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Robert Wardziński wybrany na burmistrza Choroszczy
W II turze wyborów samorządowych mieszkańcy gminy Choroszcz licznie wzięli udział w
głosowaniu. Z 11453 uprawnionych osób z prawa głosowania skorzystało 42,1%, czyli
4823 mieszkańców. Na Roberta Wardzińskiego (na fot. po lewej) zagłosowało 3648
osób, czyli aż 76,2% osób biorących udział w głosowaniu i oddających ważny głos. Na
Jerzego Ułanowicza zagłosowało 1141 osób, czyli 23,8% głosujących. Bardzo niewiele
było głosów nieważnych, bo zaledwie 0,7% – tj. 34 głosy.
Pierwsza część sesji rozpoczętej w poniedziałek 8 grudnia w nowo wyremontowanej auli
w gmachu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury upłynęła pod znakiem ślubowania nowo
wybranego burmistrza Choroszczy. „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy
Choroszcz, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzone mi obowiązki
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy
Choroszcz. Tak mi dopomóż Bóg” – te słowa zaprzysiężenia złożył uroczyście Robert
Wardziński.
Obok licznych listownych gratulacji na sesji burmistrzowi VII kadencji gratulował poseł na
sejm RP Damian Raczkowski. Zaznaczał przy tym, że potrzeba lat na realizację planów
przedstawionych w kampanii wyborczej, a budżet jest skromny, podkreślał przy tym, że
nadchodzące lata będą ostatnimi z tak dużym unijnym wsparciem do zdobycia. Wyraził też
nadzieję, że nowy burmistrz będzie współpracował z największym lokalnym pracodawcą –
szpitalem.
Dokończenie na stronie 2.

Pogody ducha, zdrowia, rodzinnego szczęścia
i realizacji marzeń w Nowym 2015 Roku oraz
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze
sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy
Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu
życzy Robert Wardziński życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych
Burmistrz Choroszczy
wyzwań.
Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

Wszystkim szanownym Czytelnikom z racji
zbliżających się Świat Narodzenia Pańskiego i
Święta Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczynającej
nieznany nam jeszcze Nowy Rok 2015 życzę:
niezachwianej pewności w miłość Stwórcy nad
każdym konkretnym człowiekiem i ufnego
powierzania Bogu swej przyszłości. W każdym
kolejnym dniu naszej codzienności niech nie
zabraknie wielu okazji do uśmiechu, życzliwości i
dobrego słowa.
Z serdeczna modlitwą w imieniu wszystkich
kapłanów katolickiej parafii ks. prob. Leszek Struk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać
Wszystkim życzenia Bożego błogosławieństwa,
spokoju i pomyślności, a Nowy Rok niech będzie
pełen szczęścia i radości.
ks. prot. Andrzej Bołbot
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku
pełnych szczęścia, zdrowia i dobrych wiadomości
życzą Redakcja „Gazety w Choroszczy” i Wydawca Miejsko-Gminne Centrum Kultury

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Choroszczy już 11 stycznia 2014
Jak co roku w niedzielę 11 stycznia 2014 na ulicach całej Polski i w wielu miejscach
zagranicą pojawią się wolontariusze z kolorowymi puszkami kwestujący na rzecz
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane podczas 23 Finału
zostaną przeznaczone na „Podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów”. Kwestujących wolontariuszy nie zabraknie również na terenie Choroszczy.
W dniu kwesty będzie można odwiedzać Centrum Kultury w Choroszczy. Będą tam
odbywały się projekcje koncertów przez cały czas trwania zbiórki. Ponadto będzie
możliwość porozmawiania z wolontariuszami oraz nabycia ciekawych gadżetów Fundacji
WOŚP. Finał zostanie wsparty również przez sportowców, którzy wezmą udział
w WOŚPowym turnieju piłkarskim organizowanym przez Jacka Dąbrowskiego.
Zapraszamy do udziału w tej szczytnej akcji, która odbędzie się w wielu miejscach na
całym świecie. Pokażmy, że mieszkańcy gminy Choroszcz mają otwarte serca
i wspomóżmy dzieci oraz seniorów. Każdy, choćby symboliczny datek do puszki ma
wielkie znaczenie. Nie pozostawajmy obojętni i dołóżmy cegiełkę do tej wielkiej
inicjatywy wspierającej dzieciaki i seniorów.
Spotkajmy się 11 stycznia. Do zobaczenia! Sztab WOŚP Choroszcz
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TA Ń C Z Y M Y D L A K A R O L I N Y
C h a r y t a t y w n y m a r a t o n Z U M B Y
O b o w i ą z k o w o : s t r ó j s p o r t o w y, m e g a w y g o d n e b u t y,
n r p e s e l , b u t e l k a w o d y i o c z y w i ś c i e d o b r y h u m o r.
Gwarantujemy: świetną zabawę, wspaniałych instruktorów i prezenty dla najbardziej
wytrwałych. Już w niedziele tańczymy i zarażamy pomaganiem.
Wszystko dla Karoliny :)
Organizatorka: Anna Oksztulska
Cała pomoc uzyskana podczas maratonu zostanie przekazana na rehabilitacje Karoliny.
ZAPRASZAMY :)

ŚLUSARSTWO
KONOWAŁY 26

Radni Rady Miejskiej VII kadencji. Stoją od lewej: Tomasz Kraśnicki, Jacek Dąbrowski, Jacek Karol
Jaroszewicz, Wioletta Kowieska, Ireneusz Jabłoński, Piotr Siemieniuk, Izabela Jeniec-Kardasz, Andrzej
Kościuczyk, Marian Kosakowski. Siedzą od lewej: Piotr Paweł Dojlida, Barbara Walesiuk, Beata Marlena
Jeżerys, Jacek Jasiński, Grzegorz Wacław Gereluk, Piotr Tymiński.
W poniedziałek 1 grudnia wraz z nowym miesiącem rozpoczęła
się VII kadencja Rady Miejskiej w Choroszczy. O 13:00 w remizie
choroskiej OSP zebrali się radni elekci, Jerzy Ułanowicz –
burmistrz VI kadencji, Robert Wardziński – burmistrz elekt,
Miejska Komisja Wyborcza, sołtysi, mieszkańcy gminy
i przedstawiciele mediów lokalnych, w tym „Gazety
w Choroszczy”.
Uroczyste obrady otworzył i przez większą część sesji prowadził
przewodniczący senior – Grzegorz Wacław Gereluk. W toku
szybkich i sprawnie przeprowadzonych obrad na przewodniczącą
Rady Miejskiej została wybrana Beata Marlena Jeżerys.
Przewodnicząca podziękowała za wybór i zaufanie, dodała też:
„(…) dołożę wszelkich starań, żeby tę (…) funkcję pełnić jak

najbardziej godnie, rzetelnie i uczciwie. I liczę na współpracę w
ramach Rady, szeroką współpracę dla dobra i rozwoju całej gminy i
wszystkich mieszkańców”.
Nim nastąpił wybór przewodniczącej radni otrzymali z rąk Teresy
Lenczewskiej – przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej
zaświadczenia o wyborze oraz dokonali ślubowania wg brzmienia
roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”. Radni odpowiadali „Ślubuję”, w większości dodawali
też „Tak mi dopomóż Bóg”. Fotorelacja z wydarzenia i skrót filmowy
z sesji na stronie gazeta.choroszcz.pl.
WJC
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Robert Wardziński wybrany
na burmistrza Choroszczy

cd. ze strony 1.

Jerzy Ułanowicz, ustępujący z urzędu burmistrz VI kadencji mówił:
„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tu obecnym i nie
tylko, wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Choroszcz za to, że mnie
prawie przez 20 lat darzyli zaufaniem. Za to dzisiaj (…) bardzo serdecznie i
mocno dziękuję”. Podkreślił, że pełnienie funkcji burmistrza przez siebie
uważa za zamkniętą kwestię, ale zawodowo chce nadal służyć
doświadczeniem i wiedzą gminie. Pogratulował wszystkim radnym i
burmistrzowi. Wyraził opinię, że Robert Wardziński sobie poradzi i życzył
mu realizacji wszystkich planów, a na zakończenie mowy wręczył album
Władysława Pietruka „Stare jest piękne”. Robert Wardziński wręczył z
kolei poprzednikowi bukiet róż z życzeniami wszelkiej pomyślności.
Wkrótce po zaprzysiężeniu burmistrz Robert Wardziński tak przemawiał:
„Szanowni Radni, Mieszkańcy gminy Choroszcz, Drodzy Państwo!
Z ogromną radością witam Państwa w tak uroczystym dniu, jakim jest
zaprzysiężenie burmistrza miasta i gminy Choroszcz. Tydzień temu
ślubowanie składaliście Wy Państwo, szanowni Radni. Dziś mi przypadł
ten zaszczyt.
Tak, urząd burmistrza to zaszczyt, to obowiązek, to powołanie.
Zaszczyt, bo z dumą chcę reprezentować naszą społeczność przez
najbliższe 4 lata. Obowiązek, bo dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej
wykorzystać umiejętności i kompetencje moje oraz radnych do rozwoju
gminy Choroszcz. Powołanie, bo chcę przyszłość gminy kształtować
celnie, dynamicznie i wspólnie. Wspólnie z Państwem, Radnymi i
Mieszkańcami.
Wszyscy jesteśmy stąd, z tej ziemi, znamy bolączki i potrzeby naszej małej
ojczyzny, a tych jest niemało. Przed nami więc 4 lata intensywnej pracy w
imię potrzebnych zmian. A potrzeba nam wykreślenia nowych, a przede
wszystkim ambitnych, nowoczesnych, innowacyjnych priorytetów
rozwojowych miasta, powodzenia przedsiębiorczości tej w skali makro –
wielkiej, dużej, wielkoprodukcyjnej, ale i też mikro – lokalnej,
jednostkowej.
Potrzeba nam przyśpieszenia w obszarze ochrony środowiska. Jeszcze
większego zintensyfikowania działań w zakresie odnawialnych źródeł
energii, rozsądnego gospodarowania odpadami. Maksymalnego
wykorzystania środków unijnych na ten cel oraz inne cele naszej
działalności.
Potrzeba nam wreszcie naszej, obywatelskiej aktywności, by w pełni
wykorzystać tę daną nam unikatową szansę na rozwój. Przystępując do
wyborów to właśnie hasło – szansa na rozwój – obrałem na myśl
przewodnią sprawowania funkcji burmistrza Choroszczy.
Głęboko wierzę w to, że otwiera się przed nami nowy rozdział historii
naszej gminy Choroszcz. Historii nakreślonej kompetencjami,
dynamizmem, zaangażowaniem. Wykorzystaniem szans na rozwój dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Choroszcz.”
Podział funkcji w Radzie Miejskiej
Oprócz ślubowania burmistrza Choroszczy VII kadencji, w programie II
sesji znalazły się wybory poszczególnych funkcji w Radzie Miejskiej.
Andrzej Kościuczyk został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.
W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Grzegorz Gereluk, Ireneusz
Jabłoński, Tomasz Kraśnicki, Barbara Walesiuk i Marian Kosakowski.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Grzegorza Wacława
Gereluka, a wiceprzewodniczącym tejże komisji został Ireneusz
Jabłoński.
Powołano także dwie komisje stałe.
W skład Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa weszli: Jacek
Jasiński – jako przewodniczący, Izabela Jeniec-Kardasz – jako
wiceprzewodnicząca, Piotr Tymiński, Ireneusz Jabłoński, Barbara
Walesiuk, Andrzej Kościuczyk i Marian Kosakowski.
Do Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych wybrani zostali – Jacek
Dąbrowski – jako przewodniczący, Jacek Karol Jaroszewicz – jako
wiceprzewodniczący, Grzegorz Wacław Gereluk, Piotr Siemieniuk,
Wioletta Kowieska, Piotr Paweł Dojlida i Tomasz Kraśnicki.
Wysokość diet radnych i wynagrodzenia burmistrza
Ustalono także wysokość diet. Wszystkie diety w Radzie Miejskiej VII
kadencji od stycznia 2015 roku będą wypłacane ryczałtowo co miesiąc. Za
nieobecność na sesji dieta będzie zmniejszona o 10%, jednak karne
zmniejszenie diety nie może być w sumie większe niż 20% stawki. W
przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji, wypłacana jest dieta za
najwyższą z funkcji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej będzie otrzymywać 75% kwoty bazowej
zapisanej w budżecie państwa dla osób zajmujących stanowisko
kierownicze w administracji rządowej. Kwota bazowa zapisywana jest
każdorazowo w ustawie budżetowej RP, a w 2014 wynosiła 1766,46 zł.
W i c e p r zewo d n i c z ą c y R a d y M i e j s k i e j o ra z p r zewo d n i c z ą c y
poszczególnych komisji będą otrzymywać 35% przytoczonej powyżej
kwoty bazowej
Zastępcy przewodniczących komisji otrzymywać będą diety w wysokości
30% cytowanej kwoty bazowej, a pozostali radni 25%. Za sesje w grudniu
2014 roku radni otrzymują diety wg starych zasad.
Ustalono również miesięczne wynagrodzenie burmistrza Choroszczy.
Składają się na nie: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny,
dodatek specjalny (30% obu wyżej wymienionych, dodatek za wieloletnią
pracę i nagrody jubileuszowe – ogółem nowy burmistrz będzie zarabiał
miesięcznie 10.730 zł, to jest o 11,3 % (1.370 zł) mniej niż poprzednik,
którego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 12.100 zł.
Budżet i sprawy gospodarcze
Na sesji uchwalono też zmiany w budżecie na rok bieżący. Wysłuchano też
zapytań radnych. Piotr Tymiński pytał w sprawie upływającej 12 grudnia
gwarancji na drogę Choroszcz-Sienkiewicze, pytał też o możliwość
ułożenia dodatkowych progów zwalniających w tym na ul. Branickiego.
Radny Ireneusz Jabłoński zaznaczał, że burmistrz otrzymał zielone światło
i należałoby dokładnie sprawdzić, wykonać audyt, czy pieniądze publiczne
na budowę tej ww. drogi i oczyszczalni przydomowych zostały
prawidłowo wydatkowane. Radna Wioletta Kowieska zaprosiła z kolei na
wernisaż 11 grudnia o 18:00 w białostockich Spodkach wystawy prac
bednarskich Antoniego Jelskiego, klepaczanina i stypendysty Marszałka
Województwa Podlaskiego.
Tak minęła II sesja Rady Miejskiej VII kadencji. W grudniu 2014 radni
zbiorą się jeszcze raz, aby ustalić budżet na rok 2015. Póki co bazują na
projekcie przedstawionym przez burmistrza VI kadencji. Obok wydatków
stałych są w nim przewidziane inwestycje w ramach funduszy sołeckich,
budżetu obywatelskiego (infrastruktura Kominowego Bajora i
kontynuacja modernizacji piętra Centrum Kultury) oraz droga przez
centrum Ruszczan. Blisko 77 tys. w projekcie zapisano na budowę
oświetlenia ulicznego, a 300 tys. na kontynuację wykupu gruntów pod
ulice z dzielonych działek.
W 2015 r. planuje się też spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w
wysokości 5 060 244 zł, z czego 2 771 886 zł stanowi kredyt na
wyprzedzające finansowanie inwestycji, ale to tylko projekt – o tym, jak
będzie wyglądał ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu, zdecydują
radni.
WJC

Wyniki wyborów samorządowych – I tura wyborów burmistrza,
rada miejska, rada powiatowa
W niedzielę 16 listopada Polacy wybierali wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, radnych gminnych, powiatowych i radnych do
sejmików wojewódzkich. Niestety zawiódł system informatyczny
wykorzystywany przez Państwową Komisję Wyborczą i przedstawiający
wizualizację wyborów, dlatego wyniki wyborów podajemy za
protokołami miejskiej i powiatowej komisji wyborczej.

Wybory do Rady Powiatu Białostockiego V kadencji w okręgu nr 4 (gminy
Choroszcz i Turośń Kościelna):

