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w Choroszczy

W kulturze jest miejsce
na każde dzialania

Ślubowanie uczniów
SP Choroszcz

Czy Św. Mikołaj odwiedził
Gminę Choroszcz?

Retro Liga i wygrana
w Pucharze Niepodległości

Od 1 grudnia Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ma nową dyrektor – Izabelę Dąbrowską.

Cztery klasy pierwsze SP Choroszcz
złożyły uroczyste ślubowanie.

Jak minął dzień 6 grudnia
w przedszkolach w Gminie Choroszcz?
Czy dzieci odwiedził Św. Mikołaj?

Zespół przedwojennego
Strzelca Białystok wywalczył tytuł
Mistrza Polski Retro Ligi.
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Szanowni Państwo!
W Święta Bożego Narodzenia,
życzę Państwu:
mieszkańcom Gminy Choroszcz
oraz Państwa Rodzinom
ciepłych myśli
i chwil z Najbliższymi,
pokoju i szczęścia w sercach,
a także szczodrego Nowego Roku

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
Zdrowych, rodzinnych,
pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności,
cierpliwości i wytrwałości
w realizacji planów i zamierzeń
w nadchodzącym 2022 roku
życzy
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys
wrazz Radnymi Rady Miejskiej
w Choroszczy

„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania” Łk 2,14

Niech Nowonarodzony Jezus
prowadzi właściwymi drogami,
Niech umocni wiarę
w bezgraniczną Bożą Miłość,
Niech napełni wszelkim dobrem,
zdrowiem, radością, pokojem
i nadzieją w przyszłym 2022 roku.
Pełnych błogosławieństwa
Świąt Narodzenia Pańskiego,
w imieniu wszystkich księży parafii
rzymskokatolickiej w Choroszczy,
życzy
Ks. proboszcz Leszek Struk
Zdrowych i pogodnych świąt
Bożego Narodzenia
wielu łask Bożych od Nowonarodzonego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
ks. prot. Andrzej Bołbot
proboszcz Parafii Prawosławnej
w Choroszczy

„ (…) Właśnie ojciec kiwa na matkę,
że już wzeszła Gwiazdka na niebie,
że czas się dzielić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie
i serca drżą uroczyście,
jak na drzewie przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata, płynie
kolęda na okarynie:
LULAJŻE, JEZUNIU (…)”
„Przed zapaleniem choinki”,
K.I. Gałczyński

Niech Święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok
przyniosą Państwu spokój i dobro,
niech Was otoczą dobre myśli o bliźnich,
a w sercach niechaj zrodzi się
na nowo wiara i nadzieja.
Dyrekcja i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Choroszcz!
Niech Święta Bożego Narodzenia
upłyną Wam w pokoju i rodzinnej
radości, a ciepło miłości
betlejemskiego żłóbka
napełnia siłą, nadzieją i wiarą
na nadchodzący Nowy Rok.

Na zbilżające się
Święta Bożego Narodzenia
– na czas spotkania Boga
z człowiekiem,
składamy serdeczne życzenia
Kapłanom, Panu Burmistrzowi,
Krwiodawcom, Sponsorom,
sympatykom i całej społeczności:
pokoju w sercach, zdrowia, radości
w życiu rodzinnym i zawodowym
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2022 Roku.
Barbara Wiszowata
– Prezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi Oddział
w Choroszczy
wraz z Zarządem Stowarzyszenia
Z okazji Świat Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2022 Roku
serdeczne życzenia:
sukcesów, radości, miłości i wytrwałości
oraz Błogosławieństwa Bożego
wszystkim Czytelnikom „
Gazety w Choroszczy”
składa
Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy

Niech Święta Bożego Narodzenia
i wigilijny wieczór upłyną Wam
w spokoju, szczęściu i radości
przy dźwiękach kolęd i zapachu
świerkowej gałązki.
Nowy Rok niech przyniesie
radość, miłość i spokój.

Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazdka wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności,
my życzymy Wam radości,
aby wszystko się zdarzyło,
z roku na rok lepiej było!

Stowarzyszenie „Chcę Żyć!”

Koło Seniorów nr 15 w Choroszczy

Redakcja „Gazety w Choroszczy”

Choroszcz rozświetlona Świętami

cje, zwłaszcza w lekko mroźne popołudnie czy wczesny wieczór.

Zarząd Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość „Skała”

Smukła, elegancka choinka na Rynku 11 Listopada w Choroszczy, okrągła bombka na placu dr. Z. Brodowicza,
wesoły bałwan na Bulwarach – to stali bywalcy choroszczańskiej przestrzeni miejskiej, którzy kolejny już rok
rozświetlają Choroszcz na Święta. W tym roku feerię świątecznych iluminacji wzbogaciły kolejne eleganckie
dekoracje, świątecznie uzupełniając istniejące oświetlenie uliczne. Zapraszamy, by osobiście to zobaczyć.
Tekst i fot.: UM
Ciepła i chłodna biel, głęboka zieleń,
granat i złoto – to barwy, które można
zobaczyć w rozświetlonej świątecznej
Choroszczy. O ile jednak elegancka choinka, okrągła bombka, a także wesoły
bałwan są już dobrze znani, warto dodać,

że w tym roku główne choroszczańskie
arterie miejskie wzbogaciły się o nowe
dekoracje świąteczne ozdabiające słupy
i lampy uliczne. 32 sztuki nowych iluminacji zawisło obok choinki na Rynku 11 Listopada, obok bombki na Placu

dr. Z. Borowicza, a także nowe bajkowe dekoracje upiększają ulicę Powstania
Styczniowego.
Zachęcamy, by nie zwlekać i osobiście
obejrzeć przedświąteczne świetlne dekora-

Niech Wigilijny wieczór
i Święta Bożego Narodzenia
upłyną Wam w spokoju ducha
i budującej radości
przy staropolskich kolędach.

Mamy nadzieje, że się Państwu podoba?
A dodajmy: Choroszcz w tym względzie
nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!
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Zmiany w strukturze Rady Miejskiej w Choroszczy
Podczas ostatniej – XXVIII Sesji rady Miejskiej w Choroszczy, w dniu 26 listopada br., doszło do zmian
w strukturze Rady Miejskiej w Choroszczy. Poniżej przedstawiamy skład ciała uchwałodawczego Gminy Choroszcz,
uaktualniony o nowe funkcje objęte przez radnych.
Tekst: UM Graf.: M-GCKiS
Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Jacek Dąbrowski – Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy

DYŻUR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY
MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
Pani Beata Marlena JEŻERYS
— Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy
lub Wiceprzewodniczący Rady:
Pan Jacek Dąbrowski
albo Pan Jan Czarniecki
w sprawie skarg i wniosków
przyjmują w każdy poniedziałek
w godzinach od 15.15 do 17.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Choroszczy, pokój nr 19
(16-070 Choroszcz,
ul. Dominikańska 2, I piętro)
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy:
Piotr Waczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie: Barbara Walesiuk,
Jacek Dąbrowski

Pozostali członkowie: Adam Kamieński.
Jan Czarniecki, Grzegorz Popko

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy:
Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marian Kosakowski – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Choroszczy:
Adam Kamieński – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty
i Spraw Społecznych

Barbara Walesiuk – Wiceprzewodnicząca
Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
Pozostali członkowie: Anna Barbara Aponowicz, Andrzej Kościuczyk, Piotr Waczyński, Jacek Dąbrowski, Piotr Paweł
Dojlida, Grzegorz Popko, Jacek Karol Jaroszewicz, Jan Czarniecki, Sylwia Barbara
Wiśniewska, Piotr Paweł Dojlida, Marian
Kosakowski, Marcin Popławski.

Zmiany w strukturach choroszczańskiego
oddziału OSP
20 listopada br. w świetlicy OSP Klepacze odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy
oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Choroszczy. Rezultatem spotkania była zmiana ze władzach choroszczańskiego Związku OSP RP.
Tekst: UM Fot.: OSP
Po blisko 20 latach służby, ze stanowiska
Komendanta Gminnego OSP RP, ustąpił
dh Tadeusz Lewkowicz z OSP Choroszcz.
Nowym Komendantem został dh Paweł
Ostrowski z OSP Klepacze. Prezesem Zarządu został – ponownie wybrany – dh
Krzysztof Kraśnicki (prezes OSP Choroszcz). I wiceprezesem – Piotr Paweł
Dojlida (prezes OSP Klepacze), II wiceprezesem – Ireneusz Jabłoński (prezes
OSP Złotoria), Skarbnikiem – Krzysztof
Konicki (prezes OSP Barszczewo), Sekretarzem – Małgorzata Świątkowska. Prezydium tworzą: Robert Wardziński, Tadeusz
Lewkowicz, Małgorzata Świątkowska, Kazimierz Kulesza.
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Ustępującym władzom dziękujemy za
poświęcony trud i oddanie na rzecz
Społeczności Gminy Choroszcz, a także
w kierowaniu choroszczańskimi jednost-

kami OSP. Strażacy w Gminie Choroszcz
to niezbywalny element jej historii, tożsamości i strażnica ponad 100-letniej tradycji i najwyższych wartości.
Nowemu kierownictwu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Choroszczy życzymy prorozwojowych działań
i mobilizowania nowych kadr zasilających
szeregi jednostek OSP na terenie Gminy
Choroszcz.
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W kulturze jest miejsce na każde działania
Od 1 grudnia br. wyraźne zmiany nastąpiły w strukturze Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Nową dyrektor
zacnej choroszczańskiej instytucji została Izabela Dąbrowska. Jak widzi Centrum, jego rolę oraz swoją misję – opowiada w wywiadzie.
cyjność i jednocześnie przystępność. To
tworzenie zbiorowej narracji, opartej
na wzajemnym poznaniu, zrozumieniu
i wreszcie wspólnotowym przeżywaniu.
Sercem placówki kulturalnej musi być
przede wszystkim lokalność, prowokująca
do poszukiwania w sobie działań twórczych, obligująca pracujących tam animatorów do zaangażowania w jej sprawy,
stająca się punktem wyjścia do znalezienia wspólnego języka z odbiorcą. Osadzenie praktyki animacyjnej i zarządzanie
domem kultury w dużej mierze w kontekście lokalności jako wartości jest swego rodzaju narracją, która nadaje sens tej
pracy.

„Gazeta w Choroszczy”: Że do nowej –
dla Pani również – roli dyrektor Centrum Kultury jest Pani przygotowana,
nie ma najmniejszych wątpliwości.
Świadczy o tym Pani bogaty dorobek
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Bardziej chcemy zapytać, jak Pani tę
rolę postrzega?
Izabela Dąbrowska: Kiedy myślę o moim
nowym stanowisku: dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, myślę przede wszystkim
o lokalnej społeczności – o tym, w jaki
sposób zachęcić ją – nie tylko do brania
udziału w wydarzeniach kulturalnych,
ale przede wszystkim do aktywnego
tworzenia naszego miasta i gminy oraz
dużego ośrodka kultury.
– Co to dla Pani znaczy?
– Choroszcz to, według mnie, przestrzeń
wyraźnie naznaczona pamięcią – zarówno ludzi, jak i miejsc. Wokół tego chcę
budować. Nie mówię tu o dosłownie
traktowanej rekonstrukcji tradycji, ale
o kreatywnym wykorzystaniu historii
miejsca i ludzi.
– To współczesne podejście do animacji kultury… Jak je Pani postrzega?
– Animator kultury to ktoś zakorzeniony w miejscu, ale także wykorzystujący
nowoczesne formy ekspresji artystycznej,
ktoś, kto jest świadomy faktu, że kultura to nie tylko tworzenie medialnych
eventów, ale kreowanie i integracja wspólnoty, a w dalszym procesie – nadanie jej
poczucia sprawczości dzieła zbiorowego.
To bazowanie na autentyczności miejsca,
w połączeniu ze swego rodzaju estetyką.
– Autentyczności?
– Tak, autentyczności. Za słowem „autentyczność” idzie wiarygodność, atrak-

– Co stawia sobie Pani za cel? Jaka misja kierować będzie Pani działaniami
w Gminie Choroszcz?
– Chcę zachęcić mieszkańców do współkreowania choroszczańskiej kultury. Animator niczego sam nie zdziała – potrzebuje materiałów historycznych, artystycznych, zasobów społeczności. A zdobyć
to może przede wszystkim poprzez otwarcie się na odbiorcę, rozmowy z nim, słuchanie go. Zbudujmy instytucję opartą
nie tylko na partycypacji, rozumianej jako
społeczna aktywność czy współpraca
przy organizacji wydarzeń, ale przede
wszystkim w dużym stopniu na poczuciu
sprawczości. Wspólnie stwórzmy nowe
kulturalne rytuały.
– To idealny świat…
– Zdaję sobie z tego sprawę. Wiem też,
że nie będzie to proste zadanie. Ja ze swojej strony obiecuję próbować niwelować
bariery, które w dużym stopniu wynikły
z ogólnoprzyjętych, stałych podziałów na
kulturę wysoką i niską, ze stygmatyzowania gustów odbiorców. Prowadzi to do
ugruntowania w wielu osobach poczucia wyobcowania i zakłopotania w kontakcie z kulturą. Sprawnie działający dom
kultury nie może kojarzyć się z miejscem odległym i nieprzystępnym. Kultura jest gościnna, kultura jest otwarta,
jest w niej miejsce na każde działanie!
Rolą animatora nie jest wartościowanie i naznaczanie, ale budowanie swego
rodzaju nawyków, dyskusja o gustach
i preferencjach, przede wszystkim jednak
stworzenie możliwości poznania i zrozumienia, wymiany i akceptacji, a nie narzucanie określonych preferencji. Animator kultury to przewodnik i edukator,
który w jak najprostszy sposób ukazuje
określone kody kulturowe. To ktoś, kto
i poszukuje wspólnego języka z lokalnym
odbiorcą. Nie mówię o samym zwiększeniu dostępności do kultury, ale o wzbudzeniu w ludziach chęci uczestnictwa,
chęci budowania i poczucia przynależności. To jest moja ambicja na najbliższe lata.
– To intersująca wizja. W Gminie Choroszcz dotąd nieznana lub nieartykułowana w ten sposób. Życzymy więc, by
mogła ją Pani realizować, a wraz z tym –
by Gmina Choroszcz mogła kulturalnie
wzrastać. Dziękujemy za rozmowę.

