
FITNESS W CENTRUM KULTURY 
i SPORTU:

PONIEDZIAŁEK 19:30 AEROBIK

ŚRODA 19:30 PILATES

CZWARTEK 19:30 ZUMBA

AEROBIK DLA SENIORÓW:

WTOREK 9:00
SOBOTA 10:00

NISKIE CENY
SUPER TRENING

Nierówne, z zapadniętymi studzienkami oraz 
wielokrotnie remontowane główne ulice 
w Choroszczy nareszcie zostaną przebudo-
wane. 11 stycznia br. Burmistrz Choroszczy 
Robert  Wardz ińsk i ,  w imieniu  Gminy 
Choroszcz, podpisał umowę z firmą STRABAG 
na poprawę funkcjonowania transportu 
miejskiego w mieście Choroszcz. 

Podczas spotkania firmę STRABAG reprezento-
wał Artur Krasowski – Dyrektor białostockiego 
oddziału przedsiębiorstwa, zaś gminę Choroszcz, 
oprócz Burmistrza Wardzińskiego, także Prezes 
ZECWiK w Choroszczy Mariusz Wróbel. Choroski 
ZECWiK bowiem – jako podmiot współ-
uczestniczący – wraz z Gminą Choroszcz party-
cypuje w kosztach przebudowy miejskich ulic.
Umowa przebudowy ulic H. Sienkiewicza i J.K. 
Branickiego w Choroszczy dotyczy szeregu 
gruntownych prac inwestycyjnych związanych 
z generalną przebudową tras wraz z wyko-
naniem niezbędnej infrastruktury technicznej. 
Zakres prac obejmuje również budowę nowych 
sieci: wodociągowej oraz kanalizacyjnej 
przebiegających w tychże ulicach.
Modernizacja dróg to doskonała wiadomość dla 
mieszkańców Choroszczy, ponieważ jest szansa, 
że do końca 2017 roku główne trakty miasta, 
prowadzące do Choroszczy oraz przebiegające 
przez jej centrum zostaną przekształcone, co nie 
tylko poprawi komfort użytkowania dróg, ale 
także wpłynie na zmianę oblicza miasta. 
Całość inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł i jest 
real izowana w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego, na mocy „Projektu 
partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. 
Staraniem Burmistrza Choroszczy Roberta 
Wardzińskiego, wspomniane choroskie ulice 
otrzymają dofinansowanie na poziomie ok. 80% 
wsparcia ze środków zewnętrznych (pozostałą 
kwotę wyłoży – w części – gmina Choroszcz oraz 
– na mocy zawartych porozumień – Starostwo 
Powiatowe w Białymstoku, jako właściciel dróg). 
Modernizacja ulic H. Sienkiewicza i J.K. 
Branickiego to dopiero początek czekających nas 
przemian w Choroszczy – już niebawem inne 
drogi w gminie będą realizowane również z tych 
środków.
Choć przebudowa głównych arterii Choroszczy 
to dobra wiadomość, należy się także spo-
dziewać utrudnień z tym związanych: ulice na 
czas remontu zostaną zamknięte, co prawda, 
dojazdy do nieruchomości zostaną właścicielom 
posesji umożliwione, niemniej jednak mogą 
występować trudności w tym zakresie; zgodnie 

z umową jednak, właściciele posesji będą 
powiadamiani o tym fakcie na 48 godzin przed 
planowanymi włączeniami. Należy też liczyć się 
z tym, że wyłączana będzie sieć wodna 
i kanalizacyjna. Z pewnością, po sukcesywnym 
uruchamianiu odcinków nowej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej jakość wody w cho-
roskich kranach także może być niezadowa-
lająca, co będzie wiązało się ze startowaniem 
nowego systemu. Z szeregiem tego typu 
utrudnień mieszkańcy Choroszczy, niestety, 
muszą się liczyć. Dlatego już dziś serdecznie 
prosimy wszystkich o cierpliwość.
– Dołożymy wszelkich starań, by utrudnienia 
i uciążliwości związane z remontami miejskich 
dróg były dla mieszkańców Choroszczy jak 
najmniej odczuwalne – deklaruje Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński. I dodaje: Wierzę 
jednak, że kilkumiesięczne poświęcenie 
i cierpliwość się opłacą – już na przełomie lat 
2017/2018 wszyscy przemieszczający po naszej 
gminie będą korzystać z  nowych tras, 
a mieszkańcy Choroszczy dodatkowo z nowych 
instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
Mieszkańców może zastanawiać jak zostanie 
rozwiązana kwes�a gazyfikacji, która zapowia-
dana była przez wykonawcę – Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. już na początku 2016 
roku (na naszych stronach publikowaliśmy 
obwieszczenia Starosty Białostockiego o tym, iż 
07.01.2016r. wszczęte zostało postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na 
budowę, zaś 04.03.2016r. wydana została 
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca Polskiej Spółce Gazownictwa 
pozwolenia na realizację inwestycji). Z przyczyn 
od Urzędu niezależnych oraz także mimo 

informowania Spółki o realizacji inwestycji 
drogowych planowanych przez Gminę, firma, 
jak dotąd, nie przystąpiła do działań. Nie określa 
też przybliżonego terminu realizacji prac. 
Stanowi to pewne utrudnienie w kontekście 
planowanych prac na terenie miasta, niemniej 
jednak Urząd nie może czekać – prace 

remontowe dróg w Choroszczy muszą być 
przeprowadzone: 
– Choroszcz i tak za długo czekała na nowe, 
proste drogi – przyznaje Burmistrz Robert 
Wardziński. Z powziętych planów nie możemy 
zrezygnować, ani ich przekładać, jesteśmy 
bowiem zobl igowani  harmonogramem 
ustalonym przez BOF. Zresztą, w 2016 roku już 
raz przełożyliśmy realizację naszej inwestycji – 
właśnie ze względu na umożliwienie wykonania 
w Choroszczy instalacji gazowej. Teraz już, 
niestety, nie możemy znów przekładać naszych 
planów. Niemniej jednak, jesteśmy w kontakcie 
z Polską Spółką Gazownictwa, którą infor-
mujemy o naszych zamierzeniach, aby wspólne 
prace można było zintegrować. Jesteśmy 
otwarci na to, aby wraz z nowymi ulicami i siecią 
wodno-kanalizacyjną powstała też sieć gazowa. 
Niemniej jednak te prace leżą w ges�i Polskiej 
Spółki Gazownictwa.

Pozostaje nam więc uzbroić się w cierpliwość, 
ale także cieszyć się z tego, że od lat wymagające 
remontów szlaki miejskie zostaną nareszcie 
zmodernizowane.

UM

Ulice H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego w Choroszczy będą przebudowane!

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORU W CHOROSZCZY ZAPRASZA

26 LUTEGO 2017
/NIEDZIELA/ 
17:00

BILETY: 60 zł

INFORMACJE
I REZERWACJE:
85 719 14 31
725 357 788
oraz w Centrum
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A dokładnie: 15.074, 86 zł oraz 2,14 euro! To nowy rekord 
choroszczańskich zbiórek WOŚP, które genezą sięgają 1993 
roku. Nie byłoby tego wyniku, gdyby nie ofiarność setek 
mieszkańców gminy, którzy pragnęli wesprzeć działania 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz 
ratowania zdrowia i życia na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 
Szczodre serce w niedzielę 15 stycznia można było łatwo 
rozpoznać po widocznym z daleka orkiestrowym serduszku!

Wielką pracę wykonał niewielki, bo szesnastoosobowy oddział 
wolontariuszy, którzy wyruszyli w miasto z puszkami i radosną 
wolą spotkania jak największej ilości darczyńców. Bardzo 
młodzi, młodzi i trochę starsi kwestowali dzielnie. Grosz do 
grosza, złotówka po złotówce, nominał za nominałem i… prawie 
10.000 zebrali wolontariusze właśnie do kolorowych puszek.
Aby kwesta przebiegała sprawnie, czuwał sztab w siedzibą 
w gościnnych murach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 

i Sportu w Choroszczy. Praca grupki 
– Basi, Karoliny i Artura – pod 
kierunkiem Adama Kamieńskiego 
zaowocowała i sprawnym przepro-
wadzeniem l icznych l icytacj i , 
i wieloma atrakcjami w Centrum, 
i ciepłą herbatą dla wolontariuszy, 
którzy w zimowej aurze spędzali 
wiele godzin na podwórku. Ponad-
dwugodzinny maraton zumby 
bardzo energicznie poprowadziła 
Małgosia Sokolińska – aula była 
pełna rozbrykanych wesołych osób!
Nie  byłoby ty lu  wspania łych 

licytacji, gdyby nie wsparcie centrali Orkiestry (super gadżety) 
oraz wielka ofiarność wielu osób indywidualnych i przedsię-
biorstw ochoczo dzielących się sercem:
– licytacja filtrów i czajników ofiarowanych przez ROSTI 
znacząco wspomogła wynik choroskiego sztabu sumą 500 zł,
– MobileRent przeznaczyła na licytację talon na przejazd 9-
sobowym samochodem, ta impreza zasiliła zbiórkę 400 zł,

–  dzięki piłce pełnej autografów piłkarzy Jagiellonii Białystok, 
którą ofiarowała firma Kaja Sport, licznik choroszczańskiej 
odsłony WOŚP-u podskoczył o 300 zł, a nabywca wyraził 
szczęście szerokim uśmiechem!
– natomiast pi łka z  autografem 
i autobiografią Radosława Kałużnego 
wspomogła Orkiestrę okrągłą stówką, 
ponadto autor podpisu był razem 
z nami w gościnnej hali sportowej 
Zespołu Szkół!
Przedsiębiorcy wsparli też zbiórkę na 
bardzo ważnej choroskiej imprezie 
w ramach WOŚP – turniejowi piłki 
halowej – znakomitej imprezie od 
pięciu lat tworzonej przez Jacka Dąbrowskiego. 
Były to firmy:
Komfort Taxi
Schody Chudziński, Choroszcz, al. Niepodległości

Savona Choroszcz
Boruta Kontenery – Paweł Boruta
Agroturystyka Jeroniczówka
Chorten Choroszcz – Dariusz Pakuła
Kaja Sport Białystok
oraz Podlaskie Zrzeszenie LZS.
Turniej WOŚP zaowocował w sumie zebraniem 3.000 zł, dzięki 
czemu liczący pracowicie każdy datek wolontariusze 
choroszczańskiego sztabu mogli cieszyć się nie tylko z bardzo 
dobrego wyniku, ale uczestniczyć w historycznej chwili, gdy 
w Choroszczy padł rekord. Turniej był możliwy do realizacji dzięki 
ofiarnej  pracy  sędz iów:  Mar iusza  Gałczyka,  Radka 
Sobolewskiego, Kamila Pyczota, Leszka Palkowskiego 
a w szczególności Karola Kopiczko (za głośnik i notatki) i Andrzeja 
Szubzdy.
Praca wszystkich wymienionych osób i firm stworzyła ten 
niezwykły Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Choroszczy – dzięki Wam za to! Dziękujemy też bardzo gorąco 
za gorący i bardzo smaczny bigos, którego starczyło na ogrzanie 

oraz dokarmienie wolontariuszy oraz piłkarzy, ekipie chorosz-
czańskiego szpitala. Dziękujemy dyrektorowi Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za użyczenie 
pomieszczeń na organizację orkiestrowych imprez oraz dyrektor 
Zespołu Szkół w Choroszczy za elastyczność uwzględniającą 
a tym samym umożliwiającą tak wielkie zaangażowanie 
wolontariuszy.
Cieszymy się, że były z naszym choroskim sztabem liczne 
redakcje – TVN24 (zob. zdj. – byliśmy na żywo na antenie!), 
Twoja Telewizja Regionalna, TVP3 Białystok, „Głos Choroszczy” 
i oczywiście „Gazeta w Choroszczy”.
Można śmiało powiedzieć, że Choroszcz pracowicie zbudowała 
ten rekord. Mamy nieskromną nadzieję, że w przyszłym roku 
razem po raz kolejny zagramy z Orkiestrą i zdobędziemy jeszcze 
więcej pieniędzy na pomoc dzieciakom leczonym na oddziałach 
ogólnopediatrycznych i na godną opiekę seniorom. Już dziś 
zapraszamy do wspólnej pracy i przygotowywania finału, do 
tworzenia imprez, wsparcia sztabu, pracy wolontariackiej 
w charakterze kwestarza – w każdym wieku można wesprzeć 
WOŚP, która jednoczy Polaków już 25 lat! Tymczasem SIE MA!

Sztab WOŚP
zebrał i oprac. Wojciech Cymbalisty 
wolontariusz 25. Finału WOŚP
fot. AK, PW, WJC

Wydawca: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, Dyrektor: Przemysław Waczyński
Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 08.02.2017 r.

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

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

W niedzielę 15 stycznia piłkarze zagrali dla WOŚP. Do 
rywalizacji w 5 edycji Turnieju Futsalu WOŚP przystąpiło 25 
drużyn, które najpierw rywalizowały w grupach. Awans do 
dalszych gier uzyskały po dwie najlepsze drużyny z każdej,  a 
także cztery najlepsze zespoły z 3 miejsc. 

W trakcie turnieju halę sportową odwiedził Radosław Kałużny – 
były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok, a także wielokrotny 
reprezentant Polski. 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 (podobnie 
jak przed rokiem) okazały się Izbiszcze wygrywając w finale 2-0 z 
drużyną o ciekawej nazwie „Kopnij Babkę w Czapkę”. W meczu o 
III miejsce Grajki nie z tej ziemi wygrały z Kraską Team. Po 
wszystkich meczach doszło do podsumowania piłkarskich 
zmagań. Organizator turnieju Jacek Dąbrowski wraz z 
przedstawicielami sponsorów Marleną Jeleniewską z Savony i 
Januszem Bojko z Komfort Taxi wręczyli medale dla najlepszych 
drużyn, a także wyróżnienia indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem został Piotr Jaworowski reprezentujący Izbiszcze, 
najlepszym zawodnikiem Grzegorz Dziejma (Izbiszcze), a 
najwięcej bramek w turnieju zdobył Krzysztof Jaszczołt (LZS 
Choroszcz).  Na konto orkiestry z wpisowego od drużyn trafiło 
3000 zł, a niemal 1000 zł z licytacji przeprowadzonych podczas 
turnieju (m.in. piłkę z autografami zawodników Jagiellonii 
Białystok, książkę Radosława Kałużnego, samochodu na 
weekend, czajników i filtrów). Tak znaczna kwota z wpisowego 
trafiła na konto orkiestry dzięki sponsorom turnieju: Komfort 
Taxi, Schody Chudziński, Savona Choroszcz, Boruta – Kontenery, 
Agroturystyce Jeroniczówka, Chorten Choroszcz, KajaSport 
i Podlaskiemu Zrzeszeniu LZS. Więcej na: gazeta.choroszcz.pl

org.

Rekord: 15 tysięcy zebrał choroski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Piłkarze zagrali dla WOŚP
- wygrały Izbiszcze 

Fundacja Science Point zaprasza na spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w wys. do 36 500,00 zł. 
Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017r. o godz. 10:00 w sali 
konferencyjnej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29. 

Business Point! Pomożemy Ci rozpocząć Twój biznes.
Więcej informacji o projekcie na stronie: 

h�p://sciencepoint.pl/business-point/ oraz pod numerem 
telefonu: 607 645 779 lub 85 732 01 22.           

org.
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Zapraszamy na wiosenne staże
NCK w Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy!