Spośród 16220 uprawnionych do głosowania wyborców w wyborach
wzięło udział 53%, to jest 8739 wyborców. Ważnych głosów oddano 7686,
a głosów nieważnych aż 1049, co stanowi 12% wszystkich wydanych
ważnych kart, a raczej żółtych książeczek do głosowania. Przypomnijmy, że
I tura wyborów burmistrza Choroszczy:
głosem ważnym było zaznaczenie poprzez znak X kratki tylko przy jednym
nazwisku w książeczce. Zaznaczenie w niej większej liczby kandydatów na
Z 11420 uprawnionych wyborców w wyborach udział wzięło 5916 osób, jednej lub wielu listach powodowało nieważność głosu. Jak informowali
z czego 5778 oddało ważne głosy, co stanowi 97% biorących udział po wyborach liczni wyborcy, książeczki z listami kandydatów do powiatu
w głosowaniu. Kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:
i sejmiku województwa nastręczały wielu problemów tak z wyszukaniem
Robert Wardziński – 1893 głosy (32,7 %)
listy, kandydata, jak też z zakreśleniem tylko jednej osoby. Nasi rozmówcy
Jerzy Ułanowicz – 1077 głosów (18,6 %)
podkreślają, że o wiele bardziej przejrzyste do wypełniania są karty
Andrzej Perkowski – 853 głosy (14,7 %)
wyborcze w formie właściwej karty, nawet dużych rozmiarów niż „karty”
Wanda Jankowska – 739 głosów (12,7 %)
w postaci książki. Tyle dygresji, czas na wyniki.
Wioletta Kowieska – 651 głosów (11,2 %)
Antoni Bogdan – 404 głosy (6,9 %)
KW Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 2541 głosów, co przełożyło się na
Leszek Cezary Kulik – 161 głosów (2,7 %)
zdobycie 2 mandatów. Radnymi powiatowymi zostali Jan Bolesław
Perkowski (1057 głosów bezpośrednich) i Marek Żmujdzin (613 głosów
W I turze żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowę ważnie bezpośrednich).
oddanych głosów (wymóg z Kodeksy Wyborczego, Art. 473., § 1), wobec Komitet Wyborczy PSL zdobył 2007 głosów, co pozwoliło uzyskać
czego 30 listopada odbył się II tura wyborów, w której mieszkańcy gminy 1 mandat. Radnym powiatowym został Paweł Kondracki (1349 głosów
wybierali między kandydaturami Jerzego Ułanowicza i Roberta bezpośrednich).
Wardzińskiego.
KWW Nasze Podlasie zdobył 1174 głosy, co pozwoliło uzyskać 1 mandat.
Radnym powiatowym został Antoni Bogdan (315 głosów bezpośrednich).
Do Rady Miejskiej VII kadencji, uzyskując największą liczbę oddanych KW Platforma Obywatelska RP uzyskał 1173 głosy i nie wprowadził
ważnych głosów w okręgu, wybrani zostali:
z okręgu nr 4 radnych do Rady Powiatu.
KWW Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego zyskał poparcie 791
Jacek Dąbrowski (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) z okręgu nr głosów, co nie pozwoliło uzyskać mandatu radnego powiatowego.
1, gdzie uzyskał 193 głosy spośród 373 oddanych ważnych głosów;
Piotr Tymiński (KWW Czas na Zmiany) z okręgu nr 2, gdzie uzyskał 221 Skład nowo wybranej Rady Powiatu Białostockiego
głosów spośród 534 oddanych ważnych głosów;
Z listy Komitety Wyborczego PSL (lista nr 1, głosów ważnych 12328) do
Tomasz Kraśnicki (KWW Jerzy Ułanowicz Zgoda Współpraca Rozwój) rady weszli:
z okręgu nr 3, gdzie uzyskał 124 głosy spośród 271 oddanych ważnych Jan Kaczan (okręg 1)
głosów;
Wojciech Fiłonowicz (okręg 1)
Grzegorz Wacław Gereluk (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) Danuta Maria Bagińska (okręg nr 2)
z okręgu nr 4, gdzie uzyskał 167 głosów spośród 317 oddanych ważnych Antoni Pełkowski (okręg nr 3)
głosów;
Paweł Kondracki (okręg nr 4)
Izabela Jeniec-Kardasz (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) Ryszard Łapiński (okręg nr 5)
z okręgu nr 5, gdzie uzyskała 88 głosów spośród 330 oddanych ważnych Bogusław Kwiatkowski (okręg nr 6)
głosów;
Jacek Jasiński (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) z okręgu nr 6, Z listy KW Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 3, głosów ważnych 14109) do
gdzie uzyskał 129 głosów spośród 517 oddanych ważnych głosów;
rady weszli:
Jabłoński Ireneusz (KWW Wioletta Kowieska z Ludźmi i dla Ludzi) z okręgu Marek Szutko (okręg 1)
nr 7, gdzie uzyskał 312 głosów spośród 380 oddanych ważnych głosów;
Marek Skrypko (okręg nr 2)
Jacek Karol Jaroszewicz (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) Andrzej Babul (okręg nr 2)
z okręgu nr 8, gdzie uzyskał 137 głosów spośród 287 oddanych ważnych Zenon Żukowski (okręg nr 3)
głosów;
Jan Bolesław Perkowski (okręg nr 4)
Barbara Walesiuk (KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej) Marek Żmujdzin (okręg nr 4)
z okręgu nr 9, gdzie uzyskała 147 głosów spośród 505 oddanych ważnych Roman Czepe (okręg nr 5)
głosów;
Sylwia Rząca (okręg nr 5)
Beata Marlena Jeżerys (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) Maria Busłowska (okręg nr 5)
z okręgu nr 10, gdzie uzyskała 139 głosów spośród 383 oddanych ważnych Zdzisław Łukaszewicz (okręg nr 6)
głosów;
Wioletta Kowieska (KWW Wioletta Kowieska z Ludźmi i dla Ludzi) Z listy KW Platforma Obywatelska RP (lista nr 4, głosów ważnych 9839) do
z okręgu nr 11, gdzie uzyskała 74 głosy spośród 295 oddanych ważnych rady weszli:
głosów;
Michał Kozłowski (okręg 1)
Piotr Paweł Dojlida (KWW Jerzy Ułanowicz Zgoda Współpraca Rozwój) Anna Grycuk (okręg 1)
z okręgu nr 12, gdzie uzyskał 195 głosów spośród 375 oddanych ważnych Barbara Grabowska (okręg nr 2)
głosów;
Jolanta Den (okręg nr 3)
Piotr Siemieniuk (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) z okręgu nr Jacek Mariusz Bejm (okręg nr 3)
13, gdzie uzyskał 162 głosy spośród 505 oddanych ważnych głosów;
Andrzej Kościuczyk (KWW Robert Wardziński Szansa na Rozwój) z okręgu Z listy KWW Nasze Podlasie (lista nr 17, głosów ważnych 9480) do rady
nr 14, gdzie uzyskał 99 głosów spośród 350 oddanych ważnych głosów;
weszli:
Marian Kosakowski (KWW Lepsze Jutro Nam i Następnym Pokoleniom) Jacek Chrulski (okręg nr 3)
z okręgu nr 15, gdzie uzyskał 83 głosy spośród 330 oddanych ważnych Antoni Bogdan (okręg nr 4)
głosów.
Krzysztof Gołaszewski (okręg nr 5)
Jarosław Wądołowski (okręg nr 6)
Sumując, wśród piętnaściorga radnych znalazło się 8 z ubiegłej kadencji.
Większość, bo 8 mandatów zdobył KWW Robert Wardziński Szansa na Z listy KWW Forum Samorządowe Powiatu Białostockiego (lista nr 22,
Rozwój, po 2 mandaty w radzie uzyskały KWW Jerzy Ułanowicz Zgoda głosów ważnych 5931):
Współpraca Rozwój i KWW Wioletta Kowieska z Ludźmi i dla Ludzi, po Jan Gradkowski (okręg nr 2)
jednym miejscu w radzie uzyskały trzy komitety: KWW Czas na Zmiany,
KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej i KWW Lepsze Jutro
Nam i Następnym Pokoleniom.
Dane podane powyżej zostały zaczerpnięte z protokołów miejskiej (zob.
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Choroszczy,
Wśród radnych jest dwukrotnie więcej niż w poprzedniej kadencji Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Choroszczy) oraz powiatowej
w kobiet. Pań w Radzie Miejskiej szóstej kadencji jest czworo.
komisji wyborczej.
Wojciech Jan Cymbalisty

Sukces ekonomiczny gminy
Choroszcz w krajowym rankingu
Ogólnopolski dwutygodnik „Wspólnota” podsumował mijającą
kadencję. W rankingu ilustrującym sukces ekonomiczny w latach 20102014 z województwa podlaskiego tylko gmina Choroszcz znalazła się w
prestiżowej grupie 50 najlepiej rozwijających się ekonomicznie małych
miast. Choroszcz zajęła w nim 45 miejsce. To duży wzrost, bowiem w
latach 2006-2010 gmina była na 277 miejscu, a w latach 2002-2006 na
miejscu 450.
To ogromny skok, jest on dowodem na skuteczność działań
podejmowanych konsekwentnie przez nasz samorząd. Zapewne
przyczyniły się do tego sukcesu również: uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego oraz szeroko pojęte działania
promocyjne – powiedział „Gazecie…” Jerzy Ułanowicz burmistrz
Choroszczy VI kadencji.
Ranking ilustrujący sukces ekonomiczny „Wspólnota” przygotowała
biorąc pod uwagę 5 czynników. Wśród nich znalazły się zmiany w latach
2009-2013:
- udziału zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym,
- liczby prywatnych przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON na 1000
mieszkańców,
- udziału nowo zarejestrowanych innowacyjnych przedsiębiorstw,
- dochodów samorządu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych per capita,
- dochodów samorządu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych per capita.
Ranking można znaleźć w 22/1158 numerze „Wspólnoty”.
red.
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Dyżur Przewodniczącej
Rady Miejskiej
Pani Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Choroszczy lub Wiceprzewodniczący Rady
w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli
w każdy wtorek,
jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy
– w następnym dniu roboczym, w godzinach 14.00 do
16.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy,
pokój Nr 15 (sala konferencyjna na I piętrze).
um

„Gazeta w Choroszczy”

nr 145

Kierownictwo Urzędu
Miejskiego w Choroszczy:
Burmistrz Choroszczy – mgr inż. Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy przyjmuje obywateli w sprawie skarg
i wniosków w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 14.00 oraz
15.00 – 16.30
Zastępca Burmistrza Choroszczy – mgr inż. Grzegorz Gabrian
Sekretarz Gminy Choroszcz – mgr inż. Mirosław Zalewski

Na Stadionie Miejskim w Białymstoku
w strefie V I P na I piętrze obiektu w
czwartkowy wieczór 13 listopada odbyło się
spotkanie podsumowujące projekt
„Odnawialna energia słoneczna sposobem
na poprawę czystości powietrza na terenie
Gminy Choroszcz”. W ramach projektu 380
gospodarstw indywidualnych oraz siedem
budynków użyteczności publicznej uzyskało
kolektory słoneczne najnowszej IV generacji.
Zakup i montaż urządzeń został dofinansowany kwotą 5,2 mln zł z puli Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój
i nf ra st r u kt u r y o c h ro ny ś ro d o w i s ka ,
Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska (Energia odnawialna:
słoneczna). Spotkanie zorganizowała firma
OPTIMA POLSKA. Poniżej podsumowanie
projektu.

Instytut Pamięci Narodowej w 33. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego zaprasza do udziału kampanię społeczną
upamiętniającą jego ofiary:

13 grudnia zapal świeczkę
w swoim oknie!
Międzynarodowa wystawa
fotografii gościła w M-GCK
W czwartek 30 X w Galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Choroszczy odbył się wernisaż wystawy „Z wysokości spogląda
Pan…”, którą tworzą fotografie wykonane przez artystów z Polski
i Białorusi. Licznie przybyli mogli ujrzeć krzyże i kapliczki
Grodzieńszczyzny na zdjęciach Natalii Dorosz, małe obiekty sakralne
środkowej Białorusi sportretowane przez Valerego Vedrenko oraz
choroszczańskie krzyże i kapliczki w ujęciu Mariusza Piotrowskiego.
Wernisaż uświetnili swoją obecnością m.in. Józef Kulikowski Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rubież i burmistrz Choroszczy VI
kadencji Jerzy Ułanowicz wraz z Małżonką. Międzynarodowe
przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy
Rubież, Galerię M-GCK w Choroszczy, Galerię „U Majstra” w Grodnie.
Mecenasami wydarzenia są Marszałek Województwa Podlaskiego
i Burmistrz Choroszczy. Wystawę można było oglądać w Centrum Kultury
do poniedziałku 17 listopada.
Red.
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Rekolekcje Adwentowe
w parafii choroszczańskiej
14 - 16 grudnia A.D. 2014
Prowadzi franciszkanin o. Zbigniew
Nowakowski z San Giovanni
Rotondo we Włoszech

Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Choroszczy.

Podsumowujemy projekt „Odnawialna energia słoneczna sposobem
na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”

Od maja do października 2014 r. w gminie Choroszcz miała miejsce
realizacja jednej z największych inwestycji związanych z energią
odnawialną w województwie podlaskim. Przedsięwzięcie było
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska, Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska (Energia odnawialna: słoneczna). W ramach projektu pt
„Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości
powietrza na terenie Gminy Choroszcz” wspomniana gmina otrzymała 5,2
mln złotych unijnego dofinansowania na dostawę i montaż zestawów
płaskich kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych
indywidualnych użytkowników i obiektach użyteczności publicznej gminy
Choroszcz.
Następnie w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca inwestycji.
Zostało nim Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA”, które
dostarczenie i montaż zestawów solarnych wyceniło na kwotę 6 139 500
zł. – Dołożę wszelkich starań, by realizacja projektu przebiegała zgodnie z
założonym planem – zapowiedział po ogłoszeniu wyników przetargu
Paweł Wyszyński, właściciel firmy działającej pod marką OPTIMA
POLSKA. – W naszej codziennej pracy korzystamy ze sprawdzonych
produktów, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi najwyższej
jakości. Jestem przekonany, że użytkownicy montowanych przez nas
urządzeń będą z nich zadowoleni i przyczynią się do wzrostu popularności
odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim – dodał.
Do podpisania umowy o realizacji zadania obejmującego dostawę i
montaż kolektorów słonecznych doszło 14 kwietnia 2014 r. w
choroszczańskim urzędzie gminy. – Wśród zgłoszonych do Urzędu
Marszałkowskiego projektów w 2012 r. nasz jest największym tego
rodzaju przedsięwzięciem – przyznał podczas spotkania Mirosław
Zalewski, Zastępca Burmistrza Choroszczy. – Obejmie ono 380
gospodarstw indywidualnych oraz 7 budynków użyteczności publicznej i
tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszej gminie.
Co jednak najważniejsze, pozwoli zmniejszyć koszty uzyskania ciepłej
wody mieszkańcom, jak też odciąży budżet gminy – dodał Zalewski.
Celem realizowanego w gminie Choroszcz projektu było nie tylko
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na
paliwa stałe i olej opałowy, lecz również wzrost ilości energii wytwarzanej
ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz poprawa warunków
bytowych mieszkańców gminy. Warunkami udziału w projekcie były:
posiadanie na terenie gminy Choroszcz budynku mieszkalnego oddanego
do użytkowania, zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy,
posiadanie tytułu prawnego własności nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, położenie budynku poza zasięgiem
scentralizowanych sieciowych systemów grzewczych, jego położenie w
miejscowości poza zasięgiem sieci gazu ziemnego, nieprowadzenie w nim
działalności komercyjnej oraz posiadanie w nim instalacji ciepłej wody.

www.gazeta.choroszcz.pl

7.30 Roraty
9.30 młodzież
11.00 ogólne
12.15 dzieci
18.00 ogólne

NIEDZIELA:

PONIEDZIAŁEK:
8.15 Liceum i Gimnazjum
9.30 ogólne
10.45 Szkoła Podstawowa
12.15 ogólne
18.00 ogólne
19.30 młodzież starsza i osoby pracujące
do późna
W ramach projektu jego uczestnicy otrzymali dofinansowanie 80%
kosztów kwalifikowanych zakupu i instalacji zestawów solarnych
(kolektorów słonecznych), obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski
realizowany przez gminę Choroszcz, a także serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny w okresie realizacji projektu i jego trwałości na okres 5 lat.
Osoby biorące udział w projekcie były zobowiązane do wypełnienia
kwestionariusza zgłoszeniowego, oraz wypełnienia dwóch umów –
dotyczących użyczenia części nieruchomości do instalacji zestawu
solarnego i udziału w projekcie zakupu oraz montażu zestawu kolektora
słonecznego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez cały czas realizacji
projektu i przez 5 lat po zakończeniu prac instalacyjnych sprzęt i
urządzenia wchodzące w skład zamontowanych zestawów solarnych
pozostają własnością gminy Choroszcz. Po upływie tego czasu zestawy
przejdą jednak na własność ich dotychczasowych użytkowników, co ma
być uregulowane odrębnymi umowami.
Na początku maja 2014 r. w Choroszczy odbyły się cztery spotkania z
mieszkańcami gminy, na których zostali oni poinformowani o szczegółach
projektu. Wkrótce później rozpoczęła się jego realizacja. Każdy montaż był
poprzedzany wizją lokalną, na której pracownik firmy OPTIMA sporządzał
protokół, zawierający szczegółowe informacje na temat miejsca, w
którym instalacja miała być wykonywana. Dokument zawierał dane
osoby, na której nieruchomości instalacja miała być realizowana,
dokładny opis instalacji zawierający jej typ, liczbę paneli, rodzaj dachu i
jego pokrycia oraz kierunek montażu. W protokole znalazły się również
informacje na temat istniejących w danym miejscu źródeł ciepła (paliwo
stałe, gaz lub olej, prąd, pompa ciepła i inne) oraz dane na temat
ewentualnych utrudnień, które powinny być usunięte przez beneficjenta
przed przystąpieniem do montażu instalacji kolektorów słonecznych, w
ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu.
Od maja do października 2014 r. w ramach projektu realizowanego w
gminie Choroszcz zainstalowano trzy typy zestawów kolektorów
słonecznych. W skład Zestawu I (104 sztuk, łącznie 208 kolektorów), który
był montowany w gospodarstwach domowych 1-3 osobowych, wchodziły
2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni grzewczej 4,7 mkw. oraz zbiornik
o pojemności 300 litrów. Na Zestaw II (223 szt. kolektorów słonecznych,
łącznie 669 urządzeń) składały się 3 kolektory płaskie o łącznej
powierzchni grzewczej 7,05 mkw. oraz zbiornik o pojemności 400 litrów.
W skład trzeciego instalowanego w ramach projektu zestawu (53 szt.,
łącznie 212 kolektorów słonecznych) weszły 4 kolektory płaskie o łącznej
powierzchni grzewczej 9,40 mkw. i 500-litrowy zbiornik.
Łącznie w gminie Choroszcz na dachach budynków prywatnych oraz
publicznych zamontowano 1089 kolektorów słonecznych. Szacuje się, że
w ciągu roku będą one mogły wytworzyć około 779 100 kWh energii –
oczywiście bez produkowania gazów cieplarnianych, co odczują wszyscy
mieszkańcy. Już dziś w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przyjmowane są
wnioski do ewentualnej drugiej edycji programu.
ip/r
13 – 14 XII Zespół Szkół Rolniczych w Dojlidach, ul Ks. St. Suchowolca 26

XXI Podlaska Wystawa Gołębi,
Drobiu i Drobnego Inwentarza
Sobota: 8:00 – 18:00. Niedziela: 6:00 – 14:00.

WTOREK:
8.15 Liceum i Gimnazjum
9.30 ogólne
10.45 Szkoła Podstawowa
12.15 ogólne
18.00 ogólne
19.30 młodzież starsza i osoby pracujące
do późna

Szczególne wydarzenia
duszpasterskie
w choroszczańskiej parafii
rzymskokatolickiej
26 grudnia 2014 - Odpust Św. Szczepana
męczennika, patrona parafii, kaznodzieja
ks. Jerzy Kraśnicki dyrektor MIVA Polska
27 grudnia 2014, godz.18.00 - Wspólny
opłatek wszystkich grup parafialnych
1 stycznia 2015, godz. 0.15 - Msza Święta na
rozpoczęcie Nowego Roku 2014
6 stycznia 2015, godz. 12.15 - Przybycie Trzech
Króli w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Z życia Osiedla nr 2
Dziękuję mieszkańcom Osiedla nr 2 i całej Choroszczy za poważne
potraktowanie idei budżetu obywatelskiego, zrozumienie potrzeb
inwestycyjnych i zagłosowanie na projekt „Zagospodarowanie terenu
otoczenia Kominowego Bajora”. Projekt na etapie zgłoszenia
przegłosował i jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Zarząd Osiedla nr 2.
Dziękuję za to Zarządowi.
Dzięki ogromnej ilości głosów – aż 365! – projekt został zakwalifikowany
jako pierwszy do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego na rok
2015. Dziękuję serdecznie członkom Koła Wędkarskiego PZW AMUR za
zaangażowanie i zachęcanie do głosowania.
Dziękuję za liczny udział mieszkańców w wyborach samorządowych, za
zagłosowanie na mnie i wybranie mnie na radnego Rady Miejskiej
w Choroszczy VII kadencji.
Życzę zdrowych, pogodnych, serdecznych świąt Bożego Narodzenia!
Piotr Tymiński

Wynik 9. kwesty na odnowienie Zmiana firmy odbierającej odpady
zabytków cmentarza
komunalne i zmiana pojemników

Z inicjatywy Rady Parafialnej
choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej po raz dziewiąty
na cmentarzu w Choroszczy 1 i 2
listopada odbyła się kwesta na
odnowienie cmentarza.
Licznie odwiedzający nekropolię
hojnie wsparli inicjatywę i w tym
roku wolontariuszom z Rady
Parafialnej udało się zebrać
większą kwotę niż przed rokiem.
W tegorocznej kweście zebrano
6146,30 zł.
WJC

Jak informuje Urząd Miejski w Choroszczy w dniu 14.11.2014 roku została
podpisana umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Choroszcz, pomiędzy gminą Choroszcz, a konsorcjum
firm CZYŚCIOCH Sp. z o.o. 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 20 i RDF Sp. z
o.o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, na okres od 01 stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 roku.
W związku tym, firma CZYŚCIOCH Sp. z o.o. w Białymstoku rozpoczęła
od 25 listopada 2014 roku rozstawianie pojemników na odpady
komunalne.
Warto pamiętać, aby po ostatnim tegorocznym odbiorze śmieci przez
firmę ASTWA śmieci wrzucać do pojemników firmy CZYŚCIOCH. Firma
ASTWA wkrótce po grudniowym odbiorze śmieci zabierze swój pojemnik.
Red.
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Dni Szkoły w Szkole Podstawowej Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Choroszczy
im. Henryka Sienkiewicza
W dniach 12.11. – 19.11.2014r. podczas Dni Szkoły obchodziliśmy Święto
Patrona – Henryka Sienkiewicza pod hasłem „W rytmie tam – tamów ze
Stasiem i Nel w Afryce”. Tematyka spotkań z uczniami wiązała się z
powieścią Henryka Sienkiewicza „ W pustyni i w puszczy”.
„Odkrywamy Afrykę” pod takim tytułem rozpoczęli uczniowie klas V i VI
pokaz krótkiej inscenizacji fragmentu powieści, następnie zatańczyli
taniec afrykański. Wykazali się przy tym wielką pomysłowością i
wyobraźnią. Do tańca i inscenizacji przygotowywali się we współpracy ze
swoim wychowawcą. To była fantastyczna zabawa.

