
Zapoznaj się z naszą ofertą: www.arh.nieruchomosci.pl

R
E

K
L

A
M

Y

czerwiec 2013,   nr 133,   cena: 0 zł www.gazeta.choroszcz.pl - codziennie nowe artykuły 

Koncert Jana Pietrzaka - gwiazdy Dni Choroszczy

Organizatorami XXXII 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 Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika w Choroszczy

Współorganizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 
- Podlaska Izba Rolnicza
- Zespół Szkół w Choroszczy
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy
- Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy
- Koło Wędkarskie „Amur”
- Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew” Choroszcz
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Badminton” Choroszcz
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
- Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy

Dni Choroszczy hojnie wsparli sponsorzy:

Niedziela 23 czerwca, Błonia Jana Pawła II w Choroszczy, początek koncertu o 21:10. Zapraszamy!

ALIOR BANK - 
solidny partner 
w oszczędzaniu!

- więcej informacji 
na stronie 5.

18 czerwca 2013 /wtorek/
17:00 - 17:45 Prapremiera nowych wydawnictw filatelistycznych o Choroszczy Spotkanie Towarzystwa 
Przyjaciół Choroszczy (ul. H. Sienkiewicza 29, I p.)

18:00 Dzieci rodzicom – koncert młodych pianistów (Muzeum Wnętrz Pałacowych)

19 czerwca 2013 /środa/
9:00 - 15:00 – Turniej Finałowy Podlaskiej Ligi Badmintona o Puchar Burmistrza Choroszczy (Hala 
Sportowa Zespołu Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A)

18:30 Parafiada – Mecz Piłki Nożnej (Boisko w Kolonii Gaj 2)

21 czerwca 2013 /piątek/
9:00 - „Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają” – konkurs praw ucznia, dziecka, człowieka 
(Zespół Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A)

10:00 – II Turniej Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna – Choroszcz i Okolice” – faza finałowa 
(Zespół Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A)

16:00 II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej - Faza Grupowa (Orlik w Choroszczy)
/Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Urząd Miejski, KS Narew Choroszcz/

18:00 Wernisaż wystawy Krzysztof Łaźnego Mandala jednoczy świat (M-GCK, ul. H. Sienkiewicza 29)

22 Czerwca 2013 /sobota/
9:00 Rodzinny Turniej Wędkarstwa Spławikowego o Puchar Burmistrza Choroszczy (Kominowe Bajoro) – 
wadium 20 zł od rodziny płatne do 20.06.2013 w sklepie wędkarskim przy ul. Słonecznej

9:30 - 13:30 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – Finały (Orlik w Choroszczy)

11:00 - 20:00 – XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy (Hala 
Sportowa Zespołu Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A) – bilet wstępu 15 zł od osoby
 

23 czerwca 2013 /niedziela/ Błonia Jana Pawła II
13:15 - 15:00 Festyn rodzinny na Świętego Jana
– występ grupy Teatralinki z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy
- konkursy dla małych czytelników
- budowle zabawowe
- zbiórka starych komórek na rzecz dzieci z Lasek (KEiR nr 15)

19:30 – 20:50 Koncert Chóru Miejskiego pod dyr. Jerzego Tomzika
21:10 – Koncert Jana Pietrzaka – gwiazdy XXXII Dni Choroszczy
22:00 – Pokaz sztucznych ogni i zakończenie XXXII Dni Choroszczy
 

Patronat Honorowy nad XXXII Dniami Choroszczy 
sprawuje Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz

Wydarzenia towarzyszące:

18 czerwca 2013 /Wtorek/
17:00 – Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy 

20 czerwca 2013 /Czwartek/
13:00 Spotkanie Delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej w siedzibie Biura PIR z udziałem Prezesa Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i wyświęcenie Krzyża 
z 1913r. znajdującego się na posesji Podlaskiej Izby Rolniczej z udziałem Najprzewielebniejszego 
Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba (Porosły 36D)
 

22 czerwca 2013 /Sobota/
10:00 - 15:00 Profilaktyczne Badania Mammograficzne (Rynek 11 Listopada w Choroszczy)

24 czerwca 2013 /Poniedziałek/
10:00 - 15:00 - XXII Warsztaty ekologiczne „Natura – my” (Szkoła Filialna w Rogowie, Rogowo 64)

Zapraszamy do uczestnictwa w Dniach Choroszczy!
Patronem medialnym tegorocznych Dni Choroszczy jest „Gazeta w Choroszczy”

XXXII Dni Choroszczy
Moc rozrywki dla miasta i gminy!

Bank Spółdzielczy w Białymstoku 
Oddział w Choroszczy

Zakłady Mięsne Netter

KAM-BRUK 
Piotr Dziejma

Sklep Spożywczy 
Leszek RajczukZakład Energetyki Cieplnej, 

Wodociągów i Kanalizacji 
w Choroszczy

XIV Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy

sobota 22 czerwca od godz. 11:00

Przyjdź, zobacz, daj się oczarować tańcem!
Bilet wstępu 15 zł od osoby, dostępne jedynie w dniu imprezy. 

Na święto tańca towarzyskiego zaprasza
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
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Sesja Rady Miejskiej 
17.05.2013 w skrócie

Trwa remont alei Niepodległości
w Choroszczy

III Marsz z Polską Flagą w Choroszczy

W czwartek 2 maja 2013 nieco przed 19:00 z Rynku 11 Listopada wyruszył III Marsz z 
Polską Flagą. Ulice A. Mickiewicza, Powstania Styczniowego i H. Sienkiewicza wypełniły 
radosne hasła patriotyczne i zachęty do wzięcia udziału w wydarzeniu. Marsz, którego 
czoło stworzyli ułani z 110 Pułku Zapasowego z Klepacz stał się doskonałą okazją do 
zamanifestowania patriotyzmu i przez tych najmłodszych, i nieco starszych, a także 
przez seniorów.

Tym razem pogoda nie dopisała – kolumna weszła na Plac dra Zygmunta Brodowicza w 
strugach ciepłego majowego deszczu. Marsz zakończył się w gmachu Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury. Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, które wraz z M-CK 
zorganizowało wydarzenie, podziękował wszystkim za udział i przypomniał o genezie 
Marszu z Polską Flagą, o sensie patriotyzmu i wartości przekazywania następnym 
pokoleniom historycznej pamięci. Zespół Nervovoohoży przygotował koncert złożony z 
utworów o tematyce patriotycznej. Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami.
„Gazeta w Choroszczy” wspierała medialnie po raz trzeci Marsz z Polską Flagą. 

Cieszymy się, że wydarzenie z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników. 
Obok patriotów średniego i starszego pokolenia szli ramię w ramię uczennice i uczniowie 
choroszczańskich szkół. Pięknie patriotyzm promowali obecnością na Marsz z Polską Flagą 
pedagodzy i samorządowcy. Policja po raz kolejny profesjonalnie wsparła bezpieczny 
przemarsz. Dziękujemy też najmłodszym wolontariuszom, którzy pod kierunkiem p. 
Moniki Tekielskiej przygotowali dla maszerujących papierowe flagi po to, aby każdy 
uczestnik mógł śmiało pokazać przywiązanie i szacunek do narodowych barw. Dzięki akcji 
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała na domach i mieszkaniach przybyło 
narodowych flag. Warto zauważyć, że także choroszczański samorząd wspiera 
patriotyczne postawy i systematycznie zwiększa podczas świąt narodowych liczbę flag 
narodowych i gminnych wywieszanych w przestrzeni publicznej, co widać na każdej z 
najważniejszych ulic Choroszczy.

WJC

V Festiwal Pieśni Patriotycznej i 
Religijnej już za nami

Trzeciego maja – w Święto Konstytucji i Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski – w choroszczańskim kościele już po raz piąty odbył się Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej. Wydarzenie miało nieco zmienioną formułę i nazwę – 
organizatorzy (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana 
Męczennika oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury) zrezygnowali z prezentacji 
piosenek. Ponadto choroszczańskie chóry-gospodarze – tj. Chór Parafialny pod dyrekcją 
Łukasza Olechno i Chór Kameralny pod dyrekcją Małgorzaty Olechno – zamiast osobnej 
prezentacji przygotowały piękną oprawę muzyczną liturgii z udziałem pocztów 
sztandarowych. 

Po Mszy Św. rozpoczął się Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Gwiazdami 
tegorocznej edycji były: Chór Kameralny MediCoro pod dyrekcją prof. Bożenny 
Sawickiej oraz solistka Hanna Zajączkiewicz, której akompaniował Łukasz Olechno.

W pięknych murach odrestaurowanej świątyni mogliśmy usłyszeć wspaniałe wykonania 
pieśni takich, jak Panis Angelicus C. Francka, Ave verum corpus W. Byrda, Kto szuka Cię J. 
Świdra, utwory T. Maklakiewicza: Witaj majowo jutrzenko i Piękna nasza Polska cała oraz 
Rotę F. Nowowiejskiego. 

Piękny śpiew został nagrodzony długą owacją na stojąco. Warto dodać, że słuchacze 
bardzo ciepło przyjęli również perfekcyjne deklamacje laureatów III edycji konkursu 
recytatorskiego Słowo o Polsce. Młodzi recytatorzy nie ukrywali, że deklamowane wiersze 
żywo oddziałują na ich uczucia. Mamy nadzieję, że następne edycje Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej oraz konkursu recytatorskiego przyniosą choroszczańskim 
miłośnikom muzyki, śpiewu i literatury jeszcze wiele patriotycznych wzruszeń.
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W piątek 10 maja rozpoczął się długo oczekiwany remont alei Niepodległości 
w Choroszczy. Prace prowadzone przez przedsiębiorstwo BK-TRAS Roboty 
Drogowe s.j. z Hryniewicz według planu mają się zakończyć do 18 sierpnia, 
choć wiele zależy od warunków atmosferycznych. Koszt całkowity inwestycji 
to 2217244,59 zł – to kwota niższa o ok. 300 tys. zł od początkowo zakładanej. 
Wraz z ponad ośmiusetmetrowym odcinkiem alei odnowiona zostanie 
nawierzchnia skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza, wjazd do bloku nr 44 przy 
wspomnianej ulicy – ponadto położone zostaną nowe chodniki, powstanie 
kanalizacja deszczowa, a ścieżka rowerowa wzdłuż al. Niepodległości połączy 
centrum Choroszczy ze ścieżkami przy S 8. Będą także – na wniosek 
mieszkańców domów przy al. Niepodległości oraz przy ulicach Armii Krajowej, 
Sarosieka, Batalionów Chłopskich i Wojska Polskiego – położone przepusty 
kanalizacji sanitarnej umożliwiające w przyszłości rozbudowę sieci kanalizacji 
bez ingerowania w strukturę drogi powiatowej.

W numerze 129 pisaliśmy o genezie i wieloletnim przebiegu zabiegów radnego 
Tomasza Kraśnickiego i mieszkańców Osiedla nr 3 o remont alei. W następnych 
numerach pisaliśmy m.in. o decyzji Rady Miejskiej o wsparciu inwestycji 
dodatkową pulą. Urząd Miejski również czynił zabiegi, aby strona powiatowa, 
pomimo zapowiadającego się braku dofinansowania ze środków krajowych, 
rozpoczęła inwestycję. Konsensus został osiągnięty, czego efektem jest trwający 
remont.
Obecnie koszt remontu ponoszą po połowie gmina Choroszcz i powiat 
białostocki. Z nieoficjalnych źródeł „Gazeta w Choroszczy” dowiedziała się, że 
koszty samorządów będą mniejsze, bo inwestycja zostanie dofinansowana z 
budżetu krajowego w ramach programu budowy tzw. „schetynówek”. W kład z 
kasy państwa może maksymalnie wynieść 30% całkowitych kosztów inwestycji.
W związku z wnioskami radnych i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na 
majowej sesji Rady Miejskiej Burmistrz zadeklarował, że jeżeli w wyniku 
oględzin prowadzonych w trakcie przebudowy zostanie zauważony zły stan 
żeliwnego wodociągu, to Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji 
zajmie się jego wymianą. 
Po interwencji radnego Tomasza Kraśnickiego (na sesji Rady Miejskiej w piątek 
17 maja) wspartej skutecznie przez działania Urzędu Miejskiego 
uporządkowano sprawę przystanków, bo w połowie maja zapanował chaos 
komunikacyjny. Autobusy linii 103 jeździły jak chciały, krótsze ignorowały zakaz 
skrętu z ul. Sienkiewicza na plac dra Z. Brodowicza, a przegubowe robiły nawrót 
aż przy rondzie wjazdowym na S 8. To, rzecz jasna, musiałoby zaowocować 
wzrostem opłat za kursowanie linii. Każdy z obu okolicznych przystanków 
przesunięto o blisko 100 metrów w przeciwległe strony, co skutecznie 
uniemożliwiało pasażerom szybką zmianę przystanku i wejście do 
odpowiedniego autobusu.
Na domiar złego duża i wygodna wiata przystankowa nie mogła służyć cieniem 
pasażerom, a niemała ich część to osoby starsze i świeżo po rekonwalescencji. 
Trudną sytuację potęgował brak pełnej informacji od przewoźnika i wykonawcy 
robót. O tym chaosie pisaliśmy w wydaniu internetowym 16 maja w artykule 
„Remont alei Niepodległości i przystankowe zamieszanie”. Skutkiem 
niefortunnej zmiany pasażerowie nie wiedzieli, na którym przystanku mają 
wsiadać, by dojechać do Białegostoku, a na którym, by dojechać w stronę Rynku 
11 Listopada w Choroszczy i dalej do cmentarza. Na szczęście przystanki szybko 
wróciły na dawne miejsce, a sytuacja do normy.
To oczywiście był tylko przedsmak trudności, z jakimi mieszkańcy będą musieli 
sobie radzić podczas remontu al. Niepodległości. Zerwana utwardzona 
nawierzchnia, wystające studzienki kanalizacyjne, ograniczenia prędkości i 
obecność na drodze ekip drogowców nie ułatwiają przejazdu – niemniej to tylko 
przejściowe niedogodności.
Na progu jesieni jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Choroszczy, 
główny wjazd na drogę krajową S 8 powinien być już gotowy. Z alei bezpiecznie 
będą mogli korzystać rowerzyści, dla których zostanie wybudowana ścieżka. 
Piesi natomiast nie będą musieli kluczyć między rowami na poboczu a dziurami 
na krawędzi jezdni – chodniki będą na całej długości drogi. A kierowcy 
podróżujący po Choroszczy zdecydowanie rzadziej będą mieli problemy z 
zawieszeniem swych aut. Zatem czekajmy końca remontu!
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Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
to podległa wojewodzie struktura pełniąca 
całodobowy dyżuru w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. 
W C Z K współdziała z  centrami zarządzania 
kryzysowego organów administracji publicznej. 
Pełni nadzór nad funkcjonowaniem systemu 
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności. Współpracuje z podmiotami 
realizującymi monitoring środowiska – np. stan 
zagrożenia pożarowego lasów. Centrum współdziała 
również z podmiotami prowadzącymi akcje 
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne – dzięki 
czemu w przypadku dużych zdarzeń, np. wypadków 
pociągów, jest przygotowana jednostka zarządzająca 
całym przebiegiem działań ratunkowych. Oczywiście 
wszystkie działania centrum są dokumentowane a 
stały dyżur WCZK podwyższ gotowość obronną 
państwa.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy Centrum mogą 
w sytuacji zagrożenia szybko i sprawnie powiadomić 
podległe jednostki czy włączyć syreny alarmowe w 
kilkudziesięciu punktach w całym województwie – w 
tym w Choroszczy oraz innych miastach aglomeracji 
białostockiej (zob. zdjęcie). Oczywiście na co dzień 
rzadko zdajemy sobie sprawę, że jest specjalna 

Radni na sesji w Remizie OSP w Choroszczy przy 
ul. Dominikańskiej 22 w piątek 17 maja 2013 r. 
przyjęli następujące akty prawne:

1) Uchwała Nr XVII/169/2013 - w sprawie zmian 
w budżecie na 2013 rok. Tu przesunięto m.in. 
środki na zakup samochodu dla OSP Złotoria z 
powrotem na przedłużenie kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zastawie I.  Gmina ponownie będzie 
przystępować do starań o nowych samochód w 
przyszłym roku, ponieważ w roku bieżącym brak 
było dostatecznej ilości środków zewnętrznych 
możliwych do pozyskania.
2) Uchwała Nr XVII/170/2013 - w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań.
3) Uchwała Nr XVII/171/2013 - w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
f inansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
4) Uchwała Nr XVII/172/2013 - w sprawie 
udz ie len ia  absolutor ium Burmistrzowi 
Choroszczy.
5) Uchwała Nr XVII/173/2013 - w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Białostockiemu w zakresie przeprowadzenia 
badań przesiewowych mult imedialnym 
p ro g ra m e m  , ,  W I D Z Ę  I  S Ł Y S Z Ę ' '  o ra z 
przygotowanie wstępnych kwalifikacji do 
korekcj i  wad postawy z  odpowiednimi 
zaleceniami. Przypomnijmy, że program został 
pozytywnie przyjęty przez rodziców dzieci i 
pedagogów, wpłynął też na zmianę trybu 
kształcenia i  zwiększenie i lości ćwiczeń 
korekcyjnych na zajęciach w-f w części placówek.
6) Uchwała Nr XVII/174/2013 - w sprawie zasad i 
t r y b u  p r ze p r o w a d ze n i a  ko n s u l t a c j i  z 
mieszkańcami gminy Choroszcz w przedmiocie 
zmiany granic gminy Choroszcz.
7) Uchwała Nr XVII/175/2013 - w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz.
8) Uchwała Nr XVII/176/2013 - w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz.
9) Uchwała Nr XVII/177/2013 - w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz.
10) Uchwała Nr XVII/178/2013 - w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz.
11) Uchwała Nr XVII/179/2013 - w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Choroszcz.
Ogółem zmieniono przeznaczenie gruntów o 
powierzchni 43,20 hektarów. W ramach zmian 
zwiększono obszar przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w Choroszczy, 
Kruszewie, Złotorii i w Żółtkach. Zwiększono 
teren pod zabudowę zagrodową w Barszczewie. 
W Rogówku wyznaczono teren pod kopalnię 
kruszywa, a w miejscowościach Dzikie i Złotoria 
przeznaczono nowe obszary pod zabudowę 
produkcyjno-usługową. Największy obszar 
zmienił przeznaczenie w Choroszczy, gdzie 
wyznaczono teren nad Horodnianką między 
terenami przyległymi do ul. Białostockiej a 
Zastawiem na budowę zbiornika retencyjnego i 
nowe drogi. Przebieg inwestycji będzie zależał od 
tego, ile środków radni przeznaczą w następnych 
budżetach na to zadanie.
12) Uchwała Nr XVII/180/2013 - w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 
gospodarki nieruchomościami należącymi do 
zasobu gminy Choroszcz.
Z tekstami wszystkich uchwał można się 
zapoznać na stronie internetowej gminnego 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Zebrał i oprac. WJC

ABC bezpieczeństwa w XXI wieku: czym jest 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego?

instytucja monitorująca wiele czynników, aby zapewnić bezpieczeństwo a w 
razie zagrożenia szybką i skuteczną pomoc. 
Niemniej, gdy usłyszymy w radiu czy w zobaczymy w cyfrowej telewizji 
komunikat o zagrożeniu hydrologicznym lub meteorologicznym, pamiętajmy, 
że to właśnie dzięki Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego 
uzyskujemy te ważne dla naszego bezpieczeństwa informacje.

