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Szkoła w Rogowie będzie filią

Kaziuki 2012

Rada Miejska na sesji w dniu 22

Zespoły ludowe z naszej

miejsc pracy zmniejszy się. Jak udało

szkoły w Choroszczy.
Placówka w Rogowie w założeniach

gminy - Narwianki i

lutego 2012 r. przyjęła uchwałę

się ustalić „Gazecie w Choroszczy”

przyjętej uchwały ma obejmować

Klepaczanki - gościły w

sprawie zamiaru przekształcenia z

subwencja oświatowa w 2011 roku w

oddział przedszkolny oraz klasy I-III,

pierwszy weekend marca

dniem 31 sierpnia br. Szkoły

przeliczeniu na jednego ucznia była

zaś uczniowie starszych klas

br. w Grodnie, gdzie w

Podstawowej w Rogowie w Szkołę

taka sama w całej gminie Choroszcz i

posiadać

będą

możliwość

Filialną Szkoły Podstawowej w

wynosiła 5363,77 zł. Z budżetu gminy

kontynuowania nauki w

Choroszczy.

najmniejsze dofinansowanie – bo tylko

Choroszczy. Radni nie wykluczają

koncercie z okazji

Do niedawna szkole w Rogowie

730 zł na ucznia – trafiło do

scenariusza, w którym podstawówka

Kaziuków.

groziło zamknięcie. Aktywna postawa

podstawówki w Choroszczy. W szkole

ponownie będzie liczyła sześć klas.

Obie grupy zostały ciepło

Komitetu Obrońców Szkoły oraz wola

w Złotorii kwota dofinansowania przez

Mogłoby tak się stać np. na skutek

niedzielę

4

uczestniczyły

III
w

szkole w

Laleczki. Warto dodać, że gmina

dużej części radnych poszukujących

gminę rocznej nauki ucznia w 2011 r.

przejęcia

publiczność. Wizyta zespołów była

Choroszcz stara się o dofinansowanie

złotego

wynosiła blisko 8000 zł, w Kruszewie –

stowarzyszenie bądź poprzez

możliwa dzięki współpracy Grodna i

z

przyjęte przez grodzieńską

środka

pomiędzy

szkoły

przez

współpracy

koniecznością redukcji wydatków a

ok. 10500 zł, a w Rogowie – ok. 14900.

wyraźny wzrost demograficzny. Dziś

Choroszczy w ramach partnerstwa

transgranicznej budowy nowoczesnej

potrzebami lokalnych społeczności

Wy s o k o ś ć k w o t y, j a k ą g m i n a

w klasach 1-6 uczy się w niej w sumie

miast i współpracy transgranicznej w

hali sportowej przy Szkole

doprowadziły do rozwiązania

zmuszona była w 2011 roku dołożyć

27 uczniów a do przedszkola

Euroregionie Niemen. Wcześniej

Podstawowej

Henryka

kompromisowego. Szkoła pozostaje,

do

uczęszcza 17 dzieci z czterech

gościliśmy m.in. uczniów ze szkoły nr

Sienkiewicza.

ale będzie mniejsza. Utrzymanie

otrzymywanej przez szkołę w Rogowie

CK

podstawówki nie będzie tak

wynosiła blisko 440 tys. zł., czyli blisko

kosztowne jak dotychczas, lecz liczba

100 tys. więcej niż dofinansowanie

Więcej na: gazeta.choroszcz.pl

iż Radni Białegostoku chcą poszerzenia

W mojej ocenie przyłączenie terenów

gminy Zabłudów odłączyły się Zagórki,

programu

im.

37 w Grodnie oraz dziecięcomłodzieżowy zespół taneczny

Więcej na: gazeta.choroszcz.pl

Białostoccy radni chcą przyłączenia
terenu sołectw gminy Choroszcz

subwencji

oświatowej

roczników.
WJC

jego granic o te miejscowości do

sołectw: Kolonia Porosły, Krupniki, Łyski,

Dojlidy Dolne, Kolonia Dojlidy, Kolonia

momentu zmian administracyjnych

Porosły, wchodzących obecnie w skład

Halickie - wcześniej od gminy

Białostoccy radni podczas sesji 27 lutego

gołosłowne obietnice wychodzące od

gminy, Powiat Białostocki w dalszym

gminy Choroszcz do Białegostoku zarówno

Dobrzyniewo odłączyły się Zawady.

br. w późnych godzinach nocnych przyjęli

niektórych radnych, ale tylko na dobrych

ciągu będzie wykonywał bieżące naprawy

z punktu ekonomicznego jak również z

Według wyliczeń, na których opierał swoją

uchwałę, w której wyrazili wolę

chęciach się skończyło. Budżet na rok

i remonty. Jednakże "duże" inwestycje w

perspektywy rozwoju miasta jest

opinię Prezydent Białegostoku, potrzeby

poszerzenia granic Białegostoku o obszar

2012 zatwierdzono w ostatnim możliwym

wyniku trwającej procedury będą

niekorzystne. Przyjęta uchwałą Rady

inwestycyjne czterech wsi opiewają

czterech sołectw (Porosły, Kolonia

terminie i ograniczono się do akceptacji

wymagać głębokiego przemyślenia.

Miejskiej „Strategia Rozwoju Miasta

łącznie na kwotę ok. 112 mln zł, a dochody

Porosły, Łyski, Krupniki) wchodzących
obecnie w skład gminy Choroszcz. Za
głosowało 13 radnych - głównie z klubów
PO i SLD, przeciw oddano 3 głosy, 6
radnych wstrzymało się od głosu, 6 było
nieobecnych. Decyzja radnych
rozpoczyna proces konsultacji

jego treści bez żadnych poprawek. Przez
ten czas od przeszło roku nie
przedstawiono nam żadnych planów co
do naszej przyszłości. My nie mamy
wyjścia, musimy sami zadbać o przyszłość
tych jakże ważnych dla całego regionu
terenów inwestycyjnych. Jeśli o te tereny
zadba bardziej kompetentna jednostka

społecznych, jakie będą prowadzone w

administracyjna, powstanie tu dużo

sprawie przyłączenia wsi.

więcej firm, które dadzą pracę ludziom z

Już dziś członkowie Grupy Inicjatywnej,

Białegostoku jak i całej okolicy - stwierdza

która 2 września 2011 roku zwróciła się do
Rady Miejskiej Białegostoku z prośbą o
podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic
administracyjnych Miasta Białegostoku
poprzez włączenie sołectw, nie kryją
zadowolenia.

Dariusz Koda, sołtys wsi Kolonii Porosły i
jeden z liderów ruchu. Dodaje także, że
nie obawia się zablokowania inwestycji w
czasie procesu zmiany granic gmin.
Przypomnijmy, że w budżecie gminy
Choroszcz na bieżący rok przeznaczono
środki na przygotowanie dokumentacji

Dodaje też, że zmiana granic
administracyjnych gminy Choroszcz
polegająca na oddzieleniu sołectw: Łyski,
Porosły, Kolonia Porosły i Krupniki na
pewno nie będzie korzystna dla Powiatu
Białostockiego, gdyż to z

tych

rozwojowych terenów są najbardziej
znaczące wpływy finansowe do budżetu.
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
ró w n i e ż w s ka z u j e n a t r u d n o ś c i
finansowe, jakie mogą spotkać samorząd
- tym razem gminny - w przypadku
odłączenia czterech sołectw: Każda z
gmin ma zapisane zadania publiczne,
które musi realizować.

zmniejszenia dochodów pojawią się
trudności z ich wypełnianiem. Dodaje
jednocześnie, że podejmie wszelkie

budowy kanalizacji sanitarnej w

przyjęliśmy ją z satysfakcją. W czasie kiedy

Porosłach, natomiast w ramach

o c z e k i w a l i ś my n a d e c y z j ę R a d y

współpracy z Powiatem Białostockim

Białegostoku, mieliśmy nadzieję, że Rada

planowano przebudowę odcinka drogi

Decyzja białostockich radnych zaskoczyła

Gminy Choroszcz wykaże się aktywnością,

powiatowej pomiędzy krajową ósemką a

Prezydenta Białegostoku Tadeusza

aby rzeczywiście w konkretny sposób

szosą kruszewską.

Truskolaskiego, który niespełna miesiąc

swoich granicach. Jednak budżet gminny
na rok 2012 w sposób oczywisty pokazał
że Gmina nie ma zamiaru ( lub funduszy)
inwestować w nasze tereny. Były

Robert Wardziński Członek Zarządu
Powiatu Białostockiego, zapytany o
możliwość inwestowania przez powiat na
terenach czterech wsi podczas procesu
odłączania się, zaznacza: Z uwagi na fakt

działania, aby wsie pozostały w granicach
gminy Choroszcz.

wcześniej wydał negatywną opinię na
temat przyłączania czterech wsi.
Prezydent nadal podtrzymuje swoje
stanowisko, w rozmowie z "Gazetą w
Choroszczy" stwierdza:

z podatków wynoszą ok. 2,3 mln. Czy
Białystok będzie w najbliższych latach

miasta. Niezakładane dotąd wydatki na

będzie stać na stać na tak duży wydatek? -

realizację zadań na terenach, które mają

zwłaszcza, że miasto stoi w obliczu

zostać przyłączone mogą wpłynąć na

drastycznego zwiększenia kosztu budowy

spowolnienie rozwoju naszego miasta.

Stadionu Miejskiego, a rząd dąży do

Swoje stanowisko, poparte analizą

ograniczenia możliwości zadłużania się

zagadnienia przedstawiłem radnym,

samorządów. Białostoczanie już wkrótce

jednak, tak jak wielokrotnie podkreślałem

będą mogli wypowiedzieć się na temat

przy pracy nad różnymi projektami,

możliwości włączenia czterech

decyzja należy do Radnych Rady Miejskiej.

miejscowości poprzez wypełnienie

Podjęta decyzja rozpoczyna długi proces

ankiety w jednym z czternastu punktów na

przyłączenia sołectw, co będzie dużym

terenie miasta lub na stronie Biuletynu

wyzwaniem dla naszego miasta jak

informacji Publicznej miasta Białegostoku.

również dla radnych.

W przypadku

Na decyzję Rady Miasta czekaliśmy długo i

pokazać, że zależy jej na utrzymaniu nas w

Białegostoku na lata 2011-2020 plus”
określiła główne kierunki rozwoju naszego

Konsultacje społeczne w najbliższych

Ostrożność Prezydenta Białegostoku nie

miesiącach odbędą się także w gminie

jest bezzasadna. Tajemnicą poliszynela

Choroszcz. Jak informuje Burmistrz

jest wysoki poziom zadłużenia

Choroszczy Jerzy Ułanowicz, Rada Miejska

Białegostoku - Wieloletnia Prognoza

w Choroszczy czeka na oficjalne

Finansowa Miasta Białegostoku na lata

wystąpienie białostockich radnych z

2012-2037 zakłada, że na koniec

prośbą o opinię. Opinię w stosownym

bieżącego roku łączna kwota długu

czasie wyda także Wojewoda Podlaski.

osiągnie kwotę 814,5 mln zł, a deficyt w

Niezależnie od wyniku lokalnego

bieżącym roku planowany jest na blisko

referendum decyzję w sprawie podejmie

193 mln zł. Wzrost zadłużenia

Minister Spraw Wewnętrznych.