Uczniowie klas IV wybrali się do Afryki pokonując przeszkody sportowe
oraz prezentowali przygotowaną przez klasę piosenkę afrykańską.
Wszystkie klasy 4 zasługują na wielką pochwałę, gdyż bardzo starannie
wykonały swoje zadanie. Oprócz samodzielnie napisanej piosenki
pojawiły się fantastyczne przebrania, taniec a nawet własnoręcznie
wykonane instrumenty muzyczne. Rywalizacja między klasami była
ogromna, ale radość z zaprezentowania swoich utworów dała uczniom
ogromną satysfakcję.
Uczniowie klas II i III musieli wykazać się podstawową wiedzą na temat
książki „W pustyni i w puszczy” , wyrecytowały wiersze o tematyce
afrykańskiej oraz bawiły się w rytmie tam – tamów do różnych piosenek tj.
„Cztery słonie”, „Afryka dzika” czy „Karawana”. Był to bardzo przyjemnie
spędzony czas.
Podziękowania należą się wychowawcom, którzy czuwali nad
przygotowaniem swoich wychowanków, nauczycielom wychowania
fizycznego, którzy sprawnie oceniali konkurencje sportowe, komisji
konkursowej oraz nauczycielom, przygotowującym prace plastyczne.
SP

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy i Szkoły Filialnej w Rogowie w słoneczny, wtorkowy
poranek 18 listopada złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzi mieszkańcy miasta i gminy Choroszcz przygotowali poprzedzający ślubowanie bogaty
program artystyczny dobitnie świadczący o ich gotowości do bycia uczniami. Pierwszoklasiści wystąpili przed licznym gronem rodziców, nauczycieli,
władz szkolnych pod przewodnictwem Pani Joanny Zawadzkiej, samorządowych z Jerzym Ułanowiczem burmistrzem Choroszczy VI kadencji na
czele oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych – w tym KEiR nr 15 i TPCH. Pięknie śpiewali i recytowali, ślubowanie składali w powadze i na
sztandar szkoły, a akt pasowania przyjmowali z widoczną radością z powodu rozpoczęcia bardzo ważnego etapu w życiu. Zgromadzeni nie kryli
wzruszenia i nagradzali młodych ludzi licznymi brawami. Fotorelacja ze święta pierwszoklasistów na stronie gazeta.choroszcz.pl.
WJC

Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny Miś
Mięciutki, puchaty, z łatką na nosie lub bez, czasami z naderwanym
uszkiem, lub łapką, albo piękny prosto ze sklepu 25 listopada na całym
świecie obchodzi swoje święto – Pluszowy Miś. Najmilsza zabawka,
niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu najmłodszych dzieci i
najlepszy ich przyjaciel. Na rynku codziennie pojawiają się nowe, coraz
bardziej atrakcyjniejsze zabawki, ale moda na pluszowe misie na
szczęście nie przemija.
Święto pluszowego misia, ustanowiono dokładnie w 2002 roku w dniu
setnej rocznicy powstania maskotki, od tego dnia, co roku wszystkie misie
na całym świecie obchodzą co roku swoje małe urodziny. Nie mogło być
inaczej w Przedszkolu w Barszczewie. 28 listopada został zorganizowany
„Dzień Pluszowego Misia”, jednak nie taki zwyczajny, bowiem wraz z
dziećmi i ich ukochanymi zabawkami ten dzień obchodzili również
rodzice.
Był to dzień otwarty również dla nich. Dzieci podekscytowane były już od
samego rana, uśmiechów na twarzy nie było końca. Na początku wspólnie
zaśpiewaliśmy wszystkim misiom sto lat, następnie żeby tradycji stało się
zadość, dzieci zdmuchnęły świeczkę na wielkim torcie. Następnie
wspólnie bawiliśmy się przy piosenkach, dzieci zgadywały ulubione
przysmaki misiów, oczywiście wszystkie przedszkolaki bez błędnie
odgadły melodie z bajek najsłynniejszych misiów na świecie.
Na koniec tego dnia była praca plastyczna wykonana wraz z rodzicami,
oczywiście zadaniem było namalowanie dowolną techniką pluszowego
misia. Wszystkie prace były piękne! Uwiecznieniem święta „Dnia
Pluszowego Misia” był wspólny poczęstunek. Z pewnością był to
wyjątkowy dzień, nie tylko dla wszystkich misiów, ale także dla dzieci i ich
rodziców. Miejmy nadzieję, że tradycja obchodu tego wyjątkowego dnia
dla dzieci i ich przytulanek nie zaniknie.
Emilia Kołodko

Nie obejdzie się bez misia!

Pasowanie na przedszkolaka Z duchem czasu – nowocześnie,
w Kruszewie
ciekawie, efektywnie

18 listopada, wtorek, można rzec zwyczajny dzień, ale nie w oddziale
przedszkolnym w Kruszewie. Tego dnia było tam wielkie święto – święta
przedszkolaka. Od samego rana wszystkim nam serca biły szybciej niż
zwykle, cóż dziwnego, do uroczystości przygotowywaliśmy się przecież
dwa miesiące. W tym dniu zaprosiliśmy naszych kochanych gościrodziców i Panią Dyrektor Bożenę Lenczewską do sadu i ogrodu. Tam
śpiewaliśmy, tańczyliśmy i inscenizowaliśmy wiersz J. Brzechwy
„Pomidor” – a tak szczerze mówiąc, promowaliśmy zdrowe odżywianie.
Potem zdradziliśmy tajniki życia przedszkolaka, opowiedzieliśmy jak
wygląda nasz tydzień „pracy”. Nasi goście przeczytali przedszkolakom
wiersz J. Brzechwy „Entliczek Pentliczek”.
Następnie starsze przedszkolaki – bardzo przejęte swoją rolą, udzielały
mądrych rad młodszym kolegom i koleżankom. Uroczystość osiągnęła
swój finał, kiedy to na środku stanęły nasze maluszki a Pani Dyrektor
pasowała ich na przedszkolaka. Czy dzieci i ich rodzice wywiążą się ze
złożonych uroczyście obietnic ? Czas pokaże. A tego dnia czekał nas jeszcze
pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Któż z nas nie chciałby
choć jeden dzień być przedszkolakiem?
Monika Pawłowska

Wesołe kanapki w przedszkolu
Jeśli rodzice przywiązują wagę do tego
jak mądrze odżywiać swoje dziecko,
zapewne zainteresują ich następujące
fakty – najlepsze dla dziecka (jak również
dorosłym) jest menu, które powinno
opierać się na piramidzie zdrowego
żywienia. Prym wiodą w niej produkty
pełnoziarniste, nabiał warzywa i owoce.
Któż z nas nie miał Misia Przytulaska? Gucia, Kubusia czy Kudłatka?
Komu miś nie pomagał w przezwyciężaniu lęków i trudności, kogo nie
wysłuchał? Pluszowy Miś od kilku lat doczekał się swojego święta.
Stworzony, aby być przytulanym, stał się symbolem.
We wtorek 25 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Choroszczy także świętowały Dzień Pluszowego Misia. Każda z grup
przygotowała wiersze i piosenki o misiach. Panie z Koła Emerytów
i Rencistów w Choroszczy także włączyły się w obchody tego święta
i czytały przedszkolakom bajki, których bohaterami były misie.
Wykonywaliśmy prace plastyczne związane z Dniem Pluszowego Misia.
Przedszkolaki chciały pokazać, jak bardzo kochają swoje misie. Każdy
z dzieci przyniósł swojego ukochanego misia i pokazywał mu przedszkole,
zapoznawał z przyjaciółmi. To był dzień pełen radości i uśmiechu, oby
więcej takich chwil…
Aneta Wysocka, Małgorzata Hubbell

Zdarza się, że nie wszystkie dzieci jedzą
np. ciemne pieczywo czy warzywa itp. Aby zachęcić je do spożywania w/w
produktów zorganizowałam zajęcia w grupie Pszczółki pod hasłem
„Wesołe kanapki”. Wśród nich znalazły się kanapki : „Uśmiech”,
„Motylek”, „Kwiatek” czy „Kotek”.
Dzieci samodzielnie robiły kanapki. Smarowały chleb masłem, układały na
nich zdrowe produkty. Do „Wesołych kanapek” wykorzystaliśmy: ciemne
pieczywo, ser żółty, szynkę, pomidory, ogórki, rzodkiewki, paprykę,
szczypiorek. Kanapki wyglądały kolorowo i smakowicie, toteż szybko
zostały zjedzone przez dzieci – do ostatniego okruszka.
Zachęcam rodziców do wykorzystania doświadczeń oraz chęci swoich
pociech i wspólnego przygotowania „Wesołych kanapek” w domu – wg
własnych pomysłów.
Smacznego!
Dorota Sawicka

Wprowadzanie nowoczesnych technologii (ICT) do edukacji szkolnej
jest nieuniknionym krokiem w ewolucji edukacji w szybko
zmieniającym się współczesnym świecie. Badania naukowe
przeprowadzone w 2007 roku na zlecenie brytyjskiego rządu, wykazały,
że lekcje prowadzane z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
korzystnie wpływają na motywację uczniów do nauki.
Mając świadomość, że motywacja wpływa na osiągnięcia uczniów, można
powiedzieć, że tablica interaktywna to dobry start do polepszenia jakości
nauczania. Badania wykazują, że większość uczniów i nauczycieli uznaje
wprowadzanie technologii edukacyjnych do klasy za pozytywną drogę
rozwoju.
Zalety użycia tablicy interaktywnej w klasie to:
· pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę między uczniami;
· zwiększenie zaangażowania w lekcje;
· pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach, dzięki
możliwości użycia kolorowych wyróżnień;
· ułatwiona wymiana materiałów lekcyjnych między nauczycielami;
· częstsze korzystanie z Internetu podczas lekcji.
· zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na
lekcje;
· ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na
poprzednich lekcjach;
· zwiększenie liczby materiałów wideo używanych podczas lekcji.
· Nasza szkoła śmiało wkroczyła na ścieżkę ewolucji technologicznej.
Nauczyciele chętnie wykorzystują w swojej pracy tablice
interaktywne. Naszym nowym nabytkiem – ufundowanym przez
pana Witolda Wróblewskiego – Pełnomocnika Burmistrza
Choroszczy d.s. Problemów Uzależnień jest nowoczesny ekran z
oprogramowaniem RM Easiteach, który zagościł w pracowni
profilaktycznej. Dzięki temu możliwe stało się korzystanie z bogatej
przestrzeni internetowej RM Easilearn, która zawiera materiały dla
nauczycieli i uczniów pozwalające na prowadzenie zajęć w jeszcze
ciekawszy i bardziej efektywny sposób. Urządzenie to jest
wspaniałym narzędziem do nauki przedmiotów ścisłych,
przyrodniczych, nauki języków, przedsiębiorczości, zajęć
profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Możemy korzystać z banku
mediów składającego się z ponad 2,500 materiałów opartych o
plan nauczania.
· Otwiera się przed nami nowa przygoda edukacyjna – podróż
technologiczna, w której Mistrz i Uczeń, ramię przy ramieniu będą
czerpać radość z okrywania i poznawania.
· Odbyły się już pierwsze zajęcia z użyciem tablicy. Prowadziła je p.
Małgorzata Czulewicz – pedagog szkolny.
Ewelina Świrydziuk, Małgorzata Czulewicz
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Mów sercem, a i głusi Cię zrozumieją - 50 lat Koła Emerytów i Rencistów Nr 15 Wielki wynik zbiórki
W dniu 23.10.2014 r. Koło Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy
KEiR Nr 15 na rzecz
obchodziło 50-lecie .To piękna uroczystość i niezapomniany wieczór .Na
naszej uroczystości byli nasi goście i przyjaciele – Pan Burmistrz Jerzy
hospicjum w Wilnie
Ułanowicz, radny Piotr Tymiński, radny Józef Waczyński, Pan Dyrektor
M-GCK Romuald Ożlański, Kierownik Biblioteki Elżbieta Wróblewska,
Prezes Stowarzyszenia Pamięć Skała Tożsamość Grzegorz Krysiewicz,
Pani Dyrektor Danuta Małyszko i Gabriela Horba z Zespołu Szkół, Prezes
Zarządu E R i I w Białymstoku – Jan Kalinowski, Dyrektor Banku Pekao –
Dorota Łapińska oraz Ewa Czaczkowska – także z Banku Pekao.

Dziękujemy bardzo , że przyjęli nasze zaproszenie, były słowa
podziękowania, prezenty i gratulacje. Uroczystość uświęciły częścią
artystyczną dzieci ze Szkoły Podstawowej z Pania Agnieszką Tołoczko oraz
młodzież z Gimnazjum pod opieką Pani Anny Kozłowskiej. Młodzież i
dzieci jak zawsze niezawodni i właściwie im się należą słowa
podziękowania za czas poświęcony dla nas, by nasze spotkania były inne,
ciekawsze, radosne, byśmy czuli się potrzebni, zrozumiani, żebyśmy długo
wspominali i już następnego dnia tęsknili. by znowu być z Wami.
To szczęście, że mamy takich przyjaciół. To, że czujemy się lepsi, to Wasza
zasługa, nie każdy potrafi dotrzeć do drugiego człowieka i okazać mu
bezinteresownie serce – za ten dar dziękujemy. Pamiętać będziemy
dopóty, dopóki nasze serca i nasz umysł będzie działać. Niech myśli i słowa
ks. Twardowskiego – będą wskazówką „ Żyj tak aby ślady twoich stóp
przetrwały wieki.
Nasza obecność w środowisku spostrzegana jest w większości, że się
bawimy , spotykamy, jeździmy na wycieczki. Tak to prawda , bo i tego tez
potrzebujemy . Był czas na rodzinę i pracę, teraz została często samotność,
nie poddajemy się , jesteśmy i czujemy potrzebę działania.
W całym społeczeństwie tworzymy koalicję, ze wszystkimi placówkami,
stowarzyszeniami. Choć nasze emerytury nie są takie, jak byśmy sobie
życzyli, to nie narzekamy, nie czekamy na pomoc /ale – jeśli ktoś chce nam
pomóc – to korzystamy/ . Ale działa to w obie strony. Gdy widzimy kłopoty,
biedę, to zawsze musimy pomóc w miarę naszych możliwości.
W czasie, gdy w Polsce była powódź, piekłyśmy i sprzedawaliśmy ciasta a
pieniądze uzyskane ze sprzedaży przekazywaliśmy powodzianom.
- Organizowaliśmy zbiórki pościeli dla hospicjum w Białymstoku.
- Zbieraliśmy pieniądze w Białymstoku – zbiórka przy Teatrze Węgierki
na rzecz biednych rodzin.
Braliśmy udział w akcji „Podziel się kromka chleba – podziel się
posiłkiem” w Białymstoku
- Prowadziliśmy zbiórkę starych telefonów komórkowych na rzecz Szkoły
Ociemniałych Dzieci w Laskach .

