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XXXI Dni Choroszczy

20 czerwca 2012 /Środa/
18:30 Parafiada - Mecz Piłki Nożnej (Boisko w Koloni Gaj 2)

21 Czerwca 2012 /czwartek/
18:00 Pianistyczny koncert „Filmowe Wariacje” (Muzeum Wnętrz
Pałacowych)

22 Czerwca 2012 /piątek/
9:00-15:00 Turniej Finałowy Podlaskiej Ligi Badmintona o Puchar
Burmistrza Choroszczy (Hala Sportowa Zespołu Szkół w Choroszczy)
15:00 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Faza Grupowa
(Orlik w Choroszczy)
18:00 Uroczysta Inauguracja Dni Choroszczy. Odczyt pt. Materiały do
dziejów Choroszczy w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku
wygłosi Marek Kietliński (Muzeum Wnętrz Pałacowych)

23 czerwca 2012 /sobota/
9:00 Rodzinny Turniej Wędkarstwa Spławikowego o Puchar Burmistrza
Choroszczy (Kominowe Bajoro)
9:30-13:30 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - Finały
(Orlik w Choroszczy)
10:00 XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Choroszczy (Hala Sportowa Zespołu Szkół w Choroszczy)

24 czerwca 2012 /niedziela/
13:00 Odpust na Św. Jana (Błonia Jana Pawła II)
– 15 Lecie Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców w Choroszczy
– Występ zespołu Muszelki (z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II
w Choroszczy)
– Koncert zespołu Nervovoohoży
– Koncert zespołu Acustic Room
19:30 Koncert Zespółu Muzyki Dawnej Diletto oraz Scholi Gregoriana
Sancti Casimiri (Kościół w Choroszczy)
21:30 Podsumowanie Projektu „Chce tu być z moją sztuką. Nagraj to!”
(Plac Z. Brodowicza przed M-GCKw Choroszczy)
– Projekcja Filmu
– Koncert SWARM
– Dyskusja na temat sztuki w Choroszczy
– Wystawa prac uczestników projektu
Honorowy Patronat nad XXXI Dniami Choroszczy
sprawuje Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
XXXI Dni Choroszczy
– Twoje miasto, Twoja gmina, Twoje święto!

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Piątek i sobota to dni, w których
rozgrywać się będzie I
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej.
Na Orliku zobaczymy młodzieżowe
drużyny z Polski, Litwy i Białorusi. Nie
zabraknie również drużyny „Żaków”
należącego do PZPN MiejskoGminnego Klubu Sportowego „Narew”
Choroszcz.
W piątek od 9:00 w Hali Sportowej
Zespołu Szkół w Choroszczy
zobaczymy najlepszych młodych
badmintonistów z całego
województwa, którzy rozegrają V –
finałowy - Turniej Podlaskiej Ligi
Badmintona.
Wszystkich pasjonatów wędkarstwa
zachęcamy do udziału w Rodzinnym
Turnieju Wędkarstwa Spławikowego.
Impreza organizowana przez Koło
Wędkarskie „Amur” rozpocznie się w
sobotę 23 czerwca o 9:00 nad
Kominowym Bajorem w Choroszczy.
W dzień Świętego Jana Chrzciciela na
Błoniach Jana Pawła II, począwszy od
13:00, odbędzie się festyn poświęcony
piętnastoleciu działalności
choroszczańskiego oddziału
Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi. Krwiodawcom, ich sympatykom i
wszystkim gościom zagrają
Nervovoohoży oraz Acustic Room.
Tańcem imprezę uświetni zespół
taneczny Muszelki z Przedszkola
Samorządowego im. Jana Pawła II w
Choroszczy.
Wieczorem, w pięknej barokoworokokowej świątyni rzymskokatolickiej
w Choroszczy zaśpiewają światowego

formatu wykonawcy śpiewu gregoriańskiego i muzyki sakralnej- Diletto
oraz Schola Gregoriana Sancti
Casimiri. Początek o 19:30. Wstęp
wolny.
Tegoroczne Dni Choroszczy zakończy
spotkanie podsumowujące projekt
edukacyjno-artystyczny realizowany
przy Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury, a koordynowany przez znaną
choroszczańską artystkę plastyk
Monikę Tekielską. W programie
projekcja filmu podsumowującego
półroczne zmagania młodych
choroszczan ze sztuką, dyskusje oraz
debiutancki koncert zespołu SWARM.
Początek imprezy o 21:30 na Placu Z.
Brodowicza przed gmachem MiejskoGminnego Centrum Kultury.
Zapraszamy!
Organizatorami XXXI
Dni Choroszczy są: Miejsko-Gminne
Centrum Kultury, Urząd Miejski
w Choroszczy, Muzeum Podlaskie
w Białymstoku, Muzeum, Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy, Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Jana
C h r z c i c i e l a i ś w. S z c z e p a n a
Męczennika w Choroszczy, Zespół
Szkół w Choroszczy,Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy, MiejskoGminny Klub Sportowy „Narew”
Choroszcz, LUKS „Badminton”
Choroszcz, Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej, Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi Oddział
w Choroszczy iKoło Wędkarskie
„Amur”.

Projekt Narwiański Internet Równych Szans wystartował!
Szóstego czerwca br. o 18:15 w
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
w Choroszczy odbyła się konferencja prasowa oraz spotkanie
inaugurujące projekt Narwiański
Internet Równych Szans, który jest
realizowany ze środków Unii
Europejskiej, budżetu państwa i
budżetu gminy Choroszcz. Całkowita wartość projektu to 507 552 zł,
z czego wkład gminy to 76 132,80 zł,
dofinasowanie ze środków UE
wynosi 366 706,32 zł i z budżetu
państwa 64 712,88 zł.
Na spotkanie przybyły osoby zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym
będące członkami gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej oraz osoby będące członkami gospodarstw domowych
uprawnionych do otrzymania wsparcia
w ramach systemu świadczeń
społecznych.
Uczestnicy projektu bezpłatnie otrzymają dostęp do Internetu (wraz
z modemem) na okres dwóch lat – tj.
realizacji projektu oraz 5 lat po jego
zakończeniu; a w najbliższych miesiącach – również bezpłatnie - sprzęt
komputerowy (stacjonarny zestaw)
wraz z oprogramowaniem. Ponadto
każdy uczestnik weźmie udział w 40godzinnym szkoleniu w jednym
z trzech punktów (Choroszcz,
Klepacze, Pańki). Szkolenie obejmować będzie zagadnienia: posługiwania się sprzętem komputerowym,

Konferencja prasowa i spotkanie
inauguracyjne. Fot. w. Cymbalisty

XXXI Dni Choroszczy- program:

Od czwartku 20 czerwca przez pięć
dni trwać będą tegoroczne – już
X X X I – D n i C h o r o s z c z y.
Honorowym Patronem wydarzenia
jest Burmistrz Choroszczy Jerzy
Ułanowicz. W programie m.in.
wielkie święto wszystkich
miłośników tańca towarzyskiego –
w sobotę 23 czerwca od 10:00 w
Hali Sportowej Zespołu Szkół w
Choroszczy rozpocznie się XIII
O g ó l n o p o l s k i Tu r n i e j Ta ń c a
Towarzyskiego. W imprezie wezmą
udział mistrzowie parkietu z całej
Polski – w sumie w naszym
miasteczku zobaczymy
reprezentantów 22 tanecznych
kategorii. Na imprezę zaprasza
Miejsko-Gminne Centrum Kultury,
wstęp biletowany.
W czwartek 21 czerwca, w gościnnych murach Muzeum Wnętrz Pałacowych wystąpią uczniowie klasy
pianina Michała Szymczuka. Tym
razem młodzi pianiści zagrają koncert
„ F i l m o w e Wa r i a c j e ” – z ł o ż o n y
z najsłynniejszych szlagierów muzyki
filmowej. Początek o 18:00. Wstęp
wolny.
Pasjonatów historii zachęcamy do
wysłuchania odczytu Dyrektora
Archiwum Państwowego w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się w piątek
22 czerwca o 18:00 w Muzeum Wnętrz
Pałacowych. Fani piłki nożnej przez
trzy dni będą mogli uczestniczyć
w interesujących wydarzeniach.
W czwartek od 18:30 na Boisku
w Kolonii Gaj odbywać się będzie
Parafiada organizowana przez

technologii dostępu do Inter-netu,
posługiwania się pakietem biuro-wym i
korzystania z portalu społecznościowego. Ponad-to poruszone zostaną
zagadnienia wskazane przez uczestników. Projekt ma zaowocować
zmniejszeniem skali wykluczenia
cyfrowego, poprawą umiejętności
posługiwania się sprzętem komputerowym, zwiększeniem aktywności
społecznej poprzez portal społecznościowy oraz wzrostem kwalifikacji zawodowych. W trakcie konferencji koordynatorzy projektu udzieli
licznych odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia, jego technicznej strony
oraz harmonogramu poszczególnych
działań, jakie zostaną przedsięwzięte.
Projekt Narwiański Internet Równych
Szans przyniesie również doposażenie bibliotek w Choroszczy (6 komputerów), Barszczewie (6 komputerów),

Klepaczach (8 komputerów) i świetlicy
w Pańkach (6 komputerów) w sprzęt.
W każdej z tych miejscowości
z pracowni komputerowej będą mogli
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy
– zarówno w czasie realizacji projektu,
jak też 5 lat po jego zakończeniu.
W drugiej połowie czerwca zacznie
funkcjonować strona internetowa
projektu posiadająca dwa adresy
polski i europejski (www.nirs.pl
i www.nirs.eu) promująca projekt.
Więcej szczegółowych informacji
o przedsięwzięciu udziela Biuro
Projektu Narwiański Internet Równych
Szans w pokoju nr 4 w siedzibie
Urzędu Miejskiego przy ul. Dominikańskiej 22 w Choroszczy. Tel.
85 7132236 lub 694502033, e-mail
12jarek@wp.pl.
Wojciech Jan Cymbalisty
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X Sesja Rady Miejskiej
Rada Miejska w Choroszczy 17
maja 2012r. na X sesji bieżącej – już
VI – kadencji obradowała przez
blisko dziewięć godzin. Radni w
tym czasie wysłuchali informacji
przedstawicielki Stowarzyszenia
N . A . R . E . W. o m o ż l i w o ś c i a c h
wykorzystania funduszy unijnych
przez rolników i osoby mieszkające
na obszarach wiejskich, przyjęli
protokoły z VIII i IX sesji, przyjęła
informacje Burmistrza i
Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności międzysesyjnej.
Zostało także rozpatrzone i
zatwierdzone sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za rok
2011 oraz udzielono Burmistrzowi
Choroszczy absolutorium.
Radni podjęli uchwały w sprawach:
zmian w budżecie na 2012 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choroszcz wraz z
prognozą długu i spłat zobowiązań
oraz zmienili uchwałę w sprawie
udzielenia Powiatowi Białostockiemu
pomocy rzeczowej. Ponadto przyjęto
uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji
ze środków Unii Europejskiej z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczonej na termomodernizację
obiektów publicznych na terenie
Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
Rada Miejska przyjęła uchwałę
zmieniającą Szkołę Podstawową w
Rogowie w filę Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w
Choroszczy. Zmieniono uchwałę
określającą wzory formularzy

informacji i deklaracji podatkowych.
Przyjęto uchwałę podnoszącą
nauczycielom pedagogom,
psychologom, logopedom i doradcom
zawodowym obowiązkowy wymiar
godzin do 26 tygodniowo.
Głosowanie nad uchwałą ws. odmowy
wygaszenia mandatu radnemu Rady
Miejskiej w Choroszczy Panu
Aleksandrowi Werpachowskiemu
poprzedziła długa dyskusja, w trakcie
której niektórzy radni dochodzili do
zaskakujących wniosków. Jeden z
radnych zastanawiał się nawet, czy
aby drogi w gminie nie są zimą zbyt
dobrze utrzymane i czy nie należałoby
szukać w tej materii oszczędności.
Ostatecznie Rada Miejska, przy 7
głosach za i tylu samo przeciw,
uchwały nie przyjęła.
Zmieniono natomiast zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego gminy
Choroszcz a także przyjęto uchwały
ws. przyjęcia i realizacji Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie.
Ponadto zapoznano się z oceną
zasobów pomocy społecznej za rok
2011 i wysłuchano sprawozdań
Burmistrza Choroszczy z realizacji
programu przeciwdziałania
narkomanii oraz z programu realizacji
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
WJC

XI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się
28 czerwca 2012 r.
Początek o 9:00 w strażnicy OSP
w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22

Więcej inwestycji w bieżącym roku
Rada Miejska w Choroszczy
znowelizowała na X sesji budżet
gminy oraz zwiększyła plan
inwestycji. W załączniku nr 3 do
Uchwały nr X/102/2012 z dnia 17
maja 2012 roku zostały wymienione
zadania, które gmina zamierza
zrealizować lub rozpocząć
realizować w roku bieżącym.
W planie znalazły się: boisko
w Porosłach (11039 – kwoty w nawiasach w zł, dotyczą wydatków w roku
bieżącym, nie mylić z całkowitym
kosztem inwestycji), Sport bez granic.
Budowa transgranicznego centrum
kształcenia sportowego młodzieży
(3373471), plac zabaw w Majątku
Rogowo (4915), dokumentacja na
wodociąg w ul. Lisiej w Choroszczy
(3000), budowa wiaty w Ruszczanach
(6838), modernizacja oświetlenia
ulicznego (200000), budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków
– dokumentacja (40 000), kanalizacja
w ul. Brzozowej w Klepaczach –
dokumentacja projektowa (2000),
kanalizacja w ul. Zastawie I
w Choroszczy – dokumentacja projektowa (4000), projekt kanalizacji w
Dzikich (8974), kanalizacja we wsi
Porosły – aktualizacja dokumentacji
projektowej (36500), kanalizacja
sanitarna w ul. Mickiewicza oraz Alei
Niepodległości w Choroszczy (2680),
zakup wyposażenia OSP (5000),
remont świetlicy OSP w Choroszczy
(10000), plac przed OSP
w K l e p a c z a c h ( 11 4 2 5 ) , z a k u p
komputerów i wyposażenia (7 000),

Z działalności Klubu
Abstynenta „Wolność”
Klub Abstynenta „Wolność”
uczestniczył 2 czerwca br. w Ogólnopolskim Spotkaniu Środowisk Trzeźwościowych na Jasnej Górze.
W spotkaniu brało udział blisko 30
tysięcy osób żywo biorących udział
w ruchach abstynenckich.
KA

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (937
330), zagospodarowanie centrum wsi
Izbiszcze na przestrzeni społecznorekreacyjnej (832787), remont budynku komunalnego mieszczącego
świetlicę wiejską w Barszczewie
(560934), przebudowa świetlicy
w Łyskach (10975), zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo –
projekt (7925), wykup gruntów (305
000), wiata przystankowa w Śliwnie
(6799), przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi
powiatowej Nr 1549B na odcinku od
km 0+000 do km 0+900,00 oraz ulicy
Wodociągowej w ciągu drogi gminnej
Nr 6266 na odcinku od km 0+427,00
do km 1+400,00 (2875946), przebudowa drogi w Pańkach (66000),
budowa zatok przystankowych w ul.
Dominikańskiej w Choroszczy
(23970), wykonanie odwodnienia w ul.
Żółtkowskiej w Choroszczy (12650),
droga do cmentarza w Złotorii (5109),
droga w Złotorii Podlesie (6138),
droga w Ogrodnikach (5439),
przebudowa drogi w Rogowie (2000),
dokumentacja na wodociąg w ul.
Wodociągowej w Klepaczach (3500)
oraz budowa wodociągów wiejskich
(6400).
Oprac. Red.
na podst. załącznika nr 3 do Uchwały
nr X/102/2012 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 17.05.2012 r.

Zbiórka krwi
Klub Krwiodawców zaprasza
wszystkie osoby, które mogą
podzielić się bezcennym darem,
do honorowego oddawania krwi
1 lipca w godz. 9:00 – 13:00
w siedzibie Klubu
przy ul. H. Sienkiewicza 29.

Pożar w Łyskach
W nocy z 17 na 18 maja w Łyskach
wybuchł groźny pożar. Spalił się
budynek gospodarczy oraz dach
sąsiadującej z nim stodoły, w sumie
zniszczeniu uległo mienie
o wartości ok. 40 tys. zł.
W trwającej pięć godzin akcji gaśniczej
wzięły udział trzy zastępy – dzięki
poświęceniu i umiejętnościom
strażaków udało się uniknąć dalszych
strat – ocalono mienie wartości 350
tys. zł, nie było też ofiar w ludziach.
Jak udało się dowiedzieć „Gazecie
w Choroszczy” od Rzecznika KM PSP
w Białymstoku mł. bryg. Pawła
Ostrowskiego akcję utrudniało
usytuowanie płonących budynków
oraz późne poinformowanie strażaków
o zdarzeniu – zgłoszenie nastąpiło
o 23:26, kiedy ogień był już znacznie
rozwinięty. Policja ustala przyczyny
pożaru.
WJC

Świętego Floriana
Czwartego maja 2012 r. – w dzień św.
Floriana – miała miejsce uroczysta
zbiórka choroszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w strażnicy
przy ulicy Dominikańskiej 22.
Obchody miały skromny charakter,
niemniej - jak udało dowiedzieć się
„Gazecie w Choroszczy” - już w drugiej
połowie września bieżącego roku
odbędą się z wielką pompą uroczystości związane ze stuleciem
założenia jednostki. Przypominamy,
że nadal trwa zbiórka informacji,
archiwaliów i pamiątek związanych
z powstaniem i działalnością choroszczańskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Akcji poszerzania wiedzy
o wspólnej przeszłości i osobach, które
nie wahały się poświęcać zdrowia
i życia dla dobra naszej lokalnej
społeczności patronuje „Gazeta
w Choroszczy”.
Red.

Wielkie wiosenne
porządki w trzech
sołectwach
Mieszkańcy trzech miejscowości:
wsi Dzikie, Kolonii Dzikie oraz
Żółtek w słoneczną ostatnią sobotę
kwietnia zebrali się, by po raz szósty
wspólnie posprzątać sołectwa.
Akcja objęła drogi wraz z
poboczami, pobliskie lasy oraz
tereny nad rzeką Supraśl.
Efekty kilkugodzinnej zbiórki przerosły
oczekiwania organizatorów. Jak
podkreślają uczestnicy, corocznie
prowadzone sprzątanie pozwalałoby
przypuszczać, że z roku na rok śmieci
będzie mniej – chociażby z tego
względu, że mieszkańcy dbają o
segregowanie odpadów i czujnym
okiem rozglądają się wokoło, czy aby
ktoś nie próbuje kosztem przyrody
zaoszczędzić na wywózce odpadów.
Niestety co roku znajdowane są
miejsca, które ewidentnie świadczą o
tym, że niektórzy przedsiębiorcy mają
za nic środowisko naturalne i
mieszkańców wsi. W tym roku
sprzątający natknęli się m.in. na
ogromną ilość zużytych opon
samochodowych wyrzuconych w
lesie. Na szczęście liczba uczestników
akcji i ich zapał był na tyle duży, że do
wczesnych godzin popołudniowych
uporali się ze śmieciami.
Przedsięwzięcie zakończyło spotkanie
wszystkich uczestników na
międzywiejskiej biesiadzie u Adama
Mikutowicza – miejscowego Radnego
Rady Miejskiej, organizatora i
pomysłodawcy działania.
Panie Adamie, skąd pomysł na
sprzątanie trzech wsi?
- Panie Redaktorze, właściwie, to moja
indywidualna inicjatywa. Pojawiła się
ona w momencie przyjęcia
obowiązków radnego, czyli na
początku poprzedniej kadencji – był to
rok 2007, miesiąc kwiecień. Lokalny
patriotyzm, chęć dbania o nasze
piękne tereny i pragnienie, żeby
przyjemniej było tutaj mieszkać zrobiły
swoje. Udało się zintegrować,
zachęcić mieszkańców – tych
mieszkających tu od kilku pokoleń, i

nowowybudowanych. Tereny są
bardzo atrakcyjne a podejście
ludności zmienia się. Coraz więcej
ludzi, których na to stać, buduje domy
w okolicach aglomeracji, tutaj, gdzie
jest przyjemnie żyć, mieszkać. Dojazd
do pracy też niej jest problemem – jest
wspaniała droga wybudowana w 2006
roku, co ułatwia poruszanie się . Są
też tereny leśne, jest rzeka Supraśl
bezpośrednio przyległa do
miejscowości. Bardzo blisko mamy do
rzeki Narew – są to naprawdę piękne,
atrakcyjne tereny. Ja tutaj się
urodziłem, spędziłem większą część
mego życia i chciałem coś zrobić, żeby
było tu coraz lepiej. Mieszkańcy
zaakceptowali propozycję – w latach
poprzednich na każdej z akcji było od
30 do 50 osób. Dzielimy się na grupy:
sprzątamy kompleksy leśne ze śmieci
wywożonych tam – moim zdaniem –
przez osoby spoza miejscowości.
Wskazuje na to charakter tych śmieci
– często widać, że są wyrzucone
bezpośrednio z samochodu, jak nikt
nie widzi, w porach nocnych.
Oczywiście trudno jest kogoś
zauważyć na gorącym uczynku.
W porównaniu do innych
miejscowości myślę, że jesteśmy
wzorem, pomimo, że są to lasy

podmiejskie, bardzo często udaje nam
się zlokalizować osobę, która śmieci
wyrzuciła – takie przypadki zgłaszamy
na Policji w Choroszczy. Postępowania
toczą się – że tak powiem – z różnym
skutkiem. Wiele było przypadków, w
których występujemy jako świadkowie.
Jeżeli uda się udowodnić zaśmiecanie,
to oczywiście są kary. Tylko moim
zdaniem są one za niskie.
Muszę powiedzieć, że część
uczestników akcji przystępuje do
sprzątnięcia poziomowego chodników
i naszej pięknej drogi od miejscowości
Dzikie do Kolonii Dzikie o łącznej
długości 1780 m. Zamiatamy chodniki,
sprzątamy – tak, żeby po zimie
wyglądało to naprawdę estetycznie.
Mieszkańcy to akceptują, a na
zakończenie co roku organizujemy
spotkanie integracyjne. Jest to element
bardzo pożądany i potrzebny w
lokalnych społecznościach. Siedzimy
wtedy przy ognisku, jest pieczenie
kiełbas, jest coś jeszcze do
przegryzienia – i tak mile spędzimy
całą sobotę.
Zazwyczaj sprzątanie organizujemy w
ostatni weekend kwietnia. Część
mieszkańców nie może wziąć w akcji
udziału z powodu wyjazdów

zaplanowanych na długi weekend, ale
są też takie osoby, które we własnym
zakresie sprzątają w swobodnie
wybranym czasie jakiś rejon, gdzie jest
nieporządek. Myślę, że to piękna
postawa. Chciałbym też, by działanie,
jakie przedsiębiorą mieszkańcy wsi
Dzikie, Kolonii Dzikie i Żółtek
zaowocowało przyjęciem podobnych
akcji przez pozostałem miejscowości w
gminie.
Jesteśmy poza drogą łączącą
Kolonię Dzikie z Żółtkami, przy
trasie wiodącej nad Supraśl.
Dlaczego również tutaj trwa
sprzątanie?
- Przygotowujemy trasę na
odbywającą się w najbliższą sobotę
kolejną już pielgrzymkę mężczyzn do
Krypna, wiedzie ona nad rzekę
Supraśl, gdzie na wysokości
miejscowości Jaworówka odbędzie się
przeprawa. Będzie ona możliwa dzięki
pomocy flisaków – bardzo uczynnych
ludzi ze wsi Złotoria. Po przeprawie
pielgrzymka ruszy dalej przez
Pogorzałki do Krypna. Przy okazji
dobrze się terminy układają, na pewno
nie powstydzimy się przygotowanej
trasy.
Nie korzystacie tutaj Państwo z