Doświadczenie zawodowe pani Izabeli
Dąbrowskiej sięga 2008 roku i jest związane z Podlaskim Instytutem Kultury
w Białymstoku (PIK, dawniej: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku), gdzie początkowo pełniła funkcję
instruktora ds. wydawniczych, a w 2012
roku objęła stanowisko starszego instruktora ds. promocji oraz kierownika Działu Promocyjno-Edytorskiego.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku; w 2007 roku
ukończyła specjalność: wiedza o kulturze.
Posiada również specjalizację nauczycielską wydaną przez Centrum Edukacji
Nauczycieli Uniwersytetu w Białymstoku
(2007) oraz dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2016).
Ma za sobą blisko 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, a także
w realizacji programów stażowych i praktyk zawodowych. Jako kierownik Działu
Promocji, koordynowała prace związane
z kreowaniem wizerunku instytucji, prowadzeniem działań promocyjnych projektów i wydarzeń realizowanych przy
instytucji. Współpracowała z mediami,
a także z agencjami reklamowymi, drukarniami, studiami graficznymi i filmowymi.
Izabela Dąbrowska posiada doświadczenie w tworzeniu poważnych projektów edukacyjnych oraz wydarzeń o charakterze międzynarodowym (np. festiwal
Podlaska Oktawa Kultur), ogólnopolskim
(np. Festiwal Piosenki Literackiej im.
Łucji Prus) i regionalnym (np. przegląd
Rockowania) oraz wielu lokalnych konkursów, spotkań, koncertów i wystaw.
Z powodzeniem podejmowała się koordynacji działań międzyinstytucjonalnych,
np. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (np. stoisko promocyjne i udział Województwa w Dożynkach
Prezydenckich w Spale) czy realizacji
programów oraz przedsięwzięć zleconych przez Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie (Ogólnopolska Giełda Projektów Kulturalnych; tworzenie koncepcji
działań w ramach programu pn. Bardzo
Młoda Kultura – woj. podlaskie). Zakres
swoich umiejętności wykorzystywała
także, prowadząc zajęcia dydaktyczne
na studiach podyplomowych Animacja
Kultury, realizowanych przez Wyższą
Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku i PIK.
Izabela Dąbrowska posiada kompetencje
w zakresie wydawnictw i promocji czytelnictwa, m.in. w organizacji spotkań
autorskich i promocji książek. Stworzyła
cykl spotkań pn. „Od inspiracji do publikacji”, celujących w podniesienie kompetencji pisarzy amatorów. Jest redaktorką
ponad 10 książek – zbiorów poetyckich
i prozatorskich. Opracowała koncepcję
i uczestniczyła w procesie wydawniczym
dwóch książek edukacyjnych dla dzieci,
podejmujących ważną tematykę kultury
regionu, a także wydawnictwa albumo-

wego z fotografiami Jerzego Fedorowicza.
Koordynowała organizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Tutaj
jestem”, umożliwiającego realizację autorskich projektów wydawniczych twórcom
amatorom z całej Polski. Wielokrotnie
zasiadała w komisjach oceniających konkursy recytatorskie i literackie, zarówno
dla dorosłych, jak i dla dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku, podlaskim oddziałem Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, Nauczycielskim Klubem Literackim, Stowarzyszeniem Fundamenty, szkołami oraz instytucjami
kultury w województwie podlaskim, prowadząc warsztaty z zakresu redakcji wydawnictw, a także kreatywnego pisania.
Izabela Dąbrowska, w ramach dodatkowej działalności, wykorzystując techniki
współczesnej animacji i kreatywnego pisania, prowadzi także autorskie warsztaty wykorzystujące zasoby lokalnych
społeczności i rozwijające twórcze myślenie. Współpracuje z kołami gospodyń
wiejskich i grupami seniorów, realizując projekty zorientowane na ocalanie
pamięci i tożsamości miejsca („Dziedzictwo zapomnianych wsi”), a także
podnoszących kompetencje osób w wieku dojrzałym („Same plusy 60+”).
W czasie wolnym angażuje się społecznie w działania w rodzinnej Choroszczy,
gdzie realizowała projekt „Aktywny Senior LZS” (będący początkiem kontynuowanych w choroszczańskim Centrum
Kultury zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
seniorów), międzypokoleniowy warsztat
i wystawę opartą na książce graficznej
Moniki Godlewskiej, projekt i wystawę
pn. „Kobiety codzienne niecodziennie”
oraz instalację „Pokój Marzeń” w ramach
cyklu spotkań „Kobiety mówią”. Izabela
Dąbrowska regularnie spotyka się z wielopokoleniową grupą kobiet przy Stowarzyszeniu „Chcę Żyć!”, na rzecz której
prowadzi warsztaty twórcze. Chętnie
współuczestniczy w tworzeniu projektów i udziela wsparcia seniorom w całej
Gminie Choroszcz, za co otrzymała Złotą Odznakę Honorową za szczególne zasługi dla Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów.
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Godnie upamiętniliśmy walki pod Złotorią 1831 r.
W 190. rocznicę insurekcji listopadowej, w Dzień Podchorążego – obchodzony w Wojsku Polskim na pamiątkę ataku na Belweder
uczniów Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie – w choroszczańskiej Złotorii 29 listopada miało miejsce uroczyste odsłonięcie
nowego miejsca pamięci – pomnika Walk pod Złotorią 1831 roku.
Tekst: UM Fot.: UM
ks. Bogusławem Samselem, który dokonał
poświęcenia pomnika, a także poprowadził modlitwę „Anioł Pański” za zmarłych. W tym miejscu – jako, że ustanowienie monumentu w Złotorii było
inicjatywą śp. Jana Adamskiego – minutą
ciszy uczczono pamięć tego nieodżałowanego regionalisty. Podczas uroczystości,
wspaniale swą obecność zaznaczyła również jednostka OSP Złotoria, której druhowie, obok uczniów Szkoły Podstawowej
w Choroszczy, wystawili poczet ze sztandarem, a także uroczyście wciągnęli flagę
państwową na maszt, pełniąc przy niej
asystę.
Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy, Gmina Choroszcz ustanowiła nowe miejsce pamięci na swoim terenie. Walka pod Złotorią, która odbyła
się 21 maja 1831 roku – to bitwa lokalna,
miejscowa, jednakże wpisująca się w tzw.
wielką historię, znaną nam z kart podręczników. Niemniej jednak to tu – u nas
walczyli tacy bohaterowie jak gen. Józef
Bem czy gen. Ignacy Prądzyński. Gmina
Choroszcz, dokonując aktu odsłonięcia
pomnika Walk pod Złotorią 1831 roku,
rozszerzyła więc w regionie spektrum
miejsc związanych z Nocą Listopadową.
Złotoryjska listopadowa współczesna uroczystość, choć gminna i lokalna, zyskała
uznanie zacnych Gości. W uroczystym
odsłonięciu pomnika, obok gospodarzy:
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, jego Zastępcy – Mirosława Zalewskiego i radnych miejskich, uczestniczyli
również: Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Mariusz Dudziński Burmistrz
Tykocina, Dyrektor Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku – dr Waldemar Wilczew-

ski, Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku – Robert Sadowski, Marek Kuczyński – Prezes Wodociągów Podlaskich. Na
terenie Szkoły w Złotorii nie dało się nie
zauważyć obecności Wojska Polskiego,
na którego czele stał płk Paweł Lachowski – Dowódca Garnizonu Białystok
i 18. Pułku Rozpoznawczego, a także por.
Jacek Łabanowski, dowódca kompanii
1. Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że żołnierze obu formacji pełnili
honorowy posterunek przy pomniku, nadając wydarzeniu zasłużonej estymy i żołnierskiego sznytu; żołnierze też, specjalnie dla młodzieży, zorganizowali pokaz
sprzętu wojskowego. Podczas uroczystości
w Złotorii obecni byli też przedstawiciele lokalnych i regionalnych organizacji
i instytucji, m.in.: Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy, Szkoły Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Choroszczy. Była też
licznie zgromadzona społeczność Szkoły
Podstawowej w Złotorii na czele z Panią
Dyrektor Moniką Prejzner oraz proboszczem złotoryjskiej parafii pw. Św. Józefa –

W tym miejscu należy dodać, że podczas
uroczystości miał miejsce szczególnie doniosły moment, a mianowicie Burmistrz
Choroszczy – Aktem Powierzenia Pomnika – symbolicznie przekazał opiekę nad
nim społeczności Szkoły w Złotorii. Zobowiązał tym samym młode pokolenia,
by godnie opiekowały się miejscem: dbały o pamięć i treść, które ze sobą niesie.
„By – jak wyraził się Burmistrz Wardziński – dawna historia, niemal sprzed
200 lat, była wspaniałą inspiracją na dziś
i na przyszłość”.

Życzymy, by tak było w istocie, ponieważ
mimo tego, że choć od wydarzeń z 1831
roku minęło aż 190 lat, ustanawiając ich

Pamiętamy o holocauście. Projekt „Krokus” 2021
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy po raz kolejny
wzięli udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus”, współpracując z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji
o Holocauście oraz Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie. Na świecie przedsięwzięcie to funkcjonuje
już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. Celem projektu jest umożliwienie
jego uczestnikom poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych
z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją.
Tekst i fot.: SP Choroszcz
W SP Choroszcz w realizację Projektu
„Krokus” ph. „Pamiętamy o Holocauście”
aktywnie zaangażowali się uczniowie klas
VIII. Młodzież, na lekcjach historii, zapoznawała się z ideami i celami programu oraz poznała okoliczności zagłady
narodu żydowskiego podczas II wojny
światowej. Na tej podstawie, a także korzystając z dostępnych źródeł, uczniowie
przedstawili opracowane przez siebie prezentacje multimedialne na temat Szoah
i postaw Polaków wobec Holocaustu.
W ramach projektu, Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przesłało
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do Choroszczy cebulki żółtych krokusów.
17 listopada br. uczniowie klasy VIIIA
na skwerze przed szkołą posadzili cebulki kwiatów. Rośliny sadzone są jesienią,
by wraz z końcem zimy rozwinęły się
jako jedne z pierwszych kwiatów, i wraz
z nadchodzącą wiosną, przynieść nadzieję.

przez nazistowskie Niemcy. Na terenie
okupowanej Polski, Żydom nakazano
zakładać białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida widoczna
na ubraniu miała piętnować, upokarzać,
doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.

Krokusy to jednak przede wszystkim upamiętnienie 1,5 mln żydowskich dzieci
oraz tysiące dzieci innych narodowości
zamordowanych w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów nawiązuje do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach zajętych

Jest zima i skwer przykryty jest śniegiem, niemniej jednak z niecierpliwością będziemy obserwować rozwój roślin
oraz czekać, aż pojawią się kwiaty – symbol nadziei i odradzającego się życia.
Kwitnące wiosną krokusy przypomną
nam o naszych rówieśnikach, którzy stra-

pamiątkę dziś, dajemy świadectwo tego,
że ówczesna historia nie jest „za stara” lub
„zbyt dawna” i należy o niej zapomnieć.
Wręcz przeciwnie: pamięć o niej jest naszym dzisiejszym obowiązkiem. Obowiązkiem nas – współczesnych, jak i przyszłych
pokoleń, w myśl strof wiersza pt.: „29 Listopada” autorstwa Artura Oppmana:
(…) Podchorążowie i akademicy,
To, co jest Polski pulsem wciąż czującym,
Na przerażenie milczącej ulicy
Ku zorzom, które palą się w szkarłatach,
Pomaszerują ku zorzom wschodzącym,
Aby wybuchnąć słońcem – po stu latach.
(…) Już ci ojczyzno, złota nić nie zginie,
Którego wodzem: żołnierz i poeta,
Już ty, ojczyzno nie pochylisz grzbieta,
I tak zostanie na ciąg wieku długi –
Zbraknie jednego, będzie czuwał drugi.
Dusza narodu zjawiła się w czynie. (…)
Noc pamiętna? Ty byłaś symbolem
Tego, co będzie aż po dzień dzisiejszy,
Z poezji wstałaś nad ojczystym polem,
Z ducha narodu pieśni najpiękniejszej,
W której się wolność przez krew rozpromienia
W słońce, łączące wszystkie pokolenia…

cili życie w wyniku Holocaustu i II wojny światowej. Rośliny uświadomią nam
również, iż nawet w obliczu najbardziej
tragicznych zdarzeń, nowe życie odradza
się, a nadzieja nie umiera.
Realizacja Projektu „Krokus” jest nie tylko doskonałą lekcją historii, ale przede
wszystkim nauką szacunku wobec drugiego człowieka i wrażliwości na ludzką krzywdę. Nauczyciele dbają o to, by
uczniowie wkraczali w dorosłe życie świadomi, do jakich dramatów prowadzą: nietolerancja, dyskryminacja, ksenofobia czy
nacjonalizm. Wierzą, że dzięki temu młodzi ludzie opuszczą mury szkoły będąc
otwartymi na świat i jego różnorodność.
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Jan Adamski (1941–2021).
In memoriam

W dniu 13 listopada 2021 roku w wieku 80 lat, zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Jan Adamski.
Wieloletni przewodnik, kolekcjoner i regionalista, lecz przede wszystkim Miłośnik Choroszczy.
Wybitny znawca, chętnie dzielący się wiedzą, ceniony Nauczyciel i cierpliwy Edukator
o historii grodu nad Horodnianką. Świadek Historii i Człowiek o niebywałej wprost skromności,
kulturze osobistej, wiedzy oraz o przeogromnym sercu i szacunku wobec wszystkich.
Tekst: Józef Waczyński Fot.: TPCh
Jan Adamski urodził się 17 kwietnia
1941 roku w Choroszczy i mieszkał tu do
ostatnich swych dni. Był synem Lucjana i Hieronimy z domu Kranc. Uczył się
w miejscowej szkole podstawowej, następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Białymstoku. Po maturze
kontynuował naukę w Pomaturalnej Szkole Technicznej w Białymstoku ze specjalnością telewizja, uzyskując kwalifikacje
technika technologa telewizji. Dwuletnią
służbę wojskową (1964–1966) odbywał
na Dolnym Śląsku (Jelenia Góra) oraz na
Lubelszczyźnie.

Jan Adamski był człowiekiem wielkiego
formatu, o szerokich horyzontach i zainteresowaniach, wszechstronnym, dla
którego fotografowanie czy filmowanie
nie sprawiało problemów. Zarejestrowane przez Niego obiekty historyczne czy
wydarzenia są wspaniałą kroniką dziejów
Choroszczy.

W życiu prywatnym, Jan Adamski od 1966
roku był Mężem Donaty z domu Bułkowska, Ojcem pięciorga dzieci i Dziadkiem
piętnastu wnucząt. Był dobrym mężem
i ojcem, który starał się łączyć pracę zawodową i troskę o dobro rodziny z pracą społeczną na rzecz rodzinnego miasta
i regionu.
Pracował w różnych zakładach, m.in.
w PKP, Białostockiej Elektrowni, i od
1967 roku – przez 32 lata – jako instruktor w Radiowo-Telewizyjnym Centrum
Nadawczym w Krynicach k. Białegostoku.
Jako rodowity choroszczanin, od najmłodszych lat był wytrwałym tropicielem
materialnych śladów swojej Małej Ojczyzny, przysłowiowym „szperaczem historii”. Przez wiele lat trudnił się naprawą
sprzętu radiowo-telewizyjnego. Wizyty
u klientów w gminie Choroszcz oraz poza
jej granicami, były okazją do rozmów,
pozyskiwania cennych relacji o udziale
mieszkańców Choroszczy i okolic w dziele
odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
Pan Jan był pasjonatem. Wiódł prym
w pozyskiwaniu dokumentów i eksponatów o dużej wartości historycznej. Pasja
zbieracka Jana Adamskiego, zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, skupiła się
w gromadzeniu militariów, zwłaszcza egzemplarzy broni białej oraz falerystycznych pamiątek, takich jak: ordery, medale
i odznaczenia. Zaowocowało to ekspozycją tych drogocennych zabytków podczas
wielu wystaw i pokazów kolekcjonerskich, organizowanych zarówno w Choroszczy, jak i w regionie. Przykładem jego
zainteresowań mogą być również materiały archiwalne Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej, działającej
w Choroszczy w latach 1917–1919, czy
angielski hełm Antoniego Popko, żołnierza spod Monte Cassino. Jako zapalony
regionalista, Jan Adamski posiadał ogromny zbiór archiwaliów, zdjęć i relacji związanych z rodzinną Choroszczą oraz całym
regionem.
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Śp. Jan Adamski aktywnie uczestniczył
w wielu konferencjach historycznych
i sympozjach, wygłaszając odczyty wsparte relacjami i materialnymi śladami przeszłości. Był społecznikiem z krwi i kości,
miłośnikiem swego rodzinnego miasta
i regionu, jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. W Stowarzyszeniu piastował różnorodne funkcje
kierownicze: od kierownika sekcji historycznej, wiceprezesa, z prezesem zarządu
włącznie. Był licencjonowanym przewodnikiem po Narwiańskim Parku Narodowym i projektantem tras rowerowych na
terenie gminy Choroszcz. Wiele wycieczek
pieszych, rowerowych i autokarowych,
organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy – to zasługa Pana Jana.
Od dziesiątków lat Jan Adamski dbał
o ochronę dziedzictwa narodowego,
w tym zabytków sakralnych i nekropolii
różnych wyznań. On to – już w 1984 roku
– zainicjował upamiętnienie wielu miejsc
pamięci, związanych z powstaniem styczniowym, Polską Organizacją Wojskową,
I i II wojną światową. Wraz z ojcem – Lucjanem, 11 kwietnia 1984 roku, na miejscu straceń z 1863 roku umieścił biały
brzozowy krzyż, a następnie zainicjował
utworzenie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Powstania Styczniowego 1863
roku w Choroszczy. W Komitecie sprawował funkcję wiceprezesa, będąc wyjątkowo skutecznym kierownikiem, czego
efektem jest okazały pomnik, uroczyście
odsłonięty i poświęcony 8 października
1989 roku. Jan Adamski zabiegał też o odnowienie Mogiły Powstańczej zlokalizo-