Sukces uczniów Szkoły
Podstawowej w Kruszewie

- Włączyliśmy się do akcji zbiórki pieniędzy prowadzonej przez Kościół w Choroszczy na rzecz Kościoła na
Wschodzie.
- Obecnie zbieramy ubrania , pościel, rzeczy potrzebne dla hospicjum w Wilnie.
Do naszych akcji przyłączają się zawsze Szkoły, Przedszkola, Centrum Kultury, Stowarzyszenie Pamięć i
Tożsamość Skała.
- Jeśli dowiadujemy, że ktoś potrzebuje opieki zdrowotnej czy finansowej, zgłaszamy do Opieki Społeczne
przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy lub do Caritasu.
Nigdy nie przechodzimy obojętnie, obok tego co nam bliskie, liczy się każdy człowiek, rozumiemy, bo
często sami jesteśmy w takich sytuacjach .
Przypowieść Świętego Marka z pisma Świętego – zaprawdę powiadam Wam :
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich (…), wszyscy bowiem wrzucali z tego co im
Zbywało(…), ona zaś wrzuciła wszystko co miała.
Potrafimy cieszyć się każda chwilą, małą rzeczą, kroplą rosy. Wszystkim naszym przyjaciołom, którzy są z
nami w tych akcjach, z serca dziękujemy. Życie choć piękne, jest tak kruche, wystarczy jedna chwila by je
zgasić. Życie, zrozumiał ten, kto choć raz otarł się o śmierć.
Z ogromnym szacunkiem dla tych, którzy zwą się naszymi prawdziwymi przyjaciółmi.
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy
Irena Sakowicz

Przedszkolaki z wizytą w świetlicy szkolnej
na przedstawieniu „Znaki drogowe”

Trzeba tak mało, żeby innym pomóc.
Odrobina ludzkiego zrozumienia, a wokół
dzieje się dużo dobra. Jak lekko żyć, gdy
spełnia się dobry uczynek, a niedługo Boże
Narodzenie. Te święta dla każdego, kto
zrozumiał, kto pomógł, będą radośniejsze.
To gwiazdka dla ludzi chorych. Może
niektórzy z nich nawet nie będą w stanie
dostrzec i zrozumieć, ale my, my będziemy w
sercu mieli cieplej i jaśniej.
Wspólnie dokonaliśmy dużo, za ten dar chcę
podziękować z całego serca każdemu, kto
choć trochę podarował. Uzbierało się bardzo
dużo, to więcej niż oczekiwaliśmy.
W akcji Koła Emerytów i Rencistów Nr 15 w
Choroszczy na rzecz Hospicjum w Wilnie
zebrano: pampersy (6 opak.), kosze, koce i
piżamy (110 szt.), poduszki (24 szt.),
prześcieradła (85 szt.), pokrowce (144 szt.),
ręczniki (142 szt.), ścierki (47 szt.), firanki (14
szt.), swetry (44 szt.), materiał na płótno (24
szt.), komplety pościeli (14 szt.), koce (11 szt.),
ubrania różne (2 worki), 1 inhalator, zabawki,
ubranka dziecięce – 1 worek, 6 kołder oraz
środki piorące i mydła.
Każdemu z osobna serdecznie dziękuję, choć
nie sposób dziękować osobno każdemu
indywidualnie, tak wiele osób wsparło
zbiórkę. Spontanicznie, z potrzeby serca,
przynosiliście swoje dary i za chwilę
znikaliście tak, jak… Mikołaj.
Do akcji przyłączyło się Stowarzyszenie
Pamięć i Tożsamość Skała z prezesem
Grzegorzem Krysiewiczem, szkoły choroskie –
Zespół Szkół i Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza, Przedszkole Samorządowe im.
Jana Pawła I I, Biblioteka Publiczna w
Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Choroszczy.
Osobne, bardzo szczególne podziękowania,
chcę przekazać na ręce przedstawicieli Banku
Pekao S.A. w Białymstoku w osobach pani
Dyrektor Doroty Łupińskiej i
współpracowników. Nasza wdzięczność jest
ogromna, gdyż ilość przekazanych przez nich
darów przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. To wyjątkowa sytuacja, że
przyłączyli się do naszej akcji, wcześniej tam
pracowałam (30 lat), a oni ciągle są ze mną,
rozumieją każdą potrzebę człowieka –
wszakże bank to wiarygodność i rzetelność.
Ile dasz, tyle otrzymasz, a ile i czego, to zależy
od ciebie…
Radosnych i błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia życzy
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów
Nr 15 w Choroszczy
Irena Sakowicz

W niedzielę 23 listopada 2014 r. w uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata w patronalne święto Akcji Katolickiej odbyło się
spotkanie członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej.
Podczas niego rozstrzygnięto konkurs literacko-plastyczny pt.: „Bełza i
Chełmoński – Bogu i Ojczyźnie”. Miło jest nam poinformować o
sukcesach uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kruszewie.
W kategorii klas I – III drugie miejsce zajął Przemek Perkowski (kl. III), zaś
pierwsze Wiktoria Perkowska (kl. III). Otrzymali oni tablety.
W kategorii klas IV – VI: trzecie miejsce – Zuzanna Grądzka (kl. V); drugie –
Magdalena Murawska (kl. VI) i pierwsze Piotr Sielamowicz (kl. VI).
Zuzanna otrzymała nowoczesne radio, zaś Piotr i Magda tablety.
Gratulacje uczniom i nauczycielom przygotowującym: p. Katarzynie
Cieśluk i p. Jolancie Zagórskiej.
Dorota Łukaszewicz - nauczycielka SP w Kruszewie

Chcę tu być z moją sztuką
projekt choroszczańskiej artystki
doceniony na ogólnopolskiej konferencji
nauczycieli przedmiotów artystycznych
i animatorów kultury
W dniach 23-24 października w białostockiej Galerii Arsenał odbyła się
konferencja "SZTUKA EDUKACJI. Artysta wraca do szkoły", która
została zorganizowana przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z
Zachętą – Narodową Galerią Sztuk. To drugie po ubiegłorocznym,
warszawskim takie spotkanie łączące środowiska artystyczne i
pedagogiczne.
Podczas konferencji prezentowane były działania edukacyjne i twórcze
realizowane przez osoby oraz organizacje z całej Polski. Ponadto
przedstawione zostały badania na temat miejsca przedmiotów
artystycznych w polskiej edukacji. W konferencji wzięli udział artyści,
nauczyciele przedmiotów artystycznych, naukowcy oraz animatorzy
kultury. Konferencja była emitowana on-line i w całości jest do obejrzenia
na kanale www.youtube.com pod tytułem Sztuka Edukacji 2014.
Wśród prezentowanych działań znalazł się projekt realizowany w
Choroszczy autorstwa Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej pt. „Chcę tu być z
moją sztuką. Nagraj to!". Grupa gimnazjalistów poznawała przez pół roku
różne dziedziny sztuki takie jak: fotografia, film, body art., happening,
rzeźba, mural, land art., instalacja i grafika projektowa. Wiele z tych
przedsięwzięć było realizowane w przestrzeni publicznej. Wszystkie
działania były dokumentowane przez uczestników projektu za pomocą
kamery pod okiem podlaskiego filmowca Bartka Tryzny. W wyniku działań
młodzieży powstał ciekawy film o realizowanym projekcie oraz o
podejściu samych uczestników do sztuki i miejsca, w którym mieszkają.
Projekt odbywał się w 2012 roku. zrealizowano go dzięki grantowi z

Choroszczanka
w TVP Białystok
Pani Irena Sakowicz, od lat przewodnicząca
działaniom Koła Emerytów i Rencistów Nr
15 w Choroszczy, propagatorka idei
wolontariatu, jest bohaterką 15 odcinka
drugiej serii Magazynu Aktywni 60+.
W czwartek 13 listopada przedszkolaki z grupy Zuchy zostały zaproszone na niezwykłą „lekcję” o ruchu
drogowym. Dzieci ze świetlicy szkolnej, pod opieką pani Agnieszki Tołoczko, przygotowały montaż
słowno-muzyczny „Znaki drogowe”. Przedszkolaki poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze. Dzieci po raz kolejny uświadomiły sobie jak ważne jest noszenie odblasków i umiejętność
prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Poznały również znaki drogowe. Zuchy mogły również
wykazać się posiadaną wiedzą odpowiadając na przygotowane zagadki. Po przedstawieniu wszystkie
dzieci zostały poczęstowane cukierkami oraz dostały w prezencie jesienne kolorowanki

Zrealizowaną przez krakowską ekipę
telewizyjną produkcję można było obejrzeć
9 grudnia na antenie TVP Białystok o 17:00.
Odcinek dostępny jest również na stronie
internetowej TVP Kraków (na stronie
gazeta.choroszcz.pl przy wpisie z 9 grudnia
podajemy link do tego odcinka).
red.

Wydarzenia takie jak to są niezwykle ważne zarówno dla dzieci z przedszkola jak i szkoły. Oprócz
uczestnictwa w świetnie zorganizowanym przedstawieniu przedszkolaki miały możliwość obejrzenia
szkoły i poznania niektórych nauczycieli. Dzięki tak życzliwemu przyjęciu dzieci jeszcze chętniej pracują,
by we wrześniu iść do klasy pierwszej. Szkoła staje się bardziej przyjazna i nie ma już tak wielkiego stresu
podczas przekraczania kolejnego progu edukacyjnego.
Z kolei dla uczniów ze szkoły występ jaki jak ten jest okazją do zaprezentowania swojego kunsztu
aktorskiego. Uśmiechy na twarzach przedszkolaków i uwaga z jaką oglądały przedstawienie były chyba Zabytkowa choroszczańska stajnia z 1892 r. –
obecnie pod opieką Muzeum Podlaskiego –
najlepszą nagrodą dla występujących małych aktorów.
Małgorzata Hubbell, Agnieszka Tołoczko stała się celem ataku wandali – graficiarzy,
którzy na jej zewnętrznych murach umieścili
p r o g r a m u „ R ó w n a ć s z a n s e " P o l s k o - swoje wątpliwej wartości artystycznej
grafiki. To bolesne, że młodzi ludzie ignorują
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
istnienie takich obiektów, jak zabytki –
skarży się nasza Czytelniczka – w Choroszczy
Podczas konferencji "SZTUKA EDUKAC JI. nie mamy zbyt wielu zabytków, dlatego atak
Artysta wraca do szkoły" choroszczański projekt na każdy z nich jest szczególnie przykry.
cieszył się dużym zainteresowaniem również Sprawą niechcianych grafik zajmuje się
mediów. Wielu uczestników spotkania w Galerii policja.
Arsenal przyznało, że działanie Moniki
Tekielskiej-Chmielewskiej jest nowatorskie oraz
inspiruje do tworzenia podobnych projektów w
innych miejscach w Polsce.
Przemysław Waczyński

Wandale niszczą
zabytkową stajnię

M o n i k a Te k i e l s k a - C h m i e l e w s k a
– dyplomowany projektant graficzny, plastyk,
pedagog specjalny, wkrótce arteterapeutka.
Autorka wielu projektów graficznych na rzecz
choroszczańskich placówek. Od pokoleń
związana z Choroszczą. Z pasją otwiera umysły
dzieci i młodzieży na nieskrępowaną twórczość.
Ma na koncie dwie wystawy indywidualne
i cztery zbiorowe w obrębie grafiki, rysunku
i malarstwa.
Fot.: Galeria Arsenał

Wszystkim, którzy chcą robić murale, polecamy legalny sposób ich tworzenia. Wystarczy
porozumieć się z właścicielem obiektu. Często
murale, jeżeli są dobrze zaprojektowane,
uzyskują od Urzędu Miejskiego granty na
farbę i spraje. Budynki spółdzielni mieszkaniowej, szpitala i Świetlicy Wesoły Sportowiec
do dziś zdobią profesjonalnie wyglądające
murale.
red.
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Malarskie opowieści
Darii Ostrowskiej

W środę 19 listopada o 19:00 w galerii Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury przy ul. Henryka Sienkiewicza 29 w Choroszczy rozpoczął się
wernisaż wystawy malarstwa Darii Ostrowskiej pt. „Zapomniane
opowieści”. Wystawę w Centrum Kultury można oglądać do piątku 28
listopada. Do spotkania ze sztuką zapraszają Burmistrz Choroszczy,
Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”, Galeria „U Majstra” w Grodnie,
Galeria M-GCK w Choroszczy oraz mecenas wydarzenia – Zakład
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.
„Zapomniane opowieści” to przedstawienie polskich legend, słowińskich
mitów i zabobonów, o których już mało kto pamięta. Na 12 obrazach
odnajdujemy kobiety z tych starych opowiadań przekazywanych z ust do
ust. Wszystkie bohaterki są niezwykłe, są wzorem dobroci i odwagi, a
niektóre – odwrotnie – są na wskroś złe. Jednak koło żadnej nie da się
przejść obojętnie, nie tylko ze względu na ich historie.
Nie dlatego, że były piękne i niejednokrotnie ich imionami nazywano
polskie jeziora czy osady. Nie dlatego, że dzięki nim tworzyły się legendy i
tradycje słowiańskie. Przede wszystkim powinny być ocalone od
zapomnienia dlatego, iż są odzwierciedleniem największego pragnienia
każdego człowieka – miłości. Miłości do mężczyzny, rodziców, przyrody, do
ludzi. Każda z tych kobiet chciała po prostu kochać i dlatego każda z nich
powinna zostać zapamiętana.
Daria Ostrowska – autorka wystawy – jest absolwentką Liceum Sztuk
Plastycznych na kierunku ceramiki artystycznej w Olsztynie oraz Instytutu
Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie – dyplom z malarstwa pt. „Ikonografia
Kobiety” 2010 r. Od 2011 r. mieszka i tworzy w Choroszczy. Uczestniczy w
wystawach zbiorowych i w międzynarodowych plenerach malarskich.
Zdobyła wyróżnienie w przeglądzie malarstwa „Wyprawa w kierunku
wyobraźni” w Białymstoku 2012. Została wyróżniona w ogólnopolskim
konkursie fotograficznym „Ciało kronika chwil” 2013. Przed rokiem w
choroskim Centrum Kultury mogliśmy oglądać jej indywidualną wystawę
prac pt. „Kobieta – identyfikacja emocji”. Czynnie bierze udział w aukcjach
młodej sztuki największych domów aukcyjnych w Polsce m.in. Polswiss Art
w Warszawie, Wrocławski Dom Aukcyjny/ galeria DNA, Dom Aukcyjny
DESA Kraków Zajmuje się malarstwem akrylowym, główną bohaterka jej
prac jest kobieta, której złożoną naturę stara się przedstawić w swoich
pracach Prowadzi również blog o sztuce – dariaalicja.blogspot.com, na
którym prezentuje swoje prace.
M-GCK/Red./fot. WB

II Choroszczańska Noc Gier za nami

II Choroszczańska Noc Gier odbyła się 22 listopada 2014 roku, a następna
planowana jest w 2015 roku, a już dziś zapraszamy na regularne
spotkania klubu gier. Odbywają się one w Centrum Kultury w piątki w
godz. 17:00 – 20:00. Udział jest bezpłatny! Choroszczańska Noc z Grami
to minikonwent dla miłośników gier karcianych i planszowych oraz osób,
które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z tą formą spędzania czasu.
Podczas minikonwentu można było zagrać w gry, które były udostępnione
przez organizatorów, były też własne gry, przyniesione przez uczestników.
Gry przyciągnęły liczne grono i młodszych, i nieco starszych zwolenników
realnych planszówek. Rozgrywki toczyły się do 4 rano. Choroszczańską Noc
z Grami zorganizowali: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
oraz białostocki sklep Gryfan.
M-GCK, fot.: Paweł Baradyn, Przemek Waczyński

Motocyklowa podróż nad morze
Barentsa - spotkanie z podróżnikiem
Michałem Dzióbkiem

W sobotę 6 grudnia 2014 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w
Choroszczy odbyło się spotkanie z podróżnikiem Michałem Dzióbkiem.
Podczas spotkania gość opowiedział o podróży motocyklem, którą odbył
w lipcu tego roku. Trasa wiodła przez sześć krajów, liczyła 7400 km,
przejechanie jej zajęło 13 dni. Głównym celem wyprawy był dojazd do
koła podbiegunowego oraz morza Barentsa.
Podczas spotkania zebrani goście usłyszeli między innymi o przygotowaniach do wyprawy, problemach wynikających z organizacji,
przygodach na trasie, miejscach odwiedzonych oraz innych wyprawach
Michała Dzióbka i planach na kolejne.
tekst i fot. Przemek Waczyński

KULTURA

www.gazeta.choroszcz.pl

Pierwszy Krok – nowy turniej tańca towarzyskiego w Choroszczy

W piątkowy wieczór 5 grudnia w nowo wyremontowanej auli MiejskoGminnego Centrum Kultury miało miejsce prawdziwe święto tańca
towarzyskiego. Turniej Tańca Towarzyskiego „Pierwszy Krok” zgromadził
liczne, debiutujące pary taneczne uczęszczające na zajęcia w Centrum
oraz do KTT Animusz Białystok. Młodych tancerzy bardzo poważnie
traktujących swój pierwszy turniej gorącymi brawami wspierali rodzice.
Galę szarmancko poprowadził Jacek Maciejczuk, który wprowadził
uczestników w zasady uczestniczenia w turniejach tańca towarzyskiego.
Jury złożone z młodzieżowej sekcji tancerzy czujnym okiem oceniało
wyczucie rytmu i zachowanie odpowiedniej sylwetki.

kibicowali, bili brawo, pstrykali zdjęcia, kręcili pamiątkowe filmy i nie
ukrywali wzruszenia, gdy ich pociechy rzetelnie wkraczały na taneczną
drogę życia! Solidną zachętą do kontynuowania nauki tańców były pokazy
tańców towarzyskich w wykonaniu jurorów tylko kilka lat starszych.
Dodajmy, że wysiłek młodych tancerzy został nagrodzony i to nie tylko
brawami. Na szyi każdego uczestniczącego dziecka spoczął prawdziwy,
złoty medal za zajęcie 1 miejsca. Trzy pary zostały wyróżnione pucharami a
ponadto wszyscy tańczący otrzymali słodki, mikołajkowy upominek.
Wychodząc z auli, niejedna para już tęskniła za turniejowymi emocjami.
Cóż, jak zapowiada Centrum Kultury, na następny turniej z cyklu „Pierwszy
Krok” nie trzeba będzie długo czekać – jeszcze w karnawale 2015 roku
Walc angielski, samba, rockandroll i poleczka w wykonaniu młodych planowana jest kolejna odsłona!
adeptów sztuki tańca porwały licznie zgromadzoną publiczność. Rodzice
WJC, fot. WB

O prynuce, bułce chleba i pepegach, czyli „Wierszyki znad Białki”
W środę 26 listopada
w Centrum Kultury w Choroszczy grono młodych i nieco
starszych czytelników uczestniczyło w spotkaniu promującym książkę „Wierszyki znad
Białki”. Książkę z niecodzienną
poezją uczącą najmłodsze
pokolenie języka nieco
starszych pokoleń czytała m.in.
Dominika Kimaty. Aktorka,
młoda mama, artystka niezależna. Absolwentka PWST w
Krakowie, obecnie poszukuje
swojej indywidualnej drogi
wypowiedzi. Interesuje ją
zgłębianie i odkrywanie
swojego potencjału twórczego i
o s o b o wo ś c i o we go . C ze go
wyrazem był m.in. spektakl
„Superbohaterka. Początek” – interdyscyplinarny projekt z pogranicza
teatru i tańca, z elementami muzycznego performensu, którego
premiera odbyła się 18 września tego roku na małej scenie
Białostockiego Teatru Lalek.
Książka „Wierszyki znad Białki” powstała by przypomnieć mieszkańcom
zanikającą mowę Białegostoku i okolic. Mimo, że nie da się odwrócić
procesu zanikania regionalizmów w mowie, wydaje nam się że ważne jest
dla naszej lokalnej tożsamości, historii i kultury utrwalanie o nich pamięci.
W tekstach wierszy i wierszyków napisanych przez Damiana
Kudzinowskiego, można znaleźć wiele lokalnych określeń i zwrotów –
mamy nadzieję, że młodsi czytelnicy zapoznają się z ich znaczeniem, a

starsi będą mogli przypomnieć sobie „jak to się kiedyś mówiło”. Ilustracje
do książki wykonały Maria Kraśnicka i Magdalena ToczydłowskaTalarczyk – szata graficzna książki jest bardzo zróżnicowana, przez co
niezwykle atrakcyjna wizualnie.
W ramach projektu powstał również reportaż dokumentujący rozmowy
z mieszkańcami miasta i okolic – za jego powstanie odpowiada Joanna
Sitko. Publikacja jest darmowa, mamy nadzieję, że otrzyma ją jak
najwięcej osób, będzie dostępna w formie pdfa na stronie fundacji
artLAB – jest wydawcy „Wierszyków znad Białki”.
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” oraz
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
red.