Białegostoku to efekt i wzmożonej polityki
inwestycyjnej z wykorzystaniem środków
z Unii Europejskiej, ale też inwestycji na
terenach przyłączonych. Sześc lat temu od

Wojciech Jan Cymbalisty
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Miasto i Gmina
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Inwestycje gminy w 2012 roku

Fundusze sołeckie z roku na rok bardziej popularne

Rada Miejska na sesji 29 grudnia

w Śliwnie (6 799 zł), wiaty

Na ostatniej w 2011 roku sesji Rada

Dzikie - 8974; Gajowniki - 6158;

2 0 11

zadania

w Ruszczanach (6 838), placu zabaw

Miejska przyjęła wraz z budżetem

Izbiszcze - 9810; Jeroniki - 5517;

inwestycyjne na 2012 rok.

w Majątku Rogowo (4 915 zł) i boiska

gminy na 2012 rok również kwotę

Klepacze - 19425; Konowały - 7090;

Największe sumy z budżetu gminy

w Porosłach (11 039 zł). Zostanie także

Funduszu Sołeckiego. W 2010 roku,

Kolonia Porosły - 8547; Kolonia

zostaną przeznaczone na:

wykonane odwodnienie na ul.

gdy pojawił się fundusz sołecki,

Rogowo - 4992; Kolonia Złotoria -

zagospodarowanie centrum wsi

Żółtkowskiej w Choroszczy (12 650 zł).

skorzystało z niego 19 sołectw,

4992; Kolonia Złotoria - 5109; Kościuki

Izbiszcze na centrum społeczno-

W fazie przygotowania i aktualizacji

w 2011 – 24. W tym roku o środki,

- 6041; Krupniki - 14608; Krupniki -

rekreacyjne (403 874 zł),

projektów znajduje się: kanalizacja

które są obiektem zazdrości osiedli

14608; Kruszewo - 7925; Łyski -

termomodernizację obiektów

w Porosłach (36 500 zł) i w Dzikich

miejskich, wystąpiło aż 30 sołectw –

10975; Majątek Rogowo - 4915; Mińce

użyteczności publicznej na terenie

(8 974 zł), kanalizacja sanitarna na ul.

wniosku nie złożyło jedynie

- 6469; Ogrodniki - 5439; Oliszki -

Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

A. Mickiewicza i Alei Niepodległości

Czaplino. Ten widoczny wzrost

8217; Pańki - 10626; Porosły - 13539;

((360 669 zł), remont budynku

w Choroszczy (760 zł) oraz

zainteresowania środkami, które

Rogowo - 8275; Rogówek - 5439;

komunalnego mieszczącego

zagospodarowanie placu w Kruszewie

społeczności lokalne mogą

Ruszczany - 6838; Sienkiewicze -

świetlicę wiejską w Barszczewie

(7 925 zł). Przebudowana zostanie

przeznaczyć na drobne remonty

6915; Śliwno - 6799; Zaczerlany -

(276 518 zł), budowę w Choroszczy

świetlica w Łyskach (10 975 zł) a

polepszające jakość życia na wsi,

6721; Złotoria - 16103; Złotoria

środkom z funduszy sołeckich

uchwaliła

sołtys Ruszczan.
Działania
Ruszczan

społeczeństwa

wsparła

Spółdzielnia

Kółek Rolniczych w Choroszczy –
specjalistyczny

sprzęt

pomógł

splantować znaczną część blisko
30 arowego placu. Pani Julianna
dodaje, że mieszkańcy poprzez
odnowę

centrum

wsi,

pragną

wypromować

Ruszczany

atrakcyjną

lokalizację

jako
do

zamieszkania.
W innych miejscowościach dzięki

przy Szkole Podstawowej im. H.

świetlicę OSP w Choroszczy czeka

świadczy o sukcesie idei funduszu

Podlesie - 6138; Żółtki - 12257.

powstały dotychczas m.in. place

Sienkiewicza transgranicznego

remont (10 000 zł). Ponadto

sołeckiego jako katalizatora

Możliwość uzyskania przez wsie

zabaw, boiska, parkingi, a także

centrum kształcenia sportowego

przewidziany jest zakup komputerów i

aktywności

dodatkowych środków na rozwój

zakupiono

młodzieży „Sport bez granic” (204

wyposażenia (7 tys. zł) oraz

mieszkańców wsi.

integruje

wiejskich świetlic.

obywatelskiej

467 zł) oraz na modernizację

wyposażenia OSP (5 tys. zł). W sumie

Sumy, jakie przypadły poszczególnym

oświetlenia ulicznego (200 000 zł).

na inwestycje z tegorocznego budżetu

wsiom wahają się od 4 915 zł (Majątek

W planie inwestycji znalazły się także:

gminy zostaną przeznaczone środki

Rogowo) do 19 425 zł. W porównaniu

drogi w Ogrodnikach (5 439 zł),

w wysokości 1 634 984 zł.

przyznanych środków dla większości

cmentarza w Złotorii (5 109 zł),

Oprac. Wojciech Jan Cymbalisty na

sołectw jest mniejsza – od 35 zł

budowa zatok przystankowych na ul.

podst. Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr

(Złotoria Podlesie) do aż 1418

Dominikańskiej w Choroszczy (23 970

VII/77/2011Rady Miejskiej

zł), placu przed OSP w Klepaczach

w Choroszczy z dnia

Wzrost środków o 1017 zł odnotowały

(11 425 zł), wiaty przystankowej

29 grudnia 2011 r.

Jeroniki w wyniku dużego wzrostu

Bezpieczny internet

bezpieczeństwa w Sieci. Uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych pt.
„Zagadkowy świat Internetu”. Oglądali
prezentacje multimedialne: Wady
i zalety Internetu. Przygotowano
również gazetkę informacyjną z którą
mogli się zapoznać rodzice
i opiekunowie naszych uczniów.
Ponadto dzieci wzięły udział
w szkolnym konkursie plastycznym,
który odbył się przy współpracy
z funkcjonariuszami z Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku.
Agnieszka Zajko
Wanda Wysocka
Agnieszka Tołoczko

Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Choroszczy już po raz
kolejny włączyła się w obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne
hasło obchodów brzmi „Wspólnie
odkrywamy cyfrowy świat!
Bezpiecznie!”. Patronat nad akcją
objął Burmistrz Miasta i Gminy
Choroszcz Jerzy Ułanowicz.
Nauczycielki świetlicy szkolnej wraz z
pedagogiem szkolnym opracowały
i zrealizowały projekt edukacyjny pod
hasłem” Wspólnie odkrywamy
cyfrowy świat ! Bezpiecznie!”.
Uczniowie naszej szkoły przeszli cykl
spotkań poświęconych tematyce

G

Ł

O

społeczności.

S

Z

E

N

I

A

(Złotoria).

populacji – warto pamiętać, że
wysokość środków, jakie przypadają
poszczególnym wsiom ustalana jest
według algorytmu określonego

Wiedzą o tym dobrze mieszkańcy

w Ustawie o funduszach sołeckich z

Ruszczan,

dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 52,

p a ź d z i e r n i ko w e

którzy

w

chłodne

popołudnie

uchwałę

sołeckie w budżecie gminy na rok

W sumie w 2012 roku gmina

2013.

porządkując

nieużywany

Choroszcz przeznaczyła do

dotychczas

dyspozycji sołectw środki

Przygotowany w ten sposób teren

w wysokości 259 332 zł – to o 29 269

ma

stać

plac

się

w

zł więcej, niż w ubiegłym roku.

przyszłości

„Gazeta w Choroszczy” kibicuje

miejscowości.

wiejski.
niedalekiej

tekst i zdjęcie

centrum

Wojciech Jan Cymbalisty

P O D AT N I K A

z funduszu sołeckiego pozwolą

łamach projektów zrealizowanych

nam

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że, w związku ze zbliżającym się

dzięki funduszom sołeckim oraz innym

wiatę. Planujemy też założenie od

terminem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok

środkom.

nadzieję,

wznieść

że

środki

wielofunkcyjną

frontu placu skalniaków, aby tu

Środki przyznane sołectwom

Podatnika w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Dyżury odbędą
się w dniach: 04.04.2012 r., 26.04.2012 r., w godzinach 9.00:14.00.

przyjęła

ubiegłego roku zmieniali oblicze

Mamy

2011, Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku uruchamia Punkt Obsługi

Miejska

rezerwującą środki na fundusze

wsi,

lokalnym przedsięwzięciom i zachęca

OBSŁUGI

Na sesji 22 lutego br. Rada

poz. 420).

sołectwa do promowania na naszych

PUNKT

dla

do ubiegłego roku, wysokość

w Złotorii Podlesie (6 138) i droga do

O

lokalne

wyposażenie

było

przyjemnie

wypocząć

i

w 2012 roku:

zorganizować spotkania całej wsi

Babino - 7000; Barszczewo - 12471;

– zaznacza Julianna Sienkiewicz,

Ogłoszenie
Burmistrz Choroszczy informuje,
że w okresie płatności rat
podatkowych księgowość
podatkowa (pokój nr 17) będzie
czynna w godz. 7.00-16.00:
I rata w dniach 12-21.03.2012 r.
II rata w dniach 10-18.05.2012 r.
III rata w dniach 10-19.09.2012 r.
IV rata w dniach 12-21.11.2012 r.

Punkt Obsługi Podatnika umożliwi:
ź

przyjęcie rocznych zeznań podatkowych,

ź

wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sporządzeniem rocznych
zeznań podatkowych,

ź

pobranie formularzy podatkowych PIT-36, PIT-37, PIT-38.

TRWA NABÓR

DO PRZEDSZKOLA

W dniach 01.03.2012 – 31.03.2012 trwać będzie rekrutacja do Przedszkola
Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy. „Karty przyjęcia dzieci
do przedszkola na rok szkolny 2012/2013” będą wydawane i przyjmowane
w kancelarii przedszkola w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego
4. Tel./fax 85 719 10 07. Z działalnością placówki można się zapoznać na
stronie www.ps-choroszcz.pl.

Ogólnopolska Akcja Sterylizacji Zwierząt
W tym roku po raz 13 odbywa się ogólnopolska akcja sterylizacji zwierząt

Porządki na drogach powiatowych

Najwięcej, czyli ile?

Już w lutym na ulice Choroszczy

zgodnie stwierdzają, że czują się teraz

W artykule Szkolenie urzędników.

będące jednocześnie odcinkami dróg

bezpieczniej. Jak zaznaczają,

Muszą poprawić jakość swojej pracy

powiatowych wyjechała ekipa

uprzedni

opublikowanym 30 stycznia na stronie

naprawiająca ubytki, które jak grzyby

melioracyjnego powodował lokalne

„Kuriera Porannego” pojawiła się

po deszczu rosły wskutek odwilży i

podtopienia w czasie roztopów czy

informacja, że urzędnicy z gmin

nocnych przymrozków. Zniknęły

ulewnych deszczy.

Choroszcz, Juchnowiec Kościelny

wyrwy m.in.

na ul. Henryka

Sienkiewicza, Dominikańskiej i na ul..
Piaskowej. Rzecz jasna pozostały na
ulicach Choroszczy będących
fragmentami dróg powiatowych
podobne do kraterów pozapadane
studzienki kanalizacyjne.