Szczegóły na nck.pl/staze-w-instytucjach-kultury/

Nabór trwa do 19 lutego! Czekają staże w Centrum 
i w Bibliotece Publicznej w Choroszczy. Zapraszamy!



KSERO, WYDRUKI, 
SKANY, FAKS,

PROJEKTY, ZAPROSZENIA
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu

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

tel. 85 719 14 31, zapraszamy!

GMINA  i  MIASTO   4 „Gazeta w Choroszczy”   nr 162  gazeta.choroszcz.pl

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż pomoc 
żywnościowa świadczona mieszkańcom gminy Choroszcz 
w ramach Programu FEAD 2014-2020 - Podprogram 2016 
będzie kontynuowana. W lutym nastąpi przerwa. 

Przerwa w udzielaniu pomocy w lutym br. jest spowodowana 
przestojami w dostawach produktów, w związku z czym 
w miesiącu lutym br. pomoc żywnościowa nie będzie udzielana.
Jednak, już na wiosnę oraz tuż przed świętami Wielkanocnymi, a 
mianowicie 14-15 marca br. oraz 11-12 kwietnia br. wydawanie 
żywności potrzebującym w ramach Programu FEAD 2012-2020 
będzie kontynuowana.
Przypominamy, iż Gmina Chroszcz, we współpracy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz 
Stowarzyszaniem Forum Inicjatyw Gminnych ponownie w 2017 
roku przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 – Podprogramu 2016.

Jest to pomoc świadczona w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który był już 
realizowany w gminie Choroszcz w 2016 r. Obecna realizacja 
dostaw artykułów spożywczych odbywa się od sierpnia 2016 r. 
do kwietnia 2017 r.

UM

Komendant Miejski Policji w Białymstoku informuje, że od dn. 16 stycznia 2017 roku weszły 
w życie zmiany organizacyjne. Zmianom uległ, między innymi, zasięg terytorialny jednostek 
Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. 

Pozostające dotąd w rejonie działania Komisariatu Policji w Łapach miejscowości:

Porosły-Kolonia, Porosły, Krupniki, Klepacze, Jeroniki, Łyski, Czaplino, 
Kolonia Czaplino, Ogrodniki, Barszczewo, Sienkiewicze, Oliszki, Mińce 
i Turczyn 
z dniem 16.01.2016 
zostały włączone do rejonu działania Komisariatu Policji III w Białymstoku, 
placówki znajdującej się przy ul. Wrocławskiej 51A.

KP

Według badań przeprowadzonych przez MSWiA, jedynie dwie 
osoby na pięć twierdzą, że są w stanie rozpoznać sygnały 
świadczące o ulatnianiu się tlenku węgla. Nadal nie dla 
wszystkich oczywiste jest to, że jest to gaz bezbarwny 
i bezwonny. 25% społeczeństwa sądzi, że pojawienie się czadu 
wyczuje zapachem lub zobaczy dym. W obliczu tak niskiej 
świadomości Polaków na temat niebezpiecznego tlenku węgla 
i  zagrożenia pożarowego, M S WiA przy współpracy 
z Państwową Strażą Pożarną opracowało kampanię społeczną 
„Czad i ogień – obudź czujność”. Warto się z nią zapoznać. 

Kampania ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat 
zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się tlenku węgla 
i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.
 Taka kampania jest potrzebna, ponieważ badania wykazały, że 
sposoby zabezpieczenia życia własnego i rodziny oraz domu 
w postaci gaśnicy wykorzystuje tylko 10% z nas. Jeszcze gorzej 
jest z bezpieczeństwem technicznym wyposażenia budynku: 
tylko co 20 mieszkaniec naszego kraju zdaje sobie sprawę 
z konieczności utrzymania w sprawności instalacji elektrycznych, 
grzewczych i gazowych. Czujniki tlenku węgla montuje w swoim 
domu tylko co piąta osoba.
 Tymczasem katastrofy niszczące nasze życie i mienie wywołane 
przez czad oraz pożary to ogromne zagrożenia, których nie należy 
lekceważyć. Ognia często nie możemy kontrolować, ale można 
się przed nim ustrzec. To zależy od nas samych. Wystarczy zdać 
sobie sprawę z zagrożenia i stosować proste zasady 
bezpieczeństwa. Zostały one opisane na grafikach obok i w 
a r t y k u l e  p o d  l i n k i e m :  w w w . s t r a z . g o v . p l / 
porady/bezpieczenstwo_ pozarowe_w_domu. Gorąco 
zachęcamy do zapoznania się z nimi i przestrzegania zawartych 
w nich zasad.

www.bialystok.straz.bialystok.pl/UM

Pomoc żywnościowa w gminie
Choroszcz – kolejne transze

Czad i Ogień – obudź czujność

Policja: zmiany organizacyjne w gminie Choroszcz

W gminie Choroszcz w 2017 aż siedmiokrotnie zdarzyły 
się pożary sadzy w kominie. Sezon grzewczy bardzo 
szybko owocuje w te niebezpieczne zdarzenia mogące 
zakończyć się pożarem całego domu. 

W 2017 sadza paliła się czterokrotnie w Choroszczy, dwa 
razy w Klepaczach, raz w Jeronikach. W listopadzie pożar 
sadzy wystąpił w Choroszczy, w grudniu w Krupnikach i w 
Choroszczy. 
Warto regularnie dbać o zachowanie drożności komina, 
bowiem nadmierne nagromadzenie sadzy może 
skutkować pożarem lub zaczadzeniem, a, jak wskazują 
powyższe dane, nie dzieje się to rzadko.

Red.

Zima, zima 
i… pożary sadzy
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Powiat Białostocki informuje, że w 2017 roku kontynuuje 
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców 
powiatu, w tym więc także dla mieszkańców gminy Choroszcz. 
Przy czym od dnia 1 lutego 2017 r. ulegają zmianie godziny pracy 
niektórych punktów. 

W Choroszczy punkt działa przy ul. H. Sienkiewicza  42, 
/budynek KS Narew Choroszcz/

16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
Godziny pracy:

Poniedziałek-Czwartek: 8.00-12.00
Piątek: 14.00-18.00

Informujemy także, że z dniem 1 stycznia 2017r. z nieodpłatnych 
porad prawnych mogą korzystać kobiety w ciąży. Nieodpłatna 
pomoc prawna dla kobiet w ciąży będzie udzielana w zakresie 
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw 
rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Dodatkowo, 
w projektowanej nowelizacji rozporządzenia, proponuje się 
rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały 
pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
i edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 
ust. 1 ustawy):

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się 
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 
12.03.2004 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 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dn. 
24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będą-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 
19.08.2011 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 poniosła straty, lub
która jest w ciąży.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłat-
nej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty 
(art. 4 ust. 2 ustawy):

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 
społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, 
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- ważną Kartę Dużej Rodziny,
- zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego,
- ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, 
o których mowa w ustawie o weteranach działań poza 
granicami państwa,
- dokument stwierdzający tożsamość,
- oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wskazanych w pkt. 7,
- dokument potwierdzający ciążę.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży 
w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szcze-
gólności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a 
ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- 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.

PB/UM

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

11 lutego, 18.00 – Światowy Dzień Chorego, msza święta 
z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych, 
14 lutego, 18.00 – msza święta o uświęcenie miłości 
narzeczeńskiej i małżeńskiej, 
1 marca – Środa Popielcowa, wkraczamy w święty czas 
Wielkiego Postu, 
3 – 5 marca, 18.00 – rekolekcje trzeźwościowe, kaznodzieja – 
o. kapucyn z Ośrodka Apostolstwa w Zakroczymiu, 
10 marca, 18.00 – Miejska Droga Krzyżowa ul.: Branickiego, 
Sienkiewicza, Lipową, Mickiewicza i Rynkiem 11 Listopada; 
prowadzą przedstawiciele rej. duszpasterskich Choroszczy, 
2 – 4 kwietnia – rekolekcje wielkopostne, kaznodzieja – 
o. Adam Michalski, kapucyn z Konwentu w Zakroczymiu, 
5 kwietnia, godz. 18.00 – ks. bp. Henryk Ciereszko udziela 
Sakramentu Bierzmowania,
9 kwietnia, Niedziela Palmowa, godz. 15.00 – Plenerowa 
Parafialna Droga Krzyżowa w Żółtkach.

Godziny otwarcia Kancelarii Parafialnej:
8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
ul. Mickiewicza 2
16-070 Choroszcz
tel.: 085 719 33 55 
e-mail: choroszcz@bialystok.opoka.org.pl

Więcej o parafii na: www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku informuje, iż 
w najbliższym czasie planuje uruchomienie naboru ochotników 
do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 25. 
Batalionu Obrony Terytorialnej. 

Oferta skierowana jest do żołnierzy rezerwy, jak również do osób 
nieposiadających przeszkolenia wojskowego.
 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości 
powołania do tej formy służby można uzyskać bezpośrednio 
w Wojskowej Służbie Uzupełnień w Białymstoku: 15-428 
Białystok, ul. Lipowa 35, tel.: 261 398 220, 261 398 260 lub na 
stronie internetowej WKU: . www.bialystok.wku.wp.mil.pl
Informacji udzielają też 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 
w Białymstoku, tel.: 261 398 941 oraz 25. Batalion Obrony 
Terytorialnej, tel.: 261 398 213.                                                        ip

WKU: nabór ochotników 
do Wojsk Obrony Terytorialnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Białymstoku informuje, że w terminie do końca 
lutego 2017 roku przekaże emerytom i rencistom formularz 
PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy), PIT-
11A (informację o dochodach uzyskanych od organu 
rentowego) lub PIT-11 (informację o dochodach oraz 
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy). 

Właściwe jednostki KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na 
podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych, 
zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r, poz. 2032, późn. 
zm.) - w 2016 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy 
w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub 
rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty 
rolniczej uzyskanej w 2016 roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) 
minus kwota 46,33 zł (miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę 
na podatek).
KRUS jako organ rentowy, zgodnie z art. 34 ust. 7 ww. ustawy, po 
upływie każdego roku podatkowego, w terminie do końca lutego 
sporządza i przekazuje podatnikom uzyskującym dochód z rent 
i emerytur, rent socjalnych (emerytom/rencistom) stosowny 
formularz PIT. Dane podatkowe emerytów/rencistów zawarte 
na formularzach PIT, KRUS przekazuje również do urzędu 
s karb owego  właś c iwego  wg  mie j sca  zamieszkan ia 
emeryta/rencisty, a w przypadku osób mieszkających za granicą 
–  d o  u r zęd u  s ka r b owego  w ła ś c iwego  w  s p rawa c h 
opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS 
rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub 

rencistę, wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40 i poza emeryturą 
lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2016 r. nie 
osiągnął innego przychodu, który zgodnie z ustawą podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
(dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego 
przychodu, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych 
produkcji rolnej), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku 
składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania 
podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie 
podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2016.
Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS 
(otrzymanie formularza podatkowego PIT-40A) nie oznacza, że 
emeryt/rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie 
skarbowym.
Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego 
będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem 
(w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie 
podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym 
urzędzie skarbowym w terminie do 2 maja 2017 roku.
Zeznania takie składają również emeryci/renciści, którzy:
- chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. 
z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na 
cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na 
rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
- chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicznego.
Ponadto informujemy, że KRUS nie rozliczy podatku 
dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. m.in., gdy: 
- przyznana emerytura/renta była wypłacana  tylko przez część 
2016 roku,
- emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, 
a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
- realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową 
udzieloną przez urząd skarbowy,
- obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych 
zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez 
emeryta/rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu 
dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób 
samotnie wychowujących dzieci (chyba, że oświadczenie takie 
emeryt/rencista wycofał w danym roku podatkowym),
- nastąpił zgon emeryta/rencisty w 2016 roku lub w 2017 roku,
- emeryt/rencista posiada świadczenie zawieszone.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2016 r. nie płacą osoby (w tym 
emeryci/renciści), których roczny przychód podlegający 
opodatkowaniu nie przekroczył 3 091 zł. Jednak i w tym 
przypadku zeznanie podatkowe powinno być złożone 
w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania 
podatnika.

KRUS

Rozliczenie podatku dochodowego 
emeryta lub rencisty KRUS za 2016

Szczególne wydarzenia 
duszpasterskie w choroszczańskiej 
parafii rzymskokatolickiej:
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PLENEROWO
Czyli najbardziej widowiskowo. Największą imprezą roku był 
XXVII Jarmark Dominikański, który wypełnił 14 sierpnia park 
przy Muzeum Wnętrz Pałacowych muzyką i dziesiątkami 
straganów. Nowością było powitanie wydarzenia hejnałem na 
Rynku 11 Listopada i przejazd z rynku kolumny zabytkowych aut 
Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto 
Retro” na plac jarmarkowy. Egzecerunki husarskie Chorągwi 
Husarskiej Konnej Stefana Branickiego bez wątpienia na długo 
zapisały się we wspomnieniach miłośników historii. Muzycznie 
rozrywkę ze sceny szerzyły liczne grupy: Lasowiacy ze Stalowej 
Woli, Klepaczanki, SERVERdance z Hajnówki, For�, Fantas�c 
Boys, Anna Maria Korolczuk z zespołem a o portowych 
tradycjach i szantach przypomniał Stary Port Białystok – w sumie 
do portu Branickich w Żółtkach ze sceny było niedaleko, więc 
gatunek muzyczny w Choroszczy był jak najbardziej uza-
sadniony! Jarmark zakończył gwiazdorski koncert nomen omen 
Oddziału Zamkniętego u wrót sławiących Choroszcz od 1930 
licznych oddziałów.
Imprezy w plenerze są wrażliwe na warunki atmosferyczne i… 
epidemiologiczne. Przez rozprzestrzenienie się wirusa afry-
kańskiego pomoru świń Dzień Ogórka w Kruszewie odbył się 
z miesięcznym opóźnieniem. Całe szczęście pogoda sprzyjała 
plantatorom i tłumy miłośników zielonego rarytasu znad Narwi 
mogły się bawić w letniej aurze przy piosenkach Rytmów Czasu 
pod egidą Centrum Kultury i Sportu), Narwianek, Klepaczanek 
i Viesny – gwiazdy wieczoru. 
Dni Choroszczy A.D. 2016 również dołączyły do grupy 
największych gminnych imprez plenerowych. Wszystko za 
sprawą widowisk plenerowych przed Zespołem Szkół 
(inauguracja Dni Choroszczy), koncertu Rytmów Czasu 
świętującego wydanie nowej płyty pt. „U progów jazzu”, 
spektaklu Teatry Walny pt. „Noe” – tym razem przed Centrum, 
otwarcia odnowionego Kominowego Bajora i terenów 
rekreacyjnych oraz plenerowego widowiska na finał święta 
miasta i gminy. Nad całymi Dniami Choroszczy unosił się ze  
szczytu magistratu mural projektu Darii Ostrowskiej i wykonania 
Izabeli Wróblewskiej oraz Marty Jankowskiej.
Po rocznej przerwie powróciła lubiana i głośna impreza Jam 
Session – tym razem głośniejsza o ryk dziesiątków motorów 
i paradę ulicami miasta świadczących że wydarzenie nosi teraz 
nazwę Moto Jam Session)