Red.
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wymagają zainwestowania w infrastrukturę a to ściągnie na te 
atrakcyjne tereny, zwłaszcza bezpośrednio położone przy drodze, 
nowych inwestorów, co poskutkuje nowo powstałymi miejscami pracy. 
Tereny te muszą być dobrze zarządzane, bo potencjał tego obszaru jest 
marnotrawiony z każdym mijającym rokiem – dodaje sołtys 
miejscowości, której część mieszkańców zablokowała kilka lat temu 
powstanie ogromnej fabryki i centrum logistycznego jednej 
z najbardziej znanych firma z branży meblowej, a tym samym postawiła 
veto dla będącej pokłosiem tej inwestycji przyśpieszonej urbanizacji.

Znaczna część mieszkańców Krupnik, wiąże swoją przyszłość z gminą 
Choroszcz i nie chce zmiany granic gminy. Nie po to wyprowadzaliśmy 
się z Białegostoku, aby teraz z powrotem do niego wrócić, i do tego 
wszystkiego, przed czym chcieliśmy uciec na atrakcyjne przedmieście – 
powiedzieli „Gazecie…” sygnatariusze listu wystosowanego do 
choroskiego magistratu w lipcu 2012. W przypadku, gdyby nie było 
możliwości wyodrębnienia i pozostawienia w obecnych granicach 
administracyjnych obszaru po stronie szosy kruszewskiej od strony 
Klepacz, mieszkańcy apelują o przyłączenie terenu do tejże wsi. Jak 
udało się dowiedzieć naszej redakcji, wniosek podpisało aż 172 
mieszkańców z ponad 90 gospodarstw domowych, czyli 60% wszystkich 
zamieszkałych na wskazanym terenie. Owi mieszkańcy Krupnik są 
zdeterminowani do udziału w konsultacjach.

Również choroski magistrat zachęca do udziału wszystkich 
uprawnionych – ankiety mogą rozprowadzać sołtysi, radni, członkowie 
zarządów osiedli – druki ankiet są też dostępne na portalu 
CHOROSZCZ.PL. Ponadto ankiety wraz z ulotkami zostały dołączone 
jako wkład typu „insert” do 133 numeru „Gazety w Choroszczy”. 
Wszystko po to – jak zaznacza Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, 
aby cała wspólnota samorządowa mogła decydować w sprawie, której 
skutki będą odczuwane przez całe społeczeństwo stanowiące 
w obecnym kształcie choroszczańską gminę.

Choroszczański magistrat informuje poprzez ulotkę o skutkach, jakie 
wywoła zmiana granic gminy. Ulotka jest dość lakoniczna, dlatego 
„Gazeta…” zwróciła się z prośbą o szerszą wypowiedź. Odłączenie 
czterech miejscowości zmniejszy dochody o około 1/5, co może zagrozić 
realizowaniu narzuconych przez ustawy obowiązków publicznych. 
Dotkliwe będzie również zmniejszenie ilości terenów inwestycyjnych, 
co ważne – są to obszary dobrze wypromowane. Tymczasem w gminie 
większość stanowią tereny rolne, które, jak podkreśla Burmistrz 
Choroszczy Jerzy Ułanowicz, nie generują dużych wpływów do budżetu, 
a wymagają stałych i wysokich wydatków typu utrzymanie bieżące dróg 
czy utrzymanie szkół i dowóz do nich dzieci. Burmistrz zaznacza, że 
najdotkliwsza dla gminnej wspólnoty samorządowej byłaby jednak 
strata aż 12,6 % obecnej liczby mieszkańców, bo największym skarbem 
gminy są jej mieszkańcy, to oni tworzą jej niepowtarzalny kształt, oni 
wypracowują nowe rozwiązania i wspólnie budują świat, w którym 
będą żyły nowe pokolenia.

Choroszczański magistrat poprzez ulotkę przekonuje, że mieszkańcy 
Łysek, Krupnik, Porosłów i Porósłów-Kolonii wskutek przyłączenia się do 
Białegostoku będą narażeni na szereg niedogodności. Jedną z nich 
będzie pogorszenie się stanu utrzymania dróg, zwłaszcza w zimie. 
Prozaiczną, choć na pewną dość długotrwałą będzie procedura 
wymiany dokumentów i składania do poszczególnych instytucji (np. 
banków) adnotacji o ich wymianie. 

Kłopotliwe będą też zmiany w księgach wieczystych. Wzrosną podatki 
od nieruchomości: podatek od gruntów w Białymstoku jest droższy o 15 

2gr za 1 m . Za metr kwadratowy mieszkania w Białymstoku w bieżącym 
roku podatek jest droższy o 19 gr, a od powierzchni związanych 
z działalnością gospodarczą białostoczanie płacą 2,7 zł więcej niż 
mieszkańcy gminy Choroszcz. Gwoli ścisłości należy dodać, że spora 
część podatków od środków transportowych w Białymstoku jest niższa 
niż w Choroszczy. Warto też wspomnieć, dla pełnego oglądu sprawy, że 
obecnie przedsiębiorstwa i mieszkańcy z terenów czterech sołectw 
mogą ubiegać się o środki unijne przeznaczone także dla obszarów 
w ramach wyrównywania potencjałów między obszarami miejskimi UE 
a terenami wiejskimi.

Wracając do ulotki, warto przytoczyć jeszcze jeden argument 
choroszczańskiego magistratu. Mieszkańcy czterech miejscowości 
w przypadku przyłączenia się do Białegostoku nie będą mogli korzystać 
z planu zagospodarowania przestrzennego do czasu uchwalenia 
nowego planu przez białostockich radnych. Może to utrudniać w okresie 
przejściowym, gdy tereny znajdą się w granicach Białegostoku, a nie 
dostaną jeszcze nowego planu, sprzedaż działek po cenach obecnych 
czy wyższych. Dodatkowo może utrudnić inwestorom realizację ich 
przedsięwzięć na nowo nabytych terenach. Nie jest przesądzone, że 
białostoccy radni skopiują bieżące, przyciągające inwestycje 
rozwiązania planu zagospodarowania przestrzennego. Mogą – tak jak 

w przypadku przyłączonych w 2006 r. Dojlid Górnych – zmienić 
przeznaczenie wielu obszarów dziś funkcjonujących jako tereny pod 
zabudowę czy przemysł na tereny zielone.

Przyłączyć, odłączyć a może 
restrukturyzować?

Jednym z „ubocznych” efektów debaty o losie Krupnik, Łysek i obojga 
Porosłów są pytania o kształcie polskich aglomeracji i samego podziału 
terytorialnego: 

Jak w obecnym systemie ma wyglądać efektywna współpraca małych 
i średnich gmin z dużymi miastami na prawach powiatu, jeżeli cały czas 
występuje zagrożenie „przechwycenia” przedmieść – obszarów 
najdynamiczniej rozwijających się w całych aglomeracjach? 

Czy wyodrębnianie ze spójnego historycznie i społecznie obszaru 
Białostocczyzny dwóch powiatów – grodzkiego i ziemskiego – miało 
pozytywny skutek dla obu samorządów, czy raczej spowodowało 
szybszy, „wyspowy” rozwój tego pierwszego i trudności z samo-
określeniem się tego drugiego? Na dodatek powiatu pozbawionego 
miasta „stołecznego” – tym samym tego, które odbierałoby impuls 
rozwojowy i byłoby wizytówką przyśpieszenia całego obszaru 15 gmin.

Oczywiście różne warianty w Polsce były już wypróbowane i nie istnieją 
rozwiązania idealne – np. Wałbrzych od 2003 do końca 2012 
funkcjonował w ramach powiatu ziemskiego wałbrzyskiego, by 
z początkiem tego roku zaistnieć z powrotem jako miasto na prawach 
powiatu. Być może wariant warszawski stanie się w przyszłości 
modelem sprawnego funkcjonowania aglomeracji, bo dlaczego powiat 
miejski miałby się składać z fizycznie bardzo ograniczonego obszaru 
tylko jednej gminy, a mieszkańcy miasta mieliby być obsługiwani tylko 
w urzędach – molochach?

Waga inwestycji
Zanim doczekamy odpowiedzi na powyższe pytania, zwróćmy uwagę na 
istotny pozytyw, jaki jest efektem trwającej już trzeci rok dyskusji o losie 
czterech miejscowości. Ze świecą szukać dziś trzeba radnego 
z choroszczańskiej Rady Miejskiej, który negowałby potrzebę inwestycji 
w Łyskach, Krupnikach czy Porosłach. Rozpoczęta w bieżącym roku przez 
Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji budowa kanalizacji 
sanitarnej w Porosłach daje zielone światło kolejnym inwestycjom. 
W następnej kolejności do sieci kanalizacyjnej będą mogły być 
przyłączone sąsiednie miejscowości, a droga powiatowa na odcinku 
Porosły – Krupniki może wreszcie doczeka się solidnej przebudowy ze 
ścieżką rowerową i chodnikami w pakiecie. Na sesji 17 maja tego roku 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida po raz kolejny 
zachęcał lokalnych liderów do informowania o potrzebach 
inwestycyjnych poszczególnych miejscowości i wspólnego działania na 
rzecz ich realizacji – przypomnijmy, że dyżury Przewodniczącego 
odbywają się w środy robocze od 7:30 do 11:30 w Urzędzie Miejskim 
w pokoju nr 19.

Choroski magistrat, jak udało dowiedzieć się „Gazecie…”, przygotowuje 
się do intensywnego wykorzystania środków unijnych na lata 2014-
2020, białostocki urząd również wiąże duże nadzieje ze środkami 
unijnymi. W Choroszczy w ramach przygotowań do zwiększonej 
absorpcji środków zewnętrznych do roku 2014 ma zmaleć wskaźnik 
zadłużenia gminy (bez wyłączeń) z 33,7% do nieco ponad 29% (na podst. 
WPF na lata 2013-2016, zob. UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY 
MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 17 maja 2013 r.). W tym czasie 
Białystok w Wieloletniej Prognozy Finansowej (zob. UCHWAŁA NR 
XLIV/511/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 kwietnia 2013 r. na 
lata 2013 – 2036) przewiduje wzrost tego wskaźnika do aż 49,69%. 
Przewidywana kwota długu na koniec tego roku ma w Białymstoku 
sięgnąć 770 477 962 zł, co daje ok. 2600 zł długu na każdego mieszkańca 
miasta. Choroszczańska gmina ma mieć w tym samym czasie dług na 
poziomie 11 815 506 zł, co daje zadłużenie na mieszkańca w wysokości 
ok. 840 zł. Dziś trudno prognozować któremu z samorządów lepiej 
powiedzie się inwestowanie w najbliższych latach, niemniej kwoty 
długu dobrze znać, bo wiedza o samorządzie i jego finansach jest 
jednym z filarów nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Innym, jeszcze ważniejszym filarem i społeczeństwa obywatelskiego, 
i sprawnie działającej demokracji, jest udział w głosowaniach 
i ankietach samorządowych. Drodzy Czytelnicy, to, jak Wasza mała 
ojczyzna będzie wyglądać, zależy od Was i od tego, czy weźmiecie 
udział w ankiecie. Bądźcie aktywni, decydujcie!

Wojciech Jan Cymbalisty

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Choroszcz, polegającej na wyłączeniu z jej obszaru miejscowości: Krupniki – wieś, Łyski – wieś, Porosły – wieś, Porosły-Kolonia – wieś i włączenia tego 
obszaru do Miasta Białegostoku?” – na to pytanie mieszkańcy całej gminy będą mogli odpowiedzieć za pomocą ankiety konsultacyjnej od poniedziałku 24 czerwca do piątku 5 lipca .

Aby głos był poprawny, należy zaznaczyć znakiem „X” jedną z trzech 
kratek obok następujących odpowiedzi: „Jestem za”, Jestem przeciw” 
oraz „Wstrzymuję się”.  Ankieta powinna być podpisana 
w odpowiednim polu przez osobę glosującą, ponadto – by głos był 
ważny - musi zostać podany adres zamieszkania oraz numer PESEL lub 
numer dowodu osobistego. Na głosy czekać będą urny w Urzędzie 
Miejskim w Choroszczy, Zespole Szkół w Choroszczy, Szkołach 
Podstawowych w Złotorii, Kruszewie i Rogowie, w bibliotece filialnej 
w Klepaczach oraz w filiach Przedszkola Samorządowego 
w Barszczewie i w Łyskach.

Wyniki ankiety będą brane pod uwagę przez Radę Miejską 
w konstruowaniu opinii - odpowiedzi na wniosek białostockich radnych, 
którzy przed ponad rokiem wyrazili wolę poszerzenia granic 
Białegostoku o cztery wymienione powyżej sołectwa. 

Przegląd głosów za i przeciw
Przed rok iem konsultac je  w sprawie  poszerzenia  granic 
przeprowadzono w Białymstoku. Ankieta cieszyła się znikomą 
popularnością – wzięło w niej udział zaledwie 584 osoby – tj. około 2,5 
promila z 228 672 uprawnionych do głosowania pełnoletnich 
mieszkańców stolicy Podlasia. Za poszerzeniem głosowało 359 osób, 
przeciw 130, wstrzymało się 4 mieszkańców, a aż 91 głosów było 
nieważnych. To niejedna opieszałość białostockiej strony – pierwsza 
uchwała podjęta 27 lutego 2012 nie spełniała kryteriów, dzięki którym 
mogła zyskać ważność, druga – podjęta 28 maja ubiegłego roku była już 
ważna, ale zapytanie do Rady Miejskiej w Choroszczy wpłynęło 
rekordowo późno.

Tajemnicą poliszynela był negatywny stosunek Prezydenta Białegostoku 
do przyłączenia obszaru czterech sołectw. W ubiegłym roku Tadeusz 
Truskolaski określał te przedsięwzięcie jako niekorzystne pod względem 
ekonomicznym i z perspektywy rozwoju miasta – zwłaszcza wobec 
przyjętej „Strategii rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 
plus”. Zaznaczał, że niezakładane dotąd wydatki mogą spowolnić rozwój 
Białegostoku, dlatego proces powiększenia miasta byłby dużym 
wyzwaniem  i da Białegostoku, i dla białostockich radnych. Obecnie 
białostocki magistrat przygotował wstępną koncepcję na przebudowę 
węzła przy S8, dzięki czemu wjazd i wyjazd z Białegostoku na 
ekspresówkę ma być bezkolizyjny. Jak podaje oficjalny portal miejski 
BIALYSTOK.PL szacowany koszt inwestycji, którą ma realizować 
wspólnie Miasto Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to 85 mln 
zł, a termin jej realizacji to lata 2016-2018. Białystok będzie się starał o 
dofinansowania inwestycji z nowej unijnej perspektywy na lata 2014-
2020. Dziś trudno wyrokować czy wsparcie unijne rzeczywiście zostanie 
przyznane – na realizację z dofinansowaniem UE w najbliższych latach 
będzie czekać wiele odcinków dróg.