– tym razem pod hasłem Nie rozmnażaj – nie porzucaj. Na terenie całego
była

sprawdzianem

brak

urządzenia

Niestety niezwykle mało odporną na
zimę okazał się nawierzchnia
wybudowanej w ubiegłym roku drogi
powiatowej Choroszcz-Sienkiewicze.
Co prawda wykonawca dał trzyletnią
gwarancję – niemniej widok dziurawej
nowej szosy stawia pod znakiem
zapytania przejezdność trasy w latach

kraju zabiegi wykonywane są po promocyjnych cenach w wybranych

Odwilż

placówkach weterynaryjnych. Ich listę można sprawdzić na stronie

wykopanego w grudniu 2011 roku

następnych. Więcej o stanie

w w w. a k c j a s t e r y l i z a c j i . p l o r a z n a s t r o n a c h o r g a n i z a t o r ó w

rowu biegnącego wzdłuż drogi

w następnym numerze „Gazety

www.foranimals.org.pl iwww.arka.strefa.pl. Więcej informacji

powiatowej w Rogówku. Mieszkańcy

w dobrych lecznicach weterynaryjnych na terenie całego kraju.

są zadowoleni z jakości obiektu,

drogi

oraz Tykocin według Samorządowego
Kolegium Odwoławczego oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej
popełniają najwięcej błędów. Nie
zdefiniowano natomiast liczby owych
błędów. Tymczasem, jak udało się
ustalić „Gazecie w Choroszczy”,
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Choroszczy w 2011 roku wydali
11536 decyzji administracyjnych.
Tylko 3 z nich zostały uchylone, a 2

w Choroszczy”.

decyzje zostały utrzymane w mocy.
WJC

Red.

MIASTO I GMINA

www.gazeta.choroszcz.pl

Fot. Z. Andruszkiewicz

Walne zebranie w choroszczańskiej OSP

Walne Zebranie sprawozdawcze
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy odbyło się w dniu 18.
lutego br. w strażnicy przy ul.
Dominikańskiej 22. Oprócz członków
OSP w zebraniu uczestniczyli:
Burmistrz Choroszczy – Jerzy
Ułanowicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej – Piotr Paweł Dojlida,
przedstawiciele Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku: Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP – bryg. Piotr Gilewski i
„opiekun” OSP z terenu gminy – st.
kap. Andrzej Giełżycki (Dowódca JRG
nr 1) oraz Sekretarz Zarządu Oddziału

Miejsko-Gminnego i Powiatowego
Związku OSP RP – Dh Ireneusz
Jabłoński. Podczas zebrania
omawiano najważniejsze sprawy
dotyczące funkcjonowania OSP
i ochrony przeciwpożarowej,
a w szczególności organizacji w roku
bieżącym Jubileuszu 100-lecia
powstania jednostki. W trakcie
zebrania omówiono przedsięwzięcia,
jakie należy zrealizować w ramach
obchodów tej niezwykłej
i niepowtarzalnej rocznicy. Odbyło się
także ślubowanie nowych członków
OSP.
SP

Strażak - dyspozytor uratował dziecko
W Barszczewie w piątek 17 lutego

Dziecięcego Szpitala Klinicznego. We

2012 roku około godz. 19.00 do

wtorek, 21 lutego 2012, Wojewoda

Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Podlaski

w podziękowaniu za

Pożar w piekarni
30 stycznia kilkanaście minut po 4 rano
do straży pożarnej wpłynęło
zgłoszenie o pożarze w piekarni
w Choroszczy przy ul. Zastawie I. Na
miejsce została skierowana jednostka
OSP w Choroszczy – mówi mł. bryg.
Paweł Ostrowski, rzecznik prasowy
KM PSP w Białymstoku – płonął garaż.
Strażacy po zapoznaniu się z sytuacją
i opanowaniu ognia przecięli kłódkę
i wyciągnęli na zewnątrz wrak
dostawczego fiata ducato oraz dogasili
pogorzelisko. Ponadto schłodzono
dach garażu i oddymiono jego
wnętrze. Straty wstępnie oszacowano
na 150 tys. zł. Dzięki sprawnie
przeprowadzonej akcji gaśniczej udało
się uratować mienie o wartości ok.. 1,8
mln zł, w skład którego wchodzi część
produkcyjna piekarni. Policja bada
przyczyny pożaru.
WJC

Pożar
w Konowałach
W Konowałach 15 lutego 2012 r. około
godz. 6. z niewyjaśnionych do tej pory
przyczyn wybuchł pożar murowanego
budynku mieszkalnego z drewnianym
poddaszem. W skutecznie
przeprowadzonej akcji gaśniczej
wzięło udział 9 zastępów straży
pożarnej. Wszyscy mieszkańcy
budynku uszli cało z niebezpiecznego
wydarzenia.
Pogorzelcy - Barbara i Stanisław
Śliwonikowie dziękują strażakom za
sprawnie przeprowadzoną akcję
gaśniczą oraz wszystkim ludziom
dobrej woli za wsparcie i pomoc.

Pożarnej w Białymstoku zadzwoniła

mistrzowską akcję ratowania życia

kobieta. Jej 4-letni syn przestał

czteroletniego Michałka uhonoruje

oddychać. Jak podaje rzecznik

dzielnego dyspozytora – starszego

prasowy białostockich strażaków

ogniomistrza

Robert Ostrowski dzięki wiedzy

Zahorowskiego.

15 stycznia tuż po godzinie 10.00

i opanowaniu dyspozytora udało się

W sytuacjach wymagających

dyżurny Komendy Miejskiej Policji

uratować życie czteroletniego

natychmiastowej pomocy należy

w Białymstoku poinformowany został

chłopca. Strażak odbierający

dzwonić pod numer alarmowy 112

o wypadku drogowym w miejscowości

zgłoszenie przez telefon instruował

bądź pod numery: 999 – Pogotowie

Kościuki, w gminie Choroszcz. Na

z r o z p a c z o n y c h r o d z i c ó w, j a k

Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna,

miejsce natychmiast pojechali

przywrócić oddech dziecku. Udało się.

997 – Policja.

policjanci. Tam wstępnie ustalili, że

Krzysztofa

Dziecko zostało przewiezione do

SP

Wypadek
w Kościukach

kierująca

fiatem

29-latka

najprawdopodobniej wpadła poślizg,

Policja poszukuje świadków wypadku

straciła panowanie nad pojazdem i

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej

Wszystkie osoby, które widziały

uderzyła w idącego prawą stroną

Policji w Białymstoku szukają

zdarzenie lub mogą udzielić informacji

drogi 70-latka prowadzącego rower.

świadków wypadku drogowego. Do

pomocnych w tej sprawie, proszone

W wyniku zdarzenia kierująca

zdarzenia doszło 24 października

są o kontakt zKomendą Miejską Policji

z urazem głowy i pieszy ze złamaniem

ubiegłego roku około godziny 12.30 na

w Białymstoku, przy ulicy Bema 4,

prawej nogi trafili do szpitala.

trasie Białystok – Choroszcz. Tam

pokój 509, lub telefoniczny pod

Szczegółowe okoliczności tego

kierujący samochodem osobowy

numerem 85 677-21-47 lub 85 677-

zdarzenia ustalają policjanci

marki Hyundai Accent na polskich

34-30 bądź z najbliższą jednostką

z Komisariatu Policji w Choroszczy.

numerach rejestracyjnych potrącił

Policji telefon 997 lub 112.

przechodzącego przez przejście dla

Źródło:

pieszych 78-letniego mężczyznę.

www.podlaska.policja.gov.pl
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XIII Rekolekcje Trzeźwościowe w Choroszczy
W dniach 24,25,26 lutego br. odbyły
się 13 rekolekcje trzeźwościowe
w Choroszczy. Jako że alkoholizm jest
chorobą duszy, uczestnictwo w takich
rekolekcjach jest pielęgnacją
abstynencji. Ojciec Jan Karczewski
prowadzący rekolekcje jest wybitnym
specjalistą w problematyce
uzależnień, jest także Dyrektorem
Ośrodka Apostolstwa
Trzeźwości
w Zakroczymiu. Codziennie odbywały
się msze święte poprzedzone
nabożeństwami: Drogi krzyżowej
(w piątek), Różaniec (w sobotę),
Gorzkie żale (w niedzielę) oraz homilie
wygłoszone skierowane do osób
uzależnionych, współuzależnionych
jak i wszystkich zgromadzonych
w Kościele. Ojciec Jan mówił też, jak
ważną rzeczą jest podjęcie
abstynencji przez osobę
nieuzależnioną
w intencji kogoś
z rodziny z problemem alkoholowej,
czy po prostu w intencji osoby pijącej.
Po zakończonych nabożeństwach
w Kościele w siedzibie Klubu
Abstynenta WOLNOŚĆ przy ul.
Sienkiewicza 29 odbywały się mitingi,
które miały charakter otwarty. Zaś

największym
zainteresowaniem
cieszyły się indywidualne rozmowy
prowadzone przez ojca Jana.
W niedzielę na podsumowaniu
odbytych rekolekcji wszyscy
zgromadzeni poparli propozycję
kontynuacji tego rodzaju spotkań
oraz
podkreślili jak ważną rolę
odegrał prowadzący o. Jan znający
problem uzależnień.
To też
zaznaczył Ks. Proboszcz w swoim
kazaniu, zapraszając Ojców
Kapucynów na przyszły rok.
W nawiązaniu do informacji
z działalności Klubu Abstynenta
WOLNOŚĆ w Choroszczy ze względu
na rezygnację Pani Bogusławy Gogol
z funkcji sekretarza zarządzono nowe
wybory Zarządu Klubu Abstynenta
zgodnie z regulaminem. Na Prezesa
Klubu ponownie wybrano Janusza
Zawadzkiego, Z-cą został Andrzej
Zadykowicz, Sekretarzem Tomasz
Majer, Skarbnikiem Andrzej Szmelcer,
członkiem Mieczysław Waczyński.
Taki skład Zarządu został wybrany na
kolejne cztery lata działania.
Zarząd Klubu Abstynenta
WOLNOŚĆ w Choroszczy

Podziękowania ze Sztabu WOŚP
w Choroszczy
W tym roku, mimo brzydkiej
pogody i skromnego Finału
w M-GCK zebraliśmy dzięki
życzliwości ludzi
i Wolontariuszom 4846,62
złotych i 2,5 euro na rzecz
Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
W tym roku, mimo brzydkiej pogody,
małej liczby Wolontariuszy
i skromnego Finału w M-GCK
zebraliśmy dzięki życzliwości ludzi
i Wolontariuszom 4846,62 złotych i 2,5
euro na rzecz Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Mieszkańcy Choroszczy po raz
kolejny udowodnili, że mimo trudnej
sytuacji ekonomicznej w kraju warto
pomagać potrzebującym. W tym roku
zbiórka z XX Finału, który odbywał się
pod hasłem „Gramy z Pompą!”,
przeznaczona zostanie na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą. Mimo iż nie
pobiliśmy rekordu zbiórki na rzecz
W O Ś P w C h o r o s z c z y, t o
najważniejsze jest to, że dołożyliśmy
swoją cegiełkę do wielkiego dzieła

jakim jest działalność Fundacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji finału
w Choroszczy: wolontariuszom,
darczyńcom, zespołom, artystom,
obsłudze technicznej, fotografom z
PS Foto oraz sponsorom: Firmie VitaSmak ze Śliwna, Piekarni E. J.
Szydłowscy z Choroszczy
i Przedszkolu Samorządowemu im.
Jana Pawła II w Choroszczy oraz
Policji, która jak co roku skutecznie
strzegła bezpieczeństwa
wolontariuszy. Miejmy nadzieję, że w
przyszłym roku uda nam się zebrać
więcej pieniędzy a finał zgromadzi
wielu mieszkańców. Do zobaczenia
za rok!
Przemysław Waczyński Szef
Sztabu i Sztabowcy WOŚP
w Choroszczy

Reklama

Fundacja „Nasza Przyszłość” oraz Polskie Radio Białystok zapraszają:
- osoby zatrudnione,
- zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego,
- zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji

Źródło:
www.podlaska.policja.gov.pl

na warsztaty dziennikarskie.

