wydawca:

Ulice A. Mickiewicza i Dominikańska
w Choroszczy będą remontowane

Gmina Choroszcz od 2015 roku
sukcesywnie zmienia swoje oblicze, a
w ostatnim czasie poważne
przeobrażenia przechodzi też miasto
Choroszcz. W ciągu kilku najbliższych
miesięcy kolejne dwie ulice: Adama
Mickiewicza oraz Dominikańska
zostaną poddane modernizacji. Jest
to możliwe za sprawą projektu pn.
Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego BOF, w którym gmina
Choroszcz uczestniczy oraz umowy
podpisanej w ostatnich dniach przez
Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego.
30 listopada br. Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński złożył swój podpis
na umowie zawartej z przedstawicielem ﬁrmy B. K. Tras Roboty
Drogowe Borsukiewicz Sp. J. na
wykonanie kolejnych ulic w mieście
Choroszcz. Do końca 2018 roku
zostaną zmodernizowane ulica A.
Mickiewicza oraz ulica Dominikańska.
Obie drogi zyskają nie tylko nową
n a w i e r zc h n i ę , a l e ta k że n o w e
chodniki, zostaną przebudowane
zjazdy w kierunku bocznych dróg oraz
zjazdów na posesje, w ulicach zostanie
wymieniona kanalizacja deszczowa.
Ulica A. Mickiewicza zostanie wyposażona w ciągi pieszo-rowerowe, a ul.
Dominikańska, łącząc się z Rynkiem 11
Listopada, otrzyma wyniesione
skrzyżowanie, które powstanie z kostki
granitowej – podobne do tych, które
już powstały w mieście Choroszcz przy
Pl. Brodowicza.
Gmina Choroszcz może modernizować
nowe ulice dzięki dotacji przyznanej
przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach programu RPO WP
2014-2020 oraz projektu pn. Projekt
partnerski: Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego i rowerowego
B O F, a także współpracy gminy

z Powiatem Białostockim. Koszt
przebudowy ulicy A. Mickiewicza to
ponad 4,5 mln zł, z czego dotacja UE (w
wysokości ok. 40%) wyniesie ponad
1,5 mln zł, doﬁnansowanie pozyskane
z Powiatu Białostockiego to wartość
ponad 1,4 mln zł oraz pozostałe 1,4
mln zł – to koszt własny gminy. Z kolei
modernizacja ul. Dominikańskiej
wyniesie w sumie ok. 1,7 mln zł;
dotacja z projektu BOF to ponad 700
tys. zł (ponad 42% doﬁnansowania),
ws p a rc i e p ozys ka n e z Pow i at u
Białostockiego to wartość ponad 422
tys. zł oraz koszt własny gminy to
również pond 422 tys. zł.
O tym, że przebudowa A. Mickiewicza
oraz Dominikańskiej jest potrzebna nie
ma wątpliwości Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński: Drogi te od lat
czekały na naprawę – przyznaje
włodarz gminy Choroszcz. - Cieszę się
więc, że po raz kolejny, dzięki naszym
staraniom i współpracy z rozmaitymi
instytucjami w regionie i województwie, udało się nam zdobyć na to
środki. Kolejne inwestycje, które
uruchamiamy pozwolą naszemu
miastu zyskać nie tylko na wyglądzie –
Choroszcz dzięki temu będzie ładniejsza, ale przede wszystkim stanie się
łatwiej przejezdna, co – jestem przekonany – pozytywnie odczują zarówno
mieszkańcy naszej gminy i miasta,
a także osoby u nas goszczące.
Choć obecnie ulice w Choroszczy są
przebudowywane i na pewno nie jest
łatwo się po nich poruszać, już w najbliższym czasie nowo wybudowane
odcinki będą oddawane do użytku.
Sukcesywnie remontom będą podlegać kolejne szlaki komunikacyjne.
Wierzymy, że projekty te zyskają
akceptację mieszkańców, bo zmiany
w Choroszczy są potrzebne.
UM, Marek Sokół

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzę Państwu
– wszystkim mieszkańcom
Gminy Choroszcz
oraz Państwa Rodzinom –
radosnych i spokojnych
oraz pełnych ciepła i nadziei Świąt.
Życzę również wszelkiej pomyślności,
sukcesów i wytrwałości
w realizacji planów
w nadchodzącym 2018 roku.

Z okazji nadchodzących uroczystości
Narodzenia Pańskiego i Świętej Bożej Rodzicielki
rozpoczynającej nowy rok w imieniu kapłanów
posługujących w choroszczańskiej paraﬁi
składam serdeczne życzenia:
obﬁtych łask Bożych, nieustannej opieki
Matki Najświętszej, zdrowia,
potrzebnych sił ﬁzycznych
i duchowych oraz lepszego 2018 roku
– z pamięcią w modlitwie ks. prob. Leszek Struk

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Obﬁtości Bożej Łaski, która zeszła na świat
w Betlejem, życzę wszystkim
Mieszkańcom Choroszczy i Gminy
w te świąteczne dni oraz w Nowym Roku 2018.
ks. prot. Andrzej Bołbot

Świąt Bożego Narodzenia
pełnych rodzinnej atmosfery,
szampańskiej zabawy sylwestrowej
i Nowego 2018 Roku bogatego
w zdrowie, szczęście,
dobre wiadomości, inspiracje
oraz piękne wydarzenia kulturalne
– życzą Dyrektor, pracownicy
Centrum Kultury i Sportu
i redakcja „Gazety w Choroszczy”

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niech niosą ze sobą wiele radości i ciepła.
Kolejny rok niech będzie czasem pokoju i szczęścia.
Życzy:
Beata Marlena Jeżerys
Przewodnicząca Rady Miejskiej
i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

graf. pixabay.com

Podziękowanie Prezydenta RP za udział w Narodowym
Czytaniu 2017 „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
„Pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział we współtworzeniu tegorocznej
odsłony Narodowego Czytania. Państwa zaangażowanie sprawiło, że na nowo
odkryliśmy wielkość „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – dzieła, które od przeszło stu
lat przynależy do kultury duchowej naszego Narodu”.
Takimi słowami rozpoczyna się list jaki otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział w akcji „Narodowe Czytanie”. W dalszej
części listu, mamy zaproszenie do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu 2018, w roku
szczególnego jubileuszu- stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Otrzymaliśmy również okolicznościowy egzemplarz „Wesela” (fot. obok) z pamiątkowym
wpisem pary prezydenckiej. Już dziś zapewniamy, że Narodowego Czytania nie zabraknie
w kalendarzu działań Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy na 2018 rok.
EW
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Ulica Szmaragdowa przejdzie remont

50 par na 50 lat!

Inwestycje w gminie Choroszcz nabierają tempa. Remontowane są nie tylko ulice w mieście Choroszcz, ale sukcesywnie
także w całej gminie. Już za rok zostanie wyremontowana ulica
Szmaragdowa w Krupnikach, łącząca trasę Kruszewską z ulicą
Wodociągową w miejscowości Klepacze. Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński podpisał właśnie umowę w tej sprawie –
kolejny dokument pozwalający na realizację inwestycji
usprawniającej transport w aglomeracji białostockiej, w tym
także w gminie Choroszcz. Umowa realizowana jest w ramach
Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego BOF.

Złote Gody w Choroszczy

8 grudnia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wraz
z prezesem ZECWiK Sp. z o.o. w Choroszczy – Mariuszem Wróbel
oraz przedstawicielem ﬁrmy B.K. Tras Roboty Drogowe podpisali
trójstronną umowę na przebudowę ulicy Szmaragdowej
w Krupnikach – odcinka łączącego szosę Kruszewską
z ul. Wodociągową w miejscowości Klepacze.
Inwestycja kosztować będzie ponad 8 mln zł, w tym ponad 2,8 mln
zł pochodzić będzie z budżetu ZECWiK Sp. z o.o., ponad 2,7 mln zł
to wsparcie uzyskane z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego –
RPOWP 2014-2020, zaś ponad 2,4 mln zł z własnego budżetu
sﬁnansuje gmina Choroszcz.
W ramach inwestycji, na długości niemal 1,5 km zostanie
zbudowana jezdnia, powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa.
Pod drogą, jak również pod drogami bocznymi zbudowana

W samo południe w dzień Św. Andrzeja aula Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy gościła 50 par zacnych
Jubilatów, którzy wraz ze współmałżonkami, a także licznie
zgromadzonymi rodzinami, obchodzili piękny Jubileusz Złotych
Godów. Małżeństwa pozostające tyle lat razem to wspaniały
przykład dla młodszych pokoleń – a biorąc pod uwagę aurę tego
dnia, a mianowicie Andrzejek – jest to na pewno wspaniała
wróżba na przyszłość.

zostanie kanalizacja sanitarna. Zostanie również przebudowana
sieć elektroenergetyczna. Władze gminy Choroszcz oceniają, że
inwestycja zostanie zakończona do końca 2018 roku.
Ulica Szmaragdowa w Krupnikach jest jedną z ważniejszych dróg,
łączących intensywnie uczęszczany szlak, a mianowicie szosę
Kruszewską z ul. Wodociągową w miejscowości Klepacze. Dzięki
inwestycji nowo wybudowana droga pozwoli jeszcze lepiej
skomunikować gminę Choroszcz i pobliskie miejscowości
z miastem Białystok.
UM, fot. M. Sokół

Nowe tereny pod inwestycje i ulgi podatkowe
dla biznesu w gminie Choroszcz
Niemal 800 ha pod inwestycje – zarówno te produkcyjnousługowo-przemysłowe, jak i związane z wielorodzinną
gospodarką mieszkaniową, a także zwolnienia z podatku od
nieruchomości dla nowych inwestycji – takie oferty
przedstawił Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy
przedstawicielom ﬁrm i zakładów działających w gminie
Choroszcz. Spotkanie pn. „Formy wsparcia Przedsiębiorców
w Gminie Choroszcz” odbyło się 6 grudnia.
Mikołajki z biznesem – tak, korzystając tradycyjnej nazwy tego
dnia – określono spotkanie, które zorganizowała Gmina
Choroszcz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Białymstoku. Oba podmioty przedstawiły szereg ofert,
z których biznes – zarówno ten duży, jak i ten mały, mogą
w przyszłości skorzystać.
W pierwszej części spotkania, przedstawiciele Powiatowego
Urzędu Pracy w Białymstoku: Pan Piotr Matusiak, Zastępca
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Panie:
Pani Magdalena Sochoń, Kierownik Działu Instrumentów Rynku
Pracy oraz Pani Elżbieta Dudkiewicz, Kierownik Działu Szkoleń
omówili formy wsparcia, jakie przedsiębiorcom oferuje
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Mówiono o stażach,
dotacjach na zatrudnienie nowych pracowników, pomocy
w zakresie szkoleń, a także o szeregu innych instrumentów,
z których pracodawcy mogą skorzystać.
W drugiej części spotkania, Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński szeroko przedstawił już realizowane oraz
przygotowywane przez gminę Choroszcz przekształcenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
przekształcenia te ukierunkowane są na poszerzenie oferty
w zakresie nowych terenów pod inwestycje. Plany gminy
Choroszcz generalnie koncentrują się na obszarach zlokalizowanych wzdłuż drogi S8 tak, aby ułatwić przedsiębiorcom
dojazd i skomunikowanie z pożądanymi kierunkami docelowymi
(np. z Warszawą, centrum i zachodem Polski, ale także z miastem
Białystok i dalej – z kierunkiem wschodnim regionu i kraju).
Działania te mają także na celu rozdzielenie obszarów o różnych
funkcjach: przemysł i zakłady usługowo-produkcyjne