i  KAMERALNIE
Rok 2016 śpiewająco powitał Chór Kameralny działający 
w Centrum Kultury – już 10 stycznia chórzyści kolędowali 
w kaplicy SPP ZOZ w Choroszczy. Z bogatym świątecznym 
repertuarem chórzystki i chórzyści udali się do studia nagrań 
Polskiego Radia Białystok, a w grudniu do setek domów trafiła 
płyta „Wielka Boska moc” pełna kolęd.
Jacek Kleyff i Słoma przybyli 12 marca do Choroszczy i dali 
niezapomniany koncert w auli Centrum. Po raz ósmy Choroszcz 
gościła Fes�wal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. W 2016 po raz 
pierwszy wydarzenie miło charakter przeglądu z nagrodami 
finansowymi – laureatami zostały dwie znakomite grupy: 
kierowany przez Elżbietę Bilmin Chór Polskiej Pieśni Narodowej 
z Bielska Podlaskiego oraz kierowany przez Oksanę Dziadul Chór 
Astra Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Białegostoku. 21 maja 
choroszczanie mogli wysłuchać spektaklu operetkowego „Bodo 
Cafe” pełnego niezapomnianych szlagierów znakomitego 
śpiewaka II RP. 
Czerwiec koncertowo powitały – tym razem w salonie 
gościnnego Muzeum Wnętrz Pałacowych klasy pracowni 
muzycznych pianina – prowadzonej przez Michała Szymczuka 
i gitary oraz akordeonu prowadzonej przez Giennadija Szemieta. 
W obu klasach kształci się wiele osób, ciszymy się, że są tak ciepło 
wspierane przez najbliższych, czego dowodzi frekwencja na 
dorocznym koncercie. 
Bez wątpienia niepowtarzalnym muzycznym wydarzeniem roku 
2016 w kategorii muzyki kameralnej był Fes�wal Cameralis er 
Sacralis zorganizowany przez Fundację Via Musica. Cieszymy się, 
że Centrum mogło wesprzeć ten piękny cykl czterech koncertów 
w choroszczańskim kościele. 
Na fes�walu wystąpiły: Chór Absolwentów Akademii Rolniczej 
pod kier. Prof. Wojciecha Maciejowskiego, Małgorzata 

i Sylwester Trojanowscy, Ewa i Zbigniew Dębko oraz Krzysztof 
Kiercul i kwartet dęty blaszany SPEC BRASS.
Cieszymy się, że Centrum mogło wesprzeć w 2016 roku wiele 
imprez organizacji pozarządowych i pomóc społecznikom 
w tworzeniu znakomitych imprez. Obok Fes�walu Cameralis et 
Sacralis kameralny wymiar muzyki promował też Wieczór 
Piosenki Patriotycznej „Śpiewać każdy może” przygotowany 
i prowadzony przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Centrum w 2016 dołączyło do współorganizatorów Podlaskiej 
Oktawy Kultur, dzięki czemu 28 lipca na deskach sceny przy H. 
Sienkiewicza 29 wystąpił znany w całej Europie zespół Čači 
Vorba. Co prawda w poznaniu muzyki grupy nie pomogła 
nawałnica, która podtopiła większość białostockich i co 
poniektóre choroskie arterie, ale fani Centrum mogli za pomocą  
transmisji Twojej Telewizji Regionalnej zobaczyć a przede 
wszystkim usłyszeń legendę folkowego nurtu.
Święto Niepodległości uświetniły koncerty Chóru Astra pod kier. 
Oksany Dziadul z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku 
oraz duma Choroszczy – Chór Kameralny pod kier. Małgorzaty 
Olechno. Rok koncertów kameralnych zamknęło spotkanie 
opłatkowe kręgu kultury, o którym szerzej informowaliśmy 
w poprzednim numerze.

TEATR  w  CHOROSZCZY!
Ano tak. Co prawda ćwiećtysiąclecie teatru narodowego 
w Polsce minęło rok temu, niemniej Centrum nie ustaje 
w pracach nad uteatralnieniem grodu nad Horodnianką, wielkim 
marzeniem ekipy jest zbudowanie grupy teatralnej nieko-
niecznie złożonej z dzieci i młodzieży.
Teatr to inspiracja, a tych nie brakowało dla różnych grup 
wiekowych. Były więc w 2016 spektakle dla dzieci: „Psotna Anka-
Jagodzianka” (6 II) Teatru Conieco, „Czarne i białe” (5 III) Teatru 
pod Orzełkiem, „Fin�kluszki – folkowe okruszki” (16 IV) Teatru 
Małe Mi, Walny Teatr wystawił muzyczną opowieść „Noe” 
opartą na biblijnym wątku, a w czasie Jarmarku Domini-
kańskiego najmłodszych bawił spektakl „Piernikowy król”.
Były też spektakle dla dorosłych: melancholijno-komiczny 
„Rachel czy Pepka? – czyli gesze�y szmoncesy i kłopoty Singera” 
sceny RODE (13 II), „Kogel-mogel” – program autorski 
białostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Moral insanity. 
Tragedia ludzi głupich” Teatru Papahema (3 IV) udowodniła, że 
teatr nieinstytucjonalny potrafi czynić niezwykłe inscenizacje. 
Na muzycznie i teatralnie oczywiście był i wspomniany spektakl 
„Bodo Cafe” (21 V) i „Opera przedmieścia” (3 VI) wyśpiewana 
przez adeptki i adeptów Studenckiego Koła Teatralnego StuKoT. 
Ponadto w marcu zorganizowana kilkudziesięcioosobowa grupa 
udała się do białostockiej opery na spektakl „Upiór w operze”. 
W sumie: 12 wydarzeń teatralnych w roku.

NIEJEDNA HISTORIA
 „Eee, to nudne” – mówią o historii zapytani w sondach 
ulicznych. I rzeczywiście, coraz bardziej ambiwalentny jest 
stosunek lokalnej społeczności do historii. Z jednej strony są 
oczywiście cieszące się sporą popularnością wydarzenia 
rocznicowe, jak pamiątka wybuchu powstania styczniowego, 
3 maja, Święto Wojska Polskiego i uroczystości Narodowego 
Święta Nieodległości 11 listopada. Z drugiej bywa codzienne 
zapominanie o tym, co nam historycznie bliskie i ważne. Dlatego 
obok wspomnianych obchodów rocznic prawie każdego 
miesiąca nie brakowało w Centrum kameralnych wydarzeń 
propagujących znajomość historii. 
W styczniu w galerii gościła wystawa „Pamięć o powstańcach 
styczniowych”, w lutym rozmawialiśmy o piosenkach 
niepodległościowych i ich genezie, w marcu odbyło się spotkanie 
o historii kapitału i kryzysów w świetle najnowszych publikacji 
badawczych, w kwietniu gościliśmy dra Tadeusza Kasabułę – 
dyrektora Archiwum i  Muzeum Archid iecez ja lnego 
w Białymstoku, który przypomniał dzieje związane z chrztem 
Mieszka I (a w 2016 obchodziliśmy 1050, rocznicę!). W maju 
gawędę historyczną wygłosił Stanisław Bałdyga, a ponad setka 
choroszczan maszerowała w Dniu Flagi RP wespół ze 
Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość Skała. Koncert 
patriotyczny zagrali i wyśpiewali Nervovoohoży. W czerwcu 
Zbigniew Romaniuk, Jan Adamski i Józef Waczyński przypominali 

Rok 2016 zapisał się w historii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu – instytucji kultury choroskiego samorządu gminnego – wyjątkowo, bowiem był to pierwszy rok,
w choroszczańskiej kulturze animowanej przez Centrum i sprawdźmy, na co warto czekać w 2017. 

Się dzieje! Kultura roku 2016 i 2017
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W roku 2016 w bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne dla 
uczniów szkoły podstawowej oraz wycieczki wprowadzające dla 
przedszkolaków.
W Bibliotece w 2016 roku zarejestrowało się 950 czytelników, 
którzy  odwiedzili  nas 11.565 razy wypożyczyli 27.961 
woluminów. Tak wiele osób nie tylko wypożyczało książki, 
czytało prasę i korzystało z pracowni komputerowych, lecz 
również uczestniczyło w licznych zajęciach bibliotecznych 
w Choroszczy, Barszczewie i w Klepaczach.
W roku 2016 do bibliotek na terenie gminy Choroszcz 
zakupiliśmy ogółem 788 książek na kwotę 18.398 zł, z tego 268 
woluminów na kwotę 6.500 zł zakupiliśmy w ramach Programu 
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków 
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SPORT  NA  CAŁY  ROK!
Trafienie w dziesiątkę w 2016 roku było celem wielu miesz-
kańców Gminy Choroszcz,  a to wszystko za sprawą prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała strzelnicy pneu-
matycznej. Odbyło się na niej szereg zawodów współorga-
nizowanych przez Centrum: Noworoczny Turniej Strzelecki 
o Puchar Dyrektora M-GCKiS, a przez cały rok zawody z okazji 
wydarzeń patriotycznych. 
Ważnym elementem sportowego kalendarza były wydarzenia 
piłkarskie. Od nich 2016 rok się rozpoczął, kiedy w styczniu 
kończyła rozgrywki I edycja Ligi Halowej i na piłce nożnej się rok 
zakończył – wtedy w grudniu rozpoczęła się II edycja Ligi 
Halowej. W międzyczasie na orliku odbył się mecz kibiców Real 
vs. Barcelona, mecz „Konflikt pokoleń” – gdy naprzeciw siebie 
stanęli młodzi zawodnicy przeciwko tym starszym. Latem była II 
edycja Wakacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora M-GCKiS. 
W czerwcu po raz kolejny Centrum współorganizowało doroczną 
imprezę klubu Narew Choroszcz: międzynarodowy turniej 
piłkarski Narew Cup. Młodzi mieszkańcy gminy mogli zagrać 
z rówieśnikami z Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Ponadto choro-
szczańscy kibice wspomagali naszą narodową reprezentację 
gromkim dopingiem w meczu z Danią na Stadionie Narodowym. 
Przełom stycznia i lutego upłyną pod znakiem gier pingpon-
gistów. Aula centrum gościła Mistrzostwa Gminy Choroszcz 
w Tenisie Stołowym, a także Turniej Tenisa stołowego dla dzieci. 
Nasze choroszczańskie lodowisko było także świadkiem 
radosnych zawodów szybkościowo-sprawnościowych adreso-
wanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Na orliku odbył się też 
turniej koszykówki ulicznej. 
Siatkarze mieli pełną barw wiosnę. W IV aula Zespołu Szkół stała 
się areną Mistrzostw Gminy Choroszcz w siatkówce, wyłaniając 
choroszczańskiego reprezentanta na Mistrzostwa Wojewódzkie 
w Białowieży. Czerwiec to Dni Choroszczy na sportowo: Turniej 
Siatkówki plażowej w Jeronikach, Turniej Strzelecki no 
i oczywiście pełne bardzo pozytywnych emocji zawody kajakarzy 
połączone z otwarciem terenów rekreacyjnych nad Kominowym 
Bajorem, które przeszły ogromne zmiany. 
To samo miejsce, czyli Kominowe Bajoro było świadkiem 
największego od lat biegu w naszym miasteczku. 12 listopada 
115 śmiałków odpornych na zimną pogodę dziarsko przebiegło 
trasę wiodącą poprzez Choroszcz.
W minionym roku ponadto wzbogaciliśmy naszą ofertę o zajęcia 
„Karate”. Wiele naszych sportowych inicjatyw odbyło się dzięki 
wsparciu Burmistrza Choroszczy za co serdecznie dziękujemy! 
W tym miejscu zapraszamy także wszystkich do korzystania 
z naszej sportowej oferty i zachęcamy do zgłaszania się ze swoimi 
pomysłami poprzez e-mail: sport@choroszcz.pl.

KULTURALNIE  i  WIZUALNIE 
Kino w Choroszczy… wróciło! Co prawda projekcji nie ma zbyt 
wiele, ale pierwsze koty za płoty. Dzięki zaangażowaniu 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbyły się na auli 
Centrum pierwsze od lat biletowane projekcje – choroszczański 
widz mógł zobaczyć film „Apostoł” i „Pasja”.
Pojawiły się i wpisały na trwałe w kalendarz zajęć warsztaty 
filmowe i fotograficzne odbywające się w Centrum. Nie zabrakło  
spotkania ze sławnym reżyserem – na Dniach Choroszczy gościł 
mistrz Jerzy Hoffman i „Potop Redivivus”. Aby oglądanie 
odnowionego działa było jak najprzyjemniejsze, zostały 
sprowadzone specjalne leżaki. Sezon letni pożegnaliśmy 

o starych dziejach Choroszczy. We wrześniu Marek Gajewski 
przybliżył postać kpt. Józefa Marjańskiego – bohatera bitwy 
białostockiej 1920, a w październiku ks. komandor porucznik 
dr Jan Maliszewski opowiedział o etosie kapelana wojskowego. 
Rok z historią zakończyliśmy w Centrum spotkaniem z ks. drem 
Adamem Szotem, który odkrył szerokie możliwości badawcze, 
jakie oferuje Archiwum i  Muzeum archidiecezjalne 
w Białymstoku. Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Choroszczy 
za współpracę i stałe wzbogacanie tego zestawu historycznych 
imprez, cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć społecznikowski 
zapał, w wyniku którego powstało tyle wydarzeń. 

KONKURSY,  KONKURSY...  
i  KONKURSY!

Aż 84 dzieci z przedszkola i klas I-III stworzyło w lutym i marcu 
piękne stroiki wielkanocne na konkurs „Kolorowa Wielkanoc” 
ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną w Choroszczy. W kwietniu 
wszystkich miłośników czytania zaprosiliśmy do konkursu 
wielodyscyplinarnego „Lubię czytać”. W efekcie powstało ponad 
dwadzieścia prac plastyczno-literackich i fotograficzno-
literackich, które zostały wyeksponowane w galerii Centrum.
Również w kwietniu 75 uczennic i uczniów z wszystkich szkół 
gminnych włącznie z Przedszkolem Samorządowym im. Jana 
Pawła II wzięło udział w szóstej edycji konkursu recytatorskiego 
„Słowo o Polsce”. Kwiecień pełen rywalizacji w wielu sztukach 
został zakończony gminnym etapem konkursu piosenki 
przedszkolaków „Mama, tata i ja” współorganizowanym przez 
Centrum i Przedszkole Samorządowe. W listopadzie także po raz 
szósty śmiałkowie zmierzyli się z ortograficznymi łamigłówkami, 
a młodzi plastycy zachęcani przez organizatora - Bibliotekę 
Publiczną w Choroszczy – projektowali pocztówki bożo-
narodzeniowe.
Na jesienny konkurs „Znam i nazywam faunę nadnarwiańską, 
chronię przyrodę” dzieci z całej gminy stworzyły aż 63 prace. 
Konkurs zapisał się w choroszczańskich annałach złotymi 
zgłoskami z powodu bogactwa nagród – 8 rowerów i 20 albumów 
trafiło w ręce twórców najpiękniejszych prac. Nagrody 
ufundowała gmina Choroszczy i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

