Lodowisko
do 18 lat, a także emeryci i renciści – dla jest otwarte od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16 do 21 i w weekendy od 12
pozostałych osób cena biletu wstępu to 5 zł.
WJ
Dla wszystkich obowiązuje jednakowa opłata za do 21.

Reklama
na stadionie
ZOBACZY JĄ CAŁA CHOROSZCZ!

Zapraszamy do umieszczania reklam na
terenie Stadionu Miejskiego w Choroszczy
i obiektu „Orlik”. Cena: 50 zł za m kw.
85 719 14 31 i 725 357 788,
e-mail: sport@choroszcz.pl lub w siedzibie
M-GCKiS przy ul. H. Sienkiewicza 29.

liczą 1638, a Turczyn jedynie 21 mieszkańców),
nie mają wpływu na to, co się u nich dzieje, nie
korzystają z funduszu sołeckiego czy innych form
wsparcia, lecz przede wszystkim, że są pomijani
w dostępie do informacji oraz uczestnictwie
w życiu sołectwa i całej gminy. Tymczasem chcą
być czynnym podmiotem gminnej wspólnoty
samorządowej.
Radni Rady Miejskiej na poważnie potraktowali
postulaty mieszkańców i podczas obrad RM 12 V
2015 r. większością głosów zdecydowali o przystąpieniu do procedury utworzenia sołectwa
Turczyn. Proces ruszył.
O odłączenie się od Klepacz mieszkańcy Turczyna Podczas Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy
apelowali od stycznia 2015 roku w oﬁcjalnych 4 września 2015 r. (Uchwałą Nr IX/83/2015)
ciąg dalszy na str. 2 ->
pismach oraz wystąpieniach na sesjach Rady podjęto decyzję...
Głośnym echem w regonie odbiła się batalia
pomiędzy mieszkańcami pragnącymi odłączyć
się od Supraśla i utworzyć gminę Grabówkę.
Decyzją władz państwa nowa gmina nie
powstanie. Tymczasem w Choroszczy tendencje
są zupełnie przeciwne: tu, w ostatnich miesiącach powstało nowe sołectwo – Turczyn.
Niedawno miejscowość wybrała też swojego
przedstawiciela – sołtysa. Został nim p. Jacek
Czaczkowski. Cały proces od początku do końca
przebiegał na wniosek miejscowej społeczności
oraz przy głównym jej udziale i zaangażowaniu.
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Z Paraﬁi Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy
10 lutego - Środa Popielcowa. Wkraczamy w Wielki Post - czas nawrócenia i pokuty. Msze Św.
z obrzędem posypania głów popiołem o 7.00, 9.30, 11.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post - nie ma dyspensy.
11 lutego, godz. 18.00 - Światowy Dzień Chorego, Msza Święta z udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych
12 - 14 lutego - XVII Rekolekcje Trzeźwościowe, kaznodzieja o. kapucyn z Ośrodka
Apostolstwa w Zakroczymiu, zaprasza Klub Abstynenta Wolność. Program:
12 lutego, godz. 17:30 - Droga Krzyżowa
18:00 - msza święta
19:30 - spotkanie otwarte w Klubie Abstynenta Wolność
(ul. Sienkiewicza 29, I piętro, wejście od strony placu zabaw)
13 lutego, godz. 17:30 - Różaniec
18:00 - msza święta
19:30 - spotkanie otwarte w Klubie Abstynenta Wolność
(ul. Sienkiewicza 29, I piętro, wejście od strony placu zabaw)
14 lutego, godz. 17:30 - Gorzkie Żale
18:00 - msza święta
19:30 - podsumowanie rekolekcji w kościele
19 lutego, godz. 18.00 - Miejska Droga Krzyżowa ulicami: Branickiego, Sienkiewicza, Lipową,
Mickiewicza, Rynek 11 listopada; prowadzą przedstawiciele miejscowości z naszej paraﬁi
13 - 15 marca - rekolekcje Wielkopostne kaznodzieja franciszkanin, o. dr hab. Paweł Warchoł
z klasztoru w Niepokalanowie

Pomoc prawna w Choroszczy zupełnie za darmo Podatnicy choroscy mają Stacja BiKeR-a
Przypominamy, że od 1 stycz- niektórych osobach będących Nieodpłatna pomoc prawna
indywidualne konta bankowe odbudowana
nia 2016 r. w Choroszczy oﬁarami represji wojennych NIE OBEJMUJE spraw:
działania Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej. Choroski
punkt prowadzony jest przez
f u n d a c j ę „ S P E S A LV I ”
(organizację pozarządową
wyłonioną w otwartym
konkursie ofert) i pomoc
prawna udzielana jest tam
przez adwokatów.
Punkt zlokalizowany jest
w Choroszczy przy ul. H.
Sienkiewicza 42, tel.: 85 722
26 80.
Nieodpłatna pomoc prawna
świadczona jest w następujących dniach i godzinach:
w poniedziałki: 11.00-15.00,
wt.-pt.: 9.00-13.00.
Zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie ﬁzycznej:
- której w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie
się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej (na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej) i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
lub
- która posiada ważną Kartę
Dużej Rodziny, (o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny),
lub
- która uzyskała zaświadczenie, (o któr ym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz

i okresu powojennego), lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, (o którym mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa), lub
- która nie ukończyła 26 lat, lub
- która ukończyła 65 lat, lub
- która w wyniku wystąpienia
klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniesienia
straty.
Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
- poinformowanie osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających
na niej obowiązkach, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporząd ze n i u p r o j e k t u p i s m a
w sprawach, o których mowa
w pkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się
p o stę p o wa n i u p r zygo to wawczym lub sadowym i pism
w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym,
lub
- sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.
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- podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
- z zakresu prawa celnego,
dewizowego i handlowego,
- związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
UM

Turczyn...

Od 1 stycznia 2016 r. każdemu
podatnikowi w gminie
Choroszcz zostały nadane
indywidualne konta
b a n ko w e . S ł u ż ą o n e d o
d o ko n y w a n i a p ł a t n o ś c i
podatków lokalnych. Jaki jest
cel wprowadzenia tych
zmian? Kwes e te, w miniwywiadzie wyjaśnia
B u r m i s t r z C h o r o s zc z y –
Robert Wardziński.

ciąg dalszy ze str. 1
o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych w sprawie odłączenia wsi Turczyn od sołectwa Klepacze i utworzenia
nowego sołectwa Turczyn.
Konsultacje trwały w dniach 317 XI 2015 r. W konsultacjach
udział wzięło 75 osób (na 1294
u p raw n i o nyc h d o g ł o s o wania), oddano 63 głosy
ważne, wśród których 58 osób
(92% głosów ważnych) opowiedziało się za odłączeniem
miejscowości Turczyn od sołectwa Klepacz. W rezultacie,
decyzją Rady Miejskiej
w Choroszczy w dn. 27 XI 2015
r. (Uchwała Nr XI/103/2015)
utworzono na terenie Gminy
Choroszcz sołectwo Turczyn.
21 stycznia b.r. zaś, podczas
zebrania wiejskiego, społeczność Turczyna wybrała swojego przedstawiciela. Sołtysem
wsi został Pan Jacek Czaczkowski.
Nowo wybranemu sołtysowi
i całej społeczności życzymy
samych sukcesów oraz aktywnego współtworzenia rozwoju
Turczyna i całej gminy oraz
rozkwitu.
UM

D l a c ze g o U r z ą d M i e j s k i
w Choroszczy wprowadził
takie zmiany?
Burmistrz Choroszczy, Robert
Wardziński: Indywidualne
konta bankowe są standardem
we wszystkich większych
miastach i instytucjach, które
świadczą usługi rozliczeniowe
dla miejscowej ludności.
System polega na tym, że
każdy płatnik regulujący swoje
zobowiązania wobec gminy,
otrzymuje indywidualne, tylko
mu dedykowane konta
bankowe. Raz otrzymane, nie
będą ulegały zmianie.
Na czym więc polegają
zmiany?
Jeżeli nasi podatnicy zobligowa n i s ą d o re g u l o wa n i a
zobowiązań podatkowych
wobec gminy i otrzymują
więcej niż jedną decyzję
wymiarową, wynikającą
z tego, że posiadają współwłasność z kimś innym (są
współwłaścicielami np.
gruntu, drogi, budynku czy
lasu itd.), powinni dokonywać
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płatności na odrębnych nume- Informujemy, iż po sylwestrorach rachunków bankowych.
wym uszkodzeniu terminala
BiKeR-a w Choroszczy, stacji
Skąd podatnicy mogą wziąć te została już naprawiona.
numery?
Co prawda, BiKeR wraz
Numery te zostały podane z wypożyczalnią rowerów
podatnikom Gminy Choroszcz, rusza dopiero od wiosny, ale
zarówno osobom prawnym, zgodnie z zapowiedziami
jak i ﬁzycznym, w przesyłanych przedstawicieli Nextbike,
w lutym b.r. przez Urząd który jest właścicielem stacji,
decyzjach. Każdy podatnik została ona przywrócona do
zo b o w i ą za ny d o za p ł a t y pierwotnego stanu.
podatku od nieruchomości, Stacja BiKeR nr 8531 została
leśnego czy rolnego, otrzymał zniszczona w dniu 31.12.2015
indywidualną decyzję oraz w godzinach wieczornych w
o d d z i e l n y n u m e r ko n t a wyniku kolizji drogowej. Straty
bankowego.
oszacowano na 14 tys. zł.
Sprawę bada Policja.
Czy zmiany te są potrzebne?
red
Tak. Zdecydowanie. Dzięki tej
zmianie, wpłaty uiszczane do
Urzędu Miejskiego w Choroszczy będą automatycznie
„rozksięgowywane”, czyli
księgowane na odpowiednie,
odrębne zobowiązania.
Takie działanie usprawni nam
wiele czynności, np. pomoże
przyspieszyć zwracanie podatnikom powstałych nadpłat
podatku lub też uniknąć pomyłek związanych np. ze zbieżnością nazwisk osób płacących
podatki za współwłasność.
Wprowadzane zmiany wymagają od podatników przyzwyczajenia się do nowego systemu i nowych zasad funkcjonowania.
Liczymy na to, że wprowadzane w gminie usprawnienia
zostaną przez mieszkańców
przychylnie przyjęte.
UM

