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A l l e l u j a !

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy życzę Świąt Zmartwychwstania pańskiego obfitych w wiarę,
nadzieję i miłość. Niech Wielkanoc i długo oczekiwana wiosna wnoszą w Państwa życie radość
promieniującą na pozostałe dni roku
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i
wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą Przewodniczący Rady i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

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

Twoja Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
REKLAMY

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
Robert Wardziński
Członek Zarządu Rady Powiatu Białostockiego
Łącząc się w radości przeżywania najważniejszych w roku kościelnym, świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, życzę by Jezus Chrystus, który przeszedł ze śmierci do życia rozjaśniał ustawicznie mroki
codziennej egzystencji.
Niech pewność naszego Zmartwychwstania, ucisza wszelkie niepokoje, rozbudza nadzieję, ożywia
wiarą, rozprasza zbędne troski i rozpala miłość.
w imieniu kapłanów naszej parafii ks. prob. Leszek Mieczysław Struk

- zapoznaj się z ofertą Twojej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
w Choroszczy, szczegóły na stronie 10.

Wiosenne porządki w Parku Choroskim 15 kwietnia 2013 r. od godz. 10.00

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na "Wiosenne porządki w
Parku Choroskim". Odbywające się w tym roku po raz czternasty, prace pielęgnacyjno porządkowe w ogrodzie letniej rezydencji Branickich wzorem lat poprzednich mają na
celu popularyzację idei ochrony i rewaloryzacji tego unikalnego w skali kraju założenia,
będącego integralną częścią Wersalu Północy.
Nasze spotkania coroczne spotkania odbywały się zawsze w poświąteczny wtorek
wielkanocny, ale ze względu na wczesny termin świąt na tegoroczne spotkanie
zapraszamy w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 do Pałacu w Choroszczy.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !!! Błogosławionej Paschy Chrystusowej - zdrowia, radości, dobra
oraz Bożego pokoju - życzy ks. Andrzej Bołbot
Zdrowych, pogodnych Świąt Wilkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju oraz Wesołego Alleluja!
– życzą wszystkim Czytelnikom „Gazety w Choroszczy” Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury, „Gazety w Choroszczy” oraz Biblioteki Publicznej wraz z filiami

Więcej informacji na temat organizacji i zakresu prac można uzyskać w Muzeum
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, tel. 085 71-91-233, 509336795 e-mail:
muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt
Wielkanocnych z radosnym Alleluja wszystkim Czytelnikom „Gazety w Choroszczy” życzy
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Poznaj programy profilaktyczne, jakie
realizuje gmina Choroszcz.
Sprawdź, gdzie możesz wykonać
mammografię, cytologię czy
kolonoskopię.
Więcej na stronach 6-8.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
Pracownikom Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy oraz Mieszkańcom Gminy Choroszcz
składa Dyrekcja Szpitala
Wszystkim zawodnikom, trenerom, działaczom, sympatykom i kibicom serdeczne życzenia z okazji
świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy Zarząd KS Narew Choroszcz

Wspomóż tworzenie wystawy
Od Moesa do M-GCK

Punkt Obsługi Podatnika
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku uruchamia Punkt
Obsługi Podatnika w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w
godz. 9.00 – 14.00 w poniedziałek 29 kwietnia 2013 r.
Punkt Obsługi Podatnika umożliwi mieszkańcom Gminy
Choroszcz:
– złożenie rocznych zeznań podatkowych,
– uzyskanie wyjaśnień i wątpliwości związanych ze
sporządzaniem rocznych zeznań podatkowych,
– pobranie formularzy podatkowych zeznań rocznych
PIT-36, PIT-37, PIT-38.
UM

KOMUNIKAT

Sukces tancerzy

www.twojaskok.pl

Podziel się 1% podatku
Na V Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta
Miasta Ełku w sobotę 16 marca świetnie
zaprezentowali się wychowankowie
ogniska tanecznego z M-GCK, które
prowadzi p. Jacek Maciejczuk.
W kategorii 14-15 lat Marcin
Piszczatowski i Kamila Kaczmarek (na
zdjęciu obok) zajęli I miejsce, a w
kategorii lat 10-11 Michał Kaczmarek i
Monika Toczydłowska uplasowali się na
III miejscu.
Gratulujemy młodym tancerzom sukcesu
i życzymy dalszych osiągnięć!
Red.

Od dziewięciu lat podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy
opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy objęci
liniową, 19 – procentową stawką podatku oraz podatnicy uzyskujący dochód z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów
finansowych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę
przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do
wysokości 1% należnego podatku.
Jak podaje portal Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w minionym roku 11 165 578 podatników przekazało w ten sposób aż 457,3
mln zł. Obecnie o wsparcie ubiega się 7272 Organizacje Pożytku Publicznego – tj.
organizacje pozarządowych, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego,
podmioty kościołów i związków wyznaniowych, które spełniają liczne kryteria, w tym
dokonują sprawozdań ministrowi. Pełny wykaz OPP znajduje się na stronie:
http://www.pozytek.gov.pl/.
Red.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zainspirowane przez p. Zbigniewa
Andruszkiewicza przygotowuje wystawę poświęconą historii gmachu, w którym
Centrum ma siedzibę główną. Sto dwadzieścia jeden lat historii wpisanego w krajobraz
społeczno-kulturalny Choroszczy gmachu zapisało się nie tylko w pamięci, lecz też na
wielu negatywach czy obrazach, jak np. na zamieszczonej powyżej akwareli
Władysława Pietruka.
Drodzy Czytelnicy „Gazety w Choroszczy”, jeżeli w swoich zbiorach posiadacie szkic,
zdjęcie z budynkiem Centrum lub wykonane w budynku (np. zdjęcia klas, grup
przedszkolnych lub imprez okolicznościowych), uprzejmie prosimy o udostępnienie
ich w celu zeskanowania i wykonania reprintu do wystawy. Zdjęcia prosimy dostarczać
do Działu Promocji Kultury (parter gmachu przy ul. H. Sienkiewicza 29) – błyskawicznie
je zeskanujemy i opiszemy ich zawartość tak, by Państwa wkład w wystawę był
widoczny. Więcej informacji pod numerem telefonu 857191806 lub bezpośrednio
w Dziele Promocji Kultury w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy.
M-GCK
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Przedszkolaki poznają
działanie sklepu

W piątek 1 marca 2013r. dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II
w Choroszczy wybrały się na wycieczkę do sklepu spożywczego Chorten przy ul.
Powstania Styczniowego. Dzięki uprzejmości Pań ekspedientek przedszkolaki
mogły zapoznać się z działaniem wagi, etapem robienia zakupów oraz ciekawie
spędzić czas. Profesjonalizm oraz miłe przyjęcie pracowników sklepu dzieci
zapamiętają na długo, także podczas rodzinnych zakupów. Serdecznie
dziękujemy za umożliwienie przedszkolakom poznania sposobu funkcjonowania sklepu spożywczego.
Aneta Wysocka

Trwa rekrutacja do
SP w Choroszczy

Kim chciałbym być w przyszłości?

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2013 r.
rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy i potrwa
do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Kim chciałbyś być w przyszłości? To pytanie zadałam przedszkolakom uczęszczającym
do Punktu Przedszkolnego w Kruszewie (Projekt współfinansowany ze środków
unijnych „Lepiej w grupie niż w chałupie”). Okazało się, że kilku z nich chciałoby w
przyszłości zostać policjantem. W ramach tematyki „Poznajemy zawody” zaprosiłam
Pana Policjanta do punktu przedszkolnego. Z tej niecodziennej wizyty skorzystało też
część uczniów szkoły podstawowej w Kruszewie. Dzieci miały okazję utrwalić
zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze, w domu, w czasie zabawy oraz
powtórzyć zasady ruchu drogowego. Pan Dzielnicowy chętnie opowiadał o pracy
policjanta, udzielał odpowiedzi na pytania, dał wiele mądrych rad. Na koniec zatańczył
z przedszkolakami i przeczytał im wiersz J. Tuwima. Zaimponował tym nam wszystkim.
Dziękujemy i czekamy na kolejną wizytę.
M. Pawłowska

Zmiana już wkrótce czasu!

Uwaga, w nocy z 30 na 31 marca 2013 śpimy krócej
- w nocy przestawiamy zegarki z 2:00 na 3:00. Do czasu
zimowego wrócimy w nocy z 26 na 27 października.

Szczegóły i aktualne informacje znajdziecie
Państwo na szkolnej stronie
internetowej:www.sp.choroszcz.pl.
SP Choroszcz

W świecie poezji - Maria Konopnicka
Konkurs plastyczny
Pod hasłem: „W świecie poezji – Maria Konopnicka” odbył się
(obok konkursu recytatorskiego) szkolny konkurs plastyczny.
Uczniowie klas I – III wykonali pracę plastyczną – ilustrującą
dowolny wiersz Marii Konopnickiej. Do organizatora wpłynęło 26
prac. W środę 6 lutego 2013 r. jury oceniało prace konkursowe.
Zwracano przede wszystkim uwagę na: pomysłowość, zgodność z
tematem, bogactwo kolorystyki i formy.
Oto laureaci:
I miejsce: Sybilla Fiedoruk (klasa III B)
I miejsce: Aleksandra Jakuć (klasa III C)
I miejsce: Gabriela Maciejewska (klasa I B)
II miejsce: Michalina Jarocka (klasa III C)
II miejsce: Krzysztof Piechowski (klasa III B)
III miejsce: Bartłomiej Ambrożewicz (klasa II C)
III miejsce: Kacper Ambrożewicz (klasa II C)
III miejsce: Natalia Rydzewska (klasa III A)

Konkurs recytatorski

EDUKACJA

Konopnickiej. Uczestnicy z wielką tremą i przejęciem recytowali .
Powołane jury oceniało występy małych artystów. Wzięto pod
uwagę następujące kryteria: interpretacja utworu, technika
żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu
wszystkich uczestników nastąpiły obrady jury. Wyłoniono
zwycięzców.
Laureatami konkursu zostali:
Klasy I
I miejsce: Aleksandra Kulesza ( klasa I A)
II miejsce: Oliwia Rutkowska (klasa I C)
III miejsce: Ewa Krysiewicz (klasa I B)
Klasy II
I miejsce: Zuzanna Muczyńska (klasa II C)
II miejsce: Eryk Kajewski (klasa II C)
III miejsce: Aleksandra Bugajska (klasa II B)
Klasy III
I miejsce: Anna Znosko (klasa III B)
II miejsce: Zuzanna Horba (klasa III C)
III miejsce: Dominika Jacejko (klasa III C)

Adresatami przedsięwzięcia, którego finał odbył się w środę 6
lutego, byli uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Choroszczy i Szkoły Filialnej w Rogowie. (Była to już
czwarta edycja konkursu recytatorskiego). Na uroczystym
spotkaniu 23 finalistów prezentowało wybrany wiersz Marii

Dzień Bezpiecznego Internetu
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu jest organizowany od roku 2005. Dzień
Bezpiecznego Internetu 2013 zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę
Szumilas Minister Edukacji Narodowej. Działania podjęte w naszej szkole z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu zostały objęte honorowym patronatem przez Jerzego
Ułanowicza Burmistrza Choroszczy. W dniach 5-7.02 2013 roku realizowaliśmy projekt
edukacyjny pt.Serfuję. Respektuję. W ramach projektu uczniowie wykonali gazetkę
informacyjną, wzięli udział w konkursie na najciekawsze hasło promujące Dzień
Bezpiecznego Internetu, obejrzeli prezentację przygotowaną przez nauczycieli
bibliotekarzy pt.Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych.
W. Wysocka, A. Zajko, A. Tołoczko

Walentynki w świetlicy szkolnej
Jak co roku wychowankowie świetlicy zorganizowali kiermasz własnoręcznie
przygotowanych kartek walentynkowych. Kiermasz cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, a dużą radość sprawiła dzieciom możliwość wysłania
walentynki wybranej osobie. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na
zakup nowych gier dydaktycznych do świetlicy.
W. Wysocka, A. Zajko, A. Tołoczko

Sukcesy uczniów SP w Kruszewie
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w obecnej edycji Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Kruszewie ma pięciu laureatów.
Szymon Leszczyński został potrójnym laureatem: z języka polskiego, matematyki i
historii. Mateusz Zagórski został laureatem z matematyki, zaś Bartłomiej
Klimaszewski z historii.
Dzięki temu nasi uczniowie nie muszą pisać sprawdzianu po klasie VI. Otrzymają oni
maksymalną liczbę punktów – 40.
19 marca 2013 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Gratulacje dla uczniów oraz nauczycieli przygotowujących do konkursu – p. Dorota
Łukaszewicz (język polski), p. Iwona Lewończuk i Eugenia Popko (matematyka) oraz p.
Katarzyna Cieśluk (historia).
Należy też nadmienić, że ci sami uczniowie zostali laureatami VIII edycji
Wojewódzkiego Konkursu Życie i Czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego „Z Magdeburga
na Wawel i Rossę (1918 – 1935”). Bartłomiej Klimaszewski zajął I miejsce, Szymon
Leszczyński i Mateusz Zagórski – III miejsce. Do konkursu przygotowywała uczniów p.
Katarzyna Cieśluk.
SP Kruszewo

Dziękujemy za udział uczniom.
Gratulujemy wszystkim!
Organizatorzy:
Izabela Pęza, Renata Rajewska

Dzień Kobiet
W słoneczne, ciepłe, środowe
popołudnie 6 marca 2013 r. w ramach
współpracy uczniowie z klasy III b z
nauczycielami Urszulą Moczulską i
Agnieszką Tołoczko uczestniczyli w
spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. Dzieci
przygotowały bogaty program
artystyczny: wiersze, piosenki i skecz pt.
„On i ona”. Na koniec spotkania
dziewczynki zatańczyły taniec z
chustami, natomiast chłopcy złożyli
życzenia i wręczyli paniom własnoręcznie
wykonane laurki. Koło Współpracy
Środowiskowej z Publicznego
Gimnazjum pod opieką Anny
Kozłowskiej również przygotowało
bogaty program słowno-muzyczny w
językach polskim i rosyjskim oraz
upominki – ręcznie wykonane kwiaty.
Pani Irena Sakowicz – Przewodnicząca
KEiR nr 15 – podziękowała wszystkim
młodym artystom za ich pracę i pamięć o
seniorach. Paniom zgromadzonym w
świetlicy choroszczańskiej strażnicy OSP
serdeczne życzenia i kwiaty w imieniu
s a m o r z ą d owców z ł oży ł B u r m i st r z
Choroszczy Jerzy Ułanowicz. Wszelkiej
pomyślności życzyły również
przedstawicielki jednego z
zaprzyjaźnionych z KEiR banków oraz
Wojciech Błaszko, przedstawiciel MiejskoGminnego Centrum Kultury. Oficjalną
część zakończyło spotkanie z dietetyczką
Marią Sajewicz, która wygłosiła
pogadankę i udzieliła wielu porad na
temat zdrowego żywienia.
Serdecznie dziękujemy całemu Kołu
Emerytów i Rencistów nr 15 za bardzo
miłe przyjęcie i słodki poczęstunek. Raz
jeszcze Paniom z KEiR nr 15 życzymy
wszystkiego dobrego.
Urszula Moczulska, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej,
Agnieszka Tołoczko, nauczyciel świetlicy
szkolnej, red.