wanej w Choroszczy na tzw. Wypuście
(ul. Zastawie I). Doprowadził do upamiętnienia udziału choroszczan w Polskiej
Organizacji Wojskowej, czego efektem
było odsłonięcie i poświęcenie okolicznościowej tablicy w kościele parafialnym
w Choroszczy w listopadzie 1984 roku
oraz powstania Pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej na tzw. Birży (na skrzyżowaniu ulic: Lipowej i Henryka Sienkiewicza w Choroszczy). Z inicjatywy Jana
Adamskiego został uchwalony herb i flaga
Choroszczy oraz pieczęć Rady Miejskiej
w Choroszczy. Zasługą Jana Adamskiego
są organizowane (22 stycznia) obchody
rocznicowe wybuchu powstania styczniowego, a 15 sierpnia – obchody Święta Wojska Polskiego. To właśnie Jemu zawdzięczamy odnowienie cmentarza wojennego
z 1915 roku na Babiej Górze, rewitalizację
cmentarza jeńców wojennych (ul. Żółtkowska) i postawienie krzyża w miejscu
danej kirchy ewangelickiej na Placu dr.
Zygmunta Brodowicza.
Jan Adamski dbał również o niematerialne
ślady dziejów rodzinnego miasta. Przykładem tego mogą być kolejne zmiany
w nazewnictwie ulic Choroszczy, wdrażane
przez władze samorządowe na wniosek
Jana Adamskiego i Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy.
Pan Jan był wspaniałym popularyzatorem i niesamowitym gawędziarzem, który
swoim krasomówstwem trafiał do każdego słuchacza. Doskonale znał dzieje
swego rodzinnego miasta, swojej Małej
Ojczyzny, a posiadaną wiedzą dzielił się
ze słuchaczami podczas licznych spotkań
organizowanych przez Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu, Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy, instytucje oświatowe (szkoły i przedszkola) oraz inne
podmioty. Brał aktywny udział w „Poniedziałkowych spotkaniach z historią”
i „Kawiarenkach Historycznych”. Był częstym gościem „Choroszczy historycznie”
w TTR. Wielokrotnie też był gościem
„Obiektywu” Telewizji Białystok, a jego
głos można było usłyszeć w programach
historycznych Radia Białystok.
Pan Jan Adamski nie był członkiem żadnej partii politycznej, niemniej jednak
aktywnie włączył się w proces przemian
ustrojowych zapoczątkowanych w 1989
roku w Polsce. Był współorganizatorem
powołania Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Choroszcz, aktywnym członkiem jego zarządu. Działalność Komitetu
zaowocowała wygraniem wyborów samorządowych w 1990 roku i wybraniem
nowych władz gminnych. Działalność
Komitetu Obywatelskiego przeszła do historii. Ciekawostką wartą uwagi jest fakt,

że została ona zaznaczona stosownym napisem na mosiężnym dzwonku, ufundowanym przez Jana Adamskiego, prezesa
zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Dzwon wisiał na łańcuszku pod sygnaturką zamontowaną na dachu kościoła
parafialnego w Choroszczy od 17 czerwca
1988 do 25 kwietnia 2009 roku.
Pan Jan był też autorem artykułów dotyczących Choroszczy i powstania styczniowego, publikowanych między innymi
w cyklu publikacji „Małych Miast”, sygnowanych przez Collegium Suprasliense
oraz w wydawnictwie pt.: „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Bohaterowie sprzed stu lat. Portret
zbiorowy”, wydanych przez Fundację Pole
Kultury. Jego cenne spostrzeżenia często
znajdowały odzwierciedlenie w Kramiku
Regionalnym „Kuriera Podlaskiego”, prowadzonym przez prof. Adama Czesława
Dobrońskiego.
Wystawy kolekcjonerskie Pana Jana
Adamskiego wielokrotnie wzbogacały
Dni Choroszczy, uroczystości religijno-patriotyczne organizowane przez Gminę
Choroszcz, konferencje i sympozja naukowe – lokalne i regionalne. Symbolicznym i materialnym akcentem tych
obchodów w Miejscu Pamięci Narodowej tzw. Szubienicy są: Flaga Powstańcza,
Dzwon Wolności i łuska armatnia ze zbiorów Pana Jana.
Za swoje zasługi Jan Adamski był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez
władze państwowe i samorządowe. Przed
laty został odznaczony m.in. brązową
i srebrną odznaką – Wzorowy Żołnierz I
i II stopnia, Zasłużony Białostocczyźnie,
odznaką Zasłużony Działacz Kultury,
Medalem za zasługi dla Turystyki, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Miejscowe władze samorządowe przyznały mu odznaczenie „Zasłużony dla
Choroszczy”. Przed dwoma laty, 10 grudnia 2019 roku, w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, nasz
wspaniały Kolega i Przyjaciel otrzymał
Honorową Nagrodę „Świadek Historii”.
Był to szczególny wyraz uznania dla tego
wspaniałego społecznika, pasjonata historii, kolekcjonera i przewodnika turystycznego.
Pamięć o Janie Adamskim na zawsze będzie trwać w naszych sercach.
Niech dobry Bóg obdarzy Go szczęściem
wiecznym.

Gazeta w Choroszczy nr 194

103. Święto Niepodległej w Choroszczy
Gmina Choroszcz w 2021 roku, upamiętniając 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaproponowała bogatą ofertą
aktywności i uroczystości. Uczestnicy, przez pięć niepodległościowych dni, mogli skorzystać z różnorodnych propozycji:
od sprawnościowych poprzez sportowe, do w pełni refleksyjnych: teatralnych, religijnych i patriotycznych.
Tekst i fot.: UM, M-GCKiS
103. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości w Choroszczy w 2021 roku
rozpoczęła się strzelaniem na rzecz Niepodległej. Na strzelnicy pneumatycznej
w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy 5 listopada zgromadziło się aż 25 uczestników: 7 strzelców
w kategorii do 13 lat, a 18 – w kategorii
starszej. W obu, zawodnicy oddawali po
10 strzałów, przy czym młodsi – z tzw.
podpórką, a starsi – „bez podpórki”.
W kategorii do 13 lat, najlepszy okazał
się Mateusz Sierota, bijąc rekord strzelnicy: wszystkie jego 10 strzały były tzw.
pełnymi dziesiątkami, druga: Judyta Bereziecka również uzyskała 100 punktów,
a trzeci: Krzysztof Sokoliński strzelił 93
punkty. W kategorii powyżej 13 lat, najlepsza była Paulina Bezubik (88 pkt.),
wyprzedzając Emilię Malinowską (83
pkt.) i Emilię Denisiuk (82 pkt.).
Zwycięzcom turnieju strzeleckiego dla
Niepodległej gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom zawodów dziękujemy za
sportową postawę podczas jednego z najbardziej patriotycznych świąt narodowych.

*

Wigilia święta Niepodległości – 10 listopada kontynuowała sportowy kierunek
choroszczańskich uroczystości: o poranku w parku pałacowym przy Letniej Rezydencji Branickich, odbył się Bieg Młodych. W ten sposób Choroszcz powróciła do tradycji z lat 90. XX w., kiedy Biegi
Niepodległości organizowano specjalnie
dla uczniów.
Trasy Biegu Młodych w 2021 roku były
zróżnicowane, a mianowicie: dziewczęta
z klas V-VI miały do pokonania 650 m,
chłopcy z kl. V-VI i dziewczęta kl. VII-VIII
– 1000 m, a z najdłuższym odcinkiem,
bo liczącym 1200 m, zmierzyli się chłopcy z kl. VII-VIII.
Nie wynik był najważniejszy, ponieważ
sam udział w biegu, zarówno dla organizatorów, jak i, sądzimy, dla uczestników,

był najważniejszą wartością. Przypomnijmy jednak, kto okazał się być najlepszym
młodym biegaczem w Choroszczy w poszczególnych kategoriach:
Klasy V-VI:
– dziewczęta: 1. Sandra Siemieniuk, 2. Małgorzata Kaczmarek, 3. Nikola Zembko;
– chłopcy: 1. Kamil Trzasko, 2. Tomasz
Talipski, 3. Tomasz Malinowski.
Klasy VII-VIII:
– dziewczęta: 1. Julia Zinówko, 2. Oliwia
Okruszko, 3. Judyta Bereziecka;
– chłopcy: 1. Dawid Aneszko, 2. Jakub
Łukaszewicz, 3. Dawid Biernacik.

Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali
medale oraz okolicznościowe gadżety.
Finalistom gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom Biegu Młodych – winszujemy udziału. Dziękujemy za obecność,
która pokazała, że wysiłek, także ten sportowy, może nabierać w pełni współczesnych patriotycznych walorów.
Dziękujemy także nauczycielom za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie zapisów w szkołach. Słowa podziękowania
kierujemy również w stronę Dyrekcji
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku –
za umożliwienie przeprowadzenia biegu
w parku pałacowym przy Letniej Rezydencji Branickich.

*

skowej w Choroszczy. Dalej udano się pod
Pomnik w Żółtkach, na którym okolicznościowe tablice upamiętniają bohaterów
lat 1918 i 1939. Na zakończenie, na pl.
dr. Zygmunta Brodowicza, chwilę refleksji poświęcono przed zrewitalizowanym
Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.
Światło Pamięci Niezwyciężonym to prawdziwa lekcja historii. Tej lokalnej, która
jednakowoż spleciona jest z wydarzeniami o wydźwięku ogólnopolskim, a także
ponadnarodowym. Zapalając Światło Pamięci na mogiłach Niezwyciężonych,
również czcimy pamięć Bohaterów Niepodległości.

*

Wieczór 10 listopada zgromadził z kolei
pasjonatów historii, którzy odwiedzając
groby poległych oraz miejsca pamięci
narodowej, zapalili Światło Pamięci Niezwyciężonym. Kilkunastoosobową grupę
przybyłych na nocną wyprawę po Gminie
Choroszcz, stanowili: członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr
15 w Choroszczy, Stowarzyszenia „Chcę
Żyć!”, Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„Policja Państwowa ‘39”, oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Miejscem zbiórki był choroszczański
Pomnik Niepodległości na Rynku 11 Listopada, skąd udano się na Plac im. ks.
Adama Ostrowskiego w pobliżu cmentarnej „Sinej Bramy”. Przy kaplicy pw. Ducha Świętego, przy zapalonych Zniczach
Pamięci, odmówiono modlitwę „Anioł
Pański” za poległych za Ojczyznę w latach 1863–1921, a więc za powstańców
styczniowych, ofiary I wojny światowej
(1914–1918) i wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku. Znicze zapłonęły również przy
symbolicznej mogile poległych w II wojnie światowej, grobie powstańca z 1983
roku – Józefa Andruszkiewicza oraz Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie hołd
Niezwyciężonym oddano na „Szubienicy”,
przy Mogile Powstańczej (ul. Zastawie I)
oraz Pomniku Polskiej Organizacji Woj-

Główne uroczystości 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
miały miejsce w dzień święta, czyli 11 listopada. Rozpoczęły się Mszą Świętą za
Ojczyznę w choroszczańskim kościele,
z którego następnie uczestnicy udali się
na Rynek 11 Listopada, by przy Pomniku
Obrońców Ojczyzny oddać hołd Bohaterom, Mężom i Ojcom Niepodległości.
Mieszkańcy Gminy Choroszcz licznie
włączyli się w główne obchody 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę – choroszczański Rynek pomieścił ich naprawdę wiele. Ze względu na
trwającą pandemię i niesprzyjającą aurę,
wydarzenie miała charakter symboliczny.
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Niemniej jednak o godną oprawę święta,
w postaci pocztów sztandarowych, zadbały jednostki OSP Choroszcz, OSP Klepacze i OSP Barszczewo, a także Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej w Choroszczy
oraz choroszczański oddział Honorowych Dawców Krwi. Wieńce i kwiaty pod
Pomnikiem Niepodległości złożyli: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Choroszczy Beatą Marleną Jeżerys,
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy, członkowie Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość „Skała”, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Choroszczy, OSP Choroszcz, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy, Honorowi Dawcy Krwi,
oddział w Choroszczy, Koło nr 15 Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z Radą
Seniorów Gminy Choroszcz, Stowarzyszenie „Chcę Żyć!”, a także Klub Sportowy
„Narew” Choroszcz.

*
13 listopada odbył się 6. Bieg Niepodległości. Zgromadził blisko 100 zawodników. Przed Biegiem, minutą ciszy, wszyscy zgromadzeni uczcili odejście śp. Jana
Adamskiego – wybitnego regionalistę,
przewodnika i miłośnika Choroszczy oraz
całego regionu. Następnie, po odśpiewaniu Hymnu Polski, rozległ się wystrzał
oddany przez Burmistrza Choroszczy
i zawodnicy ruszyli na trasę.
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praszamy do Choroszczy co najmniej za
rok!

Biegacze pokonali dystans 9,5 km, wiodący ulicami: A. Mickiewicza, Białostocką
w kierunku Sienkiewicz, Szosę Kruszewską, następnie skręcili w Zastawie II, Zastawie I i ulicą Dominikańską dotarli do
mety na Rynku.

Każdy zawodnik i zawodniczka biegu,
tuż po przekroczeniu mety, otrzymali pamiątkowe medale i kubki. Wśród Pań najlepsza była Mariola Kłopotowska-Sawa,
która przybiegła przed Julitą Bielawiec
i Dorotą Siemieniuk. Wśród Panów najlepiej pobiegł Andrzej Leończuk, na kolejnych miejscach uplasowali się: Adam
Supiński i Krystian Kalinowski. Wyróżniono także najlepszych biegaczy –
mieszkańców Gminy Choroszcz: najlepszą choroszczanką okazała się Wiktoria
Siemieniuk, przed Urszulą Sadowską-Sawicką i Sylwią Kulik, a najlepszym
choroszczaninem został Józef Andrejczuk, przed Mariuszem Gogolem i Grzegorzem Mikulskim.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy za obecność i za-

Gorące podziękowania należą się kuchni
Szpitala w Choroszczy – za przygotowanie pysznego bigosu, którym po sportowym wysiłku mogli się posilić wszyscy
biegacze, a także kibice. Bieg nie mógłby
się odbyć także bez wsparcia Strażaków
z OSP w Choroszczy i OSP w Barszczewie,
Policjantów z Komendy Miejskiej w Białymstoku oraz Posterunku Policji w Choroszczy – którzy profesjonalnie zabezpieczali bieg. Nieodzowne było też wsparcie
pracowników M-GCKiS, Sekcji Obsługi
Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz
Stowarzyszenia Biegostok. Mamy nadzieję, że wszyscy zawodnicy wrócili do domów zadowoleni!