Ślubowanie
ławników
18 XII w Sądzie Rejonowym
odbyło się ślubowanie i szkolenie ławników wybranych na
kadencję 2016-2019. Wśród
uczestników obecni byli także
ławnicy z gminy Choroszcz.
Podczas szkolenia zapoznali
się z procedurami oraz otrzymali legitymacje. W trakcie
spotkania odbyły się także
wybory do Rady Ławniczej.
Miło jest nam poinformować
iż jednym z członków Rady
została pani Barbara Wiszowata reprezentująca gminę
Choroszcz. W kadencji 20162019 ławnicy zostali powołani
do orzekania w IV i V Wydziale
Rodzinnym i Nieletnich oraz
w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
aka

Wydawca: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, Dyrektor: Przemysław Waczyński
Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 27.01.2016 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bądź treści
komercyjnych bez podania przyczyny, prawo do korekty, łamania, skracania,
zmiany tytułów i nadawania śródtytułów, redakcja nie odsyła nadesłanych
materiałów i nie odpowiada za treści komercyjne publikowane w wydaniu oraz
zamieszczone inserty (wkładki).
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Wspieraj kulturę
zostań wolontariuszem!
Jeśli chcesz przeżyć niesamowita przygodę i mieć wpływ
na kształt wydarzeń, które organizuje Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zostań
wolontariuszem! Jeżeli interesujesz się kulturą,
sportem, sztuką, chcesz poznać wielu ciekawych ludzi,
zdobyć doświadczenie przy organizacji wydarzeń
kulturalnych i sportowych to czekamy właśnie na Ciebie.
Wolontariat w Centrum-Kultury i Sportu w Choroszczy to
nie tylko praca przy organizowanych przedsięwzięciach,
ale również szansa na realizowanie własnych projektów
kulturalnych i sportowych oraz możliwość włączania się
w akcje charytatywne.

Wolontariuszem w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy może zostać każda osoba, która
ukończyła 13 lat. Liczymy na młodzież, osoby dorosłe oraz
seniorów. Każdy jest mile widziany, razem możemy
więcej.
Wystarczy jedynie wypełnić ankietę zamieszczoną na
stronie h p://www.kultura.choroszcz.pl lub dostępną
w biurze ośrodka oraz przyjść na krótką rozmowę. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr
telefonu 791 696 160 lub mailowy kultura@choroszcz.pl.
Koordynatorem wolontariatu w Centrum Kultury i Sportu
jest Adam Kamieński, wieloletni wolontariusz
i społecznik.
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www.luftkominki.pl
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tel. 601277008
luftkominki@wp.pl

kominki grzewcze
kominki tradycyjne
kuchnie kaflowe
piece kaflowe
kominki ogrodowe
z wędzarnią i grillem
ZBIÓRKI KRWI

GMINA KULTURA KOMUNIKATY

niedziela 7 lutego 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz
niedziela 6 marca 9:00-13:00
Plac dra Z. Brodowicza, Choroszcz

Uwiecznione w kadrze:

Trzech Króli
fot. Jacek Romanowski

Jasełka w Barszczewie
fot. NN, prawdopodobnie Pani z grupy „Sów”
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Dzień Babci i Dziadka

V Międzyszkolny Konkurs
Kolęd i Pastorałek
13 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Kruszewie już
po raz piąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych
z Tykocina, Złotorii, Choroszczy i Kruszewa. Tradycyjnie
patronat nad Konkursem objął Burmistrz Choroszczy, który
zasponsorował nagrody i upominki uczestnikom.
W jury zasiadali: ks. Wojciech Trzaska-prowadzący scholę
„Winnica”, przyjaciel szkoły; Pan Karol Konrad Masztalerzorganista w paraﬁi katedralnej, opiekun scholi „Boże echo”,
autor tekstów wielu piosenek religijnych; Pani Dorota Pękacka organistka w paraﬁi Konowały; Pani Alina Trypuz - przewodnicząca Zespołu ludowego „Narwianki.”
W radosny, kolędowy klimat wprowadziła zgromadzonych na
sali, wystrojona w stroje ludowe klasa I ze Szkoły w Kruszewie,
która wykonała pastorałkę „Jam jest Dudka”.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie klas 0 i I-III. Podczas przerwy
uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście pokrzepili siły
pysznym ciastem przygotowanym przez rodziców naszej Szkoły.
Następnie odbyły się przesłuchania uczniów z klas IV-VI.
Komisja nagrodziła następujące osoby:
W kategorii klas „0”
I miejsce – Filip Dziejma (SP Kruszewo)
Wyróżnienie – Wiktoria Klim (SP Kruszewo)
W kategorii klas I-III
I miejsce – Kamila Jabłońska (SP Tykocin)
II miejsce – Melania Helena Postlep (ZS w Choroszczy)
III miejsce – Weronika Kociakowska (SP Kruszewo)
Wyróżnienia: Martyna Nowicka (SP Złotoria), Joanna Gogol (ZS
w Choroszczy)
Rozalia Gaweł (ZS w Choroszczy), Weronika Radłowska (SP
Kruszewo)
Kamil Dębowski (ZS w Choroszczy)
W kategorii klas IV-VI
I miejsce – Emilia Kalicka (SP Złotoria)
II miejsce – Justyna Cieśluk (SP Kruszewo)

III miejsce – Aniela Popko (ZS w Choroszczy)
Wyróżnienie: Augustyn Horodeński (ZS w Choroszczy)
W tym roku po raz pierwszy została przyznana Nagroda
Publiczności. Wszyscy zgromadzeni na sali głosowali na swego
faworyta. Najwięcej głosów, (bo aż 32) zdobyła Justyna Cieśluk,
z klasy V ze szkoły w Kruszewie. Dziewczynka śpiewała kolędę
„Nie było miejsca dla Ciebie”.
Cieszymy się, że nasz konkurs cieszy się tak wielką popularnością wśród społeczności szkolnych naszej gminy i nie tylko.
Kiedy śpiewamy kolędy to wychwalamy wielką miłość Boga do
człowieka, rozgłaszamy Jego wielkie cuda, dzielimy się radością,
uśmiechamy się do siebie i tworzymy wspólnotę. Podtrzymujemy również piękną tradycję śpiewania kolęd i pastorałek .
Serdeczne podziękowania składamy osobom, dzięki którym
nasz konkurs może się odbywać.
Przede wszystkim Panu Burmistrzowi Robertowi Wardzińskiemu, nauczycielom, opiekunom i rodzicom, którzy przygotowują
uczniów do konkursu, naszej Pani Dyrektor – Elżbiecie Marek,
która ufundowała nagrodę publiczności; rodzicom naszej
szkoły – za pyszne ciasta i wszystkim, którzy pomagali
w przygotowywaniu tej uroczystości.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Do zobaczenia
w przyszłym roku!!!
Katarzyna Cieśluk

Choinka w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy
11 stycznia przedszkole zmieniło się nie do poznania. Zamiast
przedszkolaków w salach pojawiły się wróżki, czarodziejki,
piękne księżniczki, mężni wojownicy, rycerze, batmani i wiele
innych baśniowych postaci. Stało się to za sprawą zabawy
karnawałowej, na której mogliśmy się świetnie bawić, tańczyć
i brać udział w wielu konkursach. To niezwykle ważne wydarzenie w naszej przedszkolnej społeczności.
Po wspólnej zabawie na dzieci czekała jeszcze jedna atrakcja –
paczki od Świętego Mikołaja. Bal karnawałowy to stary
przedszkolny zwyczaj, który na lata zapada w naszej pamięci.
Ten dzisiejszy, w wyjątkowo zimowej aurze na pewno również
na długo pozostanie w pamięci naszych małych przedszkolaków.
Małgorzata Hubbell

Jasełka w klasach I - III

22 grudnia w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Przygotowały je panie ze świetlicy szkolnej wraz z dziećmi, które
uczęszczają na zajęcia teatralne.
Co roku uczniowie przypominają tradycje Bożego Narodzenia
oraz śpiewają kolędy i pastorałki. Po obejrzeniu jasełek
wicedyrektor Grażyna Kopaczewska wręczyła nagrody uczniom,
którzy brali udział w konkursie na „Na najpiękniejszą szopkę
podlaską” przygotowanym przez Edytę Kondraciuk i Rafała
Popko i konkursie recytatorskim „Jesień w poezji polskich
poetów” zorganizowanym przez Izabelę Pęza i Marzannę
Szumkowską. Dziękujemy wszystkim sponsorom za
ufundowanie nagród a uczniom klas I -III za uczestnictwo w tych
konkursach.
M. Szumkowska

Przedszkolakiem dobrze być!
W grudniu odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka w Oddziale w Barszczewie w grupie Żabek. To szczególnie
ważne wydarzenie dla dzieci. Przygotowania trwały od
początku roku przedszkolnego.
Nasze trzylatki pięknie śpiewały, recytowały wiersze i tańczyły.
Był to dla niektórych pierwszy tak ważny debiut przed szersza
publicznością. Wszystko poszło zgodnie z planem, a mali artyści
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po części artystycznej nastąpił akt pasowania przez Panią
Dyrektor, wręczenie dyplomów oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci. To wydarzenie z pewnością
zostanie w pamięci naszych Maluchów i poprzez fotograﬁe
będzie wspominane przez wiele lat.
Anna Białobłocka

Kochani Dziadkowie jeszcze
raz składamy Wam
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i pociechy
z nas – Waszych wnuków.

słuchacie wierszy i piosenek,
kiedy uśmiechacie się do nas
widząc jak dla Was pięknie
tańczymy.