Projekt edukacyjny „Tuwimania
– w krainie wierszy Juliana Tuwima”
Julian Tuwim to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, który pisał
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne
pokolenia czytelników. To towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń. 6 stycznia 2013r.
oficjalnie rozpoczął się Rok Tuwima. Tego dnia sto lat temu w „Kurierze Warszawskim”
ukazał się debiutancki wiersz poety „Prośba”. 27 grudnia 2013 roku minie 60. rocznica
śmierci poety. To właśnie ta ostatnia data była powodem ustanowienia przez Sejm
Roku Tuwima. W związku z tym w szkole będzie realizowany projekt edukacyjny
„Tuwimania – w krainie wierszy Juliana Tuwima”. W realizację projektu
adresowanego do uczniów klas I – VI są zaangażowani wszyscy nauczyciele naszej
szkoły. Projekt opracowały M. Szumkowska, W. Litwin i B.A. Cwalin – nauczyciel
koordynujący. Projekt edukacyjny będzie realizowany od 25 lutego do 27marca 2013
r. Dziękujemy Panu Jerzemu Ułanowiczowi Burmistrzowi Choroszczy za objęcie
patronatem naszego projektu.
CELE PROJEKTU
- promocja dziecięcej literatury
- rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci
- wiązanie treści wiersza z różnymi formami ekspresji: plastyczną, muzyczną ruchową
- budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- wzbogacenie słownictwa dzieci
- kształtowanie pozytywnych uczuć estetycznych
- budzenie wyobraźni dziecka
HARMONOGRAM PROJEKTU
OGŁOSZENIE OGÓLNOSZKOLNEJ AKCJI „TUWIMANIA” – apel na sali gimnastycznej
KONKURSY PLASTYCZNE – klasy I-III wykonują prace na temat „Mój ulubiony bohater
wierszy J. Tuwima”, ( wychowawcy klas I – III), klasy IV – VI wykonują plakat zachęcający
do lektury wierszy J. Tuwima ( p. B. Cwalin, wychowawcy klas VI )
RECYTACJE WIERSZY PO ANGIELSKU – nauczyciele języka angielskiego z uczniami
zdolnymi przygotowują recytacje słynnych wierszy J. Tuwima
LEKCJA BIBLIOTECZNA „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ J. TUWIMA” – klasy V będą
uczestniczyły w zajęciach w bibliotece popartych prezentacją multimedialną
KONKURS CZYTELNICZY „TUWIMOWSKIE RYMY” – dla klas III i IV przeprowadzony
przez bibliotekę szkolną
KONKURSY RECYTATORSKIE – dla uczniów klas I – III ( wychowawcy klas I – III) i IV –
VI ( nauczyciele języka polskiego)
PLEBISCYT I GAZETKOWA TUWIMIADA – zostanie przeprowadzony wśród nauczycieli
plebiscyt na ulubiony wiersz J. Tuwima, w szkolnej gazetce redaktorzy poświęcą sporo
miejsca na postać poety , łącznie z rozstrzygnięciem plebiscytu (C. Zubrycka)
WYSTAWA CZASOWA O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z POETĄ (życie, twórczość,
ciekawostki) – biblioteka
CUDOWNA KRAINA WIERSZY J. TUWIMA – w ramach zajęć świetlica szkolna
organizuje głośne czytanie (przez nauczycieli, uczniów) wierszy J. Tuwima
ŚPIEWAMY TEKSTY J. TUWIMA – w ramach koła muzycznego młodzież zapoznaje się z
muzyką W. Lutosławskiego i śpiewa teksty piosenek J. Tuwima ( B. Cwalin )
KONKURS NA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE – uczniowie kl. I – VI przebierają się za
jedną z postaci z wierszy J. Tuwima (wychowawcy klas I – III i IV – VI )
INSCENIZACJA O WIERSZACH TUWIMA „ W TUWIMOWIE” – uczniowie z koła
żywego słowa przygotują dla I – III i wystawią krótkie przedstawienie ( biblioteka i
świetlica szkolna )
PODSUMOWANIE PROJEKTU – obejmie rozstrzygnięcie konkursów plastycznych,
recytację wierszy uczniów kl. I – VI ( miejsca I, II, III ) oraz rozstrzygnięcie konkursu na
najciekawszą postać z wierszy J. Tuwima
SP Choroszcz

Dzień Języka Ojczystego w SP
w Choroszczy
W naszej szkole, dzięki współpracy nauczycieli bibliotekarzy i polonistów, ten dzień
został podkreślony działaniami związanymi z językiem ojczystym. Uczniowie klas IV i V
brali udział w konkursie pięknego czytania wybranego fragmentu tekstu.
Uczniowie klas szóstych rozwiązywali test sprawdzający poziom językowy, zwłaszcza
poprawność używanych zwrotów i wyrażeń. W obydwu konkurencjach, poprzez klasowe
eliminacje, zostali wyłonieni najlepsi, których nagrodzono okolicznościowymi
dyplomami. W dniach poprzedzających Dzień Języka Ojczystego uczniowie przypomnieli
sobie lub poznawali fragmenty z klasycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej,
sprawdzali stopień poprawności używanego języka.
W.Litwin, M.Szumkowska, E.Stulgis, C.Zubrycka, A.Horodeńska

Sesja Rady Miejskiej – już 26 marca
Sesja choroszczańskiej Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek 26 marca w Remizie OSP
w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22. Początek o 9:00. Sesję poprzedzają obrady
komisji, w czwartek 21 marca w Urzędzie Miejskim od 9:00 trwało będzie posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego, a w piątek 22 marca od 11:00
obradować będzie Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Poniżej podajemy za
Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy porządek obrad na
XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Informacja przedstawiciela Stowarzyszenia N.A.R.E.W. o możliwościach wykorzystania
funduszy unijnych przez rolników i osoby mieszkające na obszarach wiejskich.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
5. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
a/ wystąpienie Burmistrza
b/ dyskusja
c/ podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu
pomocy.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu
pomocy finansowej.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚ i GW.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z aglomeracji
Białystok.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (ZEC –WiK w Choroszczy)
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (GZGUiM w Tykocinie)
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Choroszcz.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za
uiszczoną opłatę.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Luizy Skorulskiej na
działalność Burmistrza.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Wandy Jankowskiej
na działalność Burmistrza.
a/ wystąpienie Burmistrza,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.
23. Przedstawienie terminarza planowanych posiedzeń Rady Miejskiej w Choroszczy.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad Sesji.

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu
recytatorskiego „Słowo o Polsce”
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałą
na terenie gminy Choroszcz do udziału w III edycji konkursu recytatorskiego „Słowo o
Polsce”. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia należy nadsyłać bądź
dostarczyć osobiście do M-GCK do 20.04.2013r., finał odbędzie się 23 kwietnia –
początek o godz. 10:00, a laureaci zaprezentują wybrane utwory na V Festiwalu Pieśni i
Piosenki Patriotycznej i Religijnej, który odbędzie się w choroszczańskim kościele 3
maja – początek wydarzenia o godz. 12:00. „Gazeta w Choroszczy” jest patronem
medialnym konkursu. Zapraszamy do udziału!

Ważne wydarzenia tej wiosny:
2 maja - Dzień Flagi RP
3 maja - Święto Konstytucji i V Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Religijnej
18/19 maja - Noc Muzeów
23 maja - finał konkursu recytatorskiego „Słowo o Polsce”, wyjazd do OiFP ECS
na operę Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”
24 maja - X Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Powiatu Białostockiego (na
stadionie w Choroszczy, początek o 9:00)
Więcej informacji na stronach: gazeta.choroszcz.pl i kultura.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”

Mieszkańcy
osiedla przy al.
Niepodległości
chcą kanalizacji
O wydarzeniu „Gazeta w Choroszczy”
pisze jako pierwsza. We wtorek 12 marca
o 9:00 w Urzędzie Miejskim w
Choroszczy miało miejsce spotkanie
licznej reprezentacji mieszkańców
domów przy al. Niepodległości oraz
ulicach Armii Krajowej, Sarosieka,
B ata l i o n ów C h ł o ps k i c h i Wo j s ka
Polskiego z Burmistrzem Choroszczy
Jerzym Ułanowiczem. Mieszkańcy
dopytywali o szczegóły realizacji
planowanej przebudowy al.
Niepodległości pod kątem możliwości
budowy kanalizacji przy tejże drodze
oraz w ulicach przyległych. Burmistrz
wyjaśniał, że z powodu zaangażowania
gminy w dofinansowanie przebudowy
będącej drogą powiatową al.
Niepodległości, w bieżącym budżecie nie
ma środków na budowę pełnego
systemu kanalizacji w tejże okolicy.
Jednak jest to jeden z priorytetów
inwestycyjnych.
Po długotrwałych, pełnych technicznych
uwag rozmowach został wypracowany
konsensus: magistrat pozytywnie
za o p i n i o w a ł p o my s ł z b u d o w a n i a
przepustów kanalizacyjnych razem z
n o w ą n a w i e r zc h n i ą . M i e s z k a ń c y
wzmian kowan ego o bszaru złożyli
oficjalny wniosek (zob. fot. na
gazeta.choroszcz.pl) z apelem o tę
inwestycję oraz o uwzględnienie budowy
pełnego systemu kanalizacji w
przyszłorocznym budżecie – szacunkowy
koszt inwestycji to 1,5 mln zł.
Obecni na spotkaniu choroszczanie
zapowiedzieli, że na najbliższych sesjach
będą zabiegać o poparcie radnych dla
tego działania. Z pozytywnym odzewem
spotkała się informacja Burmistrza
Choroszczy o przygotowywanym na
najbliższą sesję Rady Miejskiej projekcie
uchwały dotyczącej inwestycji lokalnych.
Projekt zakłada dwudziestoprocentowy
udział w finansowaniu przedsięwzięć
przez zainteresowane nimi społeczności
lokalne, co ma pozwolić na ożywienie
inwestycyjne na terenach z aktywnym i
zaangażowanym społeczeństwem.
Mieszkańcy wielokrotnie podczas
spotkania podkreślali, że już najwyższy
czas na remont alei Niepodległości, na
który powiatowa droga czeka 40 lat, nie
ukrywali zadowolenia, że radni i magistrat
nie ustają w wysiłkach zmierzających do
sfinalizowania przedsięwzięcia.
Podkreślali zgodnie, że cały wskazany
obszar, zaraz po przebudowie, a właściwie
odbudowie nawierzchni, powinien zostać
skanalizowany. Czy apele choroszczan
znajdą poparcie wśród radnych i czy w
przyszłorocznym budżecie znajdą się
środki na inwestycję? O tym wszystkim
p r ze c zy ta c i e Pa ń st wo n a ł a m a c h
internetowych i papierowych „Gazety w
Choroszczy” – wydawanego przez M-GCK
od 20 lat niezależnego czasopisma.
WJC
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Radni dali zielone światło remontowi
al. Niepodległości
Na XV, zwołanej w trybie nadzwyczajnym, sesji Rady Miejskiej w Choroszczy
radni jednogłośnie przyjęli pakiet uchwał,
dzięki któremu gmina Choroszcz wesprze
na sumę 1 280 000 zł przebudowę alei
Niepodległości, czyli ponad ośmiusetmetrowego odcinka drogi powiatowej
1 5 5 2 B . Ty m s a my m w k ł a d g m i ny
w inwestycję będzie równy połowie jej
szacowanej wartości – wcześniej gmina
Choroszcz deklarowała udział na kwotę
910 000 zł. Zwiększenie kwoty – jak
argumentował Burmistrz Choroszczy
Jerzy Ułanowicz – spowodowana jest
nieuzyskaniem środków z programu
budowy tzw. „schetynówek”. Projekt
przebudowy wzmiankowanego odcinka jak pisaliśmy w 130 numerze „Gazety
w Choroszczy” - znalazł się na liście
rezerwowej i może uzyska dofinansowanie w przyszłości. Warunkiem jest
wygospodarowanie oszczędności w wyniku rozstrzygnięć przetargów na realizację
znajdujących się na wyższej pozycji
w rankingu dróg. Kwota 370 000 zł, o jaką
radni zwiększyli dofinansowanie przebudowy al. Niepodległości, pochodzi
z tzw. wolnych środków.
Jak podkreślali radni i członkowie Zarządu,
ważne jest teraz, aby powiat białostocki
wsparł inwestycję również w kwocie 1 280
000 zł, równej 50% wartości inwestycji –
dotychczas wkład powiatowy odpowiada
25% wartości remontu, tj. nieco ponad 600
tys. zł. Dodajmy, że problem znalezienia
dodatkowych 600 tys. zł dotyczyłby
również gminy Choroszcz – jednak na XIV

sesji gminni radni nie przychylili się do
p o m y s ł ó w I . J a b ł o ń s k i e g o i P.
Tymińskiego, którzy w kwocie na remont
al. Nie-podległości szukali środków na
wsparcie zakupu nowego samochodu
gaśniczego dla OSP Złotoria.
Na XV sesji również nie brakowało
licznych głosów nad sposobem realizacji
inwestycji – dziwić może, że kwestie ściśle
techniczne poruszane są wiele miesięcy
po zaakceptowaniu projektu. Radni wiele
uwagi poświęcili wprowadzaniu w życie
tzw. „rewolucji śmieciowej”, a zwłaszcza
szczególnemu miejscu, jakie zajmuje
w niej SMW-L w Choroszczy. Radny Jacek
Dąbrowski popełnił przy okazji aforyzm:
„Głosowałem tak, ale będę myślał
inaczej” – tj. radny będzie dalej z troską
dbał o dobro mieszkańców SMW-L.
Zastępca Burmistrza Mirosław Zalewski –
w odpowiedzi na pytania, o możliwość
budowy przy al. Niepodległości kanalizacji
s a n i ta r n e j – za p ew n i a ł , że n o wa
nawierzchnia nie będzie blokowała
inwestycji, zwłaszcza, że szerokość pasa
drogowego to aż 20 m i instalacja
swobodnie zmieści się poza pasem jezdni.
Po zakończeniu głosowań, dzięki którym
przebudowa al. Niepodległości staje się
coraz bliższa, wszystkim radnym podziękował Tomasz Kraśnicki, który – jak
pisaliśmy w 129 numerze „Gazety
w Choroszczy” – wspólnie z mieszkańcami
i zarządami Osiedla nr 3 od lat czyni
starania na rzecz poprawy stanu tej jednej
z najważniejszych w gminie arterii
komunikacyjnych.
WJC

Rynek 11 Listopada i aleja
Niepodległości, czyli rzecz o pisowni
Wokół artykułów o remoncie alei Niepodległości, jakie w ostatnich miesiącach pojawiły
się na naszych łamach, pojawiła się dyskusja, czy zastosowany powyżej zapis (aleja z małej litery) jest poprawny. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że do części dyskutantów nie
docierała żadna argumentacja czerpana z wydawnictw poprawnościowych i wiedzy o języku polskim dyplomowanego z wyróżnieniem polonisty. Uparcie obstawali przy
błędnych formach typu ul. Aleja Niepodległości czy ul. Rynek 11 Listopada. Kierując się
troską o stosowanie przez choroszczan popraw-nego zapisu, skorzystałem z możliwości
przewidzianej przez Ustawę o języku polskim i skierowałem 21 lutego zapytanie do Rady
Języka Polskiego.
W czwartek 28 lutego uzyskałem odpo-wiedź od prof. dr hab. Jerzego Podrackiego
Przewodniczącego Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP. Profesor stwierdza
w piśmie, że „(…) zgodnie z zasadami polskiej ortografii poprawne zapisy wymienionych
w piśmie nazw to:
- aleja Niepodległości lub al. Niepodległości (nie zaś: ul. Aleja Niepodległości,
Al. Niepodległości), skrót Al. odnosi się do formy liczby mnogiej (= Aleje);
- wyraz rynek zapisujemy wielką literą w znaczeniu '(główny) plac', np. Rynek Starego
Miasta, Stary Rynek. Por. Wielki słownik ortograficzny PWN, wydanie nowe, Warszawa
2010, zasady: 18.25.1., 18.25.2., 18.25.3ʺ
Piszemy zatem aleja Niepodległości lub al. Niepodległości oraz Rynek 11 Listopada,
w obu nazwach w poprawnej formie zapisu nie stosujemy wyrazu ulica.
Wojciech Jan Cymbalisty

Szczególne wydarzenia duszpasterskie
w parafii choroszczańskiej na wiosnę
Roku Pańskiego 2013

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
i doradca Kazimierz Bochenko zapraszają
rolników do wypełniania wniosków
o płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe.
Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29
(gmach M-GCK, I piętro, wejście od strony
placu zabaw)
tel. 85 7193011, kom. 536603419
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek
8:00 - 16:00
środa
8:00 - 16:00
Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny
w celu uzgodnienia terminu wypełnienia
wniosku.

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy
zaprasza na szkolenia
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
informuje, iż w okresie 04.03.2013r. –
29.03.2013r. przyjmuje zgłoszenia na
szkolenie „Eksploatacja urządzeń
elektroenergetycznych”. Szkolenie
zostanie przeprowadzone w Białymstoku
w kwietniu br. W okresie 04.03.2013r. –
05.04.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w
Białymstoku przyjmuje zgłoszenia na
szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”. Od
04.03.2013r. do 29.03.2013 r. trwa nabór
c h ę t n y c h n a s z ko l e n i e „ K a s j e r sprzedawca”. Oba szkolenia będą
przeprowadzone w Białymstoku w
kwietniu i maju 2013 r.
Więcej szczegółów w Powiatowym
Urzędzie Pracy i na stronie internetowej
http://www.pup.bialystok.pl.
PUP Białystok
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Miejska Droga Krzyżowa 22.02.2013. Fot. WJC

MIASTO i GMINA

24 marca, godz. 15.00, Plenerowa Parafialna Droga Krzyżowa w Zaczerlanach.
3 maja - V Festiwal Pieśni i Piosenki
Patriotycznej i Religijnej.
4 maja, godz. 10.00 - piesza pielgrzymka
mężczyzn i młodzieńców do Krypna.
9 - 12 maja - czterodniowa pielgrzymka
autokarowa do sanktuariów południowej
Polski ze zwiedzaniem kopalni soli
w Bochni i spływem Dunajcem.
20 maja, godz. 9.30 - tradycyjna Msza
Święta na cmentarzu grzebalnym.

26 maja godz. 9.30 i 11.00 - Uroczystość
Pierwszej Komunii Świętej.
26 maja, godz. 19.00 - Dzień Matki,
Nabożeństwo Majowe w Ogrodzie Maryi
z koncertem „Kochanej Mamie”
30 maja - Uroczystość Bożego Ciała
procesja ulicami: Branickiego, Ogrodową, Dominikańską i poprzez Rynek 11
Listopada.
2 czerwca, godz. 12.15 - festyn z okazji
Dnia Dziecka na błoniach Jana Pawła II.
15 czerwca - rodzinna pielgrzymka
rowerowa.