*
Ostatnią ofertą Gminy Choroszcz w 103.
rocznicę odzyskania Niepodległości przez
Polskę, był inspirujący spektakl lubelskiego Teatru bez Maski „Pilecki.Raport”.
To widowisko teatralne, które w całości
zostało oparte na fragmentach oryginalnego tekstu „Raportów Pileckiego”. Przedstawia autentyczną i do głębi dramatyczną
historię Rotmistrza Witolda Pileckiego,
który – pod przybranym nazwiskiem –
pozwolił się zaaresztować i trafił do obozu
zagłady Auschwitz. Zadaniem Pileckiego
było suche raportowanie faktów z życia
więźniów. Jednakże wydarzenia wywołują tak skrajnie i silne emocje, że sprawiają, że raporty stają się świadectwem
odzwierciedlającym traumatyczny dramat
Auschwitz.
Spektakl jest wędrówką w przeszłość, lecz
im głębiej się cofamy, tym bardziej rysujemy smutny obraz współczesności: gdy
brat zabija brata, kiedy następuje podział
na tych, którzy mogą żyć, oraz na tych, co
żyć nie powinni, gdzie śmierć przychodzi
bez słów, nocą, metodycznie zabierając
niewinnych. Surowa scenografia obozowych ogrodzeń – nie tylko na scenie, ale
także wkraczająca w przestrzeń widowni
– dramatyczne kwestie wciągające widza
do interakcji z aktorami, charyzmatyczna
wokaliza podkreślająca dramaturgię – nie
dają widzowi pola manewru: zmuszają
do zadumy i wniknięcia w niewyobrażal-

ną tragedię II wojny światowej, w dramat
wielu narodów, segregację narodowościową, psychiczne i fizyczne znęcanie się
nad człowiekiem; wszystko to, czego nie
chcemy widzieć we współczesnym świecie, retuszując także obraz okupacji niemieckiej. Całość, podkreślona fragmentami rozważań „O naśladowaniu Chrystusa”
Tomasza à Kempisa, daje świadectwo nadziei nabytej przez bohatera poddanego
promieniowaniu nienawiści i okrucieństwa, przelanej z kolei na współodczuwającego spektakl widza.
Publiczność, zebrana na widowni auli MGCKiS w Choroszczy, ze spektaklu wychodziła poruszona, żywo przeżywająca
rozgrywający się dramat.
Szczególne ukłony w tym miejscu i podziękowania należą się aktorom za przejmujący współczesny obraz.
Spektakl „Pilecki.Raport” odbył się w Choroszczy w ramach współpracy Gminy
Choroszcz z Fundacją W Dobrym Tonie,
w ramach projektu „Kulturą po Podlasiu”.
Wydarzenie zostało współfinansowane ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.
103. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości zakończyła się w Choroszczy silnym akcentem. Niebezzasadnie.
Podsumowaniem tej relacji niech staną
się słowa wypowiedziane przez Burmistrza Choroszczy, wszak tegoroczne obchody zarówno w Gminie Choroszcz, jak
i w całym kraju przebiegały na tle bezprecedensowych wydarzeń: „W tym dniu
Polska i Polacy świętują Jubileusz 103.
rocznicy odzyskania Niepodległości. Ale
jest to też moment, kiedy od ponad roku
trawi nas niepewność wobec podstaw naszej egzystencji, a także kiedy do naszych
bram realnie puka niebezpieczeństwo.
Wobec takich „nie-świątecznych” okoliczności, nasze myśli w naturalny sposób
biegną ku ważnym słowom, takim jak:
WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ. Odmieniamy je przez
wszystkie przypadki, ale i w naturalny
sposób dokonujemy ich rewizji: dostrzegamy je w nowym świetle. Stają się cennym, a wręcz bezcennym przywilejami.
I PRAWEM nas wszystkich. Dlatego ze
szczególną uwagą, atencją, dłuższą pamięcią i refleksją wspominamy wszystkich
Ojców i Mężów Niepodległości, którzy
walczyli i walczą o nasz kraj, i tych wszystkich, którzy dziś nie zatrzymują się w tych
staraniach. Doceniajmy każdego dnia
dokonany trud Bohaterów. Nie lekceważmy także naszej współczesnej codziennej
walki o WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ
i NIEPODLEGŁOŚĆ”.
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Wieloimienna Niepodległość Polski
w Gminie Choroszcz
Święto Niepodległości, jak co roku, w placówkach oświatowych w gminie Choroszcz przedstawiło całe spektrum bogactwa
wielu rozmaitych obliczy. Jakich? Piszemy o tym poniżej.
Tekst i fot.: Przedszkola i szkoły w gminie Choroszcz
Droga do Niepodległości – w ten sposób
zatytułowane było spotkanie społeczności Przedszkola Samorządowego im. Jana
Pawła II w Choroszczy z Panem Józefem
Waczyńskim, Prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, zorganizowane w czwartek 4 listopada br.
Pan Józef opowiedział przedszkolakom
o losach Rzeczpospolitej Polskiej w drodze
do Niepodległości i przedstawił sylwetkę
Naczelnego Wodza – Józefa Piłsudskiego.
Dzieci były bardzo zainteresowane spotkaniem. Ale nie dziwi nas to, bowiem od
najmłodszych już lat, przedszkole w Choroszczy kształtuje w dzieciach patriotyzm,
przywiązanie do Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpaja szacunek dla narodowych
symboli. Wszystkie te wiadomości oraz
wartości utrwalano także podczas tej –
innej niż dotąd, lekcji historii.

Tak pełny i różnorodny udział w wydarzeniach o charakterze narodowym, jest
jednym z wielu działań rozwijających
świadomość młodego człowieka oraz
kształtujących postawy patriotyczne.
Przedszkole Samorządowe w Barszczewie,
z okazji Święta Niepodległości, zorganizowało konkurs plastyczny pt.: „Z miłości
do Polski”.
Na konkurs wpłynęło wiele prac, z których każda miała swój własny charakter i była niepowtarzalna. Dziecięca wytrwałość i cierpliwość przy tworzeniu,
bezsprzecznie zasługuje na zauważenie
i docenienie, dlatego też wszystkie prace
zostały zaprezentowane na wystawie wewnątrz placówki. Ponadto dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Spotkanie zakończyło się wykonaniem
pamiątkowego zdjęcia oraz odwiedzeniem
pomnika Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy. Ten
dzień na długo zostanie w pamięci choroszczańskich przedszkolaków.

Spotkanie on-line Polska-Kenia było pierwszym w tym roku szkolnym, zorganizowanym w ramach projektu „Face to Face
With The World. International Educational and Humanitarian Project”. Ze
Szkoły w Choroszczy, uczestniczyli w nim
uczniowie klasy 6a i 6b, pod opieką nauczycielki języka angielskiego – pani Joanny Chmur oraz dzieci z klasy 5 wraz
z nauczycielką – panią Margaret Waterlink, z kenijskiej szkoły podstawowej.

11:11 przedszkolaki do hymnu! – to
choroszczański udział w ogólnopolskiej
akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej,
zatytułowanej „Szkoła do hymnu”. Celem
przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci
i młodzieży do wspólnego przeżywania
Narodowego Święta Niepodległości oraz
kształtowanie szacunku wobec polskich
symboli narodowych.
Już najmłodsze pokolenia Gminy Choroszcz znają godło, flagę i Hymn Polski.
W ramach tegorocznych zajęć i zabaw
edukacyjnych, zapoznawały się z mapą
Polski, jej historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi
i legendami.
O symbolicznej godzinie 11:11 dzieci
wszystkich grup wraz z pracownikami
przedszkola, uroczyście odśpiewały Hymn
Polski. Ze względu na trwający reżim
sanitarny – każda z grup przebywała osobno w salach. Podczas Hymnu, dzieci trzymały w dłoniach samodzielnie wykonane
flagi narodowe oraz piękne kotyliony.

tak daleko, to zarazem mogą być bardzo blisko.

W tym miejscu dziękujemy dzieciom biorącym udział w konkursie, jak również
wszystkim zaangażowanym dorosłym, którzy rozumieją sens przekazywania wartości patriotycznych już na etapie edukacji
przedszkolnej. Serdeczne gratulacje!
Dodatkowo, z okazji Święta Niepodległości, młodsze grupy barszczewiańskiego
przedszkola poznały, a starsze przypomniały sobie jakie są symbole narodowe, czym jest patriotyzm oraz istota niepodległości. Nauczycielki wyjaśniały, jak
długa i ciężka była droga do odzyskania
przez Polaków wolności. Dzieci, odświętnie ubrane, o godzinie 11:11 odśpiewały
w swoich salach Hymn Polski. Ponadto
recytowały patriotyczne wiersze i wykonały piękne prace plastyczne. Działania
te to dobre bodźce, rozwijające w najmłodszych pokoleniach poczucie przynależności narodowej oraz pielęgnowanie
tradycji.

Tematem lekcji było Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz poznanie symboli narodowych obu krajów.
Polscy uczniowie swoim kenijskim kolegom zaśpiewali hymn, pokazali polskie
symbole narodowe – flagę i godło, oraz
zapoznali Kenijczyków z ich symboliką
i znaczeniem. Młodzi choroszczanie również oglądali symbole narodowe Kenii.

Dowiedzieli się, że na kenijskiej fladze
przedstawiona jest tarcza masajskich wojowników oraz skrzyżowane masajskie
miecze. Czerń symbolizuje czarnoskórego mieszkańca Kenii, czerwień to krew
przelana w czasie powstania Mau-Mau,
a zieleń – to piękno kenijskiej przyrody.
W Kenii Dzień Niepodległości zwany jest
Dniem Jamhuri, i podobnie jak w Polsce,
jest jednym z najważniejszych świąt narodowych. Obchodzi się go 12 grudnia –
jako upamiętnienie uzyskania niepodległości Kenii od Wielkiej Brytanii w 1963
roku. Młodzież podczas lekcji śpiewała
patriotyczne pieśni, wymieniła się serdecznościami i pozdrowieniami.
Polsko-kenijskie spotkanie było ciekawym doświadczeniem oraz cenną lekcją
tolerancji, zrozumienia i otwartości na
ludzi żyjących w innej kulturze. Dodatkowym i ważnym aspektem było również
to, że uczniowie mogli sprawdzić swoje
umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.
Wieloimienna Niepodległość Polski w Gminie Choroszcz? Tak, ponieważ budowana
kreatywnością i pomysłowością zarówno
dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. Wieloimienna, ale zawsze zwrócona ku tym
samym podstawom – narodowym wartościom.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Choroszczy, w wigilię Święta Niepodległości Polski – ale dokładnie ze względu
na nie, spotkała się on-line z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły w Nairobi.
Okazało się, że choć Polska i Kenia są
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Ślubowanie uczniów SP Choroszcz

Cztery klasy pierwsze w piątek 26 listopada br. złożyły uroczyste ślubowanie. Po raz drugi w historii Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy – ze względu na panującą pandemię: w reżimie sanitarnym, czyli każda klasa osobno,
tylko z udziałem Pań Wychowawczyń i kilkorga gości. Wśród nich, na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły – Ewy Zawistowskiej,
w uroczystości uczestniczył Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Tekst i fot.: UM Choroszcz

„Jestem młodym Polakiem. Kocham moją
Ojczyznę. Pragnę dbać o dobre imię klasy
i szkoły. Przyrzekam być dobrym kolegą.
Przyrzekam być przyjacielem zwierząt
i roślin. Będę starał się swoją nauką zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Ślubuję” – takimi słowami blisko setka uczniów klas I Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy złożyła ślubowanie i z rąk Pani
Dyrektor Szkoły – Ewy Zawistowskiej
oraz Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, odebrała pasowanie na ucznia
SP Choroszcz.
Uroczystość, po raz drugi w historii
szkoły, odbywała się w pandemicznych
okolicznościach, czyli przy zachowaniu

reżimu sanitarnego: każda klasa osobno,
bez udziału rodziców, w towarzystwie jedynie Pań Wychowawczyń oraz kilkorga
zaproszonych gości. Niezależnie od tego,
uczniowie wspaniale przygotowali się do
uroczystości, wykonując piosenki i recytując wiersze, które opowiadały o tym
jak dobrze do nowej – pełnoprawnej roli
ucznia są przygotowani. I rzeczywiście
oraz bezsprzecznie – są!
Gratulujemy wszystkim uczniom klas I
Szkoły Podstawowej w Choroszczy, winszujemy Paniom Wychowawczyniom za
tak doskonałe przygotowanie klas do uroczystości. A uczniom życzmy, by nauka
w szkole w Choroszczy była wspaniałą
przygodą, inspirowała do dalszych, wła-

Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości
w SP Złotoria
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku
w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W tym roku był obchodzony
w dniach 9-14 listopada br.
Tekst i fot.: SP Złotoria
W jego trakcie, podczas zajęć lekcyjnych
i dodatkowych z matematyki uczniowie z kl. VI i VII Szkoły Podstawowej
w Złotorii realizowali autorską innowację. Głównym zadaniem, z którym zmierzyli się, było stworzenie symulacyjnej
gry „Firma z klasą”. Gracze samodzielnie sprawdzili różnie naliczane podatki
w Polsce, stworzyli planszę, instrukcję
i tabele do gry. Wymyślili nazwę firmy
oraz hasło innowacyjnego wykorzystania wybranego produktu. W każdej turze
gracze losowali wielkość sprzedanych
produktów. Później musieli samodzielnie
obliczyć dochód brutto i po otrzymaniu
kwoty progowej, uwzględnić podatek
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dochodowy. Podczas testowania nowej
gry, zasady podlegały ciągłej zmianie
i doskonaleniu. Innowacyjność gry polegała na tym, że nie ma ona stałej planszy, ponieważ za każdym razem produkty dobierają sami gracze, a wielkość
sprzedaży – zależna jest od rzutu kostką.
Końcowy efekt – gra „Firma z klasą”
z ustaloną instrukcją będzie testowana
przez uczniów klasy VIII w drugim semestrze roku szkolnego. W czerwcu 2021r.
klasa VIII zaprezentuje wykres dochodów po opodatkowaniu oraz porównanie
wszystkich utworzonych firm na gazetce
szkolnej na holu.

snych poszukiwań tajemnicy wiedzy, przyniosła mocne i trwałe przyjaźnie na długie, długie lata. Życzymy też, by słowa roty
ślubowania, stały się prawdziwym drogowskazem w codziennym postępowaniu.
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Kreatywnie, twórczo i ekologicznie w SP Choroszcz
„Świat w szkole, szkoła w świecie” – pod takim tytułem uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy
brali udział w interaktywnym festiwalu internetowym podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.
Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 15-21 listopada br., przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Tekst i fot.: SP Choroszcz
Przez cały tydzień w SP Choroszcz działała Poczta Życzliwości: uczniowie mogli
przesłać serdeczne słowa i pozdrowienia
swoim kolegom, koleżankom, sympatii,
ulubionemu nauczycielowi, nauczycielce,
dyrekcji oraz innym pracownikom szkoły. Poczta działała w szkolnej bibliotece
oraz świetlicy, i cieszyła się dużym powodzeniem: listonoszki i listonosze mieli
bardzo dużo pracy, roznosząc kartki z serdecznościami.
„Każdy ma prawo dotknąć chmur …
Dzienniki marzeń” – to temat warsztatów,
w których uczestniczyli uczniowie klas
VII. Porównywali swoje marzenia z marzeniami rówieśników z Syrii, Somalii
i Afganistanu. Obejrzeli film pt. „Dotknąć
marzeń”, poznali historię Amra, Biszary,
Ghazel, Madiny, Szoaiba. Rozmawiali
o znaczeniu 16. Celu Zrównoważonego
Rozwoju: mówili jak powinien być urządzony świat, by wszystkie osoby miały
równe szanse rozwoju. Rozważali, co to
znaczy dotknąć chmur oraz jak rozumieją metaforę siebie jako długopisu i świata jako książki – wykorzystane w filmie.
i jest procesem, którego nie da się trwale
wyeliminować. Młodzież dostrzegła analogie pomiędzy migracjami XIX-wiecznymi i współczesnymi. Uczestnicy warsztatów zrozumieli też, dlaczego dzielimy
migrantów, dostrzegli różnice w sytuacji
prawnej uchodźców oraz imigrantów.
Uczniowie poznali też relacje wybranych
migrantów przedstawiające ich doświadczenia, co z pewnością pobudziło w młodych ludziach empatię, tolerancję i wrażliwość.