Dariusz Koda, sołtys miejscowości Porosły-Kolonia i jeden z liderów 
ruchu na rzecz przyłączenia czterech sołectw do Białegostoku na 
majowej sesji choroskiej Rady Miejskiej nie ukrywał, że zdecydowanie 
większe prawdopodobieństwo inwestycji dostrzega ze strony 
białostockiego magistratu. W obrębie gminy Choroszcz nasze 
miejscowości nie mają praktycznie żadnych szans na rozwój. Składając 
nasz wniosek odłączenia od Choroszczy, liczyliśmy na jakiekolwiek 
działania ze strony zarządzających gminą, przynajmniej pokazujące, że 
zależy gminie na utrzymaniu naszych miejscowości. Chciałbym tu 
przypomnieć, że na naszych terenach pomimo, że położone są 
praktycznie w obrębie Białegostoku, nie mamy nawet kanalizacji. 
Działania ograniczyły się jednak tylko do „straszenia” mieszkańców 
skutkami odłączenia. Nie zaliczyłbym do działań inwestycyjnych planu 
związanego z kanalizacją wsi Porosły, w moim odczuciu było to 
chaotyczne posunięcie, raczej nie do końca przemyślane pod względem 
strategicznym – powiedział „Gazecie w Choroszczy” Dariusz Koda, 
sołtys wsi Porosły Kolonia oraz jeden z liderów ruchu na rzecz 
przyłączenia miejscowości do Białegostoku. Dodajmy na marginesie, że 
gmina Choroszcz w pierwszej dekadzie bieżącego wieku przygotowała 
bardzo ambitny plan kanalizacji czterech miejscowości wyceniany na 
około 20 mln zł – projekt upadł w 2007 roku, gdyż po zmianie rządu 
inwestycja nie mogła liczyć na dofinansowanie z państwowego budżetu.

Inwestycje jakich, zdaniem Dariusza Kody, oczekuje lokalne 
społeczeństwo to: kanalizacja, odwodnienie terenu i drogi na miarę 
przynajmniej XX wieku, jeśli już nie XXI. Należy tu nadmienić że 
w okresie wiosennym nasze drogi są w stanie ledwo przejezdnym. Pan 
Dariusz zaznacza, że w konsultacjach, powinni wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy gminy: To procedura, która swoimi skutkami dotknie 
każdego bez wyjątku mieszkańca. W perspektywie kilku letniej mogą to 
być skutki dotkliwe, natomiast w perspektywie długoterminowej może 
przynieść bardzo pozytywne skutki ekonomiczne nawet dla tych 
mieszkańców którzy pozostaną w obrębie Choroszczy.  Tereny te 

Przetarg na na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy 
Choroszcz wygrała białostocka ASTWA. Firma półroczną usługę wraz z 
dostarczeniem pojemników wyceniła na 750 tys. zł – była to najtańsza 
oferta, a kryterium przetargowym była właśnie cena. Zapytaliśmy 
Mirosława Zalewskiego Zastępcę Burmistrza Choroszczy, czy 
w związku z wynikiem przetargu obniżka stawek jest planowana.

Tak, zaproponujemy obniżkę stawek opłat za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych, jednakże nie może nastąpić to, ani 
„automatycznie”, ani już teraz – zaznacza Zastępca Burmistrza, dodaje 
również przyczynę, dla której nie może to być proces natychmiastowy - 
stawki aktualne kalkulowane były m.in. na podstawie liczby 
mieszkańców wynikającej z ewidencji ludności. Nie znamy natomiast 
liczby mieszkańców i struktury gospodarstw, jaka wyłoni się ze złożonych 
deklaracji, ponieważ proces wprowadzania ich do systemu nie został 
jeszcze zakończony. Dopiero oparcie się na danych z deklaracji pozwoli 
na precyzyjne skalkulowanie stawek i pełne zbilansowanie systemu.

Zapytaliśmy Mirosława Zalewskiego o to, czy zmiana stawek będzie się 
wiązała z ponownym składaniem deklaracji i kiedy mogłaby nastąpić. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział:

Niestety, ustalenie nowych stawek wymagać będzie ponownego 

„Gazeta w Choroszczy” na tropie rewolucji śmieciowej: w 2014 odbiór śmieci może być tańszy

Konsultacje ws. zmiany granic gminy – ważna sprawa dla wszystkich

złożenia deklaracji. Z uwagi na to, że podjęcie stosownych uchwał, a 
następnie konieczność ich opublikowania w wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym  wymaga czasu, najprawdopodobniej nowe stawki będą 
mogły wejść w życie dopiero od 01.01.2014 roku. Niemniej jednak 
chciałbym zapewnić, że mieszkańcy, na tym nie stracą, bowiem 
„nadpłata” z roku 2013 zostanie uwzględniona w stawkach na rok 2014. 

Dodajmy, że do zmiany stawek nie jest jeszcze blisko, bo najpierw cały 
nowy system zbiórki odpadów komunalnych musi zacząć działać – do 1 
lipca już coraz bliżej. Dotychczas wciąż czekamy na odpowiedź ASTWY, 
kiedy dostarczy mieszkańcom gminy pojemniki, worki i poda terminy 
zbiórek oraz lokalizację i dyżury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
Przedsiębiorstwo zapewnia, że ma się to stać wkrótce, choć ogrom 

logistyczny zadania jest znaczny. Niezwłocznie poinformujemy 
Czytelników na stronie gazeta.choroszcz.pl o odpowiedzi ASTWY – 
opublikujemy ją także w numerze, który ukaże się w drugiej połowie 
lipca.

Póki co, wygląda na to, że między ostatnim odbiorem śmieci przez 
stare firmy, a dostarczeniem nowych pojemników i worków, śmieci 
należy segregować do własnych worków. I tak zamiast szumnie 
ogłaszanej „rewolucji śmieciowej” rząd i parlamentarzyści 
zafundowali żenadę i kłopot mieszkańcom, a kolejny obowiązek 
samorządom. „Gazeta w Choroszczy” będzie informować o rozwoju 
sytuacji.

Red.

Pozwól tysiącom czytelników 
poznać Twoją firmę

- kup reklamę w „Gazecie w Choroszczy”.
Tej wiosny trwa promocja na pakiety reklamowe.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji:
tel./fax 85 7191431, e-mail: gazeta@choroszcz.pl

R
E

K
L

A
M

A

Wejdź na naszą stronę 
internetową: 

gazeta.choroszcz.pl
- znajdziesz tam najświeższe 

informacje, obszerne 
fotorelacje i wiele przydatnych 

linków
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Biuro Projektu Odnawialna energia słoneczna sposobem na 
poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz 
real izowanego przez Gminę Choroszcz w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego w Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej 
infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: 
słoneczna) informuje, że projekt montażu zestawów płaskich 
kolektorów słonecznych w 380. gospodarstwach domowych 
wchodzi w fazę realizacji.

Biuro Projektu rozesłało do uczestników projektu zaproszenia 
do udziału w jednym z czterech zebrań poświęconych 
realizowanemu przedsięwzięciu. W pismach określono czas i 
miejsce spotkania (indywidualnie dla każdego uczestnika 
projektu) i przydział do jednej z grup. Spotkania organizacyjne 
wszystkich grup odbyły się w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 w dniach 14-
16 czerwca br.

Biorący udział w projekcie mieszkańcy otrzymali wezwanie do 
zapłaty udziału własnego w wysokości 20% wartości 
instalowanego zestawu. Wpłaty można dokonać w jednej lub 
w dwóch równych ratach. Pierwsza rata powinna wpłynąć do 
19 lipca 2013 r. Wpłaty drugiej raty należy dokonać do 30 
sierpnia 2013 r. W przypadku jednorazowej wpłaty należy ją 
uiścić już w pierwszym terminie (do 19.07.2013). Brak wpłat 
będzie oznaczał rezygnację z udziału w projekcie. Wpłat 
należy dokonać na konto bieżące Urzędu Miejskiego w 
Choroszczy: 11 1140 1775 0000 2536 8700 1001 lub w kasie 
Urzędu.

W ramach projektu założono montaż jednego z trzech typów 
zestawów kolektorów słonecznych płaskich w gospodarstwach 
domowych uczestników projektu. Szczegóły instalowanych 
zestawów zostaną szczegółowo określone po rozstrzygnięciu 
przetargu i wyłonieniu wykonawcy projektu. Montaż 
kolektorów słonecznych nastąpi w latach 2013-2014.

Uczestnicy projektu otrzymali skorygowane umowy użyczenia 
i umowy udziału, w których dokonano rozłożenia płatności na 

dwie raty i wydłużono terminy wpłat. W umowach 
szczegółowo określono elementy wchodzące w skład 
zestawu kolektorów słonecznych i zakres robót związanych z 
montażem (kwalifikowanych w ramach projektu).

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można 
uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Miejski w Choroszczy, 
ul. Dominikańska 2, pokój nr 4) lub pod numerem telefonu: 
85 7132236, 694502033.

UMZabezpiecz swój rower! - także na Komisariacie Policji w Choroszczy
Sezon rowerowy trwa, wiele osób podróżuje jednośladami, a czas ten 
niestety wykorzystują niekiedy i złodzieje. Jednoślady giną zwykle 
spod sklepów, klatek schodowych, z posesji lub niezamkniętych 
pomieszczeń. Zdarza się również, że złodzieje włamują się do piwnicy 
czy garażu, gdzie rowery są przechowywane. Często jednoślady nie są 
dobrze zabezpieczone. Aby ustrzec się takich nieprzyjemnych sytuacji 
należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą.

Niestety, nie istnieje stuprocentowe zabezpieczenie przed jego utratą. 
Złodziej, nawet nie kradnąc całego roweru, może łatwo przywłaszczyć 
sobie jego element np. koło czy siodełko. Doświadczenie pokazuje 
jednak, że można w dużym stopniu ograniczyć ryzyko kradzieży, 
zachowując się rozsądnie i odpowiedzialnie. W związku z tym, 
białostoccy policjanci prowadza szereg działań profilaktyczno-
edukacyjnych ukierunkowanych na tego typu zdarzenia. 
Przeprowadzanych jest szereg prelekcji wśród młodzieży i spotkań ze 
społeczeństwem, na których to policjanci informują o sposobach 
zabezpieczenia mienia w tym także rowerów. Tematyka takich spotkań 
podzielona jest przeważnie na niżej opisane działy:

Czego nie wolno robić:

· zostawiać, choćby na chwilę, niezabezpieczonego, gotowego do 
drogi roweru w miejscach publicznych (przed sklepem, na ulicy, itp.)
· zostawiać rowerów na klatkach schodowych;
· trzymać niezabezpieczonych rowerów w piwnicy, suszarni czy 
innych pomieszczeniach gospodarczych.

Należy również pamiętać, że nie ma zapięć nie do 
pokonania. Jednak można w znacznym stopniu 
utrudnić kradzież a nawet do niej zniechęcić stosując 
odpowiednie zabezpieczenie.

O czym należy pamiętać:

· najlepszym zapięciem polecanym przez producentów rowerów są 
blokady typu U-lock czyli zapięcie w kształcie litery „U”. Pokonanie ich 
zajmuje wprawnym złodziejom nawet kilka minut, co zazwyczaj 
decyduje o tym, że złodziej rezygnuje z łupu;
· z pozostawianego roweru należy zdjąć  drobne elementy np.  
liczniki, lampki bateryjne, a nawet siodełko. Złodziej ich nie ukradnie, a 
rower bez siodełka jest mniej atrakcyjny i trudniej na nim uciec;
· pozostawiany choćby na chwilę rower należy zabezpieczyć i 
zostawić w pobliżu miejsca działania kamer telewizji przemysłowej. 

Takie kamery znajdują się w pobliżu banków, bankomatów, domów 
handlowych i ważniejszych instytucji. Kamery odstraszają złodziei, a w 
przypadku kradzieży Policja będzie dysponować nagraniem zdarzenia, 
co może pomóc w odnalezieniu roweru;
· zrobione zdjęcia roweru znacznie ułatwią identyfikację w 
przypadku jego kradzieży;
· innym zabezpieczeniem roweru przed kradzieżą jest jego 
oznakowanie, które nie jest widoczne gołym okiem, a dzięki któremu 
możliwe jest odnalezienie roweru i zwrot właścicielowi.
·
Posiadanie roweru pochodzącego z kradzieży jest przestępstwem, za 
które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku kradzieży roweru, należy zgłosić ten fakt Policji. Jeśli rower 
zostanie odnaleziony wówczas zostanie zwrócony właścicielowi.
Należy jednak pamiętać, że samo oznakowanie roweru nie gwarantuje 
zabezpieczenia go przed kradzieżą, ale w znaczny sposób ułatwi 
identyfikację właściciela w przypadku jego odnalezienia przez Policję. 
Podstawowa rada jak nie stracić roweru jest niezwykle prosta – nigdy nie 
pozostawiajmy go ani na chwilę bez zabezpieczenia!

To, że mamy go „na oku” oznacza tylko, że będziemy widzieć, jak złodziej 
na nim odjeżdża. Stosowanie specjalnych łańcuchów, zamków czy 
kabłąków skutecznie zniechęci złodzieja. Ważne jest także odpowiednie 
założenie łańcucha – nie może to być szprycha, gdzie sprawca może 
zdjąć koło, ani też czy linka hamulcowa, którą ławo można przeciąć.

Oznakować swój rower można na każdym 
Komisariacie Policji  w Choroszczy na ul. Lipowej 2 
tel. 85 719 19 97.

źródło informacji: www.podlaska.policja.gov.pl
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Kolektory słoneczne dla 
mieszkańców Gminy Choroszcz

KOMUNIKAT
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Szukając oszczędności w naszych domowych wydatkach często pomijamy 
możliwości, które są – patrząc z boku – oczywiste.  Często to pomijanie wynika 
z naszego zabiegania i braku czasu na chwilę zastanowienia, a często również 
z przyzwyczajenia. Spłacamy rutynowo raty naszych pożyczek i kredytów, 
zadłużenie na karcie kredytowej czy w limicie odnawialnym, bo tak robimy od 
miesięcy. Nie zastanawiamy się czy naprawdę nie ma możliwości żeby płacić 
mniej. Często równie rutynowo i z przyzwyczajenia korzystamy z naszego konta 
bankowego, płacąc za różne usługi z nim związane. A przecież korzystniejsze 
i wygodniejsze  rozwiązania mamy na wyciągniecie ręki. Alior Bank oferuje 
wiele takich rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie sporych oszczędności 
w budżecie domowym, i to na stałe i bez dodatkowych wyrzeczeń. 

Kredyt konsolidacyjny
Duże możliwości zmniejszenia miesięcznych wydatków stwarza kredyt 
konsolidacyjny, polegający na  zamianie wielu pożyczek, kredytów i innych 
zobowiązań na jeden kredyt. Wielu z nas spłaca pożyczki bądź inne zobowiązania 
finansowe. Niektóre z nich mogły być zaciągane w pośpiechu i bez należytego 
rozpoznania lub wtedy, gdy konkurencja była mniejsza i koszty kredytu  wyższe. 
Alior Bank wychodzi naprzeciw takim potrzebom oferując bardzo atrakcyjny 
kredyt konsolidacyjny. Po pierwsze kredyt ten jest bez żadnej  prowizji, a po 
drugie Alior Bank - jako jedyny na rynku - daje gwarancję najniższej raty.

Jeśli przed skorzystaniem z oferty kredytu konsolidacyjnego w Alior Banku lub 
nawet 2 tygodnie później inny bank zaoferuje mniejszą ratę, Alior Bank przebije 
jego ofertę i zapewni lepsze warunki. Klient dostanie niższą ratę przy takim samym 
okresie kredytowania i kwocie kredytu. Aby Alior Bank zaoferował ratę niższą niż 
w innym banku, wystarczy przedstawić formularz informacyjny z innego banku 
wypełniony zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Formularz ten powinien 
potwierdzać warunki wnioskowanego kredytu oraz zawierać informacje m.in. o 
całkowitej kwocie kredytu, liczbie i wysokości rat, stopie oprocentowania, RRSO i 
wysokości ubezpieczenia. 

Dodatkowo kredyt konsolidacyjny w Alior Banku ma szereg innych zalet. Dzięki 
niemu nie tylko zapewnimy sobie środki na spłacenie dotychczas zaciągniętych 
zobowiązań, ale możemy także uzyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel. 
Formalności związane z uzyskaniem kredytu bank zmniejszył do minimum i środki 
są wypłacane w ciągu 1 dnia. Ponadto bank honoruje szeroki zakres źródeł 
dochodu, w tym umowę zlecenia,  umowę o dzieło oraz dochód z gospodarstwa 
rolnego. Do tego bank oferuje  kredyt do kwoty aż 150.000 PLN bez zabezpieczeń, 
a okres spłaty może być dopasowany  do potrzeb każdego klienta i może wynieść 
nawet 10 lat. 

Warto pamiętać, że  całą prawdę o kosztach pożyczki  pokazuje miesięczna rata. 
Gwarancja najniższej raty to jedyna gwarancja, która ma sens, a zarówno kredyt 
konsolidacyjny jak i pożyczka gotówkowa w Alior Banku mają taką gwarancję.

Po co płacić za swoje zobowiązania finansowe więcej, skoro można mniej i 
wygodniej? Wystarczy udać się do placówki Alior Banku, gdzie bez zbędnych 
formalności otrzymamy indywidualną ofertę, dostosowaną do naszych potrzeb 
i możliwości. Wielkość oszczędności może nas bardzo mile zaskoczyć. 

SZCZEGÓLNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA ALIOR BANKU 
KLIENTÓW SKOK-ÓW,  CHWILÓWEK ORAZ KAS POŻYCZKOWYCH, KTÓRZY 
ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ POSIADAJĄ ZOBOWIĄZANIA W INSTYTUCJACH 
UWAŻANYCH ZA NAJDROŻSZE , MOGĄ ZAOSZCZĘDZIĆ NAJWIĘCEJ.