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnej stronie Parafii Rzymsko-katolickiej
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy:
www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl
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Cztery sołectwa protestują – o kwartał za późno
We wtorek 26 lutego do Urzędu Miasta w
Choroszczy trafił list protestacyjny
mieszkańców sołectw Złotoria, Złotoria
Piaski, Złotoria Podlesie i Babino,
którego skan prezentujemy na zdjęciu
obok. Protest dotyczy dwóch spraw –
pierwszą jest sposób naliczania opłat i
kwoty podane w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w gminie Choroszcz.
Drugą z oprotestowanych kwestii są
obowiązujące w bieżącym roku stawki
podatku rolnego i leśnego. „Gazeta
w Choroszczy” postanowiła przyjrzeć się
obu zagadnieniom.
„Rewolucja śmieciowa” od kilku miesięcy
jest stałym tematem poruszanym na
n a szyc h ł a m a c h . P r ze d staw i c i e l e
magistratu wielokrotnie zapewniali, że
środki pozyskane w ramach obsługi
systemu nie mogą być źródłem zysku
gminy. Co ważne każda złotówka będzie
zaksięgowana i, gdy system ruszy, cały
obieg finansów ma być transparentny tak,
jak w pozostałych działach gminnych
finansów. Trudno mówić o interesowności jakiegoś z usługodawców, gdy, jak
przewidują ustawodawcy, do przetargów
przystąpią zapewne liczne firmy i korporacje zagraniczne. Dziwić może użycie
przez protestujących sformułowania
„proponowanych” odnoszącego się do
kwot obowiązujących prawnie z pełną
mocą od ponad miesiąca, a uchwalonych
jeszcze w roku ubiegłym i w 2012 roku
dyskutowanych. Warto dodać, że radni –
kierując się m.in. 270 zgłoszonymi
wówczas uwagami – zdecydowali się na
obniżenie stawek o 10% i dodanie
gospodarstwa jednoosobowego.
Aby poznać przyczyny, dla których
podatek rolny w gminie Choroszcz w 2013
r. wynosi 189,65 zł a leśny 41,01 oraz
rozwiać wątpliwości związane z gminnym
systemem odbioru odpadów komunalnych, udałem się na rozmowę z Zastępcą
Burmistrza mgr. inż. Mirosławem
Zalewskim do Urzędu Miejskiego:
Czy w trwającym roku podatkowym jest
możliwa zmiana stawek podatku rolnego
i leśnego?
- Podatki są ustalane w trakcie roku
poprzedzającego rok budżetowy, w rozpoczętym już roku nie widzę możliwości
obniżenia stawek podatkowych, bo
musiałoby się to wiązać z wykreśleniem
jakichś wydatków w budżecie gminy.
Przypomnę, że podstawę podatku
rolnego stanowi komunikat Głównego
Urzędu Statystycznego podający średnią
ogólnopolską cenę kwintala żyta w trzech
pierwszych kwartałach roku – w 2012
wynosiła ona 75,86 zł. Podstawa jest
mnożona – zgodnie z ustawą o podatku
rolnym (z dnia 15 listopada 1984; Dz.U. z
1984r. Nr 52, poz. 268) – przez 2,5, co dało
stawkę za hektar przeliczeniowy w 2013 w
wysokości 189,65 zł. Przed rokiem stawka
była niższa, choć podstawa była prawie ta
sama – bo w wysokości 74,18. O obniżce

wymiaru podatku do wysokości 139,1 zł za
hektar przeliczeniowy zdecydowali radni,
kierując się tym, że brak obniżki
powodowałby wzrost podatku o ok. 100%
oraz że rok 2011 cechowały trudne
warunki klimatyczne, a w roku 2012 roku
w rolnictwie nie działo się źle. Wiem, że
każdy chciałby płacić niższe podatki, ale
były problemy ze zbilansowaniem budżetu
na 2013 rok, dlatego wydaje się, że na
luksus obniżek gmina nie mogła sobie
pozwolić.
Dlaczego, Panie Burmistrzu, podatki
bezpośrednie od nieruchomości są tak
ważne?
- Nie wyobrażam sobie możliwości
sprawnego funkcjonowania gminy bez
tych podatków. W 2012 r. w sumie ze
wszystkich podatków od nieruchomości
do budżetu wpłynęło blisko 6,3 mln zł – to
znacznie więcej niż gmina przeznacza na
inwestycje.
Czy Urząd Miejski zamierza w
najbliższym czasie wyciągnąć jakieś
konsekwencje wobec osób, które na czas
nie przystąpiły do koordynowanego
przez gminę systemu odbioru odpadów
komunalnych?
- Nie od razu, ale nie będziemy mieli
innego wyjścia. Póki co, wszystkim, którzy
nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji, o tym przypomnimy.
Mamy obowiązek odebrać wszystkie
odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, a mieszkańcy, niestety mają
obowiązek za to zapłacić. Nie może być
tak, że jedni będą ponosić koszty, a inni
nie, bo byłoby to nieuczciwe. Opłaty za
odbiór odpadów komunalnych stanowią
rodzaj podatku lokalnego. Tak, jak w przypadku uchylania się od innych podatków
– np. niezłożenia PIT-u lub podania
nieprawdy kodeks karny skarbowy
przewiduje dotkliwe sankcje. W skrajnych
przypadkach będziemy musieli z tych
uprawnień korzystać.
Dziękuję za rozmowę.
Komentarz
Trudno oprzeć się wrażeniu, że w XXI
wieku brakuje działaczy ludowych, którzy
z determinacją i umiejętnościami
Wincentego Witosa, na szczeblu gminnym
dbaliby o interesy rolników. Fakt, mająca
chronić rolników przed zbyt rygorystycznym opodatkowaniem ustawa o podatku
rolnym z 1984 r. działa, w przypadku
dobrej koniunktury na rynku żyta, jak
maszynka do loterii. W 2009 r., gdy żyto
było tanie (34,1 zł/q) – podatek wynosił
82,25 zł za hektar przeliczeniowy.
Z drugiej strony wpływy z podatku rolnego
i leśnego w bieżącym roku mają wynieść
blisko 800 tys. zł, gdyby były niższe np. o
150-200 tys. zł, o tę kwotę musiałby zostać
zmniejszone wydatki gminy – najprawdopodobniej z działu inwestycji.
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że dotacje
bezpośrednie za uprawy z 2012 roku
napływają do rolników bardzo opieszale.
Koniec roku – podobnie jak jego początek,

jest zazwyczaj czasem zwiększonego
wydatkowania w gospodarstwach rolnych. Rolnicy w tym czasie wykupują
ubezpieczenia i opłacają podatki, często,
aby uniknąć podwyżek, kupują nawozy
i materiały budowlane oraz techniczne
niezbędne do konserwacji i rozwoju
gospodarstw. Brak dopłat we wspomnianym okresie powoduje zrozumiałą
frustrację rolników i może utrudniać
rozpoczęcie następnego sezonu.
Dystrybutor dopłat bezpośrednich –
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa – może wypłacać dopłaty za
miniony rok aż do 30 czerwca. Jak
podkreślają rolnicy, z którymi rozmawiała
„Gazeta w Choroszczy”, ARiMR zbyt
często z tego prawa korzysta.
Wróćmy do sprawy podatków: Rada
Miejska ma narzędzie do częściowego
niwelowania różnic, jakie w wyniku
zawirowań na rynku zbożowym działają
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na niekorzyść rolników. Niemniej, aby
z niego skorzystać, musi istnieć świadomość zachodzących zmian. Bez uważnego
śledzenia przez rolników procesu
tworzenia prawa lokalnego i bez działań
podejmowanych z refleksem – zwłaszcza
w ostatnim kwartale roku – radni,
w większości zatrudnieni poza rolnictwem, mogą nie dostrzec wagi sprawy.
Protestowanie wiosną, bez uprzedniego
zainteresowania nad projektem budżetu
i uchwał podatkowych jesienią, będzie
t y l ko n a r ze ka n i e m n a d roz l a ny m
mlekiem.
Czy rolnicy, a nade wszystko sołtysi z dziś
protestujących miejscowości będą żywo
uczestniczyć w jesiennych okołobudżetowych sesjach? czy raczej uznają,
że bez wpływów z podatków nie ma
inwestycji?
O tym wszystkim przeczytacie Państwo na
łamach „Gazety w Choroszczy”.
Wojciech Jan Cymbalisty

KRUS informuje: Turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w okresie wakacji letnich
organizuje turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.
Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:
wad i chorób układu ruchu oraz układu
oddechowego.
Zasady kierowania dziecka na turnus
rehabilitacyjny:
1. przynajmniej jedno z rodziców
(prawnych opiekunów) podlega
u b e z p i e c ze n i u s p o ł e c z n e m u
rolników,
2. dziecko jest urodzone w latach 1998
– 2006,
3. podstawą skierowania na turnus
rehabilitacyjny jest „Wniosek o
skierowanie dziecka na turnus
rehabilitacyjny” wystawiony przez
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i
zdolne do samoobsługi. Pierwszeństwo w
skierowaniu na turnus rehabilitacyjny
mają dzieci, w stosunku do których
powiatowe zespoły ds. orzekania o
niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do
wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Odpłatność za pobyt każdego dziecka
wynosi 200 zł.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny
następuje z siedziby oddziału lub placówki
terenowej KRUS pod nadzorem wyzna-

czonych pracowników odpowiedzialnych
za bezpieczny przejazd dzieci na trasie:
KRUS – ośrodek rehabilitacyjny i z powrotem. Przewóz dzieci odbywa się
wynajętym autokarem. Rodzice pokrywają koszty dowozu dzieci w wysokości
odpowiadającej równowartości cen
biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony).
Różnicę pomiędzy wpłatami rodziców, a
kosztem poniesionym przez Oddział za
wynajęcie autokaru pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach
rehabilitacyjnych ubezpieczone są od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na
turnusie wraz z dojazdami.
W 2013 r. Oddział Regionalny KRUS w
Białymstoku posiada miejsca na turnusy
rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu Zdroju – 30.06-20.07.2013 r.
- dla dzieci ze schorzeniami układu
oddechowego:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Szklarskiej Porębie – 15.07-04.08.2013
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Iwoniczu Zdroju – 19.07-08.08.2013 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny
prosimy zgłaszać się do Oddziału
Regionalnego KRUS w Białymstoku lub
najbliższej placówki terenowej po druk
„Wniosku o skierowanie dziecka na turnus
rehabilitacyjny” lub kontakt telefoniczny.

Druk można również pobrać ze strony
internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w:
– Oddziale Regionalnym KRUS
w Białymstoku - tel. 85 749 73 05
– Placówce Terenowej KRUS w
Augustowie - tel. 87 644 67 14
– Placówce Terenowej KRUS w
Zambrowie - tel. 86 271 61 10.
Termin składania wniosków upływa 19
kwietnia 2013 r.
Aneta Kotyńska
specjalista
OR KRUS w Białymstoku

„Rewolucja śmieciowa” w liczbach:
do 19 marca 2013 roku

2517
osób złożyło deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Urząd Miejski szacuje, że
brakuje jeszcze ok. 600 deklaracji.
Szukasz informacji o zmianach? Wejdź
na stronę gazeta.choroszcz.pl specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy
zakładkę, z której możesz pobrać
praktyczny informator i druk deklaracji.
Z „Gazetą w Choroszczy” jesteś zawsze
dobrze poinformowany!

MIASTO i GMINA

BIURO RACHUNKOWE
Oferuje prowadzenie:

a podatkowych ksiąg rachunkowych
PIT a
podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
rejestrów VAT
ZUS a
a kadry, ZUS
a wypełnianie rocznych zeznań podatkowych PIT
T
VA a rozliczenia podatkowe rolników
Biuro: Białystok, ul. Transportowa 3 lok. 63, godz. 8:00-16:00
tel. 85 676 42 42, kom. 608 021 785
Dom: Choroszcz, ul. Pieściuka 8, po godz. 17:00 – wcześniej kontakt
telefoniczny: 85 719 17 17, kom. 608 021 785
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Inicjatywa lokalna – szansą
nanową jakość samorządności
Na XVI sesji Rady Miejskiej w Choroszczy radni obradować będą o uchwale
określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Projekt zakłada szybszą budowę
udogodnień, do których dopłacą zainteresowani ich budową mieszkańcy. Stopień
decentralizacji będzie nie tylko wpływał na wzrost aktywności obywatelskiej, ale
może pozwolić – na co wskazuje magistrat – na trafność inwestycji z chirurgiczną
precyzją. Do poniedziałku 18 marca trwały konsultacje nad projektem uchwały, z
którą wielu mieszkańców gminy wiąże duże nadzieje.
Inicjatywy lokalne to takie, które inicjują bezpośrednio mieszkańcy w celu poprawy
standardu życia – np. chcą zbudowania kanalizacji w ulicy lub utwardzenia powierzchni
drogi. Co ważne, nowy system zakłada ścisłą współpracę inwestora – tj. gminy – z
inicjatorami i pozwala na przyśpieszenie realizacji.
Niebagatelne znaczenie ma fakt, że preferowane – poprzez system punktacji – będą
inwestycje nieduże. Najwięcej punktów mogą uzyskać inwestycje dofinansowane z
budżetu gminy do 40 tys. zł. Drugim ze wskaźników jest wysokość dofinansowania
projektu przez mieszkańców. Małe, zintegrowane społeczności, będą mogły uzyskać w
ten sposób szansę na przyśpieszoną urbanizację.
Od kilku lat, wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami z ulicy, staramy się polepszyć
warunki życia – mówi pani Barbara z Klepacz. Organizujemy akcje wiosennego i
jesiennego sprzątania, czuwamy, by ulica była na czas odśnieżona, a ubytki w jezdni
wypełnione. Kilka lat temu udało się nam przyłączyć do sieci gazowej, teraz
chcielibyśmy zbudować kanalizację. Wiem, że trudno gminie finansować inwestycje na
zwartych, choć niedużych, liczących kilkanaście domów uliczkach. Niemiej jesteśmy
zmotywowani, chcemy żyć wygodniej i wzorem mieszkańców ulic w sąsiednim
Białymstoku jesteśmy gotowi dofinansować budowę ulepszenia.
Jeśli uchwała zostanie przyjęty przez radnych w brzmieniu projektu, wnioski o
dofinansowanie inwestycji z budżetu gminy będzie można składać do końca II kwartału
roku poprzedzającego rok budżetowy.
WJC

„Rewolucja śmieciowa”
– są projekty zmian
Do 19 marca trwały konsultacje projektów uchwał związanych z realizacją tzw.
„rewolucji śmieciowej”. Pierwszy z projektów dotyczy zmiany uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Część proponowanych zmian jest kosmetyczna: dookreślono, że w przypadku
selektywnej zbiórki w osobnym pojemniku powinien być składowany popiół. Jednym z
najważniejszych zapisów w projekcie jest § 3a mówiący, że w zamian za uiszczoną opłatę
gmina Choroszcz przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w
pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych.
Drugi projekt dotyczy zmian w uchwalonym w listopadzie 2012 Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz. Najważniejszą z propozycji jest zapis
mówiący, że w żółtym pojemniku będą gromadzone tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, makulatura i papier, sam pojemnik będzie większy niż zakładały to
dotychczasowe regulacje – jego minimalna pojemność zakładana jest na 120 litrów. Tym
samym projekt zawiera zapis wycofujący zbiór do niebieskich worków o pojemności 60 l
makulatury. Dla mieszkańców SMW-L ważny jest zapis projektu przewidujący
podwojenie limitu dopuszczalnych odpadów – ma to ułatwić spełnienie wymogów
selektywnej zbiórki, a tym samym pozwolić na korzystanie przez Spółdzielnię ze
wszystkich przewidzianych przez radnych zniżek.
Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
WJC

PKS Białystok znów tnie połączenia,
a mieszkańcy 15 sołectw nie mają
wieczornego autobusu
„Gazeta w Choroszczy” pisała o sprawie jako pierwsza. Skomunalizowany przez Urząd
Marszałkowski PKS Białystok znów tnie połączenia w gminie Choroszcz. Borykająca się
do niedawna z wieloma problemami spółka tym razem zrezygnowała z kursu o 19:45 z
Białegostoku do Kruszewa, a – jak mówi Pan Paweł, nasz Czytelnik - dla wielu osób była
to bardzo dogodna godzina powrotu z uczelni czy też z pracy. Obecnie ostatni autobus
do Kruszewa odjeżdża w dni powszednie z Białegostoku o 17:00.
Tym samym bez późnego wieczornego autobusu bezpośrednio z Białegostoku znaleźli
się mieszkańcy Krupnik, Sienkiewicz, Oliszek, Barszewa, Ogrodnik, Czaplina,
wchodzącego w skład Choroszczy Zastawia wraz z Kolonią Zastawie, Kościuk, Rogówka
(części kolonijnej), Rogowa, Kolonii Rogowo, Konował i Paniek (korzystających z
konowalskiego przystanku), Izbiszcz, Śliwna i Kruszewa. Ogółem 15 sołectw odczuwa
brak realizowanego choćby za pomocą taksówki połączenia. Na łamach „Gazety w
Choroszczy” będziemy śledzić rozwój sprawy i pisać czy, a jeżeli tak, to jakie środki
zaradcze zastosują sołtysi i samorządowcy.
WJC

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

KULTURA

„Gazeta w Choroszczy”

nr 131

www.gazeta.choroszcz.pl

5

Kaziuki 2013 z udziałem Narwianek i Klepaczanek
KLEPACZANKI

NARWIANKI

W słoneczny poniedziałek 4 marca 2013 r. dwa zespoły ludowe: Narwianki
i Klepaczanki, od ponad ćwierćwiecza przynoszące chlubę nie tylko całej społeczności
gminy Choroszcz czy Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Choroszczy, lecz całemu
Podlasiu, wzięły udział w Kaziukach w Grodnie. Oba zespoły, dobrze znane
grodzieńskiej publiczności, zaprezentowały bogaty repertuar. Słuchacze niezwykle
ciepło przyjęli występ grup z Klepacz i z Kruszewa. Po raz kolejny okazało się, że folklor
w świetnym wykonaniu jest zawsze modny, a ludowe melodie i teksty urzekają
wrażliwą muzycznie publikę w każdym wieku. Zachęcamy do obejrzenia filmu z
koncertu obu zespołów.
WJC, Fot. WB

Klepaczanki zajęły I miejsce na XXVII
Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów
Kolędniczych w Hajnówce
W niedzielę 3 lutego 2013 r. Klepaczanki kolędowały z gwiazdą na XXVII Wojewódzkim
Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce. Zespół zajął I miejsce w kategorii
zespołów dorosłych. Gratulujemy! Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 400
kolędników, zorganizowały: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,
Hajnowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza
Białowieska.
Dodajmy, że aby wystąpić na wspomnianym przeglądzie, Klepaczanki z powodzeniem
przeszły eliminacje na XIV Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych oraz
Teatrów Wiejskich i Obrzędowych pod honorowym patronatem Starosty Białostockiego,
jaki odbył się 27 stycznia br. w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.
Red.