Punkt Konsultacyjny Uzależnień już działa
Punkt Konsultacyjny Uzależnień

w Młodzieżowym Ośrodku Terapii

Wolność w Choroszczy lub innych

Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu:

„Podlasie na papierze, w internecie i w eterze - zawód dziennikarz”

rozpoczął działalność w Choroszczy

i Readaptacji ,,Etap'' w Białymstoku.

Klubów Abstynenta. Wspomaganie

przy

42

Do zadań Punktu Konsultacyjnego

osób pijących ryzykownie i szkodliwie

(w pomieszczeniu Klubu Sportowego

należy: Udzielenie osobom i rodzinom

w podjęciu decyzji w sprawie zmiany
szkodliwego wzorcu picia.

ul.

Sienkiewicza

Narew). Czynny jest w każdy

konsultacji

poniedziałek w godzinach 14.00-

psychologicznych, socjalnych

Punkt Konsultacyjny Uzależnień ściśle

18.00. Z usług Punktu mogą

i profilaktycznych w sprawach

współpracuje z Pełnomocnikiem ds.

skorzystać bezpłatnie tylko

uzależnień i przemocy. Rozpoznanie

profilaktyki i rozwiązywania

mieszkańcy Gminy Choroszcz.

osób uzależnionych, postawienie

problemów uzależnień oraz z Gminną

Prowadzi go Pani mgr Agata

diagnozy a następnie motywowanie

Komisją Rozwiązywania Problemów

Niemczynowicz,

oraz

porad

absolwentka

osób do ewentualnego leczenia

Alkoholowych Urzędu Miejskiego

Wydziału Pedagogiki i Psychologii

odwykowego w zakładach lecznictwa

w Choroszczy.

Uniwersytetu w Białymstoku, która ma

odwykowego. Udzielenie wsparcia

Więcej informacji odnośnie

ukończone

osobom

działalności Punktu Konsultacyjnego

Studia

Podyplomowe

Socjoterapii tejże uczelni, Specjalista

po

zakończonej

psychoterapii poprzez rozmowy

Uzależnień uzyskać można

pod

psychoterapii uzależnień w procesie

podtrzymujące lub udziału w grupach

numerem telefonu 85 7132224 Urzędu

certyfikacji, na co dzień pracująca

samopomocowych Klubu Abstynenta

Miejskiego w Choroszczy.

Szczegółowe inforamacje dostępne są na stronie
www.radio.bialystok.pl/szkoleniadziennikarskie

Biuro Projektu:
Fundacja „Nasza Przyszłość”
ul..Świerkowa 1
15-328 Białystok
tel. 85-745-62-63
adres e-mail: fundacja.naszaprzyszlosc@gmail.com

Fundacja
Nasza Przyszłość

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź widoczny dla tysięcy czytelników
- reklamuj się w „Gazecie w Choroszczy”.
Ceny promocyjne tylko do końca marca 2012!
Szczegóły na: www.gazeta.choroszcz.pl
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Historia i Sztuka

Wspomóż badania nad historią OSP

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania Ochotnicza Straż

Zapewne wielu z nas oglądało jakiś film lub też serial o

N a s z a

Pożarna zwraca się do mieszkańców gminy Choroszcz oraz wszystkich

szpitalu, w którym pojawiał się pacjent cierpiący na

ziemia była

osób zainteresowanych z prośbą o zapoznanie się z listą osób, które

amnezję, czyli zanik pamięci. Taka sytuacja, związana z

również

w latach powojennych służyły w Straży. Wszelkie uwagi i sugestie i pamiątki

niemożliwością przypomnienia sobie wydarzeń

świadkiem

proszę przekazywać do Strażnicy OSP przy ul. Dominikańskiej (22

przeszłych, zawsze rzutuje na teraźniejszość. Osoba,

wydarzeń

w Choroszczy – tel. 85 7191320) do panów Tadeusza Lewkowicza,

która straciła pamięć, doświadcza wielu życiowych

bolesnych i

Krzysztofa Kraśnickiego bądź Zbigniewa Andruszkiewicza. Organizatorzy

rozterek i trudności. Bohater taki nie może odnaleźć się

trudnych.

akcji nad historią OSP dziękują wszystkim osobom, które dotychczas
wsparły badania. Patronat medialny nad badaniami historii OSP
w Choroszczy sprawuje „Gazeta w Choroszczy”.

Lista członków Ochotniczej Straży pożarnej w latach 1947-2011.
W nawiasach podane są daty wstąpienia do Straży.
Kraśnicki Mieczysław (1928) - Naczelnik, Raczkowski Franciszek (1935) Z-ca
Naczelnika, Kraśnicki Piotr – Prezes, Romanowski Paweł (1936) – Sekretarz,
Raczkowski Bronisław (1926), Jarocki Edward (1934), Markowski Jan (1938),
Raczkowski Piotr (1934), Andruszkiewicz Mieczysław (1932).
W 1947 do Straży wstąpili: Kraśnicki Feliks, Jaromiński Jerzy, Raczkowski
Ryszard, Raczkowski Stanisław. W 1948: Andruszkiewicz Edward, Zalewski Jan,
Lewkowicz Tadeusz, Zalewski Henryk, Raczkowski Franciszek, Dzieniszewski
Tadeusz, Piłaszewicz Czesław, Bakmłowski Bronisław (?), Gosiewski Benedykt,
Andruszkiewicz Józef. W 1949: Suszczyński Jan, Lewonowski Aleksander,
Ostrowski Władysław, Raczkowski Franciszek, Dziedzicki Tadeusz, Suszczyński
Stefan, Szmelcer Józef, Adamski Lucjan, Depczyński Piotr, Zahorenko Augustyn,
Tyborowski Tadeusz, Gosk Karol, Adamski Antoni, Cieśluk Antoni, Sawicki Jan,
Piechowski Jerzy, Usowicz Piotr, Kołodko Sergiusz, Romanowski Mieczysław,
Lewonowski Czesław, Piłaszewicz Edward. W 1950: Dzieniszewski Henryk,
Kraśnicki Henryk. W 1952: Bombalski Zbigniew (Komendant), Turecki
Franciszek, Raczkowski Jerzy (Wiceprezes). W 1953: Sypełowski Tadeusz,
Korziński Jan, Okulski Jan, Depczyński Jerzy, Zalewski Walenty, Depczyński
Wacław, Kozłowski Walenty, Żakowski Antoni. W 1954: Romanowski Jan,
Ambrożewicz Fabian. W 1955: Raczkowski Zbigniew. W 1958: Kraśnicki
Stanisław, Andruszkiewicz Jan, Andruszkiewicz Józef, Półtorak Henryk,
Lewonowski Stefan, Andruszkiewicz Stanisław, Kozłowski Piotr, Romanowski
Kazimierz, Delesiewicz Borys. W 1959: Kraśnicki Franciszek. Pozostali w latach
'50: Ambrożewicz Michał, Majer Henryk, Kłodnicki Marian, Ambrożewicz Józef.
W 1960: Duszyński Henryk, Kasabuła Romuald, Lewonowski Ryszard, Okulski
Sławonir, Piskorz Jan, Kasabuła Romuald. W 1961: Romanowski Grzegorz.
W 1962: Dąbrowski Henryk, Jarocki Adam, Zalewski Eugeniusz, Werpachowski
Leszek. W 1964: Zdaniuk Aleksander. W 1965: Laskowski Zbigniew,
Andruszkiewicz Henryk, Kraśnicki Wojciech, Gosk Tomasz, Ziembicki Ryszard,
Laskowski Henryk, Bajer Władysław, Bajer Jerzy, Raczkowski Bogdan,
Raczkowski Andrzej, Suszczyński Tadeusz, Zawacki Janusz, Sawicki Andrzej,
Szmelcer Andrzej. W 1966: Mikutowicz Stanisław. W 1969: Ciołko Mieczysław,
Borkowski Ryszard.
W 1970: Gryguć Tadeusz, Bombalski Stanisław. W 1971: Zalewski Mirosław,
Kowalik Jerzy. W 1972: Skrupski Wacław. W 1974: Ostrowski Marian. W 1975:
Jeniec Jerzy, Szerenos Bogdan, Kraśnicki Krzysztof, Kraśnicki Tomasz,
Bombalski Janusz, Bombalski Andrzej, Molski Mirosław, Andruszkiewicz
Zbigniew, Jabłoński Tomasz, Chodnicki Krzysztof, Lewkowicz Tadeusz,
Szerenos Krzysztof. Przełom lat '70 i '80: Romańczuk Jan, Adamski Walenty,
Kuczyński Andrzej, Kubajewski Anatol, Gniewkowska Teofila, Dziedzicka
Jadwiga, Andruszkiewicz Wojciech. W 1983: Talipski Mariusz, Molski Krzysztof.
W 1985: Andruszkiewicz Teodor, Matuszewski Bogusław. W 1987: Bajer Robert.
W 1991: Roszkowska Janina, Gawryluk Adam. W 1992: Kraśnicki Robert.
W 1993: Wasiluk Mariusz, Sosnowski Łukasz. W 1995: Kołodko Mirosław,
Zalewski Marian Marek, Kraśnicki Marek. W 1996: Fugiel Wojciech.
W 2000: Bajer Tomasz, Romanowski Piotr, Zalewski Rafał, Kuczyński Adam,
Sokół Piotr. W 2001: Krysztopik Radosław. W 2002: Chodnicki Łukasz, Kołodko
Piotr, Krajewski Marcin, Kołodko Maciej, Tynecki Norbert, Zawadzki Paweł,
Zalewski Tomasz, Suszczyński Łukasz, Kowalewski Hubert, Kowalewski

we współczesnym świecie, nie pamięta znajomych i

Dominikan

wydarzeń, które są mu bliskie np. ślubu, narodzin

ów już nie

dziecka itd. Tracąc pamięć, mógł stracić coś bardzo

m

ważnego – własną tożsamość.

Oryginalny

W pewnym sensie taką hipotetyczną sytuację można

pałac został

a

.

przenieść do naszego życia. Każdy z nas doświadcza

zniszczony.

różnych problemów, gdy coś zapomnimy. A to żona

Popularna

pogniewa się na męża za to, że zapomniał o rocznicy ślubu.

„górka miłości” jest rozkopana, bo była stanowiskiem artylerii

Albo mąż na żonę za zapomnienie o jego urodzinach. Takie

przeciwlotniczej. Kościół był spalony. Fabryka Moesa była

chwilowe zapominanie jest raczej niegroźne, bo skutkuje

zamieniona na obóz jeniecki. W końcu czy pamiętamy

zazwyczaj groźną miną drugiej osoby lub jakąś krótkotrwałą

zbrodnię w nowosielskim lesie oraz wypędzenie i zagładę

sprzeczką.

choroszczańskich żydów? Czy wiemy, że wokół nas żyją

Inaczej ma się rzecz, gdy dochodzi do trwałego uszkodzenia

dziesiątki osób aresztowanych i wywiezionych na Sybir lub

pamięci. Gdyby nam się to przydarzyło, czego nie daj Boże

roboty przymusowe do Niemiec?

nikomu nie życzę, to nasze życie byłoby bardzo trudne. I nie

To jest nasza historia i nasza pamięć jako wspólnoty. Ta

chodzi tu już o kłótnie, czy zaniedbania przez niepamięć jakiś

historia buduje naszą tożsamość, tworzy z nas wspólnotę.

poszczególnych obowiązków, ale o utratę własnej

Niezależnie od tego czy ktoś jest mieszkańcem Choroszczy,

tożsamości. Bez sprawnej pamięci nie bylibyśmy tym, kim

Dzikich, Łysek, czy też innych miejscowości. Niezależnie od

jesteśmy. Wystarczy sobie wyobrazić, że zapomniało się o

tego, jakie mamy sympatie polityczne i światopogląd.

własnym imieniu i nazwisku. Jakby ktoś w takiej sytuacji

Niezależnie od wszystkich innych podziałów jesteśmy

zapytał nas kim jesteśmy, to zrobiłoby się nam przynajmniej

wspólnotą, razem tu i teraz tworzymy wspólnotę większą –

głupio.