Konto osobiste ”Rozsądne”
Z Alior Bankiem można zaoszczędzić na miesięcznych wydatkach nie tylko 
zaciągając kredyt konsolidacyjny. Można to również uzyskać otwierając konto 
osobiste „Rozsądne” niedawno wprowadzone do oferty banku. To konto 
umożliwia klientowi uzyskanie zwrotu 5% transakcji przeprowadzonych kartą do 
konta w sklepach spożywczych. W ten sposób można z łatwością zaoszczędzić do 
50 PLN miesięcznie i 400 PLN rocznie. 

Wystarczy tylko otworzyć konto ”Rozsądne” w Alior Banku i przelewać na nie 
swoje wynagrodzenie, emeryturę, rentę lub stypendium. Co więcej, posiadacze 
konta mogą bezpłatnie wypłacać pieniądze ze wszystkich bankomatów w Polsce i 
na świecie oraz dokonywać krajowych przelewów internetowych w PLN. 
Dodatkowo prowadzenie konta jest bezpłatne, a opłata za kartę debetową do 
konta wynosi tylko 5 PLN miesięcznie.

WARTO WIĘC POŚWIĘCIĆ TROCHĘ CZASU, ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ ALIOR 
BANKU I SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI ZAOSZCZĘDZENIA NA MIESIĘCZNYCH 
WYDATKACH, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRZECZEŃ I KOSZTÓW.  

Zapraszamy do Alior Banku w Choroszczy,
ul. Sienkiewicza 30 B (budynek Biedronki)

tel. 85 717 04 73 lub 604 090 698 

Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 16:30

Istnieje też możliwość indywidualnego umówienia się na inny dzień i godzinę.

SOLIDNY PARTNER W OSZCZĘDZANIU
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Młodzi artyści zagrali w hołdzie bł. Janowi Pawłowi IIDzień Dziecka w Choroszczy

Sukcesy tancerzy tańca towarzyskiego i debiut grupy 
tańca nowoczesnego

Tegoroczny festyn z okazji Dnia Dziecka 
odbył się w niedzielę 2 czerwca na 
Błoniach Jana Pawła II. Wydarzenie 
rozpoczęło się po zakończeniu Mszy 
Świętej dla najmłodszych – od 13:15 na 
dobrze znanym choroszczanom placu 
pojawiły się dziesiątki rodzin gotowych 
na  wesołe  spędzenie  wczesnego 
p o p o ł u d n i a .  N a  s c e n i e  w yst ą p i ł 
obchodzący w tym roku dziesięciolecie 
działalności Chór Miejski pod dyrekcją 
Jerzego Tomzika oraz solistki. Grupa 
zaprezentowała utwory, które znajdą się 
n a  p r z y g o t o w y w a n e j  p ł y c i e 
funkcjonującej obecnie pod roboczym 
tytułem „Nasze modlitwy”. Publiczność 
nie szczędziła Chórowi Miejskiemu i 
solistkom braw – równie gorąco zostały 
przyjęte dzieci z grupy teatralnej 
T e a t r a l i n k i  z  P r z e d s z k o l a 
Samorządowego im. Jana Pawła II w 
Choroszczy. Mali artyści przygotowali 
pod czujnym i troskliwym okiem pań 
wychowawczyń spektakl pt. „W świecie 
zwierząt”. Ponadto wystąpili uczestnicy 
konkursu piosenki „Mama, Tata i Ja”.

Wśród atrakcji przygotowanych przez 
choroszczańską parafię rzymskokatolicką, 
Urząd Miejski i Centrum Kultury nie 
zabrakło dmuchanych budowli i Bajkowej 
Ciuchci. Zajęcia artystyczne i integracyjne 
prowadzili miłośnicy folkloru Indian 
północnoamerykańskich i studentki 
pedagogiki z Uniwersytetu w Białymstoku. 
Liczne nagrody książkowe ufundował 
Urząd Miejski. Błonia gościły też radiowóz 

p o l i c y j n y  z  u ś m i e c h n i ę t y m 
funkcjonariuszem, a Ochotnicza Straż 
Pożarna z Choroszczy stworzyła nie lada 
gratkę dla wszystkich najmłodszych, 
którzy marzą o zostaniu strażakami. Dwa 
samochody ratowniczo-gaśnicze – w tym 
otrzymany w grudniu ubiegłego roku 
Renault Kerax 420 – zaprezentowane na 
festynie były wypełnione po brzegi wodą, 
dzięki czemu młodzi miłośnicy OSP mogli 
w konkursie na celność wylać rekordową 
liczbę 12ooo litrów wody! Nie zbrakło 
zatem środków, nie brakło też chętnych 
do stanięcia w pożarnicze szranki, były też 
nagrodowe broszury i książki. Na scenie 
można było podziwiać po raz pierwszy 
wystawę artystycznych fotografii z zajęć 
plastycznych prowadzonych w M-GCK 
przez Monikę Tekielską.
Niedzielny festyn cieszący się ogromną 
popularnością to pierwsze tego typu 
w y d a r z e n i e  w  b i e ż ą c y m  r o k u . 
Następnymi na Błoniach Jana Pawła II 
będą:  festyn podsumowujący Dni 
Choroszczy 23 czerwca, festyn na 
Parafialne Święto Dziękczynienia 25 
s i e r p n i a .  Po l e c a my  ta k że  l e t n i e 
wydarzenia pozwalające na rodzinną 
rozrywkę organizowane przez Miejsko-
G m i n n e  C e n t r u m  K u l t u r y :  X I V 
O g ó l n o p o l s k i  T u r n i e j  T a ń c a 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Choroszczy – 22 czerwca, Jarmark 
Dominikański – 4 sierpnia w Choroszczy i 
Międzynarodowy Dzień Ogórka – 1 
września w Kruszewie.

WJC

Polecamy: wyjazd do 
Opery i Filharmonii 
Podlaskiej na operę 
„Traviatę” i musical 
„Upiór w Operze”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Punkt 
Informacji Turystycznej w Choroszczy w 
ramach Klubu Turysty Kulturalnego 
za p ra s za j ą  n a  w y j a zd  d o  O p e r y  i 
Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego 
Centrum Sztuki na musical Andrew Lloyda 
Webbera „Upiór w Operze” we wtorek 10 
września. Cena biletów: bilet normalny 63 
zł, bilet ulgowy 54 zł, bilet na przejazd 
autobusem – 10 zł. Wyjazd z M-GCK o 
18:00, planowany powrót ok. 22:00. 
Wpłaty należy uiścić do końca lipca.

Zapraszamy również na operę Giuseppe 
Ve r d i e g o  „Tr a v i a t a ”  w  s o b o t ę  1 2 
października. Cena biletów: bilet normalny 
54 zł, bilet ulgowy 45 zł, bilet na przejazd 
autobusem – 10 zł. Wyjazd z M-GCK o 
18:00, planowany powrót ok. 22:00. Uwaga, 
miejsca na oba niezwykłe wydarzenia 
znajdują się w znakomitych rzędach 2 i 3! 
Wpłaty należy uiścić do końca sierpnia.
Do skorzystania z ulgi uprawnieni są: 
emeryc i ,  renc iśc i ,  studenci ,  osoby 
niepełnosprawne i bezrobotni, posiadacze 
odznaki „Zasłużony Działacz Kultury” oraz 
medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 
nauczyciele szkolnictwa artystycznego. 

Patronem medialnym wyjazdu jest „Gazeta 
w Choroszczy”. Więcej informacji pod tel. 
857191431 oraz w M-GCK. Zapraszamy!

M-GCK, PIT

W niedzielę 19 maja 2013 w południe w 
Kościele parafialnym w Konowałach 
odbył się występ młodych artystów klasy 
organów i kameralistyki pod kierunkiem 
prof. Marii Terleckiej. Na organach 
zagrali Julia Obrycka i Michał Markowski, 
a na skrzypcach Melania Bielska – trójka 
młodych, perfekcyjnych artystów 
sprawiła zgromadzonym w świątyni 
melomanom prawdziwą muzyczną 
ucztę. Publiczność mogła usłyszeć 
utwory J. S. Bacha, L. Vierna, W. A. 
Mozarta, M. Sawy i dawną muzykę 
polską. Koncert poprowadziła i opiekę 
a r t y s t y c z n ą  n a d  w y d a r z e n i e m 
sprawowała prof. Maria Terlecka.

H o n o ro w y m  p a t ro n e m  Ko n c e r t u 
u r o d z i n o w e g o  w  h o ł d z i e 
błogosławionemu Janowi Pawłowi II był 
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, 
który w krótkiej przedmowie podziękował 
prof. Marii Terleckiej za przygotowanie 
wydarzenia i wyraził nadzieję, że koncerty 
muzyki organowej i  kameralnej w 
Konowałach będą cieszyły się coraz 
s z e r s z y m  u z n a n i e m  i  s t a n ą  s i ę 
wydarzeniem, którego sława obejmie 
zasięgiem nie tylko gminę Choroszcz. 
Organizator koncertu – ks. proboszcz 
Bogusław Kieżel nie szczędził ciepłych 

słów pod adresem młodych wykonawców i ich mentorki, serdecznie podziękował na 
zakończenie wydarzenia za piękne koncertowanie w Amazonii Północy. Zgromadzona 
publiczność nagrodziła gromką owacją, a na ręce artystów organizatorzy – ks. proboszcz 
Bogusław Kieżel oraz dyrektor M-GCK Romuald Ożlański – złożyli wraz z podziękowaniami 
kwiaty i życzenia wielu dalszych pięknych koncertów.

Tekst i fot. W. Cymbalisty

W sobotę 25.05.2013 odbył się Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora 
M ł o d z i e ż o w e g o  D o m u  K u l t u r y  w 
B i a ł y m s t o k u .  B a r d z o  d o b r z e 
z a p r e z e n t o w a ł y  s i ę  p a r y  z 
choroszczańskiego Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury z klasy tańca p. Jacka 
Maciejczuka. Adrian Marcińczyk i Ola 
Komar zdobyli miejsce I w kategorii klas IV-
tych, a Szymon Piszczatowski i  Ola 
Brzozowska I w miejsce w kat klas V. 

Gratulujemy tancerzom sukcesu i trzymamy 
kciuki za powodzenie w następnych startach 
– zwłaszcza, że już 22 czerwca w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy 
będziemy mogli im kibicować na XIV 
O g ó l n o p o l s k i m  T u r n i e j u  T a ń c a 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Choroszczy. Gratulujemy także zespołowi 
tańca nowoczesnego Error, który pod 
k i e r u n k i e m  Ka ro l i ny  Kra s ze w s k i e j 
zadebiutował na parkiecie. W czwartek 27 
maja grupa z powodzeniem zaprezentowała 
swój program na Wojewódzkim Przeglądzie 
Nowoczesnych Form Tańca, a w niedzielę 9 
czerwca zespół zaprezentował program pt. 
„Let's do it!” na XXIV Międzynarodowym 

Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie. W tym wydarzeniu wziął również udział 
zespół Muszelki pod kierunkiem Igi Dyżakowskiej z Przedszkola Samorządowego.

Red

W sobotę 18 maja od 17:00 aż do północy trwały w Muzeum Wnętrz Pałacowych 
wydarzenia związane z tegoroczną Nocą Muzeów. Otwarto plenerową wystawę „Od 
fabryki do szpitala 1929-1939ʺ, dzięki której każdy, kto odwiedzi dziedziniec przed 
przypałacową stajnią , będzie mógł zobaczyć wiele reprintów archiwalnych zdjęć i 
dowie się, dlaczego w Choroszczy władze II RP zdecydowały się uruchomić Białostocki 
Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych oraz poznać rolę, jaką w 
historii placówki odegrali doktorzy Zygmunt Brodowicz i Stanisław Deresz czy 
architekci Marcin Heyman oraz Władysław Borawski.

Anna Dąbrowska kierownik Muzeum tak opowiadała o przyczynach powstania 
wystawy: Nie możemy ignorować sąsiadującego z Muzeum szpitala. Jego historia i 
tradycje mogą być powodem do dumy. To placówka, którą przed wojną chwalono się i 
stawiano za wzór innym szpitalom psychiatrycznym – i słusznie – to tu narodził się 
program opieki pozazakładowej, w rodzinach pobliskich mieszkańców, a do opieki nad 
tysiącem pacjentów potrzeba było tylko 160 osób personelu. Nawet transport 
pacjentów z Francji był, jak na tamte czasy zaskakujący, bo do opieki nad stoma 
pacjentami na statku było tylko 40 pracowników szpitala – dodam, że Francuzi w tym 
czasie zalecali, by dwóch pracowników opiekowało się jednym pacjentem. Wystawę 
można oglądać do końca sierpnia.

Dodajmy, że od 17:00 Muzeum proponowało spacer przez teren dawnej fabryki 
Christiana Augusta Moesa połączony z odkrywaniem zachowanych historycznych 
obiektów – m.in. farbiarni czy oranżerii. Nie zabrakło też nauki tajników savoir-vivre'u. 
Dla miłośników regionalnych przebojów kulinarnych zaprezentowano proces pieczenia 
sękacza. 

O 22:00 nastąpiła iluminacja pałacu i rozpoczął się koncert klawesynowy  w wykonaniu 
Tatsiany Khomchyk, która wykonała barokowo-rokokowe utwory J. Frobergera L. 
Couperin oraz J. Duphly'ego. Pamiętajmy o Muzeum Wnętrz Pałacowych nie tylko w Noc 
Muzeów – to miejsce, którym śmiało możemy się pochwalić i gdzie możemy nabyć 
wydawnictwa o historii naszych ziem, a do końca sierpnia możemy też oglądać 
wspomnianą wystawę i zagrać w terenową grę, która zaczyna się tak:

Szanowni Panowie i Szanowne Panie
Zapraszamy na godzinny spacer
I historii odkrywanie
W Pałacu plan spaceru znajdziecie
I po terenie dawnej fabryki pójdziecie…

WJC

Noc Muzeów  i plenerowa wystawa 
„Od fabryki do szpitala 1929-1939ʺ 

Imprezy lata 2013: Jarmark Dominikański w Choroszczy - 4 sierpnia
Dzień Ogórka w Kruszewie - 1 września

Poetycka środa 3 lipca i debiut 
Aleksandry Oksimowicz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Choroszczy mają zaszczyt zaprosić na 
spotkanie z poetkami Barbarą Lachowicz i Aleksandrą 
Oksimowicz w środę 3 lipca o godz. 17:00 w M-GCK. 
Spotkanie odbędzie się w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki. W jego trakcie będzie można nabyć debiutancki 
tom Aleksandry Oksimowicz pt. „Wiersze. Słowa 
pokryte wdziękiem”.

„Gazeta w Choroszczy” jest patronem medialnym 
wydarzenia i nowego choroszczańskiego cyklu wydaw-
niczego pt. „Poezja Choroszczy”. Cieszymy się, że 
możemy wspierać młode talenty i serie, dzięki której po 
kilku latach przerwy powraca zamysł wydawania w 
naszym miasteczku poezji. Rozpoczęcie wydawania serii 
„Poezja Choroszczy” w tym roku nie jest przypadkowe - 
2013 to rok jubileuszu XX-lecia działalności Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury. Zapraszamy zatem do 
wspólnego świętowania ważnego dla całej gminy 
j u b i l e u s z u  i  d o  c z y t a n i a  p o e z j i ,  z w ł a s z c z a 
choroszczańskiej.

Red.

Dzień Matki i spotkanie dzieci z seniorami
W środę 22 maja 2013 dzieci ze świetlicy „Bajka wraz z nauczycielami naszej szkoły 
uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym przez koło Emerytów i Rencistów w 
Choroszczy. Spotkanie było poświęcone obchodom Dnia Matki. Dzieci ze świetlicy pod 
kierunkiem nauczycieli  świetlicy  szkolnej przygotowały montaż słowno- muzyczny pod 
tytułem „Kochanej Mamie”. Podczas spotkania panowała spotkania panowała serdeczna 
atmosfera. Dzieci zostały obdarowane gromki brawami. Na koniec był słodki 
poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Emerytów i Rencistów w Choroszczy.  
Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.

Nauczyciele świetlicy A. Tołoczko, A. Zajko, W. Wysocka

Muzyczny świat Gioachino Rossiniego 
W poniedziałek – 27 maja – o 18:00 w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy 
rozpoczęła się prawdziwa muzyczna uczta. Melomani usłyszeli utwory Gioachino 
Rossiniego – brawurową arię Una voce poco fa, burzliwy duet marynarzy i duet do 
księżyca. Projektem od strony artystycznej kierowała ad. dr Eugenia Rozlach, a 
opracowanie sceniczne przygotował ad. dr Paweł Chomczyk. 

Red.
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„W poszukiwaniu tradycji…” – Dzień Regionalny w Szkole Podstawowej w Kruszewie
We wtorek 11 czerwca 2013 roku w 
Szkole Podstawowej w Kruszewie odbył 
się Dzień Regionalny  pod hasłem „W po-
szukiwaniu tradycji…” pod honorowym 
patronatem pana Jerzego Ułanowicza – 
Burmistrza Choroszczy. 