Mandala łączy świat, Grodno i Choroszcz
dziewięć wystaw indywidualnych i uczestniczył w trzech
wystawach zbiorowych. Dodajmy, że Choroszczy w Galerii MGCK we wrześniu 2009 r. prezentowana była wystawa „Obrazy
astralne”, która spotkała się z ciepłym przyjęciem miejscowych
miłośników sztuki. Artysta należący do Związku Polskich
Artystów Malarzy i Grafików wypracował autorską metodę
tworzenia obrazów pod nazwą „materializacja myśli”, która jest
cechą pozytywnie wyróżniającą jego twórczość i zdobywającą
uznanie w coraz szerszym kręgu odbiorców.
Nowatorska technika malarska Krzysztofa Łaźnego łączy w
niezwykły sposób siły natury i ludzki potencjał energetyczny. Jak
możemy przeczytać w opisie na autorskiej stronie www.klazny.pl
– nośniki kolorów reagują między sobą i podłożem, z
wykorzystaniem rozkładu na powierzchni potencjałów
elektrostatycznych tzw. szeregi tryboelektronowe tworzone w
kontrolowany przez autora sposób pozwalają uzyskiwać
zdumiewające wzory i kształty. Obrazy wykonane w tej technice
nawiązujące do mandali spotkały się ze szczególnym
zainteresowaniem Ałły Matuk, sztukoznawczyni z Galerii „U
Majstra”.
W czerwcu choroszczan czeka niezwykłe
wydarzenie. 21 czerwca – podczas XXXII
Dni Choroszczy – w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury odbędzie się wernisaż
wystawy prac Krzysztofa Łaźnego
„Mandala łączy świat”. Wcześniej – 15
marca – ta prezentacja dzieł współczesnej sztuki polskiej nawiązujących do
mandali odwiedziła słynną grodzieńską
Galerię „U Majstra”, gdzie można ją
oglądać do 5 kwietnia.
Wysta wę o t wo r zy l i : M i e c zys ł a w
Ka z i m i e r z B a s z ko W i c e m a rs za ł e k
Województwa Podlaskiego i Mirosław
Zalewski Zastępca Burmistrza Choroszczy
(obaj na zdj. powyżej). W otwarciu
uczestniczyli także m.in. Teresa Chruszcz
W i c e ko n s u l R P w G r o d n i e , J ó z e f
Kulikowski Prezes Stowarzyszenia Rubież,
Romuald Ożlański Dyrektor MiejskoGminnego Centrum Kultury w Choroszczy
i, oczywiście, Krzysztof Łaźny – artysta,

którego talent łączy w zachwycie
przedstawicieli różnych nacji i języków.
Przedsięwzięcie już dziś wzbudza żywe
zainteresowanie lokalnego środowiska
a r t yst yc z n e go i sz ko l n e go o ra z
a ka d e m i c k i e go z U n i we rsy tet u w
Białymstoku i Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej.
Krzysztof Łaźny, zawodowo realizujący się
jako urzędnik samorządowy i wykładowca
na UwB i WSAP, zrealizował dotychczas

Tegoroczne wystawy organizowane są w ramach projektu
wspartego finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku i Burmistrza Choroszczy.
Organizatorem jest natomiast Stowarzyszenie Pomocy Rubież z
Białegostoku. Celami projektu są m.in. promowanie tak
województwa podlaskiego na terenie Białorusi, jak też pokazanie
gminy Choroszcz i Galerii M-GCK jako miejsca prezentacji sztuki.
Wystawa pozwoli także – jak zapewniają organizatorzy
przedsięwzięcia – na zacieśnienie współpracy z galeriami
artystycznymi na Białorusi w celu wspólnego realizowania
przedsięwzięć artystycznych.
Dodajmy, że koncepcja realizacji wystawy jest owocem
wieloletniej współpracy Grodna i Choroszczy zbliżającej
mieszkańców obu miast. Co warto podkreślić, projekt poprzez
ukazanie prywatnych zainteresować urzędnika samorządowego
przełamuje także negatywny stereotyp o urzędniku. Wystawa w
Choroszczy będzie gościć od 21 czerwca do 12 lipca – zachęcamy
do jej obejrzenia.
Red.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Choinka Noworoczna w Barszczewie
W sobotnie popołudnie dnia 02 lutego, po raz pierwszy w
nowowyremontowanej świetlicy w Barszczewie, odbyła się
,,Choinka Noworoczna” dla dzieci. M-GCK w Choroszczy przy
współpracy z Radą Sołecką wsi Barszczewa oraz Filią Biblioteczną
w Barszczewie dołożyły starań , aby dzień ten przyniósł wiele
radości i uśmiechu na twarzach najmłodszych. W bajkowej
scenerii, aktorzy z teatrzyku CoNieco, przygotowali wiele
ciekawych atrakcji: konkursy, gry, tańce.
Czas płynął wesoło, w miłej i przyjaznej atmosferze doskonale
bawiły się dzieci jak i ich rodzice. Najbardziej oczekiwanym
momentem było przyjście niecodziennego gościa Mikołaja z
ogromnym workiem prezentów. Impreza została uwieńczona
słodkim poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.
Mam nadzieję, że ten rok jest dobrym początkiem na
organizowanie tego typu imprez dla dzieci w przyszłych latach .
Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia Panu Jerzemu
Ułanowiczowi – Burmistrzowi Choroszczy, Panu Piotrowi Dojlidzie
– Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Pragnę również podziękować
za wsparcie i zaangażowanie Panu Romualdowi Ożlańskiemu
Dyrektorowi M-GCK w Choroszczy, Panu Januszowi Janucikowi
Sołtysowi wsi Barszczewo, Pani Elżbiecie Wróblewskiej Kierownik
Biblioteki Publicznej w Choroszczy, Panu Piotrowi Siemieniukowi
Radnemu wsi Barszczewo oraz Panu Witoldowi Wróblewskiemu i
Panu Waldemarowi Polewczakowi.
Serdeczne podziękowania składam rodzicom za zaangażowanie i
przygotowanie poczęstunku .
Małgorzata Świszcz

Zajęcia zimowe w Klepaczach
W drugim tygodniu ferii zimowych w Klepaczach odbywały się
zajęcia zimowe dla dzieci. W ich ramach odbył się m.in. wyjazd do
kina i na basen, nie zabrakło elementu edukacyjnego jak
szkolenie z pierwszej pomocy oraz zachęty do uprawiania sportu
poprzez trening karate. Dzieci spotkały się również z dwoma
ułanami z Klepacz z 11o Pułku Zapasowego jednostki
rekonstrukcyjnej uczestniczącej w w ydarzeniach
upamiętniających ważne dla historii naszego kraju rocznice.
Młodzi mieszkańcy Klepacz i okolic uczestniczyli też w
warsztatach plastycznych i fotograficznych. Zajęcia zimowe dla
dzieci w Klepaczach poprowadziła Urszula Dojlida.
UD
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Działania profilaktyczne i ochrony zdrowia
gminy Choroszcz w 2013
Gmina Choroszcz w 2013 r. podejmie na
łączną kwotę 28550 zł następujące
działania w zakresie profilaktyki i
ochrony zdrowia:
1. Zorganizowanie gimnastyki
rehabilitacyjnej i masażu dla kobiet po
mastektomii. Zatrudnienie
rehabilitantki z uprawnieniami do
ćwiczeń z kobietami.( zorganizowana
grupa Amazonek) – działanie ma trwać
dwanaście miesięcy.
2. Komputerowe badanie programem
multimedialnym „Słyszę i Widzę” oraz
badanie wad postawy. Działania trwają
w roku szkolnym w związku z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Badania przesiewowe: ciśnienia
tętniczego, pomiaru cholesterolu,
pomiaru glukozy podczas Jarmarku
Dominikańskiego, Międzynarodowego zasilanie w energię elektryczną,
zorganizowanie różnych form
Dnia Ogórka i Festynu w Złotorii.
powiadamiania poprzez: rozpla4. Szczepienia dla osób po 65. roku życia katowanie, informacje w na stronie
przeciw grypie sezonowej dla około 200 internetowej oraz za pośrednictwem
osób zostaną przeprowadzone pod „Gazety w Choroszczy”.
koniec sierpnia i we wrześniu – warto
dodać, że choroszczański magistrat jako 6. W lipcu planowane jest zorganizojeden z nielicznych w Polsce kontynuuje wanie prześwietlenia RTG dla mieszprogram szczepień dla seniorów. Trzy kańców zwłaszcza terenów wiejskich.
poprzednie akcje cieszyły się dużą Z informacji od lekarzy rodzinnych mamy
popularnością i pomogły dla zaszcze- podstawę sądzić, że może rozwijać się
pionych osób zmniejszyć prawdo- gruźlica. Chcemy skorzystać z ambupodobieństwo ciężkich powikłań lansu jaki posiada SZPOZ Gruźlicy i Płuc
w Białymstoku, wynająć, a następnie
pogrypowych.
ustawić w jednej ze wsi, a następnie
5. W ramach współpracy z Białostockim zorganizować dowiezienie mieszCentrum Onkologii oferujemy pomoc w kańców na prześwietlenie. Wszystko po
zo rga n i zo wa n i u b a d a ń m a m m o - to, by wykryć tę wciąż groźną chorobę
graficznych poprzez: udostępnienie odpowiednio wcześnie.
miejsc do ustawienia specjalistycznych
s a m o c h o d ó w , , m a m m o b u s ó w ' ' , 7. Po raz kolejny zostanie zorganizowany

Szkolny Dzień Profilaktyki. W jego skład
wejdą różnorodne programy. Zostaną
one zorganizowane w formie
w a r s z t a t o w o - s z ko l e n i o w e j d l a
rodziców zaś wśród dzieci i młodzieży w
ramach pogadanek, prelekcji oraz
konkursów z nagrodami dla
zwycięzców.
8. W bieżącym roku planujemy wydanie szkolnego ,,Planu lekcji''
z przeznaczeniem dla wszystkich
uczniów szkół które są na terenie gminy
Choroszcz z tłem i elementami
przypominającymi o konieczności
badań mammograficznych, badań
szyjki macicy oraz jelita grubego.
Witold Wróblewski

Gmina Choroszcz wyróżniona za działania
w kampanii „Pozory mylą, dowód nie”
Owocem działań gminy Choroszcz w
ramach w kampanii edukacyjnej
„Pozory mylą, dowód nie” i za wkład w
budowę społecznej koalicji sprzeciwu
wobec sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim jest certyfikat nadany
przez organizatora kampanii – ZPPP
Browary Polskie. Przypomnijmy, w
czerwcu 2012 zostały wysłane listy o
c h a ra k t e r z e i n f o r m a c y j n y m d o
właścicieli sklepów i restauratorów
sprzedających napoje alkoholowe,
ponadto list został opublikowany w 125
numerze „Gazety w Choroszczy”. Treść
listu miała charakter prewencyjny
m ó w i ą c y o za s a d a c h s p r ze d a ży
napojów alkoholowych, oraz
przypominający jakie uprawnienia
zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi mają
sprzedawcy napojów alkoholowych.
W lipcu przeprowadzono szkolenie dla
sprzedawców napojów alkoholowych.

W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby. Otrzymały one
stosowne informacje, foldery, ulotki i plakaty
przesłane magistratowi w ramach uczestnictwa w
kampanii. Następnie wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego w szkołach, na pierwszych
wywiadówkach, spotkaniach z rodzicami zostały
wręczone informatory dla rodziców ,,Rozmawiaj,
zanim sięgnie po alkohol”, które cieszyły się dobrym
przyjęciem wśród rodziców.
Listopad to przeprowadzone kontrole przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
Choroszczy dziesięciu sklepów sprzedających
napoje alkoholowe. Oprócz kontrolowania
wręczaliśmy plakaty, foldery, naklejki informujące o
skutkach sprzedaży osobom niepełnoletnim,
przestrzeganiu zasad sprzedaży. Działania zostały
zapisane w protokołach kontroli. Podczas trwania
kampanii ,,Pozory mylą, dowód nie” odnotowano
liczne pozytywne głosy od sprzedawców, rodziców i
osób zainteresowanych doceniających wagę
przekazanej za pomocą materiałów informacyjnych
wiedzy.
Witold Wróblewski
Koordynator Kampanii
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Cytologia

Zachęcamy

do zapoznania się
z naszym przewodnikiem
profilaktycznym, który powstał
w oparciu o materiały programu Zdrowa Gmina, w którym
uczestniczy choroski magistrat.
Na tej i następnych dwóch
stronach znajdziecie Państwo
informacje o tym, gdzie można
wykonać cytologię, mammografię i kolonoskopię. Mamy
nadzieję, że dzięki tej wiedzy,
łatwiej będzie Państwu dbać
o własne zdrowie.