żadnej chemii, wszystko odbywa się
ekologicznie – nawet usuwanie
chwastów z chodnika.
- Pozostawienie chodników do
sprzątnięcia właścicielom przyległych
posesji nie zawsze kończy się dobrym
skutkiem. Natomiast, gdy porządkuje
wieś grupa osób, mamy pewność, że
całość jest dobrze sprzątnięta.
Wszystkie worki z usuniętymi
odpadami trafiają na bieżąco do
kontenera uzyskanego na dzień
porządków dzięki pomocy Urzędu
Miejskiego. Akcję wsparli też
wymiernie sołtysi – pan Jarosław
Kozłowski z sołectwa Dzikie oraz pan
Jacek Jaroszewicz z sołectwa Żółtki.
Tu wszyscy są wspólnie przy pracy.
Cały obszar trzech sołectw jest
enklawą położoną na północ od
krajowej ósemki. Naturalnymi
granicami tego obszaru są rzeki
Supraśl i Narew, a my jesteśmy od
wieków społeczeństwem żyjącym
blisko natury i dbającym o warunki
życia w zgodzie z przyrodą.
Dziękuję za rozmowę.
z Adamem Mikutowiczem, Radnym
Rady Miejskiej w Choroszczy
rozmawiał Wojciech Cymbalisty
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Spotkanie w Łyskach
Mieszkańcy Łysek, wsi i kolonii
Porosły oraz Krupnik spotkali się na
utwardzonym placu przed wyremontowanym w ostatnich latach
budynkiem świetlicy wiejskiej
w Łyskach z członkami Rady
Miejskiej, radnymi powiatowymi i z
Zastępcą Burmistrza Mirosławem
Zalewskim. Spotkanie trwało od
18:00 do 20:00 i pozwoliło
wypowiedzieć się i zwolennikom
zmiany granic administracyjnych
Choroszczy oraz Białegostoku,
i przeciwnikom.
Pojawiły się liczne głosy wskazujące
na niedostateczną ilość inwestycji na
terenie czterech sołectw w ostatnich
dwóch dekadach. Z tym wnioskiem
zgodził się Zastępca Burmistrza –
W ostatnich latach inwestycji było
mniej niż mogłoby być. Taki stan
argumentował tym, że wskutek zmiany
rządu w 2007 roku upadł projekt
kanalizacji na tym obszarze - zapisany
jako priorytetowy w ówczesnej strategii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt opiewał na kwotę 23 mln.
Przypomniał także, że wskutek postawy części mieszkańców, nie doszło do
wybudowania w Kolonii Porosły fabryki
IKEI – ta inwestycja gwarantowałby
realizację potrzeb inwestycji
infrastrukturalnych mieszkańców
sołectwa. Zastępca Burmistrza dodał
także, że gmina przygotowała wnioski,
które co prawda przeszły pozytywnie
wstępną ocenę merytoryczną, ale na
ich rozstrzygnięcie należy jeszcze
poczekać do końca czerwca lub lipca.
Wnioski opiewają na przebudowę
drogi powiatowej łączącej drogę
krajową nr 8 z szosą kruszewską
(planowana realizacja to 2014r.,
wartość ok. 5 mln zł) oraz na budowę
kanalizacji we wsi Porosły (realizacja
w 2013r., wartość ok. 3 mln zł). Porosły
jako pierwsze z czterech wsi będą
objęte budową kanalizacji ze względu
na bliskość węzła na terenie
Białegostoku, dzięki czemu inwestycja
będzie tańsza, niż gdyby linię
prowadzono np. z Choroszczy
w stronę Łysek. Z mniejszych
projektów został wymieniony punkt
przedszkolny w Porosłach.
Przewodniczący Grupy Inicjatywnej
Dariusz Koda roztaczał przed
zebranymi wizję środków, jakie –
według siebie – wpływają z terenów
sołectw do budżetu gminy. Mówił: nam
nie trzeba cudzych pieniędzy. Tych
pieniędzy i podatków wpływających do
gminy Choroszcz wystarczy (…) jest to
ok. 5 mln zł rocznie i 5 mln razy pięć – w
ciągu pięciu lat – plus dotacje, co
najmniej 50 %, to jest 50 mln z naszych
w ł a s n y c h p i e n i ę d z y. A t e r a z
przeanalizujmy budżet Choroszczy –
na wydatki inwestycyjne 2 mln, a 2 mln
na spłatę odsetek. Przewodniczący
snuł też katastroficzną wizję opłat,
jakie mieszkańcy obszarów bez
kanalizacji będą musieli uiszczać za
wywóz nieczystości od 2015 r. i,
podsumowując wypowiedź,
przypomniał o obietnicy, jaką wsiom
złożyli białostoccy radni – tj. o tzw.
„opcji zerowej” – czyli o przeznaczaniu
na inwestycje rocznie tylu środków, ile
zostanie pozyskanych z podatków.
Zastępca Burmistrza Mirosław
Zalewski odpowiedział na powyższe
kalkulacje: Znacznie wcześniej trzeba
było spotkać się i porozmawiać o tych
problemach, bo, być może uchroniłoby
to nas wszystkich przed tą dzisiejszą
sytuacją. Zapewne, jeżeli dojdzie do
odłączenia tych miejscowości do
Białegostoku, to stracicie i wy, i gmina
Choroszcz. Natomiast wcześniejsze
spotkanie uchroniłoby Państwa przed
tymi informacjami, które pan Koda
przedstawił. Proszę pana (do p. Kody),
ja naprawdę nie wiem, jak można tutaj
tak mamić mieszkańców taką
nieprawdą.
Kwota 5 mln zł i 2 mln zł odsetek, które
gmina spłaca – z niczego to nie
wynika. To jest pańskie wymyślanie.
Druga rzecz: podatki. Te 5 mln, które
potencjalnie z tego obszaru wpływa, to
nie są podatki – stanowią one ok. 2,3
mln. Blisko 5 mln – to suma, na którą
oprócz podatków składają się także
subwencje oświatowa, na opiekę
społeczną i wszystkie inne środki. One
muszą iść na te zadania, na które
zostały przeznaczone.
Kolejna sprawa: wzrost podatków – w
ulotce, którą Państwo otrzymaliście,
informacje są rzetelne. Dla osób
fizycznych, po przyłączeniu sołectw do
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Dzieci i młodzież stworzyły książkę Przyjaźń, Pomoc, Tolerancja

Białegostoku, podatki od mieszkań
wzrosną o 52%, od budynków o 30%.
Firmy od gruntów zapłacą podatki o
24% wyższe, a od budynków o 14%.
Zastępca Burmistrza odniósł się także
do zapewnień przedstawicieli Grupy
Inicjatywnej, że Białystok stać będzie
na realizację wycenionych na 112 mln
zł potrzeb inwestycyjnych grupy wsi.
Zaznaczył, że stolica województwa
zbliża się do granicy dopuszczalnego
zadłużenia (na koniec roku dług ma
sięgnąć blisko 814 mln zł – do tej kwoty
nie wlicza się zadłużenia spółki
budującej stadion, a te ma sięgnąć ok.
100 mln). Przypomniał też, że wg
Prezydenta Białegostoku obszar
sołectw nie będzie należał do terenów
strategicznych dla rozwoju miasta.
Grupa Inicjatywna za dobrą monetę
przyjęła natomiast wynik ponownego
głosowania białostockich radnych nad
projektem konsultacji społecznych.
O ile 27 lutego br. w pierwszym
głosowaniu za uchwałą (skądinąd
zawierającą błąd formalny) głosowało
tylko 13 radnych, o tyle
w przymusowej powtórce 28 maja
uchwałę przyjęto poprzez aklamację.
Wątpliwości radnych rozwiały się
wskutek niezaliczenia Białegostoku
do grupy metropolii. Podobno brakuje
miastu 5 tysięcy mieszkańców, choć,
jak zaznaczają niektórzy znawcy
polskiej sceny politycznej i
dotychczasowego procesu wspierania
rozwoju Polski Wschodniej, nawet
gdyby Białystok liczył 300 tys.
obywateli i tak byłoby to za mało.
Cyniczne, instrumentalne traktowanie
sprawy czterech sołectw przez dużą
część białostockich radnych, jak
okazało się w trakcie spotkania w
Łyskach, podoba się części członków
Grupy Inicjatywnej.
Wydarzenie wykazało także, jak słaby
jest przepływ informacji od
mieszkańców poprzez ich
przedstawicieli – radnych i sołtysów –
do magistratu. Mylnie interpretowano
również kompetencje i uprawnienia,
jakimi dysponuje Urząd Miejski.
Magistrat obwiniano np. za
niedoprowadzenie gazociągu do
Łysek, choć za gazyfikację
odpowiadają spółki dystrybuujące
gaz, a o przyłączenie zabiegać
powinni bezpośrednio sami
mieszkańcy bądź ich komitety.
Radny, Wiceprzewodniczący Rady
M i e j s k i e j P i o t r Ty m i ń s k i , k t ó r y
przewodniczy także Zarządowi
Osiedla nr II w Choroszczy i w
minionym roku z powodzeniem
zorganizował akcję zbierania
chętnych do przyłączenia się do sieci
gazowej na terenie Choroszczy
(zebrano w sumie blisko 500
deklaracji), ubolewał na faktem, że
nitka gazociągu ominęła obszar
wzdłuż drogi krajowej nr 8. Jednak
wskazał tez na fakt, że białostocki
oddział Mazowieckiej Spółki
Gazowniczej planując sieć gazową w
Choroszczy, projektuje też nitkę
biegnącą wzdłuż szosy kruszewskiej,
dzięki której Krupniki, Barszczewo i
Zastawie będą mogły przyłączyć się
do sieci.
Radni, w tym inicjator spotkania
Ireneusz Jabłoński, wielokrotnie
podkreślali, że cieszą się, iż do
spotkania doszło. Podkreślali też
konieczność rozmowy i porozumienia,
zapewniali o swoim poparciu dla
inicjatyw inwestycyjnych oraz
zachęcali, by obecni sołtysi i radni z
czterech sołectw byli jak najlepszymi
reprezentantami i wyrazicielami
potrzeb mieszkańców. Niestety,
kończąca dyskusję prośba radnego
Jacka Dąbrowskiego o wskazanie
najpilniejszych prac na rzecz poprawy
infrastruktury spotkała się z milczącą
odpowiedzią, po której padły słowa
rozgoryczenia brakiem dużych
inwestycji.
Czy uda się pokonać mur nieufności,
jaką część mieszkańców skupionych
wokół Grupy Inicjatywnej darzy
choroszański magistrat? Radni –
zwłaszcza ci, którzy wyszli naprzeciw
zebranym i przemawiali doń twarzą w
twarz – nie ukrywają umiarkowanego
optymizmu i woli wspierania
szybszego rozwoju czterech wsi.
Czy mieszkańcy wykorzystają
zainteresowanie radnych i zaczną
przelewać na papier swoje inicjatywy?
WJC

Książka Przyjaźń, Pomoc,
Tolerancja jest owocem konkursu
prozatorsko-plastycznego pod tym
samym tytułem, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem
byli choroszczańscy Streetworkerzy z Fundacji Spe Salvi.
Publikacja była możliwa dzięki
finansowaniu z Urzędu Miejskiego
w C h o r o s z c z y. W y d a r z e n i e
składające się z wernisażu
i promocji książki przyciągnęło
licznych miłośników sztuki,
literatury i osób wspiera-jących
bądź uczestniczących w realizowanych przez Streetworkerów
projektach. Co ważne, w spotkaniu
brali udział i młodsi, i nieco starsi
u c z e s t n i c y. C h o r o s z c z a ń s c y
Streetworkerzy z Fundacji Spe Salvi
podziękowali wszystkim, dzięki
którym możliwe stało się
zorganizowanie konkursu oraz
uwiecznienie jego rezultatów za
pomocą druku.
W trakcie spotkania promocyjnego
k s i ą ż k i 2 5 k w i e t n i a 2 0 1 2 r.
w gościnnych murach MiejskoGminnego Centrum Kultury –
współorganizatora konkursu –
Burmistrz Choroszczy Jerzy
Ułanowicz zaznaczył, że wydanie
książki stworzonej przez dzieci i
młodzież, było bardzo dobrym
przedsięwzięciem, a każdy czytelnik
może wzbogacić się o wartości, które
młodzi twórcy wnieśli do publikacji.
Burmistrz – w związku z tym, że
książka powstała na podsumowanie
działalności Streetworkerów
w Choroszczy – podziękował za ich
pracę, której efekty są widoczne na
ulicach miasta (murale przy ul. J.
Słowackiego oraz na rogu ul. H.

Sienkiewicza i Słonecznej).
Przypomniał także, że Streetworkerzy
nie tylko nieśli pomoc bezrobotnym,
ale taż prowadzili tegoroczne ferie
zimowe dla uczniów szkół wiejskich,
przed 1 listopada sprzątali cmentarz
przy ul. Żółtkowskiej a ponadto
z powodzeniem zażegnywały
konflikty, jakie wszczynała młodzież
przy jednym z miejskich boisk.
Ciepłych słów skierowanych do
dzielnej trójki Streetworkerów, która
w ciągu ostatnich 24 miesięcy niosła
cenne wsparcie całej lokalnej
społeczności, nie szczędzili również
p o m y s ł o d a w c y p r o j e k t u „ Tw ó j
przyjaciel Streetworker” oraz Józef
Waczyński, przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej, który
podziękował również Monice
Tekielskiej, która zaprojektowała
okładkę oraz dokonała składu
publikacji i czuwała nad tym, by całość
prezentowała się znakomicie.
Następnie nadeszła chwila oficjalnego
ogłoszenia wyników konkursu, na
którą kilkunastu młodych twórców
czekało z niecierpliwością.
Wśród autorów prac plastycznych
I miejsce zajął Jakub Perko (SP
w Rogowie), II miejsce Jakub Piotr
Sakowicz (SP w Rogowie), a miejsce
III Maja Łazarska (M-GCK
w Choroszczy). Wyróżnienia
otrzymali: Wiktor Sobolewski (M-GCK
w Choroszczy), Izabela Sikorska –
(SP w Choroszczy) oraz Urszula
Grzybko (SP Rogowo). Prace
plastyczne zgłoszone na konkurs były
eksponowane przez blisko miesiąc
w galerii Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury w Choroszczy.
Laury w części prozatorskiej konkursu
zdobyli: w kategorii uczniów szkół

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI
PROJEKTU „SZKOLENIE RATOWNIKÓW
OSP Z GMINY CHOROSZCZ”

Burmistrz Choroszczy informuje, że na
terenie Gminy Choroszcz realizowany
jest projekt pn. „Szkolenie ratowników OSP z gminy Choroszcz”
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt przeznaczony jest dla osób
zrzeszonych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
Gminy Choroszcz.
W ramach projektu 30 osób, w tym 3
kobiety, bierze udział w kursie
w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
Uczestnictwo wszystkich osób
w projekcie jest bezpłatne.
Kurs odbywa się na podstawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie
kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
Ukończenie kursu oraz pozytywne
zdanie egzaminu końcowego
pozwala uzyskać uprawnienia
uznawane przez Państwową Straż
Pożarną.
Zajęcia składające się z części
teoretycznej i praktycznej odbywają
się w terminie od kwietnia do
czerwca 2012 roku.
Pierwsze zajęcia teoretyczne
odbyły w dniach 28 i 29 kwietnia
2012 roku w OSP w Choroszczy.
Podczas zajęć omawiano tematykę
związaną między innymi z podstawami

prawnymi organizacji ratownictwa
medycznego, taktykę działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie,
pojedyncze, segregację wstępną
i wtórną, kartę udzielanej pomocy,
logistykę, a także zapoznano
uczestników szkolenia z elementami
anatomii i fizjologii, oceną poszkodowanego, badaniem wstępnym oraz
szybkim badaniem urazowym.
Kolejne zajęcia miały miejsce 19 i 20
maja 2012 roku w OSP
w Klepaczach. Podczas części
teoretycznej uczestnicy szkolenia
zapoznali się z takimi pojęciami jak
resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, ciężarna, sytuacje szczególne), wstrząs, urazy mechaniczne
i obrażenia oraz zestawy ratownictwa
medycznego PSP – R1, PSP-R2,
dezynfekcja sprzętu oraz postępowanie z odpadami medycznymi.
Na zajęciach praktycznych wszystkie
elementy z zajęć teoretycznych
zostały dokładnie przećwiczone przez
każdego uczestnika szkolenia.
Projekt jest współfinansowany
w ramach Priorytetu IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013

podstawowych – I miejsce za
opowiadanie Przyjaciel zajęła
Patrycja Piotrowska, II miejsce za
opowiadanie Mimo wszystko razem
uzyskała Weronika Malinowska, a III
miejsce zdobyła za tekst Godzina
wychowawcza, a co potem? Przyjaźń
na zawsze? Magdalena Sokół.
W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła
Patrycja Szydłowska autorka
Przyjaźni, II miejsce – Paulina
Peliksza za utwór Dopełnienie, a Igor
Żmujdzin za tekst Cień uzyskał III
miejsce.
W książce Przyjaźń, Pomoc,
Tolerancja znaleźć można ponadto
reprodukcje prac plastycznych:
Dominiki Szostkiewicz, Antoniego
Żmujdzina, Darii Kowalko,
Magdaleny Wiśniewskiej, Magdy
Grondek, Emilii Łostowskiej, Hanny
Adamskiej, Adriana Reszecia,
Gabrieli Kulesza, Kamila Sokoła
i Joanny Geniusz. Niezwykła publikacja zawiera także opowiadania:
Jana Radłowskiego Przyjaciel to ktoś
do kogo…, Sandry Śliwonik A po
burzy przychodzi dzień, Gabrieli
Krysztopik Przyjaciel wie, Patrycji
Sokół Przyjaźń oraz Aleksandry
Krukowskiej Tolerancja.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu oraz cieszymy się, że
wydawana przez Miejsko-Gminne
Centrum Kultury „Gazeta w
Choroszczy” mogła wspierać jako
patron medialny te niezwykłe i cenne
przedsięwzięcie Streetworkerów,
które zaowocowało wydaniem książki
Przyjaźń, Pomoc, Tolerancja.
Wojciech Jan Cymbalisty