Te coroczne spotkanie integracyjne 
uświetnili swoją obecnością goście – pan 
dyrektor Andrzej Winnicki oraz pani 
Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku 
Narodowego.  Oprawę artystyczną 
zapewniły dzieci z zespołu ludowego 
„Narwiańskie Kruszynki”, które, jako 
gospodarze, przywitały wszystkich 
radosnymi piosenkami oraz tańcem.
Nad spokojem i dobrym samopoczuciem 
uczestników czuwali harcerze z 8 Szczepu 
Drużyn Specjalnościowych „Szemkel”, 
którzy przygotowali też zajęcia integra-
cyjne z chustą oraz pokazy zręcznościowe. 
Z d r o w e  n a p o j e  z a p e w n i ł a  f i r m a 
„Augustowianka”.
Zaproszeni uczniowie z kilku szkół – SP nr 7 
oraz SP nr 12 z Białegostoku, oraz  SP 
Choroszcz, SP Złotoria i SP Rogowo 
integrowali się łącząc zabawę z nauką 
podczas pracy w czterech grupach: „Zioła 
w naturze i z przydomowego ogródka”, 
„Przygotowanie potrawy z wykorzysta-
niem produktów regionalnych”, „Gawędy 
na temat: jak to dawniej na wsi bywało” 
oraz „Ratujemy i uczymy ratować”.  
Następnie przedstawiono wyniki wspólnej 
pracy przedstawione. Kolorowe tace 
koreczków, plakaty, scenki ratowania życia 
a nawet piosenki, wiersze i uroczyście 
odtańczony polonez zachwyciły oko i 
ucho, a także rozśmieszyły do łez 
wszystkich zebranych. 

Poniżej zamieszczamy fragment radosnej 
twórczości uczniowskiej autorstwa grupy 
przeprowadzającej wywiad  z p. Stanisła-
wą Sokół z zespołu „Narwianki”:

Piękna nasza szkoła
Stara lecz wesoła

Wielu absolwentów ona już wydała
Pani Stasia jest
I Narwianki też
Będą całe dnie

Śpiewać aż po kres
Na nic trudy im

I zgryzoty też
One będą ciągle uśmiechały się

Bocian dziś żabę wlecze
I kapusta herbowa

Pani Stasiu dziś życzymy
Ci zdrowia.

Następnie rozstrzygnięto gminny konkurs 
plastyczny pod hasłem „Rośl iny z 
przydomowego ogródka”. Jury nagrodziło 
uczniów z każdej szkoły w dwóch 
kategoriach wiekowych. Po pracowitej 
części porannej oraz obfitym poczęstunku 
(złożonym z bigosu i pysznych ciast 
przygotowanych przez rodziny uczniów 
SP Kruszewo) pozostały czas upłynął na 
błogim odpoczynku, zabawie oraz grze w 
p i ł k ę .  K a ż d y  m ó g ł  t a k ż e  z j e ś ć 
samodzielnie upieczoną przy ognisku 
kiełbaskę.
Kulminacją całego dnia było uroczyste 
podsumowanie, na którym wręczono 
gościom „Kruszewiaki”. Tym razem w roli 
tych tradycyjnych  pamiątek wystąpiły 
donice z ziołami, które swoim zapachem 
przypominać będą wszystkim cudowne 
chwile spędzone w Kruszewie.
 

Marta Stobińska-Domin

REKLAMY

Lincoln Excalibur (w stylu retro) 8 osobowy
Lincoln Town Car – 8 osobowy
Lincoln Town Car - 6 osobowy

Mercedes (przedłużony wersja 7 osobowa)
660 760 685

wojtekredek@interia.pl
Dekoracje auta gra�s

Więcej na stronie www.autowesela.pl

WWW.AUTOWESELA.PL

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE CENY
TEL: 660 760 685

BARBARA- STUDIO
USŁUGI KRAWIECKIE

Przeróbki krawieckie.
Szycie firan, zasłon oraz innych 

elementów wystroju wnętrz.
Szycie odzieży na miarę.

Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18
(niski parter)

tel: 601 095 886
e-mail:robarbar@wp.pl

W dniach 24.05.  –  26.05.2013 r. 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Pi łsudskiego w 
Kruszewie uczestniczyli w XXII zlocie 
jungów Ligi Morskiej i Rzecznej w 
Kołobrzegu. W naszą podróż udaliśmy się 
już w czwartek. Była dość długa, 
ponieważ rozpoczęła się o 6.16 rano, a 
skończyła się po 19.

W piątek najpierw młodzi jungowie 
zwiedzali miasto. Oczywiście Starówkę, 
czyli Plac Ratuszowy, potem udaliśmy się 
n a  ko ł o b r ze s k i e  m o l o .  Te n  c z a s 
wykorzystaliśmy na zakup pamiątek. Po 
obiedzie odbyło się uroczyste otwarcie 
zlotu w Regionalnym Centrum Kultury. 
Było ono połączone z Dniami Kołobrzegu. 
Po okolicznościowych przemówieniach, 
nagrodach itp. koncert dała  orkiestra Ligi 
Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa. Dzień 
zakończył się rejsem na statku „Santa 
Maria” ku zachodowi słońca. Kolejny 
dzień obfitował w wiele atrakcji. Najpierw 
odbyły się zawody sportowe. Uczniowie 
szkół podstawowych uczestniczyli w tzw. 

torze  przeszkód, na który złożyły się typowe 
konkurencje żeglarskie sprawnościowe typu 
wiązanie węzła, bieg z bojką itp. Nasza szkoła 
wygrała te zawody. Później mieliśmy trochę 
wolnego czasu, aż do uroczystego otwarcia 
sezonu żeglarskiego i nadania portowi 
jachtowemu nazwy „Marina Solna”. 

Jest nam miło poinformować, że podczas 
niego uhonorowano krzyżem zasługi Ligi 
Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro” panią 
Dorotę Łukaszewicz. Potem odbył się pokaz 
musztry przygotowany przez uczniów Zespołu 
Szkół Morskich w Kołobrzegu. Następnie 
mogliśmy uczestniczyć w kolejnych atrakcjach 
przygotowanych dla dzieci z okazji Dni 
Kołobrzegu. Po obiedzie udaliśmy się do 
centrum Kołobrzegu oraz na molo. Pogoda nie 
była sprzyjająca, ale na szczęście nie padało.

W niedzielę czekało nas już tylko pożegnanie, 
choć…

Po wciągnięciu bandery, spakowaniu się i 
oddaniu pokojów poszliśmy do Muzeum Oręża 
Polskiego, gdzie nastąpiło podsumowanie 

zlotu, wręczono nagrody i dyplomy. 
Zrobiono wiele pamiątkowych zdjęć. 
Potem zwiedziliśmy muzeum. Naszym 
przewodnikiem był pan Antoni Szarmach, 
prezes kołobrzeskiego oddziału LMiR. 
Bardzo ciekawie opowiadał. Następnie 
udaliśmy się do bazyliki kołobrzeskiej, 
gdzie odbyła się msza święta za ludzi 
morza i uczestników zlotu. Później jeszcze 
raz mogliśmy pójść nad morze i pożegnać 
się.

To były dni bardzo ciekawe, choć 
wyczerpujące. Dostarczyły wiele wrażeń i 
emocji. Do zobaczenia za rok! Ahoj 
przygodo!

Dorota Łukaszewicz

XXII Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu

KRAMIK Z OGŁOSZENIAMI

Do wynajęcia dom w Choroszczy, 
2 łazienki, poddasze użytkowe, 

budynek warsztatowy,
tel. 694 935 553

The Second Spelling Competition – 
Konkurs Literowania w Szkole 
Podstawowej w Złotorii
W czwartek 23 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Złotorii odbył się już po raz drugi 
Konkurs Literowania w Języku Angielskim „THE SECOND SPELLING COMPETITION 
ZłOTORIA 2013”. Uczennicą, która najlepiej opanowała umiejętność literowania, 
zdobyła statuetkę oraz tytuł   Mistrza Literowania Szkół Podstawowych w Gminie 
Choroszcz (THE  MASTER OF SPELLING 2013)  okazała się  Katarzyna  Molska  ze Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy. W kategoriach poszczególnych klas:
 
tytuł Mistrza Literowania Klas VI (Grade 6 Spelling Master) otrzymałSzymon Leszczyński 
ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie
Tytuł Mistrza Literowania Klas V (Grade 5 Spelling Master) otrzymała Izabela Sawicka ze 
Szkoły Podstawowej w Złotorii
natomiast Tytuł Mistrza Literowania Klas IV (Grade 4 Spelling Master) otrzymał Maciej 
Chańko ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę, gratulujemy doskonałej 
znajomości sztuki literowania po angielsku, a finalistom – uzyskanych wyników.

Barbara Pęska

„Hej Małolaty! 
Palenie to same straty!”

Zespół Szkół w Choroszczy aktywnie włącza się w szeroki ruch oświatowy promujący 
zdrowy styl życia bez nałogów. W ramach Światowego Dnia bez Tytoniu w świetlicy 
szkolnej odbył się konkurs „Hej Małolaty! Palenie to same straty!”. Celem konkursu było 
pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów oraz promowanie 
zdrowego i aktywnego stylu życia.
W konkursie wzięło udział ponad 30 uczniów. Laureatami konkursu zostali: Patryk Korpacz 
II C, Szymon Gawryluk III B, Paulina Raciborska III A, Agnieszka Skorulska III B, Justyna 
Polak III D, Aleksandra Dabrowska I A, Magdalena Sokół I D.
Uczniowie wykonali również plakaty zachęcające rówieśników do zdrowego i aktywnego 
życia wolnego od nałogów. Prezentujemy najciekawsze hasła antynikotynowe, które mają 
przekonać młodych ludzi, aby nie sięgali po papierosy:
Nie baw się papierosami, lepiej chodź pobiegać z nami! Palenie niszczy zdrowie, każdy Ci 
to powie! Ja wybrałam zdrowe życie! Więc nie palę  całe życie! Palenie zabija! To żadna 
nowina!

Anna Kozłowska, Małgorzta Czulewicz

Forum Teatrów
W dniu 20 maja 2013 r. uczniowie z klas:  IV b, klasy VIa, należący do grupy teatralnej 
„Świetliczaki” z wielkim sukcesem wystąpili na Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych w Juchnowcu Kościelnym. Przygotowana przez uczniów  inscenizacja 
„Troglodyci są wśród nas”(pod kierunkiem niżej podpisanych pań ) bardzo się spodobała 
zgromadzonej w Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym  publiczności, a jury 
przyznało wyróżnienie za scenariusz i wspaniałą lekcję dobrego wychowania.

Agnieszka Zajko i Walentyna Litwin
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Podczas lektury interesującego wydawnictwa z 1929 roku pt. „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928" odnalazłem fotografię 
(jej przedruk widnieje powyżej) przedstawiającą fabrykę sukna z okolic Choroszczy z lat międzywojennych właśnie. Oczywiście uprzednio wchodziła ona 
w skład wielkiej fabryki rodziny Moesów. Niemniej nie została ta filia tak, jak główna część  fabryki w Choroszczy, zniszczona w czasie I wojny światowej. 
Filia w latach międzywojennych nie odzyskała świetności fabryki-matki. II wojna światowa i lata powojenne położyły kres jej istnieniu. Obecnie w jej 
miejscu zamiast widoku przemysłowego możemy podziwiać piękno przyrody.

Tyle tytułem wstępu, a teraz czas na podanie pytania konkursowego:
W obrębie jakiego obecnego sołectwa mieściła się wspomniana filia fabryczna i w jakiej dokładnej lokalizacji leżała?
Odpowiedzi wraz ze zdjęciami miejsca, w którym sytuujecie Państwo ten zespół budynków, należy nadsyłać na adres:

„Gazeta w Choroszczy”, ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz
z dopiskiem „konkurs fotograficzno-krajoznawczy”

lub na adres poczty elektronicznej:
gazeta@choroszcz.pl

w temacie należy wpisać: „konkurs fotograficzno-krajoznawczy”.
W każdym z listów należy podać zwrotne dane kontaktowe oraz należy wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia w przypadku wygrania 

konkursu i na podanie w tym przypadku imienia i nazwiska.
Na najlepsze fotografie i najcelniejsze odpowiedzi czekamy do 20 lipca!

Na zwycięzców czekają książki ufundowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury.
Życzę powodzenia i udanych wypraw fotograficznych i krajoznawczych!

Jan Adamski
krajoznawca-regionalista

Konkurs fotograficzno-krajoznawczy

W oddziale Kazimierza Kobylińskiego - bohatera mojego 
poprzedniego artykułu - służyło przynajmniej 20 uczniów 
z białostockiego gimnazjum z klasy szóstej i siódmej. Oto ich nazwiska 
oraz innych żołnierzy:

- Białobrzeski Karol, pochodził z powiatu bielskiego, absolwent 
wspomnianego gimnazjum, potem słuchacz Uniwersytetu Kijowskiego, 
zginął we wrześniu 1863 roku pod Księżopolem;
- Jan Marcin Cieślikowski, ur. w 1842 roku, białostockie gimnazjum 
ukończył w 1862 roku, udzielał się w konspiracji przedpowstaniowej, 
walczył pod Waliłami, Puchłami, Księżopolem. Ranny pod Saniami. 
W Zurychu uzyskał tytuł inżyniera. W Polsce niepodległej pracował 
w kolejnictwie. Odznaczony Krzyżem VM. Zmarł w 1927 roku 
 - bracia Deramer, jeden zginął w czerwcu 1863 roku w potyczce pod 
Hutą, drugi był zesłany na Syberię;
- Grodzki, uczeń gimnazjum, po powstaniu wyemigrował do Francji, 
wiedziony tęsknotą wrócił do kraju, skończył w obłąkaniu;
- Juszkiewicz, pochodził z Kobryńskiego, brał udział w bitwach pod 
Waliłami, Szczodruchami, Księżopolem, Mińskiem. Zginął 31 XII 1863 
roku w Krasnostawskiem. Osierocił żonę i 3 dzieci;
- Łaguna Apolinary, służył jako oficer plutonowy, poległ 3 IX 1863 roku 
pod wsią Sanie „w uporczywej obronie zarąbawszy 6 kozaków” („Czas” , 
nr 219/1863);
- Łakuna, były wachmistrz armii rosyjskiej, brał udział w bitwach pod 
Waliłami i Zambrowem, gdzie poległ;
- Łapiński, lat 18, pochodził z Topczewa, poległ w sierpniu 1863 roku 
w bitwie koło Zambrowa;
- Łukianowicz, pochodził z Prużańskiego, pracował jako urzędnik 
leśnictwa w powiecie Białostockim, bądź Bielskim. Uczestniczył 
w bitwach pod Waliłami, Zambrowem i Piskami. W tej ostatniej 
otoczony przez kozaków 6 zarąbał, na koniec strzałem z rewolweru życie 
sobie odebrał;
- Michalski Antoni, syn obywatela ziemskiego, lat 18, uczeń 
białostockiego gimnazjum. Brał udział w bitwach pod Waliłami i pod 
wsią Sanie, gdzie 4 IX 1863 roku poległ, („Czas”, nr 219/1863);
- Michałowski, uczeń gimnazjum, po powstaniu wyemigrował. Wrócił 
do kraju, zmarł w obłąkaniu;
- Okinczyc, uczeń gimnazjum, szerszych danych brak;
- Olszewski, pochodził z radzyńskiego, lat 40, urzędnik kolei warszawsko 
– petersburskiej. Walczył pod Waliłami, Zambrowem, Piskami, 
Mińskiem i Małą Bukową, gdzie zginął;
- Pietraszko Jan, lat około 30, do powstania przeszedł z armii rosyjskiej. 
Zginął w Mławskiem w 1863 roku;
- Pluto, uczeń gimnazjum, po odbyciu kary zesłania wrócił do kraju, 
zmarł śmiercią samobójczą;
- Radziwonowicz Jan, z Białostockiego, lat 28, urzędnik Izby Skarbowej. 
Poległ w bitwie pod Waliłami 28 IV 1863 roku;
- Romiszewski, weteran powstania 1831 roku, poległ w Mławskiem 
w 1863 roku;
- Stankiewicz, uczeń białostockiego gimnazjum, po powstaniu 
wyemigrował;
- Szmyc Franciszek, urodzony w Białymstoku, uczeń 7 klasy tutejszego 
gimnazjum, lat 18. Poległ w bitwie pod Siódmakami 24 VII 1863 roku;
- Tarczewski Józef, oficjalista z Lubelskiego, służył w oddziale 
Rogińskiego, potem Stasiakiewicza, by na koniec trafić do 
Kobylińskiego. Poległ w czerwcu 1863 roku;
- Tarlecki, do powstania przeszedł z armii rosyjskiej. Poległ pod 
Siódmakami 24 VII 1863 roku;
- Toczyski Edward, syn profesora, uczeń białostockiego gimnazjum. 
Zmarł w Białymstoku w sierpniu 1863 roku z ran zadanych pod 
Zambrowem. W chwili śmierci miał lat 21 („Czas”, nr 219/1863);
- Ulasiński, zginął w Mławskiem w 1863 roku;
- Władyczański Józef, ur. w 1842 roku, był oficerem w oddziale 
Kobylińskiego, zmarł w Warszawie w 1884 roku;
- Zieliński (ew. Zieleński), pochodził z Łomżyńskiego. W oddziale 
Kobylińskiego służył jako wachmistrz. Walczył pod Waliłami 
i Kombrowem. Zginął12 X 1863 roku pod Księżopolem.

Tyle zaledwie nazwisk udało mi się wyszperać z różnych źródeł. Gloria 
Victis.

Henryk Zdanowicz

Powstanie styczniowe: oddział 
Kazimierza Kobylińskiego

Głównym celem Turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży 
wiedzy na temat naszej gminy. Choroszcz jest miastem o bogatej 
historii. Przez setki lat zgodnie żyli tu i współdziałali ludzie różnych 
wyznań i narodowości. Pozostawili po sobie wiele pomników 
minionych czasów, pamiątek i dokonań. Warto, aby pamięć o 
wybitnych mieszkańcach naszego miasta i  szczególnych 
wydarzeniach historycznych przekazać kolejnym pokoleniom.