BIBLIOTEKA - MIEJSCEM  SPOTKAŃ
W 2016 Bibliotekę Publiczną w Choroszczy odwiedzili Marta Fox 
i Michał Zawadka – autorzy popularnych i nowoczesnych książek 
adresowanych do dzieci i młodzieży. W Klepaczach młodzi 
czytelnicy uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez 
Małgorzatę Iwanowicz słynącą ze wspaniałych słowników 
przyjaznych uczniom. Nieco starsi czytelnicy mogli zdobyć 
autograf Anety Zamojskiej. W czerwcu po raz drugi odbyła się 
„Noc bibliotek”, na której gościliśmy autora książek Krzysztofa 
Petka. We wrześniu wspólnie z czytelnikami i gośćmi – m.in. 
z Małgorzatą Rokicką- Szymańską z Książnicy Podlaskiej 
i z Robertem Wardzińskim burmistrzem Choroszczy tworzyliśmy 
choroszczańską odsłonę Narodowego Czytania „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. Było też bardzo piękne zakończenie roku 
w Dyskusyjnym Klubie Książki – odwiedziła nas Elżbieta 
Michalska z wierszami z najnowszego tomiku „Za stodołą”.
Biblioteka uczestniczyła również w konkursach powiatowych: 
„Malowane pieśniami patriotycznymi” oraz „Podwórkowe 
przypowieści powiatu białostockiego w przysłowiach 
i powiedzeniach”. Była również organizatorem konkursu 
„Kolorowa Wielkanoc” i na „Kartkę Bożonarodzeniową 
z motywem miasta Choroszczy”.
Rok 2016 to też czas, gdy w Filii w Klepaczach powitaliśmy nową 
bibliotekarkę w naszym gronie – Iwonę Amonowicz. Przejęła ona 
misję promocji czytelnictwa od Mieczysławy Wysockiej, która po 
wielu latach pracy w bibliotece przeszła na emeryturę a jako 
aktywna czytelniczka zasila szeregi naszych czytelników.
W Filii Bibliotecznej w Barszczewie odbył się cykl spotkań 
z książką pt. „Czytanie na bajkowym dywanie” oraz ciekawe 
zajęcia czytelniczo-plastyczne. W bibliotece dla dzieci w ciągu 
roku 2016 odbyło się szereg spotkań dla maluchów z rodzicami 
min. „Wybuchający wulkan”, „Kolorowa jesień”, Laurka dla babci 
i dziadka, pożegnanie jesieni. 

gdy Centrum funkcjonowało przez całe 12 miesięcy jako ośrodek kultury i sportu łącznie. Pojawiło się szerokie jak stadion pole do działania – zobaczmy, co wydarzyło się 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
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pokazem filmów krótkometrażowych spod już bardzo 
markowego przeglądu, jakim jest Filmowe Podlasie Atakuje! 
Reaktywacja.
Do sfery wizualnej warto wliczyć remont głównych korytarzy 
w pochodzącym z 1892 roku gmachu Centrum. Ekspozycja 
wystaw była w czasie prac utrudniona, niemniej każdy, kto 
widział ściany korytarzy gmachu przed remontem, dobrze wie, 
że na te prace czas już był najwyższy.
Wynagrodzeniem za dłuższe niż zwykle oczekiwanie na wernisaż 
była debiutancka wystawa fotografii autorstwa Marka Sokoła. 
Cieszymy się, że twórczość wolontariusza od kilku lat 
wspierającego Centrum i „Gazetę w Choroszczy” przypadła do 
gustu naszym miłośnikom sztuki. Niech będzie to zachęta do 
ujawniania swych talentów dla mieszkańców gminy. Warto 
zadebiutować w Centrum!

KULTURALNA  TRZYNASTKA,
CZYLI  CODZIENNOŚĆ

Centrum od września do czerwca pracuje od poniedziałku do 
piątku przez 13 godzin, do tego dochodzą jeszcze sobotnie 
dyżury i wydarzenia organizowane w weekendy, niedziele 
i święta – wtedy pracujemy „do upadłego”. Nie używamy 
żadnych niedozwolonych środków, paliw kopalnianych, 
dodatków za nadgodziny ani trzynastek. Nie chowamy się za 
ustawy, pakiety ochronne czy porozumienia zbiorowe, bo naszą 
pasją jest praca a najlepszą nagrodą satysfakcja z osiągnięć 
uczestników zajęć, konkursów czy z aktywnego udziału 
mieszkańców w imprezach marki Centrum. Oczywiście 
w świecie nadgryzionym przez żarłoczny kapitalizm i egotyczny 
indywidualizm może to uchodzić za wariactwo, ale cóż – 
jesteśmy w Choroszczy :)
Organizacyjnie Centrum to nie tylko Dział Promocji Kultury. To od 
1993 funkcjonująca w strukturze ośrodka i obchodząca w 2017 
roku 68 urodziny, Biblioteka Publiczna w Choroszczy, czyli: 
biblioteka dla dorosłych oraz dla dzieci w Choroszczy, filie 
w Barszczewie i w Klepaczach. Cztery biblioteki prowadzone są 
przez cztery bibliotekarki, które z zapałem promują 
czytelnictwo. Centrum to także orlik, stadion miejski i biały orlik 
zimą – to w sumie największy kompleks sportowy w gminie, 
wymagający wiele pracy, bieżących napraw i nakładów 
inwestycyjnych, aby mógł być stale sportową wizytówką lokalnej 
społeczności. 
Wreszcie Centrum to wielki budynek przy H. Sienkiewicza 29 
w Choroszczy. Gmach jest z 1892 roku ufundowanych przez Carla 
Augusta II Moesa. Budynek był zaprojektowany i przez blisko 100 
lat funkcjonował przede wszystkim jako siedziba szkoły a nawet 
przedszkola. Nie jest to idealna siedziba dla ośrodka kultury, ani 
układ pomieszczeń, ani tym bardziej ich pierwotne wyposażenie 
nie było przewidziane dla potrzeb nowoczesnej placówki 
kulturalnej. 
Na dodatek całe skrzydło na I piętrze czeka na remont od wielu, 
wielu lat, a każda praca budowlana musi być dokładnie 
rozpatrzona pod kątem ochrony zabytku. Niemniej dzięki 
wytrwałej pracy pracowników gospodarczych, instruktorów 
i referentów oraz znacznego zaangażowania magistratu 
z Burmistrzem na czele, samorządu gminnego i lokalnej  
społeczności (budżet obywatelski z 2014 – wielofunkcyjna 
garderoba, 2017 - stadion) krok po kroku budujemy bardziej 
nowoczesną bazę lokalową i sprzętową tak, by jeszcze lepiej 
szerzyć kulturę i sport.
Trzy setki różnego rodzaju wydarzeń, spotkań, koncertów, 
zawodów nie byłyby możliwe do zorganizowania gdyby nie 
zaangażowanie dziesiątek wspaniałych osób. Dziękujemy 
wszystkim niestrudzonym wolontariuszom razem i każdemu 
z osobna, zrzeszonym w organizacjach pozarządowych 
i „wolnym strzelcom” za ogrom pracy, pomysłów, zaangażowania 
i radosnego tworzenia dzień po dniu nowych horyzontów 
kultury.
Dziękujemy wszystkim instytucjom – Urzędowi Miejskiemu 
kierowanemu przez Roberta Wardzińskiego burmistrza  
Choroszczy, parafiom, placówkom oświatowym i kulturalnym, 
jednostkom OSP, policji, firmom prywatnym i spółkom 
samorządowym - za cierpliwe wspieranie kultury, za pomoc 
w trudnościach, za owocną współpracę i realizację tylu 
ambitnych projektów. 
Jesteśmy dumni, że zaufali nam stażyści z Narodowego Centrum 

Kultury. Fakt, że Centrum staje się kuźnią młodych talentów 
animacji kultury nobilituje nasz ośrodek i sprawia, że dobre 
choroszczańskie pomysły na promocję kultury idą śmiało 
w szeroki świat. 
Wspólnota tworzy gminę, społeczeństwo, kulturę. Wspólna 
praca pozwala na osiągnięcie lepszych wyników, stworzyć 
piękniejsze wydarzenia. Dziękujemy Robertowi Wardzińskiemu 
burmistrzowi Choroszczy za zrozumienie potrzeb rozwoju oferty 
edukacji kulturalnej i sportowej – wsparcie magistratu jako 
całości, każdego referatu z osobna i wszystkich razem jest 
bezcenne. Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, referatów: finansów, 
inwestycji, geodezji, gospodarki komunalnej, administracji, 
Biura Podawczego, informatyka i do Urzędu Stanu Cywilnego. 
Serdecznie dziękujemy Sekcji Obsługi Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy tak wytrwale noszącej wespół z nami – i to nieraz 
dosłownie (scena, namioty, krzesła etc.!) – za ciężar 
przygotowania niejednej wielkiej imprezy. 

NIE  SAME  IMPREZY
CENTRUM  KULTURY  CZYNI

Codzienność ośrodka to stale zwiększająca się liczba zajęć, na 
które w sumie uczęszcza średnio ćwierć tysiąca osób. Obok zajęć 
regularnych mamy w ofercie ferie zimowe i letnie – w każdej 
z dwóch grup letnich i zimowych uczestniczy po 30 dzieci w 
wieku 7/8-11/12 lat.
Stronę instrumentalną oferty edukacji kulturowej Centrum 
tworzą: klasa nauki gry na pianinie pod kierunkiem Michała 
Szymczuka i klasa nauki gry na gitarze, akordeonie i perkusji 
Giennadija Szemieta. Śpiewu uczą: Małgorzata Olechno 
(obecnie zastępowana przez Łukasza Olechno) kierownik 
w Chórze Kameralnym, Jerzy Tomzik – opiekun koła solistów oraz 
kierownik zespołu wokalnego Rytmy Czasu, a o tradycję 
śpiewaczą troszczą się zespoły folklorystyczne: Klepaczanki pod 
kier. Jadwigi Kochańskiej i Narwianki pod kier. Aliny Trypuz. 
Stronę plastyczną tworzą zajęcia handmade i nauka fotografii dla 
początkujących pod kier. Karoliny Gołębiewskiej, plastyka dla 
dzieci starszych i młodszych – opiekunką koła jest Olga 
Szutkiewicz-Gola, oraz zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone 
przez Monikę Tekielską-Chmielewską.
W każdej z bibliotek na dzieci czekają zajęcia promujące 
czytelnictwo. Ich forma jest bogata – łączą lekturę, sztuki 
plastyczne i teatralno-recytatorskie. Zajęcia prowadzą: 
w Barszczewie – Małgorzata Świszcz, w Klepaczach – Iwona 
Amonowicz, a w Choroszczy na zajęcia familijne dla dzieci 
w wieku 3-5 lat zaprasza Lucyna Jutkiewicz,. W ofercie Centrum 
znajdują się również Dyskusyjny Klub Książki animowany przez 
Elżbietę Wróblewską kierownik Biblioteki Publicznej 
w Choroszczy.
W 2016 w Centrum gościliśmy coraz liczniejsze drużyny ZHP, 
z których cała lokalna społeczność może być dumna. 
Przypomnijmy są to: 1 Choroszczańska Zuchowa Gromada 
Obronna “Skarby Ziemi” pod kierunkiem drużynowej dh. Marty 
Bokun oraz  1 Choroszczańska Drużyna Harcerska “Solum” im. 
Elżbiety Zawackiej ps. “Zo” pod kierunkiem drużynowej dh. 
Weroniki Miastkowskiej. Dzięki aktywności wolontariuszy – 
Karoliny Gromadeckiej i Pawła Baradyna – co piątek przez 10 
miesięcy w roku miłośnicy gier planszowych i karcianych 
spotykają się na długie rozgrywki. 
Choć zazwyczaj myśli się o zajęciach w domach kultury, że są 
skierowane do dzieci i młodzieży, to nie jest to prawda. Centrum 
pragnie organizować zajęcia dla każdej grupy, jaka ma pomysł na 
aktywne spędzanie czasu. Nie byłoby bogatej oferty zajęć 
fitness, gdyby nie zapał licznej grupy pełnoletnich mieszkanek 
gminy. Przypomnijmy: obecnie w Centrum są zajęcia aerobiku, 
zumby i pilatesu – wszystkie prowadzi Małgorzata Sokolińska. 
Seniorki kolejny rok z rzędu mogły uczestniczyć w zajęciach 
aerobiku zorganizowanych przez Fundację Pro Anima 
a zlokalizowanych w naszej auli.
Nowością 2016 było wprowadzenie do oferty Centrum zajęć 
karate kyokushin pod kierunkiem Grzegorza Sakowicza oraz 
wspomnianych powyżej zajęć fitness także do świetlicy 
w Klepaczach. 
Z szeroką gamą tańców towarzyskich zapoznają się uczestnicy 
lekcji prowadzonych przez Karolinę Poniatowicz oraz Dariusza 
Jabłońskiego, a tańców nowoczesnych uczy Julia Kaczorowska. 

Się dzieje! Kultura roku 2016 i 2017



Uczestnicy obu kursów startują w turniejach i nieraz sięgają 
po nagrody, a na co dzień można z daleka ich rozpoznać po 
tanecznym, lekkim kroku.
Obok tych regularnych zajęć w Centrum organizowane są 
warsztaty tematyczne. Każde z zajęć i warsztatów jest w niższej 
cenie niż ich białostockie odpowiedniki, gdyż Centrum 
dofinansowuje – dzięki dotacji gminy Choroszcz każde koło 
i ognisko zajęciowe.

2017
 - TO  BĘDZIE  DOBRY  ROK!

Wszystko, co było bardzo dobre, powtórzymy! A co było dobre, 
ulepszymy!
Na dzieci czekają wszystkie dotychczasowe zajęcia edukacji 
kulturowej, na czytelników pisarze, którzy jeszcze w Choroszczy 
nie byli, na melomanów nowe koncerty. Klub Turysty 
Kulturalnego w skromnej liczbie 101 osób udał się 5 lutego do 
OiFP na operetkę „Zemsta nietoperza”, a w niedzielę 30 kwietnia 
udamy się do Opery i Filharmonii Podlaskiej na operę G. Biseta 
„Cyganeria” - rezerwacje ruszają od wtorku 14 lutego 2017. 
Seniorzy w bieżącym roku mogą uczestniczyć w zajęciach 
aerobiku, które odbywają się w auli Centrum we wtorki o 9:00 
i w soboty o 10:00. Nie zabraknie w 2017 zawodów sportowych, 
teatralnych nowinek i filmowych emocji. 
Będzie też śmiesznie – 26 lutego na deskach Centrum wystąpi 
Kabaret pod Wyrwigroszem, a jeżeli publika stawi się licznie, to – 
zapewniamy – nie będzie to ostatni kabaret w 2017! 
Będzie patriotycznie – będziemy obchodzić 510. rocznicę lokacji 
Choroszczy (wiwat król Zygmunt Stary! wiwat Aleksander 
Chodkiewicz dobrodziej grodu nad Horodnianką!). 
W październiku świętować będziemy 100. rocznicę powołania 
choroskiej komendy Polskiej Organizacji Wojskowej, która 
zapisała się w złotymi zgłoskami w pracach niepodległościowych 
i scaleniowych Rzeczpospolitej a i pruski tabor koleją przez Fasty 
jadący słusznie na potrzeby Wojska Polskiego zarekwirowała.
„I co najważniejsze, postaramy się być jeszcze bliżej miesz-
kańców” – dodaje Przemysław Waczyński dyrektor. „Zapraszamy 
do odwiedzania centrum i wspólnych przedsięwzięć!” – zachęca 
roześmiana czereda pracowników Centrum. 

M-GCKiS
zebrał i opracował 

Wojciech Cymbalisty
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cd.
Talenty gminy Choroszcz odkryte w 2016: 

Marek Sokół - autor wystawy fotograficznej 

„Cztery pory roku”

W czwartkowy wieczór, 1 grudnia 2016 odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej pt. „Cztery pory roku” autorstwa 
Marka Sokoła. Otwarcie wystawy przebiegło w bardzo miłej 
atmosferze. Po raz kolejny park pałacowy urzekł nas swoim 
urokiem. Wystawa trwała do 16 grudnia 2016.