od zabudowy mieszkaniowej; nie zawsze przecież tego rodzaju
inwestycje bez problemów funkcjonują obok siebie, często
inwestycje te kolidują ze sobą. W tym kontekście w ofercie
gminy Choroszcz, którymi biznes może być zainteresowany,
znajdują się tereny wokół miejscowości min.: Babino i Złotoria,
miasta Choroszcz, miejscowości Żółtki, Dzikie oraz Łyski, a także
wokół miejscowości Porosły i Łyski. Ogółem, w przyszłości
do wykorzystania przez inwestorów w gminie Choroszcz będzie
do wykorzystania niemal 800 ha terenów.
Jednak Burmistrz Robert Wardziński przygotował biznesowi
jeszcze jedno prorozwojowe udogodnienie, a mianowicie ofertę
zwolnienia od podatków od nieruchomości dla nowych
inwestycji realizowanych na terenie gminy Choroszcz. Ulgi te
obowiązywałyby przez rok.
Mikołajki z biznesem, choć roboczo nazwane, wydaje się, że
wypełniły swą misję: przedsiębiorcy zdobyli informacje nie tylko
z zakresu instrumentów rynku pracy, lecz także zostali
wyposażeni w narzędzia ułatwiające rozwój swoich ﬁrm na
terenie gminy Choroszcz.
UM, fot. U. Glińska

Więcej z życia gminy znajdziesz na:

Zbiórka krwi: niedziela 7 I

30 listopada 2017 r. zaproszonych gości powitał Kierownik USC w
Choroszczy – p. Krzysztof Wiszowaty, a z wyjątkowym
przemówieniem zwrócił się do zebranych Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. Podziękował on wszystkim za przybycie, z
perspektywy młodszych pokoleń, docenił małżonków za wiele lat
przeżytych w wytrwałości i wzajemnym zrozumieniu, za
budowanie zgodnych, rodzinnych relacji – tak ważnych dla każdego
ze społeczeństw.

Następnie Jubilaci zostali uhonorowani medalami za wieloletnie
pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz medali otrzymali także honorowe
legitymacje, a także dyplomy z okazji Złotych Godów oraz kwiaty
oﬁarowane przez Burmistrza Choroszczy. Ceremonię Złotych
Godów zakończyło wspólne odśpiewanie „Sto Lat!”, wzniesienie
toastu lampką szampana oraz wspólny słodki poczęstunek.
Jubileusz Złotych Godów to przepiękna i wyjątkowa chwila, to
podziękowanie za wspólne lata, za wzajemne pokonywanie
trudów, za poświęcenie i niesienie pomocy, słowem – za miłość.
Jubilaci obchodzący w Choroszczy Złote Gody są wspaniałym
przykładem dla wszystkich jak warto żyć. A doniosłe i uroczyste
chwile tego dnia zostały przedłużone w postaci zdjęć, które
podczas uroczystości były wykonywane każdej z Par i które
wszystkim obecnym Jubilatom już w najbliższych dniach zostaną
wysłane pocztą.
Wszystkim parom małżonków obchodzącym Jubileusz Złotych
Godów serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu
wspaniałych lat przeżytych w zdrowiu i pogodzie ducha.
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Pierwsza Gwiazdka
- Festiwal Świąteczny w Choroszczy

Polub fanpage „Gazety w Choroszczy”
oraz Centrum Kultury i Sportu
- zyskaj dostęp do wielu relacji i fotogalerii! Zapraszamy!

Więcej już wkrótce na plakatach
i dobrych stronach internetowych

apiątek 22 grudnia, 19:30, aula M-GCKiS
Czuwaj! Wśród pachnących lasem choinek,
aromatu pieczonych ciast i czekoladowych
wyrobów oraz tradycyjnych potraw, przygotowaliśmy dla mieszkańców Choroszczy i wszystkich
naszych przyjaciół urokliwy koncert. Okres
świąteczno-noworoczny jest wyjątkowy.
Chcielibyśmy spędzić go razem z Wami.
Pojawią się tradycyjne kolędy oraz piękne wiersze
świąteczne. Poza niezwykłymi występami na scenie
będziecie mieli okazję zobaczyć wystawę prac
naszych druhen oraz zuchów (które dziś jeszcze się
uczą ale mają wielkie plany na przyszłość). :)
Na wydarzenie zaprasza Pierwsza Choroszczańska
Gromada Obronna „Skarby Ziemi”, Pierwsza
Choroszczańska Drużyna Harcerska „Solum” im.
Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” oraz Pier wsza
Choroszczańska Drużyna Starszoharcerska na próbie.
Nazwa fes walu nawiązuje do naszych jednostek.

Rok 2017 był bardzo ważny dla choroszczańskich
jednostek Z H P. Spotkało nas wiele dobrego,
wspomogło nas mnóstwo wspaniałych ludzi i
zrealizowaliśmy kilka marzeń.
Nie udało by się to wszystko gdyby nie Wasza pomoc.
Dlatego będziemy zachwyceni jeśli zaszczycicie nas
swoją obecnością. Spotykamy się 22 grudnia 2017 r.
o 19.30. Zapraszamy do M-GCKiS w Choroszczy. Tego
samego dnia podczas Mszy Świętej o 18:00 w Kościele
Paraﬁalnym w Choroszczy przekazujemy mieszkańcom Betlejemskie Światełko Pokoju.
W grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie
wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się
jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony
przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje
i kontynenty obiega świat. Harcerze z Choroszczy
pragną podtrzymać tradycję i przywożą BŚP do naszej
paraﬁi. Weź świecę i bądź z nami w tej pięknej,
niesamowitej chwili! :)
MB/ZHP
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„List od Świętego Mikołaja” – klasy 0a, 0b i 3c na tropie prezentów

Listopad – Miesiąc Postaci z Bajek

6 grudnia 2017 r. klasy 0a, 0b i 3c SP w Choroszczy spotkały się,
aby wspólnie świętować mikołajki. W oczekiwaniu na
niezwykłego gościa dzieci nauczyły się świątecznego tańca
oraz dowiedziały, na czy polega praca Świętego Mikołaja, gdzie
i w jaki sposób powstają zabawki oraz co należy zrobić, aby
otrzymać prezent. W pewnym momencie spotkania rozległo
się donośne pukanie… W drzwiach pojawiła się pani Tereska,
która przyniosła tajemniczy list:
Witam Was serdecznie dzieci z klas 0a, 0b oraz 3c! (…) Pisze do
Was Wasz przyjaciel. Znacie mnie z pewnością. Uwielbiam
słodkości, dlatego też mam okrągły brzuszek, a ponieważ jestem
na tym świecie od bardzo dawna, moja broda jest siwa i całkiem
długa (…). To oczywiście ja – św. Mikołaj. Cieszę się ogromnie, że
mogę do Was napisać. Wspólnie z Elfami mamy teraz bardzo
dużo pracy. Święta coraz bliżej, a dzieci na świecie jest całkiem
sporo (…). Muszę Wam zdradzić, że moje pracowite Elfy
odwiedzają Was co jakiś czas i sprawdzają, czy się grzecznie
zachowujecie. Czy nie dokuczacie sobie za bardzo, czy sprzątacie
po sobie zabawki i czy jecie warzywa (…) Ściskam Was mocno i
już nie mogę doczekać się odwiedzin w Waszym domku. PS:
Psotne Elfy schowały Wasze prezenty! Podążajcie za
wskazówkami. „”

Mikołajki w Przedszkolu
Samorządowym
Szósty grudnia to dla dzieci jeden z najprzyjemniejszych dni
w roku. Mikołajki święto obchodzone ku czci św. Mikołaja,
biskupa Miry nieodłącznie kojarzy się z radosną atmosferą
oraz przede wszystkim z prezentami.
W tym dniu w naszym przedszkolu odbyła się impreza, w której
udział wzięły dzieci z grup: Smerfy, Motylki, Tygryski i Pszczółki.
Przedszkolaki wspólnie zatańczyły świąteczny taniec integracyjny oraz uczestniczyły w różnych zabawach przy muzyce
i konkursach. Chętnych nie brakowało, szczególnie podobał się
quiz o św. Mikołaju, taniec z balonami, jedzenie pierniczka
zawieszonego na nitce, rozpoznawanie zabawek w worku

Bajki towarzyszą dziecku już od najmłodszych lat życia i trudno
nie docenić ich bogatego i wszechstronnego oddziaływania na
jego rozwój osobowości we wszystkich jego aspektach. Bajki
pomagają dziecku zrozumieć własne przeżycia i postępowanie,
Dzieci, podążając za kolejnymi wskazówkami, szukały prezentów rozszerzają świat myśli i uczuć, wzbogacają słownictwo
w całej szkole, aby w końcu znaleźć je tam, gdzie „wszędzie i wyobraźnię.
dobrze, ale u siebie najlepiej”, czyli w swoich salach. Tego dnia
uczniowie poznali historię prawdziwego Świętego Mikołaja oraz Już od rana 4 grudnia w Szkole Podstawowej w Choroszczy można
napisali do niego listy. Powstały również piękne mikołajkowe było podziwiać niezwykłe postacie z bajek. To uczniowie klas 0-3
przyszli przebrani za swoich ulubionych bohaterów. 5 listopada
portrety.
każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci
Agnieszka Zajko, Anna Krzywicka, Małgorzata Cieśluk z Bajek. To święto było pretekstem i natchnieniem do zaproponowania naszym uczniom i nauczycielom udziału w działaniach, gdzie pierwszoplanową rolę grała bajka. Głównym
założeniem i celem naszych działań było promowanie czytelnictwa, uświadomienie wpływu książki na wszechstronny rozwój
dziecka, rozbudzanie zainteresowań literackich, plastycznych.
Nasza społeczność szkolna uczestniczyła i realizowała działania:
1.Szkolny ranking na najbardziej znaną postać z bajki –
uzupełnienie ankiety.
2.Poranek z bajką. Czytanie w salach lekcyjnych bajek wybranych
przez dzieci (10 minut dziennie).
3.Szkolny konkurs plastyczny „Portret ulubionego bohatera bajki.
4.Mini konkurs literacki „Moja bajka na dobranoc” – napisanie
autorskiej bajki.
5.Quiz wiedzy o bajkach.
św. Mikołaja oraz przechodzenie pod liną. Na koniec wszystkie 6.Pokaz mody – przebranie się chętnych uczniów za ulubionego
dzieci otrzymały prezenty od św. Mikołaja. Dzień ten na długo bohatera bajki.
pozostanie w pamięci przedszkolaków.
Podsumowaniem naszych działań było bajkowe spotkanie na sali
gimnastycznej, podczas którego zebrani obejrzeli przedstawienie
Przedszkole Samorządowe w wykonaniu uczniów klasy III b „Zamieszanie w krainie bajek”.
im. Jana Pawła II w Choroszczy Program artystyczny wzbudził ogromne emocje wśród
najmłodszych. Nagrody laureatom konkursów wręczyła dyrektor
szkoły pani Ewa Zawistowska.
Na zakończenie odbył się barwny korowód postaci z bajek. Dzieci
zaprezentowały się w wymyślonych przez siebie przebraniach.
Radość i uśmiech gościł na twarzach naszych uczniów. Wiadomobajka ma ogromną moc. Patronat nad naszą akcją objęła dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a nagrody ufundowała Rada
Rodziców. Za wsparcie bardzo serdeczni dziękujemy.