Ważnym aspektem Turnieju jest również kształtowanie poczucia 
tożsamości regionalnej i identyfikacji z „małą Ojczyzną”. We wtorek 28 
maja 2013 roku w Zespole Szkół w Choroszczy odbył się pierwszy etap 
II Turnieju Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna – Choroszcz i 
Okolice”. Do pierwszej części konkursu przystąpiło 16 trzyosobowych 
drużyn z 14 klas gimnazjum. Polegał on na rozwiązaniu testu 
sprawdzającego wiedzę uczestników na temat historii, tradycji, 
zabytków, pomników przyrody i instytucji gminy Choroszcz.

Do kolejnego etapu zakwalifikowały się następujące drużyny:
Aleksandra Dąbrowska, Marcin Piszczatowski, Paweł Mielech – I A
Joanna Dziejma, Patrycja Jabłońska, Klara Kardasz – I E
Tomasz Baszeń, Gabriela Kosel, Piotr Zawadzki – III A
Aleksandra Jarocka, Aleksandra Siwik, Agnieszka Skorulska – III B
Justyna Grodzka, Patrycja Mikulska, Paulina Grodzka – III D

Drugi etap konkursu odbędzie się 21 czerwca 2013 roku w ramach 
obchodów XXXII Dni Choroszczy. Będzie miał formę turnieju, 
składającego się z kilku rund, podczas których uczestnicy wykażą się 
znajomością historii Choroszczy i okolic, wiedzą na temat zabytków, 
obiektów użyteczności publicznej w gminie oraz postaci związanych z 
regionem. Turniej Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna – 
Choroszcz i okolice” został objęty Honorowym Patronatem przez 
Burmistrza Choroszczy Jerzego Ułanowicza.

Ewa Zalewska
Anna Kozłowska

To projekt edukacyjny realizowany 
przez uczniów klas II Publicznego 
Gimnazjum im. Ks.  Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy 
we współpracy z  inic jatorami 
projektu uczniami Publicznego 
Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego 
w Wasilkowie. „Projekt jest próbą 
konstruktywnej odpowiedzi na 
wzmożone przejawy nietolerancji na 
Podlasiu. Jest to próba uwrażliwienia 
m ł o d z i eży  n a  te m at  l o ka l n e j 
wie lokul turowośc i .  G łównym 
założeniem naszego przedsięwzięcia 
jest zmobilizowanie wszystkich 
środowisk i ludzi, którzy nie zgadzają 
się na taki stan rzeczy, a także 
wspólne działanie w celach opieki 
nad wielokulturową spuścizną.

Planowane działania skierowane 
b ę d ą  g ł ó w n i e  d o  m ł o d z i e ż y 
g i m n a z j a l n e j  z  p o w i a t u 
białostockiego, ale również do 
społeczności lokalnych, instytucji i 
organizacji z tego terenu. Grupą 
inicjującą współpracę na rzecz 
wielokulturowej przeszłości i jej 
z a b y t k ó w  b ę d z i e  m ł o d z i e ż 
g imnazjalna z  Wasi lkowa.   Po 
w c z e ś n i e j s z y m  n a w i ą z a n i u 
w s p ó ł p r a c y  z e  s z k o ł a m i  i 
organizacjami z miast powiatu 
białostockiego tj. Choroszcz, Supraśl, 
Łapy,  Tykoc in ,  Michałowo czy 
Zabłudów zaplanowane zostaną wspólne akcje uwrażliwiające 
mieszkańców na lokalny kulturowy koloryt.”

Tak o założeniach projektu pisał jego autor, nauczyciel historii w 
wasilkowskim gimnazjum, Mariusz Sokołowski.

Zainteresowani  propozycją współpracy, a przede wszystkim tematyką 
przedsięwzięcia postanowiliśmy przyłączyć się do projektu. Pod 
opieką Beaty Jabłońskiej – nauczycielki  historii i wos w projekcie 
uczestniczą uczniowie klas II naszego gimnazjum: Dominika Biędzio, 
Karolina Mudź, Julia Polak, Elwira Piątkowska, Paulina Sadowska, 
Anna Orłowska, Paulina Citko, Wioleta Dziejma, Paulina Komosa, 
Klaudia Sokół, Mateusz Sidor, Damian Waliński.

Na początku skoncentrowaliśmy się na zebraniu informacji o 
mniejszościach narodowych i religijnych żyjących na przestrzeni 
dziejów w Choroszczy. W celu poznania miejsc związanych z 
przeszłością miasteczka i jego mieszkańców odbyliśmy wycieczkę 
szlakiem „Tolerancji i zrozumienia” ,wytyczonym przez naszych 
starszych kolegów.

Kolejnym etapem było zredagowanie krótkich informacji do 
przewodnika poświęconego wielokulturowości Białostocczyzny, który 
stworzymy wspólnie z młodzieżą z Wasilkowa i Zabłudowa. 
Zaprezentujemy w nim  miejsca związane z różnymi nacjami i religiami 
w naszym mieście, przedstawimy również historię Choroszczy.
Zdobytą wiedzą postanowiliśmy przekazać naszym partnerom z 

II Turniej Wiedzy Regionalnej 
„Nasza Mała Ojczyzna – 

Choroszcz i Okolice”
etap pierwszy

Podlaska 
multikoalicja

gimnazjum w Wasilkowie. W związku z tym zaprosiliśmy ich do 
Choroszczy, na wycieczkę szlakiem „Tolerancji i zrozumienia”. 
W sobotę 26 maja 2013 r. młodzi przewodnicy z Choroszczy 
oprowadzili kolegów z Wasilkowa po swoim miasteczku. Niestety 
pogoda pomieszała nam szyki, ulewny deszcz nie pozwolił na 
pokazanie wszystkich ciekawych miejsc. 

Mimo to spotkanie było udane, o czym świadczy relacja naszych gości 
na Facebooku : „Chociaż ulewny deszcz sprawił, że płynęliśmy ulicami 
miasta, to nasi choroscy przewodnicy nie popłynęli. Wręcz przeciwnie, 
wykazali się dużą wiedzą o swoim mieście, a także odwagą i 
determinacją w prezentowaniu jej swoim rówieśnikom, pomimo 
wyjątkowo niesprzyjających warunków. Poznaliśmy dzięki nim m.in. 
historie Cerkwi Opieki Matki Bożej, kościoła parafialnego p.w. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana, ewangelików, fabryki Moesa, a także Żyda 
Jakuba Lichtensteina, który był cenionym w miasteczku aptekarzem, a 
w latach 1931 -1935 burmistrzem.” Nie ulega wątpliwości, że bardzo 
pochlebił nam ten komentarz. 

17 czerwca 2013 r. wybieramy się do Wasilkowa, gdzie weźmiemy 
udział w podsumowaniu projektu oraz grze miejskiej p.t. „Zagadka 
wielokulturowego Wasilkowa:  Questing w Wasilkowie łosiem 
pieczętowany, czyli powrót do przeszłości zgrabnymi wersami pisany”.  
Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę miedzy szkołami.
D z i a ł a n i a  n a s z y c h  p a r t n e r ó w  m o ż n a  o b e j r z e ć  n a 
https://www.facebook.com/PodlaskaMultikoalicja

Beata Jabłońska



Jesteś świadkiem historii? 
Nie pozwól na jej zapomnienie. 

Skontaktuj się ze 
Stowarzyszeniem Pamięć 

i Tożsamość Skała.
Kontakt: tel. 693334126

e-mail: biuro@pamiec.org.pl
Więcej artykułów znajdziesz 

na stronie: pamiec.org.pl
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Przeglądając dokumenty jakie udostępnił mi Pan Henryk Konopko natknąłem się na 
na pismo- prośbę o łaskę, skierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 
Bolesława Bieruta. W piśmie tym napisanym zapewne pod dyktando adwokata, 
matka Henryka Konopki Genowefa, prosi „ojca i opiekuna narodu” o litość nad synem 
skazanym na dożywotne więzienie. Prośbę o darowanie kary motywuje młodym 
wiekiem syna i tym że nie ma komu pracować na gospodarce prowadzonej przez 
staruszkę. Sądzę, że prośba o darowanie kary dla Henryka Konopki jest typowym 
pismem jakich tysiące zostało wysłanych przez Polskie matki do „ojca”, czy raczej kata 
narodu. 

Tysiące matek ,rezygnując z godności własnej, poniżając się, próbowało ratować swoje 
dzieci. Jeden z miejscowych partyzantów Emilian Dziejma mówił: „Własnej żonie nie 
należy mówić wszystkiego, bo może zdradzić, matka nigdy nie zdradzi własnego 
dziecka”. Nie zdradzi i nie opuści w potrzebie. Genowefa Konopko dla poparcia swej 
prośby uzyskała ponad sto dwadzieścia podpisów mieszkańców z trzech wsi. 
Po raz pierwszy spotkałem się z pismem, pod którym podpisało się tak wielu ludzi. 
Solidarność ze skazanym za walkę o wolność Polski Henrykiem Konopko jest 
zdumiewająca. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że był to czerwiec 1947 roku, okres 
straszliwego terroru politycznego. Zapewne wielu się obawiało konsekwencji, ale 
podpisali w imię solidarności sąsiedzkiej. Solidarności, jakiej raczej dzisiaj nie spotkasz. 
Współcześni politycy bardzo się napracowali i czynią to nadal, aby solidarność społeczną 
zniszczyć. Sądzę, że mieszkańcy współczesnych wsi: Rogówka z koloniami, Rogowa i 
Majątku Rogowo mogą być dumni z postawy swych rodziców i dziadków. Dokumenty 
które publikuję, dobitnie o tym świadczą. Ze względu na objętość w niniejszym numerze 
zamieszczam dwie karty z podpisami - pozostałe są do obejrzenia na stronie 
Stowarzyszenia i „Gazety...”

Grzegorz Krysiewicz

Henryk Konopko – żołnierz niezłomny cz. II

Drodzy Czytelnicy „Gazety w Choroszczy” i kibice lokalnych drużyn piłkarskich, niektórzy 
z was zadają pytania: od kiedy oficjalnie funkcjonuje klub Narew Choroszcz? kiedy 
datuje się jego powstanie? – czy wówczas, gdy powstał klub Narew Żółtki, po którym 
Narew przejęła sekcję piłkarską? czy może od pierwszego dnia funkcjonowania pod 
nazwa Narew Choroszcz (1980)? a może po prostu od początku funkcjonowania 
jakiegokolwiek Klubu Sportowego w Choroszczy? Warto, zanim wydamy jakiekolwiek 
opinie w tej sprawie poznać historie klubów piłkarskich w Choroszczy.

Historia piłki nożnej w Choroszczy sięga już lat '30 może i końca '20 minionego wieku, kiedy 
wybudowano społecznie boisko przy szpitalu i oddano je pod opiekę Choroszczańskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W Choroszczy były w międzywojniu dwa kluby sportowe 
,,Strzelec” oraz Klub Akcji Katolickiej.
Z informacji zebranych od starszych osób wiem, że ten pierwszy rozgrywał mecze 
piłkarskie, jednak nie uczestniczył najprawdopodobniej w żadnych rozgrywkach pod egidą 
PZPN. W czasie wojny mecze rozgrywali stacjonujący tu żołnierze radzieccy. Natomiast po 
wojnie zaczęto organizować sportowe sekcje w tym piłki nożnej.
W 1947 roku powstała drużyna Związkowiec Choroszcz, która pierwszy mecz rozegrała z 
drużyna LZS Porosły wygrywając 2:1. W zespole tym grał m.in 79-letni dziś  Henryk 
Dąbrowski, który dostarczył mi te informacje i pamiątkowe fotografie .
Związkowiec tworzyło stowarzyszenie sportowe zakładów pracy obejmujące cały kraj. 
Nazwa obowiązywała do 1949 roku – wówczas w kraju powstały stowarzyszenia 
obejmujące różne dziedziny resortowe np.: Gwardia – to była  milicja, Budowlani – to były 
kluby z branży budowlanej (w tym Jagiellonia), Kolejarz – kolejowej itd. Branżę szpitalną 
reprezentowała Unia – stąd i w Choroszczy drużyna sportowa funkcjonowała pod taką 
nazwą. Choć nie wiadomo dokładnie, od kiedy funkcjonowała ta nazwa, a w prasie lokalnej 
pojawiają się wzmianki o wynikach Unii już z 1952 roku,  to wiele wskazuje jednak na rok 
1950.
Pod nazwa Unia drużyna funkcjonowała do 1956 roku. Wówczas propozycje zmiany 
statutu i nazwy stowarzyszenia choroskim piłkarzom złożyło Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, 
które oferowało m.in. stroje i dotacje. Po naradzie i głosowaniu postanowiono wystąpić ze 
stowarzyszenia Unia – i wejść w struktury LZS. 
W głosowaniu wybrano tez nową nazwę: GRYF (od herbu) – wśród propozycji nazw były 
też: Maccabi, Błękitni. LZS Gryf funkcjonował wielosekcyjnie, były obok piłki nożnej sekcje 
zapasów, podnoszenia ciężarów czy sekcja tenisa stołowego. Lata działania LZS GRYF to 
1956 – 1974.
W sezonie 1972/73 w piłkarskiej klasie B pojawiła się drużyna Narew Żółtki. Ten sezon 
zakończył się klęską Gryfa  - wycofaniem z rozgrywek na trzy kolejki przed ich końcem. 
Zespól z Żółtek, w którym grało wielu młodych choroszczan  zajął zaś jedno z czołowych 
miejsc. W następnym sezonie  niektórzy czołowi zawodnicy z Gryfa przeszli do Narwi Żółtki 
a w klasie B -grała już tylko drużyna z Żółtek. Gryf Choroszcz pojawia się jeszcze we 
wzmiankach w 1974 roku, ale już tylko jako uczestnik rozgrywek gminnych.
Narew Żółtki rozgrywa mecze w Choroszczy i w 1978 roku awansuje do ówczesnej klasy A. 
Rok później o mały włos nie zdobywa awansu wyżej, ale w kolejnym sezonie 1979/80 klub 
o mały włos nie zostaje zdegradowany.
Latem 1980 roku Narew Żółtki zmienia nazwę na Narew Choroszcz – w tym roku 3 sierpnia 
rozgrywa pod tą nazwa oficjalny mecz w Pucharze Polski z Włókniarzem Białystok. Od tej 
pory gra pod tym szyldem – z małymi wyjątkami…
W sezonie 1999/2000 Narew łączy się z Lampartem Dobrzyniewo i funkcjonuje pod nazwą 
Narew -Lampart. W latach kolejnych dochodzi do kolejnych fuzji z Bobrami Barszczewo 
(Narew-Bobry) i Victorią Łyski – (Narew Łyski Choroszcz). Wszystko to w celu gry w wyższej 
klasie rozgrywek jednego z podmiotów. Od 2010 roku ponownie w nazwie pozostaje tylko 
Narew  Choroszcz, tyle że już nie jako Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy, a Klub 
Sportowy ,,Narew”.
W międzyczasie w Choroszczy powstają inne kluby :
W 1988 – LZS ,,Korona” Choroszcz,
w 1999 – Napalm Team przemianowany w 2001 na Rajkom,
w 2008 – Lambada,
w 2011 – Epidemia grająca tylko przez rok.
Na terenie gminy od wielu lat (już w latach '40 i '50 ubiegłego wieku)  funkcjonowały sekcje 
LZS w Porosłach, Łyskach, Złotorii, Barszczewie i Klepaczach (Tornado) . W późniejszych 
latach w lidze gminnej grały: Huragan Konowały, Sokół Kruszewo, Tęcza Nowosiółki (w 
sezonie 1977/78 nawet w klasie C), LZS Ruszczany . W późniejszych latach drużyny miały 
tez: Izbiszcze, Rogowo, Pańki, Żółtki, Złotoria Cegielnia, Zaczerlany oraz Czaplino.

Tak wygląda zarys ogólny, a szczegółowe dzieje chętnie zaprezentuję w kolejnych 
odcinkach.
Postaram się, aby był to obraz jak najbardziej szczegółowy i dlatego proszę wszystkich 
Czytelników, którzy mogliby powyższe informacje uzupełnić o nadsyłanie spisanych 
wspomnień do „Gazety w Choroszczy”.