Otwarcie wystawy „Cztery pory roku” Marka Sokoła zgromadziło 
wielu miłośników sztuki nie tylko z gminy Choroszcz. Wernisaż 
rozpoczął dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy, Przemysław Waczyński. Nie zabrakło prze-
mówienia autora fotografii, Marka Sokoła, który przybliżył nam 
swoją twórczość.
Wystawa „Cztery pory roku” to zbiór fotografii przedsta-
wiających okolice Parku Pałacowego. Znane nam miejsce zostało 
ponownie odkryte i uchwycone w kadrze. Zmienność pór dnia 
i roku, przedstawiona na fotografiach, pozwala nam zatrzymać 
się nad naszą codziennością, by baczniej przyglądać się otacza-
jącemu nas światu. Ukazany urok okolic parku zachwyca.
Podczas wernisażu autor wystawy udostępnił zwiedzającym 
swój album i odsłonił większą część twórczości. Fotografie 
skupiają się przede wszystkim wokół tematyki przyrody. Marek 
Sokół posiada niewątpliwy talent oraz zmysł odsłaniania piękna 
przyrody, okraszonego feerią barw i światła. Zgromadzeni na 
wernisażu goście długo podziwiali prezentowane fotografie 
i korzystali z okazji do rozmowy z autorem, który bardzo chętnie 
poświęcał im czas i uwagę.

Dziękujemy Markowi Sokołowi za chęć zorganizowania swojej 
pierwszej wystawy w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy oraz za miłą i owocną współpracę. Mamy 
nadzieję na jej kontynuowanie. Panu Markowi życzymy wielu 
twórczych sukcesów.

tekst: KG/M-GCKiS
fot.: Rafał Trykoszko

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy od 
kilku już lat proponuje dzieciom kreatywne i bezpieczne 
spędzanie czasu wolnego od nauki. Staramy się ze wszystkich sił 
by był to czas, spożytkowany w atrakcyjny i twórczy sposób.

Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 
15:00  na dzieci czekała moc atrakcji.

W harmonogramie ferii znalazły się m.in wyjazd do Muzeum Wsi 
Podlaskiej (ognisko, przejazd wozami, warsztaty), pływanie 
w Parku Wodnym Tropikana, seans w kinie Helios, spektakl 
w Białostockim Teatrze Lalek zabawa w Fikolandzie i Fabryce 
Misia, warsztaty w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, warsztaty drukarskie w Galerii 
Arsenał, łyżwy na Orliku i zabawy z animatorami.

Cieszymy się z tak ogromnej popularności jaką cieszą się 
proponowane przez Centrum formy wypoczynku dla dzieci. 
Zapraszamy latem, a tymczasem do zobaczenia na zajęciach 
i wydarzeniach w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy.

Szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi i Urzędowi 
Miejskiemu w Choroszczy za dofinansowanie ferii.

tekst O.SzG/M -GCKiS
fot. KG/M-GCKiS

Ferie zimowe 2017
w Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy
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W niedzielę 22 stycznia 2017, jak co roku od 1984, odbyły się 
gminne uroczystości ku czci powstańców styczniowych. 
Patriotyczno-religijne wydarzenie przyciągnęło licznych 
patriotów z całej gminy Choroszcz oraz z Białegostoku.

Choroszczańskie obchody 154. rocznicy wybuchu powstania 
rozpoczęła w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika o 18:00 msza św. za ojczyznę celebrowana przez 
ks. Łukasza Borowskiego. W pięknej homilii nawiązał on do tego 
historycznego  wydarzenia, przywołując między innymi postacie 
bohaterskich kapłanów, wyniesionych na ołtarze: świętych – 
Adama Chmielowskiego (brata Alberta) i Józefa (Rafała) 
Kalinowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz 
Romualda Traugu�a.
Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego uczestnicy wydarzenia mogli 
bezpłatnie przejechać autokarem na miejsce pamięci narodowej 
na wzgórzu Szubienica przy ul. Kruszewskiej. Nad Horodnianką 
kolumna uczestników zatrzymała się, by towarzyszyć ceremonii 
zapalenia zniczy przy Mogile Powstańczej upamiętniającej 
stracenie dowódcy par�i powstańców Ksawerego Markowskiego 
oraz Kazimierza Grzybko, cieśli Łotowskiego i Jana Mar-
kowskiego. Znicze symbolizujące pamięć i szacunek złożył Robert 
Wardziński burmistrz Choroszczy, potomkowie powstańców oraz 
delegacja Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Następna część 
uroczystości odbyła się na wzgórzu Szubienica.
Przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” na maszt powędro-
wała flaga państwowa. Manifest Komitetu Centralnego (Tymcza-
sowego Rządu Narodowego) z 22 stycznia 1863 r. odczytał Adam 
Mikutowicz, praprawnuk powstańca Ksawerego Markowskiego, 
była to bardzo wzruszająca chwila. Wydarzenia z okresu 
powstania styczniowego na Podlasiu przybliżył Józef  Waczyński, 
prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. 
Apel Poległych przypominający bohaterów powstania stycznio-
wego z Choroszcy i okolic odczytał harcmistrz Andrzej Bajkowski a 
harcerka zadeklamowała okolicznościowy wiersz autorstwa 
Wojciecha Cymbalistego zamieszczony poniżej. Słowo wygłosił 
ksiądz Andrzej Łukuć, który poprowadził też modlitwę Anioł 
Pański, w trakcie której 154 razy zabrzmiał Dzwon Wolności ze 
zbiorów Jana Adamskiego. Dzwon corocznie towarzyszy 
uroczystościom upamiętniającym wybuch powstania.
Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z 8 Szczepu 
Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych. 
Harcerze zadbali też o piękny odczyt wiersza oraz wspomniane 
powyżej uderzenia w Dzwon Wolności. Wartę sprawowała też 
reprezentacja Szwadronu Kawalerii „Zaza”. Uroczystość 
prowadzoną przez Wojciecha Cymbalistego wzbogaciły 
wzbogaciły dowodzone przez Tadeusza Lewkowicza komendanta 
gminnego ZOSP RP poczty sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Choroszczy, Barszczewa, Klepacz, Paniek, Rogówka 
i ze Złotorii oraz poczet Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi Oddział w Choroszczy. Kibice Jagiellonii Białystok zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu Dzieci Białegostoku pełnili wartę z pochod-
niami czynnie prezentując patriotyczną wspólnotę.
Kwiaty i znicze pod monumentem upamiętniającym powstańców 
straconych i tych, którzy zryw przeżyli złożyły liczne delegacje. 
Choroszczański samorząd gminny reprezentowali Beata Marlena 
Jeżerys przewodnicząca rady miejskiej oraz Robert Wardziński 
burmistrz Choroszczy. Kwiaty i znicze złożyły też delegacje 
białostockiej rady miejskiej, gminnego koła Prawa i Sprawied-
liwości, Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, 
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół 
w Choroszczy, harcerzy Białostockiej Chorągwi ZHP, Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość 
Skała, Klubu Abstynenta Wolność, Koła Emerytów i Rencistów nr 
15 w Choroszczy, Państwa Mikutowiczów oraz Kranców – 
potomków powstańców, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Tegoroczne obchody rocznicowe relacjonowały telewizje: TVP 
Białystok oraz Twoja Telewizja Regionalna, do udziału 
w uroczystościach zachęcało Polskie Radio Białystok oraz prasa: 
„Głos Choroszczy” i „Gazeta w Choroszczy”.
Na zakończenie na uczestników wydarzenia czekała ciepła 
i smaczna strawa przy ognisku utrzymującym styczniową aurę 
w stosownej odległości. Wspaniały bigos przygotowało 
Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II a gorącą herbatę 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy – inicjator uroczystości 
obchodzonych od 1984 pragnie serdecznie podziękować również 
innym współorganizatorom tych powstańczych obchodów, a w 
szczególności gminnym władzom samorządowym i Sekcji obsługi 
urzędu Miejskiego za zapewnienie autokaru, przygotowanie 
terenu i szerokie wsparcie logistyczne, Parafialnemu Oddziałowi 
Akcji Katolickiej, paniom z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 
w Choroszczy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy na czele z dyr. Przemysławem Waczyńskim oraz 

Choroszcz uczciła 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego 

dziękujemy Rafałowi Trykoszko stażyście z Narodowego Centrum 
Kultury za niezawodne nagłośnienie. Dziękujemy pięknie 
Markowi Sokołowi i Zbigniewowi Andruszkiewiczowi – oficjalnym 
fotografom uroczystości – zachęcamy do obejrzenia efektów ich 
fotoreporterskiej pracy.
Następne uroczystości patriotyczne-religijne na wzgórzu 
Szubienica odbędą się 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, 
a za rok 22 stycznia 2018 obchodzić będziemy jubileusz 155. 
rocznicy wybuchu powstania styczniowego, już dziś zapraszamy 
do udziału i pamięci o dzielnych powstańcach. Gloria Vic�s! 
Chwała Zwyciężonym!

tekst: Józef Waczyński, Wojciech Cymbalisty
fot.: Zbigniew Andruszkiewicz, Marek Sokół

 

Wojciech Cymbalisty
Powstanie styczniowe
 
Sosny szumiały, par�a szła do lasu,
ledwie rok nowy a wojna wciąż stara,
uzbrojenie liche, zbyt mało czasu,
by wyrwać Polskę z rąk okrutnych cara.

Smutna Warszawa w Cytadeli pętach,
czarne ulice żałobą za krajem
wolnym, bezpiecznym, co we własnych rękach
dzierży różaniec przodków obyczajem.

Par�a rozbita, cieszą się żołdacy.
Patriotom lochy, Sybir i sznur gruby,
znak klęski – szubienica na rozstaju.

Znak zwycięstwa ten straszny, o Polacy!
powstańców los, ich wysiłek i trudy
– fundament mocny dla wolności kraju.

W niedzielę 5 lutego 2017 roku w Hajnowskim Domu Kultury 
odbyło się XXIX Spotkanie Zespołów i Grup Kolędniczych 
z całego województwa. 

Wydarzenie to organizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury wraz z Hajnowskim Domem Kultury. W tym roku 
zaprezentowało się dziewiętnaście zespołów. Klepaczanki 
odśpiewały dwie stare kolędy: „Cztery lata zawszem pasał” oraz 
„Czas radości wesołości”. Komisja oceniająca w składzie: Zygmunt 
Ciesielski – etnograf, Teresa Pardo – folklorystka, Karolina 
Radłowska – etnogra�a z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, 
Cezary Jan Mielko – dyrektor WOAKu oraz muzyk, przyznała 
Klepaczankom II miejsce! Uznano, że w tym roku wszystkie grupy 
prezentowały wysoki poziom, stąd też nagrody podzielono 
między dziewięć zespołów.
Spotkanie odbywające się w Hajnówce ma za sobą długą tradycję, 
pierwsze zostało zorganizowane w 1973 roku w Białymstoku, 
a głównym inicjatorem był etnograf Zygmunt Ciesielski. 
W późniejszych latach przegląd ten odbywał się m.in. 
w Białymstoku, Mońkach, Uhowie, Kalinówce. Cała impreza ma 
na celu przekaz i promocję tradycyjnych form kolędowania.

Do zespołu Klepaczanki wciąż można dołączyć. 
Niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku. 

Wystarczą tylko chęci do wspólnego śpiewania 
i wolny czas w środy od godz. 17 do 19. 

Spotkania odbywają się w remizie w Klepaczach. 
Zespół działa pod opieką 

i przy wsparciu 
Miejsko-Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy. 
Zapraszamy!
tekst Anna Kulikowska

fot. Marek Sokół

Kolędowanie Chóru Kameralnego 

Podziękowanie

Kolędy są wyjątkowym elementem polskiego dziedzictwa 
narodowego. Są w nich melodie wielu – często już 
zapomnianych – tańców ludowych, są piękne emocje 
i ogromna różnorodność. Spośród setek utworów niejedną 
perłę zaprezentował w niedzielę 15 stycznia Chór Kameralny – 
tym razem pod zastępczym kierownictwem Łukasza Olechno.

Chórzyści wyśpiewali utwory ze swojej debiutanckiej płyty 
„Wielka Boska moc”, którą wydało Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. Miejsce koncertu nie było zwykle, 
gdyż była to kaplica przy SPP ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy – 
tam co roku w styczniu Chór Kameralny dzieli się radością ze 
śpiewania. 
Cieszymy się, że i nasza redakcja mogła usłyszeć ten niezwykły 
koncert, a o tym gdzie i kiedy odbędą się kolejne koncerty Chóru 
Kameralnego przeczytacie w „Gazecie w Choroszczy”.

WJC

Dziękuję serdecznie Panom z II Miejskiego Komisariatu Policji 
w Białymstoku za udaremnienie zniszczenia i odzyskanie 
pamiątki narodowej z choroszczańskiej małej ojczyzny.

Jan Adamski
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Sukces Klepaczanek
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Tradycją staje się już Choinka Miejska w Choroszczy. W nowym, 
2017 roku, przywitaliśmy ją w plenerze! W sobotę 21 stycznia 
od godziny 15:00 bawił się każdy, kto przyszedł na Plac dra 
Zygmunta Brodowicza.

Tegoroczna impreza otwarta była dla wszystkich mieszkańców 
Gminy. Na wyjątkową zabawę z tańcami, hulańcami i pory-
wającymi animacjami, zjawiły się licznie, dzieci z całej gminy. 
Wśród nietuzinkowych osobowości, pojawili się także, 
nieszkodliwy i energiczny diablik, Sid z Epoki Lodowcowej, który 
witał się z każdym dzieckiem przybijając piątkę oraz wyczeki-
wany i oklaskiwany dobroduszny Mikołaj. 

Anielice – wolontariuszki Mikołaja, rozdawały przechodniom 
i osobom uczestniczącym słodkości i świecące pałeczki, z których 
dzieci robiły bransoletki i wianuszki. Nie zabrakło też, 
kolorowych wymyślnych dekoracji, światełek, balonów i konfe� 
na część Mikołaja, który usadowił się w pod sceną, witał dzieci i 
rozdawał paczki pełne słodkości. Styczniowy chłód wyna-
gradzały gorące napoje-czekolada, kawa, herbata, które zespół 
MGCKiS przygotował chętnym. Mamy nadzieję, że za rok 
spotkamy się w równie miłej atmosferze i  w jeszcze liczniejszym 
gronie!

Choinka Miejska w Choroszczy organizowana była przez Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, a odbyła się 
dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Choroszczy. 
Za wsparcie dziękujemy!

tekst O.SzG/M -GCKiS
fot. Mateusz Jacewicz

Podobnie jak w roku ubiegłym, obecnie także pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy będą doręczać korespon-
dencję podatnikom gminy Choroszcz. 