List do właścicieli
sklepów,
restauratorów
i sprzedawców
Szanowni Państwo,
właściciele sklepów, restauracji
Panie i Panowie sprzedawcy
Wśród Państwa jest wielu uczciwych
sprzedawców, którzy zwracają
uwagę komu sprzedają napoje
alkoholowe. Nie sprzedawajcie i nie
podawajcie piwa, wina ani żadnych
napojów alkoholowych osobom które
nie ukończyły 18 roku życia. Aby mieć
pewność, że nie popełnicie przestępstwa - macie prawo zażądać
dokumentu potwierdzającego wiek
klienta. To prawo daje Wam art. 15 ust.
2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciw działaniu alkoholizmowi,
który mówi: „w przypadku wątpliwości
co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania
okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”.
Alkohol jest częstą przyczyną poważnych problemów oraz jednym
z największych zagrożeń dotykających dziś wielu młodych ludzi.
Zwiększa niebezpieczeństwo wielu
niebezpiecznych sytuacji: wypadków
drogowych, utonięć, zwiększa niebezpieczeństwo że , młody człowiek
stanie się sprawcą lub ofiarą przestępstwa, co zapisane jest w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28
października 1982 r, gdzie sprzedaż
alkoholu nieletnim jest
przestępstwem.
Wysłanie do Państwa listu ma często
prewencyjny charakter a w szczególności ma przypomnieć sprzedawcom,
że nieznajomość prawa szkodzi
a sprzedanie choć jednego napoju
alkoholowego osobom niepełnoletnim, może skutkować zamknięciem
punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
W bieżącym roku planowane jest
szkolenie sprzedawców jak też
kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
Z poważaniem
Pełnomocnik Burmistrza
Choroszczy ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów
uzależnień
Witold Wróblewski
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IV Festiwal Pieśni i Piosenki
Patriotycznej i Religijnej
Trzeciego maja 2012 r. – w 221
rocznicę uchwalenia Ustawy
Rządowej - po raz czwarty
w pięknej, rokokowo-barokowej
świątyni rzymskokatolickiej
w Choroszczy odbył się Festiwal
Pieśni i Piosenki Patriotycznej
i R e l i g i j n e j . Wy d a r z e n i e p o przedziła uroczysta Msza Święta
z udziałem pocztów sztandarowych
z całej gminy. Począwszy od
południa przez kilkadziesiąt minut
miało miejsce prawdziwe święto
muzyki chóralnej.
Przed licznie zgromadzonymi
słuchaczami wystąpiły: działający od
2010 r. przy Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury w Choroszczy Chór
Kameralny kierowany przez Panią
Małgorzatę Olechno, powstały
w bieżącym roku Zespół Wokalny
Cantamen – zdobywca głównej
nagrody na IX Podlaskim Festiwalu
Paschalnym, działający od 2007 r.
czterogłosowy „Chór znad Biebrzy”
z Goniądza pod kierunkiem Pani
Joanny Jabłońskiej zaprezentował aż
siedem utworów, a na zakończenie
zaśpiewał kierowany przez Pana

Chór Parafialny pod dyrekcją Łukasza Olechno. Fot. P..Waczyński

W tegorocznej edycji konkursu
recytatorskiego „Słowo o Polsce”
wzięło udział 24 uczestników
z Publicznego Gimnazjum im. Ks.
K a r d . S t e f a n a Wy s z y ń s k i e g o
w Choroszczy, ze Szkoły Podstawowej w Złotorii, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kruszewie, Szkoły
Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy oraz
Filii w Barszczewie Samorządowego Przedszkola im. Jana
Pawła II.
Wszyscy młodzi miłośnicy poezji
zaprezentowali wysoki poziom,
uczniowie i młodsi, i ci starsi dokonali
własnych interpretacji utworów a na
scenie konkursowej dzielnie zmierzyli
się ze stresem towarzyszącym
publicznym wystąpieniom z wykorzystaniem profesjonalnego nagłośnienia. Jury w składzie Elżbieta
Wróblewska, Józef Waczyński oraz
Wojciech Cymbalisty stanęło przed
trudnym wyzwaniem. Po długich
obradach i wnikliwej analizie
zdecydowano, że wszyscy uczestnicy
konkursu zostaną nagrodzeni.
W młodszej grupie I miejsce zajął
Krystian Kosakowski ze Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kruszewie –
znakomicie recytujący Hymn Juliusza

Słowackiego. II miejsce zdobyła
Klaudia Okurowska ze Szkoły
Podstawowej w Złotorii, która
zaprezentowała wiersz Marii
Konopnickiej Ojczyzna. Anna Maria
Wrona ze Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
zajęła III miejsce. Specjalne
wyróżnienie przyznano
najmłodszemu i bardzo dobrze
recytującemu wiersz Cypriana Kamila
Norwida W mojej ojczyźnie Piotrowi
Wronie z Filii w Barszczewie
Samorządowego Przedszkola im.
Jana Pawła II.
W starszej grupie wśród uczniów
Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy
znakomitą recytacją utworu Ojczyzna
Marka Grechuty I miejsce zdobył
Jakub Szumkowski, II miejsce zajął
Mateusz Sikorski , który deklamował
wiersz Wisławy Szymborskiej
Gawęda o miłości do ziemi ojczystej.
Natomiast III miejsce zajęła Beata
Polak – recytująca wiersz Zofii
Bobrówny W pamiętniku.
Uczestnicy zostali nagrodzeni
książkami ufundowanymi przez
Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz
Redakcję „Gazety w Choroszczy”,
która sprawowała patronat medialny
nad wydarzeniem.Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i zapraszamy
młodych recytatorów do przyszłorocznej edycji.
WJC

Dzień Flagi Rzeczypospolitej - choroszczańskie obchody

Stowarzyszenie Pamięć
i Tożsamość Skała www.pamiec.org.pl

Złote Gody
W środowe przedpołudnia 10 i 16
maja 2012 r. w strażnicy OSP w
Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 odbyły się gminne
Złotych Godów. W uroczystościach
wzięło w sumie udział ześćdziesiąt
sześć par, które mogło poszczycić
się pięćdziesięcioletnim i dłuższym
pożyciem małżeńskim.
Szacowni jubilaci zostali odznaczeni
medalami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za
długoletnie pożycie małżeńskie –
odznaczenia uroczyście wręczył
Burmistrz Choroszczy Jerzy
Ułanowicz.
Ponadto każde z uhonorowanych
małżeństw otrzymało z rąk
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Piotra Pawła Dojlidy oraz z rąk
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Krzysztofa Wiszowatego listy
gratulacyjne z życzeniami oraz
kwiaty. Małżonkom gratulował także
ks. Bogusław Samsel – proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Józefa w Złotorii oraz ks. Tomasz
Oswieciński.
Organizatorzy zadbali o świąteczną
oprawę całego wydarzenia: nie
zabrakło Marszu Mendelssohna,
szampana i uroczystego toastu

a także pięknych tortów oraz muzyki
na żywo w wykonaniu Dyrektora
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Romualda Ożlańskiego.
Drodzy Jubilaci wokalnie i tanecznie
nadali całej imprezie najprawdziwszy
weselny wymiar.
Pozostałe 38 par, które ze względów
losowych nie mogły uczestniczyć w
wydarzeniu, odwiedził w Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w celu
doręczenia medali od Prezydenta RP,
pamiątkowych legitymacji oraz

WJC

Fot. Z. Andruszkiewicz

„Słowo o Polsce” konkurs recytatorski

Łukasza Olechno Chór Parafialny
działający przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
i ś w. S z c z e p a n a M ę c z e n n i k a
w Choroszczy.
Publiczność równie gorąco przyjęła
wykonania klasycznych, łacińskich
utworów religijnych jak też pieśni i
piosenek patriotycznych. Pomiędzy
występami chórów wiersze pięknie
deklamowali zwycięzcy II konkursu
recytatorskiego „Słowo o Polsce”.
Przypomnijmy, że w konkursie
w kategorii uczniowie szkół podstawowych III miejsce zajęła Anna Maria
Wrona, II – Klaudia Okurowska, a I –
Krystian Kosakowski. Natomiast
w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych III miejsce zdobył
Beata Polak, II – Mateusz Sikorski, a I
– Jakub Szumkowski. Wszyscy
recytujący zostali nagrodzeni przez
festiwalową publiczność brawami.
Następny – piąty Festiwal Pieśni
i Piosenki Patriotycznej i Religijnej
oraz trzeci konkurs recytatorski
„Słowo o Polsce” już za rok.

życzeń Burmistrza Choroszczy
Ponadto Urząd Miejski przygotował
wszystkim obecnym na uroczystości
parom niespodziankę w postaci zdjęć.
„Gazeta w Choroszczy” gratuluje
wszystkim szacownym parom –
bohaterom naszych osiedli i wsi –
które od tylu dekad trwają
w związkach małżeńskich
i z uśmiechem budują lokalne
społeczności!
Wojciech Jan Cymbalisty

Drugiego maja mieszkańcy miasta
i gminy wspólnie świętowali Dzień
Flagi Rzeczypospolitej. O 18:40 bezpośrednio po wieczornej Mszy
Świętej w choroszczańskim
kościele - z Rynku 11 Listopada
spod Pomnika Niepodległości
wyruszył marsz. Blisko setka osób
pragnących zamanifestować swój
patriotyzm przemaszerowała
ulicami A. Mickiewicza, Powstania
Styczniowego i ul. H. Sienkiewicza
na Plac Z. Brodowicza, przed
ponad stuletnim gmachem
Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury, gdzie na uczestników
czekała grupa Nervovoohoży.
Zespół zagrał koncert złożony z pieśni
patriotycznych w rockowej aranżacji
oraz z utworów dość współczesnych,
ale poruszających w swej tematyce
szeroko pojęty patriotyzm czy
ojczyznę.
Podobnie, jak przed rokiem, podczas
pierwszego marszu, przemówienie
wygłosił Pan Grzegorz Krysiewicz,
prezes Stowarzyszenia Pamięć
i To ż s a m o ś ć S k a ł a , k t ó r e j e s t
pomysłodawcą i organizatorem
opisywanych obchodów.Prelegent
mówił m.in..:
Sztandar biało-czerwony stał się
cząstką nas samych, stał się cząstką
naszej tożsamości. Na jesieni 1939 r.
tu, na tym budynku szkoły
powszechnej sowieccy okupanci
zawiesili czerwony sztandar
z sierpem i młotem. To tu, na tym
placu 1 V 1940 r. wyprowadzili dzieci
ze szkoły, aby zaprowadzić je
w pochodzie pierwszomajowym, aby
zaprowadzić je na choroszczański

rynek. Na rynek, gdzie w miejscu
zniszczonego pomnika Orła Białego
postawili pomnik Lenina.
Ale zanim ruszono, komsomolcy
udekorowali każde dziecko czerwoną
kokardą, gdy pochód przeszedł, to
cała ulica została zaścielona tymi
kokardami. To polskie dzieci zerwały
obce barwy ze swych piersi i cisnęły
nimi na bruk ulicy.
Szanowni Państwo, niech ta postawa
małych, choroszczańskich dzieci
z maja 1940 będzie nam wszystkim
przykładem,jak trzeba kochać
i szanować własne barwy narodowe.
Za Orłem Białym i barwami
narodowymi stoi cała potęga dwóch
dynastii królów polskich, polskich
hetmanów, ponad tysiącletnia tradycja
państwa i gorące serca zwykłych
Polaków.
Nośmy nasz sztandar biało-czerwony
z dumą i radością! Niech żyje Polska!
Tłum z radością i dumą powtórzył
okrzyk, a ponad głowami zebranych
dostojnie łopotały biało-czerwone
flagi.
Wydarzenie - będące cenną lekcją
żywego patriotyzmu - zostało zrealizowane dzięki pracy Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość Skała, MiejskoGminnego Centrum Kultury i grupy
Nervovoohoży. Wydarzenie wsparła
także Parafia Rzymskokatolicka pw.
św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana
w Choroszczy oraz przedsiębiorstwo
Jantom, które zaprojektowało i wyd r u k o w a ł o p l a k a t y. N a d b e z pieczeństwem imprezy czuwała
choroszczańska Policja.
WJC
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Drzewa rodzinne już rosną!

WJC

Noc Muzeów i cHORROSZCZ SHOW

W jedyną w swoim rodzaju noc
w roku w Choroszczy odbyły się
dwa niezwykłe wydarzenia – Noc
Muzeów i cHORROSZCZ SHOW,
które przyciągnęły w sumie kilkaset
osób. Muzeum Wnętrz Pałacowych
przygotowało na początek Nocy
Muzeów wernisaż wystawy
W łazience pradziadków. Akcesoria
toaletowe XIX-XX w. ze zbiorów Ewy
i Andrzeja Woźniaków, na której
zaprezentowane są zabytkowe
przedmioty stanowiące
wyposażenie łazienki pod koniec
XIX i w I pierwszej połowie XX wieku.
Można na niej obejrzeć stare wanny
miedziane, bojlery z paleniskami do
o g r z e w a n i a w o d y, u m y w a l k i
z porcelany i fajansu, dawne mydła
i mydelniczki, przybory toaletowe oraz
środki ów do pielęgnacji ciała.
Uzupełnieniem są gadżety i katalogi
reklamowe branżowych firm, z ich
dawną ofertą dla klientów. Wystawa
będzie czynna do 30 sierpnia 2012 r.
Od 19:00 w parku rozpoczęła się gra
plenerowa Poszukiwacze skarbów.
Ponadto na miłośników historii czekały
Tajemnice starego sekretarzyka prezentacja sekretów najciekawszych
mebli ze zbiorów muzeum oraz Skarby
z rodzinnego albumu – historia
Choroszczy w rodzinnych fotografiach.
Do finałowej iluminacji doczekał tylko
jedna instalacja artystyczna Duch
parku. Trudno wskazać przyczynę
przedterminowego odlotu czterech z
pięciu duchów parku – możemy
jedynie ubolewać, że lokalni
„kolekcjonerzy” sztuki współczesnej
uciekli się do niewyrafinowanych,
zbójeckich metod poszerzania stanu
posiadania.
Muzeum Wnętrz Pałacowych wspólnie
z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury

Othermind oraz 2 Strefa
Obligated to nothing, …desum,
Nokes, Saint Hill i przyciągnęły
liczne grono fanów ciężkiego,
metalowego grania.

Chór Miejski na Błoniach Jana Pawła II. Fot. W. Cymbalisty

Nowe koncerty Chóru Miejskiego

Zgromadzone na imprezie rodziny oraz
grupy znajomych szybko i ochoczo
przystąpiły do najważniejszego punku
wydarzenia, czyli do sadzenia
kilkudziesięciu drzewek symbolizujących
poszczególne rodziny i grupy. Pomocą i
radą w przedsięwzięciu służyli jak zawsze
niezawodni członkowie miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Również
Burmistrz Choroszczy wraz z Małżonką
czynnie włączyli się do działania i posadzili
drzewka. Uczestnicy akcji zgodnie
podkreślali, że pomysł połączenia
muzycznego wydarzenia z działalnością
na rzecz lokalnego środowiska jest
świetnym pomysłem. Obiecywali też, że
będą dbać o posadzone graby, dęby i
cyprysy.
Najmłodsi wykazali się wiedzą w turnieju
o gminie Choroszcz. Imprezę odbywającą
się z inicjatywy Urzędu Miejskiego w
Choroszczy, zrealizowano ze środków
Urzędu oraz przy dofinansowaniu
uzyskanym z Europejskiego Funduszu
Rolnego Europa inwestująca w obszary
wiejskie w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” – mały
projekt z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 zakończył
trwający ponad godzinę koncert Juniora,
któremu towarzyszył taniec i na scenie, i
przed sceną.

Drzewa Rodzinne już rosną!

Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego
Tomzika wyśpiewał w Dniu Matki na
Błoniach Jana Pawła II piękny,
wzruszający koncert, który rozpoczął się bezpośrednio po plenerowym nabożeństwie majowym.
Kilkunastoosobowa grupa młodych, zdolnych i pracowitych
mieszkańców naszej gminy pod
charyzmatycznym kierownictwem
Jerzego Tomzika po raz kolejny
przekonała dużą grupę choroszczan, że warto słuchać muzyki
na żywo.
Chór ćwiczący na co dzień w MiejskoGminnym Centrum Kultury wykonał
dobrze znane utwory z płyty
„Cudownym rodzicom” oraz nowe,
przygotowane m.in. na zagraniczne
turné aranżacje jazzowe i bluesowe.
Fani zespołu po koncercie, zgodnie
podkreślali, że czekają na następne
koncerty i płyty Chóru Miejskiego.
Także grodzieńska publiczność
została oczarowana śpiewem chóru,
który 1 i 2 czerwca br. uczestniczył obok 25 reprezentacji narodowości
środkowo i wschodnioeuropejskich
w Republikańskim Festiwalu Kultur.
Chór podczas wizyty odebrał
podziękowanie za uczestnictwo
w akcji charytatywnej „Anioł w Twoim
sercu”.
Red.

Choroszczański
Dzień Dziecka

„Podlasianie” wystawa karykatur
autorstwa Tomasza
Brańskiego

Choroszczański Dzień Dziecka
przyciągnął w wietrzne i deszczowe
popołudnie do Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury może niezbyt
liczną, ale wesołą grupę dzieci.
Na blisko czterdzieścioro uczestników
czekały liczne atrakcje: bajkowa
kolejka podróżująca po całym
miasteczku, zajęcia plastyczne –
w tym cieszące się ogromną
popularnością malowanie twarzy i rąk,
turniej gry w piłkarzyki czy gigantyczne
bierki.
Na najmłodszych czekali także
choroszczańscy policjanci i strażacy –
od lat towarzyszący podobnym
wydarzeniom i zawsze z powodzeniem promujący wśród dzieci
wiedzę o ratownictwie i o sposobach
dbania o bezpieczeństwo.
Nie zabrakło także słodkiej niespodzianki – wszystko po to, aby
w szary, deszczowy dzień najmłodsi
mieszkańcy rozjaśniali gminę
uśmiechem.
Wydarzenie odbyło się dzięki
wspa rciu fi na nso wemu Urzęd u
Miejskiego, a zostało zorganizowane
przez Miejsko-Gminne Centrum
Kultury, Bibliotekę Publiczną, Policję
i Ochotniczą Straż Pożarną
w Choroszczy.

Takiej wystawy w Choroszczy
jeszcze nie było. W galerii MiejskoGminnego Centrum Kultury
pojawiły się najsławniejsze postaci
Podlasia: gwiazdy kina i estrady,
artyści, utytułowani sportowcy,
dziennikarze oraz politycy
i samorządowcy – wszyscy w
oryginalnym ujęciu znanego karykaturzysty Tomasza Brańskiego.
Nie zabrakło niespodzianki –
portretów trzech znanych obywateli
naszej gminy: Burmistrza Choroszczy
Jerzego Ułanowicza, radnego
i prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy Józefa Waczyńskiego
oraz badacza i popularyzatora
dziejów regionu Jana Adamskigo.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Choroszczy
zapraszają do obejrzenia wystawy
każdego, kto chce zobaczyć, kogo
sportretował twórca należący m.in. do
Partii Dobrego Humoru. Wystawa jest
czynna do 20 czerwca br., od
poniedziałku do piątku od 8:00 do
15:00. Grupy zorganizowane należy
uprzednio zgłosić telefonicznie pod
numer 85 719 18 06. Wstęp bezpłatny.

WJC

M-GCK

Nowe sukcesy grup 4 FUN

w Choroszczy i Fundacją 6 Zmysł
przygotowało – już po raz drugi –
towarzyszącą Nocy Muzeów imprezę,
tym razem pod nazwą cHORROSZCZ
SHOW. Przypomnijmy, że przed
rokiem na dziedzińcu stajni
przypałacowej odbył się koncert
z okazji osiemnastolecia grupy
Nervovoohoży.
Te g o r o c z n e b a r d z o m e t a l o w e
uderzenie – pod patronatem
medialnym naszej redakcji –
przygotowały grupy z Białegostoku
i z Choroszczy: Obligated to nothing,
2 Strefa, …desum, Nokes, Saint Hill
oraz Othermind. Profesjonalizm
w y k o n a ń – t a k m u z y k ó w, j a k
wokalistów – przyciągnął nie tylko
fanów ciężkiego brzmienia, ale także
sporą grupę miłośników muzyki
w ogóle podkreślających, że takiej
imprezy w Choroszczy jeszcze nie
było. Cieszy fakt, że koncerty spotkały
się z bardzo dobrym przyjęciem i są
bardzo pozytywnie komentowane na
Facebooku.
Organizatorzy dziękują zespołom za
ogromną dawkę solidnej, metalowej
muzyki, sponsorom – Bankowi
Spółdzielczemu w Choroszczy oraz
Pubowi Alchemia – za wsparcie
umożliwiające zorganizowanie
imprezy, wolonta-riuszom – Michałowi
Buła i Krystianowi Chańko – za
nieocenioną pomoc, a wszystkim
gościom za stworzenie niepowtarzalnego klimatu.
WJC

Fot. 4 FUN

W niedzielne popołudnie 13 maja 2012 r.
w Pańkach odbyła się niecodzienna
impreza pt. „Drzewo Rodzinne”. Na
wydarzenie przybyły dziesiątki rodzin z
Paniek i okolicznych wsi, aby wspólnie
bawić się przy muzyce zespołów Kalinka i
Junior oraz śpiewie Narwianek i posadzić
na pobliskim terenie drzewko. Burmistrz
Choroszczy Jerzy Ułanowicz otwierając
festyn wskazał, że przedsięwzięcie ma
kilka celów: po pierwsze – podniesienie
rangi rodziny, po drugie – pobudzenie do
a k t y w n o ś c i m i e s z ka ń c ó w t a k i c h
miejscowości jak Pańki, po trzecie –
kształtowanie działań proekologicznych i
– po czwarte – budowanie u
najmłodszych szacunku do natury.
Burmistrz podziękował Izabeli Rogowskiej
– koordynatorce projektu oraz
o r ga n i z a t o r o m p r ze d s i ę w z i ę c i a i
wszystkim uczestnikom. Wskazał także na
atutu Paniek jako miejscowości otoczonej
przez piękną naturę, początek
Narwiańskiego Parku Narodowego,
miejsce atrakcyjne turystycznie m.in.
poprzez freski M. Kramera znajdujące się
świetlicy wiejskiej czy wieżę widokową
nad Narwią, a także posiadające przyjazne
mieszkańcom centrum wsi z placem
zabaw i boiskiem piłkarskim. To m.in.
przez Pańki już w 2015 r. ma przebiegać
ścieżka rowerowa łącząca Mazury z
Podkarpaciem oraz światłowód.
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W sobotę 21.04.2012 znana
choroszczańska grupa taneczna
4 FUN pod kierownictwem
Katarzyny Kulling na I Ogólnop o l s k i m Tu r n i e j u Ta ń c a
w Lidzbarku Warmińskim zajęła
I miejsce w kategorii Inne formy
tańca powyżej 12 lat.
10 czerwca w XXXII na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w kompleksie "Nad Zale-

wem" w Wasilkowie – na co dzień
tr e n u j ą c y w M i e j s k o - Gm i n n y m
Centrum Kultury w Choroszczy –
starsza grupa zaprezentowała
program pt. I like that i zajęła I miejsce
w kategorii disco dance, natomiast z
programem Sen uplasowała się na IV
miejscu w kategorii inne formy tańca.
Młodsza grupa również zaprezentowała się bardzo dobrze z
programem F1, zajęła VI miejsce.