Przedszkolaki z wizytą w klasie III B i III C
W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza uczniowie
klas 0-III obchodzili Miesiąc Postaci z Bajek. Jest to święto
wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby
przypomnieć sobie część z nich. Bajki towarzyszą nam od
najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują
ważne prawdy życiowe.
Do obchodów naszego szkolnego święta zaprosiliśmy również
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy. Przyszli
pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach otwartych. Tematem
przewodnim spotkania były oczywiście bajki. Dzieci obejrzały
przedstawienie „Zamieszanie w Krainie Baśni” i rozwiązywały
zagadki. Spotkanie było udane. Przebiegło w niezwykle miłej
i ciepłej atmosferze. Szerokie uśmiechy młodszych i starszych
uczniów oraz nauczycieli świadczyły, że to był prawdziwie

Agnieszka Zajko, Izabela Pęza, Renata Rajewska

bajeczny dzień. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom oraz
pani Helenie S gańcow i pani Marcie Paradowicz za wspólną
naukę i zabawę.
Wychowawcy klasy III B i III C: Izabela Pęza, Agnieszka Zajko

Z małym misiem
po wielkiej literaturze
„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to ogólnopolski
projekt czytelniczy. Jego głównym celem jest rozwijanie
czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami.
W ubiegłym roku szkolnym do projektu przystąpiło blisko 2000
placówek z całej Polski oraz Belgii, Irlandii, Niemiec, Francji
i Litwy. Projekt zakłada wędrówkę Misiów między instytucjami.
W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiły do niego również dzieci
z klasy 0A ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Dzięki temu
narodził się miś Benio, który w czasie Dnia Pluszowego Misia
wysłuchał książki H. Tulleta „Naciśnij mnie”. Benia, zaopatrzonego w „Dziennik podróży”, wszyscy razem pożegnaliśmy
na poczcie w Choroszczy.

Dzięki wizycie na poczcie dowiedzieliśmy się, jak adresować
kopertę, dlaczego należy wypełnić druk nadania i kiedy nasz
przyjaciel dotrze do pierwszego punktu swojej wyprawy –
Barkczewa. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy pierwszego Misia –
gościa z innego przedszkola, aż w końcu zjawił się. Przyjechał
z Warszawy i miał na imię Bubu Przeczytaliśmy mu piękną baśń
o Jasiu i Małgosi oraz wyprawiliśmy w dalszą drogę.
Z niecierpliwością czekamy na kolejnych przybyszów…
Anna Krzywicka

Szkolny konkurs literacki „Moja Bajka Na Dobranoc” cieszył się
ogromną popularnością. Do organizatorów wpłynęło 47 prac.
Były to bardzo ciekawe, pomysłowe bajki. Oto nagrodzeni:
I msc.: Adrian Supiński klasa III C, Paulina Filipowicz klasa III B
II miejsce: Julianna Xhaji klasa III E
III msc.: Krzysztof Smalak klasa III C, Amelia Zembko klasa III B
Wyróżnienie: Maja Czjkowska klasa III b.
W szkolnym konkursie plastycznym „Portret ulubionego bohatera
bajki” wzięło udział 78 uczniów z klas 0-3. Prace były barwne
i niezwykle pomysłowe. Oto nagrodzeni:
I miejsce: Bartłomiej Dziejma klasa II a
II miejsce: Izabela Markowska klasa III a
III miejsce: Adrian Supiński klasa III c
Wyróżnienia: Marlena Łuka klasa I d, Adrian Świątkowski kl. III c
Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w literackiej i plastycznej zabawie, życzymy sukcesów i kreatywnych pomysłów.

EDUKACJA

„Gazeta w Choroszczy”

nr 168

gazeta.choroszcz.pl

5

Światowy Dzień Pluszowego Misia
24 listopada 2017 r. grupa „Tygrysków” z Przedszkola
Samorządowego w Choroszczy pod opieką pani Małgorzaty
Hubbel i pani Anety Wysockiej odwiedziła uczniów z klas 0 „a”
i 0 „b”, aby wspólnie uczcić Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Święto zostało ustanowione dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak
dużo wcześniej.
Z prezentacji mul medialnej dzieci dowiedziały się, że w 1902
roku podczas jednego z polowań ówczesny prezydent Stanów
Zjednoczonych Teodor Roosevelt uwolnił przerażonego, małego
niedźwiadka. Pamiątką tego wydarzenia stał się rysunek, który
opublikowała waszyngtońska gazeta. Zainspirował on producenta
zabawek, aby pluszowym misiom nadać nazwę Teddy Bear.
Do dziś pluszowy miś jest najwierniejszym powiernikiem
i strażnikiem tajemnic dzieci i dorosłych na całym świecie.
Sześciolatki podziękowały swoim Misiom podczas wspólnych
tańców i zabaw, szepcząc na ucho, jak bardzo je kochają. Jednym z
punktów spotkania była zabawa plastyczna – układamy misia
„Kółeczko”. Z papierowych kółek powstały piękne, misiowe opaski
na głowę.
Tego dnia rozpoczęliśmy również Ogólnopolski Program
Czytelniczy „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Dzieci i miś

Benio, który wyruszy w podróż po całej Polsce, wysłuchały książki dziecięcych serduszkach na długo.
STO LAT MISIU!!!
H. Tulleta „Naciśnij mnie”.
Anna Krzywicka, Małgorzata Cieśluk
Mamy nadzieję, że pluszowe wspomnienia pozostaną w

Opłatek Seniorów

Tydzień Edukacji Globalnej
Tegoroczna 19. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji
Globalnej przebiegała pod hasłem ,,Cele Zrównoważonego
Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas”. 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła do realizacji w ramach Agendy na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030 w grudniu 2015 r. W ich ramach należy wykonać 169 zadań, które są instrukcją postępowania, aby zostawić świat lepszym dla kolejnych pokoleń.
Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy aktywnie włączyli się w realizację
zadań, które miały na celu przybliżenie społeczności naszej
placówki idei Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na każdy dzień
tygodnia zostało zaplanowane inne działanie. W poniedziałek na
auli szkolnej został zaprezentowany projekt edukacyjny wykonany
przez uczniów z klasy III b gimnazjum. Uczestnicy projektu
wyeksponowali plakaty, zawierające informacje dotyczące krajów
Globalnego Południa. Na wystawie znalazły się również prace
plastyczne uczniów z klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II
gimnazjum, wykonane w ramach zajęć z p. Barbarą RaczkowskąBobek oraz p. Beatą Cwalin.
Dominika i Partycja z klasy II b gimnazjum pod kierunkiem p. Ewy
Zalewskiej przygotowały prezentację mul medialną o Celach
Zrównoważonego Rozwoju. Odwiedziły klasy II gimnazjum oraz
klasy VII szkoły podstawowej i przedstawiły informacje na temat
okoliczności uchwalenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2030 przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Przybliżyły również swoim koleżankom i kolegom 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju obejmujących szeroki zakres
zagadnień, takich jak: ubóstwo, głód, edukacja, zmiany klimatu,
równość płci, zdrowie i sprawiedliwość społeczna.
We wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień. W naszej szkole czynna była poczta życzliwości,
uczniowie i nauczyciele mogli nabyć kartki wykonane przez dzieci
ze świetlicy. Każda kartka opatrzona była cytatem o wartościach
i pozdrowieniem. Następnie za pośrednictwem listonoszek
można było przekazać je ulubionej koleżance, koledze,
wychowawcy, nauczycielom, dyrekcji oraz innym pracownikom
szkoły. Uczniowie świetlicy pod kierunkiem p. Anny Kozłowskiej
wykonali kilkaset kartek, które tego dnia zostały dostarczone
adresatom. We wtorek również p. Beata Jabłońska przeprowadziła w klasie III a lekcję godziny wychowawczej na temat
,,Wojna – pokój co to takiego?”, podczas której uczniowie
zastanawiali się, czym są konﬂikty zbrojne, wskazywali na mapie
miejsca objęte działaniami wojennymi, poznawali przyczyny oraz
skutki wojny.
W kolejnym dniu Tygodnia Edukacji Globalnej naszą szkołę
odwiedził członek Zgromadzenia Słowa Bożego z Kleosina,
którego jednym z podstawowych zadań jest kształcenie
przyszłych misjonarzy oraz szeroko pojęta animacja misyjna
polskiego społeczeństwa. Ojciec Mieczysław Sagan przez 9 lat
przebywał na misji w Ghanie, położonej w Afryce Zachodniej.
Werbista opowiedział uczniom o życiu ludzi w tym dalekim kraju,
ich zainteresowaniach oraz tamtejszym systemie edukacji.
Przybliżył zwyczaje miejscowej ludności oraz pokazał ciekawe
zdjęcia z tego egzotycznego państwa.
We czwartek uczniowie z klas VII oraz II gimnazjum uczestniczyli
w lekcji otwartej ,,Czy wszystkie dzieci mogą chodzić do szkoły?”,
przeprowadzonej przez p. Barbarę Jokę. W czasie zajęć młodzież
zastanawiała się nad wpływem edukacji na szanse życiowe
człowieka. Uczniowie i uczennice poznali wyzwania związane
z dostępem do edukacji na świecie i zastanawiali się nad swoim
wpływem na ich rozwiązanie. Poszukiwali odpowiedzi na pytanie:

„Dlaczego w niektórych krajach Globalnego Południa nie
wszystkie dzieci mogą chodzić do szkoły?”.
W piątek na auli szkolnej miał miejsce kiermasz ciast. Dochód
w wysokości 360,44 zł został przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, aby wspomóc kampanię „Świat bez głodu” niosącą
pomoc żywnościową potrzebującym mieszkańcom i mieszkankom irackiego Kurdystanu i ,,Akcję edukacja”, która stara się
zapewnić transport do szkół dzieciom z dystryktu Antakya
w Turcji oraz dzieciom przebywających tam uchodźców z Syrii.
Sprzedażą ciast zajmowało się Szkolne Koło ,,Caritas” pod opieką
p. Joanny Gaweł.
Tego dnia p. Ewa Zalewska przeprowadziła również warsztaty dla
naszej młodzieży pod hasłem „Edukacja może zmienić świat”.
Uczestnicy na początku zajęć przedstawili swoje skojarzenia na
temat "SZKOŁY W AFRYCE". Następnie obejrzeli prezentację
mul medialną, która przybliżyła im podstawowe informacje na
temat Kenii oraz systemu edukacji obowiązującego w tym kraju.
Młodzież wzbogacona o nowe wiadomości obejrzała ﬁlm
dokumentalny pod tytułem „Edukacyjny rozkład jazdy”
zrealizowany przez młode Kenijki i Kenijczyków, którzy przeszli
przez wszystkie szczeble edukacji i obecnie znajdują się na progu
dorosłego życia. Poprzez osobiste historie i bardzo różne
doświadczenia związane ze zdobywaniem wiedzy w Kenii oraz
autorskie reportaże i wywiady młodzi ludzie opowiedzieli, jak
wygląda edukacyjna droga w ich kraju. Dokument został
nakręcony w konwencji podróży autobusem po tętniącym życiem
Nairobi. Różne typy szkół na poszczególnych szczeblach
edukacyjnej drabiny były kolejnymi przystankami w tej podróży.
Projekcja dokumentu pozwoliła uczniom skonfrontować ich
dotychczasowe wyobrażenia na temat szkolnictwa w Afryce
z rzeczywistością przedstawioną na ﬁlmie. Młodzież chętnie
wypowiadała się o swoich reﬂeksjach po obejrzeniu dokumentu,
o tym co ją zaskoczyło w kenijskim systemie edukacji i w afrykańskich szkołach. Następnie uczniowie pracując w grupach,
stworzyli plakaty prezentujące korzyści, jakie wynikają z dostępu
do edukacji. Podsumowaniem zajęć było przedstawienie przez
młodzież pomysłów na to, jak edukacja może zmienić świat.
Tydzień Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy to udana inicjatywa. Uczniowie z całą
pewnością poszerzyli wiedzę o świecie, zapoznali się z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, jego różnorodnością
kulturową, dostrzegli wagę edukacji oraz znaczenie pokoju
na świecie.
Barbara Joka, Ewa Zalewska

W czwartkowe popołudnie 14 grudnia Seniorzy z Choroszczy
z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 gościli grono przyjaciół
ruchu senioralnego na spotkaniu opłatkowym.
Życzenia seniorom zgromadzonym w świetlicy OSP Choroszcz
złożyli Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, ks. proboszcz
kan. Leszek Struk oraz Przemysław Waczyński dyrektor MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Wśród gości u seniorów nie zabrakło najmłodszych mieszkańców
gminy. Tym razem grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Choroszczy występująca w profesjonalnych kos umach przedstawiła piękne jasełka, a wśród kolęd
znalazł się utwór wprost z Albanii. Seniorzy nie szczędzili braw
całej grupie pod opieką Agnieszki Tołoczko i życzyli wielu dalszych
sukcesów młodym mieszkankom i mieszkańcom gminy.
Po modlitwie, życzeniach i przełamaniu się opłatkiem nadszedł
czas na śpiewanie kolęd, aby podtrzymać wielowiekową tradycję
i w nastroju radości oczekiwać na Boże Narodzenie i Nowy 2018
Rok, w którym KEiR będzie obchodzić 55 lat działalności.
WJC, fot. JKR

Szkolenia
Narodowego
Centrum
Kultury
Animatorzy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy w ostatnich miesiącach brali udział w szkoleniach
i warsztatach Narodowego Centrum Kultury.
Dzielnie zbierali inspiracje, pomysły i doświadczenia specjalistów z całego kraju. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej rozwijać
działania kulturotwórcze w choroszczańskim środowisku
lokalnym. Na pewno będzie się działo jeszcze więcej i bardziej
twórczo. Zapraszamy do współpracy!
M-GCKiS, fot. Maciej Łabudzki NCK/Jak to się robi studio
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KULTURA

Kulturalny i sportowy rok 2017
Za nami kolejny rok działalności. Obﬁtował on
w liczne warsztaty, wydarzenia, zawody
i spotkania. Zrealizowaliśmy kilka ważnych
programów, a nowe wyzwania podejmowaliśmy z ochotą i zapałem. Ale gdyby nie
Państwo – nie byłoby i nas. Zapraszamy na
podsumowanie szeroko zakrojonych wydarzeń
kulturalnych i sportowych w 2017 roku.
Działalność Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy to zajęcia edukacji kulturalnej i sportowej
oraz wydarzenia kulturalne. W ramach instytucji
działa Biblioteka Publiczna w Choroszczy z ﬁliami
w Barszczewie i Kruszewie, kompleks boisk orlik
(czynny siedem dni w tygodniu!), a także
zmodernizowany stadion miejski w Choroszczy.
Centrum Kultury czynne jest od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 21:00, a w soboty od 8:00
do 16:00. Rok 2017 był niezwykle intensywny
i jako pracownicy mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu wielu doznań kulturalnych oraz
sportowych emocji!
Każdego tygodnia w Centrum Kultury realizowane są zajęcia, wśród których każdy znajdzie coś
dla siebie. Blok zajęć tanecznych to dwie grupy
tańca nowoczesnego i taniec towarzyski. Zajęcia
muzyczne to klasa gitary i perkusji oraz pianina.
To także rozwijający się zespół Rytmy Czasu, który
prowadzony jest przez Jerzego Tomzika. Centrum
Kultury ma również pod swoją opieką zespół
ludowy Klepaczanki oraz bardzo rockowy skład –
Nervovoohoży.
Animowane są też zajęcia plastyczne dla dzieci
w Centrum Kultury i bibliotekach oraz kurs
rysunku i malarstwa. Działa również Dyskusyjny
Klub Książki, klub wędrującej książki, a miłośnicy
literatury mogą korzystać z biblioteki przez cały
rok! Prężnie działa też Klub Gier Planszowych,
który w każdy piątek skupia liczną grupę młodych
miłośników planszówek.
Niemal codziennie odbywają się zajęcia
sportowe: ﬁtness dla kobiet oraz seniorów,
karate, szachy, a na orliku - piłka nożna. Zimą do
dyspozycji mieszkańców jest lodowisko biały
orlik, które cieszy się dużą popularnością.
W styczniu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Uzbieraliśmy rekordową sumę
pieniędzy - 15081,99zł. Poza zbiórką uliczną
odbyły się licytacje, turniej piłki nożnej oraz
maraton zumby. Nasz sztab cały czas był
obserwowany przez media – relację na żywo
z Choroszczy mogli obejrzeć widzowie w całym
kraju dzięki stacji TVN 24. Coroczna Choinka
Miejska tym razem przeniosła się w plener.
Rezygnacja z wejściówek sprawiła, że każdy kto
miał ochotę, mógł uczestniczyć w tym
wydarzeniu. Dzieci bawiły się z aniołkami,
diabełkiem i Sidem z „Epoki Lodowcowej”, a na
zziębniętych czekała gorąca czekolada. Do dzieci
przybył św. Mikołaj ze słodkimi upominkami.
Styczeń to moc sportowych wrażeń: zakończyły
się rozgrywki ligi halowej, odbył się turniej
strzelecki upamiętniający rocznicę wybuchu
powstania styczniowego, działało lodowisko.
W lutym ponad 70 osób zdecydowało się na
zimną kąpiel w wodach Kominowego Bajora.
Na przełomie stycznia i lutego zorganizowaliśmy
dwa turnusy zimowiska, w którym uczestniczyło
łącznie blisko sześćdziesięcioro dzieci.
17 lutego zespół Rytmy Czasu pod dyrekcją
Jerzego Tomzika wystąpił z koncertem w Domu
Polskim w Wilnie. Występ został przyjęty bardzo
ciepło przez licznie zgromadzoną widownię.
Karnawał w Centrum Kultury zakończył występ
Kabaretu pod Wyrwigroszem.
W marcu rozegrane zostały też mistrzostwa
gminy w siatkówce. By kultywować wielkanocne
tradycje zorganizowaliśmy warsztaty ba kowego
zdobienia pisanek, a tuż po nich ruszyła realizacja
programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne
2017. Wiosną spotkaliśmy się z mieszkańcami
gminy Choroszcz, by rozmawiać o ich potrzebach
kulturalnych. Gościły nas świetlice w Łyskach,
Żółtkach, Barszczewie, Kruszewie, Pańkach,
Klepaczach oraz Złotorii. W Choroszczy
przeprowadziliśmy akcję diagnostyczną pod
nazwą „Instalacja kultury”, która miała miejsce na
Rynku 11 Listopada.

22 kwietnia 2017 roku w M-GCKiS odbył się
Podlaski Fes wal Fantastyki Chorcon 2017.
At ra kc y j ny p ro g ra m p r zyc i ą g n ą ł w i e l u
sympatyków fantastyki i pasjonatów gier
planszowych i fabularnych z całego Podlasia.
Tradycją lat ubiegłych, wiosenną porą odbył się
już po raz siódmy konkurs recytatorski „Słowo
o Polsce”, w którym wzięło udział ponad 60
młodych mieszkańców gminy Choroszcz,
a laureaci deklamowali podczas majowego
IX Fes walu Pieśni Patriotycznej i Religijnej
w Choroszczy. W kwietniu zorganizowaliśmy też
konkurs fotograﬁczno-plastyczno-literacki
„Lubię czytać!”. Wspólnie z IPN-em zorganizowany został wernisaż wystawy historycznej
„Zagłada dworów w województwie białostockim
pod 1939 roku”. Ważnym wydarzeniem był
również monodram Rafała Domagały „Amor
Omnia Vincit” w ramach ogólnopolskiej akcji
Dotknij Teatru.
Maj rozpoczął się wydarzeniami patriotycznymi.
Drugiego maja ulicami Choroszczy przeszedł
Marsz z Flagą, który zakończył się IX edycją
Fes walu Pieśni Patriotycznej i Religijnej
w Choroszczy. Natomiast na auli M-GCKiS
z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił
zespół Rytmy Czasu. Obchody ustanowienia
Konstytucji 3 maja uczciliśmy biegiem. Majowa
Noc Muzeów rozpoczęła się wernisażem
wystawy fotograﬁcznej „Perły Podlasia” Pawła
Tadejki, po którym grupa choroszczan wyruszyła
do Białegostoku, by zwiedzać wystawy
w tamtejszych instytucjach kultury. Wyprawa
zakończyła się w Muzeum Wnętrz Pałacowych,
gdzie zwiedzający mogli zobaczyć wystawę
„Skarb ze Złotorii”. Ważnym wydarzeniem była
również Choroszczańska Noc Gier „Gramy
w wolontariat”, która została sﬁnansowana
dzięki projektowi Fundacji Kronenberga. Celem
projektu była integracja wolontariuszy i promocja i rozwój idei wolontariatu w naszej gminie.
W czerwcu został wydany „Raport z diagnozy
potrzeb i potencjałów kulturalnych gminy
Choroszcz”. Miesiąc ten obﬁtował w wiele
imprez: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy, Noc
Bibliotek, a po raz kolejny przy współpracy
z paraﬁą i gminą Choroszcz odbył się Dzień
Dziecka, tym razem pod znakiem ekologii
i konkursu z rowerami do wygrania ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. XXVI Dni
Choroszczy to wielkie święto naszego miasta.
W tym roku przypadła 510. rocznica nadania
praw miejskich grodowi nad Horodnianką.
Dni miasta wydarzenia o różnorodnej tematyce –
począwszy od historii Choroszczy (wykład
„Kobiety Branickiego”, spacer historyczny),
spotkania ze znanymi ludźmi - wieczór Dyskusyjnego Klubu Książki z Jackiem Fedorowiczem aż
po wernisaże wystaw „Ptasia rezydencja”,
„Choroszcz z lotu ptaka” oraz „Choroszcz.510”.
Nie zabrakło konkursów o tematyce ekologicznej
z nagrodami, wydarzenia sportowe oraz
koncerty.
Tuż po Dniach Choroszczy do miasta przybyła
akcja Lato w Teatrze Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze
spektaklem „Pippi Pończoszanka”. Na boisku
stanął namiot cyrkowy, w którym odbył się
spektakl poprzedzony warsztatami teatralnymi
i paradą artystyczną zakończoną koncertem.
Spektakl zgromadził blisko półtysięczną widownię. Przy tym przedsięwzięciu wsparcie okazali
nam wolontariusze z Monaru Zaczerlany oraz
druhowie OSP w Choroszczy, którym serdecznie
dziękujemy! Nasza miejscowość była jedną
z dwunastu w Polsce, gdzie prezentowano
spektakl, a lokalna instytucja kultury - jednym
z czterech liderów regionalnych. Jest to duże
wyróżnienie, które bardzo nas cieszy. Czerwiec
zakończyliśmy promocją drugiego tomu
„Wspomnień wojennych” wydanego przez
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała przy
współpracy z Centrum.
W letnie, wakacyjne miesiące nie próżnowaliśmy. W każdy weekend odbywały się działania
w ramach Fes walu Wzajemności.
Rozpoczęliśmy je tanecznie wydarzeniem