Polskę.

Również w życiu społeczeństw pamięć gra istotną rolę.

Tę wspólnotę budują różne instytucje państwowe, takie jak

Kształtuje ona bowiem tożsamość wspólnoty. Prawie każdy z

Centrum Kultury w Choroszczy, i religijne. Proboszcz naszej

nas wie, to znaczy pamięta, że Jan Klemens Branicki był

parafii Ks. Leszek Struk ożywił istniejące i zbudował nowe

fundatorem i właścicielem Pałacu w Choroszczy. Tak samo

ruchy religijne, skutkiem czego wspólnota parafialna kwitnie.

pamiętamy, że mieszkańcami klasztoru w Choroszczy byli

Istotną rolę pełni Zespół Szkół w Choroszczy, bo jak twierdził

Dominikanie. Dla mieszkańców gminy Choroszcz takie

kanclerz Jan Zamoyski: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie

informacje są oczywiste i nie zdziwię się, gdy część

ich młodzieży chowanie”. Świetną inicjatywą szkoły jest

czytelników oburzy się na przywoływanie tak prostych

Festyn Rodzinny, który buduje wspólnotę szkoły i rodziców.

faktów.

Również działające na terenie naszej gminy organizacje

Co by się stało natomiast, gdybyśmy o naszej historii

pozarządowe mają istotny wpływ na kształt naszej

zapomnieli? „Pałac Branickich” stałby się „pałacykiem w

wspólnoty. Budują wspólnotę obywatelską organizując

parku”, „Klasztor Dominikanów” byłby „budynkiem

uroczystości patriotyczne. Najważniejsze jest zaś to, że

przykościelnym”, „Szubienica” - „zwykłym wzgórkiem”,

każdy z nas bierze udział w jej kształtowaniu. Można

„Zerwany Most w Kruszewie” byłby tylko „miejscem

przyglądać się jej biernie i brać, to co życie przyniesie. Można

widokowym na Narwią”, „Fabryka Moesa” byłaby „kolejnym

jednak zaangażować się w działalność na rzecz naszego

szarym szpitalem psychiatrycznym”. Można odnieść

miasta i całej gminy, i razem z innymi budować przyszłość.

wrażenie, że cała nasza okolica straciłaby smak. Wszystko

Grupa przyjaciół z Choroszczy powołała nowe

stałoby się nijakie.

stowarzyszenie, które nazywa się Stowarzyszenie Pamięć i

Tak jednak nie jest. Na szczęście pamiętamy. Czasami

To ż s a m o ś ć S k a ł a . J e d n y m z g ł ó w n y c h c e l ó w

jednak warto jest odświeżyć tą naszą pamięć wspólnotową.

stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy historycznej o

Jak ją dobrze odświeżymy, może okazać się, że żyjemy w

naszych okolicznych miejscowościach. Chcemy również

miejscy wręcz magicznym, gdzie w dawnych i mniej

przedstawiać społeczeństwu ludzi, którzy w wydarzeniach

dawnych czasach ścierały się siły dobra i zła,

historycznych dotyczących tych miejscowości brali udział.

dobroczynności i podłości, piękna i brzydoty.

Pozyskaną wiedzą dzielimy się na naszej stronie

Ziemia, na której żyjemy, zrodziła bohaterów, których żadna

internetowej. Zamieszczamy tam wywiady z ludźmi,

inna by się nie powstydziła. Kto z nas słyszał o Józefie

dotkniętymi wywózkami na Syberię czy na roboty do

Świrniaku, niestrudzonym żołnierzu Armii Krajowej? Kto

Niemiec. Opowiadamy o tych, którzy podjęli trud walki

słyszał o trzech sanitariuszach, oddających swe życie za

zbrojnej z okupantem sowieckim i niemieckim. Opowiadamy

miejscowego kapłana. Kto pamięta Floriana Piłasiewicza i

o zbrodniach i okrucieństwie okupantów. Opowiadamy

jego kolegów, którzy życie oddali za wolną Polskę? Czy

również o zwykłych polskich kobietach, które w nieludzkich

wiemy, że w okresie II wojny światowej ruch oporu w gminie

warunkach Syberii czy okupacji musiały nakarmić swe

Choroszcz liczył kilkuset członków?

rodziny. Organizujemy imprezę publiczną w okolicy 11
listopada z okazji Święta Niepodległości pod tytułem „Lekcja

Wojciech, Majer Maciej, Tołoczko Adam, Kosakowski Jakub. W 2005:

Historii”. Mówimy na niej w sposób atrakcyjny o historii

Lebiedziński Marian, Bombalska Justyna, Romanowka Anna, Romanowska

***

Emilia, Półkośnik Ewelina, Lubecka Magdalena, Kurzyna Magdalena, Zalewski

Zbliżająca się setna rocznica powstania OSP w Choroszczy

naszego państwa, tej znanej i nieznanej. Osoby, którym losy

Przemysław, Molski Piotr, Ostrowski Tomasz, Bombalska Karolina, Kraśnicka

nie tylko choroszczan motywuje do sięgnięcia do archiwów,

naszej gminy nie są obojętne zapraszamy do współpracy.

Karolina, Lewkowicz Rafał. W 2006: Laszkowski Grzegorz, Powichrowski Marek,

ale także mieszkańców pozostałych miejscowości

Półkośnik Magdalena, Kurzyna Martyna, Mężyńska Angelika, Zalewski

zainteresowali się przeszłością ruchu strażackiego. Zapiski

Stowarzyszenie Pamięć i tożsamość Skała

Wojciech. W 2007: Powichrowska Emilia, Powichrowska Kamila. W 2008: Bajer-

dokumentujące powojenne losy OSP w Rogowie, których

16-070 Choroszcz, ul. Henryka Sienkiewicza 29A

Skorek Monika, Bombalska Natalia, Sidorowicz Janusz, Powichrowski Tomasz.

autorem jest Izydor Radziszewski, wieloletni strażak są

Prezes - Grzegorz Krysiewicz

W 2009: Molski Łukasz, Szumicki Leszek, Bondarewicz Marek, Bondarewicz

dostępne na stronie „Gazety w Choroszczy”. Pamiątki po

Andrzej, Bondarewicz Paweł, Łostowski Adrian. W 2011: Talibski Mateusz,

jego służbie – w tym mundur – zostały udostępnione przez

Jaworowski Paweł, Bombalski Adam, Morozewicz Artur.

rodzinę Izbie Pamięci przy OSP w Choroszczy.

tel. 693334126
e-mail: biuro@pamiec.org.pl

www.gazeta.choroszcz.pl

KULTURA
Drzewko szczęścia
10 marca 2012r. o godz. 13:00 przy

33 numery jak jeden
dzień…

Sukces młodych tancerzy

5

W skrócie:

Kinie Zdrowie(kaplica) na terenie

Dzień Kobiet w KEiR

Szpitala Psychiatrycznego w

7 marca w strażnicy OSP przy ul.

Choroszczy wyrosło Drzewo
ZDROWIA,

SZCZĘŚCIA,

POMYŚLNOŚCI.

Minęły ponad 3 lata mojej przyjemnej

Dominikańskiej 22 w Choroszczy

pracy przy projekcie graficznym i

odbyło się z okazji Dnia Kobiet

składzie komputerowym papierowej

uroczyste spotkanie Koła Emerytów i

wersji Gazety w Choroszczy. Mam

Rencistów nr 15. Paniom życzenia

Na miejscu na uczestników czekało

nadzieję, że czytelność i układ

200 listków z otworkiem, sznurek,

graficzny który udało mi się

W IX Turnieju Tańca Towarzyskiego

Gminnego Centrum Kultury w

farby, pędzle, markery, pomoc

wypracować przez ten czas przypadł

o Puchar Dyrektora Szkoły

Choroszczy na zajęcia tańca

uczestników projektu, herbata do

Państwu do gustu i kolejne numery,

Podstawowej nr 2 w Białymstoku

towarzyskiego prowadzone przez p.

picia i … inne atrakcje. Celem tej akcji

składane już nie przeze mnie, będą co

znakomicie wypadli młodzi

Jacka Maciejczuka. M-GCK w

było spotkanie przeróżnych

najwyżej lepsze. Dziękuję za miłą

tancerze z Choroszczy. I miejsce w

Choroszczy gratuluje młodym

środowisk, często nie mających ze

współpracę Izoldzie Hukałowicz,

kategorii gimnazjaliści zajęli Kamila

tancerzom znakomitego wyniku.

sobą nic wspólnego, nie raz –

Marcinowi Ogrodnik i Wojciechowi

Kaczmarek i Marcin Piszczatowski.

unikających się; możliwość

Janowi Cybalistemu, a kolejnym

W kategorii uczniowie klas IV szkoły

przyjrzenia się swoim potrzebom na

wydawcom - dyr. M-GCK Tomaszowi

podstawowej I miejsce wytańczyli

tle pragnień innych ludzi; działanie na

Matuszkiewicz i Romualdowi

Anna Kaczmarek i Kornel

rzecz osób chorych, samotnych;

Ożlańskiemu - za zaufanie i swobodę

Grabowski, a w kategorii uczniów

rozrywka.Happening stanowi część

projektową. Pozdrawiam wszystkich

klas III szkoły podstawowej I

programu

czytelników papierowej GwCh!

miejsce przypadło Oli Komar i

Równać

Szanse

finansowanego przez Polsko
Amerykańską Fundację Wolności i
wpisuje się w jej misję wyrównania

złożyli m.in. Burmistrz Choroszczy
Jerzy Ułanowicz, Dyrektor M-GCK
Romuald Ożlański, radny i wieloletni
przyjaciel Koła a także Grzegorz
Krysiewicz ze Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość Skała. Bogaty
program artystyczny zaprezentowały

WJC

dzieci z klas II b, III b i IV b ze Szkoły
Podstawowej

Sieniewicza w Choroszczy – grupą

Moczulska i Agnieszka Tołoczko.
Wystąpiło również koło teatralne z
choroszczańskiego gimnazjum,

Adrianowi Marcinczykowi.

którym opiekują się panie Małgorzata
Monika Tekielska

Na co dzień cała szóstka laureatów

graficzka GwCh od Nr 99 do Nr 122

turnieju uczęszcza do Miejsko-

Łotowska oraz Anna Kozłowska.

Sukces grupy tańca nowoczesnego 4 FUN

młodzieży w wieku gimnazjalnym i

Sprostowanie:

małych miejscowości. Tworzony był w

W numerze 122 w artykule

ramach pracy magisterskiej Moniki

poświęconym wernisażowi prac

Tekielskiej (koordynatorka projektu) w

Aleksandra Ambrożewicza nazwisko

Akademii Pedagogiki Specjalnej w

Twórcy zostało błędnie podane w

Warszawie.

tytule. Za pomyłkę przepraszamy.