Pierwszego dnia młodzież szkoliła się
podczas serii spotkań on-line na internetowych webinarach, warsztatach, pokazach filmów i spotkaniach z ekspertami.
Celem było poszerzanie wiedzy wśród
młodzieży oraz zainteresowanie jej ważnymi i aktualnymi zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej. Webinary obejmowały takie wyzwania współczesnego
świata, jak: zmiana klimatu, migracje, czy
równość płci.
Na pierwszym spotkaniu dyskutowano
o roli kobiet w naukach ścisłych. Webinar
poprowadziły dwie prelegentki – jedna
ze świata nauki, druga z branży IT.
Uczniowie z klas VIII poznali sylwetkę
Malali Yousafzai – działaczki na rzecz
prawa dostępu dziewcząt do edukacji.
Za swoją działalność 17-letnia Pakistanka otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla
i tym samym została najmłodszą jej laureatką w historii. Przygotowali również
zadanie dla młodszych klas, polegające
na wypisaniu pomysłów dotyczących sposobów ochrony naszej planety.
Drugi dzień festiwalu internetowego
„Świat w szkole, szkoła w świecie” był
wyjątkowo intensywny. Uczniowie wykonywali zadania, których rozwiązania
zamieszczali na PADLECIE. Były to m.in.
polecenia dotyczące działań w zakresie
ochrony klimatu, wykonania projektu
graficznego z opisem różnorodności biologicznej, ułożenia haiku (japoński utwór
poetycki składający się z 17 sylab) o treści przyrodniczej, zaprojektowania maszyny przyszłości, wykorzystującej odnawialne źródła energii. Uczennice Szkoły
w Choroszczy przeprowadziły wywiad
z Panią Dyrektor Ewą Zawistowską na
temat segregacji odpadów.

Trzecie spotkanie było poświęcone zmianom klimatu. Prelegentka wyjaśniała jak
można przeciwdziałać zmianom klimatu
we własnym domu, szkole oraz w jaki
sposób codzienne czynności mogą wpływać na ochronę całej naszej planety.
Młodzi redaktorzy szkolnej gazetki w SP
Choroszcz wcielili się w rolę reporterów
i nakręcili filmik przyrodniczy o szkolnej
łące kwietnej. Powstały również plakaty przedstawiające jak będzie wyglądała
szkoła w 2050 roku.
Opracowały również serię pytań dotyczących sytuacji na naszej wschodniej
granicy. Kwestia uchodźców jest szeroko
obecna w aktualnej debacie publicznej
i znajduje swoje miejsce w kręgu zainteresowań uczniów z Choroszczy. Młodzież,
pracując w grupach w ramach warsztatów pt.: „Różne oblicza migracji”, uczestniczyła w grach dydaktycznych i interaktywnych. Poznała terminologię związaną
z migracjami, poszerzyła wiedzę na temat przyczyn zjawiska oraz zrozumiała,
że przemieszczanie się stanowi element
natury ludzkiej, jest motywowane wieloma czynnikami: począwszy od zwykłej
ciekawości, po kwestie bardziej złożone,
obejmujące aspekty polityczne, gospodarcze, kulturowe, religijne czy klimatyczne,

Ostatni dzień Tygodnia Edukacji Globalnej upłynął na podsumowaniu wykonanych działań. Uczniowie otrzymali link
do PADLETA, skąd mogli zapoznać się
z pracą swoich rówieśników z innych
szkół, komentować oraz lajkować posty.
Tydzień Edukacji Globalnej to cykliczna
impreza organizowana w Szkole Podstawowej w Choroszczy co roku w połowie listopada. Celem jest zwrócenie uwagi
społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o problemach globalnych. Edukacja globalna odkrywa i tłumaczy otaczającą nas rzeczywistość, pomaga zrozumieć wpływy i oddziaływania zachodzące we współczesnym świecie,
a w szczególności – zależności między
globalną Północą i globalnym Południem.
Zadania wykonywane podczas Tygodnia
Edukacji Globalnej wymagały kreatywności, umiejętności pracy w grupie i działania pod presją czasu. Uczniowie z Choroszczy świetnie się spisali, wykonali
ciekawe projekty, które zostały umieszczone na szkolnym korytarzu, by efekty
ich pracy były szeroko dostępne na forum
całej społeczności szkolnej.
W Tygodniu Edukacji Globalnej brało
udział ok. 200 grup uczniowskich z całej
Polski. Była to bardzo ciekawa forma nauki poprzez zabawę oraz przygotowanie
do zdalnej pracy w przyszłości.
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Grudniowe spotkanie DKK
W czwartkowe popołudnie 9 grudnia br. odbyło się,
ostatnie w tym roku, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choroszczy.
Tekst i fot.: BP w Choroszczy
m.in. Katarzyny Drogi, Urszuli Gajdowskiej, Wojciecha Koronkiewicza, Joanny
Kruszewskiej czy Zenona Krajewskiego.

Podczas spotkania uczestnicy zwrócili
uwagę na ostatnie lektury dostarczone
do Biblioteki w ramach działalności klubu, a także wokół twórczości podlaskich
literatów. Z tej właśnie okazji, gościem
spotkania była lokalna poetka – Weronika
Krysiewicz. Spotkania autorskie są jedną
z form popularyzacji literatury, promocji książek oraz ich twórców, dają możliwość poznania ludzi pióra, zachęcają do
czytelnictwa, a nierzadko także – do podjęcia własnych prób pisarskich.
Podczas czwartkowego DKK w Choroszczy rozmawiano o autorach z województwa podlaskiego, a także o Podlasiu – jako
o miejscu akcji wielu fabuł. Stało się to
przyczynkiem do przypomnienia sylwetek
uznanych i cenionych autorów, z którymi
los kazał nam się pożegnać. A mianowicie: z naszym lokalnym patriotą, kolekcjonerem, wybitnym znawcą historii
Choroszczy – śp. Janem Adamskim oraz
Janem Leończukiem – jednym z najbardziej znanych podlaskich poetów, wieloletnim dyrektorem Książnicy Podlaskiej,
zdobywcą nagrody Literackiej Prezydenta
Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Z kolei wraz ze wspomnieniem
wyróżnienia im. Wiesława Kazaneckiego,
klubowicze przywołali też inne nazwiska
podlaskich twórców, m.in. Anetę Prymakę-Oniszk i jej książkę o bieżeństwie,
czy Ignacego Karpowicza z powieścią
„Sońka”; w gronie pozostałych poczytnych
podlaskich autorek i autorów, choroszczańscy klubowicze cenią sobie twórczość

O poezji z kolei szerzej porozmawiano
z zaproszoną na spotkanie DKK – Panią
Weroniką Krysiewicz. Wspominała ona
o swoich początkach literackich, inspiracjach poetyckich i marzeniach z nimi
związanych. Pani Weronika – to obecnie
choroszczanka, urodzona w Kruszewie,
emerytowana nauczycielka, z godnym
naśladowania podejściem do uczniów.
Do chwili obecnej napisała i wydała trzy
tomiki poezji – dla dorosłych i dla dzieci.
Autorka wyczulona jest na piękno przyrody – na każdym kroku docenia jej
walory. Pragnie zaszczepić w młodych
ludziach miłość, szacunek i dumę do lokalnej ziemi – małej Ojczyzny.
Spotkanie DDK w Choroszczy zakończyło się małym badaniem sondażowym,
a mianowicie uczestnicy wypełnili ankietę, wskazując na swoje preferencje czytelnicze oraz propozycje nazwisk osób do
zaproszenia na kolejne spotkania DKK.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. Mamy nadzieję, że kolejne
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
podobnie jak obecne – będą miały formułę stacjonarną.

Spotkanie bibliotekarzy
w Supraślu
Tradycją lat poprzednich – 8 grudnia br. – odbyło się grudniowe,
podsumowujące mijający rok spotkanie bibliotekarzy powiatu białostockiego ph. „Penetrowanie wspomnień przy bibliotecznym stole”.
Organizowane jest ono przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Bibliotekę Publiczną w Supraślu oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.
Tekst i fot.: BP w Choroszczy
Koniec roku jest doskonałą okazją do
tego, aby podsumować działania i podziękować za szereg podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwoju czytelnictwa.
Takie wyróżnienie i słowa uznania padły
w kierunku choroszczańskiej biblioteki
i jej pracownic, a także Pani Ewy Sokół – pracownic M-GCKiS w Choroszczy,
która od wielu lat wspiera aktywność
Biblioteki Publicznej w Choroszczy. Cieszymy się, że nasza praca jest zauważalna
i doceniania na zewnątrz.

Bibliotekarze z powiatu białostockiego
zebrali się w tym dniu w Bibliotece Publicznej w Supraślu, mieszczącej się
w okazałej, stosunkowo nowej siedzibie,
współdzielonej z Centrum Kultury przy
ul. Cieliczańskiej. Zebranych gości przywitał Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – Łukasz Lubicz-Łapiński
oraz przedstawiciele Książnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Pierwszym punktem programu była prezentacja autorstwa kierownik supraskiej
biblioteki – Urszuli Szypluk, która przybliżyła historię biblioteki oraz działania
inicjowane w instytucji na przestrzeni lat.
Następnie Norbert Kościesza, autor książek z zakresu literatury faktu oraz opowiadań i baśni dla dzieci, przywołał wspomnienia z okresu PRLu i przedstawił swój
punkt widzenia na ten czas. Krótko zaprezentował również swoją twórczość.

Grudniowe spotkanie bibliotekarzy, prócz
stworzenia przestrzeni do wymiany dobrych praktyk, miało również cieplejszy
charakter: było spotkaniem opłatkowym.
Panujące zasady reżimu sanitarnego nie
pozwoliły na tradycyjne przełamanie się
symbolicznym chlebem, jednakże nawet
z zachowaniem dystansu, bibliotekarze
skierowali ku sobie moc życzeń i dobrych
słów.
Ten dzień był również niezwykle sentymentalny i wypełniony wspomnieniami.
Grono bibliotekarzy, kierując ogrom podziękowań i życzeń, żegnało odchodzącą
na emeryturę – wieloletnią współpracownicę wszystkich bibliotek publicznych
powiatu białostockiego – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego (Książnica Podlaska) – Panią Małgorzatę Rokicką-Szymańską. W imieniu całej
społeczności skupionej wokół choroszczańskiej bibliotek: Dyrektorki M-GCKiS
Izabeli Dąbrowskiej, Bibliotekarek oraz
Czytelników – serdecznie podziękowałyśmy Pani Małgorzacie za wieloletnią
współpracę.

Spotkanie z poezją w Dzień Zaduszny
Wieczorem 2 listopada br. Galeria M-GCKiS w Choroszczy wypełniła się prawdziwie nostalgiczną refleksją.
A to za sprawą „Zadusznego wieczoru poetyckiego” zorganizowanego przez choroszczańską Bibliotekę Publiczną.
Tekst i fot.: BP w Choroszczy
Uczestnicy spotkania odczytali wiersze
polskich poetek i poetów, tematycznie
związane z odchodzeniem i przemijaniem,
poruszające kwestię Boga i transcendencji – aby w ten sposób przywołać pamięć
o tych, którzy odeszli, a jednak wciąż
trwają w naszej pamięci. Wśród wierszy
znalazły się między innymi: „Śpieszmy
się ” ks. Jana Twardowskiego, „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej,
„Drzewo” Tadeusza Różewicza czy „Tak
mało” – Czesława Miłosza.
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W zabieganym i pełnym bodźców świecie
spotkania takie jak to, naturalnie skłaniają do zatrzymania. Są potrzebne. Dlatego
mamy nadzieję, że „Zaduszny wieczór
poetycki” stanie się już tradycją i, podobnie jak w tegoroczne Zaduszki – tak
w każde kolejne, spotkamy się wspólnie i zadumamy, zamyślimy nad życiem
i śmiercią. Przy poezji – znanej i tej mniej
znanej. Do zobaczenia.
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Bezpłatny dostęp do LEGIMI
również w 2022 roku
W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy, w ramach
kontynuacji uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, udostępni zarejestrowanym Czytelnikom kody
dostępu do platformy Legimi, na której znajduje się ponad 60000
e-booków: bestsellery, nowości i… wszystko, czego dusza zapragnie.
Tekst i fot.: BP w Choroszczy, Legimi
Dostęp do platformy Legimi będzie odbywać się na następujących zasadach:
• kody odbierać będzie można w siedzibie
głównej Miejskiej Biblioteki w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);
również Czytelnicy zarejestrowani w filii
bibliotecznej w Klepaczach otrzymywać
będą kody za pośrednictwem siedziby
głównej w Choroszczy (tel. 798 846 403,
85 710 23 93, e-mail: biblioteka@choroszcz.pl);
• w każdym miesiącu wydanych zostanie
łącznie 11 kodów;
• Czytelnik, który pobierze kod, zobowiązany jest go zarejestrować do końca
bieżącego miesiąca, w którym otrzyma
dostęp do e-booków, co umożliwi korzystanie z usługi przez kolejne 30 dni kalendarzowych;
• kody wydawane będą od każdego 1. dnia
danego miesiąca – do momentu wyko-

rzystania miesięcznego limitu kodów do
rozdania;
• rejestracji kodu należy dokonać na dedykowanej stronie internetowej: www.legimi.pl/podlaskie, a następnie zarejestrować się/zalogować na portalu Legimi.
Aby odebrać kod, trzeba pojawić się w Bibliotece Publicznej w Choroszczy osobiście (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29),
skontaktować się z bibliotekarzami telefonicznie (tel. 798 846 403, 85 719 23 93)
bądź e-mailowo (biblioteka@choroszcz.pl).
Usługa Legimi jest w pełni finansowa
ze środków własnych instytucji.
Pełen regulamin (jednolity z regulaminem
z 2021 roku) dostępny na stronie Biblioteki: www.biblioteka.choroszcz.pl.

Paczuszka dla maluszka
od młodzieży z Choroszczy

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy
wraz z młodymi sportowcami trenującymi w Miejsko-Gminnym
Klubie Sportowym „Narew” Choroszcz połączyli się w czynieniu dobra
i zebrali środki higieniczne dla niemowląt, nowe zabawki dla dzieci
z Domowego Hospicjum Fundacji „Pomż mi”
oraz oddziału onkologicznego w Białymstoku.
Tekst i fot.: SP Choroszcz
Dary zbierali od 10 grudnia br. i układali
je w specjalnym miejscu tuż przy wejściu
do szkoły lub przekazywali do świetlicy.
Jakie efekty dał niecały tydzień zbiórki?
Paczuszkę dla maluszka? Nie, i to nie
jedną! Co więcej – całą paczuchę dla
niejednego malucha! Świadczy o tym
góra zgormadzonych przedmiotów, które
w środę 22 grudnia zostaną przekazane
potrzebującym.
Już dziś o ogromnych sercach choroszczańskiej młodzieży można się przekonać oglądając załączone zdjęcia.
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Czy Św. Mikołaj odwiedził Gminę Choroszcz?
Mikołajki to dzień, w którym wspomina się Św. Mikołaja, Biskupa z Miry. Święty słynął ze swojej hojności i dobroczynności.
A jak minął dzień jego pamięci w przedszkolach w Gminie Choroszcz? Czy Św. Mikołaj odwiedził dzieci?
Tekst i fot.: Przedszkola w Choroszczy
ci przywitały gościa radośnie, recytując
wiersze i śpiewając piosenki. W rewanżu – Mikołaj zostawił każdemu dziecku
upominek.

Na pewno dzień 6 grudnia był pełen emocji, wypieków na twarzy i niecierpliwego
oczekiwania, a potem szukania śladów
Św. Mikołaja, odczytywania listów i odnajdywania prezentów w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy.
Rankiem, przedszkolaki, z nutką niepewności i pytaniem w głowie: „Czy aby do
nas św. Mikołaj przyjdzie w tym roku?”,
rozpoczęły wykonywanie różnych zadań
i poleceń. Wszędzie w przedszkolu było
słychać śpiewy i deklamowane wierszyki
o Mikołaju. Przedszkolaki ochoczo grały
w gry, malowały mikołajkowe portrety,
brały udział w konkursach, nieustannie
wypatrując Świętego.

Wizyta Świętego Mikołaja wywołała
wiele radości i uśmiechu na twarzach
dzieci. Gość, odchodząc obiecał, że odwiedzi choroszczańskie przedszkolaki za
rok! Czekamy! I zapraszamy!