Dziękujemy Wam, że zaszczyciliście nas swoją obecnością
na akademiach przygotowanych z okazji Dnia Babci i
Dziadka w naszym przedszkolu. To naprawdę niezwykłe
przeżycie widzieć wzruszenie
w Waszych oczach kiedy

Przedstawieniem chcieliśmy
Wam - Kochane Babice
i Dziadkowie - jeszcze raz
p o d z i ę ko w a ć z a t o , ż e
jesteście i tak bardzo nas
kochacie.
Przedszkolaki z Przedszkola
Samorządowego
w Choroszczy

Zdążyć przed
Jasełka
w Klepaczach gwiazdką
18 grudnia odbyły się jasełka
i s p o t ka n i e o p ł at ko w e
połączone z warsztatami
plastycznymi w o. przedszkolnym w Klepaczach.
Każde dziecko było przebrane w stroje wykonane przez
rodziców i panie z przedszkola (pastuszkowie,
aniołki, Józef, Maryja).
Dzieci podczas przedstawienia recytowały swoje role
oraz śpiewały kolędy i pastorałki.
Po części artystycznej został
przeczytany fragment z Pisma Świętego o Narodzeniu
Bożym, następie wspólne
łamanie się opłatkiem
i życzenia wesołych Świąt.
Ko l e j ny m k ro k i e m p r zy
symbolicznym poczęstunku
świątecznym były wspólne
warsztaty plastyczne dla
rodziców i dzieci.
Ich efektem było wykonanie
wieńców i stroików świątecznyc h z w y ko r zysta n i e m
różnych technik plastycznych, w zależności od wyboru. Rodzice mogli odkryć
skrywane talenty, a efekty
przyniosły zadowolenie
i radość wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Rodzicom
za pomoc w zorganizowaniu
spotkania.
AS

Zgodnie z tradycją, przed
Świętami Bożego
Narodzenia, w Szkole
Podstawowej im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Kruszewie
odbyło się spotkanie
opłatkowe. Udział w nim
wzięli zaproszeni goście –
pan Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, pan
radny M. Kosakowski, ksiądz
Proboszcz B. Kieżel, emerytowani nauczyciele i cała
społeczność szkolna.

W świąteczny nastrój
wprowadziły nas współczesne jasełka pt. „Zdążyć
przed pierwszą gwiazdką”.
Przedstawienie pokazało
odwieczną walkę dobra ze
złem, jaka toczy się w człowieku.
W szaleństwie przedświątecznych zakupów, sprzątania, gotowania, dopadają nas
złe duchy, które powodują
kłótnie i nieporozumienia
w naszych domach.
A przecież czekamy na narodzenie Syna Bożego i chcemy,
aby narodził się w naszych
rodzinach. Stąd wielki wysiłek, jaki wkładają aniołowie,
by pojednać ludzi ze sobą.
Rodzinie z naszych szkolnych
jasełek udało się pokonać zło.
„Triumf niebios, moi mili”,
takimi słowami anioł podsumował walkę dobra ze złem.
A na zakończenie jasełek
zadał pytanie do wszystkich
zgromadzonych na Sali „Nim
mury tej Sali opuścicie,
zapytajcie samych siebie czy
Wy też zdążycie?”
Katarzyna Cieśluk

„Gazeta w Choroszczy”

EDUKACJA KULTURA
17 grudnia 2015r. odbył się
w naszym przedszkolu cykliczny konkurs piosenki świątecznej ph. „Kolęda
przedszkolaka”. Konkurs
prowadzony był przez panią
Dorotę Sawicką. Dzieci
występowały w dwóch
kategoriach wiekowych: 3-4
latki i 5-6-latki. Były one
oceniane przez jury
w składzie: pani dyrektor
Bożena Lenczewska, pani
Elżbieta Korolczuk i pani
Kamila Ostrowska.

21 grudnia 2015 r. w Zespole
Szkół w Choroszczy odbył się
konkurs recytatorski pt.
„W i e r s z e k s i ę d z a J a n a
Twardowskiego”.

W grupie młodszej pierwsze ciom. Jest to dla dziecka nie
miejsce zajęła Małgorzata lada wyzwanie stanąć przed
M i ku l s ka , d r u g i e Ka m i l a całym przedszkolem i samoOkruszko, trzecie zespół dzielnie zaśpiewać piosenkę.
maluszków w składzie Łukasz Jesteśmy dumni z naszych
Miastkowski, Oliwia Cho- małych przedszkolaków i żywańska i Martyna Lipska. czymy im dalszych sukcesów
Wyróżnienie w tej kategorii w Nowych Roku.
traﬁło do Adama Krawczuka.
Gratulujemy wszystkim dzieMałgorzata Hubbell
Dorota Sawicka

Parada Postaci Literackich w Zespole Szkół
W dniach 14 i 15 grudnia
w szkole odbyła się „Parada
postaci literackich” – impreza
czytelnicza, której celem było
rozbudzenie zainteresowań
czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży.
Zarówno uczniowie szkoły
podstawowej jak i gimnazjaliści podjęli zaproszenie do
wspólnej zabawy. Oryginalnymi przebraniami za postacie
literackie udowodnili, że mają
ogromne pokłady kreatywności, pomysłowości, a także
poczucia humoru i dystansu
do siebie.
Szkoła przeobraziła się w literacką krainę pełną przeróżnych bohaterów z bajek, baśni
i powieści… Każda z klas
zaprezentowała postacie
z różnych utworów literackich,
a także przygotowała plakaty
promujące czytanie książek.

W konkursie wzięło udział 58
dzieci, ze Szkoły Podstawowej
w Choroszczy, Złotorii oraz
Kruszewa, a także młodzież
z Gimnazjum w Choroszczy.
Ozdoby wykonane przez dzieci
są bardzo ładne, wykonane
z różnych materiałów oraz
w różnej formie np. bombki,
łańcucha, aniołka czy gwiazdy .
Wszystkie prace zostały zawieszone na dużej choince, która
była elementem dekoracji
świątecznej na opłatku wigilijnym 18 grudnia w Centrum
Kultury w Choroszczy.
Jury nagrodziło następujące
osoby:
W kategorii szkoła
podstawowa kl. I-III:
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Został przygotowany przez
nauczycieli bibliotekarzy – p.
Walentynę Litwin i p. Irenę
Słomińską oraz nauczyciela
języka polskiego p. Anetę
Horodeńską. W konkursie brali
udział uczniowie klasy V i VI
Szkoły Podstawowej oraz
uczniowie gimnazjum.
Recytowali wiersze znane
i mniej znane, napisane przez
k s i ę d za Twa rd o w s k i e g o .
Konkurs charakteryzował się
wysokim poziomem, uczestnicy w swój występ włożyli
d u ż o „ s e r c a ”. K o m i s j a ,
oceniająca uczniów, brała pod
uwagę pamięciowe
opanowanie tekstu, sposób
interpretacji prezentowanego
utworu oraz ogólne wrażenie
artystyczne.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Aniela Popko kl. V c
i Dominika Jacejko kl. VI b
II miejsce: Izabela Pawilcz kl. V
b i Amelia Szumska kl. VI b
III miejsce: Eliza Galicka kl. V a
i Rozalia Teresa Postlep kl. V a
Wśród uczniów gimnazjum
wyróżnienie zdobyła Marta
Gryg kl. II c
Irena Slomińska
Walentyna Litwin
Aneta Horodeńska

W niedzielę 31 stycznia 2016
ro k u w ś w i e t l i c y O S P w
Klepaczach odbyła się 25
zabawa choinkowa dla dzieci.

Karnawał to wspaniały okres,
przepełniony muzyką i zabawą,
a także nieodłączny element
dzieciństwa. Ważnym wydarzeniem tego okresu są bale
Przybyli na nią zaproszeni karnawałowe.
goście i sponsorzy, dyrektor MGCKiS w Choroszczy, Przemy- Taki właśnie bal odbył się 24 I
sław Waczyński, kierownik w świetlicy wiejskiej w BarszczeBiblioteki Publicznej Elżbieta wie. W niezwykle pomysłowych
Wróblewska, radni z Klepacz, i zabawnych strojach zawitały do
Wiole a Kowieska i Piotr świetlicy dzieci w wieku przedDojlida, sołtys wsi Klepacze szkolnym i szkolnym.
Jerzy Wójcik.
W karnawałowy nastrój wproSerdeczne podziękowanie za wadzili nas animatorzy z zespołu
wsparcie ﬁnansowe należą się ,,Co Nieco”. Przy rytmach wesołej
także wszystkim uczestnikom i skocznej muzyki, rozpoczęły się
zabawy sylwestrowej w Klepa- kolorowe korowody i pląsy,
czach. Bardzo dziękuję w imie- przeplatane ciekawymi konkurniu dzieci. O dobrą zabawę dbał sami i zabawami.
teatr CO NI ECO. Było dużo Na parkiecie pojawili się również
konkursów, tańców solo i z ro- rodzice, którzy przy dźwiękach
dzicami. Prawie wszystkie znanych przebojów bawili się
d z i e c i n a b a l p r z y b y ł y razem ze swoimi pociechami.
w pięknych strojach karnawało- Bogaty program zabaw i konkurwych.
sów dostarczył wielu radości
Podczas przerw na złapanie i przeżyć małym uczestnikom
oddechu dzieci miały zapew- balu.
nione picie i słodycze. Po około Impreza została uwieńczona
dwóch godzinach zabawy wizy- słodkim poczęstunkiem.
tę złożył Mikołaj z workami
pełnymi słodkich paczek. M-GCKiS w Choroszczy przy
Wystarczyło dla wszystkich współpracy z Filią Biblioteczną w
uczestników zabawy. Serdecz- Barszczewie oraz Radą Sołecką
nie dziękuję wszystkim, którzy wsi Barszczewo, dołożyli starań,
pomogli uwierzyć dzieciom aby ten dzień przyniósł wiele
w istnienie Mikołaja.
uśmiechów na twarzach dzieci.
Mieczysława Wysocka
Filia Biblioteczna
w Klepaczach

Małgorzata Świszcz
Filia Biblioteczna
w Barszczewie

Koncert kolęd Chóru Kameralnego
Klasy IV – VI wysłuchały też
wierszy o Świętym Mikołaju,
które wyrecytowali laureaci
konkursu recytatorskiego
z klas IV – V – „Witaj Święty
Mikołaju” i wzięli udział
w konkursie o książkach.
Imprezę przygotowali nauczy-

W niedzielę 10 I w kaplicy szpitalnej odbył się koncert kolęd Chóru
Kameralnego pod batutą p.
Małgorzaty Olechno. Zaśpiewał
on kolędy w ciekawym
opracowaniu między innymi
p r zez p . Ł u ka sza O l e c h n o .
Słuchacze gromkimi brawami
nagrodzili występ.
Jacek Romanowski

ciele bibliotekarze: Walentyna
L itwin , Iren a Sło miń ska,
wychowawcy i uczniowie klas
IV – VI Szkoły Podstawowej i I –
III Publicznego Gimnazjum
i nauczyciel języka polskiego ze
Szkoły Podstawowej, Aneta
Horodeńska.
ZS