„Choroszcz idzie na tańce!” zorganizowanym
przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem
Kultury w Białystoku. W kolejne soboty
zaproponowaliśmy takie atrakcje, jak: czytanie
na Kominowym Bajorze, sadzenie kwiatów pod
Urzędem Miejskim, konstruowanie latawców na
Wichrowych Wzgórzach, malowanie autoportretów w skali 1:1, mural na orliku, spektakl
„Król zwierząt”, a także ﬁlm „Amazonia” na
wygrzanej letnim słońce plaży Kominowego
Bajora. Fes wal sﬁnansowany został z budżetu
gminy. Każda z inicjatyw toczyła się w plenerze,
bo naszym celem było wyjście z ofertą do
mieszkańców i bycie razem z nimi!
Lato to największa impreza plenerowa w gminie
i powiecie- Jarmark Dominikański w Choroszczy.
W tym roku goście imprezy mogli korzystać
z bezpłatnej ekostrefy zabaw dla dzieci, zaopatrzyć się w asortyment prezentowany
w alejkach z tradycyjnymi wyrobami, rękodziełem i rzemiosłem. Jarmark to również
mnóstwo konkursów oraz występy gwiazd:
Miami, Juniora, Kobranocki i Róż Europy.
Spacerowiczom przygrywała kapela ludowa
Bałamuty.
Lato zachęca do aktywności ﬁzycznej na
świeżym powietrzu. Centrum Kultury zorganizowało dla wszystkich mieszkańców gminy
bezpłatne zajęcia ﬁtness Open Mix Fit na Orliku.
Rozegrany został też turniej piłki nożnej, czyli
Wakacyjną Ligę Szóstek.
Wrzesień rozpoczęły obchody rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Na Placu Brodowicza
zgromadziło się wielu patriotów, którzy oddali
hołd obrońcom ojczyzny. Drugiego września
odbyło się czytanie „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego na auli M-GCKiS – oczywiście
w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania. Tego samego dnia po południu na
Kominowym Bajorze rozpoczął się Sportowy
Piknik Rodzinny. Były animacje dla dzieci, zumba,
turniej siatkówki plażowej dla rodzin. Impreza,
która miała na celu integrację mieszkańców
i spędzenie czasu w gronie przyjaciół i rodziny
została zorganizowana pod patronatem burmistrza Choroszczy, który zainaugurował działalność siłowni pod chmurką i częstował gości
lodami. Na tych, których zmorzył głód, czekała
też kiełbaska z ogniska.
Trzeciego września świętowaliśmy XVIII Dzień
Ogórka w Kruszewie. Każdy gość imprezy mógł
spróbować produktu regionalnego, cieszącego
się sławą w całej Polsce. Na scenie prezentowały
się zespoły ludowe - Klepaczanki, Dobrzyniacy,
Czarnowiacy, a gwiazdą wieczoru była formacja
disco 4ever. Oczywiście nie zabrakło konkursów:
rzutu ogórkiem do beczki czy nowej konkurencji
jedzenia ogórków na czas, która cieszyła się
dużym aplauzem publiczności.
9 września stajnia przy Muzeum Wnętrz Pałacowych rozbrzmiała bardzo mocnym brzmieniem.
Zagościło tam MotoJam Session, które zgromadziło miłośników jednośladów i muzyki
rockowej. Była to już siódma edycja tej imprezy,
jednak po raz pierwszy rozciągnęła się na dwa
dni. Goście powitali niedzielny poranek na polu
namiotowym na terenie Parku Pałacowego.
Wrzesień to był czas na inicjatywy lokalne
w ramach Instalacji Kultury. Dzięki pomysłom
i zaangażowaniu mieszkańców gminy Choroszcz
odbyły się: „Piknik Winnetou” w Żółtkach,
pokazy ﬁlmowe „W starym kinie”, wystawa
archiwalnych zdjęć z portalu Minionej
Choroszczy „Choroszczański wehikuł czasu”,
warsztaty baletowe „Let's ballet!”, warsztaty
„W koło kultury” w Łyskach i „Choroszczańskie
Riﬀy”, w ramach których muzycy z Choroszczy
z inicjatywy zespołu Nervovoohoży wydali
piosenkę „Mówiłeś” napisaną i zaaranżowaną
przez Andrzeja Sztabelskiego.
Ważnym wydarzeniem był ponadto konwent
Domów Kultury+. To dla Centrum duże wyróżnienie, gdyż realizacja programu w Choroszczy
została doceniona przez Narodowe Centrum
Kultury. M-GCKiS powierzono organizację
ogólnopolskiego spotkania beneﬁcjentów.
Spotkali się na nim przedstawiciele wielu
instytucji. Wysłuchaliśmy między innymi
prezentacji Cezarego Mielko dyrektora WOAK-u
o ﬁnansach w kulturze, a na koniec wybraliśmy
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Kulturalny i sportowy...
się na wieżę w Kruszewie.
W październiku podsumowaliśmy dziesięciomiesięczny projekt Instalacja Kultury.
W tym miesiącu Choroszcz odwiedziło też
Muzeum Historii Żydów Polskich P O L I N
z wystawą „Muzeum na kółkach”, którą
odwiedzali mieszkańcy miasta i okolic. Wizycie
towarzyszyły warsztaty z edukatorami POLIN
o tradycjach żydowskich i równości w szkole,
projektowania kahału techniką 3D, spacer
historyczny dla młodzieży, zdobienie toreb
bawełnianych ornamentyką żydowską, spotkanie
pamięci i prezentacja pamiątek.
Od 6 do 8 października świętowaliśmy setną
rocznicę powstania Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy. Na cykl imprez złożył się
koncert pieśni patriotycznych oraz koordynowana przez Fundację Pole Kultury i wsparta
grantami z UMWP i gminy konferencja naukową
„Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy
i okolic. Historia, antropologia, literatura”.
W czasie konferencji uczestnicy otrzymali
wydany przez fundację album „Bohaterowie
sprzed stu lat. Portret zbiorowy” ora mogli
oglądać w naszej galerii wystawę pod tym samym
tytułem i bogate zbiory pamiątek po POW
zebranych przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Trzeciego dnia obchodów odbyło się
uroczyste odsłonięcie ufundowanej przez
choroski samorząd tablicy poświęconej POW
w Choroszczy, a całość zakończyła się mszą
świętą. Po konferencji powstała książka, którą,
podobnie jak album można pobrać z naszej
strony internetowej, a 21 grudnia o 16:30
wydrukowane nakładem fundacji egzemplarze
tomu pokonferencyjnego traﬁą do czytelników.
Listopad to obchody Dnia Niepodległości, które
uczciliśmy mszą św. za ojczyznę i uroczystościami
na Rynku 11 Listopada. Wieczorny koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu zespołu Rytmy
Czasu odbył się w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Białymstoku. Podczas tej
imprezy Maciej Żywno wicemarszałek województwa podlaskiego uhonorował Jerzego
Tomzika naszego instruktora medalem za
sześćdziesięciolecie pracy artystycznej.
Dwunastego listopada wystartował Bieg Niepodległości, a patriotyczne obchody zakończył
Wieczór Pieśni Patriotycznej i Religijnej z Paraﬁalnym Oddziałem Akcji Katolickiej.
W listopadzie odbyły się również warsztaty
plastyczne „Podróże po sztuce”, pokaz ﬁlmu
Piotra Łozowika „Śladami Nowosielskiego na
Podlasiu” oraz siódma edycja Choroszczańskiego
Dyktanda.
Grudzień rozpoczęliśmy tanecznie - Mikołajkowym Turniejem Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Choroszczy, cieszącym się bardzo
dużą frekwencją. Dziewiątego grudnia zorganizowaliśmy Choroszczańską Noc Gier. Zgromadziła

Urodziny Solum

ona wielu pasjonatów planszówek. Odbyły się
także warsztaty fotograﬁczne dla dzieci polegające na malowaniu światłem oraz warsztaty
dekupażowego zdobienia bombek metodą
chusteczkową.
To był piękny rok zarówno dla nas, jak i dla kultury.
Przeprowadziliśmy i współorganizowaliśmy
imponującą ilość wydarzeń i imprez (400!).
realizowaliśmy kilka dużych projektów o skali
ogólnopolskiej we współpracy z instytucjami
takimi, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut
Teatralny, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet w Białymstoku czy Muzeum POLIN.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i stażystów
z NCK osiągnęliśmy wiele. Wsparcie stażystów
z ramienia NCK jest dla nas bardzo ważne, a nasza
oferta stażowa wyróżnia się na tle innych
instytucji naszego regionu – jesteśmy jedyną
instytucją w województwie oferującą i prowadzącą staże przez pięć edycji. W tym roku
skorzystało z niej siedem osób. Dziękujemy
turystom, którzy chętnie i licznie odwiedzają nasz
Punkt Informacji Turystycznej. Dziękujemy
lokalnym partnerom za serce i wsparcie:
Burmistrzowi, Radnym i pracownikom Urzędu
Miejskiego w Choroszczy, który wspomaga nasze
działania, Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy, Przedszkolu Samorządowemu im. Jana Pawła II, Zakładowi
Energetyki Cieplnej, Wodnej i Kanalizacji, SPP
Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dra S. Deresza w
Choroszczy (Szpitalowi w Choroszczy) i MONARowi w Zaczerlanach. Dziękujemy za współpracę
l i c z ny m o rga n i za c j o m p oza r zą - d o w y m :
To w a r z y s t w u P r z y j a c i ó ł C h o r o s z c z y,
Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość Skała,
Fundacji Pole Kultury, OSP Choroszcz, OSP
Złotoria, Kumoszkom z Łysek, harcerzom
z Choroszczy, Seniorom, Akcji Katolickiej oraz
licznym drużynom piłkarskim i klubom sportowym zrzeszających jakże wielu mieszkańców
gminy!
Nie spoczywamy na laurach i planujemy już
kolejne wydarzenia, zdobywamy granty - już
w lutym w 2018 zaprosimy młodych dziennikarzy
na warsztaty dzięki programowi Równać Szanse!.
Naszym celem jest praca na rzecz rozwoju kultury
i sportu, którą chcemy realizować przy
współpracy z mieszkańcami gminy. Zapraszamy
już w Nowym 2018 Roku. Będzie to bardzo ważny
czas, w którym Centrum Kultury i Sportu
obchodzić będzie 25-lecie istnienia, a Polska
świętować będzie stulecie odzyskania niepodległości. Czekają nas wyzwania, które nie
odstraszają, a napełniają siłami do dalszego
działania, które nie będzie możliwe bez
współpracy z Państwem, do czego z całego serca
zapraszamy!
Zespół M-GCKiS

Trzy jednostki
harcerskie zapraszają
w swoje szeregi!
W czwartek 30 listopada w szkole podstawowej w Choroszczy z oddziałami gimnazjalnymi odbył się nabór członków do
1 Choroszczańskiej drużyny starszoharcerskiej
na próbie. Sobotni poranek spędziliśmy na
zbiórce ponaborowej.