Korespondencja zawiera decyzje wymiarowe dotyczące podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego 
zobowiązania podatkowego za rok 2017. W ubiegłym – 
pilotażowym roku, skutecznie doręczono 3508 sztuk listów, 
w obecnym liczba ta jest podobna i oscyluje wokół 4000 sztuk 
przesyłek.
Czy to się opłaca? Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński 
deklaruje, że tak, i to pod wieloma względami. Po pierwsze, 
rachunek ekonomiczny przemawia sam za siebie: „Wysyłka listu 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – a taka forma przesyłki 
w przypadku decyzji podatkowych jest ustawowo wymagana – 
to, w przypadku wysyłki tradycyjnej, koszt 8 zł i 10 gr. Tymczasem 
doręczenie listu przez nas – to 3 zł, i kwota ta w 2017 roku została 
utrzymana”. Jeśli chodzi o liczby, w 2016 roku Gmina Choroszcz, 
dzięki osobistemu doręczaniu decyzji przez urzędników 
zaoszczędziła 11 225,60 zł, w 2017 roku przewiduje się, że będzie 
to zysk niemal podwójny, bo oscylujący wokół 20 400 zł. 
Ponadto, dodaje burmistrz Wardziński „osobiste doręczanie 
korespondencji to dodatkowe korzyści wynikające ze spotkania 
pracowników Urzędu z mieszkańcami, a mianowicie: możliwość 
rozmowy, wyjaśnienia kłopotliwych kwes�i, czy odpowiedzi na 
nurtujące podatników pytania, nierzadko osobistego 
zaproszenia mieszkańców do Urzędu. Dzięki takim kontaktom 
Urząd i urzędnik nabierają bardziej ludzkich oraz – by tak rzec – 
spersonalizowanych cech”. Dodatkowo, wizyty urzędników 
u podatników pozwalają na weryfikację zadeklarowanych przez 
podatników adresów lub też wyjaśnienie, że wszelkie zmiany 
w tym zakresie leżą po stronie podatnika – to on powinien 
pamiętać o obowiązku zgłoszenia do urzędu wszelkich zmian 
związanych ze zmianą danych. Zatem, korzyści z osobistego 
doręczania korespondencji przez urzędników przeważają 
i dlatego również w 2017 roku Urząd Miejski w Choroszczy 
zdecydował się kontynuować tę praktykę. 
Przypomnijmy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy 
będą doręczać korespondencję do podatników gminy Choroszcz 
już po raz drugi, w tym roku chcą dostarczyć przesyłki do końca 
lutego br. Pracę tę wykonują w godzinach popołudniowych: 
od 15.30 do 20.00 – aby zastać adresatów w domach i przesyłkę 
doręczyć im osobiście.  
Podobna praktyka jest coraz częściej spotykana i z powodzeniem 
stosowana w innych gminach w Polsce i w regionie, m.in. w 
Białymstoku, Gdańsku, Toruniu, Lublinie, Jakubowie, Parczewie 
czy Mińsku Mazowieckim.                                                            UM

W niedzielę 26 lutego 2017 o 17:00 w Centrum Kultury 
w Choroszczy z nowym, efektownym, atrakcyjnym wizualnie 
a nade wszystko prze-komicznym programem „variAté”, 
wystąpi: 

Kabaret pod Wyrwigroszem. 
Bilety w cenie 60zł dostępne będą w kasie M-GCKiS – 
rezerwacje pod tel. 857191431. Zapraszamy!

Śmiech to zdrowie! I niewątpliwa przyjemność. A któż z nas nie 
śmiał się oglądając polską wersję przeboju „Jozin z Bazin”, nucąc 
pod nosem „Donald marzy”, czy cover znanej piosenki disco polo 
„Ona nie tańczy dla mnie”? 

Wspólnie będziemy mogli je zaśpiewać z Kabaretem pod 
Wyrwigroszem 26 lutego 2016 roku w auli Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 

Kabaret Pod Wyrwigroszem został założony w 1990 roku przez 
Maurycego Polaskiego i Łukasza Rybarskiego, początkowo 
funkcjonując pod nazwą Somgorsi. Po reaktywacji w 1994 grupa 
przyjęła nazwę Kabaretu pod Wyrwigroszem. Krakowską 
formację obecnie tworzą Beata Rybarska, Łukasz Rybarski, 
Maurycy Polaski i Andrzej Kozłowski. 

Ich poczucie humoru szybko udziela się widowni. Sami 
sprawdźcie, czy więcej prawdy jest w powiedzeniu „śmiech to 
zdrowie”, czy „umrzeć ze śmiechu”! Jedno jest pewne: nowym 
programem artystycznym, „variAté” rozśmieszą nas do łez!

Można także dokonać rezerwacji telefonicznej, dzwoniąc na 
numer telefonu Centrum Kultury i Sportu:

  lub poprzez wiadomość na naszym FB – 857191431
rezerwację należy opłacić przelewem w ciągu 3 dni – bilety będą 
czekały do odbioru w biurze lub w dniu występu. 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy będzie 
realizowało program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
Narodowego Centrum Kultury. Choroskie Centrum dostało się 
tym samym do elitarnego grona 50 domów kultury z całej 
Polski. Uczestnictwo w programie jest wielką nobilitacją, ale 
też dużym wyzwaniem dla pracowników M-GCKiS i spo-
łeczności lokalnej.

Program Dom Kultury+ będzie składał się z dwóch etapów. 
W pierwszym zapytamy mieszkańców o to, jakie wydarzenia 
kulturalne są potrzebne i pożądane. W drugim, razem 
z mieszkańcami, przeprowadzimy działania wyłonione 
w konkursie, wspólnie tworząc kulturę Choroszczy!

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w działaniach. 
Mieszkańcy będą mogli w swobodny sposób wyrazić swoje 
potrzeby kulturalne. Czeka nas wiele spotkań, rozmów, a także 
wydarzeń z inicjatyw mieszkańców. Razem przeprowadzimy 
Instalację Kultury!

KG/M-GCKiS

KULTURA

Decyzje podatkowe w Choroszczy
dostarczą urzędnicy

Choinka Miejska w Choroszczy
pełna radości! 

Cena biletu: 60 zł. 

Dane do przelewu:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
Konto: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430
Tytuł przelewu: Kabaret pod Wyrwigroszem

M-GCKiS

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
w Choroszczy!
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Następnie pani dyrektor kładła na ramieniu każdego 3-latka 
wielki ołówek i oficjalnie nadawała mu miano przedszkolaka. 
Po pasowaniu każde dziecko otrzymało dyplom przedszkolaka, 
medal z misiem prezentującym naszą dzielną grupę, a na głowę 
dzieci był zakładany prawdziwy biret.
Uroczystość zakończyła się wspólnymi zabawami dzieci 
i rodziców oraz rozmowami przy herbatce i ciasteczkach. Cała 
uroczystość przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze. Życzymy 
naszym przedszkolakom samych sukcesów, a rodzicom radości 
i dumy z tak wspaniałych pociech!

Emilia Rogowska

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym społeczność 
Przedszkola Samorządowego w Choroszczy spotkała się na 
spotkaniu opłatkowym. 

Było nam niezmiernie miło gościć na naszej uroczystości pana 
burmistrza Roberta Wardzińskiego, panią Beatę Marlenę 
Jeżerys, dyrektora Zespołu Obsługi Szkół pana Andrzeja 
Winnickiego, dyrektora M-G C KiS pana Przemysława 
Waczyńskiego, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego pana 
Jarosława Kamluckiego, panią prezes Koła Emerytów i Rencistów 
nr 15 Irenę Sakowicz, prezesa Stowarzyszenia Pamięć 
i Tożsamość pana Grzegorza Krysiewicza oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców.

Wspólnie obejrzeliśmy występ przygotowany przez wszystkie 
grupy w naszym przedszkolu. Nasi goście mogli posłuchać 
laureatów konkursu piosenki „Kolęda Przedszkolaka”. Spotkanie 
upłynęło w sympatycznej, przyjacielskiej atmosferze. 

Pani Dyrektor naszego przedszkola Bożena Lenczewska złożyła 
wszystkim zebranym życzenia i następnie mieliśmy okazję 
wszyscy razem podzielić się opłatkiem. Spotkanie prowadziła 
pani Dorota Sawicka.

Małgorzata Hubbell

16 grudnia 2016 r.  w Przedszkolu Samorządowym 
w Choroszczy miała miejsce doniosła uroczystość – pasowanie 
na przedszkolaka. Do ceremonii  przystąpiły dzieci 
z najmłodszej grupy – „Misie”.
Na sali panowała miła i podniosła atmosfera, która na pewno na 
długo pozostanie w pamięci dzieci. Przedszkolaki weszły do sali, 
tańcząc „Grozika”. W odświętnych strojach recytowały, 
śpiewały i tańczyły, zmieniając się przy tym w prawdziwych 
artystów.
Po występie pani dyrektor Bożena Lenczewska rozpoczęła 
ceremonię pasowania na przedszkolaka. 
W obecności rodziców maluszki 
głośno recytowały 
słowa przysięgi:
Ja mały zuch!
W przyjaźń bardzo wierzę,
nigdy nie uderzę!
Każdemu pomogę,
tyle ile mogę.
Uprzejmy i miły,
będę w każdej chwili.
I nie będę kłamał!
Win na innych zganiał.
Co mi pani powie,
wysłucham i zrobię!!

Co roku, kiedy za oknem mróz, śnieg i zawierucha u nas w tym 
dniu jest bardzo gorąco. Gościmy bowiem  w naszych 
przedszkolnych progach wspaniałych Gości.  Tego dnia nasze 
serduszka biją szybciej bo bardzo Ich kochamy. Sprawia nam 
ogromną radość spotkanie z Nimi. 

Babcia i Dziadek- nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Lubimy 
z nimi się bawić i spędzać miło czas. 20 stycznia przygotowaliśmy 
na ich cześć montaż słowno-muzyczny „Dwanaście miesięcy”. 
Potem była wspólna zabawa i oczywiście pyszny poczęstunek 
przygotowany przez nasze mamy.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku dziękujemy za to, że jesteście!

Przedszkolaki  z Kruszewa
(Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II

w Choroszczy – Oddział Przedszkolny)

Ostatnio nasze przedszkolaki bawiły się na zabawie choinko-
wej. Pięknie poprzebierane dzieci z niecierpliwością czekały na 
tę niezwykłą imprezę. Tu każdy mógł zostać wymarzoną 
wróżką, czarodziejką, piratem czy policjantem.

Zaskakujące, pomysłowe przebrania, świetna muzyka, czaro-
dzieje prowadzący zabawę i ogromne pokłady entuzjazmu gwa-
rantowały wszystkim niezapomnianą zabawę. Gdy już wydawało 
się, że dzieciaki nie mogły być szczęśliwsze, po powrocie do sal 
odkryliśmy, iż podczas naszej nieobecności ktoś je odwiedził. 
Mikołaj przyniósł dzieciom paczki i upominki. 
Radości nie było końca. Takie dni jak ten są niezwykle ważne w 
naszej społeczności przedszkolnej. Wspólna zabawa niesie 
zawsze dużo szczęścia i radości, czasem pomaga przełamać 
barierę nieśmiałości i pozostaje miłym wspomnieniem na całe 
życie.

Małgorzata Hubbell

Dzień Babci i Dziadka w Kruszewie Karnawał w przedszkolu Piękne tradycje bożonarodzeniowe 

Kultywowanie w przedszkolu tradycji spełnia ważną rolę w 
wychowaniu młodego pokolenia. W okresie świąt Bożego 
Narodzenia, w grupie przedszkolnej (oddział w Kruszewie) 
odbyły się zajęcia, podczas których dzieci poznały tradycje 
świąteczne. Bliżej omawialiśmy symbolikę świąt: strojenie 
choinki, składanie życzeń świątecznych, dzielenia się 
opłatkiem, spożywanie wieczerzy wigilijnej…

Bardzo ciekawą i pożyteczną była wycieczka do Podlaskiego 
Centrum Kultury Ludowej w Osowiczach na warsztaty 
bożonarodzeniowe pt. „Gwiazdka w skansenie”. Uczestni-
czyliśmy tam wspólnie z nauczycielami i uczniami Szkoły 
Podstawowej w Kruszewie w zajęciach muzycznych, wspólnie 
kolędowaliśmy, wykonywaliśmy tradycyjne ozdoby na choinkę, 
uczestniczyliśmy w fascynującym pokazie wypiekania opłatków i 
wykonywania pocztówek.
Tradycje Bożonarodzeniowe były inspiracją do zaproszenia 
rodziców dzieci na spotkanie wigilijne do naszego przedszkola. 
Dzieci wcześniej samodzielnie wykonały prezenty dla swoich 
rodziców: szopkę bożonarodzeniową oraz śpiewnik z kolędami, 
który świątecznie ozdobiły. Rodzice zaś przygotowali smaczne 
potrawy na stół wigilijny i wspólnie z nami kolędowali.

Monika Pawłowska

Spotkanie opłatkowe 
w Przedszkolu Samorządowym 
im. Jana  Pawła II w Choroszczy 

Jesteśmy przedszkolakami! – pasowanie w grupie „Misie” 

Gdzie was gwiazda woła? 
Tradycyjnie, jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, w 
naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe. Przybyli 
zaproszeni goście: Pan Burmistrz – Robert Wardziński, ksiądz 
proboszcz – Bogusław Kieżel, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół- 
Pan Andrzej Winnicki, radny- Pan Marian Kosakowski oraz 
emerytowani nauczyciele.

W świąteczny nastrój wprowadziły nas jasełka. W tym roku nie 
było to tradycyjne Bożonarodzeniowe przedstawienie, ale 
współczesne, pod tytułem „Gdzie was gwiazda woła”? Główni 
bohaterowie inscenizacji to bankier, lekarz i piosenkarz, można 

by rzec ikony czasów współczesnych, którym wydawało się, że 
mają już wszystko i nic im do szczęścia nie jest potrzebne. Podczas 
spotkania w restauracji, dostrzegają spadającą gwiazdę i ruszają 
za nią, uznając ją za znak, „który coś wróży, gdzieś woła, jakby 
rzucona przez Anioła”.
Idąc za światłem, odnajdują Betlejem, a w nim Maleństwo, które 
odmienia ich myślenie i nadaje sens ich życiu. Bankier dochodzi 
do wniosku, że „miliony to nic- to On jest wszystkim, nawet gdy 
domu nie ma i kołyski”. Lekarz znajduje lek dla siebie na nadzieję, 
jego serce zmartwychwstaje przy Jezusie. Piosenkarz cieszy się, że 
od dzisiaj każda jego piosenka będzie dla Maleństwa hymnem, że 
będzie miał przed Kim codziennie klękać. Po obejrzeniu jasełek 
był czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie 
kolęd.                                                                        Katarzyna Cieśluk
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VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Kruszewie 

Śpiewanie kolęd to bardzo piękny zwyczaj, który pielęgnujemy 
w naszej polskiej tradycji. Polska posiada najwięcej pieśni 
bożonarodzeniowych (ok. 200 i 400 pastorałek), żaden kraj na 
świecie nie może pochwalić się takim zbiorem. Tradycja 
chrześcijańska zezwala na śpiewanie kolęd do 2 lutego do 
Święta Ofiarowania Pańskiego zwanego popularnie Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej.

Czynimy zadość tej pięknej tradycji i spotykamy się na 
Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek.
W tym roku  11 stycznia  po raz szósty w Szkole Podstawowej 
w Kruszewie zabrzmiały dźwięki kolęd i pastorałek. Gościliśmy 
uczniów ze szkoły w Złotorii, z Zespołu Szkół w Choroszczy, 
w Tykocinie, i w  Zabłudowiu. Swoją obecnością zaszczycił nas 
Pan Burmistrz Choroszczy – Robert Wardziński.
 Uczestników oceniała komisja w składzie: ks. Wojciech Trzaska – 
prowadzący zespół „Winnica”, przewodniczący komisji; Pan Karol 
Konrad Masztalerz – prowadzący scholę „Boże echo”, organista 
w parafii katedralnej, Pani Dorota Pękacka – drugi dyrygent 
chóru Uniwersytetu w Białymstoku, Pani Alina Trypuz – 
przewodnicząca zespołu ludowego „Narwianki”.
W radosny kolędowy nastrój, wszystkich zgromadzonych na sali 
wprowadził szkolny zespół „Narwiańskie Kruszynki” który 
zaśpiewał pastorałkę „Gore gwiazda”.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach: kl.0-I, kl. 