Z pozdrowieniami dla Czytelników „Gazety w Choroszczy”

Jacek Dąbrowski

Dzieje piłki nożnej w gminie 
Choroszcz- wstęp

W Uroczystości Bożego Ciała w Choroszczy wzięły udział tysiące katolików z Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika. Procesja z 
Rynku 11 Listopada skierowała się ul. J. K. Branickiego do ul. Ogrodowej, skąd ul. 
Dominikańską wróciła do kościoła. Na trasie mieszkańcy zadbali nie tylko o piękny 
wygląd czterech ołtarzy, przy których odczytana była Ewangelia, lecz zatroszczyli się 
również o dekoracje i odświętny wygląd posesji oraz chodników. W procesji – będącej 
corocznym zamanifestowaniem wiary – wzięły udział liczne wspólnoty parafialne. Nad 
procesją górowała wieża kościoła z odnawianą elewacją równie ciepłą i radosną, jak 
pogoda podczas wydarzenia. Fotorelacja na stronie gazeta.choroszcz.pl

WJC

W sobotę 8 czerwca o 19:00 w 
Ruszczanach rozpoczęło wyjątkowe 
d l a  w s z y s t k i c h  m i e s z k a ń c ó w 
miejscowości wydarzenie: uroczyście 
oddano do użytku plac i altanę 
w i e j s k ą .  „ G a z e t a … ”  j u ż  2 2 
października 2011 pisała w artykule 
Mieszkańcy Ruszczan tworzą miejsce 
s p o t k a ń  o  w y s i ł k u  l o k a l n e j 
społeczności, która wraz z sołtys 
J o l a n t ą  S i e n k i e w i c z  i  p r z y 
sprzętowym wsparciu S K R-u z 
Choroszczy rozpoczęła przywracanie 
do stanu używalności placu w 
centrum miejscowości. Wysiłek 
f i z y c z n y  i  p l a n i s t y c z n y  o r a z 
wykorzystanie funduszy sołeckich 
pozwoliło na zbudowanie dużej 
altany i ogrodzenie placu.
Całość – pięknie pielęgnowaną – 
p o św i ę c i l i  8  c ze r wca  ka p ł a n i 
prawosławny i katolicki.  Przed 
p o ś w i ę c e n i e m  i  m o d l i t w ą  w 
starocerkiewnosłowiańskim ks. prot. 
Andrzej Bołbot przypomniał postać 
św i ęt yc h  m i s j o n a r zy  C y r y l a  i 
Metodego – dawniej patronów 
Polski, a za sprawą bł. Jana Pawła II 
także patronów Europy. Następnie 
m i e s z k a ń c y  o b o j g a  w y z n a ń 
uczestniczyli we Mszy Świętej. 
Gratulujemy mieszkańcom Ruszczan 
stworzenia otwartej,  wspólnej 
przestrzeni i codziennej troski o 
z a c h o w a n i e  i  s z a c u n e k  d l a 
wielokulturowego dziedzictwa.

WJC

Ruszczany 
ekumenicznie

Boże Ciało A. D. 2013
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Już po raz trzeci Przedszkole Samorządowe w Choroszczy 
organizowało konkurs plastyczny o zasięgu regionalnym, 
związany z Patronem tejże placówki. Hasło tego konkursu 
brzmi „Zanim Karol został Janem Pawłem II”. Jak co roku 
honorowy patronat objął  Burmistrz Miasta Choroszczy Pan 
Jerzy Ułanowicz. Celem konkursu jest zapoznawanie dzieci z 
życiem Karola Wojtyły: jego dzieciństwem, młodością, 
pasjami, oraz działalnością aż do momentu wyboru na 
Papieża. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialny 
był zespół do spraw patrona w składzie: Ewa Konarska, Janina 
Duliniec, Helena Stiganicow, Anna Gawieńczuk, Elżbieta 
Sokół,  Aneta Wysocka. Na konkurs napłynęło 120 prac.

Wykonały je dzieci przedszkolne w dwóch kategoriach 
wiekowych: 3-4 latki i 5-6 latki. Prace zostały nadesłane z 
placówek białostockich, oraz z dalszych miejscowości jak: 
Goniądz, Mońki, Łapy, Suwałki, Krasny Bór, Siemiatycze, 
Zambrów, Sokółka, Łubin Kościelny, oraz z naszej gminy. Komisja 
konkursowa przy rozstrzyganiu wzięła pod uwagę następujące 
kryteria: zgodność prac z tematem, samodzielność wykonania, 
oryginalność i estetykę prac. Dziecięce dzieła były różnorodne 
pod względem zastosowanej techniki plastycznej: rysowanie 
pastelami, malowanie farbami, orgiami, wyklejanie kulkami 
krepiny oraz plasteliny, collage i batik. Ze względu na hojność 
sponsorów mogliśmy nagrodzić wielu laureatów: 16 dzieci 
otrzymało nagrody a 32 wyróżnienia. Prace nagrodzone są 
czasowo prezentowane w tutejszym kościele parafialnym, oraz 
na terenie naszej placówki.
Lista dzieci nagrodzonych:

Oliwia Brzozko   PS nr 82 Białystok
Zuzanna Wnorowska  P S w Uhowie
Maja Tatarczuk  P S nr 1 Siemiatycze
Alan Doldur  PS nr 58 Białystok
Natalia Sobiesiak PS nr 30 Białystok
Zofia Gąsowska PS nr 2 Łapy
Zofia Sałak  PS nr 3 Sokółka
Zuzanna Akacka PS Mońki
Ada Andrukiewicz PS nr 64 Białystok
 Natalia Idźkowska PS w Kleosinie
 Małgorzata Gierej PS nr 42 Białystok
 Klaudia Janicka PS w Choroszczy oddział w Barszczewie
 Teofila Sadowska PS nr 47 Białystok
 Bartosz Krysztopik PS w Choroszczy oddział w Kruszewie
 Kacper Gołębiowski PS w Choroszczy oddział w Łyskach
 Emilia Mikulska PS w Choroszczy
 
Wyróżnienia:
Michelle Dakowicz PS nr 82 Białystok
Anna Potapczyk PS nr 49 Białystok
Anna Jakimiuk PS nr 58 Białystok
Aleksandra Kuczynska SP im. Jana Pawła I I w Łubinie 
Kościelnym koło Bielska Podlaskiego
Kinga Grynkiewicz Niepubliczne Przedszkole nr 2 Białystok
Maja Parchanowicz PS nr 3 Sokółka
Wiktoria Kotarska ZSS w Krasnym Borze
Kinga Stypułkowska ZSP Goniądz
Jenifer Fiedorczuk PS nr 60 Białystok
Marlena Kiluk SP nr 28 Białystok
Kamila Kaczmarek PS nr 82 Białystok
Mateusz Szumowski PS w Choroszczy oddział Łyski
Dominika Rydzewska PS nr 30 Białystok
Julita Duchnowska PS nr 30 Białystok
Gabriela Chańko SP nr 8 Białystok
Oliwia Witkiewicz PS nr 1 Białystok
Milena Popławska PS nr 5 Siemiatycze
Zofia Harasimowicz PS nr 3 Suwałki
Martyna Kowalczuk PS nr 31 Białystok
Martyna Nowicka SP w Złotorii
Marta Kamieńska PS nr 7 Białystok
Weronika Ratyńska PM nr 4 Zambrów
Wiktoria Klim PS w Choroszczy oddział w Kruszewie
Wiktoria Maciejewska PS w Choroszczy oddział w Barszczewie
Grzegorz Mitrosz PS w Choroszczy
Aleksandra Rzepnicka PS w Choroszczy
Milena Suchocka PS w Choroszczy
Kamil Dębowski PS w Choroszczy
Kamil Grzybko PS w Choroszczy
Piotr Grycel PS w Choroszczy

Maksymilian Cholewa PM nr 1 Łapy
Kacper Rejterada PS nr 3 Suwałki
 
Uroczystość wręczenia dyplomów i upominków odbyła się 16 
maja 2013 roku w Miejscowym Przedszkolu Samorządowym im. 
Jana Pawła II w Choroszczy. Przybyłych gości serdecznie 
przywitała pani dyrektor Bożena Lenczewska. Przedstawiła ona 
krótką informację na temat działalności naszej placówki, oraz 
przynależności do podlaskiej rodziny szkół im. Jana Pawła II. 
Oprócz laureatów i ich opiekunów zaszczycili nas swoją 
obecnością: pan burmistrz Jerzy Ułanowicz, dyrektor Zespołu 
Szkół Andrzej Winnicki, przedstawiciel Koła Seniorów Janina 
Romanowska, oraz ksiądz Tomasz Oświeciński. Nie wszyscy 
laureaci mogli przybyć osobiście ze względu na znaczne 
odległości, jednak przyjechały dzieci z Sokółki, Łap, Krasnego 
Boru koło Sztabina, Białegostoku i oczywiście z naszej gminy. 
Laureaci otrzymali cenne nagrody dzięki hojności nst. 
sponsorów:
 
Burmistrz Chroszczy – p. Jerzy Ułanowicz, ks. Proboszcz Leszek 
Struk, Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego w Białymstoku,
P. Aleksander Werpachowski – prezes Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Choroszczy, P. Mieczysław Frankowski – sklep-
sprzedaż materiałów budowlanych, P. Elżbieta i Maciej Siodmok 
– Apteka TAS w Choroszczy, P. Leszek Rajczuk – sklep spożywczo-
przemysłowy, P. Jan Perkowski – Zakład Przetw. Mięsnego 
„Perkpol”, P. Grzegorz Krysiewicz – „Lewiatan” – sklep spoż-
przem., P. Elżbieta i Jan Szydłowscy – Piekarnia w Choroszczy, 
P. Tomasz Filipczuk – konsultant oświatowy MAC, Spółdzielnia 
Mieszk. Lokat. – Własnościowa w Choroszczy, Integro-hurtownia 
artykułów szkolnych Handlowa 7, Fartlandia-centrum artykułów 
dziecięcych, „Simba”- hurtownia zabawek Białystok,P. Tomasz 
Cudnowski - gosp. Ogrodnicze w Łyskach, P. Leszek Mocarski 
Łyski, Zakład MIRMIĘS w Łyskach, P. Seweryn Popko Łyski, 
P. Kamil Szafara  „Szafara i syn” – narzędzia Łyski, P. Wojciech 
Jacewicz-zakład mechaniczny Łyski, TOP-AUTO Krupniki, GAL-
TOM p. Zdrodowski Tomasz Sienkiewicze, SOLEO s.c. – Paweł 
Sokół i Piotr Szczeciński.
 
Podczas gali przedszkolaki z Łysek zaprezentowały część 
artystyczną: tańce ludowe(Zbójnicki, Krakowiak, Trojak), 
piosenki z repertuaru zespołu Arki Noego, wiersz o Ojcu Świętym 
ilustrowany własnoręcznie wykonanymi planszami, oraz baśń 
muzyczną Czerwony Kapturek. Na koniec odbył się słodki 
poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten piękny konkurs będzie 
kontynuowany w przyszłości.

Ewa Konarska

Bądź kim chcesz 
- projekt edukacyjny

W związku z realizowanym w świetlicy Szkoły Podstawowej w 
Choroszczy projektem edukacyjnym „Bądź kim chcesz”, 
którego celem jest przybliżenie dzieciom wiadomości na 
temat wybranych zawodów oraz uświadomienie znaczenia 
pracy w życiu człowieka. Wychowankowie świetlicy w 
miesiącu kwietni u poznali pracę ekspedientki. Udaliśmy się 
do pobliskiego sklepu „Biedronka” gdzie dzieci mogły 
porozmawiać z pracownikami oraz poznać funkcjonowanie 
sklepu. Dziękujemy pracownikom „Biedronki” za pomoc w 
realizacji projektu oraz okazaną życzliwość.

W maju dzieci poznały pracę policjanta. W dniu 10.05.2013r. w 
świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem 
policj i ,  na które nasi wychowankowie przygotowali 
inscenizację, zagadki tematyczne praz pytania do eksperta. O 
zadaniach i pracy policji opowiadał dzieciom przedstawiciel 
Komisariatu Policji w Choroszczy st. asp. Witold Dzieszko. 
Dziękujemy panu Witoldowi za włączenie się w projekt i pomoc 
przy realizacji zajęć.

Wanda Wysocka , Agnieszka Zajko, Agnieszka Tołoczko
nauczyciele świetlicy szkolnej

Zanim Karol został Janem Pawłem II - konkurs plastyczny

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie w 
kończącym się roku szkolnym odnosili sukcesy w licznych konkursach o różnorodnej 
tematyce. Cieszymy się, że młodzi ludzie mogą w naszej szkole realizować i rozwijać własne 
pasje i gratulujemy tegorocznym szóstoklasistom znakomitego wyniku na sprawdzianie 
klas szóstych. Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Kruszewie osiągnęli najlepszy średni wynik – 29,6 pkt. – z egzaminu spośród 43 szkół 
powiatu białostockiego. Gratulujemy i życzymy szóstoklasistom oraz laureatom 
konkursów wielu dalszych sukcesów!

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki Poświęcony Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu w Warszawie
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Magdalena Murawska z klasy IV (praca 
literacka – wiersz pt. „Ty i ja”),
II miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Szymon Leszczyński z klasy VI (praca literacka 
– przewodnik „Szlakiem powstania styczniowego na ziemi choroszczańskiej”),
III miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Piotr Sielamowicz z klasy IV (praca 
plastyczna – kalendarz na 2014 r. o tematyce Legiony Piłsudskiego 1914 – 1918).
Wyróżnienia otrzymały następujące osoby w kategorii szkół podstawowych – Gabriela 
Krysztopik z klasy V (praca literacka- wiersz pt. „Nasz patron – Marszałek Józef Piłsudski – 
Dziedzictwo”), Krystian Kosakowski z klasy VI (praca literacka wiersz pt. „Odwagą i dumą”).
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się12 maja 2013 r. w Warszawie w 78. rocznicę śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i w 150. rocznicę Powstania Styczniowego w Domu Literatury 
na Krakowskim Przedmieściu. Zdjęcie nagrodzonych uczniów poniżej.

XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej 
i Niepodległościowej w Warszawie
III miejsce – Bartłomiej Klimaszewski (kl. VI) – recytacja wiersza A. Mickiewicza „Reduta 
Ordona”
Wyróżnienia Szymon Leszczyński (kl. VI)- recytacja fragmentu „Pana Tadeusza” – „Koncert 
Jankiela”, Krystian Kosakowski (kl. VI) – śpiew „Jedzie w las ułan”

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:
1) Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego: laureat Szymon Leszczyński (kl. VI)
2) Wojewódzki Konkurs Matematyczny: laureaci –  Szymon Leszczyński (kl. VI), Mateusz 
Zagórski (kl. VI)
3) Wojewódzki Konkurs Historyczny: laureaci – Szymon Leszczyński (kl. VI) i Bartłomiej 
Klimaszewski (kl. VI)
Laureaci konkursów przedmiotowych zgodnie z regulaminem byli zwolnieni ze Sprawdzianu 
Szóstoklasisty.

VIII edycja  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego 
,,Z Magdeburga na Wawel i Rossę (1918 – 1935)”
I miejsce – Bartłomiej Klimaszewski
III miejsce – Mateusz Zagórski i Szymon Leszczyński

Międzyszkolny Turniej Paschalny „Jezus żyje”
I miejsce reprezentacji szkoły

II Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek  organizowany przez SP w Kruszewie
I miejsce Kamila Sokół z kl. III; II miejsce Justyna Cieśluk z kl. II

VI Gminny Turniej „Mistrzowie Matematyki”
I i II miejsce w quizie matematycznym „Prawda – fałsz” – Mateusz Zagórski, Szymon 
Leszczyński

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
wyróżnienia: Szymon Leszczyński i Mateusz Zagórski (kl. VI)

Gminny Konkurs Recytatorski „Słowem malowane” w SP w Złotorii
I  miejsce w kategorii kl. I-III Marek Kosakowski (kl. III)
II miejsce w kategorii kl. IV – VI Gabriela Krysztopik (kl. V)
III miejsce w kategorii kl. IV – VI Krystian Kosakowski (kl. VI)

Uczniowie z klas IV – V biorą udział w projekcie z języka angielskiego pt. English Teaching 
program wspierania działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego oraz 
jego promocji wśród dzieci i młodzieży.
W naszej szkole już od 15 lat działa Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej. Co roku 
uczestniczymy w zlocie jungów. Od kilku lat jest on organizowany przez oddział w 
Kołobrzegu. Uczestnicy poznają i doskonalą wiedzę marynistyczną, zwiedzają Kołobrzeg, 
pływają łodziami, biorą udział w różnych konkursach sportowych żeglarskich. Jest to też 
dobre miejsce na zawarcie nowych znajomości i przyjaźni.

zebr. i oprac. Dorota Łukaszewicz

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego



 I Festiwal Piosenki Szkolnej – edycja 
2013: „Tęczowa piosenka”

II Przedszkolna Olimpiada Sportowa „Janowi Pawłowi II – 
miłośnikowi sportu i sportowców”
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W myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” 
chcemy przyczyniać się do jak największego rozwijania 
aktywności ruchowej u dzieci już od najmłodszych lat, dlatego też 
już po raz drugi zorganizowaliśmy Przedszkolną Olimpiadę 
Sportową, która w tym roku odbyła się 28 maja 2013 roku na sali 
gimnastycznej w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej. Przybyły 
na nią wszystkie dzieci z przedszkola i 5 jego filii. Każda grupa 
miała swój znaczek a dzieci obowiązywał strój sportowy. Mali 
olimpijczycy złożyli uroczyste ślubowanie  i po odśpiewaniu 
hymnu Olimpiady  rozpoczęły zawody.

Konkurencje sportowe odbywały się w czterech kategoriach 
wiekowych, od najmłodszych 3-latków do najstarszych 6-latków. 
Na starcie stanęło 154 dzieci. Wśród konkurencji sportowych 
znalazły się m.in.: zanoszenie misia do domku, budowanie wieży z 

klocków, skoki przez płotki ,skaczące piłki, podawanie piłki górą czy 
tory przeszkód. Wszystkim zawodnikom kibicowali ich koledzy i 
koleżanki oraz wychowawczynie, skandując sportowe hasła i 
okrzyki połączone z gromkimi brawami. Olimpiadę urozmaicały 
pokazy tańca break dance w wykonaniu uczniów ze szkoły 
podstawowej oraz śpiewanie wspólnych piosenek.
Przedszkolaki radziły sobie tak wspaniale, że ostatecznie wszystkie 
zajęły wysokie miejsca otrzymując puchary, dyplomy i symboliczne 
nagrody.
Duże podziękowania należą się p. dyrektor i nauczycielkom, które 
przygotowały dzieci do olimpiady.
Organizatorami były: Bożena Ordziejewska, Dorota Sawicka, Anna 
Gawieńczuk i Aneta Wysocka, zaś zdjęcia wykonała Małgorzata 
Hubbell.