Konkurs na ozdobę choinkową
Dnia 15 grudnia 2015 r.
w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na
ozdobę choinkową. Dzieci
miały za zadanie wykonać
ozdobę choinkową, którą
można zawiesić na choince.

gazeta.choroszcz.pl

Bal w...
Mikołaj
Konkurs
recytatorski w Klepaczach Barszczewie

Kolęda przedszkolaka

W grupie starszej pierwsze
miejsce zajęła Weronika
Księżopolska, drugie Gabriela
Komła i trzecie Maria
Puciłowska. Wyróżnienia
traﬁły do Tomasza Malinowskiego, Natalii Kopczews k i e j i Z u za n ny C h a ń ko .
Za udział dyplomy i nagrody
otrzymali również Adam
Krawczuk i Julia Jurczuk.

nr 154

Opłatek Rytmów Czasu... i koncert kolęd

I miejsce – Weronika Sarnacka
(Choroszcz)
II - Julia Grzybko (Choroszcz)
III - Gabriela Cieśluk
(Kruszewo)
Wyróżnienia: Magda Starzec
(Złotoria) i Mateusz
Sidorowicz (Choroszcz)
Kategoria gimnazjum:
I - Zuzanna Siemieniuk
II - Patrycja Sokół
III - Gabrysia Wardzińska
Wyróżnienia: Julia Komar
i Jakub Laszczkowski
Gratulujemy !
W kat. szkoła podstawowa kl.
IV-VI:
I – Zuzanna Grądzka
(Kruszewo)
II - Magdalena Wiśniewska
(Złotoria)
I I I - Kasia Mierzejewska
(Złotoria)
Wyróżnienia: Amelia
Ramotowska (Choroszcz)
i Julia Pogorzelska (Złotoria)

Kierownik biblioteki
Elżbieta Wróblewska,
fot. WJC

We wtorkowy wieczór 22
grudnia w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy odbyło się
spotkanie opłatkowe zespołu
wokalnego Rytmy Czasu.
O b o k d z i e c i i m ł o d z i eży
obecnie tworzącej znaną
i lubianą grupę przy wspólnym
stole zasiedli goście –
przyjaciele Rytmów Czasu.
Przybył Robert Wardziński –
burmistrz Choroszczy, był też
ks. Sebas an Sum oraz

Przemysław Waczyński –
dyrektor Centrum Kultury
i Sportu.
Młodzi ludzie sami przygoto wa l i s p o t ka n i e , a p o d
czujnym okiem Jerzego
Tomzika zostały pięknie zaśpiewane kolędy i pastorałki.
Nie zabrakło składania życzeń,
wśród których chyba najczęściej padało życzenie
rozśpiewanego 2016 roku, do
czego i nasza redakcja zachęca.

Tematem koncertu były kolędy
i pastorałki. Młode wokalistki
i wokaliści obdarzyli licznych
słuchaczy szczelnie wypełniających aulę pięknym śpiewem.
Gromkie brawa były zasłużone!

WJC

red.

W sobotni wieczór 30 stycznia
grupa wokalno-estradowa
Rytmy Czasu pod dyrekcją
Jerzego Tomzika (fot. powyżej)
koncertowała w auli M-GCKiS
w Choroszczy.
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KULTURA

Choinka Miejska w Centrum Kultury i Sportu

Pamiętamy o powstaniu styczniowym

W sobotę 16 stycznia, późnym
popołudniem, Centrum
Kultury i Sportu zamieniło się
w fantazyjną krainę bajek.

Są wydarzenia, bohaterowie
i opowieści przekazywane
z pokolenia na pokolenie
świadczące, iż Polakiem się
nie bywa, ale jest trwale.
Przykładem takiej wierności
narodowi i ojczyźnie, wierności po grobową deskę są
powstańcy styczniowi.

Z a p ro s ze n i e n a C h o i n kę
Miejską przyjęły najznakomitsze postaci m.in. księżniczki, czarownice, Spider –
Man, pszczółka Maja, smok
i strażacy. Zabawę prowadził
białostocki „Teatr dla dzieci
CoNieco”.
Wszystkie dzieci miały okazję
wziąć udział w rozmaitych
konkursach i tańcach. Na zakończenie imprezy, przywołany głośnym chórem, pojawił
się Mikołaj, który osobiście

wręczył każdemu dziecku
paczkę ze słodkościami.
Cieszymy się z tak licznego
przybycia, wspaniałej zabawy
wszystkich naszych drogich
młodszych i nieco starszych
gości i dziękujemy Urzędowi
Miejskiemu w Choroszczy za

ufundowanie podarunków.
Jednocześnie zapraszamy na
inne familijne wydarzenia
o rga n i zowa n e w n a szy m
Centrum przez cały rok.
Olga Szutkiewicz

Spotkanie opłatkowe przyjaciół kultury
W piątek 18 grudnia w auli
MGCKiS odbyło się spotkanie
wigilijne pracowników
i przyjaciół kultury.
Swoją obecnością zaszczycili
nas m.in: Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy, ks.
Leszek Struk – proboszcz
choroszczańskiej paraﬁi,
Małgorzata Bil-Jaruzelska –
dyrektor Domu Kultury
w Bielsku Podlaskim, Mariola
Wojtkiewicz z Zakładu Kulturoznawstwa Uniwersytetu
w Białymstoku, Mariusz
Wróbel prezes Z E C W iK
Choroszcz, Andrzej Budnik –
dyrektor Banku Spółdzielczego
w Choroszcz, Radni Rady
Miejskiej w Choroszczy oraz
wielu przyjaciół kultur y.
Podczas uroczystego wieczoru
na scenie swoimi wersjami

kolęd uraczyli nas: schole –
dziecięca i młodzieżowa,
uczniowie szkoły gitary i perk u s j i , u c z n i o w i e s z ko ł y
pianina, dziewczyny z zespołu
Rytmy Czasu, Klepaczanki,
Narwianki, Nervovoohoży
oraz Chór Kameralny. Po blisko

1,5 godzinnym koncercie
tradycyjnie przełamaliśmy się
opłatkiem życząc przede
wszystkim kolejnego roku
obﬁtego w bogate wydarzenia
kulturalne dla mieszkańców
całej gminy.
aka/ fot. Mateusz Jacewicz

II Mikołajkowy Turniej Tańca o Puchar
Dyrektora M-GCKiS
W sobotę 12 grudnia w MGCKiS wieczór należał do
tancerzy.
Sto par w kategoriach wiekowych od przedszkolaków do
13-latków z Choroszczy, Białegostoku, Zambrowa, Tykocina i
Wysokiego Mazowieckiego
uczestniczyło w II Mikołajk o w y m Tu r n i e j u Ta ń c a
o Puchar Dyrektora M-GCKiS.
Wszystkim uczestniczkom
i uczestnikom gorąco
kibicowali rodzice i bliscy.
Każdy taniec został nagrod zo ny, a n a j l e p s ze p a r y
u h o n o ro wa ł P r ze mys ł aw
Waczyński dyrektor Centrum
okolicznościowymi pucharami. Mikołaj dodawał otuchy
wszyst k i m u c ze st n i ko m

i rozdał wiele worków pełnych
prezentów, w tym ufundowanych przez sponsora wydarzenia – ﬁrmie Bielenda. Pomysłodawcą i sędzią głównym
turnieju był Jacek Maciejczuk.
Wszystkich, którzy nie brali

udziału w turnieju, a chcieliby
nauczyć się tańców towarzyskich i uczestniczyć
w kolejnych konkursach już
dziś zapraszamy na kursy
w Centrum kultury i Sportu.
tekst i fot. WJC/M-GCKiS

Karnawałowy
Bal Seniora
We wtorek 19 stycznia b.r. w
świetlicy OSP seniorzy z Koła
nr 15 w Choroszczy spotkali
się na Balu Karnawałowym.
Spotkanie to miało wymiar
kilku pokoleniowy, ponieważ
na balu bawili się nie tylko
seniorzy. Wodzirejem balu był
w sposób mistrzowski p. Jacek
Dąbrowski.

Parkiet bez przerwy był zapełniony, a miny uczestników
świadczyły o wyśmienitej
zabawie. O wspaniałej atmosferze balu świadczy fakt, że

nawet osoby z obsługującego
bal serwisu też ruszyły do
tańca.
tekst i fot.: J. Romanowski