II -III, kl. IV-VI.
Po raz kolejny została przyznana  Nagroda  Publiczności, którą  
wybierali  widzowie i uczestnicy.
W kategorii klas najmłodszych I miejsce wyśpiewała Weronika 
Księżopolska z Zespołu Szkól w Choroszczy, II miejsce zajął Tomek 
Malinowski, z tejże szkoły, III miejsce  Filip Dziejma ze Szkoły 
w Kruszewie.
W klasach II-III jury przyznało 4 wyróżnienia. Otrzymali je: Oliwia 
Zembko (SP Złotoria), Antonia Zajkowska (SP Zabłudów), 
Julianna Xhaji (ZS w Choroszczy), Weronika Kociakowska (SP 
Kruszewo).
Natomiast I  miejsce zajęła Natal ia Szczygielska (Z S 
w Choroszczy), II Melania Postlep (ZS w Choroszczy), III miejsce 
Gabriela Cieśluk (SP Kruszewo).
W kategoriach klas IV-VI przyznane zostały 3 wyróżnienia: Emilia 
Kalicka (SP Złotoria), Martyna Kosakowska (SP Kruszewo), 
Ewelina Mińczuk (SP Zabłudów).
I miejsce wyśpiewała Aleksandra Kraczyna (SP Zabłudów) 
pastorałką „Gore gwiazda Jezusowi”; II miejsce zajęła Kamila 
Jabłońska (ZS w Tykocinie), zaśpiewała „Mario, czy już wiesz”, III 
miejsce Aniela Popko (ZS w Choroszczy) z „Kołysanką dla Jezusa”.
Nagrodę Publiczności otrzymała jedna z najmłodszych 
uczestniczek- Natalia Jabłońska (SP Złotoria), która urzekła 
publiczność swoim występem.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za objęcie naszego 
konkursu honorowym patronatem i wsparcie finansowe przy  
zakupie nagród.
Również Panu Karolowi Masztalerzowi za zasponsorowanie 
kalendarzy dla wszystkich uczestników (w tym roku było ich aż 
51!).
Jury za poświęcenie swojego wolnego czasu i trud włożony 
w słuchanie i ocenianie. Nauczycielom i opiekunom za 
przygotowanie uczniów do konkursu.
Rodzicom naszej szkoły za pyszne ciasta, którymi pokrzepiliśmy 
nasze nadwątlone siły podczas przerwy.
Obsłudze szkoły za pomoc w przygotowaniach do konkursu.
Zapraszamy za rok do wspólnego kolędowania!

Katarzyna Cieśluk

21 grudnia w naszej szkole w związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia odbyły się jasełka i spotkanie 
opłatkowe. Gości l iśmy Burmistrza – Pana Roberta 
Wardzińskiego, Dyrektora ZOS w Choroszczy – Pana Andrzeja 
Winnickiego, Radnego – Pana Ireneusza Jabłońskiego, Księdza 
Proboszcza – Bogusława Samsela oraz rodziców i dziadków 
naszych wychowanków.

W tym roku uczniowie klas IV-VI przygotowali współczesne 
przedstawienie Bożonarodzeniowe z wieloma humorystycznymi 
elementami. Odwołaliśmy się również do tradycji. Była Święta 
Rodzina, aniołowie, pasterze i królowie. Wcielając  się  w role 
aniołów i diabłów uczniowie pokazali odwieczną walkę dobra ze 
złem. Dwa światy ścierały się ze sobą niemal  w każdej ze scen. 
Oczywiście zwyciężyło dobro i Bóg- który przebacza nawet 
największym grzesznikom. Na koniec było zaproszenie 
skierowane (myślę) do każdego z nas: ,,Trza się nawracać 
panowie, panie, bo choć nam czasem mylą się drogi, to 
Miłosierny Pan nasz ubogi”.
Mali aktorzy zostali wynagrodzeni burzą oklasków i miłymi 
słowami. Wypowiedziano wiele serdecznych i dobrych życzeń do 
wszystkich uczestników uroczystości. Po przedstawieniu odbyła 
się Wigilia przygotowana przez rodziców i nauczycieli naszej 
szkoły. Nadszedł czas świętowania. Wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania uroczystości serdecznie dziękujemy 
i życzymy wielu łask od Bożej Dzieciny w nowym roku.

Anna Cackowska - Katechetka SP w Złotorii

Jasełka w Złotorii 

W dniach 19-21.12.2016 w Przedszkolu Samorządowym w 
Choroszczy odbył  s ię  Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
zorganizowany przez działające w naszej placówce Koło 
Plastyczne Pana Pędzelka. Wszystkie ozdoby świąteczne były 
przygotowane przez dzieci oraz innych dobrych pomocników J. 
Nasze pociechy z wielkim zaangażowaniem włączyły się w 
zorganizowanie kiermaszu i prawie przez miesiąc wykonywały 
bombki, choinki oraz różne inne świąteczne świecidełka.

Praca i trud włożone w wykonanie tych drobiazgów nie poszły na 
marne i kiermasz cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. 
Rodzice, którzy przychodzili do przedszkola, chwalili naszą pracę 
i chętnie kupowali świąteczne ozdoby i stroiki. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom i opiekunom za okazane 
wsparcie. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na nagrody 
i dyplomy w konkursach organizowanych w naszym przedszkolu.

Koło Plastyczne Pana Pędzelka 
– nauczycielki: 
Emilia Rogowska, Anna Gawieńczuk, 
Agnieszka Odyniec, Anna Sokólska

Kiermasz Bożonarodzeniowy:
dziękujemy za hojność! 

Spotkanie opłatkowe w Klepaczach 
W niedzielę 18 grudnia to dzień w oddziale przedszkolnym  był 
bardzo uroczysty i świąteczny. W uroczystościach wzięli udział 
rodzice przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały krótkie 
świąteczne przedstawienie. Pani Iwona z biblioteki przeczytała 
fragment Pisma Świętego.

Wspólne dzielenie się opłatkiem oraz zjedzenie potraw wigi-
lijnych przyczyniły się do bożonarodzeniowej atmosfery, która 
nas w tym czasie otoczyła. Dziękujemy rodzicom dzieci za pomoc 
w organizacji tak pięknej uroczystości.                     Anna Sokólska

Edukacyjnie, poznawczo i wesoło
w Szkole Podstawowej w Złotorii
W czasie minionych sześciu miesięcy było sporo pracy, 
„zakuwania”, ale były też ciekawe, relaksujące chwile, które 
dodawały dzieciom nowych sił i uczyły nowych rzeczy.

27 X pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Najpierw 
zwiedzaliśmy Stare Miasto - podziwialiśmy zabytki, wsłuchi-
waliśmy się w tchnienia historii. Później czekały nas niesamowite 
przeżycia  w Centrum Nauki i Techniki Kopernik. To była świetna 
nauka przez zabawę - jak z pogranicza magii i ułudy. Bawiliśmy się 
znakomicie - począwszy od uczniów zerówki, a zakończywszy na 
uczniach klasy VI. Na koniec czekała nas perełka - Stadion 
Narodowy. Wszyscy poczuliśmy się kibicami i to takimi na 100 %.
Wspaniale bawiliśmy się w szkole. 22 XI odbyła się zabawa  Postać 
z bajki. Była to promocja akcji "Cała Polska czyta dzieciom", 
w której nasza szkoła uczestniczy od kilku lat. Na sali zaroiło się od 
pięknych księżniczek, dzielnych wojowników, ale także 
pastuszków, smoków, biedroneczek i wielu innych barwnych 
bohaterów. Odbyły się konkursy jedzenia kisielu bez użycia rąk, 
tańca z balonikami, słodkiego pączka itp. Dzieciaki były radosne 
i bardzo przejęte swoimi rolami.
Podobna radość i pogodny nastrój towarzyszyły nam podczas 
zabawy choinkowej, która w tym roku odbyła się w Fabryce Misia. 
Dzieciaki lepiły z masy solnej, urządzały wyścigi samochodzikami, 
skakały w basenach z piłeczkami, zjeżdżały po fantastycznych 
zjeżdżalniach. Brały udział w konkursach, zdobywały nagrody 
i popisywały się swoją wiedzą. Było ciekawie, barwnie i radośnie.
Do tej pory wszyscy miło i ciepło wspominamy czas poprzedzający 

Boże Narodzenie. Świąteczną atmosferę zapoczątkowały 
mikołajki z najprawdziwszym Mikołajem. W połowie grudnia 
Samorząd Uczniowski zorganizował „Przerwę dobrych życzeń” 
oraz wspólne kolędowanie przy szkolnej choince. Z minionych 
wydarzeń warto też wspomnieć wyjazd do Białostockiego Teatru 
Lalek na przedstawienie "Pinokio", wyjazd do kina Helios na film 
"Vaiana : skarb oceanu" i jedną z ważniejszych imprez w naszej 
szkole, będącą wydarzeniem nie tylko dla uczniów ale i całej 
społeczności lokalnej  - Dzień Babci i Dziadka. Prawdziwej miłości 
wnucząt nie można się było oprzeć i dlatego w oczach wielu babć 
i dziadków, którzy 20 stycznia licznie przybyli do naszej szkoły, 
pojawiły się łzy szczęścia i wzruszenia. Po występach naszych 
milusińskich nadszedł czas na słodki poczęstunek, przygotowany 
przez naszych nieocenionych rodziców.
To wszystko już za nami… Teraz czekamy na następne półrocze 
obfitujące w równie ciekawe wydarzenia edukacyjne 
i kulturalne.

SP Złotoria
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W środę  25 stycznia odbyło się spotkanie  Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Choroszczy. 
Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o książce Emmy Donoghue  
„Pokój”.

Jest to opowiedziana głosem małego chłopca ciepła i wzru-
szająca powieść. Dla pięcioletniego Jacka Pokój jest całym 
światem. To tu się urodził, to tu bawi się i uczy ze swoją mamą. 
Na noc mama układa go do snu bezpiecznie w szafie na wypadek, 
gdyby przyszedł Stary Nick. Dla Jacka Pokój jest domem, dla jego 
Mamy więzieniem, w którym została zamknięta przed sied-
mioma laty. Dzięki ogromnej determinacji, pomysłowości 
i bezgranicznej matczynej miłości udało jej się stworzyć dla synka 
namiastkę normalności. Niestety ciekawość chłopca rośnie 
z wiekiem i Mama zdaje sobie sprawę, że Pokój nie wystarczy mu 
na długo…
Porywająca historia o matce i synu oraz ich miłości pozwalającej 
przetrwać to, czego przetrwać niepodobna. To powieść 
przejmująca, chwytająca za serce, poruszająca najczulsze struny 
naszej wrażliwości. Emma Donoghue napisała „Pokój” pod 
wpływem wydarzeń z Austrii trwających 24 lata – tych wydarzeń, 
które zainicjował Josef Fritzla.

tekst Elżbieta Wróblewska
zdjęcia Wojciech Cymbalisty

wymarzonych książek, ksiąg, książeczek i audiobookówSpotkanie DKK 

W drugim tygodniu ferii zimowych w Filii Bibliotecznej 
w Klepaczach odbyły się zajęcia zimowe dla dzieci. 

W programie zaproponowaliśmy wspólne gry planszowe 
i zabawy na śniegu. Przypomnieliśmy dzieciom stare, 
niezawodne gry strategiczne takie jak chińczyk, warcaby i statki. 
Mimo zmiennej pogody odbyła się bitwa na śnieżki drużynowa 
i solowa, okrzykom zwycięstwa nie było końca. 
W ramach zakończenia ferii spotkaliśmy się przy wspólnym 
ognisku. Pieczenie kiełbasek, ciepła herbatka i tańce wywołały 
na buziach dzieci wiele uśmiechu i radości.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach 
bibliotecznych.

Iwona Amonowicz
bibliotekarz

Ferie zimowe 
w Filii Bibliotecznej w Klepaczach 

BIBLIOTEKA  i  ZAPOWIEDZI

W okresie ferii zimowych, Filia Biblioteczna zaprosiła do 
wspólnej zabawy i udziału w warsztatach, dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Barszczewie oraz dzieci spędzające wolny 
czas w domu. W bogatym scenariuszu spotkań, znalazły się: 
warsztaty plastyczne pt. ,,Teatrzyk cieni”, spotkanie z origami 
oraz pogadanki o dokarmianiu zwierząt zimą.

Sztukę składania papieru - origami w ciekawe formy i kształty, 
zaprezentowała dzieciom ich starsza koleżanka Ania Wrona. 
Karteczki papieru, przybierały formy naszych milusińskich- kotka 
i pieska, walentynkowych serduszek, którymi dzieci 14 lutego, 
będą mogły obdarować swoje sympa�e.
Na warsztatach plastycznych ,,Teatrzyk cieni”, dzieci wykonały 
kukiełki z postaciami z bajki A. Andersena ,,Czerwony Kapturek”. 
Rekwizyty te posłużą nam, do przedstawienia kukiełkowego, do 
którego planujemy wspólnie napisać scenariusz.
Spotkanie poświęcone dokarmianiu zwierząt rozpoczęliśmy 
wysłuchaniem opowiadania A. Paneczko ,,Karmnik dla ptaków”. 
Następnie zabraliśmy się za wykonanie karmników, wyko-
rzystując butelki pet, pomarańczowe skórki oraz ziarnkowe 
kuleczki. Karmniki zawiesiliśmy na drzewkach przed budynkiem 
przedszkola. Po zimowym spacerze, w bibliotece na dzieci 
czekała gorąca czekolada i słodki poczęstunek.
Spotkania te, z pewnością, zostaną wpisane na długo w pamięci 
uczestników, o czym będą przypominały, własnoręcznie 
wykonane prace. Udział w zajęciach sprawił wiele radości oraz 
dał  dużo satysfakcji z wykonanej pracy. W imieniu dzieci i swoim 
dziękuję Ani Wronie za przeprowa-dzenie ciekawego spotkania 
z origami oraz paniom z przedszkola za miłą współpracę.

M. Świszcz
bibliotekarz

Ferie w Filii Bibliotecznej 
w Barszczewie

Zabawa choinkowa w Klepaczach 
Od wielu, wielu lat, 
dzieci przebierają się w 
stroje karnawałowe 
i pędzą do świetlicy 
OSP na tańce i harce. 
Za przykładem minio-
nych lat i w tym roku 
2 2 . 0 1 . 2 0 1 7  n a s i 
najmilsi bawili się na 
X X V I  C h o i n c e 
w Klepaczach. Zabawę 
przeplataną zimowymi 
konkursami i tańcami 
p r o w a d z i ł  T e a t r 
Conieco. 

Dzieciom zapewniliśmy 
napoje i  słodki po-
częstunek. Nie zabrakło też Mikołaja, który rozdawał paczki pełne 
słodkich niespo-dzianek. Miło jest widzieć szczęście i radość na 
buziach naszych pociech. Zatem, zapraszamy za rok na kolejną 
zabawę choinkową.
Dziekujemy za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do 
przeprowadzenia zabawy choinkowej oraz sponsorom.