graf. promująca program Zdrowa Gmina
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Wykaz świadczeniodawców z Białegostoku
i powiatu białostockiego realizujących program
profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy:
Indywidualna praktyka lekarska w zakresie
położnictwa i ginekologii Barbara Rogoś, Białystok,
ul. Upalna 1A/71, tel. 856630171
Grupowa praktyka lekarska w zakresie położnictwa
i ginekologii, Białystok, ul. Mickiewicza 14, tel.
857324174
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
Elżbieta Sadowska, Białystok, ul. Witosa 36
NSZOZ „GIN-GRAV” Poradnia PołożniczoGinekologiczna H. Antychowicz-Kluczyk, Białystok,
ul. Mieszka I 8C, tel. 857417084
NZOZ Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Elżbieta
Olechno-Pełszyńska, Białystok, ul. Mieszka I 8C,
857417108
Poradnia K, Białystok, ul. Swobodna 24, tel.
609601783
Poradnia K, Białystok, ul. Bema 2, tel. 857421279
Poradnia K, Białystok, ul. Białówny 11, tel.
857460010
Poradnia K, Białystok, ul. Sienkiewicza 53B, tel.
856751479
Poradnia K, Białystok, ul. Siewna 2, tel. 856751166
Poradnia K, Białystok, ul. Antoniukowska 11A, tel.
856520270
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, ul.
Bema 2, tel. 857441965
NZOZ „FEMINA_MED” Położnictwo i Ginekologia
Eugeniusz Biedrycki, Białystok, ul. Storczykowa 5,
tel. 857442734
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, ul.
Pogodna 11C, tel. 856747838
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, ul.
Antoniuk Fabryczny 10, tel. 856531270
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, ul.
Słonimska 15, tel. 857417204
Por. GIN-POL, Białystok, ul. Radzymińska 16.
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Białystok, ul.
Akademicka 26, tel. 857447700
Poradnia Ginekologiczna NZOZ PCM, Białystok, ul.
Transportowa 4, tel. 857422808
NZOZ GYNECJA Poradnia PołożniczoGinekologiczna, Białystok, ul. Słonimska 15, tel.
857417204
Filia NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna,
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 856644333
NZOZ Przychodnia Położniczo-Ginekologiczna,
Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin, tel. 856644333
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Białystok, ul.
Przejazd 2A, tel. 857446430
Poradnia Konsultacyjna dla Kobiet, Białystok, ul.
Warszawska 15, tel. 857488787
Poradnia Ciąży Wysokiego Ryzyka, Białystok, ul.
Warszawska 15, tel. 857488787
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Białystok, ul.
Kręta 8, tel. 857323505
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Białystok, ul.
Waszyngtona 15A, 857468340
Poradnia Patologii Ciąży, Białystok, ul. Waszyngtona
15A, 856644333
Gabinet Ginekologiczno-Położniczy, Białystok, ul.
Lipowa 47, tel. 858766280
NZOZ GYNECJA Poradnia PołożniczoGinekologiczna, Tykocin, ul. Kaczorowska 2, tel.
857187337
NZOZ GYNECJA Poradnia PołożniczoGinekologiczna, Supraśl, ul. Dolna 21, tel.
857183523
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Gródek, ul.
Fabryczna 12, tel. 505134021
Poradnia dla Kobiet, Krypno Kościelne 6, tel.
668877583
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Michałowo, ul.
Szkolna 20, tel. 505134021
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Michałowo, ul.
Szkolna 20, tel. 505134021
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Łapy, ul.
Bohaterów Westerplatte 6, tel. 857152020
SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Łapach - Poradnia
Położniczo-Ginekologiczna, Łapy, ul. Korczaka 23,
tel. 858142423
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Wasilków, ul.
Kryńska 32, tel. 857186122
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Choroszczańskie
Amazonki
Od października 2004 roku do chwili
obecnej Urząd Miejski w Choroszczy
otoczył opieką kobiety po mastektomii.
Kobiety po usunięciu i wyłuskaniu
węzłów chłonnych są właściwie osobami
niepełnosprawnymi. Brak węzłów
chłonnych utrudnia odpływ chłonki w
obrębie obręczy barkowej i całej
kończyny górnej. Zaleganie chłonki
powoduje obrzęk, ból, może
doprowadzić do stanu zapalnego. Aby
tego uniknąć panie muszą nauczyć się
odpowiednich technik wykonywania
wszystkich codziennych czynności.
Muszą codziennie wykonywać proste
ćwiczenia i automasaż. Dlatego nie można
dopuścić do przykurczu w stawie
barkowym, skrzywień kręgosłupa wskutek
nierównomiernego obciążenia –
konieczna jest gimnastyka. W tym celu
grupa kobiet po mastektomii spotyka się
na gimnastyce zespołowej. Wykonywane
są ćwiczenia kończyn górnych we
wszystkich stawach i płaszczyznach, ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
rozciągających, ćwiczeń kręgosłupa oraz
bardzo dużo ćwiczeń oddechowych.
Spotykając się na gimnastyce zespołowej
panie nie tylko ćwiczą. Jest to dla nich
grupa wsparcia we wspólnej walce z
chorobą, która dotyka osoby coraz
młodsze. Każdego roku przybywa osób. Są
również takie kobiety, którym praca i
obowiązki domowe nie pozwalają na
sy s t e m a t y c z n e p r z y c h o d ze n i e n a
ćwiczenia. Wszystkie zgodnie twierdzą, że
nie mogłyby tak często jeździć na zajęcia
do Białegostoku i cieszą się, że takie
zajęcia rehabilitacyjne są na miejscu w
Choroszczy.
N a t e p o t r ze b y U r z ą d M i e j s k i w
Choroszczy zakupił niezbędny sprzęt
rehabilitacyjny i corocznie opłaca
prowadzenie zajęć przez fizykoterapeutkę
Krystynę Sosnowską.
WW
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Badania słuchu, wzroku
i wad postawy
Już trzeci rok prowadzimy badania
przesiewowe badań słuchu, wzroku i
wad postawy. Badania te prowadzi
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna z Białegostoku, która
mieści się przy ul. Słonimskiej 15/1. Z
prośbą o tego typu badania zwróciły się
w roku 2009 szkoły podstawowe.
Pozytywnie o potrzebie badań
wypowiedzieli się lekarze rodzinni z
ośrodków zdrowia zlokalizowanych na
terenie gminy Choroszcz. W roku 2010
b a d a n i a o d b y ł y s i ę w s z ko ł a c h
podstawowych oraz w Przedszkolu
Samorządowym w Choroszczy.
„Słyszę i Widzę” to program badań
przesiewowych opracowany przez
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w
Warszawie dotyczy gównie badań u dzieci
w wieku klas 0-III. W 2011 roku z tego
typu badań skorzystało 206 dzieci.
Wykryto problemy słuchu i wzroku u 36
dzieci, oraz 89 dzieci z podejrzeniem wad
postawy na 148 badanych. Dzieci zostały
skierowane do lekarza rodzinnego a
następnie na dalsze wizyty u lekarzy
s p e c j a l i stó w. W 2 0 1 2 ro ku
kontynuowane było badanie
przesiewowe programem Słyszę i Widzę,
oraz rozszerzono badania o wady
postawy dla dzieci tylko klas I szkół
podstawowych.
Badaniami programem „Słyszę i Widzę”
oraz wad postawy objętych zostało 83
dzieci z klas I szkół podstawowych w
Choroszczy, Kruszewie, Złotorii, Rogowie.
Wykonano 83 badania słuchu, z czego 23
dzieci skierowano na pogłębioną
konsultację do laryngologa, foniatry, bądź
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Główne problemy zdrowotne
i ich profilaktyka
Główne problemy zdrowotne
mieszkańców gminy Choroszcz,
podobnie jak w większości populacji
całego kraju, stanowią:
Schorzenia układu krążenia:
- choroba sercowo-naczyniowa (choroba
niedokrwienia serca ) z jej niekorzystnymi
następstwami, zawałami serca, przedwczesnymi zgonami, inwalidztwem;
- nadciśnienie tętnicze;

59 lat, badania kolonoskopowe dla
mężczyzn w wieku 50-65 lat oraz
promocja zdrowego stylu życia.
Skuteczne zapobieganie chorobom serca
i naczyń, chorobom metabolicznym
powinno uwzględniać profilaktykę
w zakresie nadciśnienia tętniczego,
poziomu cholesterolu, masy ciała,
ograniczenie palenia tytoniu,
zwiększenia aktywności fizycznej,
sposobu odżywiania się, problemu picia
alkoholu oraz brania narkotyków.

- zaburzenia gospodarki lipidowej;
Znaczny problem stanowią również:
audiologa. Na 81 badań wzroku 7 dzieci
skierowano na badania okulistyczne.
Przeprowadzając badania postawy ciała
na 82 uczniach klas I, 46 dzieci zostało
skierowanych na pogłębioną diagnostykę
do Fizjoterapeuty lub lekarza ortopedy.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
na koniec w w. badań dodatkowo
zorganizuje podsumowanie swojej
działalności oraz w każdej szkole
podstawowej zorganizuje spotkania
porad: z logopedą, psychologiem,
pedagogiem. Spotkania prowadzone
będą w ramach ,, Dni otwartych'' dla
dzieci i rodziców. Ponadto na terenie
Poradni można korzystać z bezpłatnych
form pomocy psychologicznopedagogiczno- logopedycznych
(diagnozy, porady konsultacje, warsztaty,
terapie: logopedyczna, pedagogiczna,
psychologiczna, socjoterapie, porady z
zakresu wyboru i dalszego kierunku
kształcenia.
Witold Wróblewski

- schorzenia metaboliczne, w tym
głównie cukrzyca występująca
w większości u osób starszych i otyłych, co
nabiera jeszcze większego znaczenia
w starzejącym się społeczeństwie;
- schorzenia układu kostno-stawowego
są zdeterminowane przez wiele
czynników m.in. narażeni są na nie przede
wszystkim ludzie pracujący w gospodarstwach rolnych;
- schorzenia nowotworowe: od wielu lat
obserwuje się wzrost zachorowań na
nowotwory: układu oddechowego,
przewodu pokarmowego, zaś u kobiet rak
piesi, rak szyjki macicy, natomiast
u mężczyzn nowotwór jelita grubego;
- gruźlica, mimo że leczenie odpowiednio
wczesne wykrytej gruźlicy nie jest
uciążliwe, wciąż jest wiele zgonów
z powodu tej choroby.
W związku z powyższym, coraz większego
znaczenia nabierają działania zapobiegawcze, profilaktyka schorzeń,
prześwietlenia RTG, bezpłatne badania:
mammograficzne dla kobiet w wieku 5069 lat, badania cytologiczne w wieku 25-

Na terenie gminy Choroszcz ośrodki
służby zdrowia są zakładami
niepublicznymi i nie podlegają samorządowi gminnemu, dlatego do zadań
własnych gminy należy ochrona
zdrowia, która możliwa jest poprzez
działanie o charakterze informacyjnoprofilaktycznym takie, jak niniejszy
przewodnik w „Gazecie w Choroszczy”,
która od lat na swych łamach wspiera
gminą profilaktykę.
Cieszymy się, że akcje informacyjnoprofilaktyczne, jakie przedsięwziął w
o s ta t n i c h l a ta c h c h o ro s zc za ń s k i
magistrat przynoszą pozytywny skutek.
W latach 2009-2011 mieszkanki gminy
Choroszcz skorzystały w sumie z 908
badań cytologicznych, a w 2012 roku we
wspieranych przez magistrat trzech
akcjach badań mammograficznych
wzięło udział aż 245 mieszkanek gminy.
Dostępność świadczeń zdrowotnych dla
mieszkańców uzależniona jest od
zawartych kontraktów jakie mogą
zawierać niepubliczne zakłady zdrowia
z Podlaskim Wojewódzkim Oddziałem
Narodowego Funduszu Zdrowia.
WW

Mammografia
Wykaz świadczeniodawców realizujących
program profilaktyki raka piersi - etap
podstawowy (województwo podlaskie):
Białostockie Centrum Onkologii im.
M.Skłodowskiej-Curie
Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 67 48
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.
Śniadeckiego
Białystok, ul. Warszawska 15, tel. 85 748 87 78
Spółdzielczy Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej "Eskulap”
Białystok, ul. Nowy Świat 11 C, tel. 85 745 00
36 lub 085 745 00 37
NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki
Obrazowej T.N.N.
Białystok, ul. Siewna 2, tel. 85 676 03 32
Szpital Wojewódzki im. Kardynała S.
Wyszyńskiego w Łomży
Łomża, al. Piłsudskiego 11, tel. 86 743 35 40

Kalendarz
krwiodawcy
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 klubowych dyżurów
w pierwsze niedziele miesiąca
w godzinach od 9:00 do 13:00.

7 kwietnia
5 maja
2 czerwca
7 lipca
4 sierpnia
1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia
Zapraszamy!

graf. promująca program Zdrowa Gmina

W tym roku pierwsze niedziele
i dyżury Klubu przypadają:

„Gazeta w Choroszczy”

nr 131

Podstawowa opieka zdrowotna - pomocne adresy:
Przychodnie
NZPOZ „Medicus”, Choroszcz,
ul. A. Mickiewicza 21

Telefon
85 719 19 99

Godziny otwarcia
pon.-pt. 8:00 - 18:00
pon. 8:00 - 12:00
środa 13:00 - 16:00
pon. 13:00 - 18:00
wt. i czw. - pt. 8:00 - 18:00
śr. 8:00 - 12:00

NZOZ „Duo-Med” Beata Czerwińska, Konowały 2

85 717 19 13

NZOZ „Duo-Med” Beata Czerwińska, Złotoria 132

85 719 17 08

Przychodnia Lekarska Loranthus, Białystok,
ul. Nowosielska 34

85 661 81 32

pon.-pt. 8:00 - 18:00

Telefon

Godziny otwarcia
pon. i pt. 9:00 - 15:00
wt.-czw. 12:00-18:00

Stomatolodzy
NZOZ VITA-MED, Choroszcz,
ul. A. Mickiewicza 21
VIVA-MED. Konończuk Lekarze Denstyści sp.p.,
Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 6D
Apteki
Apteka „TAS”, 16-070 Choroszcz,
ul. Powstania Styczniowego 6D
Apteka „Bellis”, 16:070 Choroszcz,
pl. dra Z. Brodowicza 1
Punkt Apteczny „Nad Narwią”,
16-070 Choroszcz, Złotoria 132
Nocna (20:00-8:00) i świąteczna opieka zdrowotna
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89
NZOZ VILLA MED, Białystok, ul. Miłosna 24
Nocna (20:00-8:00) i świąteczna opieka
stomatologiczna
Pogotowie Stomatologiczne, ZOZ Przychodnia
Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy s.c.,
Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 13 A/1

85 719 34 86
600 937 355
600 067 909
Telefon
85 719 33 10
85 719 14 97
85 719 10 83
Telefon
85 663 73 57
85 663 73 10
85 653 77 60
Telefon
85 745 12 82

Więcej
informacji adresowych
o poradniach, przychodniach
i szpitalach posiadających umowy na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych
zawartych z Podlaskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Białymstoku znajdziecie Państwo na
stronie internetowej
www.nfz-bialystok.pl

ZDROWIE
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pon.-pt 8:00 - 20:00
Godziny otwarcia
pon.-pt. 8:00 - 18:30
sob. 8:00 – 14:00
pon.-pt. 8:00 - 18:00
sob. 8:00 – 14:00
pon.-pt. 8:00 - 16:00
sob. 8:00 – 14:00

Punkt Konsultacyjny Uzależnień
Jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-18.00.
Choroszcz ul. Sienkiewicza 42 (pomieszczenie Klubu Sportowego Narew).
BEZPŁATNIE mogą korzystać mieszkańcy gminy Choroszcz.
Do Punktu Konsultacyjnego należy:
1. Udzielenie osobom i rodzinom podstawowej pomocy oraz porad
psychologicznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień
i przemocy.
2. Rozpoznanie osób uzależnionych, postawienie diagnozy a następnie
motywowanie osób do ewentualnego leczenia odwykowego w zakładach
lecznictwa odwykowego.
3. Udzielenie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy
podtrzymujące lub udziału w grupach samopomocowych Klubu Abstynenta
WOLNOŚĆ w Choroszczy lub innych Klubów Abstynenta.
4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w pojęciu decyzji
w sprawie zmiany szkodliwego wzorcu picia.
5. Informowanie o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych
działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
6. Punkt Konsultacyjny Uzależnień ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, oraz Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Więcej informacji odnośnie działalności Punktu Konsultacyjnego Uzależnień
uzyskać można pod numerem telefonu 85 7132224 Urzędu Miejskiego
w Choroszczy.
PKU

Uwaga! Gruźlica nadal zabija! 112 – ten numer może
uratować życie
Jak wiele osób choruje na gruźlicę?
Liczba osób w województwie podlaskim to około 200 przypadków w skali roku.
Problem leży w tym, że nikt gruźlicy nie bada, bo ludzie nie wykonują badań
profilaktycznych. Dawniej mieliśmy ambulanse, które jeździły po teranie,
przychodzili ludzie, prześwietlali się i wykrywalność była znacznie większa. Uważa
się, że jeden chory zaraża średnio 10 osób w ciągu roku. To jedna z największych
plag. Mimo że leczenie odpowiednio wcześniej wykrytej gruźlicy nie jest drogie ani
szczególnie uciążliwe, wciąż jest wiele zgonów z powodu tej choroby.

Gruźlica jest uleczalna!
Jakie są objawy?
Kaszel, duszność, łatwe męczenie się i osłabienie. Później pojawia się krwioplucie
oraz stany podgorączkowe. Te dolegliwości nie są charakterystyczne, równie
dobrze może za nimi stać inna choroba. Nie zmienia to faktu, że osoby z takimi
objawami powinni się przebadać i zrobić zdjęcie RTG.
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112 – ten numer może uratować życie rozpoczęło
działalność Wojewódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego obsługujące numer alarmowy 112.
Obecnie WCPR obejmuje swoim zasięgiem obszar
Białegostoku i powiatu białostockiego.
Wykwalifikowani operatorzy numerów alarmowych
odbierają zgłoszenia alarmowe i po błyskawicznej
analizie powiadamiają właściwe służby. To duży krok
usprawniający zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom województwa – dotychczas połączenia
z telefonów komórkowych na 112 odbierała policja, a
ze stacjonarnych – straż pożarna. Unifikacja systemu
ma objąć całe województwo podlaskie i pozwolić na
jednolite jego działanie w całym kraju.
Dlaczego powstało Wojewódzkie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego?
Poprzez WCPR odbywa się właściwa selekcja
wpływających zgłoszeń alarmowych. Każdego dnia
mamy od ok. 400 do 750 zgłoszeń. Zazwyczaj aż 70-80
procent stanowią nieuzasadnione, bywa, że zgłoszeń
nieuzasadnionych jest jeszcze więcej – mówi
Krzysztof Hryniewicki, zastępca kierownika WCPR –
liczne są telefony od bawiących się komórkami dzieci,
są też tzw. „kieszonki”, czyli telefony odblokowujące
się w kieszeni czy w torebce. Nie brakuje też
telefonów od osób uważających 112 za bezpłatny
numer informacyjny, niekoniecznie zdających sobie
sprawę, że - dzwoniąc z pytaniem o taksówkę czy
sklep całodobowy - mogą blokować zgłoszenie o
zagrożeniu życia.
Operatorzy WCPR posiadają wysokie umiejętności
niezbędne do odbioru zgłoszeń alarmowych. Co
ważne, również obcokrajowcy nieposługujący się
językiem polskim mogą zatelefonować pod 112.
Każdy z operatorów zna przynajmniej jeden język
obcy, a ogólnopolski system informatyczny pozwala
na szybie przesłanie zgłoszenia do operatora
mówiącego w odpowiednim języku (nawet będącego
w innym regionie kraju). Pracujący w białostockim
WCPR operatorzy mają duże doświadczenie –
obsługiwali m.in. telefony alarmowe podczas Euro
2012 w Poznaniu. W sytuacji kryzysowej zgłoszenia
może przyjmować aż sześciu operatorów – na co
dzień jest ich dwóch-trzech i pracują w systemie
dwunastogodzinnym.
Wo j e wó d z k i e C e nt r u m Po w i a d a m i a n i a
Ratunkowego w Białymstoku posiada zaawansowaną aparaturę informatyczną, dzięki której
z łatwością namierza miejsce, z którego dzwoni
powiadamiający o zdarzeniu. System będzie stale
rozwijany i doskonalony.