Na zdjęciu powyżej grupa 4 FUN
w zwycięskim składzie, który tworzą:
Katarzyna Rodziewicz, Martyna
i Dominika Olechno, Klaudia Milewska,
Karolina Półkośnik, Lidka
Ołdakowska, Gabrysia Sztabelska,
Aleksandra Siwik i Kamila Bagnowska.
Gratulujemy tancerkom
znakomitego występu i życzymy
dalszych sukcesów!
M-GCK

www.gazeta.choroszcz.pl

Z BLISKA
Informacja dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Choroszczy przed Walnym Zgromadzeniem
W niniejszym artykule chciałbym
przekazać Państwu najważniejsze
informacje dotyczące
funkcjonowania Spółdzielni na
przestrzeni roku 2011 i pięciu
pierwszych miesięcy roku 2012.
Zarówno w kontekście prac już
zrealizowanych, tych, które
aktualnie są wykonywane oraz
planów i zamierzeń na najbliższe
miesiące.
Co zostało zrealizowane?
Na przestrzeni ostatniego półtora roku
w Spółdzielni nastąpiły – w mojej
ocenie niezwykle pozytywne – zmiany
w stosunku do tego co miało miejsce
w minionych latach. To, co wcześniej
było niemożliwe, nagle stało się
realne i jednak możliwe do wykonania. Między innymi zrealizowano
liczne przedsięwzięcia, głównie
w zakresie modernizacji posiadanej
infrastruktury i zasobów lokalowych.
Poniższe zestawienie zawiera jedynie
najważniejsze prace, zarówno co do
nakładu czasu, środków, sil i poniesionych kosztów. Wszystkie inne
o mniejszym zakresie, z uwagi na ich
dużą ilość i ograniczone miejsce,
z konieczności zostały pominięte.
1. Ułożono parking przy ul. Aleja
Niepodległości 1B i 1C z kostki
brukowej na około 9–10
samochodów w miejscu, w którym
wcześniej był miękki grunt
nienadający się do parkowania.
2. Ułożono nową nawierzchnię
z kostki brukowej chodnika przed
blokiem przy ul. Powstania
Styczniowego 6 A.
3. Ułożono nową nawierzchnię
z kostki brukowej chodnika przed
blokiem przy ul. Powstania
Styczniowego 6, aż do siedziby
Spółdzielni.
4. Ułożono nową nawierzchnię
z kostki brukowej chodnika na
odcinku od ul. J. Słowackiego do
bloku przy ul. Powstania
Styczniowego 6.
5. Ułożono nową nawierzchnię
chodnika z kostki brukowej przed
i o b o k b l o k u p r z y u l . A le ja
Niepodległości 1 (zagrożenie
soplami z dachu i względy
bezpieczeństwa nakazywały
poszerzenie chodnika i umożliwienie mieszkańcom poruszanie
się w większej odległości od
ściany bloku a tym samym poza
obrysem okapu dachowego).
6. Ułożono nową nawierzchnię na
dróżkach prowadzących bezpośrednio od chodnika przy
bloku. Aleja Niepodległości 1 na
plac zabaw.
7. Ułożono nowe schody prowadzące bezpośrednio od chodnika
przy bloku Aleja Niepodległości
1 na ul. Żółtkowską.
8. Wylano nowe, szersze podesty
przed blokiem przy ul. Aleja
Niepodległości 1, dopasowane
do nowej nawierzchni chodnika
i znacznie wygodniejsze.
9. Przełożono całą nawierzchnię
chodnika (wymiana uszkodzonych płytek na nowe, wyrównanie
powierzchni) prowadzącego od
bloku przy ul. Aleja Niepodległości 1 A aż do drogi
dojazdowej do garaży.
10. Naprawiono schody od bloku przy
ul. Aleja Niepodległości 1 A do
chodnika prowadzącego do drogi
dojazdowej do garaży.
11.Wymieniono łącznie 130 okienek
w przyziemiu bloków (korytarze
piwniczne, piwnice, węzły
cieplne, pralnie, suszarnie,
pomieszczenia gospodarcze)
przy ul. J. Słowackiego 2,4,6,8,
ul. Powstania Styczniowego, ul.
Aleja Niepodległości.
12.Wymieniono wszystkie drzwi
prowadzące z klatek schodowych
do korytarzy piwnicznych.
13.Wymieniono najbardziej
zniszczone drzwi wejściowe
prowadzące do węzłów ciepłowniczych.
14.Wykonano prace remontowe
(w zdecydowanej większości
własnymi siłami), które pozwoliły
zaadaptować zaniedbane
i zniszczone pomieszczenia
gospodarcze w szczycie bloku
przy ul. J. Słowackiego 6, na

świetlicę z przeznaczeniem do
użytku wspólnego mieszkańców.
15.Odremontowano pomieszczenie
przeznaczone do użytku
wspólnego mieszkańców w bloku
przy ul. J. Słowackiego 6 (klatka
trzecia);
16.Odremontowano gruntownie
pomieszczenie w szczycie bloku
przy ul. Aleja Niepodległości 1 C,
z przeznaczeniem na pomieszczenie warsztatowe dla
potrzeb własnych Spółdzielni
(kiedyś mieściła się tam siłownia
ale jej użytkownicy zakłócali
spokój mieszkańcom bloku
i została zlikwidowana).
17.Wymieniono indywidualne
wodomierze zamontowane
w blokach przy ul. J. Słowackiego
4 i 6 oraz przy ul. Powstania
Styczniowego 6 A.
18.Wymieniono zniszczone zewnętrzne drzwi wejściowe prowadzące do klatek schodowych
w bloku przy ul. Powstania
Styczniowego 20 A.
19.Odmalowano najbardziej
zniszczone urządzenia zabawowe
usytuowane na czterech placach
zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych
przy ul. J. Słowackiego 4 i 6 oraz
ul. Powstania Styczniowego 14,
16, 20, 20A, 22, 24.
20.Zamontowano na placach zabaw
przed blokami przy ul. Powstania
Styczniowego 6 i 8 oraz koło
bloków przy ul. Powstania
Styczniowego 6 i 6A urządzenia
zabawowe zakupione przez
Gminę Choroszcz.
21.Dosadzono znaczną ilość krzewów
liściastych, iglaków, tuj w pobliżu
bloków przy ul. J. Słowackiego 2,
4, 6, 8, ul. Powstania Styczniowego 6, 6A, 6C, 18, 20A.
Co jest aktualnie wykonywane ?
1. Trwa układanie nowej nawierzchni
z kostki brukowej chodnika przed
blokiem przy ul. Powstania
Styczniowego 8, aż do chodnika
przebiegającego wzdłuż bloku
przy ul. Powstania
Styczniowego 8 A.
2. Rozpoczęto prace remontowe
(własnymi siłami), które pozwolą
zaadaptować zaniedbane
i zniszczone pomieszczenia
gospodarcze w szczycie bloku
przy ul. Powstania Styczniowego 24, na świetlicę
z przeznaczeniem do użytku
wspólnego mieszkańców.
Co będzie realizowane
w najbliższej przyszłości ?
Poniżej wskazuję na kilka zamierzeń
Zarządu Spółdzielni, które – w naszej
zgodnej ocenie – wymagają szybkiej
realizacji. W 2012 r. wykonane zostaną
m. in. następujące prace:
1. Ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej
chodnika przed blokiem przy ul.
Aleja Niepodległości 2, na
odcinku od ściany szczytowej przy
klatce 1 aż do samej ulicy.
2. Przeprowadzony zostanie remont
wszystkich wiatrołapów w bloku
przy ul. Powstania
Styczniowego 18.
3. Dokończona zostanie wymiana
okienek w przyziemiu bloków
(korytarze piwniczne, piwnice,
węzły cieplne, pralnie, suszarnie,
pomieszczenia gospodarcze)
w pozostałych blokach przy: Al.
Niepodległości, Powstania
Styczniowego i J. Słowackiego.
4. Przeprowadzone zostaną prace
naprawcze i konserwatorskie
urządzeń zabawowych na
wszystkich placach zabaw na
terenie obu osiedli należących do
Spółdzielni.
5. Odnowione zostaną budynki
gospodarcze znajdujące się
w sąsiedztwie bloków mieszkalnych przy ul. Powstania
Styczniowego 8, J. Słowackiego
2, Al. Niepodległości 1 B.
6. U t w a r d z o n a z o s t a n i e n a wierzchnia działki wzdłuż drogi
dojazdowej do garaży znajdujących się obok bloku przy Al.
Niepodległości 1C, umożli-

7.

8.

9.

10.

11.

wiająca zaparkowanie większej
liczby samochodów w sąsiedztwie
bloków.
Utwardzona zostanie nawierzchnia dojazdu do garaży
znajdujących się obok bloku przy
ul. Aleja Niepodległości 1B (po
deszczu zalegają tam zwały błota).
Dokonana zostanie naprawa
nawierzchni chodnika przed
blokiem przy ul. Powstania
Styczniowego 6 C.
Wykonane będzie odprowadzenia
wody z placu przed garażami
znajdującymi obok bloku przy ul.
Aleja Niepodległości 1 B poza
obręb nieruchomości.
Zakupione zostaną kolejne urządzenia zabawowe i zamontowane
na placach zabaw w pobliżu
bloków przy ul. Aleja Niepodległości 1 i 1 A oraz 1 B i 1 C.
Rozpoczną się remonty najbardziej zniszczonych klatek
schodowych – prace te prowadzone będą w miarę posiadanych
środków finansowych i możliwości
Spółdzielni w tym zakresie.

Współpraca z zewnętrznymi
podmiotami, osobami i jej efekty
Od czasu mojego przyjścia do
Spółdzielni bardzo dobrze układa się
współpraca z Panem Burmistrzem,
Jego Zastępcą, pracownikami Urzędu
Gminy, z którymi miałem okazję
i przyjemność mieć kontakt z racji
spraw zawodowych związanych
z funkcjonowaniem Spółdzielni. Efekty
tej współpracy są wymierne i widoczne
gołym okiem. Dzięki moim staraniom,
przychylności i osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Choroszczy Pana
Jerzego Ułanowicza, Gmina
Choroszcz sfinansowała zakup
urządzeń zabawowych na kwotę
10.000 zł. Urządzenia te zostały
zamontowane przed blokami przy ul.
Powstania Styczniowego nr 6 i 8 oraz
za blokiem nr 6. Serdecznie dziękuję
za zrozumienie naszych potrzeb,
wyjście naprzeciw oczekiwaniom i
potrzebom mieszkańców Spółdzielni,
wymierne wsparcie finansowe, a
jednocześnie zrealizowanie przedwyborczych obietnic w tym zakresie.
W moich działaniach zmierzających do
zakupu przez Gminę w/w urządzeń
zabawowych bardzo skutecznie
wspierała mnie była Przewodnicząca
Rady Nadzorczej Pani Małgorzata
Nierodzik, za co serdecznie Jej
dziękuję. Pozyskanie tych urządzeń
traktuję jako nasz wspólny sukces. Tym
większy, że wywołuje radość i zadowolenie na twarzach najmniejszych
mieszkańców osiedla. W tym miejscu z
przykrością i nieukrywanym żalem
muszę stwierdzić, że – niestety – od
nikogo z członków Prezydium Rady
Nadzorczej nie uzyskaliśmy żadnego
wsparcia. Byliśmy tylko zdani na
siebie.
Wspólnie z Prezesem Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „RELAKS”,
Panem Wojciechem Fugiel
i członkiem Rady Miejskiej w Chor o s z c z y P a n e m To m a s z e m
Kraśnickim prowadziliśmy działania
zmierzające do wykonania przez
Gminę odprowadzenia wody
opadowej z Osiedla Zielona Dolina
przy ul. Aleja Niepodległości, która w
czasie intensywnych deszczów
zalewała garaże i budynek 1D. Było
kilka spotkań z Burmistrzem, Zastępcą
Burmistrza, Kierownikiem Referatu,
oględziny na miejscu, kilka pism
napisanych przeze mnie. Nasze
wspólne działania przyniosły
zamierzony efekt: od około dwóch
miesięcy problem zalewania już nie
istnieje. Instalacja została tak
przerobiona, że woda, praktycznie
w każdej ilości, będzie skutecznie
odprowadzana.
Po raz kolejny okazało się, że
konsekwencja w działaniu, wzajemne
wspieranie się, wysiłki i działania
zmierzające do ugodowego,
spokojnego załatwienia sprawy,
przynoszą zamierzony efekt.
A wszystko to w imię właściwie
pojętych interesów całej lokalnej
społeczności.
Przez kilka tygodni prowadziłem
rozmowy z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. UNIQA, by uzyskać od
nich wsparcie finansowe z przez-
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naczeniem dla najmniejszych miesz- wiedzą co się dzieje, co planujemy i co
realizujemy. Okazuje się, że można w
kańców naszych osiedli.
należyty i prawidłowy sposób
TU SA UNIQA przyznało naszej reprezentować swoich mieszkańców.
Spółdzielni Mieszkaniowej środki Wystarczy trochę dobrej woli i chęci,
finansowe w kwocie 1.500 zł z których brakuje innym.
przeznaczeniem na modernizację
p l a c ó w z a b a w. W n a j b l i ż s z y c h O s z c z ę d n o ś c i f i n a n s o w e d l a
tygodniach zakupione i zamontowane Spółdzielni
z o s t a n ą k o l e j n e u r z ą d z e n i a W pierwszym kwartale 2012 r., w
zabawowe.
wyniku prowadzonych przeze mnie
Informuję także, że Zarząd Spółdzielni intensywnych działań wobec firm
j e d n o g ł o ś n i e , w t r z y o s o b o w y m „MPK'” Spółka z o.o. I PPUH
składzie, wypowiedział umowę na „CZYŚCIOCH” Spółka z o. o.,
usługę dostarczania internetu do Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko
siedziby Spółdzielni przez firmę „BIS” – Własnościowa w Choroszczy – jako
Jana Makara. Wybrana została oferta jedyna w województwie podlaskim (!!!)
zdecydowanie bardziej korzystniejsza, – wybroniła się przed podpisaniem
zarówno pod względem parametrów niekorzystnego aneksu do umowy, a
technicznych (wielokrotnie większa tym samym uniknęła podwyżki z tytułu
p r z e p u s t o w o ś ć ł ą c z a , wywozu odpadów komunalnych.
nieporównywalnie szybsza transmisja Zamiast płacić 9,66 zł brutto od osoby
danych, itp.) jak też finansowym. Z wciąż płacimy 3,64 zł brutto od osoby.
uwagi na powyższe spodziewam się w W ten sposób na przestrzeni 18
n a j b l i ż s z y m c z a s i e „ d z i a ł a ń miesięcy, tj. od 01 stycznia 2012 r. do 30
odwetowych” ze strony usługodawcy c z e r w c a 2 0 1 3 r. , c z ł o n k o w i e i
skierowanych pod moim adresem. Nie mieszkańcy Spółdzielni zaoszczędzą
widzę jednak powodu by korzystać z ponad 192.000 zł brutto (słownie: sto
usługi o bardzo niskich parametrach dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
technicznych i droższej tylko dlatego, K o s z t u t r z y m a n i a s t a n o w i s k a
ż e ś w i a d c z y j ą c z ł o n e k R a d y Kierownika Działu Technicznego
Nadzorczej. Nie leży to w interesie wynosi około 40.000 zł (słownie:
ogółu członków Spółdzielni.
czterdzieści tysięcy złotych) rocznie.
Zawarto porozumienie z firmą TVK – Ponieważ sam wykonuję zadania
NET PPHU A&K Chamerlińscy s. j., należące do obowiązków Kierownika
na mocy którego firma ta, będzie Działu Technicznego (nie pobierając za
każdego roku przekazywała środki to dodatkowego wynagrodzenia),
finansowe na rzecz nieruchomości przy oszczędzamy na tym co kwartał
ul. Powstania Styczniowego 6, z tytułu kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć
umieszczenia na dachu tego bloku tysięcy złotych). Tak więc tylko na
swoich anten odbiorczych. Środki te przestrzeni pierwszego kwartału 2012
będą mogły być użyte m. n. do r. m o j e d z i a ł a n i a p r z y n i o s ł y
wykonywania określonych prac S p ó ł d z i e l n i o s z c z ę d n o ś c i w
r e m o n t o w y c h n a r z e c z t e j wysokości ponad 202.000 zł
nieruchomości. Mieszkańcy tego bloku (słownie: dwieście dwa tysiące
skorzystają więc w wymierny sposób z złotych). Nagrodą za to wszystko, co
faktu udostępniania powierzchni dachu p r z y t o c z y ł e m p o w y ż e j , b y ł o …
dla w/w firmy.
całkowite pozbawienie mnie premii za
Mieszkańcy innych bloków, na których pierwszy kwartał 2012 r. (!!!)
znajdują się anteny odbiorcze lub
nadawcze firmy „BIS” Jana Makara, Zaproszenie do udziału w Walnym
także powinni otrzymywać środki Zgromadzeniu.
finansowe na rzecz swojej
nieruchomości za dzierżawę części Z a p r a s z a m w s z y s t k i c h d o
dachu lub elewacji. Dotyczy to np. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
b l o k ó w p r z y u l . P o w s t a n i a Członków. To od Państwa frekwencji i
S t y c z n i o w e g o 6 A , 6 B , 6 C , A l e i aktywności zależy przyszłość tej
Niepodległości 1B.
Spółdzielni. Ze swojej strony daję
bardzo dużo. Osobiście angażuję się,
Współpraca z członkami Rady uczestniczę i doglądam wszystkie
Nadzorczej.
prace na terenie Spółdzielni.
Przyjeżdżam nawet w soboty, by
Przez półtora roku Przewodniczący s p r a w d z i ć i c h p r z e b i e g , s t a n
R a d y N a d z o r c z e j p . A n d r z e j zaawansowania i jakość wykonywania.
Wiśniewski nie znalazł nawet paru Mój dzień pracy bardzo często zaczyna
m i n u t , b y p r z y j ś ć d o s i e d z i b y się przed godz. 6-tą, a kończy dopiero
Spółdzielni i zwyczajnie, po ludzku ok. godz. 19-tej. Gdy zachodzi
porozmawiać o jej funkcjonowaniu, potrzeba, zostaję nawet dłużej.
p r o b l e m a c h , t r u d n o ś c i a c h , W nowo powołanej Radzie Nadzorczej
prowadzonych aktualnie działaniach. chciałbym mieć partnera do realizacji
Nie odpisał mi także na żadne moje przedstawionych powyżej zamierzeń.
pismo i wniosek, które skierowałem do Dlatego właśnie tak ważne jest,
n i e g o , w r ó ż n y c h s p r a w a c h abyście aktywnie uczestniczyli
dotyczących Spółdzielni.
Państwo w Walnym Zgromadzeniu
Podobnie postępował Sekretarz Rady Członków Spółdzielni i wybrali spośród
N a d z o r c z e j p . J a n M a k a r. N i e siebie do nowej Rady Nadzorczej ludzi
wykazywał żadnego zainteresowania kompetentnych, otwartych na zmiany,
sprawami Spółdzielni. Zachodził co gotowych zaangażować się w działania
prawda cyklicznie raz na miesiąc lub na rzecz poprawy warunków życia na
dwa, ale jedynie po to, by zostawić naszych osiedlach. Słowem – wartych
fakturę za usługę dostarczania Waszego zaufania.
internetu. Faktura jednak, a nie sprawy
S p ó ł d z i e l n i , b y ł a d l a n i e g o Prezes Zarządu
najważniejsza. Nawet w trakcie tych SML-W w Choroszczy
wizyt nigdy nie znalazł czasu na mgr Janusz Czyburko
rzeczową rozmowę dotyczącą spraw
naszych mieszkańców.
Członek Rady Nadzorczej, p. Michalina
Konopko wraz ze swoim mężem, Od redakcji:
usiłowali poza moimi plecami zakupić w Prezes Zarządu SML–W w Choroszczy
Spółdzielni blachę falistą pochodzącą z Pan mgr Janusz Czyburko jest
d o c i e p l e ń , w c e n i e z ł o m u . absolwentem siedmiu kierunków
Przeciwstawiłem się temu i poleciłem s t u d i ó w m a g i s t e r s k i c h i
wystawić fakturę opiewającą na kwotę, podyplomowych, które ukończył na
która odpowiadała jej rzeczywistej c z t e r e c h u c z e l n i a c h w y ż s z y c h :
wartości. Nagle blacha okazała się U n i w e r s y t e c i e W a r s z a w s k i m ,
niepotrzebna i została zwrócona. Z Uniwersytecie w Białymstoku, Wyższej
dnia na dzień stałem się wrogiem dla Szkole Finansów i Zarządzania w
części członków Rady. Tylko dlatego, B i a ł y m s t o k u , W y ż s z e j S z k o l e
ż e p i l n u j ę m a j ą t k u i w ł a ś c i w i e Gospodarowania Nieruchomościami w
r o z u m i a n e g o d o b r a w s z y s t k i c h Warszawie – wszystkie z wynikiem
członków Spółdzielni, a nie jedynie bardzo dobrym.
wybranych członków Rady Nadzorczej. Był wieloletnim członkiem Komisji
Całkowitym przeciwieństwem w Mieszkaniowej przy Prezydencie
z a k r e s i e p r e z e n t o w a n e g o Miasta Białegostoku. Od wielu lat
postępowania i zachowań w/w p r a c u j e n a s t a n o w i s k a c h
c z ł o n k ó w R a d y N a d z o r c z e j s ą kierowniczych szczebla wyższego. Był
członkowie Rady Nadzorczej, w zatrudniony m. in. na stanowisku
o s o b a c h p . J a n i n y H o r o s z i p . głównego księgowego budżetu miasta i
Małgorzaty Nierodzik. Bardzo często gminy (skarbnika gminy).
przychodzą do Spółdzielni, interesują
się jej sprawami bieżącymi,
problemami, które musimy
rozwiązywać, trudnościami które
musimy przezwyciężać. Na bieżąco
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Informacja o nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Choroszczy
dopuszczają się go członkowie Rady
Nadzorczej pełniący w niej funkcję
Przewodniczącego i Sekretarza.
Poprzez takie działanie, w/w nadużyli
zaufania społecznego jakim zostali
obdarzeni przez członków Spółdzielni
w momencie ich wyboru na
poprzednim Walnym Zgromadzeniu. A
członkowie Spółdzielni, którzy ich
wybrali i obdarzyli swoim zaufaniem
zostali przez nich oszukani. Takie
zachowanie jest niedopuszczalne.
Poza oczywistym łamaniem prawa
narusza także normy etyczne, moralne
oraz zasady współżycia społecznego
powszechnie uznawane za
prawidłowe. Jednocześnie zaś
dyskredytuje te osoby do pełnienia w
przyszłości jakichkolwiek funkcji
społecznych. Są niewiarygodni i
nieobliczalni. W imię własnego, czysto
prywatnego interesu zdolni do
wszystkiego.
Kolejny członek Rady Nadzorczej p.
Jacek Romanowski od czternastu lat
nie posiada tytułu prawnego do lokalu.
Jako sublokator od czternastu lat nie
powinien być członkiem Spółdzielni.
Tym bardziej jako sublokator nie
powinien wchodzić w skład Rady
Nadzorczej, ani być Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej. To, że wchodzi w
skład obu tych gremiów, to kpina z
innych członków Spółdzielni. Nasza
Spółdzielnia jest chyba jedną z
nielicznych w kraju, w której takie
kuriozalne przypadki mają miejsce.
W poprzedniej kadencji p. Jacek
Romanowski dwukrotnie wyjeżdżał
za granicę. Za każdym razem na kilka
miesięcy. W kraju był więc nieobecny.
Nie uczestniczył w posiedzeniach
Rady Nadzorczej. Ale diety
otrzymywał regularnie co miesiąc na
konto bankowe. Należałoby zadać
pytanie: Czy Spółdzielnia jest aż tak
bogata, by płacić komuś dietę gdy
osoba taka przebywa za granicą? A
jeśli tak to za co płacone były te
pieniądze?
Członek Rady Nadzorczej p.
Michalina Konopko i jej mąż p.
Zdzisław Konopko usiłowali zakupić
w Spółdzielni blachę falistą
pochodzącą z dociepleń ścian
szczytowych bloków. Oczywiście tak
jak w latach ubiegłych, czyli w cenie
złomu. Prezes Zarządu kazał jednak
wystawić fakturę z ceną jak za blachę a
nie za złom. Pani Michalina Konopko
zmobilizowała Radę Nadzorczą i za jej
pośrednictwem próbowała przymusić
Prezesa do sprzedania blachy w cenie
złomu. Bezskutecznie. W tej sytuacji,
po normalnej, uczciwej cenie, blacha
okazała się niepotrzebna i została
zwrócona. Prezes zadbał należycie o
interes członków Spółdzielni, ale stał
się w ten sposób wrogiem dla części
członków Rady Nadzorczej.
Niektórzy członkowie Rady
Nadzorczej nie regulują w terminie
opłat eksploatacyjnych. Z tego też
powodu generują zadłużenie
Spółdzielni. Na zwracane uwagi
reagują negatywnym nastawieniem, a
momentami wręcz wrogością.
Uważają że fakt bycia członkiem Rady
Nadzorczej stawia ich ponad prawem.
Takie zachowanie to działanie na
szkodę Spółdzielni i wszystkich jej
członków. Od Zarządu domagają się
ścigania dłużników, ale sami za takich
się nie uważają. To bardzo wygodne
podejście do życia a jednocześnie
niezwykle egoistyczne.
Informujemy zatem, że siedzibie
Spółdzielni przy ul. Powstania
Styczniowego 6D, znajduje się Rejestr
dłużników Spółdzielni. Każdy członek
Spółdzielni ma prawo do zapoznania
się z jego treścią.
W zasobach mieszkaniowych
Spółdzielni istnieje także Rada
Osiedla Wichrowe Wzgórze. Nie
można użyć określenia funkcjonuje,
gdyż jest to twór całkowicie
n i e a k t y w n y, w r ę c z m a r t w y. O d
wyborów, które miały miejsce półtora
roku temu nie odbyło się ani jedno
spotkanie z mieszkańcami. Jego
Przewodniczącym jest p. Jan Makar.
Wystarczy mu to, że co miesiąc
pobiera pieniądze z kasy Urzędu
Gminy za to, że ludzie mu zaufali i
wybrali go także na tę funkcję. A że nic
dla nich nie robi? Dla każdego pseudo