Czy Św. Mikołaj odwiedził Przedszkole
w Choroszczy? Czy ktoś go widział? Tak
naprawdę, to nie wiadomo. Ale jedno jest
pewne: wszyscy zostali obdarowani prezentami. Dziękujemy, Święty Mikołaju!
Chcemy być tacy jak Ty: skromni, dobrzy
i hojni.
Podobnie było w Przedszkolu w Barszczewie: poniedziałek 6 grudnia był niezwykle emocjonującym dniem.
Dzieci, ubrane na czerwono, od samego
rana z niecierpliwością czekały na Św.
Mikołaja. I … się doczekały! Do każdej
grupy zawitał przybysz z Laponii wraz
ze swoją pomocnicą – Śnieżynką. Dzie-

Seniorzy-Mikołaje z Choroszczy
wsparli dziecięce hospicjum
Mięciutkie koce, pyszne słodycze, zabawki, maskotki i książki – między innymi takie produkty
seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 z Choroszczy w mikołajkowy poniedziałek 6 grudnia
przekazali białostockiemu Hospicjum dla Dzieci. Dlaczego? Żeby obdarowanym było lżej w życiu.
Ale seniorów także pomaganie uskrzydla.
Tekst i fot.: UM Choroszcz, Fundacja Pomóż Im

Do współpracy, swoim zwyczajem, seniorzy zaangażowali wielu partnerów –
sprawdzonych przyjaciół: lokalnych
przedsiębiorców, prywatnych darczyńców, ale też uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy,
jak i pracowników choroszczańskiego
magistratu. Każdy ofiarował to, co ma
oraz tyle, ile może. Dlatego w mikołajkowym transporcie znalazły się miękkie
koce, zabawki, słodycze i inne produkty,
które mogą sprawić radość najmłodszym.
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Choroszczańscy seniorzy pomagają potrzebującym nie po raz pierwszy, nie są
debiutantami jeśli idzie o wsparcie najmłodszych. Kilka razy do roku organizują
pomoc tym, którzy jej potrzebują: przekazują darowizny na rzecz ociemniałych
dzieci w Laskach, na początku pandemii uszyli i rozdali setki maseczek, pomagają bezdomnym, co roku, jak ciche
anioły, wspierają innych potrzebujących
seniorów przygotowując im świąteczne
paczki żywnościowe. Teraz, drugi rok
z rzędu, dary zawieźli do białostockiego
Hospicjum dla Dzieci Pomóż Im.
Dlaczego to robią i dlaczego właśnie teraz? „Bo adwent to czas radosnego oczekiwania i czas dobrych uczynków – mówi
Pani Irena Sakowicz, Prezes Koła nr 15
w Choroszczy – To czas, kiedy powinniśmy pomóc. Modlitwa jest bardzo ważna,

ale widzieć i dostrzec drugą osobę jest
bardzo potrzebne – dodaje. – Dlatego
w tym szczególnym okresie chcemy nieść
dzieciom i ich rodzinom odrobinę radości. Nasz dar serca”.
Dlaczego pomagają osobom, których –
w gruncie rzeczy – nie znają? Ponieważ
widzą, ile jest nieszczęść dookoła, jak
wielkim wysiłkiem – i fizycznym, i materialnym – dla rodziny jest opieka nad
chorym dzieckiem. Dzięki tej pomocy,
Święta Bożego Narodzenia mogą być inne:
pełniejsze, przeżyte ze świadomością tego,
że przekazali realne dobro innym i że są
komuś potrzebni. To daje ogromną satysfakcję. Jak mówią: żeby obdarowanym
było lżej w życiu, ale i nam wtedy jest lżej.
I dodają: „Chcemy pomagać. Mimo pandemii. Działamy rozsądnie i chronimy

nasze zdrowie. Bo musimy być w formie. Tylko zdrowi możemy pomagać” –
konkluduje seniorka z Choroszczy.
Pięknie seniorzy z Choroszczy kontynuują międzypokoleniową sztafetę dobra,
prawda?
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Noworoczna
donacja krwi w Choroszczy
Burmistrz Choroszczy wraz z choroszczańskim oddziałem
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi zaprasza w niedzielę
2 stycznia 2022 roku do Choroszczy, by honorowo oddać krew.
Nowy rok, by zacząć nowy rozdział w życiu, na takie – ze wszech miar
prospołeczne i potrzebne – działania jest świetną okazją. Zapraszamy!

Ambulans – krwiobus będzie stacjonował
w niedzielę 2 stycznia 2022 roku
w godzinach 9.00-13.00
na Placu dr. Z. Brodowicza w Choroszczy
Zapraszamy serdecznie!
Choroszczańscy krwiodawcy zachęcają również do polubienia profilu Choroszczańskich Dawców Krwi z Choroszczy na portalu Facebook.
Partnerami akcji są także choroszczańskie parafie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, a także Parafia Prawosławna Opieki
Matki Bożej w Choroszczy.

30. Finał WOŚP

zagra 30 stycznia 2022 roku
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna,
organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe
i wydarzenia, które rozpoczynają się już na początku grudnia.
Tak jest i w tym roku. Najważniejsze jednak, że 30. Finał WOŚP
zagra na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci. Zapraszamy wszystkich, by do tradycyjnego
już, zimowego pomagania z WOŚP, jak najaktywniej się włączyć.
Tekst i fot.: Sztab WOŚP, WOŚP

Choroszcz również, jak co roku, włącza
się do WOŚP-owej akcji. Już 30 stycznia
2022 roku na ulicach grodu nad Horodnianką będzie można spotkać wolontariuszy kwestujących na rzecz WOŚP.
Przez cały czas trwania kwesty będzie
można również odwiedzać siedzibę Sztabu WOŚP w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul.
H. Sienkiewicza 29. Oprócz tego, choroszczański Sztab przygotuje mnóstwo atrakcji towarzyszących Finałowi. O tym – już
wkrótce na gazeta.choroszcz.pl.

Wspaniałą informacją jest to, że grono
wolontariuszy choroszczańskiego WOŚP
sukcesywnie się poszerza, a każda osoba
chętna wciąż może dołączyć do tego zacnego grona. Zapraszamy! Być wolontariuszem 30. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – to zaszczyt!
O szczegółach:
– piszemy na Facebooku – Sztab WOŚP
Choroszcz,
– można dowiedzieć się kontaktując się
ze sztabem e-mailowo: sztabchoroszcz@
gmail.com bądź telefonicznym: 791 696 160.

– można także zarejestrować się samodzielnie pod adresem: www.wosp.org.pl/
final/dla-wolontariuszy

MOŻESZ RÓWNIEŻ
ZOSTAĆ SPONSOREM
30. FINAŁU WOŚP

poprzez ufundowanie przedmiotów
lub usług na licytację.
Zachęcamy do kontaktu
ze Sztabem w Choroszczy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w tej szczytnej akcji,
która od 30 lat odbywa się w wielu miejscach w Polsce i na całym świecie. Pokażmy, że mieszkańcy Gminy Choroszcz
mają otwarte serca. Wspomóżmy razem
szczytny cel, jaki co roku przyświeca
WOŚP. Każdy, choćby symboliczny datek do puszki, ma wielkie znaczenie. Nie
pozostańmy obojętni i dołóżmy cegiełkę
do tej szlachetnej inicjatywy.

Liczymy na Was!
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Joanna Świtoń – laureatką konkursu
fotograficznego „Kuriera Porannego”

Joanna Świtoń jest rodzinnie związana z Choroszczą i choć zawodowo nie zajmuje się fotografią, nie wyobraża sobie życia
bez aparatu fotograficznego. Właśnie została laureatką konkursu fotograficznego ogłoszonego przez „Kurier Poranny”. Gratulujemy!
Tekst i fot.: M-GCKiS
Joanna Świtoń najchętniej fotografuje
przyrodę, która zaskakuje ją różnobarwnością, wieloma formami i fakturami,
czym jednocześnie uwrażliwia i skłania
do refleksji oraz bycia uważnym.
Pasja do robienia zdjęć stała się jej sposobem na odprężenie, ale również na to,
by – jak to sama określa: „zachwycać
ludzkie oko”. Pytana o zdjęcia, odpowiada, że to kęsy czasu, które chciałaby móc
kiedyś pokazać przyszłemu pokoleniu,
by mogło zobaczyć, jak świat się zmienia, a rzeczywistość wokół nas ewoluuje.
Albo inaczej: momenty, którymi wykleja
album, tworząc swoją własną historię dla
kolejnych pokoleń.

oraz pisania wierszy i opowiadań, bo
jedno z drugim potrafi się doskonale
dopełnić. Zauważają to również osoby
z zewnątrz, które chętnie wykorzystują
fotografie pani Joanny jako ilustracje do
swoich książek lub jako inspiracje do
tworzenia obrazów.
Udział w Plebiscycie Fotograficznym „Kuriera Porannego” przyniósł pani Joannie
Świtoń sukces w postaci I miejsca oraz
awans do ogólnopolskiego finału konkursu. Zdjęcie choroszczanki trafiło również
na okładkę specjalnego dodatku do „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego” oraz strony kalendarza na rok 2022 r.
Serdecznie gratulujemy!

Przygodę z fotografią Joanny Świtoń poprzedziło zamiłowanie do szkicowania

Portrety Kobiety Stowarzyszenia „Chcę Żyć!”
Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe, wycieczki oraz spotkania, a także wystawa w przestrzeni
Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy – to jedne z wielu działań zrealizowanych
przez Stowarzyszenie „Chcę Żyć” w ramach konkursu na organizację wydarzeń mających na celu
„Zwiększenie liczby osób zaangażowanych w przedsięwzięcia kulturalne” na terenie Gminy Choroszcz.
Tekst i fot.: M-GCKiS, UM Choroszcz
Mimo trudnej sytuacji pandemicznej,
członkom Stowarzyszenia „Chcę Żyć!”, któremu przewodniczy Eulalia Rutkowska,
udało się zrealizować założenia projektu.
Tegorocznym działaniom przyświecała
idea wydobycia i pokazania możliwości
oraz ukrytych talentów kobiet skupionych
wokół różnorodnych społecznych organizacji. Podczas dwóch wyjazdów oraz
towarzyszących im warsztatów, uczestnicy zapoznali się z możliwościami aktywności rekreacyjnej, a także twórczej kół
gospodyń wiejskich, ośrodków kultury
oraz muzeów w takich miejscowościach,
jak: Wigry, Krzywe oraz Ełk. Prócz tego,
w ramach stacjonarnych spotkań warsztatowo-integracyjnych, uczestnicy – pod
okiem animatorek: Justyny Kołodko-Biet-

kał, Katarzyny Magdziak oraz Izabeli Dąbrowskiej – zapoznali się z ciekawymi
sylwetkami artystów i współczesnymi
formami wyrazu, którymi posługują się
w procesie twórczym. Spotkania opierały
się na wspólnym poszukiwaniu odniesień
do własnych talentów, wspomnień i refleksji, a w rezultacie projektu – na przełożeniu ich na własne działania twórcze.
Efektem warsztatów stała się wystawa, prezentująca gipsowe maski, obrazy wykonane techniką pouring-u (malowanie
przez wylewanie) oraz portrety z wykorzystaniem technik graficznych. Działania
warsztatowe poprzedziła również sesja
fotograficzna przygotowana przez lokalną artystkę – Darię Alicję Ostrowską.

Projekt zakładał realizację działań opartych na współpracy w grupie osób w różnym wieku, w tym starszych, także z różnymi schorzeniami, zmagającymi się
z barierą dostępności do dóbr kultury.
Docelowo niwelował problem braku zaangażowania seniorów w wymiany wewnątrzpokoleniowe i międzypokoleniowe,

z czym związany jest postulat aktywizacji
srebrnych pokoleń. Biorąc pod uwagę
efekty projektu Portrety Kobiety Stowarzyszenia „Chcę Żyć!” śmiało można
powiedzieć, że wszystkie podstawowe
i dodatkowe cele przedsięwzięcia zostały
zrealizowane.

Olga Szutkiewicza-Gola
Wojciech Jastrzębski
Monika Tekielska-Chmielewska
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Odbiór odpadów komunalnych
W dniu 30 września 2021 roku Rada Miejska
w Choroszczy podjęła Uchwałę NR XXVI/281/2021
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne powstają.
Uchwała ta wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku
i od tego momentu wszystkie odpady komunalne
powstające na terenie gminy Choroszcz będą odbierane przez Wykonawcę, tj. Konsorcjum Firm:
KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. oraz MPO Sp. z o.o.
Dotychczasowe Umowy na odbiór odpadów, zawierane przez Państwa Firmy, winny więc zostać
rozwiązane, a z dniem 1 stycznia 2022 roku pojawi się konieczność złożenia w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy „Deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Choroszcz”. Wzory deklaracji zostały ustalone
Uchwałą NR XXVIII/304/2021 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 26 listopada 2021 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego pod poz. 4678; wzory te dostępne są
również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.choroszcz.pl.
W zależności od tego, czy nieruchomość jest niezamieszkała, czy też jest tzw. nieruchomością mieszaną, należy wykorzystać formularz oznaczony
symbolem, odpowiednio: D-N lub D-M.
W dokumencie tym, obowiązkowo należy zaznaczyć potrzebę odbioru wszystkich, przewidzianych

wzorem, frakcji odpadów, deklarując wielkość pojemnika oraz częstotliwość odbioru. Wzory deklaracji, w określonych przedziałach, pozwalają na
indywidualny dobór wielkości pojemników i częstotliwości odbioru. Przy wyborze pojemników,
należy pamiętać o konieczności dostosowania ich
wielkości do wskaźników nagromadzenia odpadów
komunalnych określonych w § 10 ust. 2a „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Choroszcz”. Wielkości te przedstawiają się
w sposób następujący:
1) obiekty edukacyjne, np. szkoły, uczelnie – co
najmniej 0,003 m3/uczeń, pracownik/tydzień;
2) żłobki, przedszkola – co najmniej 0,003 m3/
dziecko, pracownik/tydzień;
3) lokale gastronomiczne z ogródkami przylokalowymi:
a) sale bankietowe – co najmniej 0,005 m3/miejsce
konsumpcyjne/tydzień, b) pozostałe lokale gastronomiczne – co najmniej 0,015 m3/miejsce konsumpcyjne/tydzień;
4) obiekty handlowe – co najmniej 0,01 m3/pracownik/tydzień;
5) zakłady produkcyjne, przemysłowe, rzemieślnicze, biura, urzędy, instytucje – co najmniej 0,01 m3/
pracownik/tydzień;
6) szpitale, Domy Pomocy Społecznej – co najmniej 0,025 m3/łóżko (mieszkaniec)/tydzień;
7) hotele i inne obiekty noclegowe – co najmniej
0,02 m3/łóżko/tydzień;

8) ogródki działkowe – co najmniej 0,012 m3/
działka/tydzień; w miesiącach kwiecień-październik włącznie.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości, są odbierane w wielkościach zadeklarowanych, wszystkie wymagane frakcje odpadów:
bioodpady, papier i tektura, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe, opakowania szklane zebrane w sposób selektywny oraz odpady komunalne niesegregowane
(zmieszane). Ponadto, Gmina Choroszcz przejmuje
obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki na
odpady oraz w pojemniki o pojemności zadeklarowanej: 1,1 m3 i 7,0 m3.