Jak dobrze zgłosić zdarzenie?

Kolonoskopia
Wykaz świadczeniodawców
realizujących program wczesnego wykrywania raka jelita
grubego (województwo
podlaskie):
Samodzielny Szpital Miejski im.
PCK, Pracownia Endosopii
Program Badań Przesiewowych
Białystok, ul. Sienkiewicza 79,
tel. 85 6648518

- Należy zachować „zimną krew” – nie krzyczeć, nie
panikować, mówić w sposób opanowany i spokojny.
- Jeśli to możliwe, nie należy rozłączać się zbyt
wcześnie. Warto pozwolić osobie odbierającej
telefon zebrać niezbędne i podstawowe informacje,
które pozwolą na działalnie.
- Należy podać swój numer telefonu, imię
i nazwisko, by można było – w razie potrzeby –
oddzwonić.
- Zawsze trzeba powiedzieć co się stało, gdzie
nastąpiło zdarzenie i czy ktoś jest ranny lub
zagrożony.
- Należy udzielać dodatkowych informacji na zadawane pytania oraz wykonywać polecenia/instrukcje
przekazywane przez operatora.
- Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy
szybko o tym powiadomić operatora.
- Korzystaj z ogólnoeuropejskiego numeru
a l a r m o we go 1 1 2 o ra z z i n nyc h n u m e ró w
alarmowych tylko, gdy potrzebujesz pomocy! Nie
są to numery informacyjne.
PAMIĘTAJ: Numer 112 służy do powiadamiania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub
środowiska.
WJC

KULTURA

HISTORIA

Powstańcze plakaty młodych
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Choroszcz Czyni! Alternatywne świętowanie Dnia Kobiet
Wydarzenie Choroszcz Czyni! odbyło się 9 marca 2013 roku w MiejskoGminnym Centrum Kultury w Choroszcz. Impreza składała się z dwóch
równoległych bloków zajęciowych. W pierwszym uczestniczyły matki,
które pod okiem instruktorki jogi relaksowały się podczas ćwiczeń.
W tym samym czasie na sali obok dzieci wraz ojcami brały udział w
warsztatach edukacyjnych pt. „Zagadka życia”, które. Przy pomocy
produktów dostępnych w każdej kuchni dzieci wraz z ojcami robili szereg
doświadczeń przyrodniczych m.in. wytrącanie DNA z kiwi czy zmiana
koloru kwiatów. Zwieńczeniem warsztatów było przygotowanie przez
dzieci deserów owocowych dla mam, które skończyły zajęcia jogi.
Zajęcia były częścią szerszej akcji DZIEW/CZYNY! 2 Dni Różnorodności
Kobiet odbywających się w dniach 8-10 marca 2012 na terenie
Białegostoku. W wydarzeniu udział wzięło 12 osób (3 zespoły rodzinne).
Przemysław Waczyński, Instruktor

W środę 13 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat w 150 rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego 1863-2013 pt. „Tradycje Powstania Styczniowego w Choroszczy i
okolicach”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Choroszczy, konkurs
skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Na konkurs wpłynęło
19 prac, najwięcej prac wpłynęło ze Szkoły Podstawowej w Złotorii, za co serdecznie
dziękujemy.
Na początku spotkania Pan Józef Waczyński przedstawił historię Powstania
Stoczniowego w naszym regionie, następnie jury w składzie: Pani Krystyna Kosiorpracownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Pan Józef Waczyński – historyk,
przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Pan Przemek Pawlicz – pracownik
M-GCK, oceniło i nagrodziło następujące osoby: I Miejsce - Agnieszka Skorulska (
Gimnazjum Publiczne w Choroszczy), II Miejsce - Iza Sawicka (Szkoła Podstawowa w
Złotorii), III Miejsce - Łukasz Sidorowicz (Szkoła Podstawowa w Choroszczy).
Wyróżnienia otrzymali: Amelia Szumska (Szkoła Podstawowa w Choroszczy), Martyna
Wiśniewska (Szkoła Podstawowa w Złotorii), Paweł Trypuć (Szkoła Podstawowa
w Złotorii). Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz uczestnikom konkursu!
Elżbieta Wróblewska, Kierownik Biblioteki

Pokonaj potwory, zgarnij skarby,
wykiwaj kumpli!

Diagnostyka komputerowa
silnika
AIR BAG, ABS
Kasowanie inspekcji
Naprawy główne silników
Wymiana oleju
Wymiana ﬁltrów
Wymiana opon
Geometria kół
Od ponad miesiąca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury działa klub miłośników
gry karcianej Munchkin. Jest to wszystko to co najlepsze w grach fabularnych bez
konieczności odgrywania postaci. W rozgrywce gracz ma możliwość wcielenia się w
wiele profesji oraz ras, kompletowanie ekwipunku i gromadzenie skarbów.
Wygrywa ten kto pierwszy uzyska poziom Super Munchkina.
Munchkin to niekolekcjonerska gra karciana stworzona przez Steve'a Jackson oraz
ilustrowana przez John'a Kovalica. W Polsce gra dostępna jest od 2008 roku i zyskuje
coraz większą popularność. Od marca rusza ogólnopolska liga tej gry. Gra Munchkin
zdobyła prestiżową nagrodę Origins Award jako „Najlepsza gra karciana roku 2001!”
Jeśli chcesz miło spędzić czas, poznać grę i dobrze się zabawić przyjdź na jedne ze
spotkań klubu, na którym gramy w Muchkina oraz inne gry karciane i planszowe.
Spotkania odbywają się we wtorki o 17 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w
Choroszczy. Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy. Więcej o grze możesz przeczytać na
stronie internetowej http://munchkin.pl/
Przemysław Waczyński, Instruktor

Z wędrówek po Choroszczy i okolicach
wspomnę dziś o jednym z miejsc
związanych z historią u nas i daleko za
Atlantykiem (jak niektórzy mówią – „za
Wielką Kałużą”). Przy skrzyżowaniu dróg
Choroszcz (szpital) i Ruszczany stoi
drewniany, dość nowy krzyż w ogrodzeniu
metalowym a obok leży kamień płaski z
wklęsłym wyrzeźbionym krzyżem z nieco
dziwną podstawą.
Krzyż, jak krzyż, nic dziwnego, bo tak od
dawna stawiano na skrzyżowaniach dróg,
ale skąd kamień z krzyżem i w jakim celu
został tu położony? W Choroszczy i w
okolicach mamy wielu ludzi
nowoprzybyłych, więc pytania ich nie są
bezzasadne, ale i ci mieszkający tu „od
dziada pradziada” też niekiedy nie
potrafią odpowiedzieć.
Kilka zdań w encyklopedycznym skrócie.
W okresie międzywojennym w Polsce była
prowadzona komasacja (scalanie)
gruntów. Powstały kolonie przy wsiach. W
Ruszczanach komasację przeprowadzono
na przełomie lat 20. i 30. XX wieku.
Ogólnie mówiąc, wsie były przeludnione –
liczne rodziny mieszkały w ciasnych
domach.
Państwo Stanisław i Anna Reszeć (zd.
Zagórska) skorzystali z komasacji. Dwóch
synów „wyszło” na kolonie k. Ruszczan:
Stanisław osiedlił się na „Ostrówku” za
olszyną koło zdroju Ostra Woda (w
znaczeniu zimna woda), a Antoni
pobudował się na „Niwsku” (zwanym też
popławem) na skraju łąki w kierunku do
Choroszczy. Trzeci syn – Józef – wcześniej
„w y e m i g r o w a ł ” d o s e m i n a r i u m
duchownego w Wilnie.
Po komasacji gruntów zmienił się układ
komunikacyjny. Znikła droga prowadząca
z Ruszczan prosto na cmentarz
ewangelicki (na górce, k. lipy) i dalej do
szpitala. Natomiast zamiast poprzedniej
wytyczono nową drogę, prostopadłą do
drogi na ul. Piaskową w Choroszczy. Nowa
droga wychodziła w stronę cmentarza
ewangelickiego k. wysokiej lipy rosnącej
po dzień dzisiejszy. To przy tej nowej
drodze, na „Niwsku”, osiedlił się z rodziną
Antoni Reszeć.
Dalej przytoczę wspomnienie Jana
Reszecia, syna Stanisława (z „Ostrówka”),
znanego artysty-malarza z Kolonii

Ruszczany: „Stryj Antoni postawił wysoki
krzyż drewniany przy nowym
skrzyżowaniu dróg, przy którym wypadło
mu mieszkać, a do tego jeszcze z
cmentarza cholerycznego wRuszczanach
przywiózł furmaką („żelaźniakiem”) duży
płaski kamień z wyrytym na nim krzyżem i
ułożył poziomo pod nowym krzyżem
drewnianym, pomalowanym na
niebiesko, stąd potocznie nazywano go
„sinym krzyżem”. Poprosił swego brata ks. Józefa Reszecia - o poświęcenie krzyża.
I na początku lat trzydziestych XX wieku
tak się stało – nowy krzyż został
poświęcony.”
Krzyż ten stał prawie do końca lat 80., już
dużo niższy (kilkakrotnie skracany w
miejscu styku z ziemią), a ostatnio, jak
sobie przypominam, był zamocowany w
dwuteowniku (wykonał p. Andrzej
Grynasz – nowy właściciel tej części
kolonii k. krzyża, którą odkupił od p.
Antoniego Reszecia. Zawsze pod krzyżem,
odkąd sięgam pamięcią, leżał jakiś duży
płaski kamień. Tak było zawsze, ale „do
czasu”…
Po d ko n i e c l a t o s i e m d z i e s i ą t y c h
minionego wieku modernizowano drogi
łączące Ruszczany z Choroszczą przez
Raka Górę i drugą, biegnącą przy
cmentarzu ewangelickim, a następnie k.
szpitala. Stąd poszerzono skrzyżowanie k.
„sinego krzyża”, który w mojej pamięci
zapisał się bardziej jako szary niż siny – po
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prostu pierwsza farba złuszczyła się.
Wskutek prac krzyż znalazł się na drodze,
gdzie nie mógł dalej stać i dlatego p.
Andrzej Grynasz postawił nowy
drewniany krzyż bliżej obecnej szosy
asfaltowej. Przy poszerzaniu skrzyżowania
i podniesieniu poziomu drogi kamień
znikł.
I tak było: nowe skrzyżowanie, nowy
krzyż, ale bez kamienia, i tak by zostało,
gdyby nie jedna z przypadkowych rozmów
na wiosnę 1989 r. z Janem Reszeciem –
malarzem. To wtenczas powiedział mi, że
„na tym poziomym kamieniu był wyryty
krzyż”. Przejeżdżałem rowerem może
kilkaset razy w moim życiu koło tego
miejsca, kamień widziałem pod
drewnianym krzyżem, a krzyża wyrytego
w kamieniu nigdy nie zauważyłem – może
dlatego, że nie zatrzymywałem się.
Powiedziałem: „Panie Janie, krzyż jest
drugi, ale kamienia nie ma”. Posmutniał p.
Jan i powiedział: „szkoda, że taka
pamiątka związana z Ruszczanami
zaginęła”. Ale myśl mnie gnębiła i wciąż
powracało pytanie: „a może ten kamień
został zasypany żwirem?”.
Przyjeżdżałem w to miejsce, starając się z
pamięci odtworzyć najbardziej
prawdopodobne miejsce, gdzie stał
poprzedni krzyż. W końcu postanowiłem
go odszukać – 25 maja 1989 r. zabrałem ze
sobą synów Bogumiła (lat 9) i Tomka (lat 6)
– według starego powiedzenia „w
jedności siła”. A może we trójkę łatwiej
będzie zgubę znaleźć? Za pomocą łopaty i
drapacza (zużyte miotły) odsłoniliśmy
fragment, a potem całość zar ysu
kamienia. Rzeczywiście był na nim krzyż z
dziwną podstawą. Radość była wielka. Ale
co dalej? Sami nie mogliśmy go ruszyć.
N a s t ę p n e g o d n i a za m a l o w a l i ś my
pomarańczową farbą obrys kamienia i
wgłębiony krzyż, żeby ludzie zwrócili
uwagę, że nie jest to zwykła skała i po niej
nie jeździli. Los sprzyjał kamieniowi.
Niedługo potem wykonywano nową
telefonizację Ruszczan – linię prowadzono
z Choroszczy, a na wytyczonej trasie był
ten kamień. Prawdopodobnie kablarze,
kopiąc rów, przenieśli go i położyli koło
krzyża. A my nieco później ułożyliśmy
kamień pochyło po to, by woda z kurzem
spływała z niego.
To kilka zdań „krajowych” na temat tego
miejsca, następne są związane
transoceaniczną historią ludzi z nim
związanych.

tel. 696 362 125
Kościuki 60C,
16-070 Choroszcz

W 2009 r. ukazała się monografia „Pod
Opieką Matki Bożej. Dzieje Parafii
Prawosławnej w Choroszczy 1507-2007”
autorstwa p. Haliny Surynowicz. Na
stronach 131-132 jest wspomnienie o
księdzu katolickim Józefie Reszeciu z
Ruszczan – bardzo ciekawej postaci, ale
m n i e d o d a t ko w o z a i n t e r e s o w a ł a
informacja, że jest pochowany w Lisle w
stanie Illinois. Postanowiłem, że przy
pierwszej okazji, gdy będę w Chicago,
postaram się odnaleźć grób śp. ks. Józefa
Atanazego Reszecia.
We wspomnianej książce p. Haliny
Surynowicz jest m.in. informacja, że ks.
Reszeć w 1938 wyjechał do USA . Tam
wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św.
Prokopa w Lisle k. Chicago. Przyjął
święcenia zakonne i posługiwał się
imieniem Atanazy. Zmarł po ciężkiej
chorobie 15 lutego 1958 r.
W rok od przeczytania wspomnianej
monografii, byłem w USA. W sobotę 8
maja 2010 wybrałem się z p. Urszulą
Stankiewicz na poszukiwania klasztoru i
c m e n t a r za za ko n n e g o . Tu k ró t k i e
wyjaśnienie: p. Urszula wyemigrowała z
Choroszczy i od dawna mieszka w Schiller
Park w Chicago, zna świetnie angielski,
dzięki czemu poszukiwania zakończyły się
sukcesem. W klasztorze św. Prokopa
uzyskaliśmy informację, gdzie jest
cmentarz, kwatera, rząd i numer grobu.
Jak się okazało, nekropolia znajduje się przy
Uniwersytecie Benedyktyńskim, po drugiej
stronie Collage Road. Pani Urszula, jako
osoba bardziej spostrzegawcza ode mnie,
pierwsza znalazła grób ks. Atanazego
Reszecia. Na uroczym małym cmentarzyku
klasztornym w kwaterze „N” w rzędzie VI
pod numerem 8 spoczął na wieki nasz
parafianin w wieku 68 lat. Na skromnym
nagrobku ziemnym jest napis:
REV. ATHANASIUS
RESZEĆ O.S.B.
PROFEESED: AUGUST 15.1939
JULY 26.1890 – FEB. 15. 1958
Zapaliliśmy znicz, odmówiliśmy modlitwę
„Anioł Pański”, zrobiliśmy zdjęcia i krótki
film. To tyle na pierwszy raz, ponieważ
następnego dnia trzeba było wracać do
Polski. Kolejny przyjazd do USA w 2011 r.
przyniósł dwukrotne odwiedziny grobu śp.
ks. Reszecia: 6 listopada z rodziną Adama,
Dominiki, Michała, Anny i Karoliny
Zdanowiczów, a 22 grudnia z synem
Bogumiłem, z którym 22 lata wcześniej
odleźliśmy zaginiony kamień. Tak jak