Oferta skierowana do Klientów indywidualnych. Środki na lokatę przyjmowane
są w okresie od 23-04-2012r. do 25-06-2012r. Umowa zawierana jest na czas
określony: na 6 miesięcy. Oprocentowanie stałe, 4,80% w stosunku rocznym.
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Klient indywidualny może założyć
dowolną ilość promocyjnych „Lokat SGB (wiosna 2012)”. Brak opłat za otwarcie
i prowadzenie rachunku „Lokaty SGB (wiosna 2012)”.
Posiadacz promocyjnej „Lokaty SGB (wiosna 2012)” bierze udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród: samochodu Hyundai ix 35 Classic, samochodu Hyundai i20
Classic Plus, skutera Romet 727 ECO, telewizorów Samsung 40'' LCDTV LED,
aparatów fotograficznych Nikon COOLPIX S8200, gier zręcznościowych
„piłkarzyki”, koszy piknikowych.
Środki pieniężne zgromadzone w naszym Banku gwarantowane są przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej informacji na www.bs.bialystok.pl
Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest utrzymanie lokaty przez 6-miesięczny
okres umowny.

Zapraszamy do oszczędzania i życzymy sukcesów
podczas losowania cennych nagród!!!

Promocja
Nie zwlekaj, już dziś załóż w Banku Spółdzielczym w Białymstoku
rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy:
UNIKONTO STANDARD, UNIKONTO STUDENT

społecznika to żaden problem. Dla
niego jest dobrze i wszystko gra. Umiał
się ustawić.
Przez półtora roku odbyły się jedynie
dwa spotkania Rady Osiedla we
własnym gronie. Gdy jedna z niżej
podpisanych, tj. p. Małgorzata
Nierodzik, jako mieszkanka osiedla,
chciała uczestniczyć w takim
spotkaniu, p. Jana Makar kategorycznie się temu sprzeciwił. Musiała
opuścić zebranie ! Trudno zrozumieć
taką ignorancję i brak poszanowania
dla czasu i dobrej woli innych osób.
Należy przypuszczać, że zebranie z
mieszkańcami osiedla Przewodniczący zorganizuje … tuż przed
upływem kadencji. By załapać się na
kolejne kilka lat darmowych pieniędzy
za nicnierobienie.
Oczywiście Rada Osiedla jako twór
martwy nie współpracuje z żadnym
podmiotem. Z Radą Nadzorczą i
Zarządem Spółdzielni również nie
nawiązano żadnej współpracy, mimo
inicjatywy podejmowanej w tym
zakresie przez Prezesa Spółdzielni i
niżej podpisaną p. Małgorzatę
Nierodzik. Wielka szkoda, gdyż
wspólnymi działaniami można byłoby
osiągnąć znacznie więcej. Zwłaszcza
że gmina posiada środki finansowe
umożliwiające wspomaganie inicjatyw
i przedsięwzięć organizowanych
przez rady osiedli. Ale żeby taką
pomoc uzyskać, trzeba wykazać
chęci, wolę działania, poświęcić
trochę czasu i pracy. Ale po co skoro
Gmina i tak co miesiąc wypłaci dietę jej
Przewodniczącemu.
Wszystkie działania prowadzone tak
skutecznie na rzecz członków i
mieszkańców Spółdzielni przez
Prezesa Zarządu p. Janusza
Czyburko, są przez grupę trzymającą
władzę w Radzie Nadzorczej
deprecjonowane, wyśmiewane i
niedocenione. W najlepszym zaś razie
traktowane milczeniem. Nagrodą za to
wszystko co zrobił w pierwszym
kwartale 2012 r. (oszczędności w
wysokości ponad 202.000 zł) było …
całkowite pozbawienie go premii. Na
zapytania, dlaczego tak się stało,
Sekretarz Rady – p. Jan Makar
powiedział, że Rada Nadzorcza
zobowiązała Prezesa do bardzo
krótkiego podcięcia drzew, tak jak
pierwszy ich szpaler tuż za blokiem
przy ul. Powstania Styczniowego
6A. Pozostałe drzewa nie zostały
jednak podcięte tak samo i zostawiono
dłuższe gałęzie.
Prawie wszyscy mieszkańcy, z którymi
Prezes rozmawiał na ten temat
sprzeciwiali się takiemu podcinaniu
drzew bo według nich to kaleczenie a
nie podcinka. Jako przykład podał
mieszkańców bloku przy ul.
Powstania Styczniowego 6, 6A, 6C,
8, 14, 16, ul. J. Słowackiego 2, 4 i 6.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Wiśniewski stwierdził,
że cały Zarząd ma słuchać Rady
Nadzorczej a nie mieszkańców ani
tego czego ci mieszkańcy chcą lub też

Reklama

Z przykrością informujemy, iż
w funkcjonowaniu Rady
Nadzorczej w obecnym składzie,
występuje szereg nieprawidłowości. Część członków Rady
zainteresowana jest tylko i wyłącznie własnymi korzyściami
wynikającymi z faktu zasiadania w
jej składzie. Sprawy Spółdzielni tak
naprawdę ich nie interesują.
Poniżej prezentujemy kilka z wielu
przykładów nagannego i niedopuszczalnego postępowania,
prowadzonego wbrew interesom
Spółdzielni, a tym samym jej
Członkom.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, p.
Andrzej Wiśniewski, od początku
pełnienia swojej funkcji, ostentacyjnie
lekceważy zapisy prawa i spoczywające na nim obowiązki, które trwają
non – stop od czasu gdy zaczął pełnić
swoją funkcję.
1. Nie odpisał Prezesowi na żadne
jego pismo i wniosek, które
skierował do Niego w różnych
sprawach dotyczących
Spółdzielni.
2. Nie odpisał na żadne pismo
i żaden wniosek skierowane do
niego przez niżej podpisane, tj. p.
Małgorzatę Nierodzik i p.
Janinę Horosz.
3. Nie wpisał do porządku obrad
Rady Nadzorczej żadnego z niżej
wymienionych wniosków, jakie
zostały złożone na Jego ręce
przez niżej podpisane, tj. Członka
Rady Nadzorczej i Komisji
Rewizyjnej p. Małgorzatę
Nierodzik oraz Członka Rady
Nadzorczej Janinę Horosz;
l wniosek w sprawie
sprawdzenia zadłużeń
generowanych przez
niektórych członków Rady
Nadzorczej obecnej kadencji;
l wniosek w sprawie
zawieszenia w prawach
członka Rady p. Jana
Makara, w związku
z długotrwałym naruszaniem
przez niego obowiązujących
zapisów prawa;
l wniosek w sprawie
wyjaśnienia okoliczności
dotyczących wyzbycia się
przez Spółdzielnię w latach
ubiegłych, blachy falistej
pochodzącej ze ścian
szczytowych bloków
mieszkalnych;
l wniosek w sprawie
ponownego, obiektywnego
i uczciwego rozpatrzenia
wniosków premiowych
członków Zarządu za
I kwartał 2012 r.
l wniosek w sprawie
wykreślenia z rejestru
członków Spółdzielni osób
bez tytułu prawnego do
lokalu, w tym także członka
Rady Nadzorczej, p. Jacka
Romanowskiego.
4. Wszystkie programy posiedzeń
Rady Nadzorczej były ustalane
bez konsultacji z Zarządem przed
ich stworzeniem;
5. W programach posiedzeń Rady
Nadzorczej nie były i nie są
ujmowane sprawy niezwykle
istotne i bardzo ważne w danym
momencie dla prawidłowego
funkcjonowania Spółdzielni;
6. P r z y g o t o w a n e p r z e z n i e g o
programy posiedzeń Rady
Nadzorczej zawierają błędy i
przekłamania, które potem trzeba
w nerwowej atmosferze
prostować.
Jakby tego było mało Sekretarz Rady
p. Jan Makar sfałszował pisemnie w
treści uchwał wyniki głosowania ws.
przyznania premii członkom Zarządu
z a p i e r w s z y k w a r t a ł 2 0 1 2 r.
Przewodniczący Rady p. Andrzej
Wiśniewski własnoręcznym
podpisem potwierdził jego działanie
jako prawidłowe. Działali więc
wspólnie i wspólnie sfałszowali
uchwały Rady Nadzorczej . Sprawa
kwalifikuje się do zgłoszenia do
prokuratury.
Fałszowanie wyników głosowania
jest działaniem ze wszech miar
n a g a n n y m . Ty m b a r d z i e j g d y
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na bardzo atrakcyjnych warunkach:
0 zł za założenie rachunku,
0 zł za prowadzenie konta,
0 zł za wydanie karty debetowej,
oprocentowanie 0,8% w stosunku rocznym.
Czas promocji jest ograniczony!!!
Warunki Promocji obowiązują od 01.05.2012 do 31.12.2012
Zapraszamy do Naszych jednostek:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
15 – 435 Białystok, ul. Zamenhofa 4
www.bs.bialystok.pl
Filie w Białymstoku: Filia Nr 1, Filia Nr 2, Filia Nr 3,
Filia Nr 4; Oddziały: Choroszcz, Dobrzyniewo,
Gródek, Krynki, Michałowo, Supraśl, Tykocin,
Zaścianki

czego nie chcą.
Niżej podpisana Małgorzata
Nierodzik, będąc członkiem Komisji
Rewizyjnej, nie została dopuszczona
do sporządzenia protokołu
końcowego z kontroli działań
Zarządu. Nie wiadomo tak naprawdę,
kto ten protokół pisał, ani kiedy. Z
posiedzeń Komisji Rewizyjnej nie
sporządzano żadnych oficjalnych
notatek, czy protokołów
obrazujących rzeczywisty zakres jej
prac, omawianą tematykę oraz efekty
i ustalenia prowadzonych działań.
Nie ma także list obecności z
poszczególnych posiedzeń ani
zanotowanych dat zebrań.
Pracami Komisji Rewizyjnej
bezprawnie kierowała p. Izabela
Jeniec – Kardasz, która jest tylko jej
członkiem. O wszystkim decydowała
jednoosobowo a terminy wszystkich
posiedzeń uzależnione były
wyłącznie od jej możliwości
czasowych. Wszyscy, łącznie z
Prezesem Zarządu, musieli się do
nich dostosować. Każda próba
przełożenia posiedzenia traktowana
była jako brak współpracy i
utrudnianie pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
sublokator p. Jacek Romanowski,
ograniczał się tak naprawdę do
powiedzenia „dzień dobry” i „do
widzenia”.
Prezes Zarządu przekazał Komisji
Rewizyjnej około pięćdziesięciu
kserokopii różnych dokumentów. W
większości dotyczących spraw
finansowych i działań prowadzonych
w celu ograniczenia kosztów
Spółdzielni. Do protokołu końcowego
nie załączono ani jednej kartki !!!
Dlaczego ? Bo wynikało z nich, że
realizowane działania są prawidłowe,
korzystne dla Spółdzielni i jej
członków, przynoszą wymierne
efekty. Tym samym świadczą nad
wyraz korzystnie o skuteczności
poczynań Prezesa Zarządu. Protokół
zaś pisany był tylko i wyłącznie po to,
by pokazać same błędy i
niedociągnięcia. Załączone
dokumenty temu przeczyły. Ktoś
ograniczył się więc do samego
tekstu. W ten sposób powstał
protokół tendencyjny, nieobiektywny,
nierzetelny, napisany pod życzenie p.
Andrzeja Wiśniewskiego i p. Jana
Makara. Ponadto zgodnie z wolą
pozostałych dwóch w/w osób
wchodzących w skład Komisji
Rewizyjnej.
Jest nam niezwykle przykro, że
zarówno nasze wysiłki jak też
Prezesa Zarządu Pana Janusza
Czyburko, zmierzające do wykonania
jak najszerszego nakładu pracy na
terenie całych zasobów

mieszkaniowych Spółdzielni, są na
każdym kroku utrudniane,
lekceważone i wyszydzane przez w/w
część członków Rady Nadzorczej.
Tylko dlatego, że dba On o interesy
wszystkich członków Spółdzielni a nie
t y l k o o i c h p r y w a t n e s p r a w y.
Przyświeca im jedna zasada: prywata
ponad wszystko. Zasiadanie w Radzie
Nadzorczej ma tylko wspomagać
załatwianie prywatnych biznesów.
Wzywamy, prosimy i apelujemy o liczne
przybycie na Walne Zgromadzenie
Członków. To od nas samych zależy,
czy wybierzemy do Rady Nadzorczej
ludzi mądrych, o społecznym zacięciu,
którzy bezinteresownie chcą działać na
rzecz naszej Spółdzielni. Czy też
znowu wejdą do niej cwaniacy gotowi
załatwiać między sobą np. potajemną
sprzedaż mieszkań po znacznie
obniżonej cenie (np. za siedemdziesiąt
tysięcy złotych, jak kilka lat temu). Już
t o p r z e r a b i a l i ś m y. J u ż t o b y ł o .
Wszystkie wysiłki przedstawionych
powyżej członków Rady Nadzorczej
zmierzają by wróciło stare.
Fałszowanie uchwal najlepiej to
potwierdza.
Przyjdźcie na Walne Zgromadzenie
Członków i wybierzcie do składu nowej
Rady Nadzorczej ludzi uczciwych,
kompetentnych i zainteresowanych
tym, by pomóc Prezesowi Zarządu w
kontynuowaniu pozytywnych zmian.
Wasz głos jest bardzo ważny !!!
Członek Rady Nadzorczej
SML-W w Choroszczy
Członek Komisji Rewizyjnej
SML-W w Choroszczy
Małgorzata Nierodzik
Członek Rady Nadzorczej
SML-W w Choroszczy
Janina Horosz

Uwaga!
Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej
LokatorskoWłasnościowej
w Choroszczy odbędzie
się 29.06.2012.
Początek o 17:00 na auli
w Zespole Szkół
w Choroszczy przy
ul. Styczniowego
Powstania 26A.
Zapraszamy!
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„Mama, tata i ja” - wyniki eliminacji
powiatowych
W eliminacjach powiatowych XX
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków „Mama, tata i ja”,
które odbyły się 28 kwietnia br. w
Wiejskim Domu Kultury w Nowym
Aleksandrowie bardzo dobrze
zaprezentowała się reprezentacja
naszej gminy.
Spośród 32 uczestników II miejsce w
konkursie zajęła Kamila Szmlecer, a
wyróżnienia zdobyły Julia Grzybko i
Ewa Krysiewicz. Na uczestników w
czasie obrad jury czekał specjalny
program zabawy. Zdobywczyni I
miejsca w eliminacjach – Antonina
Woroniecka z Przedszkola „Kraina
Marzeń” z Czarnej Białostockiej
weźmie udział w XX Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
„Mama, tata i ja”, który odbędzie się 11
maja 2012 r. o 11:00 w siedzibie
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku przy ul. Św.
Rocha 14. Organizatorami eliminacji
powiatowych było Starostwo
Powiatowe w Białymstoku, Urząd
Gminy Dobrzyniewo Duże, Gminne
Centrum Kultury oraz Gminna

Zajęcia mają charakter prac ręcznych z elementami kulinarnymi.
Stanowią kontynuację programu koła
zainteresowań z poprzedniego roku.
W czasie trwania innowacji uczniowie
nabywają wszelkie umiejętności
z zakresu robótek ręcznych pod
okiem spraw-dzonych praktyków –
pań z Koła Emerytów i Rencistów nr
15 w Choroszczy, które zechciały
podzielić się swoją wiedzą
i umiejętnościami z uczniami naszej
szkoły.
W efekcie końcowym ma powstać
mnóstwo wytworów wykonanych
przez uczestników koła, które zostaną
wyeksponowane w czerwcu w trakcie
Dni Otwartych Szkoły.
Szczególne podziękowania zasyłamy
Paniom
Janinie Ramotowskiej,
Wa n d z i e Bo b ro w ski e j , A l i cj i

Wyniki eliminacji powiatowych:
I miejsce – Antonina Woroniecka
(Czarna Białostocka)
II miejsce – Kamili Szmelcer
(Choroszcz)
III miejsce – Aleksandrze Karłuk
(Fasty)
wyróżnienia:
1. Julia Grzybko (Choroszcz)
2. Ewa Krysiewicz (Choroszcz)
3. Urszula Andruszkiewicz (Czarna
Białostocka)
4. Domina Rzemieniecka
(Dobrzyniewo Duże)
5. Maciej i Michał Ściepko (Nowe
Aleksandrowo)
M-GCK

Ramotowskiej oraz Weronice
Krysiewicz za zaangażowanie
i przekazywanie swoich umiejętność
uczniom naszej szkoły.
Założenia realizowanej innowacji:
× uczniowie poznają różne techniki
rękodzielnicze,
× szkoła pozyskała sprzymierzeńców
gotowych wspomagać i uatrakcyjnić
proces dydaktyczny,
× zostały stworzone warunki do
odkrywania przez dzieci własnych
możliwości twórczych, przeżywania
i wyzwalania emocji, doskonalenia
warsztatu pracy,
× wiedza i umiejętności pań z Klubu
Seniora zostaje przekazana młodemu
pokoleniu,
× został rozbudzony kontakt międzypokoleniowy, nawiązano relacje
między starszym a młodszym pokoleniem,
× przekazywane są wzorce i zachowania społeczne charakterystyczne
dla starszego pokolenia a często
niezauważane przez młodzież.