Par a Ksawerego Markowskiego wraz ze swoim dowódcą poniosła oﬁarę życia za
obronę tego, co polskie.
W 153. rocznicę wybuchu
powstania styczniowego,
w zimową noc 22 I 2016
m i e s z k a ń c y C h o r o s z c z y,
Białego-stoku i okolic zebrali
się po patriotycznej mszy św.
w choroskim kościele w miejscu pamięci narodowej
na wzgórzu Szubienica, by
oddać hołd poległym w zrywie
i wszystkim patriotom uczestniczącym w tej heroicznej
walce o Polskę.
Harcerze białostockiej chorągwi Z H P z Białegostoku
i Choroszczy licznie uczestniczyli w wydarzeniu – tworzyli
wartę honorową, służbę przy
sztandarze powstańczym
i D zwo n i e Wo l n o ś c i o ra z
zapalili znicze pamięci przy
Pomniku Powstania Styczniowego, a harcmistrz Andrzej
B a j ko ws k i o d c zy ta ł a p e l
poległych. Wydarzenie współtworzyło m.in. poprzez piękne
oświetlenie pochodniami
terenu i patriotyczne hasła
liczne grono Stowarzyszenia
Kibiców Jagiellonii Białystok
„Dzieci Białegostoku” i reprezentanci Obozu NarodowoRadykalnego.
Władze lokalne i krajowe nie
wahały się upamiętnić rocznicy. W obchodach wziął
udział burmistrz Choroszczy
Ro b e r t Wa rd z i ń s k i w ra z
z delegacją choroszczańskiej
Rady Miejskiej. Z Białegostoku
przybyła delegacja tamtejszej
Rady Miejskiej reprezentowana przez koło Prawa
i Sprawiedliwości. Poseł na
Sejm RP Dariusz Piontkowski
z PiS-u również uczestniczył
w wydarzeniu, podobnie jak
reprezentanci ministrów
Krzysztofa Jurgiela i Jarosława
Zielińskiego oraz radni
powiatowi PiS i członkowie
gminnego koła tejże par i.
Obchody uświetniły poczty
sztandarowe jednostek OSP
z gminy pod dow. kom. Tadeusza Lewkowicza. Strażacy
z Choroszczy, Barszczewa,
Paniek, Rogówka i Złotorii
z dumą trwali ze znakami
swoich jednostek w czasie
całej uroczystości. Uczestniczyła w niej też grupa
rekonstrukcyjna wchodząca
w s k ł a d X P u ł ku U ł a n ó w
Litewskich.
Nie zabrakło od lat wspierającego organizację rocznicowych obchodów reprezentacji
Przedszkola Samorządowego
im. Jana Pawła II w Choroszczy.
Żywą pamięć o powstańcach
nieśli uczniowie i nauczyciele
Z e s p o ł u S z kó ł – c h o r o szczańskiej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dyrektorzy i pracownicy szacownych miejskich i wojewódzkich instytucji oddali
hołd powstańcom. Delegacje
Banku Spółdzielczego
w Białymstoku – Oddział
w Choroszczy, Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji oraz Podlaskiej
Izby Rolniczej złożyły wieńce
i kwiaty.
Działacze lokalnych organizacji
pozarządowych tradycyjnie
zadbali, by uczcić wojowników
o Polskę. W wydarzeniu udział
wzięły delegacje Koła Emerytów i Rencistów nr 15
w C h o ro s zc z y, Pa ra ﬁ a l ny
Oddział Akcji Katolickiej, NSZZ
Solidarność Rolników Indywidualnych – koła z Choroszczy
i Złotorii, Klub Abstynenta
Wolność i prof. Mariusz Zemło
– prezes Stowarzyszenia
C o l l e g i u m S u p ra s l i e n s e ,
a także potomkowie rodzin
powstańców – Markowskich,
Kranców i Mikutowiczów.
Rodziny oraz część z delegacji
zapaliły również znicze przy
M o g i l e Powsta ń c ze j n a d
Horodnianką.
Uroczystość przebiegała wedle
tradycyjnego lokalnego rytu.
Zebranych w imieniu organizatorów powitał niżej podpisany,
następnie został odśpiewany
przez wszystkich zebranych
cały „Mazurek Dąbrowskiego”,
a na maszt harcerka z ZHP
wciągnęła sztandar wzoru
z 1863. Manifest powstańczy
odczytał i rys historyczny
wygłosił Józef Waczyński
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy, następnie zapadła
minuta ciszy, po której na
wzgórzu rozległ się okrzyk
„Chwała bohaterom!”. Apel
poległych poprowadził hm
Andrzej Bajkowski, a śpiew
modlitwy Anioł Pański poprowadził Marek Żmujdzin radny
powiatu białostockiego
z klubu PiS. W czasie modlitwy
153 razy zabrzmiał Dzwon
Wolności. Dzwonnikiem był
harcerz z ZHP, podobnie, jak
wykonawca salwy honorowej.
Po części oﬁcjalnej zebrani

mogli się ogrzać przy okolicznościowym ognisku, gdzie
czekała ciepła herbata oraz
bigos.
Dzięki uprzejmości Urzędu
Miejskiego część uczestników
mogła skorzystać ze specjalnej
linii autobusowej, by dojechać
z Rynku 11 Listopada na
wzgórze i po uroczystości
powrócić do Choroszczy, do
Centrum Kultury i Sportu,
gdzie w galerii czekała na nich
wystawa „Pamięć o powstaniu
styczniowym”.
Dodajmy, że wystawa będzie
czynna do połowy lutego br.
Urząd udostępnił również
sprzęt do oświetlenia terenu
i uprzątnął wspólnie z TPCh
obszar wydarzenia ze śniegu.
Choroszczańskie obchody, na
które złożyły się patriotyczna
m s z a ś w. , u r o c z y s t o ś c i
w miejscu pamięci narodowej i
wystawa w Centrum, zostały
zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy
(inicjatora obchodów, z których pierwsze odbyły się
w 1984), Urząd Miejski w Choroszczy, Paraﬁę Rzymskok a t o l i c k ą p w. ś w. J a n a
Chrzciciela i św. Szczepana
Męczennika oraz MiejskoGminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy przy
wsparciu Stowarzyszenia
Kibiców Jagiellonii Białystok
„Dzieci Białegostoku” oraz
Przedszkola Samorządowego
im. Jana Pawła II i uprzejmości
Państwa Andrzeja, Antoniego,
Karola i Piotra Rudnickich –
gospodarzy miejsca pamięci
narodowej. W tym roku raz
jeszcze wzgórze Szubienica
będzie gościć uroczystości
patriotyczno-religijne – 15
sierpnia w Święto Wojska
Polskiego.
Telewizyjne relacje z wydarzenia przygotowały Twoja
Telewizja Regionalna i TVP
Białystok.
Wojciech Jan Cymbalisty,
fot. Zbigniew Andruszkiewicz
/ Tow. Przyjaciół Choroszczy
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Ks. prob. Franciszek Pieściuk. In memoriam Twoja Telewizja Regionalna nadaje w Choroszczy

12 grudnia br. minęła 55
rocznica śmierci księdza
Franciszka Pieściuka, który
przez 30 lat był proboszczem
paraﬁi Choroszcz.
Urodził się 27 sierpnia 1889
roku na Kresach, w miejscowości Wierzchpole w paraﬁi
Hoża koło Grodna. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Wilnie w 1912 roku
przyjął święcenia kapłańskie
w kościele seminaryjnym św.
Jerzego z rąk biskupa Gaspara
Felicjana Cyrtowta.
Początkowo pracował jako
wikary w Wilnie: przez jeden
rok w paraﬁi ostrobramskiej a
następnie w paraﬁi Wszystkich
Świętych. Dał się poznać nie
tylko jako dobry kapłan,
poświęcający się pracy
duszpasterskiej ale był mocno
zaan gażowany w sp raw y
narodowe, co mogło grozić
zsyłką na Sybir. W 1918 roku
został proboszczem stosunkowo dużej paraﬁi Wawiórka
(dekanat raduński), liczącej
7 000 wiernych, którą kierował
przez 12 lat.
Z księdzem Franciszkiem
Pieściukiem wiąże się istotny
fakt polityczny, związany z
przynależnością Litwy
Środkowej. Po wyborach do
Sejmu Wileńskiego, które
odbyły się 8 stycznia 1922
ro ku , l o ka l ny p a r l a m e nt
uchwalił że Wileńszczyzna ma
bez żadnych zastrzeżeń
stanowić część nierozdzielną
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dwudziestu delegatów Sejmu
Wileńskiego wkrótce zasiadło
na ławach poselskich
w Warszawie. Akt włączenia
Ziemi Wileńskiej do
Rzeczypospolitej Polskiej
ogłoszono w Dziennik Ustaw
z dnia 24 marca, a cztery dni
później marszałek Łokuciewski
zamknął Sejm Orzekający
Wileński.
Po dziękczynnych modłach
w kaplicy Ostrobramskiej
przed cudownym obrazem
Najświętszej Maryi Panny na
a kc i e z ł ą c ze n i a z ł o żo n o
stosowne podpisy. Obok
podpisów Naczelnika Państwa
Józefa Piłudskiego, Kardynała
Prymasa Dalbora, Prezesa
Rady Ministrów Ponikowskiego, generałów Mokrzyckiego
i Żeligowskiego, trzech
biskupów… swój podpis złożył
również poseł ksiądz Franciszek Pieściuk.

W 1930 roku został on
mianowany proboszczem
p a ra ﬁ i C h o ro s zc z , k t ó r ą
z wielkim poświęceniem,
mimo historycznych zawirowań, kierował przez 30 lat.
O s ka l i p ro b l e m ów m oże
świadczyć fakt, że musiał
trzykrotnie ratować paraﬁalną
ś w i ąt y n i ę . W 1 9 3 8 ro ku
wnętrze kościoła strawił pożar.
Po remoncie świątyni wkrótce
wybuchła II wojna światowa.
W czasie przesuwania się
frontu pociski artyleryjskie
w 1941 roku zniszczyły dach
i wieżę paraﬁalnego kościoła.
Kolejne zniszczenia spowodowali wycofujący się Niemcy
w 1944 roku, wysadzając
w powietrze wieżę tej
świątyni. Ksiądz proboszcz F.
Pieściuk był aresztowany przez
Sowietów (1941) i Niemców
(1943).
Nie miał lekko również po tzw.
wyzwoleniu. W nowych
warunkach geopolitycznych
oprócz pracy duszpasterskiej
musiał kierować odbudową
zniszczonej świątyni. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski
mianował go (po śmierci
w 1946 roku księdza dziekana
białostockiego ks. Aleksandra
Chodyki) dziekanem białostockim i kanonikiem honorowym Kapituły Wileńskiej
Bazyliki Metropolitalnej.
Mimo wielu zasług był represjonowany przez władze PRL-u.
Został usunięty ze stanowiska
proboszcza.
Nie mógł sprawować tej
funkcji w latach 1952-1956 z
polecenia Prezydium WRN w
Białymstoku, kierowanego
wówczas przez Mieczysława
Moczara.
Dnia 27 września 1952 roku
wyjechał do Olsztyna. W czasie
tej przymusowej banicji mógł
jedynie dojeżdżać do maleńkiej paraﬁi w Głotowie, gdzie
pracował kapłan diecezji
wileńskiej Józef Kropiwnicki.
Po śmierci tego księdza biskup
Tomasz Wilczyński powierzył
ks. Franciszkowi Pieściukowi
sprawowanie opieki nad tą
paraﬁą.
Należy podkreślić, że Kuria
Biskupia w Białymstoku kilkakrotnie interweniowała
w sprawie wydalonego
kapłana. Wreszcie pismem
z dnia 10 grudnia 1956 roku
Urząd do Spraw Wyznań
w Warszawie powiadomił
Kurię Biskupią w Białymstoku,