poprzednio: „Anioł Pański”, znicze,
fotografie. Dodatkowo postawiliśmy
miniatury flag amerykańskiej, polskiej i
choroszczańskiej. I tak kończy się ta
historia tego miejsca i zdarzenia sprzed lat
na rozdrożu koło Ruszczan.
I tradycyjnie – ciekawostka. Starsi ludzie, a
czasem też młodsi, którzy słuchali
starszych, wspominają nieraz o ścieżce z
Ruszczan do lipy k. cmentarza
ewangelickiego, którą chodzili na skróty
przez łąkę i pola do pracy w szpitalu albo
na przystanek PKS-u koło szpitala oraz
odwrotnie: z Choroszczy w stronę
Ruszczan. Ścieżkę pamiętają mieszkańcy
Rogówka i Rogowa. Skrót może nie był
duży, ale iść koło Sinego Krzyża było „za
d a l e ko ”. Ś c i e ż k a c o r o c z n i e b y ł a
wydeptywana przez zaorane lub zasiane
zbożem pola. Funkcjonowała w
międzywojniu i przez wiele lat po II wojnie
światowej.
Niejednokrotnie jeździłem tamtędy
rowerem, choć przejechać poprzek skib
ziemniaków lub przez miedze nie było
łatwo. Ale zapach zboża czy kwitnących
ziemniaków wynagradzał te
niedogodności.
I jeszcze jedno: nie pamiętam, żeby
którykolwiek z gospodarzy – właścicieli
tych pól postawił tabliczkę „TEREN
PRYWATNY. WSTĘP WZBRONIONY”.
Nikt nie żałował kawałka wydeptanego
zboża lub trochę ziemniaków czy trawy na
łące. Ta ścieżka była dla ludzi, to było
normalne.
Dziś ścieżki nie ma – podobnie jak
zabudowań gospodarstwa Antoniego
Reszecia. Ruch pieszy wyparły zmiany
cywilizacyjne: podróż własnym
s a m o c h o d e m c zy ko r zysta n i e z
rzedniejącej ostatnio komunikacji
autobusowej wyparły dawne zwyczaje.
Nikomu nie przychodzi myśl do głowy,
żeby iść pieszo z Ruszczan czy z Rogówka
do Choroszczy i odwrotnie. Chyba, że
rowerem i to przy dobrej pogodzie i z
wiatrem w plecy.
Dodam, że wspominana ścieżka
przebiegała dokładnie na dawną drogą z
Ruszczan do Choroszczy funkcjonującą
jeszcze przed komasacją gruntów.
Życzę Wesołych Świąt i udanych
spacerów w okolice Choroszczy!
Choroszcz 11 marca 2013 r.
Jan Adamski
krajoznawca-regionalista
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Wspomnienia z Kazachstanu
Nazywam się Wanda RomanowskaKusińska. Urodziłam się w Białymstoku w
1934roku. Mieszkaliśmy w Choroszczy
przy ulicy Branickiego 58. Ojciec mójFranciszek Romanowski pracował w
szpitalu jako elektryk. Mama-Julia
Romanowska nie pracowała zawodowo,
zajmowała się domem i trójką dzieci:
mną, bratem bliźniakiem Zbigniewem i
Jarosławem Pawłem. Ojciec, jeszcze jako
kawaler, ze swoim starszym bratem
wyjechał do Abisynii. Potem wracali przez
cały Związek Radziecki, obserwując jakie
spustoszenia spowodowała rewolucja. Po
p owro cie d o Po ls ki często o tym
opowiadał. Ciotka twierdzi, iż z powodu
tych opowieści aresztowano go w 1940
roku, jako wroga władzy radzieckiej. Nie
zapamiętałam tego zdarzenia, wiedziałam
tylko, że taty nie ma. Przebywał, jak to
określano, " w tiurmie " w Białymstoku.
Mamie nie pozwolono się z nim zobaczyć.
Najmłodsza siostra ojca, dzięki dobrej
znajomości języka rosyjskiego załatwiła
widzenie, zaniosła tacie mydło i inne
rzeczy. Skazano go na 12 lat. Po wyroku
został deportowany do Komi i osadzony w
łagrach pod nadzorem NKWD.
Zapamiętałam noc 13 kwietnia 1940 roku.
Kilku umundurowanych mężczyzn
przyszło do domu. Kazali nam spakować
się: pościel, odzież, żywność na drogę.
Pamiętam, jak mama z babką wiązały
toboły. Mama , mimo pośpiechu i
zdenerwowania pamiętała, aby zabrać
różaniec, książeczkę do nabożeństwa i
obraz. Najmłodsza siostra ojca chciała
się z nami zabrać, ale nie było jej na liście i
ruski żołnierz krzyczał "ubieraj, ubieraj.
Pamiętam do dziś ten krzyk i jazgot.
Babcię zabrano razem z nami- matką i
trójką dzieci i zawieziono do Białegostoku.
(Ciekawe jest to, że w ewidencji nie
odnotowano, że wywieziono mamę, ani
też, iż wróciła.)
Załadowano nas do bydlęcych wagonów,
zaryglowano drzwi. Ludzie stłoczeni,
zmarznięci, niepewni przyszłości. Po
drodze czasami, nie wiadomo dlaczego,
pociąg stawał lecz nam nie pozwalano
wychodzić. Pamiętam, jak co jakiś czas
krzyczano "kipiatok, kipiatok", to
wrzątek, który przez całą drogę stanowił
całość serwowanych nam posiłków.
Musiało nam wystarczyć to, co wzięliśmy
ze sobą. Nie mieliśmy żadnej opieki
medycznej, jeśli ktoś chorował, a zdarzało
się to bardzo często, musiał sam sobie
radzić. W rogu wagonu stało coś w rodzaju
kotary, osłaniającej zasuwaną dziurę w
podłodze, tam załatwialiśmy nasze
potrzeby fizjologiczne; było to krępujące i
poniżające deportowanych, pamiętam
jak babcia używała nocnika, który
zabraliśmy z domu. Nie dostawaliśmy
wody do mycia, nie przypominam sobie,
żeby mama podczas podróży nas myła.
Jechaliśmy bardzo długo, babcia później
to tak opisywała: jechali, jechali, jechali,
potem dojechali i wyrzucili nas w stepie.
Rozpoczął się kolejny etap poniewierki.
Deportowanych zawieziono furmankami
i samochodami do kołchozu położonego
około 10 km od Żytkowki. Przydzielono
nam mieszkanie u jakiegoś Kozaka: małą
przechodnią klitkę w ziemiance, nad
powierzchnią ziemi były malutkie okna,

na ."podłodze" leżały wojłoki. Spaliśmy w
zasadzie na ziemi zasłanej wojłokiem,
dobrze, że mieliśmy przywiezione z Polski
poduszki i pierzyny. Aby się trochę ogrzać
palono w "kozie", stojącej w części
zajmowanej przez Kazacha, do nas trochę
tego ciepła docierało. Jedynym opałem
były tzw. kiziaki- wysuszone odchody
baranów. Przez krótkie lato zbieraliśmy je i
suszyliśmy, a potem trzeba było pilnować,
żeby nikt nie ukradł. Wodę braliśmy ze
studni, a zimą do mycia i prania
używaliśmy roztopionego śniegu. Córka
tego kozaka chorowała na epilepsję,
często miała ataki kilka razy dziennie.
Mama - dobra, wrażliwa kobieta, starała
się pomagać chorej, dzięki czemu oni nas
zaakceptowali. Była to niewielka wioska,
dokoła step, w nocy dochodziło nas wycie
wilków, które podchodziły pod samą
osadę. Zimą mieliśmy trudności z
wyjściem na zewnątrz, śnieg sięgał prawie
do komina. Zdarzało się, iż miejscowi
ludzie wyjeżdżali na saniach do drugiej
wioski i nie wracali, zostawali zasypani
śniegiem w stepie, stając się pożywieniem
dla wygłodniałych wilków. Wiosną, po
odwilży znajdowano tylko pusta sanie,
ani człowieka, ani konia. Zimy były długie,
mroźne i śnieżne. Wiosna przychodziła
nagle, trwała bardzo krótko i szybko
przychodziło lato Mama pracowała w
kołchozie, praca przy hodowli krów,
baranów wypasanych na stepie, przy
sianokosach. Nie było niedziel i świąt,
jedynym dniem wolnym od pracy był
Nowy Rok. Starsze dzieci też musiały
pracować. Pamiętam, że Hela
Raczkowska, dwunastoletnia kuzynka
była zatrudniona do opieki nad słabymi i
chorymi owieczkami. Pasienie stada
wiązało się z niebezpieczeństwem
zaatakowania owiec przez wilki, jednego
razu wilki rzuciły się na Helę, w ostatniej
chwili udało się jej uciec.
Nie bardzo pamiętam co jedliśmy i w
jakich ilościach, ale pamiętam głód.
Zachowało się w mojej pamięci takie
zdarzenie: razem z bratem chodzimy po
polu, na bosaka, aby wyszukiwać
pozostawione proso, mam nazbieraną
garstkę, a pewien chłopiec siłą mi je
odbiera. Długo potem płakałam, bo w
wyobraziłam już sobie „ucztę”, kiedy
włożę proso w żarna, zmielę, mama
przyjdzie i ugotuje posiłek. Latem
zbieraliśmy w stepie poziomki, piękne,
pachnące i dorodne, prawie jak nasze
truskawki. Zimą nie było co jeść, gdyby nie
ukradkiem wynoszone z kołchozu proso,
inne plony, podbieranie krowom mleka,
nikt by nie przeżył.
Kazachowie co jakiś czas zbierali się w
sąsiedniej izbie, nie było tam drzwi, więc
wszystko widzieliśmy, chociaż nie
uczestniczyliśmy w tych "spotkaniach
t o w a r z y s k i c h " . N a j p i e r w ko b i e t y
przygotowywały posiłek; pamiętam, jak
robiły makaron, rozciągały rękami w
ogromne płaty, gotowały mięso. Potem
przychodzili mężczyźni i jedli. Siadali na
wojłokach, przy niskim stole. Kobiety
razem nie ucztowały, tylko oddzielnie,
gdzieś w kąciku, ich rola polegała tylko na
przygotowaniu i podaniu posiłku. Czasami
nas też częstowały. Rozmawiały po
kazachsku, nic nie rozumieliśmy, a

mężczyźni często mówili po rosyjsku. Jak
było dwóch mężczyzn to rozmawiali w
języku ojczystym , bo nie było nikogo do
oskarżenia, gdy zjawiał się trzeci
przechodzili na rosyjski.
Kazachowie pomagali nam w wielu
sytuacjach. Miałam na całym ciele ropień,
bolało, nie goiło się. Sąsiadka mnie
wyleczyła. Przyszła, obejrzała,
zaprowadziła mamę do stogu siana,
pokazała co wybrać, zebrały jakieś zioła,
które potem gotowano, wykładano na
jakieś prześcieradło i zawijano mnie.
Potem mama sama to powtarzała, a
Kazachka od czasu do czasu przychodziła i
sprawdzała jak goją się rany.
Jedno zabawne zdarzenie cała rodzina
wspomina do dnia dzisiejszego. Nasza
babcia stoczyła z kołchozem prawiewojnę o nocnik. Jak wspominałam
zabraliśmy go z domu i było to porządne,
ładne naczynie. Człowiek z kołchozu co
jakiś czas miał obowiązek wizytowania
przesiedleńców. Podczas jednej z wizyt
zobaczył nocnik, który bardzo mu
przypadł do gustu, aczkolwiek mimo
tłumaczeń nie mógł zrozumieć do czego
służy. Wreszcie babcia posadziła brata i
za d e m o n s t ro w a ł a , n a s z g o ś ć b y ł
zszokowany: krzyczał, pluł, chciał
zarekwirować jego zdaniem profanowany
przedmiot. Potem babka, przy następnych
odwiedzinach zawsze starała się chować
nocnik, i tę wojnę wygrała.
Trudy podróży, zimno, brak jedzenia,
ciężka praca niszczyły nas fizycznie i
psychicznie. Babcia nie mogła tego
wszystkiego znieść. Po kilku miesiącach, w
lipcu zmarła w szpitalu w Żytkowce w
wieku 64 lat. Zakopano ciało w ziemię, na
cmentarzu bez żadnego pogrzebu. Mama
dostała tylko numer, na podstawie
którego odnalazła mogiłę, nie mogliśmy
nawet umieścić na niej krzyża, zabraliśmy
garść ziemi i przywieźliśmy ją 6 lat później
do Polski.
Po jakimś czasie z łagru przyjechał ojciec i
przenieśli nas do Pawłodaru. Pawłodar
leży nad Irtyszem, na drugi brzeg
przepływało się promem. To duże miasto,
ale miało wówczas tylko jedną brukowaną
ulicę. Tam zamieszkaliśmy w chałupie,
razem z kilkoma innymi rodzinami. Mamę
zatrudniono w hotelu- paliła w piecach.
Zimą wychodziła o trzeciej w nocy,

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

www.twojaskok.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej placówki w Choroszczy i
bezpłatnego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej!
Twoja SKOK
ul. Sienkiewicza 30B
16-070 Choroszcz

artykuł sponsorowany

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, którą dostosujemy do
indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Masz PIT? Weź pożyczkę!
Dostałeś już PIT-11 z informacją o dochodach za miniony rok? Teraz z tym drukiem i
dowodem osobistym możesz ubiegać się o pożyczkę gotówkową!
-do 20 tys. zł bez zaświadczeń o zarobkach
-na dowolny cel
Pożyczka gotówkowa 3000 zł – gotowe do odbioru!
Potrzebujesz pieniędzy na pilne wydatki? Chcesz kupić meble? Pojechać na
wycieczkę? Musisz naprawić samochód? W Twojej SKOK możesz pożyczyć 3000 zł –
od ręki!
Całkowita kwota pożyczki: 3 000 zł, okres kredytowania od 60 do 120 miesięcy,
równe raty już od 39,67 zł . Informacje na podstawie reprezentatywnego przykładu z
dnia 11.03.2013
Pożyczka dla Seniora
Pożyczka Senior to propozycja dla emerytów, rencistów i osób otrzymujących
świadczenie przedemerytalne, którzy w dniu złożenia wniosku ukończyli 60 lat.
-do 10.000 bez poręczycieli
-okres kredytowania nawet do 120 miesięcy
-gotówka na dowolny cel
Pożyczka na „URODZINY”
W każdym miesiącu także w marcu, osoby które obchodzą urodziny otrzymają od nas
pożyczkę Urodzinową" na oprocentowaniu 5%, w kwocie do 5000zł.

wracała późno. Ojciec pracował w fabryce
broni, wieczorami dorabiał w piekarni.
Rodzice otrzymywali niewielkie
wynagrodzenie. Tata miał książeczkę, w
której odnotowywane obowiązkowe
składki, potrącane z jego pensji na siły
zbrojne Związku Radzieckiego, sporo tego
było. O bezpośrednich zwierzchnikach i
innej władzy radzieckiej ojciec nie mówił
inaczej niż złodzieje . My, cudzoziemcy,
mieliśmy inne sklepy niż miejscowa
ludność, nawet chleb mieliśmy inny.
Żywność i ubrania mama kupowała też na
targu. Otrzymywanych za pracę rubli nie
wystarczało nawet na żywność, dzieci rosły
i potrzebowały ciepłych ubrań. Mama po
trochu sprzedawała zabraną z domu
przepiękną, złotą biżuterię, ocalała tylko
obrączka, i to nie przez sentyment, a z tego
prozaicznego powodu, że nie mogła jej
zdjąć z palca. Brat bliźniak przeważnie
zaszywał się gdzieś w kącie, nigdzie nie
chodził, j a byłam odważniejsza.
Wspominam, jak mama w mroźną noc
ubrała mnie w wojłoki, walonki,
obwiązała chustą i postawiła w długą
kolejkę po żywność, wyłam, nie płakałam,
ale szłam. Dwa razy otrzymaliśmy paczki z
Polski, po ośmiu miesiącach od wysłania
przez rodzinę. Ciężar przesyłki nie mógł
p r ze k ra c za ć
t r ze c h k i l o g ra m ó w.
Pa m i ę t a m , j a k c i e s z y l i ś m y s i ę z
otrzymanych nasion, niestety, nie
nadawały się do tamtej gleby ani klimatu i
nic z nich nie wyrosło, nawet buraki. Ojciec
zaprzyjaźnił się z pewnym Rosjaninem,
polubił też bardzo jego psa Marsika i po
wielu latach w Polsce swoim kolejnym
pieskom tata nadawał imię Marsik. Myślę,
więc, że bardzo cenił sobie tę przyjaźń.
Przyjaciel zabierał tatę na rozlewiska
Irtyszu na połowy ryb. Na wiosnę, gdy rzeka
wylewała brat szedł z koszykiem łapać ryby,
było ich mnóstwo. Przynosił te ryby do
domu, mama gotowała, zbierała tran i całą
zimę nam podawała. Po drugiej stronie
rzeki były łąki i ogródki, mieliśmy tam kilka
grządek. Przepływało się tam promem.
Wśród przesiedlonych byli też Rosjanie,
Niemcy, Czeczeńcy i przedstawiciele innych
narodów deportowanych z południa ZSRR,
chodzili w turbanach, młode kobiety nosiły
na głowie wodę w dzbanach.
Dzieci nie miały możliwości nauki w szkole.
Przy pomocy rodziców i koleżanek
nauczyłam się jednak czytać. Przez cały
okres pobytu na obczyźnie w przetrwaniu
pomagała nam modlitwa. Ani razu nie
w i d z i e l i ś my ks i ę d za , n i e m i e l i ś my
możliwości uczestniczenia we mszy św, czy
przystąpienia do sakramentu pokuty.
Mama miała różaniec i książeczkę do
nabożeństwa, która pod koniec pobytu
była już "w rozsypce". Tę książeczkę i
różaniec często pożyczaliśmy innym
Polakom. Pamiętam, jak zniszczony od
częstego używania różaniec , rozsypał się.
Mama przyniosła sznurek, ja małymi
palcami nawlekałam paciorki, robiąc
węzełki po każdym dziesiątku. Bardzo
troszczyliśmy się o obraz, który towarzyszył
nam od wywózki do powrotu i do dziś jest w
domu brata jako najcenniejsza pamiątka
rodzinna. Rodzice starali się nas chronić i
podtrzymywać na duchu, nie utrwalać w
naszej pamięci negatywnych wspomnień.
Musieliśmy wcześnie być samodzielni,
ojciec uczył nas odpowiedzialności za
swoje czyny i przewidywania ich skutków,
często słyszałam: "musisz o siebie zadbać".
Byliśmy tam do marca 1946 roku, kiedy
dostaliśmy zgodę na powrót, dzięki temu,
iż ojciec mimo wielu nacisków nie zrzekł się
obywatelstwa polskiego. Tato zawsze
powtarzał, że jest Polakiem i będzie
Polakiem. Nie wszystkie rodziny wróciły. W
małżeństwach mieszanych zawartych
między ludźmi różnych narodowości mogli
wrócić tylko Polacy np. ojciec rodziny
wyjeżdżał, zostawiając żonę z dziećmi.
Niektórzy opuścili obcą ziemię w 1956
roku, inni zostali na zawsze. Wracaliśmy
koleją. Pamiętam jak podjechaliśmy pod
Ural, w jednym miejscu staliśmy chyba dwa
tygodnie, bo tory były nieprzejezdne.