W naszym mieście istnieją trzy jednostki.
Koniec roku to także kolejne urodziny Solum, Do każdej z nich możesz dołączyć w dowolnej
naszej drużyny harcerskiej. Obchodziliśmy już chwili. Jeśli nie mogłeś pojawić się na zbiórce
trzecie jej urodziny!
ponaborowej, nic straconego!
Jak co roku spędziliśmy je razem w auli MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, które gości wiele zbiórek. Zjedliśmy tort,
a nawet obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu solenizantów.

Terminy zbiórek:

1ChDSh na próbie
Zbiórki odbywają się w każdą sobotę o 10:00
Spotykamy się pod małą szkołą podstawową
w Choroszczy lub w lesie. Zapraszamy młodzież
Dh. Zuzanna Siemieniuk, od 13 roku życia.
1 ChGO "Solum" im. Elżbiety Zawackiej "Zo”
Kontakt:
Czuwaj!
535 333 045 - Drużynowy dh. Piotr Kadysz
dh. Aneta Ambroziak

1 ChDH „Solum”
Drużyna zrzesza harcerzy w wieku 10 – 13 lat.
Zbiórki zastępów i drużyny odbywają się m.in.
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy.
Kontakt:
512 990 230 - Drużynowa dh. Zuzanna
Siemieniuk

1 ChGO „Skarby Ziemi”
Desantuchy spotykają się w soboty w
godzinach 10:00-12:00 w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Kontakt: 881 733 904 - Drużynowa pwd. Marta
Bokun
MB/ZHP
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M-GCKiS na konferencji
z Ministrem Kultury
Czwartego grudnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat
w kulturze” pod honorowym patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wicepremiera prof. Piotra
Glińskiego. M-GCKiS w Choroszczy prezentowało podczas
wydarzenia działania podejmowane z wolontariuszami.
Wolontariat w kulturze to bardzo ważna część życia kulturalnego
każdej instytucji. 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza. Z tej okazji 4 grudnia Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w kulturze”. Patronował jej Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. Piotr Gliński, który zaszczycił zgromadzonych
swoją obecnością oraz wygłosił przemówienie, a także wziął
udział w panelu dyskusyjnym.
Zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury spotkanie było
wypełnione rozmowami, warsztatami oraz sesją posterową.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy znalazło
się w elitarnym gronie pięciu zaproszonych przez organizatora
ośrodków z całej Polski do prezentacji działania, w które włączają
się wolontariusze. Choroszczański ośrodek kultury reprezentowała delegacja z dyrektorem Przemysławem Waczyńskim
na czele. Koordynator wolontariatu w M-GCKiS, Adam
Kamieński, prezentował planszę pokazującą wydarzenie „Granie
w wolontariat. Choroszczańska Noc Gier”, które odbyło się
w czerwcu tego roku. Jego opowieść cieszyła się dużym
zainteresowaniem ze strony uczestników czerpiących inspirację
z naszych wydarzeń. Swoim doświad-czeniem podczas
konferencjii dzielił się też lider wolontariuszy Paweł Baradyn.

fot. Marek Sokół

Wolontariat w Centrum Kultury w Choroszczy stale się rozwija.
Jest to zasługa koordynatora – Adama Kamieńskiego, który
poświęca wiele czasu i dokłada starań, by wolontariat w Centrum
Kultury w Choroszczy kwitł,a także dzięki otwartej postawie
ośrodka kultury i jego pracowników na nowe trendy i wyzwania.
Udział w sesji posterowej (fot. obok) podczas konferencji jest
ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem dla gminy Choroszcz, która
dzięki uczestnictwu w ogólnopolskich przedsięwzięciach staje się
coraz sławniejsza na kulturalnej mapie Polski.
Zapraszamy każdego, kto ma potrzebę działania na rzecz
społeczeństwa do dołączenia do grona wolontariuszy M-GCKiS.

Mikołajkowy Turniej Tańca Klepaczanki na Festiwalu Muzyczne
o Puchar Burmistrza Choroszczy Barwy Podlasia w Zabielu
Jak powiedział minister Gliński podczas konferencji, wolontariat
jest pięknym przejawem demokratycznego społeczeństwa,
a dawanie siebie i dzielenie się dobrem to chrześcijańska
postawa, którą możemy realizować poprzez wolontariat.
Wystarczy zgłosić chęć pomocy w Centrum Kultury, a pracownicy
pomogą realizować kulturalne marzenia i potrzeby.

W sobotę 2 grudnia 2017 parkiet auli Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wypełnił się
tancerkami i tancerzami uczestniczącymi w Mikołajkowym
Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza
Choroszczy. Wydarzenie cieszyło się dużą frekwencją oraz
wysokim poziomem artystycznym.
Sobotni poranek 2 grudnia 2017 z pewnością nie należał do
leniwych! Od wczesnego przedpołudnia w Centrum Kultury
pojawiali się uczestniczki i uczestnicy Mikołajkowego Turnieju
Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Choroszczy.
Coroczne wydarzenie wpisało się w kalendarz taneczny
województwa. Na turniej przybyli zawodnicy z Białegostoku,
Grajewa, Moniek czy Czarnej Białostockiej. Nie zabrakło
reprezentacji Choroszczy. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą
frekwencją: w turnieju wzięło udział blisko 150 uczestników
w wieku 6 – 12 lat!
Turniej rozpoczął święty Mikołaj, który wprowadził na parkiet
uczestników. Pierwszy taniec wykonały uczestniczki warsztatów
„Let's Ballet!”, które zauroczyły publiczność wykonanym
układem. Tancerze mierzyli się w kilku kategoriach wiekowych.
Były klasyﬁkacje grup, solistów i par. Pokazy turniejowe
rozpoczęły najmłodsze z nich.
Przez ponad dwie godziny widzowie mogli zobaczyć jive'a, chachę, walc wiedeński czy polkę. Popisy taneczne oceniali między
innymi sędzia główny Gracjan Konstantynowicz – prezes
Podlaskiego Okręgu Tanecznego i Justyna Cichosz – założyciele
największego podlaskiego klubu tanecznego Kadryl. Imprezę
prowadził Dariusz Jabłoński, a uczestnikami turnieju opiekowała
się Karolina Poniatowicz – prowadzący zajęcia tańca
towarzyskiego w M-GCKiS.
Tancerze i tancerki sprawili, że parkiet auli błyszczał od ich
pięknych strojów. Najlepsi tancerze w swoich kategoriach
otrzymali srebrne i złote medale, a obecny na turnieju święty
Mikołaj obdarował dzieci słodkim upominkiem. Impreza odbyła
się dzięki wsparciu ﬁnansowemu Burmistrza Choroszczy i gminy
Choroszcz.
KG

W niedzielę 19 listopada zespół folklorystyczny Klepaczanki,
mający siedzibę w Klepaczach, a działający przy MiejskoGminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, uczestniczył w
pierwszej edycji Fes walu Muzyczne Barwy Podlasia w Zabielu
koło Kolna.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Centrum Kultury
Gminy Kolno jako ostatni element projektu realizowanego dzięki
środkom z Narodowego Centrum Kultury w ramach progamu
Kultura Interwencje 2017.
Był to dwudniowy Fes wal. W sobotę prezentowały się zespoły
dziecięce i młodzieżowe, natomiast w niedzielę – dorosłych. Drugi
dzień fes walu to występy: Zespołu Folklorystycznego Narwianie,
Zespołu KLEPACZANKI, Kabaretu „Szpilka”, Zespołu Ludowego
Czerwieniacy, Zespołu Zabielanki, Zespołów Kurpiowskich przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli i Zespołu Śpiewaczego
z Nowogrodu.
Po raz pierwszy w naszym regionie zaprezentowały się Zespół
Hanki z Litwy i Zespół wokalny „Kresowiacy” z Lidy na Białorusi.
Tego dnia również każda z grup otrzymała pamiątkowy grawerton,
który w imieniu wójta wręczał pan sekretarz Adam Masłowski.
Niedzielny koncert był okazją do wysłuchania bardzo zróżnicownego repertuaru, od piosenek Mieczysława Fogga i innych
przedwojennych szlagierów, po pieśni ludowe, patriotyczne,
śpiewane a cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub
podkładu muzycznego. Sala rozbrzmiewała różnymi językami oraz
gatunkami muzycznymi. Można było także zatańczyć Starą Babę
i powolniaka, co odważniejsi ruszyli do tańca. Całe wydarzenie było
niezwykle barwne i nasycone zróżnicowanymi dźwiękami.
Widać, że nasz region jest nadzwyczaj bogaty i kolorowy.
Można było zobaczyć, ale też zakupić różnorodne, ręcznie
wykonane prace członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych
przy Związku Polaków na Białorusi, w tym m.in. wyroby ze słomy, ze
skóry, z papierowej wikliny, patchwork, ceramikę, czy rękodzieło
współczesne.
Cieszymy się, że zespół Klepaczanki miał możliwość brać udział
w tej imprezie. Był to pierwszy Fes wal w Zabielu, ale mamy
nadzieję, że nie ostatni.
Tekst: AK

Wszystkim byłym, obecnym i przyszłym wolontariuszom Centrum
Kultury w Choroszczy składamy najserdeczniejsze życzenia, by
rozwijali w sobie to, co dobre i piękne, a dzięki realizacji pasji
otwierali drogę do szczęścia sobie i drugiemu człowiekowi –
Dyrektor i zespół M-GCKiS.
tekst: KG
fot. Alicja Szulc /Narodowe Centrum Kultury