że „po przeanalizowaniu
spraw ks. Franciszka Pieściuka
– Urząd nie zgłasza zastrzeżeń
przeciwko jego powrotowi na
poprzednio zajmowane
duchowne stanowisko
kościelne do Choroszczy”.
W t e n s p o s ó b za s ł u żo ny
Kapłan wrócił do swojej
paraﬁi, po czterech latach
przymusowego pobytu na
Mazurach. W początkach 1957
roku objął stanowisko
proboszcza w Choroszczy.
Zmarł 12 grudnia 1960 roku
i został pochowany obok
kaplicy pw. Ducha Św. na
paraﬁalnym cmentarzu
w Choroszczy.
N a w i t r y n i e „ G a z e t y. . .”
gazeta.choroszcz.pl dostępne
są fot. Szymona Paczyńskiego,
związane z materialnymi
śladami po Kapłanie:
Tablica pamiątkowa przy trasie
E-8 koło Choroszczy, upamiętniająca śmierć z rąk Sowietów
trzech mieszkańców Choroszczy, którzy stanęli w obronie aresztowanego księdza
proboszcza F. Pieściuka;
U l i ca ks i ę d za F ra n c i sz ka
Pieściuka w Choroszczy;
Nagrobek księdza proboszcza
Franciszka Pieściuka;
Ta b l i c a p a m i ą t ko w a
w kruchcie kościoła
paraﬁalnego w Choroszczy.
.
Opracował Józef Waczyński,
fot. z ks. F. Pieściukiem
z arch. W. Cymbalistego

Program Twojej Telewizji Regionalnej nadającej w TVK-NET Chamerlińscy emitowany jest 24h
na dobę w pętli dwugodzinnej. W TVK-NET Twoja Telewizja Regionalna dostępna jest na kanale
9 w wersji cyfrowej, zaś w wersji analogowej na kanale S15. Twoja Telewizja Regionalna emituje
swój sygnał od 1 października 2015. Wśród wielu audycji nie brakuje zaproszeń i relacji
z choroszczańskich wydarzeń. Jest co oglądać! Poniżej krótka charakterystyka programów
Twojej Telewizji Regionalnej:
Ciekawostki z regionu
codziennie
Poznasz dzięki nim
najważniejsze ciekawostki
z Sokółki Choroszczy
i Wasilkowa.
Z kulturą na Ty
codziennie
To serwis z ciekawymi
wydarzeniami
organizowanymi przez ośrodki
kultury, stowarzyszenia itp.
Świat oczami przedszkolaka
premiera w piątki
To niebanalna sonda
przeprowadzana z dziećmi
w przedszkolach na różne
tematy np. „Dlaczego jesienią
spadają liście z drzew?”.

Gladiatorzy
premiera we wtorki
Program Iwony
Zajączkowskiej – Rędzińskiej.
Rozmawy z zawodnikami
sztuk walki, m.in. Krzysztofem
Zimnochem, Dariuszem
Snarskim, Wiesławem
Koluchem.
Porozmawiajmy
premiera we wtorki
To program publicystyczny,
w którym Krzysztof Tyszka
porusza aktualne i bieżące
wydarzenia lokalne.

Sondy Uliczne
Audycję przygotowuje
Krzysztof Tyszka. Rozmawia
z mieszkańcami Sokółki,
Choroszczy i Wasilkowa na
tematy ich nurtujące.
Disco Dance Music
premiera w piątki
To program rozrywkowy,
w którym Iwona Zajączkowska
– Rędzińska spotyka się
z czołowymi wykonawcami
muzyki disco polo i dance.

Reportaże
premiera w piątki
wtorki powtórka
Sesje Rady Miejskiej
To cykl reportaży o naszej
retransmisja obrad
samorządów w każdy ostatnia małej ojczyźnie.
weekend miesiąca.

ROZKŁAD: trasa Kruszewo-Pańki-Choroszcz

Selektywna bibliograﬁa:
Jan Adamski, Inkorporacja
Ziemi Wileńskiej i epizod
z życia ks. Pieściuka, „Gazeta
w Choroszczy”, 2013-05-12
Ks. Tadeusz Kasabuła, Zarys
dziejów paraﬁi rzymskokatolickiej w Choroszczy, w:
Czas na Podlaskie, Referaty
z sesji historycznej, Choroszcz
8 września 2007 r., Białystok
2008
Ks. Tadeusz Krahel, Ksiądz
dziekan Franciszek Pieściuk,
„W Służbie Miłosierdzia” nr
9/2007, wrzesień 2007
Ks. Wojciech Rogowski, ks.
Adam Szot, Proboszczowie
paraﬁi Choroszcz po kasacie
klasztoru dominikańskiego,
w: Paraﬁa rzymskokatolicka
w Choroszczy. 550 lat. Księga
Jubileuszowa, Redakcja Ks.
Tadeusz Kasabuła, Ks. Adam
Szot, Białystok 2009

W 155 numerze „Gazety...” ok. 20 III duży dodatek historyczny!
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Mateusz Garbowski najlepszy w Turnieju Tenisa
turnieju. Każdy z uczestników
Stołowego dla Dzieci
otrzymał ponadto odblaskowe
W niedzielę 31 stycznia na auli M-GCKiS odbyły się
Mistrzostwa Gminy Choroszcz w Tenisie Stołowym, w których
najlepszy był Artur Liberacki, a dzień później: w poniedziałek
1 lutego odbył się Turniej dla Dzieci.
Zasady były identyczne jak w Mistrzostwach: grano systemem
„brazylijskim” gdzie dopiero druga porażka eliminowała z walki
o medale. Turniej przewidziany był dla uczniów szkół
podstawowych, ale zrobiliśmy jeden wyjątek. Była o rok starsza
Agnieszka Garbowska, ale wszyscy pozostali uczestnicy zgodnie
pozwolili jej walczyć razem z nimi. Dobrze, że postawa fair-play
jest już u najmłodszych!
W turnieju wzięło udział 16 zawodników i zawodniczek, były też
osoby spóźnialskie ale już drabinka była rozlosowana, mecze
zaczęte i nie było możliwości dopisać ich do zawodów.
Następnym razem bądźcie punktualni :) Przechodząc do
wyników to było wiele ciekawych i wyrównanych meczów.
Łącznie rozegrano ich 40, a rywalizacja trwała od 17 do 20.
Szczególnie dramatyczny przebieg miał mecz ﬁnałowy, ale przed
nim był jeszcze mecz o 3 miejsce w którym Agnieszka
Garbowska wygrała z Filipem Marciszewskim.
A w ﬁnale spotkali się Mateusz Garbowski z Damianem
Sokołem. Damian prowadził w setach już 2-0 ale potem trzy
kolejne par e były na korzyść Mateusza i to on został zwycięzcą

opaski i kupony na wypożyczenie
łyżew na lodowisku. Było jeszcze
kilka konkursów na wiedzę
sportową i wszyscy rozeszli się do
domów. Dziękujemy wszystkim
za udział i za sportową rywalizację! Fajnie, że oderwaliście się
o d ko m p u te ró w, ta b l e tó w
i smar onów i przybyliście rywalizować z kolegami i koleżankami.
Mamy nadzieję, że na kolejnych
zawodach w różnych dyscyplinach namówicie kolegów
i koleżanki i będzie was więcej.
Końcowa klasyﬁkacja:
1. Mateusz Garbowski, 2. Damian Sokół, 3. Agnieszka
Garbowska, 4. Filip Marciszewski, 5. Jakub Ryniejski, 6. Mateusz
Kondraciuk, 7. Daniel Filipowicz, 8. Krys an Jarocki, 9. Agata
Roszkowska, 10. Patryk Sawicki, 11. Marek Garbowski, 12.
Kacper Marciniak, 13. Iza Kociakowska, 14. Szymon Garbowski,
15. Kamil Kondraciuk, 16. Justyna Gajewska
WJ

SPORT

Turniej Futsalu WOŚP
W niedzielę 10 stycznia piłkarze zagrali dla W O Ś P.
Do rywalizacji w 4 edycji Turnieju Futsalu WOŚP przystąpiły 24
drużyny, które najpierw rywalizowały w grupach.
Awans do dalszych gier uzyskały po dwie najlepsze drużyny
z każdej, a także cztery najlepsze zespoły z 3 miejsc. Następnie
rozegrano mecze 1/8 ﬁnału, mecze ćwierćﬁnałowe, półﬁnały,
mecz o III miejsce i wielki ﬁnał. W maratonie trwającym od
godziny 9 do 21 najlepsze okazały się Izbiszcze wygrywając
w ﬁnale z drużyną Zaczerlan – największą pozytywną
niespodziankę turnieju, która awansowała do fazy pucharowej
z 3 miejsca w grupie. W meczu o III miejsce LZS II Choroszcz
pokonał 1-0 Cool Taxi. Po wszystkich meczach doszło do
podsumowania piłkarskich zmagań. Organizator turnieju Jacek
Dąbrowski i szef sztabu WOŚP w Choroszczy Adam Kamieński
wręczyli medale dla najlepszych drużyn, a także wyróżnienia
indywidualne. Najlepszym bramkarzem sędziowie wybrali
Adriana Karcza (LZS II), najlepszym zawodnikiem Rafała
Olsiewicza (Izbiszcze), a najwięcej bramek w turnieju zdobył
Adrian Turowski (Zaczerlany). Sponsorami nagród byli: adny
Powiatu Antoni Bogdan, Hurtownia Sportowa Kaja, ﬁrma
Techmot i Usługi Transportowe Adam Kuczyński.
Na konto orkiestry z wpisowego od drużyn, po odliczeniu
kosztów organizacyjnych traﬁło 2000 zł. Za kwotę 280 zł
zlicytowana została także piłka z podpisami piłkarzy Jagiellonii
Białystok.
Red.

Przekaż 1% podatku na
Izbiszcze pany w Lidze Halowej Artur Liberacki Mistrzem
Gminy w Tenisie Stołowym!
choroszczańską piłkę nożną

Aby przekazać swój 1% podatku na któryś z wyżej wymienionych
klubów należy w zeznaniu podatkowym w odpowiedniej
rubryce wpisać K R S 0000270261 i cel szczegółowy
odpowiadający danemu klubowi.
W przypadku Lambady jest to dopisek: "Lambada Choroszcz
3342", a w przypadku Narwi: "MGKS Narew Choroszcz 3338".
Zachęcamy wszystkich do pomocy dla naszych klubów!
red.