Bożena OrdziejewskaRok 2013 rokiem Juliana Tuwima: 
,,Pociąg do książek”

We wtorek 04.06.2013 r. w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom '' w 
Filii Bibliotecznej w Barszczewie odbyło się głośne czytanie wierszy. Kampania ma na 
celu zachęcanie wszystkich dorosłych do czytania książek , a tym samym propagowania 
czytelnictwa .Spotkanie odbyło się z udziałem dzieci z miejscowego przedszkola z 
zaproszonymi gośćmi:  Panem Januszem Janucikiem – sołtysem wsi Barszczewo oraz 
Panem radnym Piotrem Siemieniukiem.
Przedszkolaki dowiedziały się , że rok 2013  został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. Aby 
uczcić pamięć wspaniałego poety, wybraliśmy się w podróż,  poznając jego twórczość.
Maluchy z wielkim zainteresowaniem wysłuchały jednego z najpopularniejszych wierszy 
Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa''. Po zaprezentowaniu wiersza przez zaproszonych gości 
, dzieci udzielały odpowiedzi na zadawane im pytania. Następnie recytowały znane 
wierszyki  tego autora np.: ,,Spóźniony słowik'', ,, Kotek'', ,,Stół'' i  inne.
Spotkanie zakończyliśmy,  wykonaniem pracy plastycznej , nawiązującej tematyką do 
wysłuchanego wiersza Juliana Tuwima. Maluchy wspólnie ze starszakami , pokolorowały 
wagoniki doczepione do lokomotywy.  Obdarowane słodyczami , zadowolone  
przedszkolaki, ustawione ,, w pociąg'' ruszyły w podróż powrotną do przedszkola .
Jedenastometrowej długości  praca plastyczna, zdobi korytarz świetlicy w Barszczewie.
Bezpośredni kontakt z książką oraz głośne czytanie zapewnia maluchom wszechstronny 
rozwój, natomiast tego typu akcje są szczególnie radosnym przeżyciem dla dzieci jak i 
dorosłych.
Dziękuję zaproszonym gościom , paniom wychowawczyniom oraz dzieciom z przedszkola 
w Barszczewie za miłe spotkanie.

Małgorzata Świszcz, bibliotekarz

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk

We wtorek 11 czerwca 2013 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury  w Choroszczy odbyło 
się kolejne w tym roku spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Organizatorem tego spotkania była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego  Biblioteka 
Powiatu Białostockiego w Białymstoku oraz Biblioteka Publiczna w Choroszczy. Na 
spotkanie przybyli uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Choroszczy. 
Gościem naszego spotkania była Barbara Gawryluk - autorka wielu książek dla dzieci i 
młodzieży, dziennikarka, tłumaczka. Pracuje w radiu Kraków, gdzie jest odpowiedzialna za 
programy literackie i prowadzi autorską audycję „Alfabet” skierowaną do dzieci i 
młodzieży. Jej książki to m. in.: Kaktus dobry pies, Przedszkolaki z ulicy Morelowej, Dżok, 
legenda o psiej wierności, Zuzanka z pistacjowego domu, Wiosenna wyprawa Gwizdka, 
Dziewczynka z fotografii.
Jest laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za książkę Zuzanka z 
pistacjowego domu (za 2009 r.) oraz nagrody „Książka roku” polskiej sekcji IBBY (w 2010 r.) 
za upowszechnianie czytelnictwa - za audycję „Książka na szóstkę”.
Spotkanie było bardzo ciekawe, mam nadzieję, że zachęciło dzieci do czytania książek nie 
tylko Pani Barbary Gawryluk, ale także innych autorów książek dla dzieci.

Elżbieta Wróblewska
Kierownik Biblioteki

Więcej informacji z prac bibliotek w gminie 

Choroszcz znajdziesz na stronie internetowej:

Biblioteka Publiczna 
- Filia w Barszczewie

tel. 85 719 13 90

Biblioteka Publiczna 
- Filia w Klepaczach

tel. 85 662 62 11

Biblioteka Publiczna w Choroszczy: 
Wypożyczalnia dla Dorosłych, 
Oddział dla Dzieci i Czytelnia:

tel. 85 719 18 36

Zapraszamy do Bibliotek Publicznych!

biblioteka.choroszcz.pl

LETNI TURNIEJ PODLASKIEJ LIGI BADMINTONA 

O PUCHAR BURMISTRZA CHOROSZCZY
W ramach DNI CHOROSZCZY 

SEZON 2013  IX EDYCJA  TURNIEJ NR 3 - FINAŁ
 CHOROSZCZ  19 czerwiec  2013 r

 KATEGORIE WIEKOWE:
U-11 Chłopców i Dziewcząt    U-13 Chłopców i Dziewcząt

 U-15 Chłopców i Dziewcząt   U-19 Chłopców i Dziewcząt

Podlaska Liga Badmintona jest otwartym cyklem turniejowym dla dzieci i amatorów 
seniorów,

 mającym na celu popularyzację dyscypliny, umożliwienie startów zawodnikom bez licencji 
zawodniczej, oraz integrację środowiska sportowego.

· Prawo startu mają wszyscy chętni (zawodnicy/ czki) nie posiadający licencji 
PZBad. Zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców , prawnych opiekunów 
o starcie w turnieju.

· Zawodnicy nie posiadający w/w zgody nie będą dopuszczeni do turnieju

· Wpisowe obowiązkowe;  od zawodnika/czki - 15 zł  

· Kategorie wiekowe: U-11; U-13 ;U-15, U-19   Chłopców i Dziewcząt

· Termin: 19 czerwiec (środa) 2013 r

· Miejsce rozgrywek: Choroszcz- Hala Sportowa Zespołu Szkół w Choroszczy ul. 
Powstania Styczniowego 26A

· Początek gier: środa godz. 9.00 (odprawa techniczna 8:45) 

· System rozgrywek i punktacja: grupowo- pucharowy lub pucharowy (dopuszcza 
się zmiany systemu na odprawie technicznej w zależności od ilości uczestników)

 - Gra pojedyncza Chłopców i Dziewcząt . Do dalszych gier pucharowych 
kwalifikują się min. zawodnicy /czki z I miejsc w grupie. Każdy z uczestników ma 
zagwarantowane do rozegrania min. 2-3 mecze. Zawodnicy/ czki mogą 
startować tylko w 1-dnej kat. wiekowej

· Zgłoszenia do gry na 2 dni przed turniejem – najpóźniej do wtorku 
18.06.13r na adres organizatora: plbas@o2.pl;  Fax: 085 7191839  z 
dopiskiem PLB 

· Lotki: lotki do gry dostarczają zawodnicy

· Sędzia Główny: Bogusław Bogacewicz, 

· PUNKTACJA ; Punktacja indywidualna zależna od ilości startujących 
zawodników w danej kat. wiekowej jako odwrotność liczby uczestników – tzw. 
„odwrotka”. Każdy zawodnik/czka punktuje dla klubu i siebie.
I miejsce  -  liczba pkt. równa liczbie zawodników w kategorii
II miejsce  -  liczba pkt. o 1 mniejsza od liczby zawodników w kategorii
itd.......................
ostatnie miejsce           - 1 pkt,
Dla miejsc równorzędnych punkty liczone wg średniej arytmetycznej.

· Nagrody:
Ř W klasyfikacji indywidualnej
      w grze pojedynczej Chłopców i Dziewcząt: za miejsca I-III – puchary, statuetki, 
medale
Ř W klasyfikacji drużynowej:
      Po Finałowej edycji najlepsze 3 kluby w klasyfikacji otrzymają okazałe puchary 

Główny organizator: LUKS Badminton Choroszcz 
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Choroszczy,  Zespół Szkół w Choroszczy

 Szczegółowych informacji udziela  Tomasz Dakowicz  : 696 896 203
 

 Zapraszamy!!!

Badmintoniści z Choroszczy 
na podium Krajowych 

Igrzyskach w Badmintonie 
Dziewcząt i Chłopców

Reprezentanci Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy 
odn ieś l i  sukces  na  Kra jow ych 
Igrzyskach w Badmintonie Dziewcząt i 
C h ł o p c ó w .  W  f i n a ł o w y c h 
rozgrywkach, które odbyły się w 
dniach 28-29 maja 2013 r. na hali 
Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku 
drużyna chłopców w składzie: Alan 
Worobiej, Jakub Malinowski i Mateusz 
Brysiewicz zdobyła I I I miejsce w 
klasyfikacji  końcowej zespołów 
chłopięcych szkół podstawowych. 
Dodatkowo Jakub Malinowski został 
najlepszym zawodnikiem w tym 
zespole. We wtorek 4 czerwca pani 
D y r e k t o r  J o a n n a  Z a w a d z k a 
pogratulowała zwycięzcom oraz 
wręczyła puchar i medale. 

MS

W dniach 13, 14 czerwca  2013 r.  w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbył się I 
Festiwal Piosenki Szkolnej – edycja 2013: „Tęczowa piosenka” . Wokaliści zostali 
podzieleni na 2 kategorie wiekowe: klasy I – III i klasy IV – VI. Wystąpiło 36 młodych 
wykonawców Uczniów oceniała komisja złożona z gości w składzie: Adam Kamieński, 
Łukasz Olechno, Milena Kazberuk, Andrzej Winnicki. Celem Festiwalu było rozwijanie 
zainteresowań i pasji muzycznych oraz wyłonienie talentów wokalnych. 

Takie imprezy pozwalają dzieciom zaprezentować swoje umiejętności muzyczne i 
zachęcają do śpiewania i wystąpień publicznych. Pierwsze miejsca zajęli Dominika Jacejko 
z klasy III c i Izabela Klis z klasy IV c. Śpiewane przez nie piosenki wprowadziły wszystkich w 
radosny, wakacyjny nastrój. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali nagrody ufundowane 
przez sponsorów: Elżbietę i Jarosława Masłowskich i członków zespołu Nerwowohoży. 
Nagrody wręczyła pani dyrektor Joanna Zawadzka. Impreza byłą udana dzięki opiece 
technicznej pana Wojciecha Błaszko z Miejsko – Gminnego Centrum  Kultury w 
Choroszczy. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy:
Beata Cwalin – nauczyciel muzyki i plastyki
Walentyna Litwin – nauczyciel bibliotekarz

Renata Rajewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Marzanna Szumkowska - nauczyciel bibliotekarz

Agnieszk Zajko – nauczyciel świetlicy szkolnej
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X Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Powiatu Białostockiego gościła w Choroszczy

Uwaga! 17 czerwca wystartuje sygnał 
cyfrowy i zniknie analogowy

Już wkrótce na terenie całego województwa podlaskiego programy TVP będzie można 
oglądać w dużo lepszej jakości. Przejście z nadawania sygnału analogowego (tego, który 
mamy obecnie ) na sygnał cyfrowy wiąże się ze stopniowym wyłączaniem starych 
nadajników analogowych. Już 17 czerwca 2013 roku na większości terenu 
województwa podlaskiego – w szczególności Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie oraz 
części  Ziemi Łomżyńskiej  – zostaną wyłączone stare nadajniki. Wskutek tego od 17 
czerwca 2013 w Choroszczy i w okolicach będzie dostępny tylko sygnał cyfrowy.

Wyłączenie nadajników analogowych oznacza, że odbiór kanałów telewizyjnych, będzie 
możliwy jedynie po zainstalowaniu odpowiedniego sprzętu: dekoderów typu DVBT oraz 
podłączeniu do anteny zewnętrznej. Chyba, że telewizor jest nowej generacji i ma ten 
dekoder już wbudowany. Wszelkie szczegóły techniczne są starannie opisane i 
zilustrowane na stronie www.cyfryzacja.gov.pl. Informacje można także znaleźć pod 
bezpłatnym numerem telefonu 800007788. Na pytania odpowiedzą także specjaliści z 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku tel. 85/ 6578310 (w godz. od 8.00 do 
15.00) oraz białostockiego oddziału Telewizji Polskiej tel.  85/ 664 81 48  i  85/ 664 81 65.

Policja ostrzega: trwająca obecnie cyfryzacja telewizji naziemnej jest okazją do 
uaktywnienia się wielu oszustów, którzy nie przebierając w środkach, wykorzystują 
różnego rodzaju metody wyłudzenia pieniędzy Najbardziej narażoną grupą osób są ludzie 
starsi, samotnie mieszkający, którzy mogą stać się łatwym celem naciągaczy. Podlaska 
Policja, która włączyła się w kampanię promocyjną cyfryzacji telewizji naziemnej, apeluje 
aby z rozwagą podchodzić do promocyjnych ofert zakupów i podpisywania jakichkolwiek 
umów. Nieuczciwi sprzedawcy odwiedzający konsumentów w miejscu zamieszkania 
informują, że jeśli nie kupią oferowanego przez nich dekodera satelitarnej platformy 
cyfrowej, nie będą mieli dostępu do telewizji. Oszuści podający się za przedstawicieli 
operatorów oferują usługi w zakresie dostrajania odbiorników bądź próbują wymusić 
podpisanie umowy, jako rzekomo najlepszego lub wręcz jedynego sposobu na dalsze 
oglądanie programów.

Policja zwraca się z prośbą z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji o osobach, 
które zachęcają do kupna cyfrowego dekodera niewiadomego pochodzenia lub 
zmuszają do zawarcia różnych umów. Nie dajmy się oszukać. Pod żadnym pozorem nie 
wpuszczajmy ich do domu, a jeśli będą nachalni, natychmiast dzwońmy do najbliższej 
jednostki policji pod numer 997 lub 112.

BPWP

Dar krwii
- darem życia!

Choroszczański Oddział 
Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi prowadzący przy 
ul. H. Sienkiewicza 29 na I 
piętrze Klub Krwiodawców 
zaprasza wszystkich, którzy 

mogą podzielić się bezcennym 
darem, do honorowego 
oddawania krwi podczas 

klubowego dyżuru 
w  niedzielę 

7 lipca
w godzinach 

od 9:00 do 13:00.

W piątek 24 maja samorządowcy i urzędnicy ze Starostwa Powiatowego oraz gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec 
Kościelny, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin i Zabłudów wzięli udział w X Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej Powiatu 
Białostockiego. Pogoda nie rozpieszczała zawodników, niemniej deszcz zaczekał na zakończenie zmagań sportowych. Dopisała 
za to atmosfera fair play i nastroje uczestników, którzy pokazali, jak przyjemnie i sportowo można spędzać czas na wolnym 
powietrzu. Imprezę otworzyli i aż do jej zakończenia nad prawidłowym przebiegiem czuwali -reprezentując samorządy 
organizatorów: Wicestarosta Powiatu Białostockiego Jolanta Den i Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz.

W części rekreacyjnej (podnoszenie ciężarka 17,5 kg, przeciąganie liny, rzut lotką kobiet i mężczyzn, rzut do kosza kobiet i mężczyzn, 
slalom sprawnościowy, strzał na bramkę i trójbój władz) I miejsce zajęło Michałowo (82 pkt), II – Dobrzyniewo Duże (75,5 pkt), a III 
– Starostwo Powiatowe (72 pkt). Choroszczanie z dorobkiem 48 pkt zajęli VII miejsce. W części lekkoatletycznej (bieg na 100 m 
mężczyzn, 100 m mężczyzn, 60 m kobiet, 600 m kobiet, sztafeta 4×400 m, skok w dal kobiet i mężczyzn, pchnięcie kulą kobiet i 
mężczyzn) prowadziło Michałowo (69 pkt), II – Suraż (63 pkt), II Zabłudów (54 pkt), a reprezentacja Choroszczy z 13 pkt. znalazła się 
na IX miejscu. W klasyfikacji generalnej I miejsce przypadło gminie Michałowo (201 pkt), II – gmina Zabłudów (156 pkt), a II Suraż 
(150 pkt). Gmina Choroszcz spisała się na 103 punkty, co pozwoliło na zajęcie VIII miejsca. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i już 
dziś zapraszamy wsie z gminy Choroszcz do następnej imprezy rekreacyjno-sportowej, jaką będzie Turniej Sołectw na Jarmarku 
Dominikańskim w Choroszczy 4 sierpnia!

WJC, fot. M-GCK

W dniach 1-5 lipca 2013 Miejsko-
Gminne Centrum Kultury w 
Choroszczy organizuje zajęcia 
letnie dla dzieci w wieku od 7 do 
12 lat. Od poniedziałku do piątku 
dzieci będą mogły w godz. 9:00-
15:00 wziąć udział  w wielu 
interesujących zajęciach oraz 
wycieczkach. Więcej informacji 
p o d c z a s  z a p i s ó w  w  D z i a l e 
Promocji Kultury w M-GCK. Liczba 
miejsc ograniczona! Obowiązuje 
kolejność zgłoszeń. Koszt to 180 zł.

Zapisu można dokonać osobiście, 
te lefoniczn ie  pod numerem 
857191431 lub na adres e-mail:  
kultura@choroszcz.pl (w temacie 
prosimy wpisać „Lato w Mieście”). 
Pełny program i karty zgłoszeniowe 
do pobrania w M-GCK od 24 
czerwca.

Zapraszamy!
M-GCK

Atrakcyjny lokal 
do wynajęcia

Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Choroszczy oferuje do wynajęcia 
lokal o powierzchni ok. 40 m2 na 

parterze budynku Centrum Kultury w 
Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29.

Wszelkie szczegółowe informacje pod 
numerem: 85 7191431 oraz 

bezpośrednio 
w Miejsko-Gminnym 

Centrum Kultury.