Mistrzowie ortografii nagrodzeni!
W sobotę 22 listopada 2014 r. o 18:45 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury,
bezpośrednio przed II Choroszczańską Nocą z Grami odbyło się uroczyste
podsumowanie IV edycji Choroszczańskiego Dyktanda. Zebranych serdecznie
powitał Romuald Ożlański, Dyrektor Centrum. Następnie sprawozdanie z konkursu
ogłosił Wojciech Cymbalisty. Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Choroszczy
i Centrum Kultury wręczył i ceremonii dekoracji laureatów dokonał Jerzy Ułanowicz
Burmistrz Choroszczy. Pogratulował on wszystkim uczestnikom odwagi w zmaganiu
się z ortografią i pięknych wyników. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy otrzymali
skromne, acz miłe upominki, a zwycięzcy obok zestawu nagród otrzymali też
pamiątkowe dyplomy zaprojektowane przez Mieczysława Ciołko z M-GCK.
Zwycięzcy Choroszczańskiego Dyktanda 2014:
Dzieci i młodzież do lat 18: I miejsce Wojciech Sidorowicz, II - Karolina Gogol,
III Julia Sołowiej
Dorośli:
I miejsce - Anna Sidorowicz, II - Wiesława Ułanowicz, III - Urszula Sołowiej.
Poniżej publikujemy tegoroczny tekst dyktanda autorstwa Wojciecha Jana
Cymbalistego.
Na przekór ciżbie harcerskiej gwarzącej z harcmistrzem o chorągwiach w Akwizgranie
trzpiot Świdrygiełło włóczył się, zmarzłszy skądinąd, aż dotarł znużony do Ossolineum.
Marzyło mu się risotto wprost z durszlaka bądź przepiórzyce w musie brenneńskim à la
gżegżółka po skarżysku. Pięćset dziewięćdziesiąt sześć i pół sprężystego kroku w holu
uczyniwszy, przekonał się, że ni źdźbła strawy ni krztyny napitku nie uświadczy.
Odnalazł wszak inkunabuł inkrustowany. Na beżowych kartach, jakby różdżką wróżki
wyczarowanych, spostrzegł żołnierzy z włóczniami w odzieży z barchanu i płótna,
tudzież łuczników kędzierzawych ze zmierzwionymi brodami. Możnowładztwo na innej
znów stronie zanurzyło się w dżdżysty wieczór podczas przejażdżki w bór, by słuchać jak
sroczka krzece.
Tam puszcza przyprószona mgłą rozszerzała się, jakby na drożdżach, aż całą ojczyznę
Bryzeidy zagarnęła. Dalej wśród wód przejrzystych przemierza szlak dżonka chybotliwa
z żonami maharadży aż hen do Radżastanu. Będą tam pod kierunkiem chińskiego
mistrza z Hongkongu studiować feng shui, tworzyć haiku i odżywiać się rzeżuchą.
WJC, fot. PW/M-GCK
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Narodowe Święto Niepodległości – choroszczańskie uroczystości Narodowe Święto Niepodległości
w choroszczańskim Zespole Szkół

Mieszkańcy miasta i gminy Choroszcz jak co roku dumnie obchodzili
Narodowe Święto Niepodległości. We wtorek 11 listopada 2014 r. o 9:30
w choroszczańskim kościele uroczystą Mszę Świętą za Polskę celebrował
ks. kan. Leszek Struk. Homilię wygłosił ks. Marek Burnos. Bezpośrednio
po Eucharystii kościół wypełnił piękny śpiew pieśni patriotycznych Chóru
Kameralnego pod dyrekcją Małgorzaty Olechno. Następnie zebrani
przeszli na Rynek 11 Listopada, gdzie pod Pomnikiem Niepodległości
z 1934 r. odbyły się dalsze uroczystości. Tradycyjnie wartę pełniły
harcerki z drużyny Ventus oraz ułani z 110 Pułku Zapasowego z Klepacz.
Wydarzeniu towarzyszyły liczne poczty sztandarowe OSP z terenu całej
gminy, szkół oraz stowarzyszeń i organizacji parafialnych.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół
w Choroszczy 7 listopada 2014 r. odbyła się gra edukacyjna pt. „DROGA DO
N I E P O D L E G Ł O Ś C I”. Wzięły w niej udział 3-osobowe zespoły
reprezentujące uczniów III klas gimnazjum. W trakcie zabawy uczestnicy
wykazali się wiedzą dotyczącą okresu walki o niepodległość Polski,
znajomością biogramu Józefa Piłsudskiego oraz pieśni legionowych.

Ks. kan. Leszek Struk poprowadził modlitwę Anioł Pański. Liczne delegacje
złożyły wieńce i kwiaty. Pani Regina Krysiewicz przypomniała wszystkim
licznie przybyłym wiersz o marszałku Józefie Piłsudskim. Przemawiał też
burmistrz Choroszczy VI kadencji Jerzy Ułanowicz, którego mowę
przytaczamy poniżej.
Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Choroszcz!
Kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że czas to miłość. Dziś, w 96. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, widzimy, jak była to trafna uwaga.
Gdzie przed stuleciem była nasza ojczyzna, na której z map widniała
Polska? Tylko w sercach patriotów…
Już w starożytności Cyceron głosił prawdę, jakże dobrze znaną wszystkim
Polakom: „Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość
wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna”.
Tu, na Rynku 11 Listopada, przy Pomniku Niepodległości, dziękujemy za
miłość poprzednich pokoleń – odważnych powstańców pragnących zerwać
pęta niewoli, pracowitych pozytywistów i społeczników, peowiaków
i legionistów – obrońców przed bolszewizmem, żołnierzy września,
uczestników wszystkich frontów walki z nazizmem, umęczonych w kraju
i za granicą – w tym na nieludzkiej Syberii. Dziękujemy za bojowników
Polskiego Państwa Podziemnego, emigracyjnych i krajowych strażników
pamięci oraz działaczy demokratycznej opozycji wobec komunistycznej
władzy.
Ten osiemdziesięcioletni pomnik, odradzający się jak feniks z popiołów,
upamiętnia poległych za wolność naszej umiłowanej ojczyzny. Cześć ich
pamięci!

Na terenie szkoły zostały rozmieszczone punkty ilustrujące drogę Polaków do
niepodległości, w każdym z nich drużyny wykonywały różnorodne zadania
m.in.rozwiązywały quiz pt. „Co ty wiesz o marszałku?” i „Krzyżówkę
niepodległościową”, rozpoznawały portret z wizerunkiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego i obrazy przedstawiające epizody z okresu kształtowania się
granic Polski, z rozsypanych wersów układały pieśni legionowe. Gra
przebiegała w atmosferze zabawy i rywalizacji. Była również okazją do
pogłębienia wiedzy związanej z okolicznościami odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz swoistą lekcją patriotyzmu.
Wyniki gry edukacyjnej:
I miejsce – klasa III A 41 pkt.
Aleksandra Dąbrowska, Natalia Komosa, Piotr Jankowski
II miejsce – klasa III B 40 pkt.
Lidia Ołdakowska, Martyna Jacewicz, Tomasz Poskrobko
III miejsce – klasa III C i klasa III d 34 pkt.
III C Weronika Malinowska, Magdalena Rojecka, Wojciech Sidorowicz
III D Robert Krysztopik, Kamil Kluczyński, Paweł Kosel
IV miejsce – klasa III E 33 pkt.
Klara Kardasz, Magdalena Dąbrowska, Klaudia Zachowicz

Międzynarodowa wystawa fotografii
Pomnikiem dziękczynnym dla wszystkich, którzy nie zginęli, a o wolność
i szczęście naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej zabiegali
codzienną miłością patriotyczną, pracą, uczciwością i szacunkiem dla
drugiego człowieka, niech będzie obecny całokształt naszej ojczyzny i jej
nieustanny rozwój.
Dziękuję szczególnie tym wszystkim, z którymi miałem szczęście przez
blisko dwie dekady budować choroszczański samorząd. Cieszę się, że
wszechstronny rozwój objął sferę obywatelskiej aktywności – udział
w konsultacjach obywatelskich i głosowanie na projekty do budżetu
obywatelskiego są tego dowodem.
Żywotność ducha demokracji i umiłowanie wolności przejawia się też
w kandydowaniu do samorządu rekordowej ilości cór i synów
choroszczańskiej ziemi!
W gminie Choroszcz nie ma czasu na starzenie się, jest przed nami wiele
zadań. W tym roku spełniliśmy marzenie Tomasa Edisona – zaprzęgliśmy
do pracy promienie słońca. A to nie koniec wyzwań! Niech wiedzie nas
wszystkich w służbie bliźnim miłość ojczyzny!
Niech żyje Choroszcz! Niech żyje Polska!
red.

Wieczornica w nowej acz 122 letniej auli M-GCK
We wtorek 11 listopada o 17:00 rozpoczęła się długo oczekiwana
uroczystość, będąca z jednej strony patriotyczną wieczornicą i
prezentacją licznych talentów doskonalących się w Centrum Kultury, a z
drugiej wielkim powrotem przestrzeni auli, jako społecznie użytkowej.
Przybyłych ze wszystkich stron miasta i gminy serdecznie powitał
Romuald Ożlański dyrektor Centrum. Esej o dziejach miasteczka i
gmachu M-GCK wygłosił Józef Waczyński. Całość rozgrywała się wśród
dekoracji przygotowanych przez Monikę Tekielską i młodych adeptów
sztuk plastycznych. Następnie potężną przestrzeń auli wypełniła
muzyka fortepianowa. To Poloneza g-moll Fryderyka Chopina zagrała
Magdalena Malinowska, tegoroczna stypendystka gminnego
samorządu.
Apel Pamięci wygłosili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w
Choroszczy. Opiekunami artystycznej deklamacji byli panowie Maciej
Andrzej Kościelecki i Tomasz Perkowski. Aby nie było nadmiaru
patetyczności w wieczornicy, na parkiet wkroczyły pary taneczne – dzieci i
młodzieży z M-GCK, które zaprezentowały walca angielskiego. Ten
występ, podobnie jak pozostałe został nagrodzony gorącymi brawami.
Pieśni patriotyczne zagrali i zaśpiewali znani choroszczańscy śpiewacy i
gitarzyści – Andrzej Szabelski i Krzysztof Malinowski.
Aplauz publiczności prowadzący nieuchronnie do bisu zdobyli uczniowie
śpiewu pod kierunkiem Jerzego Tomzika. Co więcej, po raz pierwszy
oficjalnie występujący już nie pod nazwą Chór Miejski, ale jako Zespół
Wokalny Rytm Czasu/Rhytm of Time. Wydarzenie odwiedził też I choroski
Marsz Niepodległości.
Radość i zadowolenie malowały się na niejednej twarzy. Aula ważna dla
pokoleń choroszczan ponownie zaczyna spełniać swą rolę i sprawia, że
gmach w centrum miasteczka jest jeszcze bardziej Centrum Kultury.
red.

ŻYCZENIA DLA POLSKI
Uczniowie klas I wzięli udział w konkursie na najciekawsze życzenia dla Polski
z okazji jej święta. Poza typowymi życzeniami składanymi jubilatowi,
uczniowie mieli obowiązek umieścić na kartach treści historyczne i
patriotyczne. Uczestnicy świetnie poradzili sobie z zadaniem, informacje
zawarte w życzeniach świadczą o znajomości dziejów państwa i postawie
patriotycznej.
Osoby nagrodzone w konkursie „Życzenia dla Polski”:
I miejsce
Martyna Musiewicz kl. I A
Weronika Rytwińska, Martyna Kraszewska kl. I C
II miejsce
Martyna Sokół kl. I B
III miejsce
Martyna Sokół, Weronika Grodzka kl. I B
Wyróżnienia: Marta Gryg, Julia Worobiej kl. I C, Karolina Jeromin kl. I A
PLAKAT NIEPODLEGŁOŚCIOWY
Wykonaniem plakatu o tematyce związanej z Narodowym Świętem
Niepodległości zajęli się uczniowie klas II. Plakaty, które napłynęły na
konkurs promują treści patriotyczne, zachęcają do uroczystego świętowania
dnia niepodległości, pokazują że młodzi ludzie są świadomi swojej tradycji
narodowej.
Osoby nagrodzone w konkursie „Plakat niepodległościowy”:
I miejsce
Katarzyna Rodziewicz, Aleksandra Dąbrowska, Ewa Wnukowska kl. II C
II miejsce
Damian Horodeński, Tomasz Wardziejewski kl. II B
III miejsce
Karolina Pogorzelska kl. II A
Katarzyna Pogorzelska, Bartłomiej Klimaszewski kl. II B
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Beata Jabłońska

Wieczór Pieśni i Piosenki
Patriotycznej pt.
„Śpiewać każdy może”
W niedzielę 9 listopada 2014 roku w choroszczańskiej remizie OSP odbyła
się piękna uroczystość, która doskonale wpisała się w Obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Prowadzili ją członkowie POAK:
Eugenia Popko i Józef Waczyński. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w
Choroszczy zaprosił społeczność choroszczańską i wszystkich sympatyków
Akcji Katolickiej na Wieczór Pieśni i Piosenki Patriotycznej pt. „Śpiewać
każdy może”.

Święto Niepodległości i akademia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
W piątek 7 listopada uczniowie oraz nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przystrojeni w
kokardy narodowe obchodzili najważniejsze polskie święto
narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku
niepodległości. W tym też dniu odbyły się uroczyste akademie
przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Doroty
Sadowskiej i pani Magdaleny Rutkowskiej oraz pani Agnieszki
Tołoczko. W uroczystej akademii uczestniczyli zaproszeni
goście: pan Grzegorz Krysiewicz – prezes Stowarzyszenia
Pa m i ę ć i Tożs a m o ś ć i p a n i A l i c j a K l i m a szews ka –
przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad
Cmentarzem na Rossie.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły
przez Poczet Sztandarowy oraz odśpiewaniem Hymnu
Państwowego. Uczniowie dowiedzieli się i przypomnieli sobie
drogę Ojczyzny do Niepodległości a ponieważ nasza szkoła
włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Patriotyczne śpiewanie”
wszyscy uczniowie śpiewali znane pieśni patriotyczne tj.
„Legiony”, „Wojenko, wojenko” czy „Rota”, którą wszyscy
odśpiewali na stojąco. Na zakończenie pani Alicja Klimaszewska,
bardzo wzruszona, podziękowała wszystkim za udział w
akademii.
MS

W wspólnym śpiewaniu uczestniczyli: asystent AIAK ks. Prałat Tadeusz
Żdanuk, ks. Leszek Struk – proboszcz parafii, prezes Zarządu AIAK – pani
Teresa Niewińska, Burmistrz Choroszczy – Jerzy Ułanowicz, przedstawiciele
wspólnot, stowarzyszeń, instytucji oświatowych, zakładów pracy oraz dzieci
i młodzież.
Spotkanie rozpoczynała myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego z utworu:
„Chcemy żyć i możemy żyć (…)Któż mógłby wyliczyć to wszystko czym (…)
Polska żyje…” w wykonaniu Teresy Popko.
Uroczyście ubrani, przy herbacie wspólnie śpiewaliśmy piosenki żołnierskie
z różnych okresów dziejowych. Doświadczaliśmy jednoczącej siły pieśni
patriotycznych i czuliśmy, jak wiele nas Polaków łączy.
Wersję instrumentalną do tych utworów opracował pan Łukasz Olechno.
Natomiast wersję multimedialną naszego śpiewnika, wyświetlaną podczas
wspólnego śpiewu, pan Wojciech Cymbalisty. Dekorację wykonali uczniowie
Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum pod opieką pani Joanny Gaweł. Na tę
szczególną okazję członkowie POAK przygotowali 90 śpiewników.
Mamy nadzieję, że nasze starania przybliżyły wszystkim uczestnikom
wieczoru niebywale ważną rolę patriotyzmu.
Eugenia Popko
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Konkurs „Sekrety kulinarne Seniorów z Podlasia”
W dniu 29 listopada 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w Barszczewie
odbyła się Gala Finałowa Konkursu kulinarnego pod nazwą Sekrety
kulinarne Seniorów z Podlasia. Organizatorem tego konkursu była
Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie, we współpracy z Filią
Biblioteczną w Barszczewie.

BIBLIOTEKA

KULTURA

Sobotnie zajęcia dla dzieci
Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami poznają nowe techniki plastyczne
takie jak: malowanie na podkładzie kaszy, malowanie na chusteczkach
higienicznych, malowanie tamponami. Maluchy wykonują piękne
kolorowe prace. Po każdych zajęciach prace dzieci są umieszczane na
wystawie.

Konkurs był jednym z elementów projektu „Aktywni wczoraj i dziś”,
współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem
Konkursu była aktywizacja społeczna osób zamieszkałych we wsi
Barszczewo i okolicach.
Uczestnicy Konkursu zgłosili 19 potraw w czterech kategoriach.
Oceny potraw dokonała trzyosobowa Komisja. Wszyscy uczestnicy Gali
również mogli zagłosować na swoją ulubioną potrawę i wyłonić zwycięzcę
nagrody publiczności.
Celem zapewnienia obiektywności oceny wszystkie potrawy były
„anonimowe”.
Zarówno komisja jak i publiczność oceniała smak potrawy, jej
oryginalność, wygląd i aranżację, a także dobór składników, a przede
wszystkim oddanie bogactwa tradycyjnej kuchni Podlasia. Konkurencja
była bardzo wyrównana, o zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty.
Wyniki konkursu
Kategoria I - dania główne na ciepło,:
Nagroda główna – kapusta z żeberkami i grochem (Maria Skoblewska)
Wyróżnienia – flaczki wołowo-cielęce (Małgorzata Jendruczyk) oraz
roladki drobiowe ze schabem (Małgorzata Skoblewska)
Kategoria II - dania główne na zimo,:
Nagroda główna – szczupak faszerowany (Małgorzata Skoblewska)
Wyróżnienie – rolada schabowa z boczkiem (Gertruda Bukłaha)

Kategoria III - desery i napoje,:
Nagroda główna – babka gotowana (Zofia Dzieniszewska)
Wyróżnienie – obwarzanki drożdżowe z lukrem (Małgorzata Siedlecka)
Kategoria IV - sałatki, surówki i przetwory.:
Nagroda główna – kolorowa sałatka warzywna (Jadwiga Kraszewska)
Wyróżnienie – ogórki kanapkowe z kurkumą (Maria Skoblewska).
Nagrodę publiczności trzymała Jadwiga Nurkowska za zraziki schabowoserowe.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Konicki wręczył wszystkim
Laureatom nagrody i dyplomy.
Efektem przeprowadzonego konkursu będzie wydanie książki kucharskiej
z przepisami uczestniczek Konkursu, w tym na nagrodzone potrawy.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.
Organizatorzy

Konkurs plastyczny „Strażak w oczach dziecka”
W sobotę 29 listopada na Gali Finałowej konkursu ,,Sekrety kulinarne
seniorów z Podlasia” został rozstrzygnięty konkurs - plastyczny pt.
Strażak w oczach dziecka”, zorganizowany przez Ochotniczą Straż
Pożarną przy współpracy z Filią Biblioteczną w Barszczewie. Konkurs był
skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Miał na
celu przybliżenie pracy strażaka oraz zwrócenie uwagi na zachowanie
bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom.