Wiesław Roszkowski
strzelał najcelniej

Za nami pierwszy turniej strzelecki w tym roku. Zawody
przeprowadzone w piątek 15 stycznia pod nazwą
„Noworoczny Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora M-GCKiS
wygrał Wiesław Roszkowski – ustrzelił on 59 punktów i tylko
„jednego oczka” zabrakło mu do pełnej puli.
Do zdobycia bowiem było maksymalnie 60 punktów – zawodnik
mógł oddać 10 strzałów, a 6 najlepszych z nich było ocenianych.
Srebrny medal zdobył Piotr Siemieniuk, który do zwycięzcy
stracił 2 punkty. Do wyłonienia brązowego medalisty potrzebna
była dogrywka, bowiem Izabela Sawicka, Szymon Mróz i Adam
Chorąży zdobyli po 56 punktów. A w tej najlepsza okazała się Iza
Sawicka, która tym razem ustrzeliła 58 punktów i brązowy
medal traﬁł na jej szyję. Panowie Szymon Mróz i Adam Chorąży
w dogrywce ponownie osiągnęli identyczny rezultat (55 pkt)
i znaleźli się tuż za podium. Organizatorami były M-GCKiS i
Stowarzyszenie Pamieć i Tożsamość „Skała”.
WJ

Sprostowanie W artykule „Mikołajkowi strzelcy” wkradł się

błąd. Zwyciężczynią w kat. dziewcząt +13 została Patrycja
Kazimierczyk (a nie jak błędnie opublikowaliśmy Paulina
Kaźmierczak). Za zaistniały błąd zainteresowaną serdecznie
przepraszamy.
Redakcja

Dwumiesięczne rozgrywki Ligi Halowej Piłki Nożnej zostały
zakończone w sobotę 30 stycznia. Do „dnia ﬁnałowego”
awansowały 4 spośród 10 startujących w lidze drużyn.
Wcześniej po fazie grupowje odpadły Czerwone Diabły i Rajkom
Choroszcz, a w 1/4 ﬁnału z rozgrywkami pożegnały się LZS
Choroszcz, O Cie Chaliewka, Lambada Choroszcz i OldBoy Santos.
W dniu ﬁnałowym, po raz pierwszy na żywo zmagania było
można oglądać w Twojej Telewizji Regionalnej w sieci kablowej
Tvk-Net Chamerlińscy – transmisję wzbogacał komentarz Jacka
Dąbrowskiego. Najpierw rozegrano półﬁnały: w pierwszym z nich
Izbiszcze pokonały Piorun Pańki 6-2 rewanżując się tym samym za
porażkę w fazie grupowej. W drugim półﬁnale zmierzyli się goście
z Białegostoku czyli drużyna Chortenu z Victorią Łyski. Chorten
dwukrotnie obejmował prowadzenie, ale ostatecznie Łyski
wygrały 3-2. Po tych meczach w meczu o 3 miejsce zmierzyły się
więc pokonane w półﬁnałach drużyny czyli Chorten i Piorun
Pańki. Brązowe medale wywalczył Piorun, który podczas całych
rozgrywek nie raz zaskakiwał – tym razem pokonał Chorten 4-2.
I po tym przyszedł czas na najważniejszy mecz podczas całych
rozgrywek. Naprzeciw siebie stanęły Izbiszcze i Victoria Łyski.
Pierwsza połowa była bezbramkowa ale w drugiej działo się już
znacznie więcej. Najpierw dwie bramki zdobył Kamil Pyczot
z Łysek i gdy wydawało się, że zwycięstwo mają w kieszeni to
w dwóch ostatnich minutach meczu Daniel Dziejma z Izbiszcz
zdobył także dwie bramki, rzutem na taśmę doprowadzając do
remisu. Niedługo po drugiej bramce sędziowie zakończyli mecz
i zarządzili rzuty karne. Te lepiej wykonywali gracze Izbiszcz i to
oni ostatecznie wywalczyli złote medale. Po zakończeniu serii
rzutów karnych doszło do podsumowania całej ligi, wręczenie
nagród indywidualnych i zespołowych – wręczył je dyrektor MGCKiS Przemysław Waczyński. Najlepszy wśród bramkarzy był
bez cienia wątpliwości Piotr Jaworowski z Pioruna, który notował
najlepsze noty,a także 3-krotnie był wybrany najlepszym
zawodnikiem meczu. Klasyﬁkację strzelców, dzięki dwóm
bramkom w ﬁnale wygrał Kamil Pyczot z Victorii Łyski, który
zdobył łącznie 8 bramek. Najlepszym zawodnikiem natomiast
został Daniel Dziejma z Izbiszcz, który o ten tytuł walczył
z Krzysztofem Grygiem z Paniek. Jednak dyspozycja z meczu
ﬁnałowego i wyższa pozycja Izbiszcz zadecydowały o tym, że to
Daniel Dziejma otrzymał pamiątkową statuetkę. Najlepsze trzy
drużyny otrzymały złote, srebrne i brązowe medale, a także
puchary i futsalowe piłki. Całość wyników ligi, tabele i statystyki
można prześledzić na specjalnej stronie internetowej:
m-gckis.ligspace.pl
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w rozgrywkach
i zapraszamy do wydarzeń organizowanych przez M-GCKiS.

W niedzielę 31 stycznia na auli Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy odbyły się Mistrzostwa Gminy Choroszcz w Tenisie
Stołowym zorganizowane przez M-GCKiS przy wsparciu Jacka
Dąbrowskiego.
Na starcie stanęło 34 uczestników (w tym dwie Panie). Na
początku dokonano losowania „drabinki turniejowej” i
przystąpiono do meczów eliminacyjnych. Każdy z uczestników
nie odpadał z gry nawet po pierwszej porażce – przegrywając
pierwszy mecz można było także dojść do ﬁnału. Dopiero druga
porażka w turnieju eliminowała danego zawodnika z gry.
Turniej rozpoczął się o godzinie 12, a ﬁnał rozegrano tuż przed
godzina 17 – w tym czasie rozegrano 68 pojedynków. Odbyło się
wiele emocjonujących pojedynków i nie obyło się bez
niespodzianek.
Mistrz Gminy z poprzedniego roku Zbigniew Dziejma nie obronił
tytułu i zajął dopiero 7 miejsce. Podobnie nie powiodło się
srebrnemu medaliście sprzed roku Piotrowi Markowskiemu,
który został sklasyﬁkowany na miejscach 9-12.
Do grona najlepszej „szóstki” turnieju awansowali:
reprezentanci Choroszczy Rafał Lenczewski, Marcin Lubowicki
i Grzegorz Adamski, reprezentant Izbiszcz Tomasz Kociakowski,
a także Mateusz Zagórski ze Śliwna i Artur Liberacki z Krupnik.
Na początek w meczach o prawo gry w półﬁnale spotkali się
Mateusz Zagórski i Rafał Lenczewski – górą był Rafał Lenczewski,
a także Grzegorz Adamski i Marcin Lubowicki, gdzie zwyciężył
ten pierwszy. W półﬁnale, bardziej doświadczony Tomasz
Kociakowski pokonał Rafała Lenczewskiego 3-1, w drugim
półﬁnale natomiast Artur Liberacki 3-0 wygrał z Grzegorzem
Adamskim. Przed ﬁnałem rozegrano mecz o 3 miejsce,
w którym Rafał Lenczewski 3-1 pokonał Grzegorza Adamskiego.
W wielkim ﬁnale zagrali więc Artur Liberacki i Tomasz
Kociakowski. Reprezentant Krupnik Artur Liberacki pewnie 3-0
pokonał brązowego medalistę sprzed roku Tomasza
Kociakowskiego i został nowym Mistrzem Gminy Choroszcz w
Tenisie Stołowym – gratulujemy! Warto podkreślić także, że
tegoroczny zwycięzca w całym turnieju nie stracił choćby
jednego seta! Dziękujemy w tym miejscu dla Dyrektor Zespołu
Szkół w Choroszczy za użyczenie stołów, a dla Sekcji Obsługi
Urzędu Miejskiego za ich transport.
Najlepsza „dwunastka” turnieju: 1. Artur Liberacki, 2. Tomasz
Kociakowski, 3. Rafał Lenczewski, 4. Grzegorz Adamski,
5. Mateusz Zagórski, 6. Marcin Lubowicki, 7. Grzegorz
Dziejma, 8. Damian Jaworowski, 9-12: Filip Zatorski, Alan
Worobiej, Piotr Markowski, Rafał Olsiewicz
WJ

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY
SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA TERENIE
MIASTA I GMINY CHOROSZCZ
1. DEKLARACJA – KTO JĄ MUSI ZŁOŻYĆ
I KIEDY?
Przypominamy, iż po wejściu w życie nowych
zasad gospodarki odpadami, od 1 stycznia 2013 r.
każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na
danym terenie jest zobowiązany do złożenia
„Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” lub do
złożenia korekty deklaracji, jeśli zaszły zmiany
danych wpisanych w pierwszej deklaracji.
Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w
gminie Choroszcz zobowiązani są wszyscy
właściciele, współwłaściciele, użytkownicy
wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Termin składania deklaracji to 14 dni od daty
zamieszkania na terenie nieruchomości
pierwszego mieszkańca. Termin złożenia nowej
deklaracji (korekty) to również 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych
(czyli przedsiębiorstwa, siedziby ﬁrm, urzędy
pocztowe, szkoły itd.) nie muszą składać
wspomnianej deklaracji. Obowiązkiem właścicieli
lub zarządców tych nieruchomości jest
podpisanie indywidualnej umowy z dowolnie
wybranym przedsiębiorstwem zajmującym się
odbiorem odpadów.
Złożona deklaracja/korekta deklaracji jest
podstawą do naliczenia opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Choroszcz. Zgodnie z obowiązującymi prze-pisami
prawa – w przypadku niezłożenia
deklaracji/korekty deklaracji w ustalonym
terminie – Urząd Miejski w Choroszczy jest
zobowiązany do ustalenia opłaty w drodze decyzji
i wyegzekwowania jej wpłaty, co wiąże się z
d o d a t ko w y m i ko s z t a m i d l a w ł a ś c i c i e l i
nieruchomości.
2 . O P Ł AT D O K O N U J W U S TA L O N Y C H
TERMINACH, BEZ WEZWANIA
Właścicielom i zarządcom nieruchomości nie
będą wysyłane indywidualne rachunki ani
faktury. W przypadku niedokonania opłaty
w ustalonym terminie, Urząd Miejski
w Choroszczy będzie wysyłał upomnienia do
zapłaty, co wiąże się z dodatkowymi kosztami
ponoszonymi przez upominanego. Opłat można
dokonywać przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Choroszczy: PKO BP S.A.,
nr konta: 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033 lub
gotówką w kasie Urzędu.
3. PILNUJ TERMINÓW OPŁAT
Osoby ﬁzyczne mają obowiązek uiszczać opłaty
(3-krotna stawka miesięczna) raz na kwartał do
dnia:
· 20 lutego – za I kwartał (styczeń-marzec),
· 20 maja – za II kwartał (kwiecień-czerwiec),
· 20 sierpnia – za III kwartał (lipiec-wrzesień),
· 20 listopada – za IV kwartał (październikgrudzień).
Osoby prawne bądź jednostki organizacyjne,
nieposiadające osobowości prawnej, mają
obowiązek uiszczać opłaty raz w miesiącu do 15.
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstał obowiązek.