Śladami Nowosielskiego

W czwartkowy wieczór 16 listopada Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy odwiedzili wyjątkowi goście:
Piotr Łozowik oraz Cezary Fabiszewski (na zdj.). W czasie swojej
wizyty zaprezentowali oni choroszczańskiej publiczności ﬁlm
pt. „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”.
Dokument o Jerzym Nowosielskim autorstwa
Łozowika poka-zywał i tłumaczył, na czym
polegała wyjątkowość twórczości krakowskiego
artysty, który w trakcie swojej pracy zawodowej
chętnie odwiedzał Podlasie. Choroszczańska
publiczność mogła więc dowiedzieć się między
innymi, że pierwszym autorem ikon i zdobień w
Cerkwii na Świętej Górze Grabarce był właśnie
Nowosielski (obecnie zdobienia w Cerkwii są ich
rekonstrukcją). Jego prace można do dziś
podziwiać w Hajnówce czy Bielsku Podlaskim.
Projekcji ﬁlmu towarzyszyła także krótka
prelekcja reżysera, który zdradził zebranym
kulisy powstawania dokumentu oraz opowiedział o swojej fascynacji ikonami. Zachęcona opowieściami Łozowika widownia
również chętnie podzieliła się swoimi odczuciami i doświadczeniami związanymi ze sztuką cerkiewną, jak i samą religią
prawosławną. Pokaz dokumentu o Jerzym Nowosielskim uzupełniła wystawa fotograﬁi autorstwa Cezarego Fabiszewskiego,
przedstawiająca wybrane prace krakowskiego artysty.
Tekst/Foto: SN
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Spotkanie z Anną Bayer w Barszczewie

23 listopada Filia Biblioteczna w Barszczewie
miała przyjemność gościć panią Annę Bayer pedagoga, instruktora teatralnego, autorkę
wielu książek i tekstów piosenek dla dzieci.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Barszczewie.
W związku z wykonywanym zawodem
pedagoga, który jest pasją pani Anny Bayer, jej
twórczość ma charakter edukacyjnowychowawczy. Autorka poprzez zabawę oraz
słowo pisane uczy właściwego zachowania,
rozbudzania wrażliwości wśród dzieci, o czym
mogliśmy się przekonać na spotkaniu. Dzieci
wysłuchały wybranych wierszyków z dwóch
książek pani Anny Bayer pt. Szczypawki i Moda
na dobre wychowanie.
Humorystyczne historyjki, kończące się za-

zwyczaj morałem, poruszały wiele ważnych dla
dzieci tematów: oswajanie ze strachami, jak
być sobą, moda i wartościowanie czy ograniczone zaufanie do osób obcych.
Opowieściom towarzyszyła muzyka połączona
z zabawami ruchowymi. Na zakończenie
wszystkie dzieci dostały zakładki do książek, a
czytelnicy otrzymali odznakę Aktywnego
czytelnika bibliotecznego.
Znakomity kontakt naszego gościa z dziećmi
sprawił, że było to jedno z ciekawszych
i bardziej kreatywnych wydarzeń.
Spotkanie odbyło się dzięki projektowi pt.
W stronę książki, w stronę bibliotek, realizowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku – Bibliotekę
Publiczną Powiatu Białostockiego.
Małgorzata Świszcz

Wieczór Andrzejkowy w Barszczewie
Warsztaty seniorów w Filii Bibliotecznej
w Klepaczach

Piernik jest jednym z najstarszych ciast Na naszych warsztatach chciałyśmy przyobecnych w polskiej tradycji. Pieczony był przez pomnieć ten zwyczaj, by nie zaginął w okresie
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
nasze mamy i babcie.
Aromat nuty korzennej, cynamonu i miodu Pierniki to bowiem symbol szczęścia i dostatku,
wydobywający się podczas pieczenia ciasta, to szczególnie popularne w leżących nad
nieodłączny element świątecznej atmosfery. Horodnianką Klepaczach.
Ta piękna tradycja łączy pokolenia.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
Obecnie powraca w formie mały pierniczków towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
misternie dekorowanych kolorowym lukrem.
Iwona Amonowicz

Wigilia Świętego Andrzeja przypada na przełomie jesieni i zimy, 29 listopada. W prastarych
wierzeniach ludowych w Andrzejki pojawiały
się chochliki i duchy. Wówczas wróżby miały
dużą moc sprawdzania się, zaś obecnie
traktowane są jako forma dobrej i wesołej
zabawy.
W Filii Bibliotecznej w Barszczewie na dzieci
czekało wiele ciekawych i atrakcyjnych zabaw
związanych z obchodami tego święta. Wieczór
rozpoczęliśmy tradycyjnie od ,,lania wosku”

i odczytywania znaczeń woskowych cieni.
Następnie poznawaliśmy imiona sympa i,
wbijając szpileczki w serduszka z zapisanymi
inicjałami różnych imion. Najbardziej lubianą
i znaną wróżbą okazała się zabawa, polegająca na
ustawianiu butów w szeregu. Tego wieczoru
odkrywaliśmy również magię cyfr, odgadywaliśmy imiona z długości włosa, czy też
spełnialiśmy marzenia za 5 groszy. Andrzejkowy
wieczór okazał się fantastycznym spotkaniem
towarzyskim. Rozstaliśmy się z nadzieją
spełnienia najciekawszych wróżb.
M. Świszcz
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Seminarium i opłatek bibliotekarzy z województwa podlaskiego
Interesujące warsztaty dla dorosłych i dzieci, prelekcje,
inspirująca dyskusja oraz nagrody dla wyróżniających się
bibliotekarzy – to tylko niektóre z punktów seminarium
„Bibliotekarze – tacy sami, choć różni”, które odbyło się
7 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
– Bibliotece Publicznej w Choroszczy.

Kilkudziesięciu bibliotekarzy oraz nauczycieli-bibliotekarzy
z województwa podlaskiego przybyło do Choroszczy, aby wziąć
udział w seminarium. „Bibliotekarze – tacy sami, choć różni”,
które odbyło się na auli M-GCKiS w Choroszczy.
Gospodarze spotkania – Przemysław Waczyński dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Elżbieta
Wróblewska kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy–
powitali uczestników i zaprosili do aktywnego udziału
w seminarium. W moderowaniu spotkania pomagała też
Małgorzata Rokicka-Szymańska – kierownik Biblioteki Powiatu
Białostockiego. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
pogratulował bibliotekarzom aktywnego działania na rzecz
swoich lokalnych społeczności oraz życzył im równie owocnej
pracy w przyszłym roku.
Na spotkanie zaproszono też grupę dzieci z Szkoły Podstawowej
w Choroszczy, które wzięły udział w warsztacie przygotowanym
przez Agnieszkę Suchowierską, autorkę książek edukacyjnych.
Pisarka przedstawiła maluchom obraz wielokulturowego tygla
Podlasia w oparciu o swoją książkę „Ada Judytka i zaginiony tałes”.
Kierownik Biblioteki Publicznej w Choroszczy Elżbieta
Wróblewska zaprezentowała uczestnikom bogatą historię
i różnorodną działalność promującą czytelnictwo i książkę
poprzez liczne imprezy i wydarzenia organizowane przez
miejscową bibliotekę oraz jej dwóch ﬁlii w Barszczewie
i Klepaczach. Interesującym punktem seminarium były reﬂeksje

dyrektora M-GCKiS Przemysława Waczyńskiego na temat
specyﬁki funkcjonowania biblioteki w strukturze domu kultury
oraz współpracy obu instytucji.
Po inspirującej wymianie doświadczeń przyszła pora na lżejsze
tematy. Bibliotekarze wzięli udział w praktycznych warsztatach
tworzenia niebanalnych życzeń bożonarodzeniowych, które
poprowadziła dr Krystyna Bezubik, literaturoznawca, pisarka
i blogerka. Były też dyplomy oraz drobne upominki dla
wyróżniających się w mijającym roku bibliotekarzy i bibliotek.
Podziękowania za realizację wielu przedsięwzięć propagujących
książkę i czytelnictwo, za pracę na rzecz popularyzacji książki

i czytelnictwa w gminie Choroszcz otrzymała pani Lucyna
Jutkiewicz i pani Małgorzata
Świszcz, która pracuje w Filii
Bibliotecznej w Barszczewie.
Wojciech Cymbalisty - prezes
Fundacji Pole Kultury- przekazał
wszystkim bibliotekom powiatu
białostockiego książkę pt.
Bohaterowie sprzed stu lat.
Po r t r e t z b i o r o w y , k t ó re j
promocja odbyła się podczas konferencji naukowej „Polskie
tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia,
antropologia, literatura” w M-GCKiS 7 października 2017 r.
Seminarium zakończyło się spotkaniem opłatkowym, które
wzbogacił występ pianisty Michała Szymczuka oraz wręczeniem
pamiątkowych ceramicznych aniołków z życzeniami świątecznymi.
Seminarium zostało zorganizowane przez Burmistrza Choroszczy,
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu- Miejską Bibliotekę
Publiczną w Choroszczy, Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku oraz Starostwo Powiatu
Białostockiego.
Tekst: Izolda Hukałowicz
zdjęcia: Anna Kulikowska i Izolda Hukałowicz

Marek Dobrowolski i Marek Jarosz Mikołajowe poczytajki
gośćmi DKK w Choroszczy
w przedszkolu
W środę 29 listopada 2017 r.
odbyło się kolejne w tym roku
spotkanie klubu DKK. Gośćmi
spotkania byli białostoczanin
Marek Dobrowolski oraz Marek
Jarosz. Marek Dobrowolski to
z wykształcenia ekonomista,
z zawodu bankowiec, a z zamiłowania poeta, członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego
w Białymstoku. Marek Jarosz na co
dzień jest dyrektorem Domu
Kultury w Surażu, grającym na
gitarze klasycznej oraz kompozytorem utworów do słów Marka
Dobrowolskiego.
Może odpocznij to tytuł płyty dwóch artystów - Marka Jarosza,
autora muzyki oraz poety Marka Dobrowolskiego. Poznali się
przypadkiem i postanowili razem skomponować materiał na
płytę z poezją śpiewaną.
Podczas spotkania poezja czytana osobiście przez jej twórcę
przeplatała się ze śpiewem i czarownym dźwiękiem gitary Marka
Jarosza – kompozytora. W czasie spotkania w bibliotece
panowała przyjemna atmosfera. Pan Marek Dobrowolski
barwnie i z poczuciem humoru opowiadał zebranym o sobie
i swojej twórczości. Okazało się, że jest fanem krawatów, ma do
nich wyjątkowy stosunek. Uwielbia je nosić, oglądać, porównywać, a przede wszystkim kolek-cjonować - ma ich ponad 2 tys.
sztuk. Swą naturalnością, uśmiechem i życzliwością urzekł
przeważającą w spotkaniu damską część widowni.
Na zakończenie Marek Dobrowolski sypnął sporą ilością
aforyzmów, zagadek i fraszek, co wprawiło widownię w doskonały
humor. Chętnie odpowiadał na wszystkie pytania czytelników,
a na zakończenie spotkania podpisywał swoje książki.
tekst: Elżbieta Wróblewska, fot. Anna Kulikowska
Telefony bibliotek na terenie gminy Choroszcz:
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy – tel. 85 710 23 93