Dnia 29.10.2014 r. odbyły się zajęcia podczas których, dzieci uczyły się
wykonywać różnymi technikami plastycznymi ozdoby bożonarodzeniowe tj. gwiazdki, bombki, choinki itp. Najbardziej spodobało
się ozdabianie choinek gwiazdkami i brokatem. Zajęcia te sprawiły
dzieciom dużo radości i wprawiły dzieci w nastrój zbliżających Świąt
Bożonarodzeniowych.
Lucyna Jutkiewicz, bibliotekarz

Konkurs pięknego czytania
uczniów klas pierwszych
gimnazjum rozstrzygnięty
W dniach 13, 16 i 17 października 2014 r. w bibliotece szkolnej Zespołu
Szkół w Choroszczy odbył się II etap konkursu pięknego czytania
uczniów klas pierwszych gimnazjum, a dnia 22 października etap III
(etap I odbywał się w klasach). Wystartowało 18 uczestników. Każdy z
nich przygotował fragment z ulubionej książki. Komisja oceniała
płynność, tempo czytania, poprawność wymowy, wyrazistość,
przestrzeganie znaków interpunkcyjnych oraz indywidualną
interpretację czytanego tekstu. Poziom był zróżnicowany. Do III,
rozstrzygającego etapu, zakwalifikowało się 7 uczestników. Ich zadanie
polegało na artystycznym odczytaniu przygotowanego przez komisję
fragmentu prozy J. K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny”.
Poziom tej części był wysoki i bardzo wyrównany.
Laureatami zostali:
·I miejsce i tytuł Mistrz pięknego czytania zdobyła: Anna Wrona kl. I d
· II miejsce – Karolina Waszczuk kl. I d
· III miejsce – Karolina Jeromin kl. I a i Angelika Siemieniuk kl. I c
Gratulujemy!
Konkurs pięknego czytania uczniów klas pierwszych gimnazjum
organizowany jest co roku i na stałe wszedł do kalendarza szkoły. Celem
konkursu jest promocja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań
wartościową literaturą, kształtowanie umiejętności pięknego czytania
i propagowanie zdrowej rywalizacji.

Prace były oceniane w 3 kategoriach wiekowych.
W I kategorii –grupa przedszkolna , główną nagrodę zdobyła Patrycja
Bagnowska
Wyróżnienia otrzymały : Sabinka i Judytka Berezieckie, Wiktoria
Maciejewska, Piotr Sobolewski , Michał Siedlecki.
W II kategorii- kl. I- III – nagroda główna przypadła Gabrysi
Maciejewskiej
Wyróżnienie otrzymał Jakub Wasilewski.
W III kategorii - kl. IV- VI – nagrodę główną zdobył Mateusz
Radkiewicz
Wyróżnienie otrzymała Weronika Mróz.
Wszystkie prace są wyeksponowane w Filii Bibliotecznej
w Barszczewie.
Małgorzata Świszcz, bibliotekarz

„Wykreowanie własnego wizerunku w nowej przestrzeni
edukacyjnej” – warsztaty z Dominikiem Sołowiejem
W czwartek 13 listopada 2014 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
w Choroszczy odbyły się warsztaty pt. „Wykreowanie własnego
wizerunku w nowej przestrzeni edukacyjnej”, podczas których
uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi jak radzić sobie ze
stresem lub dobrze wykonać autoprezentację.

Irena Słomińska – nauczyciel bibliotekarz
Anna Dąbrowska-Czochańska – nauczyciel języka polskiego
Małgorzata Mikiewicz – nauczyciel języka polskiego

ZAPRASZAMY DO OPERY
Klub Turysty Kulturalnego działający przy Miejsko-Gminnym Centrum
kultury w Choroszczy serdecznie zaprasza na wyjazd na spektakl
w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki przy
ul. Odeskiej 1 w Białymstoku:
SKRZYPEK NA DACHU
- 15 marca 2015 /niedziela/ o 19:00, wyjazd spod M-GCK o 18:00
wersja polska, rzędy II, III, XIV, XV, bilety w cenach:
normalny 72zł, ulgowy 63zł, dojazd 10 zł. Zapisy i wpłaty do
12.02.2015.
Szczegółowe informacje w Centrum Kultury i pod nr tel. 85 719 14 31
M-GCK

Warsztaty poprowadził Dominik Sołowiej – dziennikarz, publicysta,
krytyk literacki i filmowiec. Na co dzień pracuje w Białymstoku jako
reporter telewizyjny i konsultant ds. marketingu i reklamy. Pisze dla
portalu o2.pl, prowadzi spotkania poświęcone kulturze i sprawom
społecznym. Jest członkiem Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów. Autor
wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Asystent reżysera
Lecha Majewskiego.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Choroszczy.
Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna w Choroszczy
a odbyło się ono dzięki Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku.
Kierownik Biblioteki, Elżbieta Wróblewska

Chcesz sprawdzić dostępność książki w bibliotece? Zadzwoń:
Biblioteka Publiczna w Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29)
- tel. 857102393
Filia w Klepaczach (ul. Niewodnicka 19) - tel. 85 6626211
Filia w Barszczewie (Barszczewo 41) - tel. 85 7191390

Konkurs matematyczny w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

Rozśpiewane Przedszkolaki z Barszczewa

W środę 17 listopada 2014 r. w ramach obchodów Dni Szkoły w Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy odbył się „Szkolny Maraton Matematyczny”. Aż 72 uczniów klas III – VI
zmagało się w matematycznych potyczkach. Organizatorzy konkursu: Elżbieta Leszczyńska, Anna
Chrapowicz, Izabela Borysewicz, Grażyna Kopaczewska.
Cele konkursu: uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności matematyczne na tle grupy
rówieśniczej, pobudzić twórcze myślenie, zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Każdy
uczestnik wykonał 6 zadań o różnorodnej formie matematycznej (praktyczne działanie matematyczne,
zadania logiczne, zadania matematyczno – sportowe, zadania tekstowe). Łączna ilość zdobytych punktów
decydowała o uzyskanej lokacie.
Wyniki konkursu:
Klasy V
1 Wiktoria Siemieniuk – V a
2. Tomasza Bielawiec – V c
3. Dominika Jacejko – V b
Klasy VI
1. Bartosz Pawilcz – VI a
2. Elzbieta Krysiewicz – VI b
3. Izabela Klis – VI c
Klasy IV
1. Zuzanna Muczyńska – IV c
2. Jakub Majewski – IV b
3. Kamila Popławska – IV a
Klasy III
1. Daniel Filipowicz – III c
2. Jakub Ryniejski – III c
3. Ksawery Kuczyński – III c
MS

O tym, że w Oddziale Przedszkolnym w Barszczewie są super przedszkolaki wiadomo nie od dziś. Nie każdy jednak
zdaje sobie sprawę, że chodzą do niego prawdziwi artyści. A mianowicie cztery przemiłe, pięknie śpiewające
dziewczynki: Milena Waszczuk, Judyta Bereziecka, Joanna Gogol i Zosia Gogol. W czwartek 6 listopada w
Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbył się VI Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, organizowanym przez PS nr 53 im. Marii Kownackiej
„Plastuś” w Białymstoku.
Dziewczynki w pięknych ułańskich strojach – sprowadzonych aż ze Śląska- wykonały piosenkę pt. ”Przybyli ułani pod
okienko”. Zgromadzeni goście również przyłączyli się do wspólnego śpiewania. Na koniec dzieci miały okazję
podziwiać dorosłych w akcji. Tradycją tego przeglądu jest, aby wszyscy, którzy przygotowywali podopiecznych do
występu- odśpiewali wybraną pieśń patriotyczną. Na scenie nie mogło zabraknąć więc Pani Kamili Ostrowskiej –
nauczyciela rytmiki w Barszczewie oraz Pani Joanny Brzostowskiej – nauczyciela z grupy „Mali Odkrywcy”. Pani Edyta
Kozioł wraz z przedszkolakami trzymała kciuki za artystki. Dziewczyny wyśpiewały sobie złotą statuetkę, dyplomy oraz
upominki. I tak najbardziej smakowały im lizaki. Gratulujemy!
Joanna Brzostowska
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„Gazeta w Choroszczy”

Międzynarodowy projekt
„KROKUS” zawitał do Choroszczy

nr 145

Młodzi, zdolni,
nagrodzeni stypendiami

W bieżącym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy uczestniczy we współpracy
z Żydowskim Muzeum „Galicja” w Krakowie w międzynarodowym
Projekcie „Krokus”. Został on zapoczątkowany w 2005 roku w Irlandii.
W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście
przekazuje szkołom cebulki żółtych krokusów. Są one sadzone jesienią,
aby wraz z końcem zimy rozwinęły się jako jedne z pierwszych kwiatów
przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny.

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu
Samorządowym - oddział w Klepaczach

Dzień 26 listopada pozostanie na długo w pamięci Tego właśnie dnia
odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – Pasowania na
Przedszkolaka. W uroczystości brali udział rodzice, babcie dzieci oraz pani
dyr. Bożena Lenczewska Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości
i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki
zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo
już potrafią.
Były więc piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe Po części artystycznej, dzieci
obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia
z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym
przed+szkolakiem. Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego
pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego
wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania oraz słodki
upominek. A następnie zjedzony został tort z okazji pasowania.
Anna Sokólska

Śladem choroszczańskich Żydów: gimnazjaliści porządkowali kirkut
Pierwsze wzmianki o Żydach w Choroszczy pochodzą z XVI wieku.
Wtedy już istniała na terenie miasta zorganizowana gmina żydowska.
Żydzi w Choroszczy osiedlili się w rynku i przyległych do niego uliczkach.
Mieli swoją bożnicę, łaźnię i dom rabina. Zajmowali się rzemiosłem,
prowadzili też aptekę, wiele sklepów, karczm i szynków. Piastowali
również urząd burmistrza.

Miejscowi Żydzi zgodnie żyli i współdziałali z katolikami oraz
prawosławnymi mieszkańcami miasta do czasów II wojny światowej.
W listopadzie 1942 r. choroszczańscy Żydzi zostali przesiedleni do getta
w Białymstoku. Stamtąd w 1943 wysłano ich na śmierć do niemieckiego
nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.
Dziś jedną z nielicznych pamiątek świadczących o bytność wyznawców
judaizmu w Choroszczy jest cmentarz położony tuż za miasteczkiem przy
drodze do Łysek. Popadł on w zapomnienie i ruinę ponieważ nie ma już
ludzi, którzy dawniej grzebali na nim swoich zmarłych, ani ich
potomków. Kirkut zarósł zielskiem, krzakami i chaszczami. Kamienne
macewy poprzechylały się i powywracały.
Uczniowie klasy II a Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Choroszczy pod kierunkiem pań Anny Kozłowskiej i Ewy
Zalewskiej postanowili ocalić od zapomnienia i zniszczenia cmentarz
żydowski. Zgłosili swój udział w ogólnopolskim programie „Ślady
przeszłości – młodzież adoptuje zabytki”, który jest realizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum
Kultury.
Młodzież w ramach realizacji projektu pod hasłem „Śladem
choroszczańskich Żydów- adoptujemy cmentarz żydowski” zaplanowała:
· wyszukanie informacji na temat społeczności żydowskiej
zamieszkującej Choroszcz przed II wojną światową,
· zebranie informacji na temat religii, kultury i obyczajowości Żydów,
· zapoznanie się z zasadami sprzątania cmentarzy żydowskich
przygotowanymi przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy,
· uporządkowanie choroszczańskiego kirkutu,
· sfotografowanie i skatalogowanie macew, aby wiedzę historyczną
przekazać kolejnym pokoleniom,
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Podsumowanie Tygodnia Edukacji
Globalnej 2014 w Zespole Szkół
W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz pierwszy obchodziliśmy w
Zespole Szkół w Choroszczy Tydzień Edukacji Globalnej. Jest to coroczna,
międzynarodowa akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi
społeczeństw europejskich na konieczność prowadzenia edukacji o
sprawach globalnych poprzez intensywne, systematyczne działania
skierowane do konkretnych społeczności lokalnych.

W czwartek 13 listopada Weronika Malinowska, Magdalena Malinowska
i Tomasz Baszeń z rąk burmistrza Choroszczy VI kadencji Jerzego
Ułanowicza otrzymali zaświadczenie o przyznaniu stypendium za
szczególne osiągnięcia naukowe na rok szkolny 2014/2015.
Burmistrz gratulował uczniom i ich rodzicom oraz życzył dalszych sukcesów.
Stypendium jest realizacją Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Miejską. Wysokość
stypendium to 200 zł miesięcznie. Gratulujemy stypendystom i życzymy
uczniom z terenu gminy dalszych sukcesów naukowych i sportowych.
red.
Krokusy mają jednak przede wszystkim przypominać półtora miliona
żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych
w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów przypomina także żółte
gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach
okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Na terenie okupowanej Polski
Żydom nakazano nosić białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda
Dawida na ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do
izolacji od reszty społeczeństwa.
Projekt „Krokus” pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką holokaustu,
a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących
się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją.
W realizację w naszej szkole Projektu „Krokus” pod hasłem „Ocalić od
zapomnienia” aktywnie zaangażowali się uczniowie z klas II a i II c.
Młodzież na dodatkow ych zajęciach histor ycznych została
poinformowana o idei i celach projektu. Poznała historię i kulturę narodu
żydowskiego oraz założenia judaizmu.
We wtorek 25 listopada 2014 roku Ania, Klaudia, Agnieszka, Szymon,
Krystian, Mateusz i Marek, pomimo niesprzyjającej pogody, posadzili na
skwerku przed szkołą cebulki krokusów, aby upamiętnić swoich
rówieśników, którzy stracili życie w wyniku holocaustu i II wojny
światowej. Z niecierpliwością będziemy czekać na rozkwitające kwiatki,
symbol nadziei i odradzającego się życia!
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze udział
w zajęciach na temat przyczyn i skutków holocaustu oraz w warsztatach
antydyskryminacyjnych, kształtujących postawę szacunku i tolerancji
wobec innych narodów, kultur i religii.
Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły nie
tylko doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką szacunku do
drugiego człowieka i wrażliwości na ludzką krzywdę.
Ewa Zalewska - koordynator projektu

www.gazeta.choroszcz.pl

·

kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji wobec innych wyznań,
kultur i narodów.
Uczniowie na lekcji wychowawczej obejrzeli prezentację, która przybliżyła
im historię, religię i tradycję Żydów. Poszerzyli wiedzę na temat cmentarzy
żydowskich oraz obrzędów i obyczajów związanych z grzebaniem zmarłych
w judaizmie. Zapoznali się również z zasadami dotyczącymi sprzątania
kirkutów żydowskich.
Młodzież wyposażona w wiedzę teoretyczną wybrała się w dniu 4.11.2014 r.
na cmentarz żydowski w Choroszczy, gdzie z zapałem i energią zabrała się do
pracy. Uczniowie przez kilka godzin wytrwale przycinali sekatorami krzewy i
wysoką roślinność, która rozrosła się w najbliższym sąsiedztwie macew.
Wynosili połamana gałęzie i konary zalegające na nagrobkach, zagrabiali
liście. Uczniowie oczyścili również tablice i płyty nagrobne z liści i mchu, a
następnie sfotografowali wszystkie macewy, aby sporządzić dokumentację
cmentarza. Gimnazjaliści położyli też na uporządkowanych grobach kamyki,
aby w ten sposób okazać pamięć i szacunek dla zmarłych.
Młodzież wykonywała prace porządkowe z dużym zaangażowaniem
i starannością. Wykazała się również zainteresowaniem dziedzictwem
kulturowym regionu, historią naszego miasta i cmentarza. Ważnym
elementem tego projektu jest również kształtowanie wśród uczniów
postawy szacunku i tolerancji dla ludzi innego wyznania i narodowości oraz
rozwijanie idei wolontariatu.
Młodzież postanowiła adoptować cmentarz żydowski, na stałe otoczyć go
opieką, aby macewy mogły podziwiać kolejne pokolenia. Gimnazjaliści chcą
dowiedzieć się więcej na temat zabytku i zachęcić innych do poznawania
tego miejsca.
W akcję sprzątania cmentarza zaangażował się również Urząd Miejski
w Choroszczy, który zapewnił niezbędne narzędzia do prac porządkowych.

Głównymi celami Tygodnia Edukacji Globalnej jest zapoznanie ludzi z
wyzwaniami i problemami współczesnego świata oraz kształtowanie
wśród młodzieży postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu,
respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność
porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.
Ważnym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest również
uświadomienie młodzieży współzależności pomiędzy nami i
mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów świata, pokazanie
problemów wspólnych dla całej ludzkości i zachęcenie do szukania
konkretnych rozwiązań.
Tegoroczna, 16. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbyła się pod
patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i
Solidarności Światowej Centrum Północ – Południe przy Radzie Europy
pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”.
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole podjęliśmy wiele
działań, które miały na celu zainteresowanie uczniów edukacją globalną,
poszerzenie wiedzy na temat problemów współczesnego świata na
przykładzie państw afrykańskich, kształtowania odpowiedzialności za
otaczający świat. Zorganizowaliśmy wystawę prac gimnazjalistów
wykonanych podczas projektu uczniowskiego ,,Życie codzienne
mieszkańców Afryki”.
Na lekcjach godzin wychowawczych realizowaliśmy dwa tematy: „Co to
jest edukacja globalna” i ,,Czy możliwy jest świat bez głodu?”.
Wychowawcy wszystkich klas otrzymali prezentację przygotowaną w
ramach projektu na temat edukacji globalnej oraz scenariusz zajęć.
Podsumowaniem lekcji była projekcja filmu ,, Ciężarówką przez Afrykę”.
We wtorek 18 listopada 2014r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z
panią Barbarą Siemionkowicz, wolontariuszką, która spędziła rok w
Lusace, stolicy Zambii. Pokazała nam zdjęcia ze swojego pobytu w Afryce
oraz przybliżyła warunki życia i pracy wśród mieszkańców Lusaki.
W środę 19 listopada 2014r. włączyliśmy się kampanię Polskiej Akcji
Humanitarnej „Świat bez głodu”. W naszej szkole odbył się kiermasz ciast
zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Joanny Gaweł,
podczas którego zebraliśmy 432 zł.. Dochód ze sprzedaży wypieków został
przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej na projekty żywnościowe w Syrii.
Wsparliśmy też podczas lekcji informatyki akcję „Pajacyk”, która jest
programem dożywiania dzieci w szkołach, prowadzonej od 1998 roku
przez Polską Akcję Humanitarną. Projekt ten zajmuje się wspieraniem
dzieci, którym z różnych powodów obiadów nie finansuje opieka
społeczna. Dla realizacji programu stworzona została witryna
internetowa Polska Strona Głodu. Wchodząc tę na stronę internetową i
klikając w brzuszek Pajacyka, ofiarowuje się dzieciom ciepły posiłek,
sponsorowany przez reklamodawców. Według informacji Polskiej Akcji
Humanitarnej wystarczą 4 zł, żeby zapewnić dziecku jeden ciepły posiłek.
W piątek 21 listopada 2014r. uczniowie z klasy II a, II d i III d pod
kierunkiem nauczycieli przygotowali apel podsumowujący Tydzień
Edukacji Globalnej z oprawą muzyczną oraz prezentacją multimedialną
pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe”.