Zgodnie z Uchwałą NR XXVII/289/2021 Rady
Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 października 2021
roku (Dz. U. Woj. Pod. poz. 4187), stawki opłat za
odbiór odpadów segregowanych, przedstawiają się
następująco:
Odpady zbierane w sposób selektywny
Stawka opłaty za
jednokrotny odbiór
odpadów komunalnych
z pojemnika/worka
o określonej
pojemności [zł]
10,00
13,00
12,00
20,00
103,00
750,00

Rodzaj
Lp.
i pojemność
pojemnika/worka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

worek 0,08 m3
worek 0,11 m3
pojemnik 0,12 m3
pojemnik 0,24 m3
pojemnik 1,10 m3
pojemnik 7,00 m3

Wyżej opisane zasady nie dotyczą podmiotów,
które do 6 grudnia 2021 roku złożyły skuteczne
oświadczenia o niewyrażeniu zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę Choroszcz
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W zaistniałej – dla nas wszystkich niełatwej – sytuacji, liczymy na Państwa zrozumienie wobec wprowadzanych zmian w Gminie Choroszcz. W razie
jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Choroszczy są do
Państwa dyspozycji – pod adresem mailowym:
urzad@choroszcz.pl lub pod nrem tel.: 85 713 22 09
lub 85 713 22 00.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, opłata, w każdym z wariantów rodzaju i wielkości worka/pojemnika,
wynosi dwukrotność stawki podstawowej.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ W 2022 ROKU – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
UWAGA! Pojemniki i worki muszą być udostępnione w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano tak aby pracownicy firmy mieli do nich swobodny dostęp. Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i opon z samochodów osobowych: według dat wpisanych w harmonogramie. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do odbioru należy wystawiać przed posesję
najpóźniej do dnia poprzedzającego odbiór. Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.
Miejscowość

Rodzaj
odpadów

2021
I

II

III

IV

V

7

1

19

2 16 30

13 27

11 25

8 22

5 19

3 17 31

7

5

7

14

1

19

2 16 30

13 27

11 25

8 22

5 19

3 17 31

7

12

Popiół

10

7

14

16

13

11

8

5

3

7

12

19

14

19

Zmieszane

4

1

8

5 20

4 17 31

14 28

12 26

9 23

6 20

4 18

8

6

Zielone

11

8

15

5 20

4 17 31

14 28

12 26

9 23

6 20

4 18

15

13

Popiół

11

8

15

20

17

14

12

9

6

4

15

Gabaryty

1

20
Oddzielny harmonogram

5

2

9

6 21

5 18

1 15 29

13 27

10 24

7 21

5 19

9

7

Zielone

12

9

16

6 21

5 18

1 15 29

13 27

10 24

7 21

5 19

16

14

Popiół

12

9

16

21

18

15

13

10

7

5

9

14

2

21

Zmieszane

7

3

10

7 22

6 19

2 17

14 28

11 25

8 22

6 20

10

8

Zielone

13

10

17

7 22

6 19

2 17

14 28

11 25

8 22

6 20

17

15

Popiół

13

10

17

22

19

17

14

11

8

6

17

Gabaryty
Segregacja

3

22

Oddzielny harmonogram

15
15

Zmieszane

8

4

11

8 23

7 20

3 17

1 15 29

12 26

9 23

7 21

14

9

Zielone

14

11

18

8 23

7 20

3 17

1 15 29

12 26

9 23

7 21

14

16

Popiół

14

11

18

23

20

17

15

12

9

7

14

Gabaryty

4

23

16
16

Oddzielny harmonogram

Zmieszane

17

14

21

9 25

9 23

6 20

4 18

13 29

12 26

10 24

21

19

Zielone

24

21

28

9 25

9 23

6 20

4 18

13 29

12 26

10 24

28

19

Popiół

24

21

28

25

23

20

18

13

12

10

28

19

28

26

28

Oddzielny harmonogram

Zmieszane

18

15

22

11 26

10 24

7 21

5 19

2 16

13 27

11 25

22

Zielone

25

22

29

11 26

10 24

7 21

5 19

2 16

13 27

11 25

29

27

Popiół

25

22

29

26

24

21

19

16

13

11

29

20

Gabaryty

29

27

20

29

Oddzielny harmonogram
3 17 31

Zmieszane

19

16

23

12 27

11 25

7 22

6 20

14 28

12 26

23

21

Zielone

28

23

30

12 27

11 25

7 22

6 20

3 17 31

14 28

12 26

30

28

Popiół

28

23

30

12

11

22

20

31

28

26

30

28

Gabaryty

30

28

30

Oddzielny harmonogram

Segregacja
Zmieszane

20

17

24

13 28

12 26

9 23

7 21

4 18

1 15 29

13 27

24

22

Zielone

27

24

31

13 28

12 26

9 23

7 21

4 18

1 15 29

13 27

24

29

Popiół

27

24

31

13

12

9

7

4

1

13

24

22

Gabaryty

31

29

Zmieszane

1

Oddzielny harmonogram

Segregacja
TURCZYN, KLEPACZE II: Akacjowa, Brzozowa, Ciepła, Czaplińska, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Myśliwska, Nadrzeczna, Niewodnicka, Olchowa, Polna, Promienna, Słoneczna,
Sosnowa, Stawowa, Strzelecka, Studzienna, Świerkowa, Wierzbowa;

14

Oddzielny harmonogram

Segregacja

IZBISZCZE, KONOWAŁY, KRUSZEWO, ŚLIWNO, PAŃKI, ROGOWO-KOLONIA

13
13

Zmieszane

Segregacja

KLEPACZE I: Cicha, Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, Krótka, ks. Grzybowskiego, Letnia, Łagodna, Łąkowa,
Mokra, Piaskowa, Pogodna, Poprzeczna, Prosta, Przejazd, Równoległa, Spokojna, Sucha, Wąska, Wiosenna,
Wodociągowa, Zagórna, Zaułek, Żwirowa

12

Oddzielny harmonogram

Segregacja

Gabaryty

RUSZCZANY, ROGÓWEK, ROGOWO-MAJĄTEK, ROGOWO, CHOROSZCZ II: Bobrowa, Bociania, Dominikańska, Kolonia
Gaj, Kościukowska, Lisia, Ogrodowa, Piaskowa, Sarnia, Szkolna, Torfowa, Zamkowa, Zielona, Żwirowa

XII

28

Segregacja
BARSZCZEWO, CZAPLINO, GAJOWNIKI, MIŃCE, OGRODNIKI, ZACZERLANY, KOŚCIUKI

XI

10

Segregacja

BABINO, ZŁOTORIA,Choroszcz III: Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Henryka Sienkiewicza,
im. dr Zygmunta Brodowicza, Jana Klemensa Branickiego, Ksawerego Markowskiego, Legionowa, Mieczysława
Sarosieka, Narwiańska, Pałacowa, Rybacka, Słoneczna, Spławikowa, Sybiraków, Tykocińska, Warszawska, Wędkarska,
Wodociągowa, Wojska Polskiego, Żółtkowska

X

31

Gabaryty

POROSŁY, POROSŁY-KOLONIA

IX

Zielone

Segregacja
OLISZKI, SIENKIEWICZE, CHOROSZCZ V ul: Stefana Mikołaja Paca, Wiatrakowa, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III

VIII

Zmieszane

Gabaryty
DZIKIE, DZIKIE-KOLONIA, ŻÓŁTKI, ŻÓŁTKI KOLONIA, CHOROSZCZ I: Adama Mickiewicza, Aleksandra Chodkiewicza,
Białostocka, Chmielna, Dzika, Franciszka Karpińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Józefa Kalinowskiego, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kruszewska, Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, ks. Franciszka Pieściuka, Leśna, Łąkowa, Podleśna, Romualda Traugu�a, Sosnowa, Spokojna, Stefana
Żeromskiego, Szyszkowizna, Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa, Władysława Raginisa, Zaczerlańska, RUSZCZANY:
nr 70, 71

VII

Oddzielny harmonogram

Segregacja
JERONIKI, ŁYSKI, KRUPNIKI

VI

21

18

25

14 29

13 27

10 24

8 22

5 19

2 16 30

14 28

25

Zielone

28

25

30

14 29

13 27

10 24

8 22

5 19

2 16 30

14 28

25

30

Popiół

28

25

30

29

27

24

22

19

16

14

25

30

Gabaryty

26

30

23

2

Przypadki nienależytego odbioru odpadów prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:
Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. tel.: 85 713 22 09 lub do ﬁrmy Koma Białystok Sp. z o.o. (85 307 03 03)
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MIŃCE, OGRODNIKI, IZBISZCZE, KONOWAŁY
Tworzywa sztuczne i metale: 3.I 1.II 1.III 1.IV 4.V 1.VI 4.VII 1.VIII 5.IX 3.X 2.XI 1.XII
Papier: 3.I 1.II 1.III 1.IV 4.V 1.VI 4.VII 1.VIII 5.IX 3.X 2.XI 1.XII
Szkło: 3.I 1.II 1.III 1.IV 4.V 1.VI 4.VII 1.VIII 5.IX 3.X 2.XI 1.XII
KRUSZEWO, ŚLIWNO, PAŃKI
Tworzywa sztuczne i metale: 4.I 2.II 2.III 4.IV 5.V 2.VI 5.VII 2.VIII 6.IX 4.X 3.XI 2.XII
Papier: 4.I 2.II 2.III 4.IV 5.V 2.VI 5.VII 2.VIII 6.IX 4.X 3.XI 2.XII
Szkło: 4.I 2.II 2.III 4.IV 5.V 2.VI 5.VII 2.VIII 6.IX 4.X 3.XI 2.XII
CHOROSZCZ I : Baczyńskiego, Kalinowskiego, Białostocka, Chodkiewicza, Chmielna, Dzika, Karpińskiego, Kraszewskiego, Kościuszki, Kruszewska, Łąkowa,
Mickiewicza, Paderewskiego, Pieściuka, Piłsudskiego, Podleśna, Raginisa, Szyszkowizna, Traugu a, Wyszyńskiego, Zaczerlańska, Żeromskiego RUSZCZANY: nr
70, 71
Tworzywa sztuczne i metale: 10.I 4.II 4.III 6.IV 9.V 6.VI 7.VII 4VIII 8.IX 6.X 7.XI 6.XII
Papier: 10.I 4.II 4.III 6.IV 9.V 6.VI 7.VII 4VIII 8.IX 6.X 7.XI 6.XII
Szkło: 10.I 4.II 4.III 6.IV 9.V 6.VI 7.VII 4VIII 8.IX 6.X 7.XI 6.XII
CHOROSZCZ II : Bobrowa, Bociania, Dominikańska, Kolonia Gaj, Kościukowska, Lisia, Ogrodowa, Piaskowa, Sarnia, Szkolna, Torfowa, Zielona, Zamkowa,
Żwirowa RUSZCZANY: nr 40, 40A, 41
Tworzywa sztuczne i metale: 11.I 7.II 7.III 7.IV 10.V 7.VI 8.VII 5.VIII 9.IX 7.X 8.XI 7.XII
Papier: 11.I 7.II 7.III 7.IV 10.V 7.VI 8.VII 5.VIII 9.IX 7.X 8.XI 7.XII
Szkło: 11.I 7.II 7.III 7.IV 10.V 7.VI 8.VII 5.VIII 9.IX 7.X 8.XI 7.XII
CHOROSZCZ III : Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Bat. Chłopskich, Branickiego, Legionowa, Markowskiego, Narwiańska, Rybacka, Sarosieka, Sienkiewicza,
Słoneczna, Spławikowa, Tykocińska, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Woj. Polskiego
Tworzywa sztuczne i metale: 12.I 8.II 8.III 8.IV 11.V 8.VI 11.VII 8.VIII 12.IX 10.X 9.XI 8.XII
Papier: 12.I 8.II 8.III 8.IV 11.V 8.VI 11.VII 8.VIII 12.IX 10.X 9.XI 8.XII
Szkło: 12.I 8.II 8.III 8.IV 11.V 8.VI 11.VII 8.VIII 12.IX 10.X 9.XI 8.XII
CHOROSZCZ IV : 3 Maja, Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Klonowa, Konwaliowa, Lipowa, Powstania Styczniowego, Różana, Rumiankowa, Rynek, 11 Listopada,
Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, Świerkowa CHOROSZCZ V : Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Wiatrakowa, Paca S.M. ,
Tworzywa sztuczne i metale: 13.I 9.II 9.III 11.IV 12.V 9.VI 12.VII 9.VIII 13.IX 11.X 10.XI 9.XII
Papier: 13.I 9.II 9.III 11.IV 12.V 9.VI 12.VII 9.VIII 13.IX 11.X 10.XI 9.XII
Szkło: 13.I 9.II 9.III 11.IV 12.V 9.VI 12.VII 9.VIII 13.IX 11.X 10.XI 9.XII
KRUPNIKI
Tworzywa sztuczne i metale: 5.I 3.II 3.III 5.IV 6.V 3.VI 6.VII 3.VIII 7.IX 5.X 4.XI 5.XII
Papier: 5.I 3.II 3.III 5.IV 6.V 3.VI 6.VII 3.VIII 7.IX 5.X 4.XI 5.XII
Szkło: 5.I 3.II 3.III 5.IV 6.V 3.VI 6.VII 3.VIII 7.IX 5.X 4.XI 5.XII
OLISZKI, BARSZCZEWO
Tworzywa sztuczne i metale: 14.I 10.II 10.III 12.IV 13.V 10.VI 13.VII 10.VIII 14.IX 12.X 14.XI 12.XII
Papier: 14.I 10.II 10.III 12.IV 13.V 10.VI 13.VII 10.VIII 14.IX 12.X 14.XI 12.XII
Szkło: 14.I 10.II 10.III 12.IV 13.V 10.VI 13.VII 10.VIII 14.IX 12.X 14.XI 12.XII
DZIKIE, DZIKIE-KOLONIA, ŻÓŁTKI, ŻÓŁTKI-KOLONIA
Tworzywa sztuczne i metale: 17.I 11.II 11.III 13.IV 16.V 13.VI 14.VII 11.VIII 15.IX 13.X 15.XI 13.XII
Papier: 17.I 11.II 11.III 13.IV 16.V 13.VI 14.VII 11.VIII 15.IX 13.X 15.XI 13.XII
Szkło: 17.I 11.II 11.III 13.IV 16.V 13.VI 14.VII 11.VIII 15.IX 13.X 15.XI 13.XII
RUSZCZANY, ROGÓWEK, ROGOWO-MAJĄTEK, ROGOWO-KOLONIA, ROGOWO
Tworzywa sztuczne i metale: 18.I 14.II 14.III 14.IV 17.V 14.VI 15.VII 12.VIII 16.IX 14.X 16.XI 14.XII
Papier: 18.I 14.II 14.III 14.IV 17.V 14.VI 15.VII 12.VIII 16.IX 14.X 16.XI 14.XII
Szkło: 18.I 14.II 14.III 14.IV 17.V 14.VI 15.VII 12.VIII 16.IX 14.X 16.XI 14.XII
POROSŁY
Tworzywa sztuczne i metale: 21.I 17.II 17.III 20.IV 20.V 20.VI 20.VII 18.VIII 21.IX 19.X 21.XI 19.XII
Papier: 21.I 17.II 17.III 20.IV 20.V 20.VI 20.VII 18.VIII 21.IX 19.X 21.XI 19.XII
Szkło: 22.I 18.II 18.III 21.IV 23.V 21.VI 21.VII 19.VIII 22.IX 20.X 22.XI 20.XII
BABINO, ZŁOTORIA,
Tworzywa sztuczne i metale: 19.I 15.II 15.III 15.IV 18.V 15.VI 18.VII 16.VIII 19.IX 17.X 17.XI 15.XII
Papier: 19.I 15.II 15.III 15.IV 18.V 15.VI 18.VII 16.VIII 19.IX 17.X 17.XI 15.XII
Szkło: 19.I 15.II 15.III 15.IV 18.V 15.VI 18.VII 16.VIII 19.IX 17.X 17.XI 15.XII
SIENKIEWICZE, KOŚCIUKI, ZACZERLANY
Tworzywa sztuczne i metale: 20.I 16.II 16.III 19.IV 19.V 17.VI 19.VII 17.VIII 20.IX 18.X 18.XI 16.XII
Papier: 20.I 16.II 16.III 19.IV 19.V 17.VI 19.VII 17.VIII 20.IX 18.X 18.XI 16.XII
Szkło: 20.I 16.II 16.III 19.IV 19.V 17.VI 19.VII 17.VIII 20.IX 18.X 18.XI 16.XII
JERONIKI, CZAPLINO, GAJOWNIKI,
Tworzywa sztuczne i metale: 24.I 21.II 21.III 22.IV 24.V 22.VI 22.VII 22.VIII 23.IX 21.X 23.XI 21.XII
Papier: 24.I 21.II 21.III 22.IV 24.V 22.VI 22.VII 22.VIII 23.IX 21.X 23.XI 21.XII
Szkło: 24.I 21.II 21.III 22.IV 24.V 22.VI 22.VII 22.VIII 23.IX 21.X 23.XI 21.XII
POROSŁY-KOLONIA, ŁYSKI,
Tworzywa sztuczne i metale: 25.I 22.II 22.III 25.IV 25.V 23.VI 25.VII 23.VIII 26.IX 24.X 24.XI 22.XII
Papier: 25.I 22.II 22.III 25.IV 25.V 23.VI 25.VII 23.VIII 26.IX 24.X 24.XI 22.XII
Szkło: 25.I 22.II 22.III 25.IV 25.V 23.VI 25.VII 23.VIII 26.IX 24.X 24.XI 22.XII
TURCZYN, KLEPACZE II : Akacjowa, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Niewodnicka, Polna, Czaplińska,
Słoneczna, Ciepła, Promienna, Myśliwska, Nadrzeczna, Stawowa, Studzienna, Wierzbowa, Olchowa, Świerkowa, Sosnowa, Brzozowa
Tworzywa sztuczne i metale: 26.I 23.II 23.III 26.IV 26.V 24.VI 26.VII 24.VIII 27.IX 25.X 25.XI 23.XII
Papier: 26.I 23.II 23.III 26.IV 26.V 24.VI 26.VII 24.VIII 27.IX 25.X 25.XI 23.XII
Szkło: 27.I 24.II 24.III 27.IV 27.V 27.VI 27.VII 25.VIII 28.IX 26.X 28.XI 28.XII
KLEPACZE I : Spokojna, Sucha, Wąska, Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek, Żwirowa, Cicha, Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, Grzybowskiego,
Krótka, Letnia, Łagodna, Mokra, Piaskowa, Poprzeczna, Prosta, Przejazd, Równoległa
Tworzywa sztuczne i metale: 28.I 25.II 25.III 28.IV 30.V 28.VI 28.VII 26.VIII 29.IX 27.X 29.XI 29.XII
Papier: 28.I 25.II 25.III 28.IV 30.V 28.VI 28.VII 26.VIII 29.IX 27.X 29.XI 29.XII
Szkło: 31.I 28.II 28.III 29.IV 31.V 29.VI 29.VII 29.VIII 30.IX 28.X 30.XI 30.XII
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Licealiada Strzelecka
– sukces absolwentów SP Choroszcz
Podczas X Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „Złota Tarcza” (10.11.2021),
najlepszymi wśród chłopców okazali się byli uczniowie Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.
Tekst: Piotr Waczyński
Kacper Marciniak zajął 1. miejsce, a 2. Lokatę – z takim samym wynikiem – zdobył
Piotr Kosakowski. Obaj umiejętności
strzeleckie doskonalą od VII klasy szkoły
podstawowej i nadal trenują na strzelnicy
pneumatycznej Stowarzyszenia Pamięć
i Tożsamość „Skała”, działającej przy SP
Choroszcz. Najlepszą zawodniczką wśród
dziewcząt, z najlepszym wynikiem wśród
wszystkich zawodników, została Emilia
Malinowska – zawodniczka z Białegostoku, która także od kilku lat trenuje
i uczestniczy w zawodach organizowanych na strzelnicy w Choroszczy.