Iwona Amonowicz
Biblioteka w Klepaczach
Filia Biblioteki Publicznej w Choroszczy

16 II o 17:00 - rozmowy o historii: 
wyzwolenie Białegostoku i Choroszczy

W czwartek 16 lutego o 17:00 w auli Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy rozpocznie się 
spotkanie poświęcone wyzwoleniu Choroszczy i Białegostoku.

Wydarzenie z 19 lutego 1919 roku, jego przyczyny i skutki 
przypomną eksperci z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy 
i Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała – lokalni historycy, 
miłośnicy historii, krajoznawcy i znawcy regionu.Wstęp wolny, 
a wspaniałe historie gwarantowane!
Zapraszamy też przed telewizory, bowiem wydarzenie będzie 
transmitowane przez Twoją Telewizję Regionalną. Czwartek 16 
lutego o 17:00 – rozmowy o historii!

WJC/M-GCKiS

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 8 – 12 lat na warsztaty 
filmowe do M-G C KiS! Zajęcia będą odbywały się co 
poniedziałek, o 18:00.

Podczas warsztatów zapoznamy się z podstawami tworzenia 
animacji poklatkowej i filmów dokumentalnych. Będziemy bawili 
się formą i treścią, czyli językiem filmowym. Zajmiemy się 
animowaniem przedmiotów, animacją rysunkową, �me – 
lapsem, a także tworzeniem filmów dokumentalnych i krótkich 
reportaży. Zajęcia będzie prowadziła pani Karolina Gołebiewska, 
która amatorsko zajmuje się tą dziedziną.
Zapraszamy dzieci i młodzież chętnych do udziału w zajęciach. 
W miłej atmosferze będziemy dobrze się bawić, tworząc filmy! 
A na zakończenie sezonu zorganizujemy wspólne filmowe show!

Zapisy w biurze M-GCKiS 
oraz pod numerem telefonu: 725 357 788. 

Koszt 20 zł/m-c.
Pierwsze zajęcia już 13 lutego 2017!

M-GCKiS

Otwieramy warsztaty filmowe!

Wyjazd na operę „Cyganeria”
niedziela 30 kwietnia 2017, autokar gratis!

Rezerwacje telefoniczne od wtorku 14 II 2017, tel.: 725 357 788
Wpłaty na bilety do 23 marca, odbiór biletów od 24 marca. Zapraszamy!

bilety:
strefa III (rzędy I, II, III, XVIII, XIX)
normalny: 67,50 zł
ulgowy:      58,50 zł

strefa II (rzędy IV, VII)
normalny: 76,50 zł
ulgowy:      67,50 zł 
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W piątek 3 lutego, pod koniec ferii zimowych odbył się pierwszy 
turniej z cyklu lutowych Mistrzostw Gminy Choroszcz w tenisie 
stołowym. Do rywalizacji przystąpiły dzieci ze szkoły 
podstawowej. Ilość startujących była dwukrotnie mniejsza nić 
przed rokiem, więc gratulacje dla całej startującej „siódemki”, 
że wybrały właśnie ten sposób spędzenia wolnego czasu. 
Najpierw dokonano losowania na dwie grupy i tak rywalizację 
w grupie A wygrał Dominik Dyśko, który wyprzedził Filipa 
Postlep, Eryka Kajewskiego i najmłodszego uczestnika turnieju 
Maksymiliana Dyśko. 

W trzyosobowej grupie B najlepsza okazała się Izabela Kocia-
kowska, która wyprzedziła Krys�ana Jarockiego i Mateusza 
Zieniuk. Po dwie najlepsze osoby z każdej grupy awansowały do 
półfinałów, a pozostała trójka zagrała o miejsca 5-7. W pół-
finałach Iza Kociakowska uległa Filipowi Postlep, a Dominik Dyśko 
wygral z Krys�anem Jarockim. Następnie w meczu o 3 miejsce 
mieszkanka Izbiszcz Iza Kociakowska pokonała Krys�ana 
Jarockiego z Choroszczy, a w wielkim finale, który okazał się 
najbardziej emocjonującym meczem niemal 2-godzinnych 
zmagań Dominik Dyśko z Klepacz wygrał z Filipem Postlep 
reprezentującym Choroszcz 3-2. Na koniec doszło tradycyjnie do 
podsumowania z udziałem Dyrektora M-GCKiS Przemysława 
Waczyńskiego. Najlepsi otrzymali statuetki ufundowane przez 
Burmistrza Choroszczy, gadżety od Stowarzyszenia Lambada 
Choroszcz, a wszyscy uczestnicy dostali kupony na darmowe 
wypożyczenie łyżew na choroszczańskim lodowisku i mikołajowe 
słodycze. Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy 
najlepszym! Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie 
kultura.choroszcz.pl w zakładce sport.                                         WJ

Mistrzostwa Gminy Choroszcz w Tenisie Stołowym Dorosłych 
odbyły się w niedzielę 12 lutego o 10:00 w auli M-GCKiS 

w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29. 
Relacja w numerze wielkanocnym.

Choroszczańska Liga Halowa trwająca od początku grudnia w 
minioną sobotę zakończyła rozgrywki. W dwumiesięcznych 
zmaganiach udział wzięło 12 drużyn, które najpierw 
rywalizowały w fazie grupowej, dwa ostatnie weekendy 
stycznia to był czas fazy pucharowej kiedy to najpierw 
rozegrano ćwierćfinały, a już w ostatnią sobotę stycznia mecze 
półfinałowe, mecz o III miejsce i wielki finał. 

Emocji nie brakowało do samego końca. Po fazie grupowej 
odpadły ekipy Grajków, Kruszewa, Promila Barszczewo i Pioruna 
Pańki, w ćwierćfinałach wyższość rywali musiały uznać drużyny 
Chortenu Białystok, Victorii Łyski, Narwi Żółtki i LZS Choroszcz. 
Tak więc w ostatecznej walce o medale pozostały 4 drużyny: 
Schody Chudziński, Lambada Choroszcz, Piasta-OMON.pl i 
Izbiszcze. W pierwszym półfinale Piasta-OMON.pl uległa 1-3 
Schodom Chudziński, a w drugim Izbiszcze długo przegrywały z 
Lambadą ostatecznie w końcówce doprowadzając do remisu 3-
3, a o awansie do finału zadecydowały rzuty karne, które lepiej 
wykonywali zawodnicy Izbiszcz. Tak więc było już jasne, że w 
meczu o 3 miejsce zmierzą się choroszczańska Lambada i 
białostocki Piasta-OMON.pl. Tutaj o jedną bramkę okazali się 
lepsi zawodnicy Piasty i wywalczyli tym samym 3 miejsce w 
naszych rozgrywkach. W wielkim finale zagrały Izbiszcze ze 
Schodami Chudziński i w przypadku finału Izbiszcze także miały 
mocne nerwy podobnie jak w półfinale z Lambadą. Przebieg 
meczu był bardzo podobny, Schody prowadziły 2 bramkami ale 
Izbiszcze w końcówce także doprowadziły do remisu. Wynik 3-3 
był identyczny jak w półfinale i także w finałowych rzutach 
karnych Izbiszcze były lepsze od rywali tym samym broniąc 
tytuły wywalczonego przed rokiem w I edycji rozgrywek – 
przypominamy, że wtedy także wygrały po rzutach karnych – 
mają więc ten element gry opanowany do perfekcji.
Po zakończonym finale doszło do podsumowania rozgrywek z 
udziałem Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, który 
ufundował statuetki i medale dla najlepszych zawodników i 
drużyn. Wraz z dyrektorem M-G C KiS Przemysławem 
Waczyńskim wręczyli najpierw wyróżnienia indywidualne. 
Bezkonkurencyjnie najlepszym bramkarzem został golkiper 
Schodów Chudziński Kamil Mateusz Bugieda, o miano 
najlepszego zawodnika walczyło kilku graczy – został nim 
wybrany zawodnik zwycięskich Izbiszcz Patryk Czech. Ostatnim 
wyróżnieniem indywidualnym był tytuł „Króla Strzelców” – 
miano to wywalczył Damian Garbowski z Lambady Choroszcz, 
który zdobył w całych rozgrywkach 12 bramek. Następnie 
drużyny otrzymały z rąk Burmistrza i dyrektora M-GCKiS 
pamiątkowe medale i statuetki. Dziękujemy w tym miejscu 
wszystkim drużynom za udział, gratulujemy najlepszym i 
zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach sportowych 
organizowanych przez M-GCKiS w Choroszczy!
Szczegóły klasyfikacji indywidualnych na stronie rozgrywek m-
gckis.ligspace.pl                                           WJ, fot. Karol Kopiczko

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza 
do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na 
sukces”. 
 
Projekt oferuje:
a) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla 
Uczestnika Projektu;
b) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Uczestnika Projektu:
- koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500 zł na 
jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: 
kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu 
certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
- stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych 
kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł 
(jednorazowo);
- pokrycie kosztów dojazdu;
 
c) płatne 3-miesięczne staże zawodowe:
- stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wyso-
kości 1 500 zł/m-c;
- dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska 
pracy w wysokości do 5 000 zł na jedno stanowisko;
- dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000 
zł/m-c.
Rekrutacja polega na złożeniu kwes�onariusza rejestracyjnego 
wraz z niezbędnymi załącznikami do siedziby Stowarzyszenia 
Gmin Górnej Narwi (18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4, 18-
106 Turośń Kościelna).
 
Rekrutacja trwa od 01.01.2017 do 28.02.2017.
 
Materiały do pobrania są na stronie: www.gornanarew.pl.
Projekt pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” realizowany 
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań 
aktywnej integracji. Serdecznie zapraszamy!                                ip

Aktywna 
integracja
szansą 
na sukces

Kolejny turniej strzelecki został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała” i Centrum Kultury 
i  Sportu w Choroszczy. Tradycją jest, że turnieje są 
upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych 
i patriotycznych. Tym razem w piątek 20 stycznia zawody 
odbyły się dla upamiętnienia 154. rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. Do rywalizacji przystąpiło 41 zawodników 
i zawodniczek w różnym przekroju wiekowym, wśród 
uczestników byli między innymi Radni Rady Miejskiej 
w Choroszczy Jacek Dąbrowski i Ireneusz Jabłoński. 

Przed rozpoczęciem zawodów Grzegorz Krysiewicz krótko 
nakreślił udział lokalnej społeczności w powstaniu styczniowym, 
a także zaprezentowano oryginalną broń z insurekcji. Poziom 
zawodów był bardzo wysoki i do wyłonienia zwycięzców zarówno 
w kategorii młodszej (strzelającej z postawy dowolnej), jak 
i starszej (strzelającej z postawy stojącej) były potrzebne 
dogrywki. I tak podium u „młodszych” przestawia się 
następująco: 1. Martyna Urban, 2. Szymon Kościukiewicz, 
3. Paweł Krukowski, a u „starszych”: 1. Karolina Ziembicka, 
2. Rafał Chojnowski, 3. Michał Chojnowski. Ponadto każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
Ligę Obrony Kraju. Dziękujemy wszystkim zawodniczkom 
i zawodnikom za udział w turnieju, zachęcamy do treningów na 
strzelnicy (w każdy piątek w godz. 16-19) i zapraszamy do 
rywalizacji w kolejnych zawodach, które odbędą się w marcu. 
Szczegółowe wyniki na stronie kultura.choroszcz.pl w zakładce 
sport.                                                                                                 WJ

Strzelano w rocznicę wybuchu
powstania styczniowego 

Dominik Dyśko mistrzem gminy
w tenisie stołowym wśród dzieci

Izbiszcze zwyciężyły 
w Lidze Halowej

5 lutego na lodowisku „Biały Orlik” w Choroszczy odbyły się 
zawody łyżwiarskie. Po specjalnie wyznaczonym torze ścigały 
się całe rodziny w kilku kategoriach. Zawody były okazją do 
podjęcia sportowej rywalizacji i aktywności.

Zawody wyłoniły najlepszych łyżwiarzy: w kategorii chłopców 
z klas podstawowych I miejsce zajął Adrian Ostapowicz z czasem 
27 sekund, II Mateusz Garbowski 30 sekund, a III Tomasz 
Kraśnicki 36 sekund. 

W kategorii dziewcząt z klas podstawowych zwyciężyła Kinga 
Pilisiewicz , a kolejno II i III miejsce zajęły Wiktoria Czaczkowska 
z czasem 38 sekund i Amelia Grabowska z czasem 51 sekund. 
Wszystkim uczestnikom M-GCKiS dziękuje i zaprasza do 
wspólnej zabawy już za rok.

Zapraszamy do korzystania z lodowiska Biały Orlik, 
dopóki jeszcze trwa zimowa aura. Lodowisko czynne 
jest codziennie w godzinach 15:00 – 20:30.

WJ

Najlepsi łyżwiarze choroskiego
Białego Orlika 2017 roku
wyłonieni!
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W sobotnie popołudnie 4 lutego 
70 osób zdecydowało się na zimną 
kąpiel w wodach Kominowego 
Bajora – drugie tyle z brzegu 
obserwowało jak morsy mierzą się 
z lodowatą wodą. 

Choroszczańskie Morsowanie 
oficjalnie otworzył Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński, który 
zapewnił, że nie będzie to jedno-
razowe wydarzenie, tylko cykliczna 
impreza powtarzana w przyszłości. 
Następnie doświadczony mors – 
choroszczanin Mariusz Wróbel 
z  Podlaskiego Klubu Morsów 
i jednocześnie Prezes choroskiego 
ZECWiK-u wprowadził uczestników 
w tajniki morsowania. Potem już 
była rozgrzewka z instruktorką 
fitness i wspólne wejście do dwóch 
przerębli, które wykonali strażacy 
z OSP w Choroszczy. 
Po zimnej kąpieli każdy, kto przybył 
tego dnia nad „Kominowe Bajoro” 
mógł zjeść pyszną gorącą gro-
chówkę przygotowaną przez 
Przedszkole Samorządowe w Cho-
roszczy, a także upiec kiełbaskę na 
ognisku, napić się gorącej herbaty 
czy kawy. Wszystkie „morsy” 
i „foczki” otrzymały certyfikaty po-
twierdzające udział w zmaganiach 
z zimną wodą. 
Warto dodać, że otoczenie Komino-
wego Bajora w najbliższym czasie 
czekają kolejne pozytywne zmiany, 
o czym świadczy wielka hałda 
plażowego piasku czekająca na 
rozplantowanie. Na nowym terenie 
rekreacyjnym nie zabraknie wielu 
wydarzeń przygotowywanych 
mieszkańcom miasta i  gminy 
Choroszcz. Za przyjęcie zaproszenia 
na morsowanie oraz wspólnie 
i aktywnie spędzone sobotnie 
południe wszystkim uczestnikom, 
a w szczególności doświadczonym 
morsom z Podlaskiego Klubu 
M o rs ów  d z i ę ku j ą  B u r m i st r z 
Choroszczy Robert Wardziński oraz 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Sportu.                 Red., fot. KG, MJ

Morsowanie 
w Choroszczy

Zbiórka książek
dla zniszczonej pożarem Biblioteki 

Miejskiej w Cieszynie

Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, 
Miejska Biblioteka Publiczna 

oraz Fundacja Pole Kultury 
zapraszają do wsparcia zbiórki.

Poszukiwane są książki wydane 
p o  2 0 0 7 :  l i t e r a t u r a  p i ę k n a : 
fantastyka, książki podróżnicze, 
beletrystyka dla pań, lektury dla 
szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja Pole Kultury 7 III 2017 
prześle książki do Biblioteki 

Miejskiej w Cieszynie.
Dzielmy się lekturą!