Anna Kozłowska, Ewa Zalewska

Szkolny Mistrz Ortografii 2014/2015
Wśród uczniów gimnazjum został rozstrzygnięty konkurs „Szkolny
Mistrz Ortografii 2014/2015”. Składał się z trzech etapów. I etap to
wytypowanie przez nauczycieli polonistów najlepszych uczniów z
każdej klasy, którzy wzięli udział w etapie II. Odbył się on w bibliotece
szkolnej. Przez trzy kolejne dni uczniowie poszczególnych klas zmagali
się z ortografią. W środę 19 listopada dyktando pisali uczniowie klas
pierwszych, 20 listopada – drugich, a 21 listopada – klas trzecich. W
sumie w II etapie wzięło udział 40 uczniów gimnazjum. Do III,
rozstrzygającego etapu, zakwalifikowało się 28 uczniów. III etap odbył
się 26 listopada i wyłonił zwycięzców.
Laury zwycięzców zdobyli:
I miejsce i tytuł „Szkolny Mistrz Ortografii 2014/2015” przypadło w
udziale Szymonowi Leszczyńskiemu z klasy II c i Jakubowi Utko z klasy I d,
którzy dyktando napisali bezbłędnie.
II miejsce i tytuł wicemistrza osiągnęły: Paulina Zawadzka kl. II a, Karolina
Pogorzelska kl. II a, Anna Pogorzelska kl. II a i Martyna Jacewicz kl. III b.
Dziewczyny zrobiły tylko po jednym błędzie interpunkcyjnym.
Corocznie organizowany konkurs ortograficzny wszedł na stałe do
kalendarza imprez szkolnych, a w tym roku wyjątkowo wyłonił talenty
ortograficzne. Gratulujemy!
Irena Słomińska, Anna Dąbrowska-Czochańska, Małgorzata Mikiewicz
Zespół Szkół w Choroszczy

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowaliśmy również dwa
konkursy: plastyczny – na plakat pod hasłem ,,Świat bez głodu” oraz
multimedialny – ,,Poznaj różnorodność Afryki”. W konkursie plastycznym
laureatami zostali:
·
I miejsce – Dominika Morozewicz III d,
·
II miejsce – Patryk Ambroziak III liceum,
·
III miejsce – Martyna Pasyńczuk i Magda Hryniewicka III b,
·
wyróżnienie : Jolanta Sakowicz III d oraz Iwona Skorulska i Barbara
Dąbrowska III a.
W konkursie multimedialnym zwycięzcami zostali: Gabriela Matowicka,
Magda Markowska, Dominika Rogalska z klasy III a oraz Krzysztof Mieńko
z klasy II liceum,
· II miejsce zajęli: Zuzanna Siemieniuk i Gabriela Jurgielaniec klasa
II d oraz Michał Łotowski i Adrian Bielski z II liceum,
· III miejsce uzyskali: Agnieszka Malinowska i Klaudia Gąsowską II
a oraz Bartek Ostrowski z klasy III b.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tegorocznym Tygodniu
Edukacji Globalnej. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematyki globalnej
oraz zapraszamy do włączenia się w przyszłoroczne działania w ramach
Tygodnia Edukacji Globalnej.
Beata Gawryluk, Barbara Joka, Ewa Zalewska
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Wspomnienia Teresy Jakubczak
Nazywam się Teresa Jakubczak i obecnie mieszkam w Choroszczy. Moja
rodzina, z której pochodzę, składała się z rodziców i czworga
rodzeństwa.10 lutego 1940 roku, w środku nocy, w brutalny sposób
żołnierze Rosyjscy wypędzili rodzinę z domu na siarczysty mróz, który
tej zimy dochodził do 40 stopni. Nie zważali na małe dzieci i brzemienną
matkę. Siostra Leokadia miała 15lat, brat Leopold 10 lat, Barbara 9 lat i
najmłodszy brat Paweł 5 lat. Mnie nie było jeszcze na świecie, gdyż
urodziłam się już na Syberii. Mój tata był leśniczym i mieszkaliśmy w
leśniczówce na kolonii Majątek Rogowo. Leśniczówkę widać było z
szosy wiodącej do Kruszewa. Mój ojciec Józef Antonowicz urodził się w
1900 roku w Białymstoku, a mama Albina z domu Sokół w 1907roku.
Mama wyszła za tatę gdy był już leśniczym. Do obowiązków leśniczego
należało prowadzenie gospodarki leśnej w lasach położonych w
ówczesnej gminie Barszczewo. Tata chronił lasy państwowe jak i
prywatne przed nielegalną wycinką. Objeżdżał teren konno.
Pracę tę otrzymał pewnie dlatego, że jako młodzieniec brał udział w
obronie Warszawy przed Rosjanami w 1920 roku. Opowiadał, że walki
były tak zaciekłe, że widział, jak Wisłą płynęła czerwona woda. Z tego
okresu mamy nawet zdjęcie taty w mundurze Wojska Polskiego.
Otrzymaliśmy je od rodziny ojca z Sokołdy. Ojciec posiadał również jakiś
stopień wojskowy, ale jaki to nie wiem. Nie wiem również czy dostał go na
wojnie z bolszewikami, czy w okresie późniejszym. Mama opowiadała, że
po wojnie w 1920 roku często brano go do rezerwy jako artylerzystę do
twierdzy Osowiec. Józef Antonowicz przychodził do domu z Osowca
pieszo, gdy tylko dostał przepustkę. Widocznie zależało mu na rodzinie,
bo przecież z Osowca do Rogowa było ponad sześćdziesiąt kilometrów w
jedną stronę. Mało wiem o własnym ojcu, gdyż urodziłam się jako
ostatnie dziecko.
Po powrocie z Syberii matka nie chciała mówić o przeszłości, ze strachu o
nasze bezpieczeństwo. Bała się powrotu na Syberię. Gdy dorosłam, nie
było już kogo zapytać. Z Rosji wróciłam chora na malarię, pamiętam tylko
niektóre sceny z tego okresu. Mama zawiozła mnie nieprzytomną do
kościoła w Choroszczy, aby mnie ochrzcić w obawie że umrę. Gdy ks.
proboszcz Franciszek Pieściuk mnie ochrzcił, wróciłam niespodzianie do
zdrowia. Moja mama uważała, że sprawiła to łaska Boża. Ks. Franciszek
Pieściuk wpisał do metryki urodzenia, że urodziłam się w Rogowie,
poradził też mamie, aby nikomu nie mówiła, że urodziłam się w Rosji, bo
mogą mnie tam zabrać.
Przebieg aresztowania mojej rodziny i pierwszy okres zsyłki znam
oczywiście tylko z opowiadań. Ojciec mój mógł uniknąć aresztowania,
gdyż w tym czasie chociaż była noc był na objeździe lasu. W tamtych
czasach urzędnicy państwowi byli bardzo rzetelni. Gdy powrócił z
obchodu, zobaczył pod domem furmanki i rosyjskich żołnierzy. Stał
schowany za drzewem i przyglądał się jak zabierają rodzinę. Nie chciał
zostawić rodziny bez opieki i wyszedł z ukrycia.
Podróż w tamtą stronę odbywała się w strasznych warunkach. Głód,
zimno, strach, rozpacz. Zmarłych wyrzucano z wagonu w śnieg.
Zawieziono nas do Irkuckiej Obłasti do miejscowości Kwietok.
Umieszczono nas w barakach po kilka rodzin. W baraku nr 9, pełnym
nędzy i wszy urodziłam się 16 czerwca 1940 roku. Mama nie pracowała,
gdyż opiekowała się mną .Jako nie pracująca miała zmniejszony przydział
chleba. Chleb zarobiony przez ojca nie wystarczał dla całej rodziny, więc
puchliśmy z głodu. Po dwóch latach przeniesiono nas wszystkich do
miejscowości Krasnyj Majak, na fermę Nr. 3. Mieszkaliśmy w obozowych

ziemiankach. Ziemianki były jednoizbowe, byle jak wykonane. Dolna
część wpuszczona w ziemię, a część naziemna wykonana z krzywych
drewnianych beli. W ścianach było pełno dziur byle czym zatkanych.
Pamiętam że przez te dziury podawano rozpałkę z pieca do innej
ziemianki.
W pobliżu mieszkała Pani Irena Grzegorczyk wraz z cała rodziną.
Pochodzili z Zacisza koło Zabłudowa. Wspomagaliśmy się wzajemnie.
Obóz nie był ogrodzony, ale dyscypliny pilnowali nadzorcy. Wszyscy
musieli pracować. Ojciec z bratem Leopoldem pracował przy wyrębie
lasu. Siostra Lodzia obsługiwała zaprzęg wołów, najmłodszy brat był
woziwodą w kołchozie. Warunki życia były trudne, z powodu mrozu i
obfitego śniegu. Mama pracowała w magazynie zbożowym. Oprócz
głodu bardzo nękały nas wszy i choroby. Chorowaliśmy często, przeważnie
na zapalenie płuc. Najczęściej z nas, bo prawie co miesiąc chorował
Leopold.
Był tak wycieńczony i osłabiony, że mama z tatą uprosili lekarza, aby
przyjęli go do szpitala, który tu był. Siedzieli przy nim na zmianę przez całą
dobę. W jeden z takich dni mama odeszła na chwilę od łóżka Leopolda i
gdy wróciła, syna już w nim nie było. Odwieziono go do trupiarni. Na tą
chwilę przyszedł do szpitala tato, aby zmienić mamę. Gdy usłyszał co się
stało, wzburzony wbiegł do trupiarni i porwał syna na ręce i przycisnął do
siebie. W tym momencie Leopold poruszył się i ożył. Przybiegli lekarze i
ponownie zajęli się bratem. Mama zawsze mówiła, że to tato uratował
Leopolda.
Mama opowiadała nam dzieciom, że mieli taką podłą nadzorczynię.
Wyśmiewała się ona z Polskich kobiet, gdy śpiewały pobożne pieśni.
Szydziła z nich, że Bóg ich nie ratuje, że opuścił je. Pewnego razu nie
przyszła do pracy. Okazało się, że jest chora. Gdy ją kobiety odwiedziły,
była w bardzo ciężkim stanie. Pomimo to błagała je, aby przyniosły jej
święty obrazek. Widocznie zrozumiała swój błąd i pragnęła go naprawić,
powracając do Pana Boga. Zmarła, gdy podano jej święty obrazek
przywieziony z Polski.
Nasza sytuacja poprawiła się w nowym miejscu gdyż było już po
porozumieniu Stalina z Sikorskim, staliśmy się jak gdyby sojusznikami.

Wspólna Lekcja Historii i wsparcie odnowy Starej Rossy

W piątek 7 listopada w gościnnych murach Zespołu Szkół w Choroszczy
odbyła się po raz piąty Wspólna Lekcja Historii zorganizowana przez
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała. O 19:00 licznie zebranych
powitali prowadzący spotkanie Grzegorz Krysiewicz – Prezes
Stowarzyszenia i Piotr Waczyński. Lekcję stanowiły: barwny film
przygotowany przez Jakuba Krysiewicza, na potrzeby którego głosu
użyczył jako lektor Tomasz Perkowski, oraz bogata oprawa muzyczna w
wykonaniu grupy Nervovoohoży. Tematem wydarzenia były dni chwały
Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie przypomniało takie zwycięstwa
polskiego oręża, jak bitwa pod Cedynią, Grunwaldem, Kirholmem,
Kłuszynem, Wiedniem, Cud nad Wisłą czy bitwa pod Falaise.
Nie zabrakło na Wspólnej Lekcji Historii elementu tożsamościowego i
dbałości o polskie dziedzictwo narodowe. Goszczący w Choroszczy na
zaproszenie Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała rodacy z Wilna:
Alicja Klimaszewska (Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą
Rossą) oraz Rajmund Klonowski (Wiceprezes Wileńskiej Młodzieży

Patriotycznej) apelowali o wsparcie ich działań na rzecz liczącego 213 lat
polskiego cmentarza na Starej Rossie w Wilnie.
Rodacy z Wilna uczestniczyli w apelach obu choroszczańskich szkół z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Społeczników gościł również
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz i przekazał na ich ręce pakiet
najnowszych choroszczańskich wydawnictw książkowych. Urzędnicy,
korzystając z wizyty, wsparli inicjatywę zbiórką na kwotę 270 zł.
Owocem zbiórki na Wspólnej Lekcji Historii, zbiórki magistrackiej oraz
niedzielnej kwesty na rzecz renowacji cmentarza na Rossie w Wilnie stała
się suma 5700 zł.
Stowarzyszenie serdecznie dziękuje ks. proboszczowi Leszkowi Strukowi
za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki. Dziękuje również Urzędowi
Miejskiemu w Choroszczy za partycypację w kosztach pobytu szlachetnych
gości oraz wszystkim mieszkańcom gminy Choroszcz, którym bliska jest
troska o nasze dziedzictwo narodowe.
Red., fot. WJC

HISTORIA
Dostawaliśmy paczki z ubraniami i z żywnością. Gdy układ został zerwany,
znów powiało mrozem i strachem. Kazano mamie podpisać
obywatelstwo Białoruskie. Nie chciała się zgodzić. Aby nam ulżyć, ojciec
wstąpił do wojska Berlinga. Rodziny, których ojcowie byli na froncie, były
traktowane nieco lepiej. Pomimo, że miałam tylko trzy latka, pamiętam
jak odchodził na wojnę. Nigdy już go nie zobaczyłam. Zginął 1 lutego 1945
roku na terenie ówczesnych Niemiec, podczas zdobywania miejscowości
Strasofort. Będąc w stopniu porucznika dowodził plutonem artylerii,
stracił życie podczas ataku Niemieckich czołgów.
Jego podwładny Stanisław Waszkiewicz, napisał do mamy list. Za jakiś
czas przyszło z wojska oficjalne powiadomienie w rosyjskim języku. Oba te
dokumenty zachowaliśmy do dzisiejszego dnia, jako najdroższe pamiątki
po naszym ojcu. Na wiosnę 1945 roku zaczęło się mówić o powrocie do
Polski. Ci co podpisali zrzeczenie się obywatelstwa Polskiego, nie mogli
wrócić do kraju. Mama pisała listy do naszych sąsiadów Bartoszewiczów,
stąd wiedzieliśmy, że naszego domu już nie ma. Został rozebrany przez
komunistów.
Wróciliśmy 24 lipca 1946 roku w takich samych wagonach towarowych,
jakimi zajechaliśmy do Rosji. Mama opowiadała, że podróż powrotna była
nieco krótsza. W rodzinie panowała radość z powrotu do Polski i smutek
zarazem, gdyż nie było z nami naszego taty. Po przyjeździe do
Białegostoku moje siostry Leokadia i Basia poszły pieszo do rodziny
Bartoszewiczów na kolonii Rogowo Majątek. Piotr Bartoszewicz
przyjechał po nas na dworzec wozem. Zabrał nas zawszonych, brudnych,
ubranych w łachmany i głodnych do swego domu. Przyjęto nas bardzo
serdecznie. Pamiętam z jakim sercem zajmowała się nami zakonnica
siostra Leokadia. Umyliśmy się w gorącej wodzie z mydłem. Dostaliśmy
inne ubranie i nakarmiono nas do woli. Gdy doprowadzaliśmy się do
porządku, patrzyli na nas ze współczuciem i troską.
Do dzisiejszego dnia żywię do tej rodziny głęboką wdzięczność. Do siostry
Bartoszewicz Leokadii, jej brata Piotra, Jana, Gustawa i Pawła. Gdy byłam
już przebrana i nakarmiona, Jurek syn Jana, zaproponował mi, że pokaże
gospodarstwo. Najwspanialszym budynkiem był dom, a raczej drewniany
dwór. Długi na ponad trzydzieści metrów, szeroki na piętnaście. Przecięty
na połowę szerokim korytarzem. Z korytarza wychodziło się na ganki
drewniane, podparte słupami z wygodnymi ławkami po bokach. Na nich
to w letnie wieczory, mieszkańcy dworu siadali dla wypoczynku po
upalnym i pracowitym dniu na polu. Obie dłuższe ściany budynku utkane
dużymi oknami, z listwami ozdobnymi pomalowanymi na biało. We
wszystkich oknach firany we wzory, co wtedy na wsi było wyjątkiem. Obok
okien po ścianach budynku biegły w górę rury cynkowe, których
zadaniem było zbieranie wody z dachu. Dach wysoki, kryty dachówką
czerwoną, z wielkim strychem, gdzie można było złożyć wszystko co
zbędne w danej chwili w domostwie.
Po jednej stronie korytarza mieszkał Piotr z rodziną i siostrą Leokadią.
Drugą połowę domu zajmował Jan wraz z Gustawem. Natomiast Paweł
był księdzem i pracował na parafii w Wasilkowie, najmłodsza siostra
zmarła w dzieciństwie. Gdy skończyliśmy oglądać dom, Jurek zaprowadził
mnie do letniej kuchni, gdzie zobaczyłam stertę ziemniaków. Nie mogłam
się powstrzymać i naładowałam tych ziemniaków ile weszło do
podarowanego mi białego fartuszka. Z tą zdobyczą pobiegłam do domu,
gdzie była mama. Moja mama właśnie, zgromadzonej rodzinie
Bartoszewiczów, opowiadała o życiu na Syberii. Rozpromieniona
zdobyczą wpadłam do domu i wielką radością oznajmiłam mamie, że nie
będziemy już głodni, bo zdobyłam dużo ziemniaków. Zmroziła mnie cisza
jaka po moich słowach zapadła. Patrzyłam zdumiona na domowników i
nie rozumiałam dlaczego zacichli. Zdobyłam przecież jedzenie. Z tego
zdziwienia puściłam fartuszek, a ziemniaki rozsypały się po podłodze.
Wszyscy zgromadzeni w izbie, kobiety i mężczyźni zaczęli płakać. Mama
przytuliła mnie do siebie.
Płakaliśmy również patrząc na to, co zostało z naszego domu i budynków
gospodarczych. Zostały tylko kamienie. Wszystko, co było w
gospodarstwie, zwierzęta, narzędzia, wyposażenie budynków i wreszcie
same budynki rozebrali i zabrali komuniści z Kościuk. Powstał tam
pierwszy w okolicy kołchoz. Z cudzego zaczęli budować swoje
socjalistyczne szczęście. Po kilku latach, gdy siostra wychodziła za mąż,
mama zabrała nasz zawłaszczony dom i siostra przeniosła go do
Choroszczy na ulicę Mickiewicza. Stoi jeszcze do dziś. Wtedy byliśmy
bezdomni. Rodzina Bartoszewiczów przygarnęła nas do swego domu.
Mieszkaliśmy tam do czasu, gdy rozparcelowano majątek
Bartoszewiczów i Łuszyńskich w Majątku Rogowo. Dom Bartoszewiczów,
który stał pomiędzy domem Zagórskich a Lebiedzińskich został
przymusowo przez tą rodzinę opuszczony. Pani Bartoszewicz przyszła do
mojej mamy Albiny Antonowicz z propozycją, abyśmy tam zamieszkali.
Liczyła na to, że może się coś odmieni i odzyskają majątek. Chciała, aby
zamieszkała tam rodzina do której ma zaufanie. Otrzymaliśmy zgodę na
zamieszkanie w tym domu od gminy i od miejscowych partyzantów.
Dostaliśmy też od gminy pięć hektarów ziemi do użytkowania oraz
mogliśmy korzystać z budynków gospodarczych po Łuszyńskich.
Tak klepaliśmy tą powojenną biedę na tym gospodarstwie. Poszłam do
Szkoły Podstawowej w Rogowie. Szkoła została urządzona w
przedwojennej łaźni szpitala z Choroszczy. Kierownikiem szkoły była Pani
Kalinowska, uczyła mnie też Zofia Ciubówna . Z czasem z domu odeszły na
swoje siostry i bracia. Zostałam z mamą sama. Mieszkaliśmy tam do 1971
roku, do chwili powstania Spółdzielni Kółek Rolniczych. W domu
Bartosiewiczów urządzono biuro. Nas przesiedlono do domu po
Łuszyńskich . Był to długi drewniany dom, znajdował się on po drugiej
stronie ulicy, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi dom Pana Bogdana
Lebiedzińskiego. Mieszkałam tam krótko, gdyż byłam już zamężna i wraz
z mężem wybudowaliśmy dom w Choroszczy.
Dzisiaj, gdy wspominam te Syberyjskie przeżycia, to to najgorzej
wspominam moment, gdy tato odchodził na wojnę, najlepiej wspominam
kąpiele w rzeczce, która przepływała w pobliżu obozu. Czasami
wspomnienia przychodzą w bardzo nieoczekiwanym momencie. Nie
wiem również, co będzie ich tematem. Czasami są to przeszłe obrazy,
czasami fragmenty opowieści mojej mamy. Chociaż mamy dziś już 2014
rok nadal pozostaję zesłanką, nie mogę pozbyć się tego garba jakim są
wspomnienia z Syberii. Nie mogę też zapomnieć o biedzie w jaką ta
wywózka wpędziła moją rodzinę. Uczyniła z nas bezdomnych nędzarzy.
Trudno zrozumieć mi, jak moja mama dała radę wyżywić sama tak dużą
rodzinę. Myślę o niej z wielką miłością.
W tym roku zdarzyło się również coś , co przyniosło mi radość i ukojenie.
Odnalazła się mogiła mego ojca. Po ekshumacji z miejsca pierwszego
pochówku, prochy mego ojca złożone są w zbiorowej mogile na
cmentarzu w Bydgoszczy. Wkrótce tam
pojadę.
Wspomnienia spisał
Grzegorz Krysiewicz
Jesteś świadkiem historii?
Nie pozwól na jej zapomnienie.
Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem
Pamięć i Tożsamość Skała:
biuro@pamiec.org.pl
pamiec.org.pl
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Drużyny Młodzik i Orlik
KS Narew Choroszcz
– wieści po rundzie jesiennej