MIESIĘCZNE
STAWKI OPŁAT
ZA ODBIÓR
ODPADÓW
KOMUNALNYCH

RODZAJ ZABUDOWY I
WIELKOŚĆ GOSPODARSTW
DOMOWYCH

MIKRO (1 osoba)
MAŁE (2 osoby)
ŚREDNIE (3-5 osób)
DUŻE (6 osób i więcej)

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW
BRAK SEGREGACJI

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

SEGREGACJA

16 zł
23 zł
41 zł
59 zł

7 zł
10 zł
16 zł
23 zł

13 zł
19 zł
33 zł
47 zł

5 zł
8 zł
13 zł
19 zł

Więcej informacji oraz najnowsze
wiadomości uzyskasz na oﬁcjalnej
stronie Urzędu Miejskiego
w Choroszczy www.choroszcz.pl lub
pod numerami telefonów:
- informacje o deklaracjach i zgłoszenia
nieprawidłowości w działaniu ﬁrmy
wywozowej: 85 713 22 09,
- informacje o płatnościach (zaległości,
nadpłaty, upomnienia): 85 713 22 38.

Nasze zajęcia:
12 marca koncert
Jacka Kleyﬀa i Słomy!
Gra na pianinie
Nauka gry na instrumencie od podstaw.
Godz. ustalane indywidualnie 100 zł/mc

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
zaprasza na koncert Jacka Kleyﬀa i Słomy. Jacek Kleyﬀ to
charyzmatyczna osobowość, erudyta pełen dowcipu
i niebywałego dystansu do siebie. Tych kilka linijek to za mało
by opisać tak barwną postać jak Jacek – jego trzeba
posłuchać! Wydarzenie rozpocznie się o 19:00 w sobotę 12
marca w auli Centrum przy ul. H. Sienkiewicza 29 w
Choroszczy. Bilety w cenie 20 zł/os. i 25 zł/os. w dniu koncertu
do nabycia w Centrum.

Gra na gitarze, perkusji i akordeonie
Nauka gry od podstaw. Godz. ustalane
indywidualnie 100 zł/mc.
Uwaga! Zmiana instruktora. Nowym
prowadzącym jest Giennadij Szemiet –
kompozytor, profesjonalny muzyk,
pedagog, multiinstrumentalista
absolwent konserwatorium w Mińsku.
Uczy grać na gitarze, perkusji i akordeonie,
O Jacku Kleyﬃe
czynny nauczyciel muzyki. Spotkanie
Gdy w 1970 zakładał wraz z Januszem Weissem i Michałem organizacyjne 11.02.2016, godz. 18:00.
Tarkowskim Salon Niezależnych, z którym trzykrotnie wygrał Zapraszamy aktualnych uczniów oraz
Famę, był jeszcze studentem architektury. W życiorysie, nowe chętne osoby.
którego starczyłoby na ﬁlm długometrażowy i kilka książek,
znalazło się miejsce na zarobkowe zbieranie szyszek, Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży
działalność opozycyjną, fascynację buddyzmem, malarstwo Nauka tańców klasycznych
czy prace na wysokościach. Największą jego miłością zawsze i latynoamerykańskich od podstaw. Wt.,
jednak była, i nadal jest, muzyka.
16:00 - grupa wczesnoszkolna /25 zł mc.,
Salon Niezależnych po kolejnych wygranych Famach pon., śr. i pt. 17:00 - grupa szkolna / 40 zł
błyskawicznie znalazł się u szczytu popularności. Kabaret był mc.
jednak szykanowany z powodu politycznego wydźwięku jego
twórczości, a w 1976 roku został ostatecznie ukarany przez Taniec towarzyski - dorośli
władze PRL zakazem występów. Jacek przeniósł się na wieś, Nauka tańców od podstaw. Piątki 19:00,
a przerwa w regularnej działalności scenicznej trwała do roku 25 zł mc. / os.
1986, kiedy założył Orkiestrę Na Zdrowie. Grupa zaproszona
na pierwszy Przystanek Woodstock w 1995 r. od razu zdobyła Taniec nowoczesny
„Złotego Bączka”- główną nagrodę publiczności. Dziś Jacek Nauka różnych stylów. Grupa dziecięca:
Kleyﬀ regularnie koncertuje w kilku składach osobowych. wt. i czw. 17:30, grupa młodzieżowa: wt.
Śpiewa zarówno piosenki z okresu Salonu Niezależnych jak i czw. 18:30, 25 zł mc.
i Orkiestry Na Zdrowie, dzięki czemu te dwie części jego
muzycznego życiorysu komponują się w jedną całość. Blok zajęć plastycznych w Pracowni Sztuk
Po twórczość Jacka sięgają też inni artyści: Ewa Błaszczyk, Wizualnych:
Maryla Rodowicz, Kuba Sienkiewicz czy zespół Akurat, a Plastyka dla młodszych dzieci
fragmenty jego przenikliwych i lapidarnych tekstów na stałe Zapraszamy 6-8-latków, śr. 16:00 - 17:30.
traﬁły do języka potocznego.
Zajęcia plastyczne dla starszych dzieci
W XI 2012 ukazała się książka pt. „Rozmowa” - wywiad rzeka (od 9 lat). Wt.17:00 - 18:45
z Jackiem Kleyﬀem, a w XI 2013 do sklepów traﬁła najnowsza, Otwarta Pracownia Majsterkowania
pierwsza od 14 lat, solowa płyta Jacka pt. „Znalezienie”, na (designu)
której gościnnie wystąpili m.in. Stanisław Soyka, Magda Umer, Niebanalne realizacje, kreatywne,
Wacław Jaszczuszyn, Jerzy SŁOMA Słomiński, Tomasz zaangażowane. Pon. 19:00 - 20:45
Jaśkiewicz czy Ania Patynek.
Rysunek i malarstwo
Nauka technik malarskich i graficznych.
Śr. 17:30 - 20:00
Koszt: 1 rodzaj zajęć plastycznych: 30 zł
Zapraszamy
mc., 2 rodz.: 50 zł mc., 3 rodz.: 70 zł mc.
najmłodszych widzów na spektakl
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Choroszcz
Wyzwolona
- Piosenki Niepodleg³oœci
sobota 20 II 2016, 17:00

dOSTĘPNE W CENTRUM

aula M-GCKiS, ul. H. Sienkiewicza 29
Polacy! Poznajcie losy piosenek polskich!
Choroszczan Nocne Rozmowy

13 lutego /sobota/
19:00
aula Centrum Kultury i Sportu
bilety dostępne w M-GCKiS
10 zł / osoba
15 zł / os. w dniu spektaklu

zaprasza:

Z okazji święta zakochanych Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy ma prezent – zniżkę 50% na jeden miesiąc nauki tańców
towarzyskich dla dorosłych.
Wystarczy nabyć przynajmniej dwa bilety i podać hasło: „Zakochani”. Zniżkę
można wykorzystać do końca marca 2016.

Rozmowa 1. Kapitał w świecie kryzysów
piątek 4 marca, 19:10, aula M-GCKiS
prowadzenie: Wojciech Jan Cymbalisty
zalecana lektura: Thomas Picketty „Kapitał w XXI wieku”
Scena Seniora zaprasza:

kogel-mogel
występ Teatru Emerytów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

28 II niedziela, godz. 17:00, aula M-GCKiS
bezpłatne wejściówki do pobrania w Centrum

Chór Kameralny
Nauka śpiewu chóralnego, emisja głosu
i koncerty. Zajęcia bezpłatne. Pon. 16:00 18:00, śr. 18:00-20:30.
Rytmy Czasu / Rhytm of Time
Nauka śpiewu estradowego, emisja głosu
i koncerty. Zajęcia bezpłatne. Gr. młodsza:
wt. i pt. 17:00 - 19:00, gr. starsza wt. i pt.
19:00-21:00.
Familijne zajęcia biblioteczne
dla najmłodszych
Adresowane do dzieci w wieku 3-5 lat i ich
rodziców. Szczegóły i zapisy: 857102393.
Klub gier planszowych i karcianych
Dziesiątki gier, niesamowita atmosfera,
udział w turniejach i konwentach.
W klubie działa sekcja Munchkin. Zajęcia
bezpłatne. Pt. 17:00 - 20:30.
Fitness:
Pilates - wtorki, 19:30
Zumba - środy, 19:30
Aerobik - czwartki, 19:30
Cena: 1 rodzaj zajęć: 30 zł mc., 2 rodzaje:
50 zł mc., 3 rodzaje: 70 zł mc.
Klub Fotografów Amatorów
Doskonalenie warsztatu, rozmowy
o zdjęciach, tworzenie wystaw. Zajęcia
bezpłatne. Wt. 17:00
ZAPISY i INFORMACJE: 85 719 14 31
kultura@choroszcz.pl /temat: ZAPISY
lub bezpośrednio w Centrum.
HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY
20% ZNIŻKI - zniżka nie dotyczy wyjazdów
na imprezy kulturalne i sportowe oraz org.
przez podmioty zewnętrzne.