Cała trójka podczas X Liceliady Strzeleckiej korzystała z karabinów zakupionych
przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość
„Skała”, przy znaczącym wsparciu finansowym burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego.
W imieniu Stowarzyszenia i wszystkich
zawodników trenujących strzelectwo w Choroszczy, dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Choroszczy – Ewie Zawistowskiej za możliwość realizowania
swoich pasji strzeleckich na terenie szkoły.
Obiecujemy rozsławiać imię szkoły i naszej gminy, osiągając coraz lepsze wyniki.

LZS Choroszcz wicemistrzem
powiatu i województwa!
Po zakończeniu rozgrywek Ligi Gminnej, najlepsze zespoły z naszej gminy
tradycyjnie uczestniczyły w Mistrzostwach Powiatu Białostockiego,
a w dalszej kolejności – w Mistrzostwach Województwa LZS.
Tekst i fot.: JD
Niestety, z uczestnictwa w rozgrywkach
powiatowych, z powodów osłabień kadrowych, zrezygnował tegoroczny mistrz naszej ligi gminnej – LZS Izbiszcze. Gminę
Choroszcz reprezentowała więc tylko jedna drużyna: LZS Choroszcz, która wywalczyła 2. miejsce, przegrywając w rozegranym w Choroszczy finale z LZS Grabówka
1:3.

Oba zespoły spotkały się ponownie tydzień później – na turnieju w Dobrzyniówce, również w finale, tyle że był to już
finał Mistrzostw Województwa Ludowych
Zespołów Sportowych. Tym razem LZS
Choroszcz był bliższy wygranej, gdyż do
przerwy prowadził 2:0. Niestety, w drugiej
połowie rywale doprowadzili do remisu
2:2, a konkurs rzutów karnych ostatecznie
wygrali 3:1.

Puchar Ligi Gminnej dla Izbiszcz
Już po raz 20., po zakończeniu zmagań ligowych, w naszej gminie odbyły się
rozgrywki Pucharu Ligi. W tegorocznej edycji wystartowało pięć drużyn,
które najpierw rywalizowały systemem „każdy z każdym”,
a następnie dwie najlepsze spotkały się w finale.
Tekst: JD
W pierwszej fazie zaskoczeniem była słaba
postawa obrońców trofeum sprzed roku
– drużyny Fuzji Klepacze, która przegrała
wszystkie mecze. Natomiast niespodziankę – „na plus” sprawiła drużyna Yellow
City Żółtki, która w lidze uplasowała się
dopiero na 7. miejscu. Zawodnicy z Żółtek, którzy już w rundzie rewanżowej ligi
pokazali się z dobrej strony w rozgrywkach pucharowych, w pokonanym polu
zostawili Fuzję Klepacze (4:1), LZS Zaczerlany (2:1) i – co było największą niespodzianką – w decydującym o awansie
do finału meczu LZS Choroszcz (4:0).
Jedyną porażkę w grupie zespół z Żółtek
poniósł z niepokonanymi Izbiszczami
(2:5). Oba zespoły spotkały się jeszcze raz
w wielkim finale, rozegranym 14.11.2021 r.
– po raz pierwszy na boisku w Łyskach.
Tu jednak niespodzianki nie było i faworyzowani gracze z Izbiszcz pewnie wygrali

5:0, triumfując w rozgrywkach już po raz
siódmy.
Najlepszym zawodnikiem meczu finałowego został Krystian Sokół z Izbiszcz.
Po meczu finałowym Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wręczył także zalegle statuetki dla najlepszych zawodników
Ligi Gminnej 2021, wyłonionych z rankingu sędziów.
Najlepszym zawodnikiem Ligi został Wojciech Brzeziński z Zaczerlan, najlepszym
bramkarzem: Marcin Samojłowicz z Lambady, najlepsi obrońcy to – ofensywnie
broniący: Łukasz Grodzki z Żółtek i Tomasz Półkośnik z Zaczerlan, zaś tytuł
króla strzelców, już po raz kolejny, wywalczył Rafał Olsiewicz z Izbiszcz.
W klasyfikacji Fair Play specjalną nagrodę odebrał zespół Yellow City Żółtki.

Końcówka sezonu
w „Narwi” Choroszcz
Walczący o powrót do Klasy Okręgowej piłkarze „Narwi” Choroszcz w ostatnim meczu rundy jesiennej ulegli „Koronie” Dobrzyniewo 3:4.
Mecz był ciekawy z uwagi na fakt, iż w drużynie „Korony” zagrało
aż sześciu graczy z Choroszczy, którzy jeszcze wiosną grali w „Narwi”.
Tekst: JD
Po pierwszych 30 minutach wydawało
się, że „Narew” zdominuje rywala, prowadząc już 3:0, jednak niesieni dopingiem swoich kibiców i zdeterminowani
chęcią udowodnienia swojej wartości
rywale, odwrócili losy meczu, strzelając
cztery gole.

Po tej porażce, na półmetku rozgrywek
klasy A, „Narew” plasuje się na 4. miejscu, ze sporą stratą do liderującego zespołu rezerw – ŁKS Łomża.

Szabla Hetmana Branickiego dla Supraśla
12 grudnia już po raz 24. rozegrano w Choroszczy Szachowy Turniej o Szablę
Hetmana Branickiego. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn. Najlepszy okazał się
zespół z Supraśla, w składzie ze świeżo mianowanym mistrzem FIDE – Iwo Karolczukiem oraz Andrzejem Jurewiczem, Sewerynem Kamińskim i Wiktorią Kamińską.

Tekst: JD
Trzej pierwsi okazali się najlepsi na swoich szachownicach. Rywalizacja w Letniej
Rezydencji Branickich do końca była niezwykle wyrównana. Szachiści z Supraśla zdobyli tyle samo punktów (7), co zespół
z Gródka (złożony też z graczy z Michałowa i Wasilkowa), a o ich ostatecznym
triumfie zadecydowała różnica zaledwie
1,5 małych punktów. Rzutem na taśmę
na podium wskoczył zespół z Choroszczy,
wygrywając w ostatnim meczu z obrońcą tytułu sprzed roku – Wasilkowem 3:1.
Dwa zespoły z tej miejscowości tym razem
zajęły 4. i 5. miejsce. Drużyna Choroszczy
przegrała z Gródkiem i Supraślem po 1:3,
zremisowała 2:2 z Wasilkowem II i wygrała z Wasilkowem I 3:1, grając w składzie:
Łukasz Piłka, Adam Śliwowski, Franciszek Krysiewicz i Kinga Chomicka – która była najlepsza w kategorii kobiet.

Po zakończeniu zmagań drużynowych
odbył się indywidualny Turniej w Grze
Błyskawicznej (3 min + 2 sek.). Triumfował w nim Iwo Karolczuk (Supraśl)
przed Karolem Milewskim z Wasilkowa
i Maciejem Jaroszewiczem z Gródka.
Z naszej gminy najlepiej zaprezentował
się Łukasz Piłka, który był 4., a najlepsza
wśród kobiet – Kinga Chomicka zajęła
7. miejsce. Ponadto Adam Śliwowski był
8., Zofia Krysiewicz – 13., Łukasz Krysiewicz – 14., organizator turnieju Jacek
Dąbrowski – 15., a Franciszek Krysiewicz – 16.
Kolejny jubileuszowy – 25. Szachowy
Turniej o Szablę Hetmana Branickiego
już za rok.
Zapraszamy!

„Rajkom” walczy w PLP
Drużyna „Rajkom” Choroszcz, która już od kilku sezonów z powodów kadrowych
nie uczestniczy w rozgrywkach Ligi Gminnej, nie rezygnuje jednak ze swojej
działalności i, na razie pod nazwą „Bastrada Pub Rajkom Choroszcz”,
reprezentuje naszą gminę w regionalnych rozgrywkach na mniejszych boiskach.

Tekst: JD
Wcześniej zespół uczestniczył w Białostockiej Lidze Sportu w rozgrywkach, a od
tego sezonu – w nowo powstałych rozgrywkach Podlaskiej Ligi Piłkarskiej zespołów 6-osobowych (na orliku) oraz

5-osobowych (w hali). Rajkomowcy po
letnich rozgrywkach zostali zakwalifikowani na drugi poziom PLP. Po czterech
kolejkach II ligi mają na koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki (stan na 12.12.2021 r.).
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Uroczyste podsumowanie Retro Ligi i wygrana w Pucharze Niepodległości
Uczestniczący po raz pierwszy w ogólnopolskich rozgrywkach Retro Ligi, zrekonstruowany przez Stowarzyszenie LZS „Korona” Choroszcz,
zespół przedwojennego Strzelca Białystok wywalczył tytuł Mistrza Polski Retro Ligi.
Tekst i fot.: JD
struowaną drużyną WKS 42. pp Białystok,
która w 1920 r. dała początek Jagiellonii.
Mistrzowie Polski z Choroszczy okazali
się lepsi, wygrywając pojedynek 4:2, tym
samym zdobywając Przechodni Puchar,
który będzie rozgrywany przy okazji Święta
Niepodległości i rocznicy wyzwolenia Choroszczy (19.02.2022 r.).

Z tej okazji na ulicach Choroszczy odbyła
się wyjątkowa Mistrzowska Parada: zawodnicy, z flagami Choroszczy i triumfalnym śpiewem, zaprezentowali się mieszkańcom, jadąc przedwojenną bryczką,
ubrani w retrostrojach. Wieczorem zaś,
w remizie OSP Choroszcz, odbyło się uroczyste spotkanie z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim i sponsorami.
Spotkanie było okazją do podziękowania
darczyńcom za wsparcie i pomoc.

Przypomnijmy: zespół Strzelca wygrał
w Retro Lidze kolejno z: Lechją Lwów
z Dzierżoniowa (6:0), „WKS Grodno” Kozienice (5:4), 10. PP Łowicz (7:1), Śmigłym
Wilno z Warszawy (17:0), WKS Kutno
(2:1), Hakoachem Będzin (5:3), a przegrał
tylko jeden mecz z Czarnymi Lwów z Wałbrzycha (4:7), wyprzedzając na podium
Czarnych i Lechję.

Ponadto zawodnik Strzelca – Rafał Fiesiak z dorobkiem 10 goli wywalczył (ex
aequo z zawodnikiem z Będzina) tytuł
Króla Strzelców, zaś Kewin Kajewski – za
godną postawę – otrzymał specjalną nagrodę Fair Play.
Na zakończenie tegorocznej retroprzygody w Dniu Niepodległości, 11 listopada, o godzinie 11.11, Strzelec rozegrał na
stadionie w Choroszczy mecz ze zrekon-

Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej
14 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbył się Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej,
w kategorii „trójek”. Imprezę swoim patronatem objął Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Tekst i fot.: SP Choroszcz
W turnieju wzięły udział uczennice
z trzech szkół: SP nr 9 oraz SP nr 26 w Białymstoku i nasze siatkarki z klasy 5d.
Dziewczyny rywalizowały w dwóch grupach, po 6 zespołów w systemie „każdy
z każdym”. Łącznie walczyło 12 drużyn.
Gra siatkarek była bardzo emocjonująca,
a kibice wspierali swoich faworytów.
Po wyrównanych pojedynkach finałowych,
miejsca na podium wywalczyły:
I miejsce – SP nr 26 zespół I

II miejsce – SP Choroszcz zespół I w składzie: Sandra Siemieniuk, Olga Chrzanowska, Zuzia Matyszewska
III miejsce – SP nr 9 zespół IV
Poza podium, na IV miejscu uplasowały
się choroszczanki z zespołu III: Zosia Mazurczuk, Madzia Pęza, Sabinka Bereziecka.
To bardzo dobry debiut naszych najmłodszych siatkarek!
Gratulujemy!

Nasze strony internetowe
i portale społecznościowe
M-GCKiS w Choroszczy
www.kultura.choroszcz.pl
facebook.com/mgckis.choroszcz
instagram.com/mgckis_choroszcz
tiktok.com/@mgckis
youtube.com/user/MGCentrumKultury

Siatkarki z SP Choroszcz
Mistrzyniami Powiatu Białostockiego
8 grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w piłce siatkowej,
w kategorii „czwórek”. Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Choroszczy reprezentowały uczennice klasy 7f, z rocznika 2009.

Tekst i fot.: SP Choroszcz
W mistrzostwach powiatu rywalizowały
trzy szkoły: SP Wasilków, SP Tykocin, SP
Choroszcz. Każdą szkołę reprezentowały
dwie drużyny. Wynik dwóch drużyn stanowił o zwycięstwie lub przegranej. Dwie
drużyny z Choroszczy wygrały wszystkie
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mecze i uplasowały się na I miejscu. Daje
to awans do etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się w lutym 2022 roku.
Zespół 1. grał w składzie: Wiktoria Tołoczko, Maja Orłowska, Lena Zabielska, Iza
Popławska,

Biblioteka Publiczna w Choroszczy
www.biblioteka.choroszcz.pl
www.facebook.com/bibliotekachoroszcz
Stadion Miejski w Choroszczy
facebook.com/stadionchoroszcz
Imprezy
Jarmark Dominikański w Choroszczy
www.jarmark.choroszcz.pl
facebook.com/JarmarkChoroszcz

Zespół 2. grał w składzie: Milena Waszczuk, Wiktoria Tryskuć, Agata Jeromin,
Iza Mróz.

Dzień Ogórka w Kruszewie
www.facebook.com/DzienOgorka

Gratulacje Dziewczyny!
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