Drużyna piłkarska z Izbiszcz wygrała tegoroczną Ligę Gminną, skutecznie
sięgnęła po Puchar Ligi oraz zwycięsko uczestniczyła w cyklu rozgrywek
wojewódzkich między ludowymi zespołami sportowymi, by w Łomży
odebrać laur najlepszego zespołu Podlasia.
Za piękne sportowe reprezentowanie gminy i promocję zdrowego, bo
sportowego stylu życia drużyna otrzymała z rąk burmistrza Choroszczy VI
kadencji Jerzego Ułanowicza oficjalne podziękowania i prezent – piłki. Kadra
Izbiszcz jest bardzo szeroka i drużyna już dziś zapowiada, że w 2015 na
boiskach przysporzy kibicom wielu powodów do zadowolenia.
red.

Jesienne zawody
sportowe w przedszkolu

Zespół młodzików Narew Choroszcz występujący w grupie 5 znajduje się
w pierwszej połowie tabeli. Aktualnie zajmuje piąte miejsce na
jedenaście występujących ekip. Drużyna prowadzona przez trenera
Jacka Sieńko ustępuje tylko ekipom z Białegostoku. Przypomnijmy, że to
czwarty sezon prowadzenia drużyny, która z roku na rok prezentuje
wyższe umiejętności oraz osiąga lepsze wyniki. Rozgrywki młodzik
przewidziane są dla rocznika 2002 i młodszych.
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Nazw a
AP Talent III
BSP Jagiellonia
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12
9
6
3
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Kolejny zespół pod wodzą Jacka Sieńko grający w grupie orlik nr 10
rozgrywa swoje mecze w formie turniejowej. W rundzie jesiennej, w
której drużyna Narwi Choroszcz rozegrała trzy turnieje, drużyna zajmuje
obecnie piąte miejsce. Młodzi zawodnicy rywalizują dopiero drugi sezon
w tych rozgrywkach, więc z każdym kolejnym będzie co raz lepiej.
Rozgrywki orlik skierowane są do młodzieży z rocznika 2004 oraz
młodszych.

W piątek 28 X 2014 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy
miały okazję wykazać się sportowymi umiejętnościami, biorąc udział w
Jesiennych zawodach sportowych. Dzieci ochoczo i z wielką radością
przystąpiły do zmagań sportowych, które połączone były z uroczystością
uczczenia 11 rocznicy nadania naszej placówce imienia Jana Pawła II.
Wiedząc, że nasz patron był wielkim miłośnikiem sportu, promujemy
sport jako możliwość aktywnego wypoczynku, podejmujemy
aktywności ruchowe sprzyjające rozwijaniu ogólnej sprawności fizycznej
dzieci, umiejętności rywalizacji ze sobą.

dzieciom wiele radości i dumy z dobrze wykonanego zadania. Dodatkowo
dzieci musiały odpowiedzieć na „Krasnalowe pytania” zawarte w czterech
do wyboru zestawach, podczas których udowodniły, że prawa rządzące
jesienną porą roku są im dobrze znane.
W każdej konkurencji brało udział pięcioro zawodników, tak, że wszystkie
dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zwodach sportowych.
Przedszkolaki rywalizowały ze sobą do końca i z zacięciem walczyły o
punkty dla swojej drużyny.

Konkurencje, w których dzieci pomagały wiewiórce wrzucić przysmaki
do dziupli, zajączkowi przynieść marchewkę do spiżarni, zebrać zapasy
leśnym zwierzętom czy zrobić bukiet z liści dla pani Jesieni sprawiały

W tym dniu nie było jednak przegranych, wszyscy mali sportowcy mogli
poczuć się zwycięzcami. Jesienne zawody sportowe przebiegły w miłej,
wesołej, a przede wszystkim sportowej atmosferze.
Bożena Ordziejewska

Eko-jazda na egzaminie
od stycznia 2015

Tancerze z Choroszczy
podbili Augustów!

W nowym roku wchodzą w życie nowe przepisy w egzaminie na prawo
jazdy. Od tej pory egzaminatorzy sprawdzą umiejętność ekologicznej
jazdy przyszłych kierowców. Za nieodpowiednią zmianę biegu (gdy nie
zachodzi taka potrzeba) egzamin będzie mógł zakończyć się wynikiem
negatywnym. Hamowanie silnikiem również dołączy do niezbędnych
umiejętności, aby zdobyć prawo jazdy.
Spodziewane zalety
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które opublikowało projekt
zmiany rozporządzenia opartego na eko-jeździe tłumaczy, że dzięki temu
kierowca będzie prowadził samochód ekologicznie – spali mniej paliwa, a
co za tym idzie koszty utrzymania pojazdu będą niższe. Według
ekspertów, stosowanie eko-jazdy może przynieść spodziewane korzyści –
posiadacze aut będą w stanie zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.
Sugerują poznanie zasad takiej jazdy, zwłaszcza przed dłuższymi
wyjazdami. Nie wiadomo jednak jak sprawdzi się to w praktyce.

Zumba i pilates w M-GCK
Uwaga miłośniczki fitness! W Choroszczy w Centrum Kultury odbywają
się zajęcia pilatesu – zawsze we wtorki o 18:45. Zapraszamy również na
zumbę – zawsze w czwartki o 19:15 w Centrum Kultury w Choroszczy, a
o 17:45 w Barszczewie w budynku Filii Biblioteki Publicznej. Wszystkie
zajęcia prowadzi trenerka z Zielonej Szkoły. Koszt miesięcznego karnetu
na jeden rodzaj zajęć to 45 zł, a karnet łączony na zumbę i pilates
kosztuje 80 zł. Szczegółowe informacje pod tel.: 518 855 510. zs/mgck/r

W poniedziałek 8 grudnia para tancerzy z Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury w Choroszczy – Dominika Sobocińska i Kamil Toczydłowski – zajęli
I miejsce w stylu tańców latynoamerykańskich w augustowskim
Mikołajkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego. Gratulujemy sukcesu
i życzymy dalszego rozwoju tanecznych talentów!
Red., fot. DS

Orlik w Choroszczy - telefon rezerwacji obiektu
Zapraszamy do korzystania
z obiektu sportowego Orlik!
Godziny otwarcia: codziennie
od 13.00 do 21.00. Rezerwacja:
w Biurze Obiektu u osoby
obsługującej Orlik oraz pod nr
tel.: 661 315 504.
Uwaga! W związku z dużym
zainteresowaniem grą na Orliku
należy pamiętać, aby grupy
grające na nim składały się
z minimum 10 osób.
W skład Orlika wchodzą: boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki a
w okresie zimowym: boisko do piłki nożnej i okresowo czynne lodowisko.
red.
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Daniel Nierodzik

Podsumowanie rundy jesiennej
– Seniorzy Narwi Choroszcz
Narew Choroszcz wyjazdowym zwycięstwem 11-1 z Czarnymi Gródek
zakończyła zmagania rundy jesiennej w drugiej grupie podlaskiej A
klasy. Dotychczasowe wyniki pozwalają zespołowi z Choroszczy zająć
trzecie miejsce w tabeli ustępując tylko zespołom KS II Michałowo oraz
Bocianowi Boćki.
Pomimo lepszego bilansu bramkowego Narew plasuje się za drużyną z
Bociek, ponieważ bilans bezpośredniego spotkania wynosi 2-3 dla
Bociana Boćki, co w końcowym rozrachunku liczy się pierwszorzędnie.
Cieszy fakt, że miejscowy zespół posiada największą ilość strzelonych
bramek, lecz nie do końca przekłada to się na miejsce w tabeli, gdyż
ustępuje zespołom, z którymi przegrał.
Świadczy to o tym, że nie wystarczy tylko strzelać dużo bramek, ale co
najmniej o jedną więcej niż przeciwnik. Najlepszym strzelcem zespołu jest
Marcin Jaromiński, który dotychczas zgromadził 13 trafień w 9 meczach.
Teraz przed drużyną Narwi Choroszcz przerwa zimowa oraz
przygotowanie formy na rundę wiosenną. Awans do wyższej klasy
rozgrywkowej wywalczą dwie drużyny z największą liczbą uzyskanych
punktów
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Zadania egzaminacyjne
Na egzaminie oceniona zostanie właściwa umiejętność zmiany biegów –
należy zmienić bieg na wyższy dopiero gdy silnik osiągnie ok. 2 tys.
obrotów na minutę, zaś jeszcze przed osiągnięciem 50 km/h będzie trzeba
włączyć już wszystkie cztery biegi. Zdający będzie musiał także
odpowiednio skorzystać z momentu obrotowego silnika podczas
hamowania, delikatnie ruszać i spokojnie rozpędzić pojazd. We
wszystkich tych przypadkach chodzi o „efektywne zużycie paliwa”.
Zdaj teraz – zdążysz przed zmianami
Zdania są podzielone. Jedni uważają, że eko-jazda przyniesie tylko kolejny
problem i niewielu będzie umiało sobie z nim poradzić. Według nich jazda
na niskim biegu jest zarówno wyczuwalna jak i słyszalna, nie trzeba do
tego tworzyć kolejnych przepisów. Drudzy twierdzą, że warto uczyć wg tej
metody, ponieważ kierowca powinien wiedzieć w jakim momencie
zmienić bieg i nie wiąże się to tylko ze zwykłym wyczuciem prowadzącego
pojazd. Należy pamiętać, że kierowca powinien przewidywać sytuację na
drodze i dostosowywać się do panujących warunków. Właściwe ciśnienie
opon, rozsądne używanie klimatyzacji i wyłączanie silnika nawet podczas
krótkich postojów to tylko kilka z niezbędnych zasad eko-jazdy. W końcu
nauka czyni mistrza.
W związku z planowanymi zmianami od 2015 r., warto zastanowić się
nad zapisem na kurs prawa jazdy już teraz, aby w przyszłości uniknąć
dodatkowego stresu.
Zespół CSK DRIFT Szkoła Jazdy, Białystok
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KS II Michałowo
Bocian Boćki
Narew Choroszcz
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Strzelcy zespołu Narew Choroszcz:
13 – Jaromiński Marcin
9 – Rećko Adam
7 – Sokół Paweł
6 – Bagiński Karol
4 – Kamieński Karol
3 – Kieżel Paweł
2 – Mojsak Damian
2 – Gryg Krzysztof
1 – Waszczuk Sebastian
1 – Łodziński Adam
1 – Mordasewicz Krzysztof
Daniel Nierodzik

„Sport jako alternatywa dla uzależnień,
praca i zabawa z trenerem boiskowym”
– koniec tegorocznej edycji
Z końcem listopada zakończył się program „Sport jako alternatywa dla
uzależnień, praca i zabawa z trenerem boiskowym”, który był
przeznaczony dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej w klubach piłkarskich
PZPN. Głównym zadaniem programu była integracja wśród grupy
rówieśniczej, tworzenie aktywności wśród dzieci i młodzieży na zajęciach
pozalekcyjnych sportowych poprzez stworzenie możliwości udziału w
różnych formach aktywności fizycznej z ukierunkowaniem na grę w piłkę
nożną. W programie uczestniczyło 40 osób, zaś zapisanych na stałe i
uczęszczających regularnie 17 uczniów.
WW
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Bezpłatne szkolenie
z podstaw obsługi komputera!
Przyjdź!
Nauczymy i wyjaśnimy jak:
- wysyłać maile
- rozmawiać za darmo ze znajomymi
- opłacać rachunki.

REKLAMY

ART. SPONSOROWANE

Niech tysiące zobaczą
Twoją firmę - skorzystaj
z reklamy
w „Gazecie w Choroszczy”!
Więcej o naszej ofercie na
stronie gazeta.choroszcz.pl,
pod nr. tel. 85 719 14 31,
pod e-mailem
gazeta@choroszcz.pl
i w siedzibie redakcji gmachu M-GCK
przy ul. H. Sienkiewicza 29
w Choroszczy

artykuł sponsorowany

Zadzwoń i zapisz się już dziś:
tel. 85 333 33 33

Nowy dostawca Internetu
Znany operator telekomunikacyjny konkurując jakością
i atrakcyjnością usług z największymi firmami telekomunikacyjnymi w kraju, pozwala cieszyć się dostępem do
Internetu nie tylko w Białymstoku, Wasilkowie i Czarnej
Białostockiej, ale także w wielu okolicznych miejscowościach w tym już wkrótce w Choroszczy.

odbiorców uzyska dostęp do szerokopasmowego, szybkiego
Internetu, telewizji, telefonii oraz innych usług.
Początkowo, kiedy uruchamialiśmy w 2013 roku usługi w Czarnej
Białostockiej ludzie czuli się nieufni wobec nas. Obawiali się
tego, co nowe. Nie byliśmy jeszcze znani na rynku lokalnym.–
mówi Konrad Baranowski, dyrektor firmy - Teraz wielu z nich
zostało naszymi klientami.

komputer nie jest trudny do opanowania nawet jeżeli jest się
z pokolenia, które za młodu nie miało z nim styczności.
Jestem bardzo zadowolony - mówi pan Andrzej Akacki – przez
wiele lat pracowałem fizycznie za granicą, postanowiłem wrócić
i szkolenie spadło jak z nieba. W nowej pracy będę potrzebował
swobodnie posługiwać się komputerem, a nigdy wcześniej nie
miałem z nim większej styczności.

Początkowo firma KOBA była małą siecią osiedlową
w Białymstoku, założoną w latach 90-tych przez kilku kolegów,
na „społecznych” zasadach. Z biegiem czasu coraz więcej osób
pytało o dostęp do sieci, chciało mieć Internet w domu. I przyszedł
czas na zmiany.
Powstała mała firma, która pozwalała kolejnym posiadaczom
komputera PC w Białymstoku połączyć się ze światem w zupełnie
nowy sposób. Dzisiaj posiada wykwalifikowaną kadrę. Buduje
rozległe sieci (w wielu miejscowościach na Podlasiu), głównie
światłowodowe, dzięki którym usługi są na najwyższym
poziomie. To obecnie najnowocześniejsza technologia, i dzięki
niej firma KOBA dociera do wielu domów z telewizją cyfrową,
Internetem i telefonią.

Światłowód to cienkie szklane
włókno, przez które przesyłane
s ą i n f o r m a c j e . A b y ko m p u t e r
potrafił rozpoznać, które sygnały
są wysyłane, a które przesyłane
światło nadawane jest na dwóch
różnych długościach fali (w siec i a c h G P O N fa l a w ysy ł a n a d o
abonamenta ma 1490nm długości,
fala wysyłana od abonamenta ma
1310nm). Ponieważ urządzenia
odbiorcze i nadawcze są bardzo
czuła i dokładne, nie ma mowy
o „ p o m i e s z a n i u ” s y g n a ł ó w.

KOBA realizuje projekty unijne w kilku miejscowościach .
- W Choroszczy i okolicach wybudujemy w 2015 roku nowoczesną
sieć światłowodową, dzięki której wielu

Firma KOBA jest otwarta na różne inicjatywy, aktywnie i chętnie
uczestniczy w życiu społeczności lokalnych. Ostatnio można ją
zauważyć w szkołach i przedszkolach, gdzie realizuje projekt
„Bądź widoczny na drodze” rozdając najmłodszym misie
odblaskowe i kolorowanki na temat bezpieczeństwa, a starszym
dzieciom opaski odblaskowe.
Na przełomie 2013/2014 roku podjęła inicjatywę organizacji
bezpłatnych szkoleń dla osób 50+ z podstaw obsługi komputera.
W ciągu dwóch miesięcy uczestnicy mieli szansę nauczyć się
między innymi pracować na komputerze, bezpiecznie korzystać
z Internetu oraz poznać najważniejsze zagadnienia związane
z obsługą systemu Windows.
Okazało się, że szkolenie w Czarnej Białostockiej to strzał
w dziesiątkę - zauważył Roman Matląg, prowadzący zajęcia
z kursantami. - Pełna sala jest tego najlepszym obrazem. Cieszy
mnie, że uczestnicy tak chętnie uczą się nowych rzeczy pokazując
przy okazji, że dobre chęci i zapał pozwalają osiągnąć każdy cel, a

Fot. J. K., Szkolenie komputerowe w Czarnej Białostockiej

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem,
w związku z tym KOBA jeszcze w tym miesiącu organizuje
kolejną jego edycję w Czarnej Białostockiej i pierwszą edycję
w Choroszczy.
Na tym nie kończy się udział firmy w życiu lokalnym. KOBA
wspiera różnego typu akcje i sama bierze w nich udział (turnieje
sportowe, lokalne koncerty, konkursy itp.).
Nie można jednak zapominać o jej głównej misji: dostarczanie
najlepszych usług w najlepszych cenach, profesjonalizm i
zaangażowanie – są to słowa, którymi można opisać firmę KOBA.
Już wkrótce i mieszkańcy gminy Choroszcz będą mogli sami się o
tym przekonać.