Grażyna Kopaczewska
Beata Cwalin

Dzień Dobrych Uczynków
- w tym roku także w Choroszczy
W tym roku szkolnym po raz
pierwszy wzięliśmy udział
w organizowanym przez Fundację
Ekologiczną ARKA VIII Dniu
Dobrych Uczynków, który
przypada na 19 maja.
Dzień ten jest świętem społecznych, bezinteresownych
działań, którego przewodnim
hasłem jest „dobre uczynki dla
ludzi, zwierząt i środowiska”.
Ponieważ wydarzenie zorganizować można nie tylko
19.05.2012, lecz również
w okolicach tej daty w naszej
szkole ten dzień obchodziliśmy
cały tydzień od 14.05.2012r. do
19.05.2012r.
W p o n i e d z i a ł e k 1 4 . 0 5 . 2 0 1 2 r.
w świetlicy szkolnej dzieci spotkały się
z pedagogiem szkolnym i wysłuchały
pogadanki na temat: „Czy
w dzisiejszych czasach warto być
dobrym?”. Następnie wzięły udział
w konkursie plastycznym „Mój dobry
kolega, koleżanka”.

Podsumowanie współpracy
środowiskowej

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie
Dużym. Przypomnijmy, że etap
środowiskowy konkursu odbył się 28
marca br. w Przedszkolu
Samorządowym im. Jana Pawła II w
Choroszczy – obok tej instytucji
organizatorem przeglądu było także
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w
Choroszczy.

Innowacja pedagogiczna
„Zrób to sam”
Innowacja pedagogiczna „Zrób to
sam” ma charakter programowo –
o r g a n i z a c y j n y. A u t o r k a m i
innowacji są Grażyna
Kopaczewska i Beata Cwalin.
Realizowana jest w czasie zajęć
dodatkowych w ramach koła
zainteresowań „Zrób to sam” dla
uczniów z klas IV – VI w okresie od
grudnia 2011 do czerwca 2012r.
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W dniu 15.05.2012r. dzieci na
zajęciach plastycznych wykonały
„Drzewo dobrych uczynków”. W środę
16.05.2012r. wzięły udział w zajęciach
promujących życzliwość wobec innych
pt.: „W gronie koleżanek kolegów.
Dobra koleżanka, kolega”.
W dniu następnym obejrzały
prezentację multimedialną: „Co to
znaczy być dobrym kolegą?” oraz
przedstawienie „Wesoła Ludwiczka”.
W piątek 19.05.2012r. obchodziliśmy
Dzień Dobrych Uczynków w naszym
mieście. Wychowankowie świetlicy
odwiedzali instytucje znajdujące się na
terenie miasta i rozdawali uśmiechy
i dobre myśli na pięknie wykonanych
kartkach pracownikom instytucji oraz
spotkanym osobom.
Należy podkreślić, iż wszędzie
spotkaliśmy się z życzliwością
i byliśmy obdarowywani uśmiechami.
Wanda Wysocka
Agnieszka Zajko
Agnieszka Tołoczko

W środę 30 maja 2012 o 14:00
w murach Zespołu Szkół
w Choroszczy rozbrzmiały
pierwsze takty utworu na skrzypce.
Uczeń kl. 3e, Paweł Jaźwiński, który
go wykonał, powitał w ten sposób
grono osób przybyłych na
uroczystość podsumowania
współpracy środowiskowej
z choroszczańskimi seniorami.
Gościliśmy między innymi,
przedstawicielki Koła Emerytów
i Rencistów Nr 15 w Choroszczy
p. Irenę Sakowicz, p. Wandę
Bobrowską i p. Annę Bekisz, dyrekcję
Zespołu Szkół – panie Danutę
Małyszko i Beatę Gawryluk, opiekuna
SU pana Tomasza Perkowskiego,
a także przedstawicielkę rodziców
p. Ewę Szewczul.
Najliczniejszą grupę stanowili w tym
gronie, tegoroczni laureaci
C E R T Y F I K AT Ó W M Ł O D E G O
WOLONTARIUSZA, czyli uczniowie
klas trzecich Publicznego Gimnazjum
w Choroszczy, którym towarzyszyli,
podejmujący w tym roku szkolnym
współpracę, pierwszoklasiści oraz
przedstawicielki klas drugich.
Miłym dla serc i ucha akcentem
spotkania były piosenki w wykonaniu
Patrycji Bąk z kl. 1e oraz Izabeli
Zajkowskiej z kl. 1a, a także
refleksyjny wiersz Czesława Miłosza
zaprezentowany przez Beatę Polak
z kl. 1e.
„By zapragnąć przyjaźni nie
potrzebujesz wiele czasu, lecz sama
przyjaźń jest owocem, który dojrzewa
powoli”, to słowa Arystotelesa,
jednego z największych filozofów
greckich. Podjęta przez nas kilka lat
temu decyzja o współpracy
spowodowała, że w atmosferze
wzajemnego szacunku i zrozumienia
młodzież Publicznego Gimnazjum
dojrzewała do wyzwań stawianych
przed nimi stopniowo, z rozmysłem.
Ich młodzieńczy zapał, spontaniczność i szczerość w kontaktach
z seniorami stworzyła nić więzi
międzypokoleniowej, której nie
zastąpi nawet najlepsze lekarstwo na
smutek, osamotnienie i nudę. Patrząc
z perspektywy minionych lat możemy
odnieść się do podejmowanych przez
młodzież działań i powiedzieć, że

właśnie dziś zbieramy dorodne owoce
współpracy z seniorami.
Doceniamy wartość rad nestorów
naszego środowiska, szanujemy
i pielęgnujemy wspomnienia, które
przez kilka ostatnich lat nagromadziły
się, nie tylko w przestronnych
albumach fotograficznych, ale także
w naszych sercach i umysłach, jako
plon dotychczasowych spotkań.
Najważniejszym momentem tego dnia
był sam akt wręczenia certyfikatów. Aż
34 osobom panie Irena Sakowicz
i Beata Gawryluk złożyły gratulacje
i uścisnęły dłoń chcąc wyrazić
podziękowanie za owocną pracę
wolontariacką.
Przewodnicząca Koła przekazała
młodzieży słowa uznania oraz
życzenia dalszych sukcesów
w podejmowanych wyzwaniach.
Również pani dyrektor Danuta
Małyszko, dołączając się do życzeń,
pogratulowała pomysłowości
w realizowanych przedsięwzięciach
i zachęciła uczniów do kontynuowania
pasji, które pojawiły się podczas
dotychczasowych działań.
Niemal każdy z wyróżnionych uczniów
stawiał swoje pierwsze kroki w pracy
na rzecz innych właśnie podczas
współpracy środowiskowej, aby to
docenić, jako kolejne zabrały głos
uczennice klasy 3b Kamila Jabłońska i
Ewelina Szczurak, które w imieniu
laureatów podziękowały za
szczególną lekcję życia oraz
przekazały seniorom wypływające z
głębi serca własne refleksje,
nawiązujące do przyjaźni, jaką
zaowocowała ich współpraca z
członkami Koła Emerytów i Rencistów
Nr 15. Wszak, mówiąc słowami
polskiej literatki Aldony Różanek:
„Gdzie prostota i szczerość, tam
kwitnie przyjaźń i radość.”
Dziękując miłym gościom za przybycie, a gimnazjalistom za ich trud,
zaprosiliśmy wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek,
podczas którego nie było końca rozmowom, refleksjom i wspomnieniom.
Opiekunowie Koła Współpracy
Środowiskowej
Małgorzata Łotowska
Anna Kozłowska

Tęczowy Dzień Uśmiechu
Drugiego czerwca w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Wesoły
Sportowiec” działającej przy klubie sportowym „Narew” świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tegoroczne święto obchodziliśmy pod
hasłem „Żyję zdrowo, kolorowo i sportowo”. Od rana trwały gorączkowe
przygotowania do wspólnej zabawy.
Świetlica nabrała odświętnego wyglądu.Wszyscy niecierpliwie oczekiwali
i próbowali odgadnąć, jakie czekają na nich niespodzianki. W świetlicy zawsze
panuje gwar tego dnia atmosfera była pełna śmiechu i radości. Dzieci chętnie
brały udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Prezentowały swoje
umiejętności sprawnościowe w wielu ciekawych konkurencjach takich jak:
rzucanie ringo na miecz, pojedynek-tabliczka mnożenia, rzucanie woreczka do
celu, skakanie na skakance. Dzieci i młodzież miała okazję zaprezentować swoje
umiejętności taneczne podczas konkurencji tańca na gazecie i tańca parami
z balonem. Wszyscy uczestnicy zabawy i zwycięscy otrzymali drobne nagrody.
Na wszystkich czekała jeszcze jedna niespodzianka słodki poczęstunek. Taką
atrakcję wsparł Witold Wróblewski – Pełnomocnik ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.
Marzena Szumkowska
Anna Kozłowska

Mistrzowie
matematyki
V Gminny Turniej Matematyczny
„Mistrzowie matematyki” pod
patronatem Burmistrza
Choroszczy Jerzego Ułanowicza
odbył się 10 maja w Szkole
Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy.
Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół
podstawowych w Kruszewie, Złotorii,
Rogowie i Choroszczy. Turniej miał na
celu: integrację dzieci ze szkół na
terenie gminy w trakcie wspólnej
z a b a w y, s p r a w d z e n i e s w o i c h
umiejętności matematycznych na tle
grupy rówieśniczej z innych szkół,
pobudzanie twórczego myślenia,
wspomaganie zdolności stosowania
zdobytej wiedzy matematycznej w
praktycznym działaniu.
Uczestnicy musieli się zatem wykazać wiedzą matematyczną,
doskonałą znajomością tabliczki
mnożenia, umiejętnością rozwiązywania zadań praktycznych, a
także sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowo-matematycznych – „Królowa skakanki”,
„Piłkarz matematyk”.
Laureatami konkursu „1 z 10”
zostali:
I miejsce – Jakub Krysiewicz (SP
Kruszewo)
II miejsce – Szymon Leszczyński
(SP Kruszewo)
III miejsce – Tomasz Poskrobko (SP
Choroszcz)
Gratulujemy zwycięzcom i
dziękujemy za wspólną zabawę.
Izabela Borysewicz
Anna Chrapowicz
Elżbieta Leszczyńska
Grażyna Kopaczewska

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Choroszczy odbywał się w niezwykłej atmosferze. Wychowawcy
przygotowali swoim klasom liczne
konkursy i nie-spodzianki.
Nauczyciele pracujący w bibliotece
i świetlicy szkolnej w ramach
innowacji pedagogicznej „Książka
uczy i wychowuje” przygotowali
uczniom klas trzecich niezwykłe
konkursy tworzące „Turniej Rycerski”.
Uczestnicy wykazywali się w nim nie
tylko siłą, sprytem i dzielnością, lecz
także wiedzą i znajomością zwyczajów rycerskich oraz… tabliczki
mnożenia. Młodzi ludzie z radością
uczestniczyli w niecodziennym
wydarzeniu, a nauczyciele po raz
kolejny udowodnili, że placówka
wdraża z powodzeniem innowacyjne
projekty edukacyjne.
WJC

Zajęcia otwarte
w świetlicy
Rodzice dzieci z SP w Choroszczy
gościli 30 maja w świetlicy.
Rodzice i dzieci wzięli udział
w zabawach z kinezjologią „Na dnie
morza” wszyscy wesoło się bawili
wykonując ćwiczenia „Gimnastyki
Mózgu” (ruchy naprzemienne, leniwe
ósemki, rysowanie oburącz). Po tych
ćwiczeniach rozpoczęła się
najważniejsza dla uczniów część
artystyczna. Mogły one bowiem
zaprezentować się przed swoimi
najbliższymi. Na występ złożyły się
„Montaż słowno-muzyczny z okazji
Dnia Matki” oraz przedstawienie „Dla
Mamy”. Na zakończenie dzieci złożyły
swoim mamom życzenia i wręczyły
własnoręcznie wykonane laurki.
Nauczyciele świetlicy
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Trudny powrót
Osiemnastego maja Naczelny Sąd
Administracyjny odrzucił skargę
kasacyjną choroszczańskiego
magistratu dotyczącą wyroku
sądu niższej instancji w sprawie
odwołania w marcu 2011 roku
Wandy Jankowskiej ze stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół
w Choroszczy.
Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie - jak zaznaczają
przedstawiciele magistratu - nie
badał nastrojów panujących
w Zespole Szkół, braku akceptacji
w środowisku szkolnym, skupił się
natomiast na formalnej stronie
sprawy. W ocenie NSA - po zbadaniu
przedłożonych dokumentów - nie
zaistniały szczególne okoliczności
uzasadniające odwołanie.
Aby powrócić na stanowisko
dyrektora szkoły, należy również być
jej pracownikiem, natomiast - jak
udało się dowiedzieć „Gazecie
w Choroszczy” - Pani Jankowska od
pierwszego marca 2012 r. nie jest
pracownikiem Zespołu Szkół, gdyż
pół roku wcześniej - na swój wniosek została przeniesiona w stan
nieczynny. Przebywanie w powyższym stanie przez sześć
miesięcy powoduje rozwiązanie
dotychczasowej umowy.
Urząd Miejski w Choroszczy w trosce
o to, aby przedmiotowy wyrok NSA
został wykonany w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa,
zaproponował 21 maja 2012 r.
Wandzie Jankowskiej nowe warunki
pracy i płacy na stanowisku
dyrektora, których dotychczas nie
przyjęła.
Będziemy informować o tym, kiedy
patowa sytuacja się zakończy, do
dnia zamknięcia numeru (13.06) nie
nastąpiło rozstrzygniecie. Natomiast
23 maja 34 nauczycieli Zespołu Szkół
sygnowało list otwarty, skierowany
m.in. do Kuratorium Oświaty

w Białymstoku. Poniżej zamieszczamy przedruk niniejszego listu.
Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Choroszczy
My, nauczyciele Zespołu Szkół
w Choroszczy, zwracamy się z prośbą
o zapewnienie nam spokoju
i harmonii w wykonywaniu pracy
pedagogicznej, a uczniom naszej
szkoły – bezstresowego ukończenia
nauki w bieżącym roku szkolnym.
Znamy wyrok NSA w Warszawie.
W naszej opinii kwestie społeczne
stanowią nadrzędną wartość wobec
spraw administracyjnych.
Efektem długotrwałego konfliktu pani
Wandy Jankowskiej z Radą
Pedagogiczną, było wotum
nieufności postawione przez Radę
w styczniu 2011 r. Powrót do szkoły
uniemożliwi prawidłowe
funkcjonowanie placówki, zniszczy z
trudem wypracowane pozytywne
relacje interpersonalne, spowoduje
niezrozumienie sytuacji wśród
uczniów, co z kolei zaburzy ich
poczucie bezpieczeństwa w kwestii
postrzegania zasad i norm
współżycia społecznego.
Troska o dobro ucznia jest dla nas,
nauczycieli, sprawą najważniejsza.
Z ogromnym zaangażowaniem
i wysiłkiem odbudowujemy wizerunek
naszej szkoły w środowisku lokalnym
i d o m o w y m n a s z y c h u c z n i ó w.
Obecną atmosferę panującą w szkole
oceniamy bardzo pozytywnie,
Sprzyja ona twórczym działaniom
zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
Jesteśmy w trakcie ewaluacji
wewnętrznej, której celem jest
poprawa funkcjonowania naszej
szkoły i kreowania dobrego jej
wizerunku. Pani Jankowska nie
uczestniczyła w tym procesie, co
uniemożliwia jej wypracowanie
konstruktywnych wniosków, dających
szansę na podniesienie efektywności
funkcjonowania placówki. Koniec

roku szkolnego jest trudnym i ważnym
momentem w życiu szkoły
(wystawianie ocen, klasyfikacja,
wypisywanie świadectw,
diagnozowanie uczniów klas I i II). Jest
to okres, w którym dokonujemy
podsumowania naszej pracy
dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej. W oparciu o roczną
pracę wyłaniamy nasze mocne strony,
analizujemy przyczyny ograniczeń,
wyciągamy wnioski do pracy na
kolejne lata.
Powrót pani Jankowskiej zburzy
wypracowane w ciągu ostatniego roku
relacje na linii nauczyciel – uczeń –
dyrektor, poważnie zakłócić podjęte
działania wychowawcze i dydaktyczne. Pani Jankowska kreuje
w środowisku lokalnym i mediach
negatywny, ośmieszający wizerunek
nas, nauczycieli. Jesteśmy ludźmi
wykształconymi, kulturalnymi i odpowiedzialnymi. Chcemy i powinniśmy
być przykładem dla młodzieży.
Upublicznienie konfliktu przyczynia
się do zniekształcenia wizerunku
nauczyciela, wychowawcy, opiekuna
w oczach uczniów i powoduje brak
zaufania.
Dobre, życzliwe relacje z Radą
Pedagogiczną, stanowią fundament
efektywnej pracy i przekładają się na
relacje całej społeczności szkolnej
(uczniów i rodziców). Obecnie
uczniowie osiągają sukcesy w wielu
dziedzinach. Jest nawiązana ścisła
współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Jesteśmy
postrzegani, jako wiarygodna
instytucja, której głównym zadaniem
jest zapewnienie wszystkim uczniom
wszechstronnego rozwoju.
Prosimy o podjęcie działań, które
uniemożliwiłyby powrót pani
Jankowskiej na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół
w C h o r o s z c z y. M y, R a d a
Pedagogiczna, oczekujemy od
dyrektora wsparcia, życzliwości
i pomocy w rozwiązywaniu

pojawiających się trudności, a tego
pani Jankowska nam nie zapewniała.
Efektem braku wsparcia i pomocy ze
strony pani Jankowskiej były
niezadowalające wyniki ewaluacji
zewnętrznej, zburzenie właściwych
relacji w Radzie Pedagogicznej i
niespójność działań na linii szkoła –
rodzic. Nie wyobrażamy sobie
współpracy z panią Jankowską, nie
chcemy być upokarzani czy
ośmieszani. Bycie dyrektorem to nie
tylko zajęcie gabinetu, lecz
konieczność współpracy z
nauczycielami, pracownikami szkoły,
rodzicami a przede wszystkim z
młodzieżą, a to wymaga wzajem-nego
szacunku, zrozumienia i empatii.
Nauczyciele
Zespołu Szkół w Choroszczy
List otwarty podpisało 34 nauczycieli

zebrał i oprac. WJC

Dzień Języków Obcych
W Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy 16 maja
odbyła się cykliczna impreza pt.
Dzień Języków Obcych.
Uczniowie klas VI wzięli udział
w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, klasy V i IV wykonały
plakaty przedstawiające postacie z
literatury angielskiej i makiety budowli
Londynu. Uczniowie klas I-III
przygotowali piosenki, zabawy i
przedstawienie w języku angielskim.
Dzieci bardzo dobrze się bawiły.
Impreza jest ciekawą formą poznania
innych krajów, ich kultur oraz zachęca
do nauki języka. Uczy współpracy i jest
lekcją tolerancji. Wszyscy zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami od
życzliwych sponsorów.
Nauczyciele języka angielskiego
Anna Hajduczenia, Joanna Chmur,
Monika Misijuk,
Monika Kuchcińska,