Grupa młodych choroszczan

Henryka

opiekowały się panie Urszula

szans na dobry start w dorosłe życie

ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z

im.

Dzień Babci i Dziadka
W kościele parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Szczepana

Męczennika

w

Choroszczy 21 stycznia 2012 roku o
18:00 babcie i dziadkowie wraz z
wnuczętami wspólnie uczestniczyli
we Mszy Świętej w sobotę. Zebrani

Redakcja „Gazety w Choroszczy”

modlili się o jak najdłuższe i piękne
życie, współtworzyli przy tym homilię
poprzez wspominanie własnych

Choroszczańskie Forum Kultury

dziadków i babcie. Uroczystą oprawę

Środowy wieczór, 8 lutego br.,

mieszkańców gminy w życiu

słowno-muzyczną oraz niespodzianki

upłynął w Miejsko-Gminnym

kulturalnym. Nie zabrakło także

przygotowały parafia i liczne

Centrum Kultury pod znakiem

szybkiej reakcji ze strony młodzieży,

wspólnoty w niej działające, KEiR nr

debaty o stanie kultury w gminie

dzięki czemu dyskusja posiadała

15 w Choroszczy oraz Przedszkole

oraz spotkania poświęconego

niepowtarzalny klimat. W czasie

Samorządowe im. Jana Pawła II.

twórczości Wisławy Szymborskiej

debaty wyświetlana była również

pt.Niektórzy lubią poezję.

multimedialna prezentacja pt. Rok w

W jego trakcie uczestnicy czytali
wiersze zmarłej 1 lutego Poetki – były
to inspirujące interpretacje. Następnie
odbyło się pierwsze tego roku
Choroszczańskie Forum Kultury, w
trakcie którego zebrani – w tym
przedstawiciele kilku lokalnych
organizacji pozarządowych, mediów i
instytucji – dyskutowali i przedstawiali

„Dukaty Pomocy”

kulturze - będąca przeglądem

Znana choroszczańska grupa 4

1 0 2 p r o g r a m y, ł ą c z n a l i c z b a

Muzeum Podlaskie uczestniczy w

najważniejszych

FUN zatańczyła brawurowo

uczestników to blisko 1200 osób.

akcji chartytatywnej „Dukaty

wydarzeń
bądź

program pt. Sen i zajęła 2 miejsce w

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w

Pomocy”.

współorganizowanych przez Miejsko-

kategorii Formacje i duety inne

Choroszczy reprezentowały dwie

Palacowych

dystrybuuje krążki pamiątkowe i

organizowanych

Muzeum
w

Wnętrz

Choroszczy

Gminne Centrum Kultury w przeciągu

formy 12-25 lat, kontynuacje

grupy 4 FUN – obie prowadzone przez

ostatnich dwunastu miesięcy.

podczas zorganizowanego przez

Katarzynę Kulling. Młodsi tancerze

kolekcjonerskie, z których sprzedaży

Najbliższe spotkanie w ramach

Wojewódzki Ośrodek Animacji

zaprezentowali program pt.

będzie finansowana pomoc dla dzieci

Choroszczańskiego Forum Kultury

Kultury w Białymstoku 20.

Czarownice. „Gazeta w Choroszczy”

i

odbędzie się 14 marca br. o 19:00.

Karnawału Tanecznego 2012.

gratuluje grupie oraz życzy

Grodzieńszczyźnie. Jeden „Dukat

MGCK

idee na rzecz rozwoju kultury. Pojawiły

W tym roku w imprezie wzięło udział aż

powodzenia w kolejnych przeglądach.
GC

90 zespołów, które zaprezentowały

się pomysły aktywizacji młodych

polskich

rodzin

na

Pomocy” kosztuje 5 zł. Zachęcamy do
zapoznania się ze szczegółami tej
szlachetnej akcji oraz do jej wsparcia.

Dąbrowska, kierownik muzeum.

Pianistyczny koncert kolęd

Przybyli z uwagą wysłuchali utworów
Wystąpili

w wykonaniu zarówno najmłodszych

uczniowie i

adeptów gry na pianinie, jak i ich

uczennice

starszych koleżanek i kolegów.

Michała
Szymczuka,
absolwenta
Białostockiej
P S M

I I

stopnia,
wychowanka

Koncert Chóru Miejskiego
W niedzielę 29 stycznia w Zespole

koncert, którym po raz kolejny Chór

Szkół w Choroszczy od 16:00

Miejski udowodnił, że tworzą go osoby

można było posłuchać śpiewu

nie tylko obdarzone dużym talentem

Na zakończenie młodzi muzycy

Chóru Miejskiego pod dyrekcją

wokalnym, ale także pracowicie

podziękowali i wręczyli Panu

Jerzego Tomzika.

doskonalące swoje umiejętności.

Michałowi róże. Organizatorami
koncertu było Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w
Choroszczy.

słynnego

Wykonawcy zaprezentowali szeroki
repertuar, w skład którego weszły i
znane polskie kolędy, i jazzowe
aranżacje pastorałek, a także polskie
wersje bożonarodzeniowych

19 stycznia o 18:00 w Muzeum

profesora

Fotoreportaż z wydarzenia dostępny

Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Witalisa Raczkiewicza. Na

na stronach: gazeta.choroszcz.pl

kulturowego.

entuzjastycznie przyjęła koncert, a
pytani w kuluarach słuchacze zgodnie

rozpoczął się pianistyczny koncert

niezwykłe wydarzenie artystyczne

oraz kultura.choroszcz.pl przygotował

kolęd i wybranych przez młodych

przybyło ponad 60 osób, które

Przemysława Pawilcz.

muzyków utworów.

ciepło przywitała Pani Anna

przebojów z anglojęzycznego kręgu
Publiczność

podkreślali, że są to był niezwykły

Dodawano również, że działająca od
2003 roku grupa kierowana przez
charyzmatycznego Jerzego Tomzika
twórcę m.in. Białostockiego Studia
Piosenki, jest bez wątpienia wokalną
wizytówką Choroszczy.
WJC
Więcej o Chórze Miejskim na stronie:
kultura.choroszcz.pl
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Ferie zimowe 2012 - przegląd
Ferie z badmintonem

BIBLIOTEKA
Na obrazie znalazły się wszystkie zamówione elementy i dodatkowo jeszcze:

możliwość poznania bliżej specyfiki

Katedra Św. Pawła, Kolumna Nelsona, centrum finansowe Londynu, rzeka

działania służb mundurowych,

Tamiza i sławna z książek Pameli L. Travers londynka Mary Poppins, a wszystko

zorganizowało wyjazdy na basen, do

LUKS Badminton Choroszcz przygotował zorganizował w hali sportowej Zespołu

to zasnute londyńską mgłą. Głównymi wykonawcami malowidła są: Ania

fikolandu oraz na film „Kot w Butach”, a

Szkół w Choroszczy w dniach 25.01-01.02.2012 roku obóz dochodzący dla dzieci

Stanisławska i Piotrek Zembrowski, pozostałe osoby to Przemek Gutowski,

także wycieczkę krajoznawczą do

i młodzieży oraz rodziców z Choroszczy i okolic. Pod okiem dwóch trenerów

Wojtek Tekielski, Kamila Jabłońska, Bartek Jasiulewicz, Rafał Klepacki, Szymon

przysiółka szlacheckiego Pacowa

doświadczonych trenerów klubu można było pograć lub zasięgnąć lekcji gry w

Sielamowicz, Justyna Miastkowska, Julka Perkowska, Hania i Nicole. Całość

Chata. Zajęcia artystyczne pozwoliły

badmintona. Organizatorzy zapewnili uczestnikom sprzęt do gry – wystarczyło

nadzorowała pani Monika Tekielska.

młodym ludziom na lepszy kontakt ze

stawić się ze strojem, obuwiem sportowym i dobrym humorem – resztą zajęli się

Na dodatkowych zajęciach z grafiki, pracujemy nad kolejnym projektem

sztuką, ponadto zajęcia posiadały

profesjonaliści szkolenia badmintona.

malowidła. Tym razem namalujemy planety na ścianie w sali 222. Mamy

sportowy aspekt w postaci gry w

nadzieję, że nasze malowidła będą pozytywne nastrajały przed każdą lekcją. (Mt)

piłkarzyki, gry planszowe oraz
integracyjne. W przerwach pomiędzy

Ferie w Muzeum Wnętrz Pałacowych

zajęciami odbywały się poczęstunki.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy w czasie ferii przygotowało dla
dzieci i młodzież indywidualnie i w grupach zorganizowanych zajęcia

Koszt udziału w zajęciach wyniósł 170

plastyczne i interaktywne: „Kim jesteś piękna maseczko” (zajęcia plastyczne

zł od osoby.

dotyczące masek karnawałowych, ich historii i zdobienia) oraz „Sztuka pisania”
Ferie w świetlicy „Wesoły

(zajęcia interaktywne dotyczące historii pisma).

Sportowiec”
Ferie w Klepaczach

Dzieci i młodzież w sposób aktywny i

Ochotnicza Straż Pożarna w Klepaczach i Miejsko-Gminne Centrum Kultury w

pełen atrakcji spędzają pierwszy

Choroszczy przygotowały zajęcia dla dzieci w pierwszym tygodniu ferii zimowych

tydzień ferii w świetlicy opiekuńczo-

(23.01.2012 – 27.01.2012). Wśród atrakcji czekających na najmłodszych były

wychowawczej „Wesoły sportowiec”.

zabawy integracyjne, doskonalenie umiejętności gry w piłkarzyki, zwiedzanie

Wiele radości przyniosły zajęcia

siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej a także wyjazd do fikolandu.

rekreacyjno – ruchowe na „Orliku”.
Zajęcia zimowe w M-GCK. Fot. P..Waczyński

Odbyły się warsztaty fotograficzne

Ferie w Zespole Szkół w Choroszczy

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Choroszczy

W czasie obu tygodni ferii zimowych w Zespole Szkół prowadzone były zajęcia dla

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przygotowała dla

Następnego dnia na dzieci i młodzież

gimnazjalistów i licealistów: przedmiotowe (matematyka, geografia, historia,

uczniów zajęcia w dniach 23-27 stycznia br. Na uczniów czekały liczne atrakcje,

czekało wiele ciekawych zabaw

biologia…), sportowe (badminton, siatkówka, narty, basen), artystyczne (m.in.

w tym: zajęcia komputerowe, sportowe, gry, zabawy a także wyjazd do kina i do

tanecznych

Mural Londyn), gry i zabawy umysłowe (m.in. I Feryjny Turniej Szachowy) oraz

fikolandu.

„Choroszcz w moim obiektywie”.

ramach

karnawałowego balu przebierańców.
W drugim tygodniu ferii miały miejsce

wiele innych, prowadzonych przez nauczycieli ze szkoły.