Maluchy ze żłobka gośćmi w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Choroszczy postanowiła umilić
maluchom oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę i wcieliła się
w rolę św. Mikołaja. A nic tak nie wprowadza najmłodszych
w świąteczny nastrój, jak ciekawa opowieść o Bożym Narodzeniu oraz… drobne upominki.
W środę 13 grudnia pani Iza- bibliotekarka z Oddziału dla Dzieci –
odwiedziła najmłodszą grupę przedszkolaków w Przedszkolu
Samorządowym w Choroszczy. Maluszki chętnie rozmawiały
o świętym Mikołaju oraz dzieliły się swoją wiedzą na temat Świąt W czwartek 30 listopada 2017 r. do Biblioteki Publicznej
w Choroszczy przybyły dzieci z miejscowego Żłobka SamorząBożego Narodzenia i marzeniami związanymi z prezentami.
dowego nr 1.
Dzieci wysłuchały fragmentów książki pod tytułem Święty Mikołaj
i przyjaciele, oglądały ilustracje i odpowiadały na pytania Maluszki obejrzały bibliotekę, z zainteresowaniem przeglądały
książeczki rozłożone na stole oraz zaśpiewały piosenkę, której
związane z czytaną opowieścią.
nauczyły się w żłobku. Na koniec każdy został obdarowany
Na koniec każdy maluszek otrzymał słodki upominek od kolorowymi zakładkami do książek.
Cieszy nas, że tak małe dzieci mają kontakt z książką i poznają
bibliotecznego Mikołaja.
bibliotekę jako miejsce kolorowe i przyjazne, w którym każdy
(IH) znajdzie coś dla siebie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z pociechami do
biblioteki!
Filia w Barszczewie – tel. 85 719 13 90
Lucyna Jutkiewicz
Filia w Klepaczach – tel. 85 662 62 11
Biblioteka dla Dzieci w Choroszczy
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Narew wygrywa Gminny Turniej
Oldbojów w Futsalu

W niedzielę 19 listopada odbyła się IV edycja Gminnego Turnieju Futsalu Oldbojów – czyli
zawodników, którzy ukończyli 40 lat. W poprzednich latach wygrywały Izbiszcze (2014), Opmar
Łyski (2015) i Narew Choroszcz (2016).
W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 5 drużyn: Łyski, Narew Choroszcz, LZS Choroszcz,
Porosły i Izbiszcze. Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym” i najlepsza po raz drugi z rzędu
okazała się drużyna oldbojów Narwi Choroszcz, która odniosła 3 zwycięstwa i zanotowała jeden
remis. Gratulujemy! Najlepszym strzelcem, a także najlepszym zawodnikiem turnieju został Adam
Rećko z Narwi, a bramkarz tej drużyny Leszek Magnuszewski został wybrany najlepszym graczem
na swojej pozycji. Wyróżniono także „Super Zawodnika” – tym razem miano to przypadło dla
Kazimierza Zajkowskiego z Porosłów, który był najstarszym (64) zawodnikiem turnieju.
Organizatorem turnieju był Jacek Dąbrowski, a sponsorem nagród Urząd Miejski w Choroszczy.
Komplet wyników: Porosły – Izbiszcze 0-15, Narew – Porosły 14-1, Łyski – Porosły 3-0 (w.o.),
LZS – Porosły 7-0, Narew – Izbiszcze 2-0, Łyski – Izbiszcze 9-3, LZS – Izbiszcze 2-9, Łyski –
Narew 0-1, LZS – Narew 1-1, Łyski – LZS 5-0
Tabela:
1. Narew Choroszcz, 10 pkt, 18-2
2. Łyski, 9 pkt, 17-4
3. Izbiszcze, 6 pkt, 27-13
4. LZS Choroszcz, 4 pkt, 10-15
5. Porosły, -1 pkt, 1-39

WJ

Szabla Hetmana Branickiego
pojechała do Supraśla

Muzeum Wnętrz Pałacowych w niedzielę 26 listopada było miejscem zmagań 20 edycji Turnieju
Szachowego „O Szablę Hetmana Branickiego”. Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów: dwie
drużyny Wasilkowa i Choroszczy, a także Supraśl, Mońki, Sokółka i Zabłudów. Najlepsza okazał się
reprezentacja Supraśla, a reprezentacje Choroszczy zajęły 4 i 8 miejsce. Organizatorem turnieju
był Jacek Dąbrowski, a sponsorami Urząd Miejski w Choroszczy, Leszek Rajczuk, Vita-Smak
Krzysztof Zagórski.
Klasyﬁkacja drużynowa: 1. Supraśl, 2. Wasilków I, 3. Sokółka, 4. Choroszcz I, 5. Monki, 6.
Zabłudów, 7. Wasilków II, 8. Choroszcz II.
WJ

Zapraszamy na zajęcia nauki gry w szachy, które odbywają się w Centrum Kultury i Sportu. Do wyboru
są dwie grupy: początkująca i średnio-zaawansowana. Zajęcia odbywają się w soboty, a miesięczny
koszt udziału w zajęciach wynosi 50 zł lub 30 zł od osoby w zależności od grupy, a od tych cen możliwa
jest zniżka dla posiadaczy karty dużej rodziny.
Zajęcia prowadzi instruktorka Akademii Gambit Emilia Kochańska. Nieważny jest wiek uczestników –
zapraszamy wszystkich chętnych! Możesz albo rozpocząć swoją przygodę z szachami lub po prostu
podszlifować swoje umiejętności!
Zapisywać się można telefonicznie (85 719 14 31 i 725 357 788), mailowo na sport@choroszcz.pl
lub osobiście w biurze M-GCKiS przy ul. Sienkiewicza 29!
WJ
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Kalendarium roku 2018 - cz. 1.
W 2018 roku czeka nas wiele wydarzeń i okrągłych
rocznic, które zostały zauważone przez polskich
parlamentarzystów. Uchwałą sejmową Rok 2018
ogłoszono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Jest to również Rok
Jubileuszu Konfederacji Barskiej (w 250. rocznicę
zawiązania Konfederacji, zbrojnego związku
szlachty polskiej w obronie wiary katolickiej
i niepodległości Rzeczypospolitej. Jest to również
Rok Powstania Wielkopolskiego.
W setną rocznicę urodzin arcybiskupa Ignacego
Tokarczuka będzie to rok poświęcony temu
Kapłanowi. W uchwale dotyczącej Arcybiskupa
podkreślono, że metropolita przemyski był
„nieustępliwym obrońcą praw wiernych Kościoła
katolickiego i jednym z duchowych przywódców
p o ko j o w y c h z m a g a ń n a r o d u p o l s k i e g o o
niepodległość Ojczyzny”. 28 listopada 1918 r. Józef
Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do
Sejmu Ustawodawczego, w której określono, że

wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa
bez względu na płeć. Z tego też względu w 100.
rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych
Sejm RP uznał przyszły rok Rokiem Praw Kobiet.
Patronką roku 2018 została również Irena
Sendlerowa, której 10. rocznica śmierci minie 12
maja. Ustanawiając rok 2018 Rokiem Ireny
Sendlerowej, Sejm chciał oddać „hołd Tej, która
z największym poświęceniem działała na rzecz
ratowania drugiego człowieka”. To właśnie ona
ocaliła z warszawskiego ge a około 2,5 tys.
żydowskich dzieci. Również Senat RP podjął
stosowne uchwały związane z 2018 rokiem.
Przyszły rok będzie Rokiem Zbigniew Herberta
w związku z przypadającą 20. rocznicę śmierci
tego polskiego poety, eseisty i dramaturga.. Senat
RP 7 grudnia 2017 r. podjął jednogłośnie uchwałę
o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. W uzasadnieniu wskazano, że KUL
w swojej historii stał się jednym z najważniejszych

ośrodków myśli katolickiej, że wpływa na kształt nauki
i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju
i za granicą. Papież Franciszek ogłosił 2018 rok
Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego.
Z kolei Parlament Europejski ustanowił Rok 2018
Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.
Szczegółowe kalendarium w przyszłym numerze, dziś
wydarzenia ze stycznia:
1 stycznia – Nowy Rok, uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Pokoju
6 stycznia – Objawienie Pańskie, (Trzech Króli)
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka,
125. ocznica wybuchu
powstania styczniowego
Józef Waczyński

Życzenia świąteczne
od społeczników
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech przyjście na świat
Chrystusa przyniesie radość, pokój, nadzieję i miłość w Nowym 2017 Roku!
Wszystkim swoim członkom, sympatykom i czytelnikom „Gazety…”
życzy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
i Fundacji Pole Kultury

Radosnych Świat Bożego narodzenia i obﬁtego
błogosławieństwa Bożej Dzieciny w nadchodzącym
Nowym 2018 Roku
życzy Zarząd Seniorów z Koła nr 15
Kapłanom, panu Burmistrzowi, Krwiodawcom,
Sympatykom i Instytucjom
Pięknych świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego
Nowego 2018 Roku, zdrowia, radości, ciepła
rodzinnego, ludzkiej życzliwości, powodzenia w życiu
osobistym i zawodowym a nade wszystko
Błogosławieństwa Bożego na każdą chwile życia życzy
Barbara Wiszowata prezes Oddziału Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć wszystkim
mieszkańcom Gminy Choroszcz ciepła, pokoju i dobra płynącego z tego czasu.
Byśmy na bok mogli odsunąć wszelkie nieudane emocje i wspomnienia.
Życzymy także nieustającej inspiracji i pogody ducha. A naszym
wychowankom niesłabnącej chęci do samorozwoju, motywacji do kolejnych
setek kilometrów wędrówek i nieprzemakających butów na trasie.
Zdobywania szczytów w życiu harcerskim i prywatnym, zrozumienia
i braterstwa na każdym kroku.
Zuchom jak najwięcej sprawności i odgadnięcia marzeń przez Pana
w czerwonym płaszczu! :)
Radosnych Świąt!
pwd. Marta Bokun, 1 ChGO „Skarby Ziemi”

W związku ze zbliżającym się świętami
„CZAS NA PORZĄDKI”. Zapraszamy na skorzystanie
z naszych usług:
- pranie dywanów,
- łóżek, materacy,
- mebli tapicerowanych,
- wnętrz samochodowych,
- mycie okien.
Po dywany przyjedziemy, odbierzemy a czyste odwieziemy.
Zapraszamy Auto-SPA

Ruszyła Liga
Halowa Piłki
Nożnej
Rozpoczęły się rozgrywki
Choroszczańskiej Ligi Halowej
organizowanej przez MiejskoGminne Centrum Kultury i Sportu.
Do trzeciej edycji zgłosiła się
rekordowa liczba 13 drużyn.

W rozgr y wkac h w ystartował y
d r u ży ny : A l b at ro s C h o ro szc z ,
Chorten Białystok, Izbiszcze, Kopnij
Babkę w Czapkę, Kruszewo, LZS
Choroszcz, Narew Żółtki, Orzeł
Tykocin, Piasta Budmax, Piorun
Pańki, Rajkom Choroszcz, Zaczerlany
i Zespół Orły. Drużyny rywalizują
w dwóch grupach systemem „każdy
z każdym”, a następnie odbędzie się
faza pucharowa. Do tej pory rozegrano trzy serie fazy grupowej,
w których wzięło udział ponad 140
zawodników.
Wszystkie mecze odbywają się
w soboty od godziny 14:30 na hali
sportowej Szkoły Podstawowej
w Choroszczy przy ul. Powstania
Styczniowego 26A.

Jeszcze w tym roku
czekają nas kolejka
23 grudnia,
kolejne będą już
w nowym roku - 6 i 13
stycznia kolejne mecze
grupowe.
Faza pucharowa
zostanie rozegrana
20 i 27 stycznia.
Wielki ﬁnał będzie
w sobotę 3 lutego.
Zapraszamy do odwiedzania hali
sportowej Szkoły Podstawowej, a po
więcej informacji odsyłamy na stronę
internetową rozgrywek:
www.m-gckis.ligspace.pl.
WJ