Turniej Paschalny
w Kruszewie
Siódmego maja 2012 r. w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kruszewie odbył się
VII Turniej Paschalny „Jezus żyje”.
Cztery ekipy ze szkół w Kruszewie,
Rogowie oraz z Białegostoku (SP nr
12 i SP nr 16) wykazały się w nim
wiedzą dotyczącą męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz okresów Wielkiego Postu,
Tridum Paschalnego i Wielkanocy
w Kościele Rzymskokatolickim.
Młodzi ludzie z wielkim zaangażowaniem odpowiadali na pytania
konkursowe, przygotowywali prezentacje oraz rozwiązywali tematyczne
łamigłówki i uzasadniali własne
stanowiska. Ogrom prac, jaki włożyli
w przygotowanie do wydarzenia, uwidocznił się poprzez zaprezentowanie
wybranej pieśni wielkanocnej. Bardzo
efektownie wyglądały także dramy,
w których każda z grup wcielała się
w rolę uczniów z drogi do Emaus
i przekonywała pozostałych uczniów
(w tę rolę wcieliło się Jury) o prawdziwości spotkania z Jezusem.
Jury, w którym zasiadał m.in. ks. Józef
Bielski proboszcz parafii w Konowałach, pilnie obserwowało przebieg
rywalizacji i wnikliwie odpytywało
uczestników, dzięki czemu każdy
zdobyty punkt cieszył niezwykle
cieszył młodych znawców Ewangelii.
Po blisko dwugodzinnych zmaganiach
turniejowych w przyjaznej i twórczej
atmosferze I miejsce zajęła reprezentacja SP w Rogowie, II miejsce
zdobyli gospodarze, III – drużyna z SP
nr 16 w Białymstoku, a IV – SP nr 12,
także z Białegostoku. Na wszystkich
uczestników czekały nagrody
ufundowane przez Wydawnictwo
Edycja św. Pawła oraz ognisko.
WJC

10

www.gazeta.choroszcz.pl

HISTORIA

Wspomnienia Reginy Krysiewicz
Nazywam się Regina Krysiewicz
z domu Sokół. Urodziłam się
14.10.1926 roku we wsi Kruszewo,
w gminie Choroszcz, województwie
podlaskim. Moi rodzice to
Franciszek Sokół, a mama
Konstancja z domu Pawelska. Moi
dziadkowie to Tomasz i Józefa
Sokół, oraz Franciszek i Aleksandra
Pawelscy. Miałam rodzeństwo,
brata Władysława i Piotra, siostrę
Celę i Weronikę. Było nas w domu
dziesięć osób.
Z rozpoczęciem dnia modlono się,
śpiewano godzinki, tak samo wieczór
kończono modlitwą. Było nam dobrze
w rodzinie, tym bardziej że chleba,
k a s z y, m l e k a i r y b y n i g d y n i e
brakowało. Dopiero jak przyszła wojna
to z mięsem było gorzej, a ziarno na
chleb tato mielił na żarnach.
Naukę rozpoczęłam w roku 1933
w naszej pięknej szkole kruszewskiej.
Kierownikiem szkoły był pan Józef
Świerniak, a księdzem Władysław
Saracyn, z rąk którego przyjęłam
Komunię Świętą w maju 1934 r.
Drugim ważnym wydarzeniem była
śmierć Józefa Piłsudskiego, która
miała miejsce rok później. Wszyscy w
klasie oraz nauczyciele płakaliśmy po
naszym kochanym Wodzu Polski. Do
dziś pamiętam wiersze ku jego czci.
Miałam trzynaście lat, gdy zaczęła się
II Wojna Światowa i nagle wszystko
się zmieniło. Krótko przed wybuchem
wojny część mężczyzn poszło do
wojska, ale ja żyjąc w swym
dziecięcym świecie nie rozumiałam po
co. Pierwszego września, gdy rankiem
rozeszła się wieść o wybuchu wojny,
we wsi wybuchł popłoch. Pełna
mobilizacja mężczyzn do wojska,
płacz i lamenty kobiet i dzieci, strach
przed niewiadomym jutrem. Gdy o tym
myślę po latach, przypomina mi się
syn mojej cioci - Władek Piekarski,
który będąc w wojsku odwiedził nas
podczas urlopu. Powiedział do mojego
taty: wujek - my nie oddamy obcym nie
tylko munduru, ale nawet guzika od
munduru. Słowa te brzmią mi
w uszach do dzisiaj. Jakże Władzio się
mylił. Oddał nie tylko guziki od
munduru, ale i młode życie ukochanej
ojczyźnie. Nie wiemy gdzie poległ
i gdzie spoczywają kości mego
ukochanego brata.
Po kilku dniach zobaczyliśmy
cofających się naszych żołnierzy
przez most na Narwi położony za wsią.
Gdzieś w połowie miesiąca sołtys
zarządził wożenie słomy na most,
w celu jego podpalenia, ażeby wróg
nie przedostał się na nasz brzeg.
Patrzyliśmy na czarny dym palącego
się 360 metrowego mostu z coraz
większą trwogą. Wreszcie usłyszeliśmy głos armatnich wybuchów,
coraz głośniejszych i coraz bliższych.
Pierwszą ofiarą tej wojny we wsi był

żołnierz z rozbitych jednostek, który
zaszedł do Iwaszczuków po jedzenie.
Snajper niemiecki siedzący na wieży
kościoła w Waniewie trafił go w chwili,
gdy wychodził z domu. Zginął na
miejscu. Pochowano go pod krzyżem,
obok powstańczej mogiły z 1863 r.
Niemiecki ostrzał się wzmagał i pociski
zaczęły spadać na wieś. Większość
mieszkańców uciekła ze wsi, nas
rodzice wywieźli na kolonię. Od
wybuchających pocisków zapalił się
środek wioski, od drogi Chamaniewskiej do Młynowej. Po chlewach
i stodołach nie było śladu, oprócz
kamieni węgielnych, bo pożarów nikt
nie gasił. Szczęśliwie domy przy ulicy
ocalały. Nasze gospodarstwo nie
ucierpiało, gdyż leżało dalej.
Spalenie mostu nic nie dało - Niemcy
w mig przedostali się przez rzekę, tym
bardziej, że przeprawa nie była
broniona. Pozdejmowano wszystkie
drzwi i wrota w stodołach, a saperzy
niemieccy na spalonym moście, na
ocalałych palach zbudowali pływającą
kładkę, po której przeszła piechota
i rowerzyści.

Przyszła i na mnie czarna godzina.
Jeden z Niemców, gdy spojrzał na
mnie bawiącą się w ogródku, zaczął
krzyczeć ,, Jude” i skierował w moją
stronę karabin. Moja matka widząc to,
rzuciła się w stronę Niemca zasłaniając mnie swym ciałem i dając do
zrozumienia, że to jej dziecko. Niemiec zrezygnował z zamiaru zabicia
mnie. Powodem tej pomyłki było to, że
miałam białą cerę i czarne, wprost
granatowe włosy. Tak poznałam
przedstawiciela „rasy panów”.
We wsi byli krótko, może tydzień lub
dwa i poszli sobie. Za nimi weszli
Rosjanie w czapach z czubami.
Zobaczyłam ich jak poili konie przy
studni. Wkrótce otwarto szkołę
i zaczęto nas uczyć, ale po rosyjsku.
Pamiętam jak do szkoły przyjechała
artystka i miała występ. Śpiewała
piosenkę coś o jabłkach i gruszkach
i tak było do lata 1941r.
Niemcy zaatakowali Rosjan, którzy
bez walki uciekli ze wsi. No i zaczęła
się nauka liczenia po niemiecku, a po
jakimś czasie szkołę zamknięto.

Wspomnienie kapłana - ks. Władysława Łuchtanowicza
W tym roku, 29 listopada, minie
setna rocznica śmierci proboszcza
naszej parafii – księdza Władysława
Łuchtanowicza. W księdze jubileuszowej Parafia rzymskokatolicka
w Choroszczy. 550 lat wspomina się
o nim zaledwie w kilku zdaniach.
Nieco szczegółów do jego biografii
dostarczyła kwerenda białostockiej
prasy sprzed 100 lat.
Urodził się w 1871 roku. Ukończył
szkołę realną w Białymstoku,
a następnie wileńskie seminarium
duchowne. Święcenia kapłańskie
otrzymał w 1901 roku. Posługę
duszpasterską rozpoczął od parafii pw.
Trójcy Świętej w Supraślu. Kolejno
potem służbę sprawował w Usnaszu
i Sołach. Probostwo w Choroszczy
objął w 1912 roku. Mimo krótkiego
czasu dał się poznać jako kapłan
gorliwie spełniający swoje obowiązki.
Wspomnieć należy, iż toczyły się w tym
czasie intensywne prace przy rozbudowie cmentarza (ukończono je rok
później).
Jednakże już w okresie nauki
w seminarium ksiądz Łuchtanowicz
zaczął zapadać na zdrowiu. Z czasem
wywiązała się z tego gruźlica i choroba
nerek. W celach leczniczych ksiądz
Łuchtanowicz latem 1912 roku
wyjechał do Otwocka. Po kilku

tygodniach pobytu, z powodu braku
oznak poprawy, udał się do Wozishofen w Bawarii. Leczono tam głośną
ówcześnie metodą księdza Kneippa.
Wobec beznadziejności jego stanu
zdrowia pod pretekstem, że ostre
górskie powietrze jest szkodliwe
odesłano go w październiku 1912 roku
do Arco we Włoszech. W liście do
jednego ze znajomych ksiądz
Łuchtanowicz pisał: „Podróż strasznie
wpłynęła na moje zdrowie… gdy tu
stanąłem byłem prawie cały
spuchnięty … Już dziewięć dni leżę
w łóżku … Najgorzej, że ciepła tu nie
ma. Dziś w Arco od samego rana śnieg
pada i to taki rzęsisty, że gdyby był
mróz, toby w godzinę białym płatem
całą ziemię przykrył … W górach już
bielusieńko, bo i onegdaj śnieg padał
… Nawet w łóżku marznę, bo
mieszkańcy tutejsi zwykli liczyć na
ciepło słoneczne, więc piece mają
tylko od parady … Żegnam, bo już
formalnie w ręce zmarzłem, śnieg
coraz się wzmaga, świerki i cyprysy już
są białe i ziemia też bielić się na dobre
poczyna”. Tydzień później w ostatniej
pocztówce napisał: „Dziękuję za
życzliwość i pamięć. Dla mnie nie ma
już ratunku. Wracam do domu by tam
umrzeć. Dziś zadepeszuję, by kto
przyjechał bo sam już sił nie mam.

Żegnam i ściskam”.
Mimo fatalnego stanu zdrowia zdołał
jeszcze powrócić do Choroszczy.
Zmarł 29 listopada 1912 roku.
Wystawienie zwłok w kościele odbyło
się 2 grudnia w niedzielę od godziny
18, a eksportacja na cmentarz
następnego dnia o godzinie 10.
W ceremonii pogrzebowej uczestniczyło 12 księży. Pracownicy każdego
z wydziałów fabryki Moesa przygotowali osobne wieńce. Wystąpiła
również orkiestra miejscowej ochotniczej straży ogniowej. Szczególnym
współczuciem otoczono ojca księdza
Władysława Łuchtanowicza, który
grzebał już 5 z kolei syna.
25 czerwca 1913 roku odbyło się
nabożeństwo poświęcenia nagrobka
księdza Łuchtanowicza.
Pomnik ufundował ojciec. Z kościoła
na cmentarz wyruszyła dosyć duża
grupa osób z wieńcami. Ceremonię
zakłócił miejscowy żandarm, który nie
zezwolił na uroczyste poświęcenie
mówiąc „U was każdyj dzień nowyj
moliebień. Ostatecznie pomnik
wyświęcono przy cichej modlitwie.
Wieńców nie pozwolono złożyć na
grobie.
Henryk Zdanowicz

Wróciliśmy do pasienia krów i innych
prac rolniczych. W 1944r. w kwietniu
dostałam zawiadomienie, że mam
wyjechać na roboty przymusowe do
Niemiec. Brano nas z rocznika i nie
tylko. U kogo było dużo dzieci to i po
kilkoro z domu. W domu rozpacz, ale
co robić - mus to mus. Mama
gorączkowo zaczęła szykować
ubranie i bieliznę na wyjazd. Gdy
przyszedł dzień, wsiedliśmy na fury,
które kazał podstawić sołtys i pojechaliśmy do Choroszczy, której
burmistrzem był Niemiec o nazwisku
Hagen.
Zawieziono nas pod posterunek
policji, który mieścił się przy obecnej
ulicy Mickiewicza, w okolicy
późniejszej szkoły drzewnej. Było nas
dużo, gdyż przyjechała młodzież
z innych wsi. Przesłuchano nas
i wystawiono dokumenty. Następnie
przeprowadzono nas kolumną do
baraków stojących nad rzeczką
Horodnianką, tu gdzie dzisiaj jest straż
pożarna. Jeść nie dano, kto co miał, to
jadł. Rano podstawiono furmanki
i wyczytanych ładowano na nie ile
wlazło, tak dojechaliśmy na dworzec
kolejowy w Białymstoku. Tam czekały
bydlęce wagony, gdzie nas według list
upychano ile wlezie. Za ubikację
służyło wiadro i po jakimś czasie
musieliśmy pokonać wstyd i korzystać
z niego. Na postojach było ono
wypróżniane. O myciu mowy nie było,
a każdy jadł co przygotowały troskliwe
mamy.
Pojechaliśmy koleją w stronę Prus,
trasą na Olsztyn. Wysadzono nas
w miejscowości Powayen-Gertahejn,
potem pogoniono kolumną do miejsca
przeznaczenia, do fabryki amunicji w
Saruland. Tam znów nas spisano,
wydano Ausweis i zakwaterowano nas
w barakach po 18-20 osób. Bardzo
ładnie przywitały nas dziewczęta,
które już tam były-piosenką:
,,Jeden tydzień szacharyna
a na drugi margaryna,
a na trzeci kawał flaka,
żeby szczekał na Polaka.
Oj bieda,bieda wszędzie,
kiedy ten koniec będzie?”
Teren fabryki, ok. 4km kwadratowych,
był ogrodzony płotem, a na wierzchu
trzy druty kolczaste. Cały teren był
górzysty i doskonale zamaskowany
różną roślinnością, a wszystko po to,
by utrudnić lotnikom aliantów wykrycie
fabryki broni.
W bunkrach wydrążonych w górach
znajdowały się składy gotowej
amunicji i różnych materiałów,
używanych w produkcji amunicji.
Widoczne były natomiast hale
fabryczne i tory kolejowe.
Gospodarzami byli oczywiście
Niemcy, a robotnikami Polacy, Włosi,
Francuzi, Ukraińcy. Do lżejszej pracy
szli Niemcy i ich pomagierzy, a nas
kierowano do prac cięższych takich
jak: rozładunki i załadunki, malowanie
napisów na gilzach, roboty taśmowe.
Wszystkie prace sprawdzała
niemiecka kontrola techniczna.
Kuchnia w obozie była jedna na 300
osób. Rano szło się po kanapki
i czarną kawę. Kanapka jedna i cieniutka. Na obiad szło się do stołówki,
gdzie wydawano wodnistą zupę.
Kolacja tak samo skromna. Z powodu
braku srodków chemicznych, pomimo
naszych starań o zachowanie higieny,
nie sposób było wytępić wszechobecnych pluskiew.
W ciągu dni świątecznych możliwe
było opuszczanie obozu po uzyskaniu
przepustki na bramie. W grudniu 1944
r. na Boże Narodzenie, w stołówce
ubrano nam choinkę. Każdy śpiewał
"Cichą noc" po swojemu tylko melodia
była ta sama.
Pracowaliśmy krótko, gdyż 21 stycznia 1944 r. rozpoczęło się bombardowanie pobliskiego miasteczka
Kinzberg. Huk bomb i pocisków
artyleryjskich objął i fabrykę - Niemcy
wysadzali budynki i zapasy. Z daleka
patrzyliśmy na morze ognia z płonącej
fabryki, z pałacu stojącego na wzgórzu
oraz rozrywających się w powietrzu
pocisków. Tego nie sposób opisać, to
trzeba zobaczyć by zrozumieć. Mam
te obrazy w oczach do dziś, kiedy
O G Ł O S Z E N I E

w błysku wybuchają podczas pokazu
sztuczne ognie podczas jarmarku.
Jakże inne odczucia mam od tych,
którzy wojny nie znają.
Trzeba było odstępować od frontu pod
ostrzałem armat rosyjskich. Nikt nas nie
pilnował więc razem z Moniką,
koleżanką z mojej wsi skierowałyśmy
się wraz z innymi uciekinierami na
zachód.
Chłodno, głodno i do domu daleko. Był
to dla nas najtrudniejszy okres w życiu,
tym bardziej że i tak wchłonął nas front,
a Rosjanie zmusili nas do pracy tym
razem w pralni frontowej. W środku
trzeszczącej z mrozu zimy, na tyłach
frontu prałyśmy bieliznę żołnierzy
radzieckich. Zakrwawione mundury
zabitych i materiały szpitalne.
Zarejestrowali nas do wojska i razem z
frontem przesu-wałyśmy się piorąc
ubrania na mrozie na różnych
podwórkach.
Przydzielono nam dwóch mężczyzn do
grzania wody, nie na długo była ciepła,
więc trzeba było prać w zimnej
usuwając krew i wszy. Przez cztery
miesiące po około 100 kompletów
dziennie prałyśmy w tych nieludzkich
warunkach. Jak rosyjska dziewczyna,
która sprawdzała pracę uznała, że źle
uprane, to trzeba było poza przydziałem poprawić. Nikt rąk, kolan i nóg
nie pytał, czy dadzą radę. Do dziś
odczuwam ten frontowy mróz i to com
przeżyła. Nie zapomnę im tego do
końca mego życia.
9 maja 1945 r. ogłoszono kapitulację
Niemiec i koniec wojny. Radość była
wielka połączona z nadzieją, że nas
zwolnią. Nastąpiło to 20 maja 1945 r.
Na punkcie zbornym w Olsztynie
wystawiono dokumenty i na odkrytych
wagonach ruszyliśmy do domu, do
Białegostoku tymi samymi torami,
którymi nas tu przywieziono. Tylko
przewoźnik był inny. Z Białegostoku do
Kruszewa, chociaż jest 25 kilometrów
jakże lekko było iść.
Wielka radość po dotarciu do domu
rodzinnego, przeżycie nie do
powtórzenia .Okazało się, że nie tylko
wszyscy są cali i zdrowi, ale rodzina
powiększyła się o siostrę Władzię, a
siostra Weronika znacznie urosła.
Nosiłam Władzię na rękach, a
Weronice szyłam sukieneczki. Znów
byłam szczęśliwa.
Z moim mężem, Franciszkiem
Krysiewiczem znaliśmy się od dziecka,
bo był z tej samej wsi. Też był w
Niemczech na robotach przymusowych. Stamtąd zabrano go do
rosyjskiego wojska prosto na front, bez
przeszkolenia. Oficerowie rosyjscy
pędzili do walki nie bacząc na straty w
ludziach. Po 9 dniach został ranny i
pojechał do szpitala w Rosji. Po
podleczeniu odesłano do domu bez
dużego palca u nogi. Po paru latach
ucięto drugi , bo przeszkadzał w
chodzeniu. Franciszek był młody, więc
szybko powrócił do zdrowia.
Pobraliśmy się 23 listopada 1948 roku.
Mieliśmy troje dzieci Henryka, Czesię i
Agatkę. Z nich mamy ośmioro wnuków i
tyle samo prawnuków. W 1983 roku
Bóg zabrał męża, zostałam osamotniona ,ale nie sama. Cieszy mnie
rodzina i to co mam.
Regina Krysiewicz

Więcej wspomnień mieszkańców
gminy można znaleźć na stronie:
www.pamiec.org.pl
Kontakt: tel. 693334126
e-mail: biuro@pamiec.org.pl
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Bądź widoczny dla tysięcy czytelników
- reklamuj się w „Gazecie w Choroszczy”.
Czekają na Ciebie nowe, atrakcyjne formy reklamy!
Szczegóły na: www.gazeta.choroszcz.pl
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„Ozdoby z filcu” - warsztaty w Bibliotece Publicznej

O g ł o s z e n i e

Biblioteka Publiczna w Choroszczy
wraz z Kołem Emerytów i Rencistów w Choroszczy zorganizowała kolejne warsztaty. Tym razem
są to różnego rodzaju ozdoby
z filcu, tj. broszki, kwiaty jako
ozdoby do kapelusza, beretu czy
sweterka. Warsztaty zgodziła się
nam bezpłatnie poprowadzić Pani
Wiesława Abramowicz, za co
jesteśmy jej wdzięczni i serdecznie
dziękujemy.
Pierwsze spotkanie odbyło się
09.05.2012 r. w siedzibie KEiR
w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza
29, a następne 16.05.2012 r. W poprzednich latach odbyły się
następujące warsztaty: w 2010r.
„ p a p i e r o w a w i k l i n a ” , 2 0 11 r .
„papierowe kwiaty”. Skorzystało z nich
60 osób, w tym 20 dzieci.

Z boisk gminnych
- w skrócie

Oddaj starą komórkę, pomóż
niewidomym dzieciom z Lasek.
sprzedaży aparatów zasilą budżet
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Laskach.
Każdy z nas może spełnić marzenia
niewidomych dzieci, by pomóc
wystarczy oddać swój stary telefon
komórkowy.
Zużyte telefony komórkowe należy
przynosić do siedziby Biblioteki
Publicznej w gmachu MiejskoGminnego Centrum Kultury przy ul.
H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
16.00, więcej informacji pod numerem
telefonu 85 719-18-36.
Dzieci z Lasek czekają na każdą
pomoc!

Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym
J e d e n a s t e g o m a j a 2 0 1 2 r.
w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury w Choroszczy odbyło się
spotkanie autorskie z Leszkiem
Szczasnym.
Autor przyjechał do nas z Raciborza,
z wykształcenia politolog i filozof,
z zamiłowania społecznik, fotograf,
a także globtroter. Ma mnóstwo
energii, zmysł obserwacji i swoje
zdanie.
Ponieważ dużo podróżuje naprawdę
za grosze, jest żywym dowodem na to,
że „chcieć to móc”.
Podczas spotkania przybliżył nam
kulturę, religię oraz obyczaje Turcji,
oprócz barwnej opowieści były też
wyświetlane zdjęcia.
Odbyła się również promocja książki
Leszka Szczasnego pt. „Świat na
wyciągnięcie ręki”. Książka ta
powstawała przez kilka lat. Jest
barwnym zapisem eskapad autora po
Europie i Bliskim Wschodzie.
Porusza, rozmiesza, koi, prowokuje –

zachęca do odkrywania świata na
własną rękę. Książka została
zakupiona i jest dostępna w Bibliotece
Publicznej w Choroszczy i jej filiach.
Leszek Szczasny został zaproszony
przez Książnicę Podlaską
w Białymstoku oraz Bibliotekę
Publiczną w Choroszczy, w spotkaniu
uczestniczyli uczniowie Zespołu
Szkół w Choroszczy.
Kierownik Biblioteki
Elżbieta Wróblewska

Prozdrowotne
warsztaty sportowe
Zakończyły się warsztaty prozdrowotne w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.
Ich pierwsza część pn. „Telewizor,
komputer…? – alternatywne sposoby
czasu wolnego” pro-mująca zdrowy
styl życia odbyła się w marcu.
Spotkanie miało na celu ukazanie
i zachęcenie do wspólnych zajęć oraz
zabaw rodziców z dziećmi.
Rodzice poznali i praktycznie
przetestowali szeroki wachlarz
wartościowych gier nastawionych na
rozwój dziecka w różnym zakresie.
Część druga to „Sportowy Turniej
Rodzinny” promujący ruchowe
zabawy z dziećmi połączone ze
zdrową rywalizacją. Zgłosiły się 24
drużyny i w sobotnie przedpołudnie 14
kwietnia wspólnie uczestniczyły
w zmaganiach sportowych.
Jak się okazało mamy wielu rodziców
w świetnej formie fizycznej, ale laury
zwycięstwa przypadły drużynom:
I miejsce – Amelia Suchocka z tatą
Zbigniewem
II miejsce – Izabela Pawicz z mamą
Joanną
III miejsce – Weronika Gaweł z mamą
Joanną
Gratulujemy wszystkim drużynom !
Grażyna Kopaczewska,
Beata Cwalin

Za utrudnienia przepraszamy.

w dorosłe życie.
Podczas spotkania pisarz czytał
fragmenty swojej prozy, by podjąć
dyskusje na temat twórczości.
Zapytany o początki swego pisarstwa,
przyznał, iż pierwsze utwory, które
powstały były poezją i powstały
w szkole średniej.
Natomiast poważne pisanie
rozpoczęło się w1997 roku i związane
było z bardzo ważnymi wydarzeniami
w życiu autora – śmiercią i narodzinami.
Spotkanie było bardzo ciekawe,
poruszono wiele tematów dotyczących pisarstwa Pana Odiji. Pytania
dotyczyły głównie twórczości. Pytano
również w jaki sposób pisarz spędza
czas wolny. Spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze, choć nie zbrakło
też chwil refleksji.
Podsumowując spotkanie Pan Daniel
Odija pozostawił ślad w naszej kronice
bibliotecznej poprzez zapis:
,,Dziękuję za zaproszenie. Brusy są
bohaterem w jednej z moich powieści.
Spotkanie z dziećmi było wyjątkowe.
Roześmiane i rozmowne. W słoneczny dzień dziękuje Daniel Odija''
Lucyna Jutkiewicz
Bibliotekarz

W przedostatniej kolejce grająca
w lidze okręgowej drużyna seniorów
Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Narew” Choroszcz wygrała
z Klubem Sportowym Sokoły 2:1.
Niemniej wynik nie pozwala piłkarzom
na odpoczynek w ostatniej kolejce 13. miejsce nie jest komfortowe, lecz
piłkarze choroszczańskiego klubu
zapewniają, że niżej - czyli do strefy
spadkowej - nie spadną. „Narew”
Choroszcz podejmie w niedzielę 17
czerwca o 11:00 drużynę Rudni
Zabłudów, a odnosząca ostatnio
liczne sukcesy drużyna młodzików
zagra o 13:30 z COKiS Ciechanowiec.
Oba mecze na Stadionie Miejskim
w Choroszczy.
Po sześciu kolejkach w Lidze Gminnej
z dorobkiem 18 punktów prowadzi
Rajkom Choroszcz, na II miejscu z 16
punktami są Izbiszcze, a na trzecim –
z 14 punktami LZS Choroszcz. Beniaminek tego sezonu, Opmar, z 10
punktami zajmuje wysokie, czwarte
miejsce. Kolejny nowy zespół w lidze –
Pańki – z 7 punktami jest piąty.
Pomimo sukcesu w turnieju otwarcia
w rozgrywkach Lambada Choroszcz
ma tylko 6 punktów, na dalszych
miejscach plasują się Narew Żółtki
(4 pkt.), Zaczerlany (4 pkt.), Tornado
Klepacze (3 pkt.) i Barszczewo
(1 pkt.).
RS

Świetlica „Wesoły
Sportowiec” kibicuje
drużynie narodowej
08.06.2012 i 12.06.2012 dzieci
i młodzież spotkała się w świetlicy,
aby dopingować naszą drużynę
narodową w meczu z Grecją.
Wszyscy zaopatrzeni w emblematy
narodowe: flagi, sztandary, biało czerwone szaliki a na twarzach
wymalowane barwy naszego kraju,
pojawili się w świetlicy kilkanaście
minut przed 18.00.
Trudno jest opisać jaka atmosfera
panowała przed meczem, radość i
nadzieja na wygraną. Wybuch radości
nastąpił po golu naszej drużyny,
okrzyki wsparcia „Polska gola”! można
było słyszeć przez całą drugą połowę
meczu.
Strefa kibica w naszej świetlicy to
inicjatywa młodzieży i dzieci
uczestniczących w zajęciach .
Świetlica opiekuńczo – wychowawcza
propaguje sport i zasady dobrego
kibicowania.
Wszyscy chcieli wspólnie oglądać
mecze Euro 2012 zawłaszcza, że ta
wielka impreza organizowana jest
w naszym kraju.
Dzieci i młodzież nadal będzie gorąco
wspierać naszą drużynę oraz inne
reprezentacje.
Anna Kozłowska
Marzena Szumkowska

Trwa nabór do M-GKS „Narew” Choroszcz
Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew”
Choroszcz ogłasza nabór chłopców z rocznika
2002 i młodszych do drużyny piłkarskiej.
Zapisy na boisku „Orlik” na każdym treningu
u trenera drużyny p. Jacka Sieńko.
Najbliższe treningi odbędą się
15, 16 i 18 czerwca, początek o 17:00.
Zapraszamy!

Biblioteka Publiczna w Choroszczy
oraz Filie w Barszczewie i w Klepaczach
będą nieczynne do 18.06.2012
z powodu trwającej od 28.05.2012 kontroli
księgozbioru.

Spotkanie autorskie z Danielem Odiją
Jedenastego kwietnia 2012 roku
o 10.00 w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy rozpoczęło się
spotkanie autorskie w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Gościem spotkania był Daniel
Odija, polski pisarz, dziennikarz
i publicysta.
W spotkaniu uczestniczyli klubowicze
oraz młodzież z Gimnazjum w wraz z
opiekunami. W sumie na spotkanie
przybyło 50 osób.
Daniel Odija jest mieszkańcem
Słupska. Przez kilka lat pracował
w Słupskim oddziale Telewizji Polskiej.
Publikował w wielu periodykach
literackich. W roku 2010 ukazała się
najnowsza powieść autora ,,Kronika
umarłych''. Do jego dorobku zaliczamy
również „Ulica'', „Tartak'', „Szklana
huta'', „Niech to nie będzie sen''.`
„Tartak'' w roku 2004 znalazła się
wśród finalistów nagrody Nike.
Autor w swoich powieściach i opowiadaniach opisuje obraz podupadłych
miasteczek i popegeerowskich
wsiach.
Bohaterami są ludzie bezrobotni,
bezdomni, robotnicy, złodzieje,
oszuści, pijacy, którzy nie mają
określonego celu w życiu, a także
młodzi ludzie dopiero wkraczający
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury
zaprasza rzemieślników, handlowców i artystów
do udziału w imprezach lata:
XXIII Jarmarku Dominikańskim (05.08.2012)
oraz XIII Dniu Ogórka (02.09.2012).
Zgłoszenia na imprezy można składać:
- osobiście w siedzibie Centrum,
- telefonicznie, dzwoniąc na numer 85 719 14 31,
- pisząc na adres kultura@choroszcz.pl
- za pomocą tradycyjnej poczty:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

Kierownik Biblioteki
Elżbieta Wróblewska

Oddając stary telefon komórkowy,
pomożesz Towarzystwu Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach.
Pieniądze ze sprzedaży tego
rodzaju złomu zasilą budżet
Towarzystwa i pomogą w prowadzeniu działalności statutowej
na rzecz niewidomych dzieci.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury,
Biblioteka Publiczna w Choroszczy
oraz Koło Emerytów i Rencistów Nr 15
w Choroszczy włączyły się w akcję
charytatywną Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach i prowadzą zbiórkę niepotrzebnych,
używanych (nawet uszkodzonych)
telefonów komórkowych. Ważne, by
telefon miał baterię, należy natomiast
wyjąć kartę SIM. Pieniądze ze

w ł a s n e
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Biblioteka bardziej
cyfrowa
Biblioteka Publiczna w Choroszczy
wkracza w nową, cyfrową erę.
Czytelnicy mogą już teraz
skorzystać z nowego katalogu online.
Dotychczas w bazie dostępnej
w Internecie znajduje się 325 tytułów,
ale – jak udało się dowiedzieć
„Gazecie w Choroszczy” – ta liczba
będzie systematycznie wzrastać.
W przyszłości za pomocą systemu
M A K + b ę d z i e m o ż n a n i e ty l k o
sprawdzić, czy dana książka znajduje
się w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy, ale też tytuł zamówić
do wypożyczenia.
Warto dodać, że istniejąca obecnie
baza składa się z książek ostatnio
zakupionych – zatem jest
nieocenionym źródłem informacji dla
czytelników spragnionych kontaktu z
najświeższymi publikacjami.
Do katalogu można wejść
bezpośrednio ze strony Biblioteki
Publicznej w Choroszczy biblioteka.choroszcz.pl - bądź poprzez
zintegrowany elektroniczny system
biblioteczny MAK+ - www.makplus.pl.
WJC

M-GKS „Narew” Choroszcz

Prawdziwy sportowiec prowadzi
zdrowy styl życia
Pod tym hasłem na Orliku odbyły
się 22 maja i 5 czerwca br. spotkania
młodych sportowców z psychologiem – mgr Beatą Nowakowską,
która na co dzień pracuje w ośrodku
MONAR-u w Zaczerlanach.
Uczestnicy – w wieku od 13 do 30 lat
- nie tylko z zainteresowaniem
słuchali treści przygotowanej przez

panią psycholog, ale także
zadawali liczne pytania i żywo
dyskutowali o zasadach zdrowego
stylu życia.
Spotkania odbyły się w ramach cyklu
informacyjnego koordynowanego
przez Pełnomocnika Burmistrza ds.
profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień.
Red.

Komunikat ws. zasad korzystania
z boiska w Kolonii Gaj
Właściciele boiska w Koloni Gaj uprzejmie proszą osoby, które korzystają
z obiektu o pełną kulturę i nie pozostawianie śmieci rozrzuconych wokół
boiska i na nim. Prosimy również o nie niszczenie przygotowanego
pojemnika na śmieci (stalowej beczki). Przypominamy, iż wcześniejszy
pojemnik przygotowany przez właścicieli boiska został spalony po jednym
z meczów. Obiekt jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą grać w piłkę,
dlatego warto uszanować to, co jest prywatnym mieniem, a jest
udostępniane bezpłatnie na potrzeby społeczności lokalnej.
Życzymy miłego korzystania z obiektu w nowym sezonie piłkarskim!
Właściciele i osoby opiekujące się boiskiem w Kolonii Gaj
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Turniej Otwarcia Ligi Gminnej

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał doroczne stypendia
sportowe zawodnikom za osiągnięcia uzyskane w 2011 r. – wśród
wyróżnionych są mieszkańcy naszej gminy i zawodnicy występujący
w LUKS Badminton Choroszcz. W gronie uhonorowanym stypendium
w wysokości 2000 zł znalazło się dziewiętnastu sportowców, którzy
startowali w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej oraz
zdobyli medale Mistrzostw Polski seniorów, będąc w młodszej kategorii
wiekowej – znalazła się Anna Narel (LUKS Badminton Choroszcz) oraz
Dawid Rzemieniecki (MKS „Juvenia” Białystok). Natomiast w gronie 94
zawodników - zdobywców medali Mistrzostw Polski - nagrodzonych
stypendium w wysokości 1200 zł, znalazł się Piotr Wasiluk (do niedawna
LUKS Badminton Choroszcz, obecnie UKS Hubal Białystok).
Stypendysta w bieżącym sezonie również odnosi znaczne sukcesy - na
Międzynarodowym Turnieju Badmintona w Siguldzie (Łotwa) w grze
pojedynczej mężczyzn zajął pierwsze miejsce. Wspólnie z Łotyszem
Gureckisem (SBK/SSS) uplasował się na drugim miejscu w deblu mężczyzn
do lat 19. Natomiast w mikście duet Wasiluk – Głowacka uplasował się na
pierwszym miejscu.
„Gazeta w Choroszczy” gratuluje wszystkim stypendystom i życzy im
dalszych sukcesów!
Red.

Podlaska Liga
Badmintona
Po IV Turnieju Podlaskiej Ligi
Badmintona w klasyfikacji szkół
I miejsce – z dorobkiem 328 pkt –
zajmuje Publiczne Gimnazjum im.
Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Choroszczy, na II znalazło się
Publiczne Gimnazjum w Juchnowcu (182 pkt), a na III – Zespół
Szkół nr 6 w Białymstoku (40 pkt).
Wśród klubów najlepszy okazał
się Amator Juchnowiec – 816 pkt,
na II znalazł się LUKS Badminton
Choroszcz – 723 pkt, a na III SKB
Suwałki – 612 pkt.
Zawodnicy i zawodniczki z Choroszczy bardzo dobrze spisali się w
tegorocznej Podlaskiej Lidze Badmintona. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii U-19 chłopców
I miejsce zajmuje Piotr Skomin, a II
Dawid Kłosek. Wśród dziewcząt
w kategorii U-15 I miejsce zajęła
Maria Wasiluk, a w kategorii U-11
Agnieszka Garbowska. Chłopcy
z Choroszczy zdominowali kategorię U-15: I miejsce zdobył Damian
Garbowski, II – Kamil Krysiuk, a III
Dominik Kalisz; w kategorii U-13

wygrał Filip Roszkowski, a w kate-gorii
U-11 świetnie spisali się Dawid
Żmójdzin – I miejsce – oraz Alan
Worobiej – III miejsce. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom Ligi sportowej
postawy, a organizatorom znakomitego przygotowania cyklu imprez,
w których łącznie w ośmiu przytaczanych powyżej kategoriach wzięło
udział aż 165 młodych miłośników
badmintona.
Finałowy - V turniej zostanie
rozegrany w hali sportowej Zespołu
Szkół w Choroszczy w piątek
22 czerwca od 9:00 do 15:00.
WJC

Fot. W. Cymbalisty

Fot. z arch. P...Wasiluka

Stypendia sportowe

Sezon 2012 w Lidze Gminnej LZS
rozpoczęto barwnie, radośnie
w sportowym duchu! W rozegranym
w niedzielę 29 kwietnia na czterech
boiskach (Pańki, Kruszewo,
K o n o w a ł y, I z b i s z c z e ) Tu r n i e j u
Otwarcia wygrała Lambada
Choroszcz.
Drużyna zmierzyła się w finale
rozegranym w Pańkach z zespołem
Izbiszcz. Po regulaminowym czasie gry,
pomimo licznych prób umieszczenia
piłki w siatce, obie drużyny nie miały goli
na swoim koncie. O wyniku rozstrzygnęły rzuty karne i fenome-nalna
obrona bramkarza Lambady Marcina
Samojłowicza.
Ostatecznie Lambada wygrała 4:2
i Puchar Turnieju Otwarcia trafił w ręce
drużyny choroszczan w składzie:
M . . S a m o j ł o w i c z , P. Z a h o r e n k o ,
M.. Skwarko, D. Płoński, A. Snarski, M.
Kamieński, K. Kopiczko, R. Zachowicz,

K RA M I K G M I N N Y
SPRZEDAM
Sprzedam działkę w Choroszczy,
3250 m2, 85 zł/m2, tel. 513831727.
-----------------------------------------------Ogłoszenia do dziesięciu słów
zamieszczane są bezpłatnie.
Wydawca nie odpowiada za treść
ogłoszeń i może bez ponoszenia
jakiejkolwiek odpowiedzialności
z tego tytułu odmówić zamieszczania
ogłoszeń, jeżeli ich treść jest
sprzeczna z prawem, normami
etycznymi, dobrymi obyczajami bądź
z linią programową pisma.

I Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
Leżących w Dolinie Górnej Narwi
Szesnastego maja br. od
godziny 9:00 na
choroszczańskim Orliku
odbył się I Turniej Piłki
N o ż n e j S z k ó ł
P o d s t a w o w y c h
Leżących w Dolinie
Górnej Narwi. Wzięły
w nim udział drużyny ze
Szkół Podstawowych w
Choroszczy, Kruszewie,
Radulach, Surażu,
Tykocinie i w Złotorii.
Nic nie ostudziło zapału
młodych piłkarzy, nawe
deszcz, który nie ominął
turniejowych rozgrywek.
Każda z drużyn dbała o to,
by zaprezentować jak
najlepsze umiejętności
piłkarskie, grać zgodnie
z duchem fair play i - rzecz jasnaaby strzelić rywalom jak najwięcej
goli. Ostatecznie I miejsce zajęła
drużyna Szkoły Podstawowej
w Ty k o c i n i e , I I – S z k o ł a
Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy (na
zdjęciu), III – Szkoła Podstawowa
w Radulach, a IV – Szkoła
Podstawowa w Złotorii.

P. Skomin, T. Grynasz, P. Zagórski
(kapitan), C. Półkośnik, D. Garbowski,
S. Wasiluk, K. Wasiluk, D. Siegień,
M. Jaworowski (nagrodzony jako
najlepszy zawodnik imprezy) oraz K.
Wróbel.
Puchar i medale trzem najlepszym
drużynom wręczył Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz. Na podium na
drugim miejscu uplasowała się drużyna
Izbiszcz, na trzecim Rajkom a czwarte
zajął LZS Choroszcz.
Nagrody w Turnieju ufundowali: firma
Witraż z Łysek, Hotel Zejer
z Barszczewa oraz Urząd Miejski
w Choroszczy.
W sumie na czterech boiskach grały trzy
grupy, dziewięć drużyn, ponad setka
zawodników. Rozegrano piętnaście
spotkań, w trakcie których padło 48 goli
( w t y m 11 k a r n y c h ) , a c a ł o ś c i
towarzyszyły ogromne futbolowe
emocje – to tylko krótki bilans Turnieju

Otwarcia Sezonu Ligi Gminnej
Ludowych Zespołów Sportowych.
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce
I
II
III
IV
V/VI
VII/IX

Nazwa drużyny
Lambada Choroszcz
Izbiszcze
Rajkom
LZS Choroszcz
PańkiBarszczewo
Żółtki, Zaczerlany, Klepacze

Najlepsi strzelcy:
6 – Adamski (LZS Choroszcz)
4 – Siegień (Lambada Choroszcz)
Najlepszy bramkarz: Jarończyk
(Izbiszcze)
Najlepszy zawodnik: Jaworowski
(Lambada)
oprac. red. na podst. mat. org.

Mammografia
23 i 24 czerwca 2012
od 9:00 do 17:00
na Rynku 11 Listopada w Choroszczy
dyżurować będzie mammobus.
Z bezpłatnych badań mammograficznych będą mogły
skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, które w ostatnich
24 miesiącach nie korzystały z mammografii.
Aby skorzystać z badania należy zabrać ze sobą
dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz
dowód tożsamości z numerem PESEL, warto także
przynieść zdjęcie z poprzedniej mammografii.
Na badanie nie trzeba się rejestrować - wystarczy
przyjść.
Pozostałe panie będą mogły skorzystać z badania
odpłatnie.
Ponadto - również odpłatnie - w ramach profilaktyki
osteoporozy, prowadzona będzie densytometria, czyli
badanie gęstości kości.

Najlepszym strzelcem turnieju został
zdobywca 15 bramek – Kamil Huczko
( S P Ty k o c i n ) , n a j l e p s z y m
zawodnikiem – Michał Antonowicz (SP
Radule), a najlepszym bramkarzem
Jakub Garbowski (SP Choroszcz).
Gratulujemy wszystkim drużynom gry
w duchu fair play.
Turniej zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sieniewicza

w Choroszczy przy wsparciu Urzędu
Miejskiego w Choroszczy oraz MiejskoGminnego Centrum Kultury.
Przedsięwzięcie koordynował p. Wiesław
Stulgis. Uczestnicy turnieju, jak udało
dowiedzieć się „Gazecie...”, nie mogą się
doczekać następnych piłkarskich spotkań
z drużynami z Doliny Górnej Narwii, co jest
najlepszym podsumowaniem wydarzenia.
Red.

Dbaj o zdrowie
- pamiętaj o badaniach
profilaktycznych!