Mural Londyn

w

Ferie wiejskich szkół:

m.in.: zajęcia rekreacyjno – sportowe,

W dniach 24-27 stycznia w dwudniowych turnusach feryjnych uczestniczyło

piłkarzyki, rozgrywki w tenisa

20 metrów kwadratowych malarstwa w 4 dni - to praca uczniów gimnazjum

łącznie 85 dzieci ze szkół podstawowych w Kruszewie, Rogowie i Złotorii. Na

stołowego, nauka gry w szachy,

dokonana podczas ferii w nowej sali do nauki języka angielskiego. Wszystko

uczestników czekały m.in. wycieczka do szkółki leśnej Orzechówka – Ponikła,

zajęcia plastyczne oraz łamigłówki i

odbyło się profesjonalnie. Najpierw konsultacja z opiekunkami sali,

spektakl Królowa Śniegu oraz liczne gry i zabawy. Koordynujący ferie

zabawy edukacyjne.

nauczycielkami języka angielskiego – panią Marią Jabłońską i Agnieszką

Streetworkerzy z Fundacji Spe Salvi składają serdeczne podziękowania dla

Więcej na:

Paliwoda. Zamówienie: pejzaż Londynu. Ale żeby był Big Ben, London Eye,

Burmistrza Choroszczy za patronat i dofinansowanie ferii, dzięki któremu koszt

www.gazeta.choroszcz.pl

czerwona budka telefoniczna i kot, bo londyńczycy uwielbiają koty - No i

uczestnictwa w dwudniowym turnusie wynosił jedynie 10 zł od osoby.

zieleń! W Londynie jest wiele parków. Może chmura z deszczem? - Takie prośby

Dziękujemy także Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w

obu pań zebrała nauczycielka zajęć artystycznych Monika Tekielska i wykonała 6

Choroszczy za udostępnienie sal – dodaje Violetta Kuć, Lider Centrum

projektów. Wybrany został najbardziej malarski i najtrudniejszy do wykonania. Nie

Streetworkingu – oraz nauczycielom z trzech szkół za pomoc w organizacji

odstraszyło to uczniów, którzy z wielkim poświęceniem i pasją wykonywali pracę.

przedsięwzięcia i kierowcy autobusu, dzięki któremu, mimo zimowej aury,

miał miejsce wernisaż niezwykłej

Do przeniesienia projektu posłużyliśmy się rzutnikiem multimedialnym.

dotarliśmy wszędzie bezpiecznie i na czas. Cieszymy się, że przygotowane na

wystawy pt. „Multiversum”, na której

Malowaliśmy sprayami oraz farbami fasadowymi za pomocą gąbek oraz pędzli.

ferie zimowe atrakcje spodobały się dzieciakom.

W walentynkowy wieczór w WOAK-u

zaprezentowane zostały prace pacjentów
Oddziału II OP z Pododdziałem

Jednego dnia asystowała nam przy tym pani Ewa Łukaszewicz (dziękujemy za
pomoc).

„Multiversum”

Zajęcia zimowe dla dzieci w M-GCK

Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz

Centrum Kultury przygotowało dla uczestników zajęcia integracyjne, zapewniło

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z

bożonarodzeniowych” w wykonaniu

dr. St. Deresza w Choroszczy, SPP ZOZ w

uczniów SP w Choroszczy

Suwałkach, Klubu Pacjenta „Przystań” w

Rehabilitacją Psyhiatryczną SPP ZOZ im.

Wizyta gości z Białorusi w Szkole Podstawowej w Choroszczy
Dnia 20-21 stycznia 2012 r. w Szkole
Podstawowej w Choroszczy
gościła kilkuosobowa delegacja ze
Szkoły nr 37 w Grodnie. Wizyta ta
stanowiła kontynuację działań

przygotowanych pod kierunkiem p. G.

Białymstoku i Ośrodka Wsparcia w

Kopaczewskiej i B. Cwalin. Potem

Lipniaku. O wadze sztuki w życiu

nastąpił czas na zintegrowanie się

autorów prezentowanych prac mówiła

grup dzieci podczas wspólnego

Katarzyna Zagłoba, kustosz wystawy –

wieczoru karnawałowego. Dzieci

podjętych w ramach Wymiany

zrobiły samodzielnie maski

Transgranicznej pomiędzy miastem

karnawałowe i uczestniczyły w

Choroszcz a miastem Grodno
podpisanej w listopadzie 2010 roku.

zabawie,

konkursach

Głównym tematem spotkania

zorganizowanych przez p. A. Zajko i A.

nauczycieli było dzielenie się wiedzą z

Tołoczko.

zakresu aktywizujących metod pracy z

W

uczniem. Odbyła się konferencja

przewodnictwem p. D. Miastkowskiej i

sobotę

goście

pod

poświęcona temu zagadnieniu

J. Chmur zwiedziły najciekawsze

przygotowana w sposób warsztatowy

obiekty w Choroszczy poznając

przez nauczycieli SP w Choroszczy.

jednocześnie historię miasta.

Białoruscy

nauczyciele
Tenisa Stołowego zorganizowanym

kl. VI – K. Kasabuła, R. Krysztopik, K.

multimedialną obrazującą ich pomysły

przez p. Kamila Kwasiborskiego.

na uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych

Klasyfikacja turnieju przedstawia się

praktykowane w ich szkole.

następująco:
indywidualnie:
kl. IV M. Wiśniewski, D. Żmójdzin, J,
Malinowski

Uss
drużynowo:
I miejsce SP w Złotorii

IV m-ce SP 37 Grodno

kl. V – K. Miastkowski, M. Sawicki, B.

W piątkowe popołudnie goście

Szumkowski

obejrzeli inscenizację „Jasełek

zaprezentowali prezentację

Uczniowie mieli zorganizowany czas
w sposób czynny i atrakcyjny. Chłopcy
ze szkół w Złotorii, Kruszewie,
Choroszczy oraz z Grodna (łącznie
42 osoby) wzięli udział w Turnieju

II m-ce SP w Kruszewie
III m-ce SP w Choroszczy

terapia poprzez sztukę ma wpływ na
zmianę wizerunku osoby psychicznie
chorej, postrzeganej przez społeczeństwo
najczęściej negatywnie (…). Aktywność
twórcza staje się

pewnego rodzaju

wyznaniem istnienia, pozwala wyrazić
emocje związane z przeżywaniem
rzeczywistości, a często także protest
wobec niej.
Na wernisażu nie zabrakło licznie

Podziwiali wnętrze Pałacyku

przybyłych twórców, w tym 44 osobowej

Branickich i ogrodu w zimowej szacie,

delegacji pacjentów z choroszczańskiego

Cerkiew Prawosławną i Kościół

s z p i t a l a . Wy s t a w ę p r e z e n t u j ą c ą

Katolicki.

wieloświaty artystyczne oglądać można

Wizyta okazała się pracochłonna w

w

przygotowaniu, ale atrakcyjna i

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji

owocna

Kultury do 14 marca 2012 roku.

dla

obu

stron

Spodku

Impresaryjnym

współpracujących.
tekst i fot. G. Kopaczewska

Wojciech Jan Cymbalisty

BIBLIOTEKA
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Lekcja edukacyjna w bibliotece

Młodzi twórcy
Babciom i Dziadkom

Dnia 20 stycznia w Filii Bibliotecznej w Barszczewie, dzieci z

7

Biblioteka poleca:
Danuta Wałęsa Marzenia i tajemnice

Filii Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w

Bardzo osobista, szczera opowieść o

Choroszczy uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej

życiu, miłości, rodzinie i politycznych

przyjaźni i zachowaniu w grupie rówieśniczej. Po przywitaniu i
krótkim wprowadzeniu, dzieci wysłuchały opowiadania pt.

przemianach. Z wspomnień wyłania

,,Karolinka nie chce pożyczać zabawek”. Poznały

się portret odważnej i mądrej kobiety,

rówieśniczkę o imieniu Karolinka i jej przyjaciół.

która pragnęła miłości i rodzinnego

Maluchy bardzo aktywnie brały udział w spotkaniu,

szczęścia, a znalazła się w centrum

odpowiadały na zadawane przez panią bibliotekarkę pytania
dotyczące przyjaźni i zachowania, dzieliły się swoimi

rewolucyjnych wydarzeń, które

uwagami i spostrzeżeniami. Następnie

przetaczały się przez Polskę i jej małą

dzieci z radością

Młodzi adepci sztuk pięknych podczas sobotnich zajęć w

zajęły się przeglądaniem kolorowych książeczek w

Bibliotece Publicznej w Choroszczy prowadzonych przez

bibliotece. Lekcja zakończyła się słodkim akcentem.
Małgorzata Świszcz, bibliotekarz

Lucynę Jutkiewicz wyczarowali dla obchodzących swoje

kuchnię na gdańskim blokowisku.
Śmiała, otwarta na ludzi znalazła czas
dla siebie i dała światu opowieść o

święto w ten weekend babć i dziadków kolorowe ramki na
zdjęcia. Kolejnym efektem twórczego wysiłku uczestników

Pasowanie na czytelnika

zajęć były obrazy malowane na gazie.

wielkiej historii i własnej rodzinie.(WL)

Małgorzata Gutowska-Adamczyk Cukiernia pod Amorem

Zajęcia, których tematyką są prace plastyczne i promocja
czytelnictwa odbywają się co sobotę, w godz. 11:00 –

Dnia 10 lutego 2012 roku dzieci z punktu przedszkolnego w

„Zajezierscy” to pierwsza część

13:00. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Biblioteka

Klepaczach wzięły udział w uroczystości „Pasowania na

trzytomowej sagi o Gutowie. Autorka

Publiczna w Choroszczy i jej filie są także miejscem, gdzie

czytelnika biblioteki''. Podczas spotkania pani bibliotekarka

dzieci w wieku 6-12 lat mogą uczestniczyć w bezpłatnym

opowiedziała dzieciom o roli książki w życiu i zdobywaniu

kursie komputerowym języka angielskiego FunEnglish.pl –

Opowiedziała o tym „Dlaczego książeczki ubieramy w

telefonicznie: Biblioteka Publiczna w Choroszczy:

plastikowe sukieneczki?”, oraz do czego służy zakładka.

857191836, Filia Bibliotecznej w Barszczewie: 857191390,

Dzieci z punktu przedszkolnego pochwaliły się wykonanymi

Filia Bibliotecznej w Klepaczach: 856626211.

mężczyzn) w malowniczej scenerii
dziewiętnastowiecznych dworków

nowych wiadomości.

szczegółowych informacji udzielają bibliotekarze – także

opisuje losy kilku pokoleń kobiet (i ich

przez siebie książeczkami i opowiedziały o ulubionych
bajkach. Podczas pasowania na czytelnika z przejęciem

oraz współczesnej prowincji.
Znakomicie oddaje koloryt epoki,
zarówno jeśli chodzi o realia życia
codziennego, jak i przełomowe
wydarzenia historyczne. Przeplata
przeszłość z teraźniejszością, tworząc

powtarzały, że będą przyjaciółmi książek.
Na pamiątkę uroczystości każde dziecko otrzymało od swojej
pani wychowawczyni dyplom. Pani bibliotekarka wręczyła im
zakładki do książek i minidyplomiki. Sama również otrzymała
piękny dyplom – podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu
uroczystości. Na zakończenie spotkania były słodycze i

niepowtarzalną opowieść o silnych
kobietach, ich marzeniach i
namiętnościach oraz wytrwałym
dążeniu do wyznaczonych celów.
(NK)

Wisława Szymborska Chwila

„wspólne” czytanie.

Mieczysława Wysocka,
bibliotekarka

Wisława Szymborska, wybitna
poetka, tłumaczka, felietonistka i
krytyk literacki, uhonorowana m.in.

Aktywny czytelnik- nagroda

Godziny otwarcia Wypożyczalni

Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury
(1996) zmarła 1 lutego 2012 roku.

dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci
i Czytelnia Biblioteki Publicznej w
Choroszczy:

poniedziałek: nieczynne
środa, piątek: 8:00 - 16:00
wtorek, czwartek: 9:30 - 17:30
sobota: 10:00 - 15:00

Miała 89 lat. Pisała z ogromną
precyzją, oszczędzając słowo, ale też
sięgała często do dorobku filozofów i
nie szczędziła w utworach ironii i
paradoksów. Jej twórczość ceniono w
wielu krajach – utwory Noblistki
przetłumaczono na kilkadziesiąt
języków. Biblioteka Publiczna w
Choroszczy poleca lekturę utworów
Poetki. (BP)

Książnicka Podlaska im. Łukasza

Powiatu Białostockiego. Pani Irena

Górnickiego Biblioteka Publiczna

jest wieloletnią czytelniczką naszej

Powiatu Białostockiego ogłosiła

biblioteki, systematycznie korzysta z

konkurs powiatowy pt. „Nic, co

biblioteki, należy do Dyskusyjnego

biblioteczne nie jest nam obce”.

Klubu Książki, uczestniczy w

Zadaniem bibliotek było wytypowanie

spotkaniach

autorskich

w różnych grupach wiekowych

organizowanych przez bibliotekę oraz

najaktywniejszych czytelników pod

brała udział w warsztatach „papierowa

względem czytania, korzystania z

wiklina” oraz „papierowe kwiaty”.

imprez organizowanych w bibliotece

Gratulujemy Pani Irenie Suchockiej,

oraz za współpracę z biblioteką.

życząc wielu dobrych książek do

Biblioteka Publiczna w Choroszczy

przeczytania w naszej bibliotece.

zgłosiła do konkursu cztery osoby:
troje dzieci i jedną osobę dorosłą.
Pani Irena Suchocka dostała nagrodę
i dyplom jako Aktywny Czytelnik

Elżbieta Wróblewska
Kierownik Biblioteki

8
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SPORT

Lambada Choroszcz zwycięzcą „Lambada Cup”

Izbiszcze wygrały turniej piłki
halowej LZS

W VI Zimowym Turnieju Futsalu
Lambada Choroszcz. Fot. W. Cymbalisty

„Lambada Cup” rozgrywanym 28 i
29 stycznia br. w hali sportowej
Zespołu Szkół w Choroszczy
uczestniczyło 14 drużyn. W sumie
rozegrano 50 spotkań, w których
padło 205 goli.
W ćwierćfinałach Izbiszcze pokonały
No Name 3:1, Tornado Klepacze
pokonało Rajkom 2:1, Lambada
pokonała Lambadę II 5:1, zaś LZS
Choroszcz rozgromił Żółtki II 6:2. W
półfinałach Izbiszcze wygrały wysoko
z Tornadem Klepacze 6:1, zaś

meczu zapowiadał ponowną

bramkarzem turnieju, który tylko

Lambada nie dała szans drużynie LZS

przegraną Lambady – rywale

siedem razy pozwolił przeciwnikom na

Choroszcz na zdobycie bramki –

prowadzili już 2:1, kiedy w ciągu

zdobycie bramki okazał się Maciej

sama za to trzykrotnie umieściła piłkę

minuty piłka dwukrotnie wylądowała w

Skwarko – także z Lambady

siatce Izbiszcz. Choroszczanie

Choroszcz.

utrzymali ten wynik do końca

Każda z trzech najlepszych drużyn
została udekorowana medalami oraz
platerami. VI Zimowy Turniej Futsalu

Drużyna Izbiszcz wygrała z

najlepszym bramkarzem – Marcin

dorobkiem 25 punktów rozgrywany

Jarończyk, a najlepszym strzelcem –

w siatce rywali.

przez dwie niedziele (19 i 26 lutego)

Grzegorz Adamski. Warto podkreślić,

W meczu o trzecie miejsce

turniej piłki halowej Ligi Gminy

że w zawodach wzięły udział

Choroszcz, który z fazy grupowej

spotkania i ostatecznie wygrali 3:2.

Choroszcz Ludowych Zespołów

wszystkie gminne zespoły LZS, które

wyszedł z kompletem punktów,

Najlepszym strzelcem turnieju został

Sportowych.

rozegrały w sumie 45 spotkań. Turniej

nieoczekiwanie przegrał 1:3 z

Grzegorz Adamski z LZS-u Choroszcz

„Lambada Cup” został zorganizowany

Na drugim miejscu uplasowała się

odbywał się w hali sportowej

Tornadem Klepacze. Najbardziej

– zdobywca 20 bramek. Najlepszym

przez: Lambadę Choroszcz, Urząd

Lambada Choroszcz, która przed

gościnnego Zespołu Szkół w

emocjonujący był oczywiście finał, w

zawodnikiem turnieju wybrano

Miejski w Choroszczy oraz Zespół

miesiącem zwyciężyła w turnieju

Choroszczy. Sponsorami wydarzenia

którym spotkały się drużyny Lambady

Macieja Komłę z Lambady

Szkół w Choroszczy.

Lambada CUP. Trzecie miejsce zajęła

byli: Techmot oraz SKR Choroszcz.

i Izbiszcz. W meczu grupowym to

Choroszcz. Najskuteczniejszym

WJC

drużyna Łysek. Najlepszym
zawodnikiem został Kamil Kasabuła,

LZS

choroszczańską drużynę. Początek

Głosuj na Narew Choroszcz - najlepiej codziennie!
Pierwszego marca rozpoczęło się
Drużyna Żaków M-GKS Narew Choroszcz
Fot. Archiwum M-GKS Narew Choroszcz

głosowanie w ramach programu
„Szkółki Piłkarskie NIVEA”.
W konkursie startuje Klub
Sportowy Narew Choroszcz.
Stawka jest wysoka, bo sto
dziecięcych klubów piłkarskich lub
szkół podstawowych, które zdobędą
największą liczbę głosów, zostanie
nagrodzona m.in. pakietem sprzętu
(bramki, piłki, reboundery, pachołki,
stopery, magnetyczne tablice dla
trenerów i inne). Dziesięć najlepszych

Wieści z LUKS Badminton Choroszcz
LUKS Badminton Choroszcz nie

spotkaniu. Również Anna Narel

zatrzymał, pomimo starań,

odniosła zwycięstwo – w grze

zwycięskiego pochodu SKB

pojedynczej kobiet pokonała 2:0

Suwałki w ekstraklasie badmintona.

(21:7, 21:7) Anetę Wojtkowską. W

Suwalczanie w meczu rozegranym

pozostałych meczach wygrali goście.

11 lutego wygrali 4:2 i pewnie
prowadzą w tabeli. W niedzielę 12
lutego choroszczański klub
pokonał SKB Piast Słupsk 4:2 – co
niestety nie pozwoliło utrzymać
miejsca w połowie stawki. Na
czwarte miejsce awansowała
drużyna AZSAGH Kraków, która
zremisowała 3:3 z LKS Technikiem
Głubczyce.

szkółek weźmie udział w Turnieju

WJC

drużyna Izbiszcz pokonała 3:1

Strona poezji

Przemysław Wacha, zdobywca tytułu
mistrza Polski, nie dał szans
Dariuszowi Ziębie na rewanż –
podobnie jak w półfinale gry
pojedynczej mężczyzn wygrał 2:0
(21:11, 21:17). Również w grze
mieszanej zawodnicy LUKS
Badminton Choroszcz Dariusz Zięba
i Monika Bieńkowska ulegli 2:0
(15:21, 15:21) aktualnym mistrzom

LUKS Badminton Choroszcz przegrał

Polski

5 lutego br. mecz z LKS Technikiem

S zku d l a r c z y k o w i i A g n i e szce

obóz szkoleniowy Akademii Ajax w

Głubczyce 2:4. Choroszczańska

Wojtkowskiej.

Amsterdamie. Wesprzyjmy talent

drużyna nie przestraszyła się

Szkółek Piłkarskich NIVEA.
Nagrodą główną w Turnieju będzie

Zuzanna Maria Danowska

Czym ja jestem?

młodych piłkarzy, głosujmy na Żaków

Może

utytułowanego

przeciwnika,

Narwi Choroszcz! Wystarczy wejść

drobną cząstką tego, co można nazwać bytem;

zawodniczki i zawodnicy włożyli wiele

na stronę www.szkolkinivea.pl,

codzienną pracą, nauką, sprzeczką z przyjaciółmi,

serca w grę, czego odzwierciedleniem

zarejestrować się i oddać głos.

zapachem kawy, smakiem potraw z najdalszych zakątków świata?

jest remis w lotkach 262:262. Nie udało
się jednak zatrzymać prącego po

Redakcja „Gazety w Choroszczy”
sprawdziła, czy oddanie głosu jest

A może

kolejne zwycięstwo zespołu z

trudne - okazało się, że rejestrację

dźwiękami muzyki kreślonymi naprędce rękami Mistrza,

Głubczyc, który zdobył aż trzy z

można wykonać szybko, w czasie

wierszem, którego strofy pozwalają wniknąć w naturę człowieka,

sześciu tytułów mistrza na

około 2 minut. Logowanie i

obcością ciszy wyrwanych z pamięci i poszarpanych czasem zdarzeń?

zakończonych

w

sobotę

w

Białymstoku Indywidualnych

głosowanie wymaga jeszcze mniej
czasu, bo od 30 sekund do minuty - to

A może

Mistrzostwach Polski w Badmintonie.

zdecydowanie niewiele, jak na

deszczem, który ulewnie spada na mój ogród,

Ze składu LUKS Badminton

możliwość aktywnego wykazania się

kropelkami rosy na porannej trawie wokół mojego domu,

Choroszcz wyróżnił się Piotr Wasiluk,

lokalnym patriotyzmem.

wiatrem smagającym twarze przechodniów, chowających głowy w ciepłych

zastępujący w grze pojedynczej

Warto zaznaczyć, że najlepszym

czapach i wijących się wstęgą szalach?

mężczyzn kontuzjowanego Wojciecha

gwarantem sukcesu klubu jest

Poszelężnego. Choroszczanin,

codzienne głosowanie.

grający dopiero po raz drugi w meczu

Redakcja Działu Sportowego

A może
po prostu miłością zrodzoną z wiary i ufności w to,
co zrobił człowiek wiedziony nauką naszego Mistrza,

Ogłoszenia drobne:
Zamienię mieszkanie m-5 na
mniejsze w Choroszczy
tel.85 7191110.

kapitana barki, przewodnika dusz.

Zuzanna Maria Danowska - tegoroczna laureatka stypendium Marszałka
Województwa Podlaskiego, mieszkanka Kolonii Porosły.

ekstraklasy, wygrał 2:1 (16:21, 21:11,
21:15) z Dominikiem Stebnickim w

–

Wojciechowi

Prawdziwymi dreszczowcami
okazały się gry podwójne. Monika
Bieńkowska i Anna Narel w meczu z
Natalią Pocztowiak i Agnieszką
Wojtkowską po wygraniu pierwszego
seta 21:17, przegrały kolejne 16:21 i
11:21. Jeszcze większych emocji
dostarczyła gra podwójna mężczyzn.
Paweł Lenkiewicz i Wojciech
Poszelężny w spotkaniu z
Wojciechem Szkudlarkczykiem i
Przemysławem Wachą po przegraniu
pierwszego seta 16:21 odrobili straty
w drugim, wygrywając go 21:16. O
wyniku meczu przesądził trzeci set, w
którym choroszczańska drużyna
walczyła o każdą lotkę – niestety po
40 minutach meczu to goście
osiągnęli przewagę dwóch lotek i tym
samym wygrali całe spotkanie .

długim, trwającym 35 minut, pełnym
napięcia i nagłych zwrotów akcji

WJC

W kwietniowym numerze m.in..artykuł o wynikach badań w Parku
Pałacowym, nowy wiersz Przemysława Pawilcz, ciąg dalszy poematu
Jacka Dąbrowskiego oraz kalendarz wydarzeń kulturalnych wiosny.