Po powrocie zastaliśmy zrujnowany
dom, zamieszkaliśmy u dziadków. Nikt
nie udzielił nam żadnej pomocy
materialnej, ani innego wsparcia. Ojciec
był schorowany, po latach morderczej
p ra c y, n i e d o ż y w i e n i a i c i ę ż k i c h
przeżyciach. Nam dzieciom, po wielu
latach, udało się odzyskać równowagę
psychiczną, chociaż traumatyczne
wspomnienia zostały na zawsze. Na
początku po powrocie było bardzo
trudno. Za nami biegały dzieci i krzyczały
-"ruscy przyjechali". Ja byłam zadziorna i
zawsze po tego typu odzywkach
stawałam w obronie brata, często bijąc
się wręcz z chłopakami. We wrześniu
1946 roku zaczęliśmy chodzić do szkoły i
pamiętam, że nauczycielka matematyki
Pani Zawadzka stanęła w naszej obronie i
od tej pory inne dzieci przestały nam
dokuczać i wyśmiewać się z nas. Szkoła
mieściła się początkowo w klasztorze.
Bardzo dobrze się uczyłam. Potem
zostałam księgową, wyszłam za mąż. Po
powrocie rodzice nie pozwalali nam
rozmawiać na temat tego co przeżyliśmy.
Ojciec długo przechowywał pudełeczko
zawierające wszystkie dokumenty
związane z pobytem na zesłaniu, ale gdy
zauważył, że ja jako już dorosła osoba,
zaczynam się tym zbyt interesować,
najprawdopodobniej je spalił. Bał się, iż
zechcę z tego zrobić jakiś użytek, np.
upomnieć się o zwrot pieniędzy
płaconych na konto armii radzieckiej.
Jako dwudziestoletnia panna
namawiałam ojca, by napisał pismo do
ambasady radzieckiej, z prośbą o zwrot
bezprawnie zabranych pieniędzy z
g ł o d o w y c h p o b o r ó w. O j c i e c
denerwował się, nie chciał o tym słyszeć,
tak naprawdę cały czas bał się, nie czuł
się bezpiecznie.
Byłam małym dzieckiem, wielu faktów
n i e p a m i ęta m , j ed n a k p r zeżyc i a
związane ze zsyłką zostawiły trwałe
piętno w mojej duszy. Nie czuję już
nienawiści, do sprawców tych wydarzeń,
ale chcę aby wszyscy współcześni Polacy
zachowali je w pamięci.
Wanda Romanowska- Kusińska

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

Trwa pamięć o Żołnierzach
Niezłomnych
W piątek 1 marca 2013 roku – w Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy
gminy Choroszcz zebrali się na cmentarzu
parafialnym we wsi Izbiszcze, gdzie mieści
się jedyna w gminie kwatera Żołnierzy
Niezłomnych. Spotkanie odbyło się w
nocy, gdyż w nocy w tajemnicy przed
Gestapo a później UB chowano naszych
l o k a l n y c h b o h a t e r ó w. G r z e g o r z
Krysiewicz, Prezes Stowarzyszenia Pamięć
i Tożsamość Skała, które zorganizowało
wydarzenie tak mówił przed kwaterą
poległych żołnierzy podziemnej Armii
Krajowej: [Armia Krajowa] to największa
na świecie podziemna armia II Wojny
Światowej. Bądźmy z niej dumni. W
szeregach Armii Krajowej i innych
zbrojnych formacji, walczyli i ginęli za
wolną Polskę najlepsi synowie tej ziemi.
N i e któ r z y z n i c h l eż ą t u , n a t y m
cmentarzu. Winniśmy im pamięć i
wdzięczność. Zginęli w walce z okupantem
niemieckim i sowieckim, abyśmy mogli
być wolni. Chwała bohaterskim
żołnierzom z Armii Krajowej, WiN-u,
Narodowego Związku Wojskowego,
Narodowych Sił Zbrojnych.
Cześć Ich Pamięci !
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
Pamięć i Tożsamość Skała zamieszczamy
na naszej stronie internetowej
gazeta.choroszcz.pl filmową relację z
wydarzenia oraz fotoreportaż Zbigniewa
Andruszkiewicza. Zachęcamy do lektury
artykułu Grzegorza Krysiewicza o
kwaterze poległych żołnierzy Armii
Krajowej w Izbiszczach.
Red.
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Pasowanie na czytelnika

A L T O
784 64 22 20 Agata Fabczak – Handlowiec
biuro-alto@wp.pl
508 05 18 57 Błażej Popławski
blażej-poplawski@wp.pl
www.alto-bialystok.pl

Ogrody
We wtorek 5 lutego w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania na
czytelnika uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Choroszczy. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, wychowawczynie i zaproszeni
goście, pani Dyrektor Joanna Zawadzka i pani wicedyrektor Monika Misjiuk.
W programie uroczystości znalazła się inscenizacja Jak karnawał, to karnawał
przygotowana pod kierunkiem nauczycieli-bibliotekarzy W. Litwin i M. Szumkowskiej.
W przedstawieniu wystąpili uczniowie z koła żywego słowa. Ich występy zostały
nagrodzone przez pierwszoklasistów gromkimi brawami. Po wesołej karnawałowej
zabawie i rozwiązywaniu zagadek pierwszaki złożyły przyrzeczenie, w którym
zobowiązały się czytać i szanować książki. Na pamiątkę spotkania nowi czytelnicy
otrzymali przygotowane przez nauczycieli-bibliotekarzy dyplomy.
Uśmiechnięte twarze opuszczających progi biblioteki pierwszaków były dowodem, że
uroczystość była udana. Oby zapału do czytania książek starczyło na długo! Mamy
nadzieję, że uczniowie ci chętnie będą przychodzić do biblioteki i brać udział w kolejnych
uroczystościach oraz konkursach.
W. Litwin, M. Szumkowska

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów
Nasadzanie drzew i krzewów
Montaż systemów automatycznego
nawodnienia (ORBIT, K-RAIN)
Zakładanie trawników
z siewu i darni rolowanej
Aranżacje ziemne i skalne

Seminarium bibliotekarzy
w Choroszczy

Podczas spotkania zostały omówione

następujące tematy:
· „Różnorodność działań bibliotecznych
w gminie Choroszcz”,
· „Gdzie jest człowiek, tam jest sztuka.
Różnorodne działania animacyjne
bibliotek wzbogacone muzyką”,
· „Współpraca Działu Zbiorów Specjalnych
Książnicy Podlaskiej z bibliotekami
w powiecie białostockim”,
· „Razem możemy więcej”.
Jednym z tematów była działalność
Biblioteki Publicznej w Choroszczy
w ostatnich latach, którą przedstawiła
Elżbieta Wróblewska:
Biblioteka Publiczna w Choroszczy, tak jak
większość bibliotek powstała w 1949
roku, obchodziliśmy w 1999 r. jubileusz
50-lecia oraz w 2009 r. jubileusz 60-lecia
biblioteki. W roku 1993 zostaliśmy
połączeni z domem kultury powstało
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Choroszczy, w tym roku będziemy
obchodzić dwudziestolecie powstania.
Księgozbiór naszej Biblioteki liczy 33879
wol., z tego w samej bibliotece
w Choroszczy 17901 wol., czytelników
w 2012 roku było zarejestrowanych 917,
o 35 więcej niż w roku 2011, nastąpił
głównie liczby wzrost czytelników
dorosłych.
Jeśli chodzi o komputeryzację biblioteki,

Kostka szlachetna SEMMELROCK
Kostka betonowa typu polbruk
REKLAMA

Książnica Podlaska im. Łukasza
Górnickiego Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku
w koalicji z Miejsko – Gminnym Centrum
Kultury Biblioteką Publiczną
w Choroszczy zorganizowała seminarium
bibliotekarzy w ramach cyklu „Bibliotekarz inicjatorem życia społecznokulturalnego w środowisku lokalnym”.
Spotkanie odbyło się 27 lutego 2013
w Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy z udziałem bibliotekarzy
powiatu białostockiego oraz niektórych
białostockich filii bibliotecznych.
Ostatnie takie spotkanie w naszej
miejscowości odbyło się 10 lat temu –
jego tematem była „Obsługa czytelnika
niepełnosprawnego”. Gośćmi naszego
spotkania był Pan Burmistrz Jerzy
Ułanowicz, Pan Romuald Ożlański –
dyrektor M- G C K , Pani Małgorzata
Rokicka-Szymańska – kierownik Biblioteki
Publicznej Powiatu Białostockiego,
Joanna Trusiuk – kierownik Działu
Metodycznego Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Pani Lidia Długołęcka –
Pinkwart (autorka książek dla dzieci,
kompozytor, pianista, nauczyciel), Pani
M a r i a N i e mys ka ( D z i a ł Z b i o ró w
Specjalnych Książnicy Podlaskiej).

Nawierzchnie

Odwodnienia liniowe i kratki ściekowe

Montaż i serwis systemów oświetlenia ogrodów

to mamy w tej chwili same nowe
komputery – 27 szt. Z tego – 8 szt.
stacjonarnych i laptop w Bibliotece
Publicznej w Choroszczy, otrzymaliśmy
w tym roku z projektu Dotacje na
Innowacje „Narwiański Internet Równych
szans” – 20 komputerów, 2 kupiliśmy
z własnych środków, 5 komputerów
otrzymaliśmy w ramach PRB. W roku
2012 skorzystało z nich 684 osoby.
Jeśli chodzi o działania Biblioteki
w środowisku to oprócz działalności
podstawowej zajmuje się upowszechnianiem książki i czytelnictwa w środowisku, współpracujemy z wieloma
instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy,
współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi , Przedszkolem Samorządowym,

Zapraszamy do Bibliotek Publicznych!
Biblioteka Publiczna w Choroszczy:
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział
dla Dzieci i Czytelnia:
tel. 85 719 18 36
poniedziałek nieczynne
Środa, piątek 8:00 - 16:00
wtorek, czwartek 9:30 - 17:30
Sobota 10:00 - 15:00

Biblioteka Publiczna - Filia w Klepaczach
tel. 85 662 62 11
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek –10:30-18:30
środa – 10:30-18:30
czwartek – 8:00-16:00
piątek – 8:00-16:00

Więcej informacji z prac bibliotek w gminie
Choroszcz znajdziesz na stronie internetowej:

Biblioteka Publiczna - Filia
w Barszczewie
tel. 85 719 13 90
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek – 8:00-16:00
środa – 8:00-16:00
czwartek – 11:00-17:00
piątek – 8:00-16:00

biblioteka.choroszcz.pl

Gimnazjum, Liceum, oraz Muzeum
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy,
Centrum Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urzędu Miejskiego w Choroszczy,
Stowarzyszenia to głownie Koło
Emerytów i Rencistów nr 15, Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy oraz Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA.
W roku 2009 rozpoczął działalność DKK,
na początku do klubu należało 18 osób, w
tej chwili na spotkania przychodzi 9-11
osób, spotkań w tych 3 latach było w
sumie 17, gościliśmy wielu autorów
książek i ciekawych ludzi, min. podróżników, historyków, oraz pasjonatów.
Organizujemy co roku warsztaty, i tak
odbyły się: „Ekologiczna wiklina”dostałyśmy 4 tys. zł dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku, – były
dwie grupy dorosłych i dzieci, w sumie
skorzystało z nich 40 osób, powstały
piękne prace, z których była zorganizowana wystawa na Dniach Choroszczy,
następnie były warsztaty „Papierowe
kwiaty”, tu udział brały panie z KEiR,
w roku 2012 odbyły się warsztaty „Ozdoby
z Filcu” oraz warsztaty decupach
w ramach PRB mikrogrant na spotkaniu
bibliotek partnerskich- 2011 r.
Biblioteka organizuje oraz uczestniczy w
konkursach, były to takie konkursy jak:
„Książka i biblioteka w komiksie” – 2009,
'Najciekawsza dekoracja Wielkanocna
i Palma wielkanocna”-2010, 'Nic, co
biblioteczne nie jest nam obce” – 2011,
Konkurs na Szopkę Noworoczną, konkurs
fotograficzny „Wczoraj i dziś dziedzictwo
kulturowe Powiatu Białostockiego' –
2012, w tym roku ogłosiłyśmy konkurs na
plakat z okazji 150 rocznicy Powstania
Styczniowego. Oczywiście podałam tu
konkursy rangi powiatowej czy też
gminnej, oprócz tego robimy konkursy
takie mniejsze w samej bibliotece np.
podczas ferii zimowych czy na wycieczce
bibliotecznej dla przedszkolaków takie jak
na bohater z ulubionej bajki, na pocztówkę, czy też inne.
Następną stałą forma pracy są zajęcia
biblioteczne, plastyczne i inne.
W bibliotece dla dzieci w Choroszczy
odbywają się w każdą sobotę w godz.
11.00 – 13.00, natomiast w F B
w Barszczewie w piątki. Są to bardzo
ciekawe zajęcia, dzieci chętnie na nie
przychodzą, i tak np. dzieci uczą się

różnych ciekawych form, technik
plastycznych, wykonują różne prace: np.
ramki do zdjęć, pocztówki, ozdoby
choinkowe, ozdoby z filcu, również
praca z książką.
Organizujemy także imprezy
okolicznościowe takie jak: choinki w FB
w Klepaczach i w Barszczewie, Dzień
Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Dni
Choroszczy, Jarmark Dominikański oraz
Międzynarodowy Dzień Ogórka – są to
duże imprezy gminne, ale też uczestniczymy i pomagamy w organizacji.
Działalność wydawnicza – dzięki
n a szem u za a n ga żowa n i u zo sta ł y
wydane następujące książki: książka dla
dzieci z dwóch konkursów literackiego –
z okazji 500-lecia nadania praw
miejskich Choroszczy, oraz plastycznego,
z okazji jubileuszu 60-lecia powstania
Biblioteki Publicznej w Choroszczy –
książka „Choroszcz-moje miasto” oraz
książkę Pana Janusza Koronkiewicza
„Wspomnienia z mojego wojennego
dzieciństwa”, na którą dostaliśmy
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w
Białymstoku w kwocie 3 tys. zł oraz 3 tys.
z Urzędu miejskiego w Choroszczy.
W tym roku chcemy wydać następną
książkę Pana Janusza Koronkiewicza pt.
„Opowieści nadnarwiańskobiebrzańskie”, jest już gotowa tylko
poszukujemy środków na wydanie tej
książki, z Urzędu Marszałkowskiego nie
dostaliśmy dofinansowania, będziemy
składać wniosek do Stowarzyszenia
Narew.
Szkolenia – uczestniczyłyśmy w szkoleniach w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek, w szkoleniach
o rga n i zo wa nyc h p r zez Ks i ą ż n i c ę
Podlaską w Białymstoku, w ubiegłym
roku były to szkolenia Biblioteka +, w tym
roku będziemy uczestniczyć w
szkoleniach kompu-terowych.
Więcej informacji o działalności naszej
biblioteki znajdą Państwo na stronie
internetowej biblioteka.choroszcz.pl.
Po szkoleniu bibliotekarze zwiedzili
z przewodnikiem Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy .
Elżbieta Wróblewska
Kierownik Biblioteki Publicznej
w Choroszczy
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Narew Choroszcz zaprasza na mecze
Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew” Choroszcz zaprasza wszystkich sympatyków do kibicowania w
meczach rundy wiosennej sezonu 2012/2013. Będą one rozgrywane w następujących terminach:
Narew - Korona Dobrzyniewo
7 kwietnia /niedziela/ godz. 14:00
Narew - Gieret Giby
21 kwietnia /niedziela/ godz. 16:00
Narew - Sudovia Szudziałowo
5 maja /niedziela/ godz. 16:00
Narew - Pomorzanka Sejny
19 maja /niedziela/ godz. 16:00
Narew - Orlęta Czyżew
29 maja /środa/ godz. 17:00
Narew - ŁKS II Łomża
16 czerwca /niedziela/ godz. 15:00
Pierwszy mecz (z Koroną Dobrzyniewo) za wiedzą i zgodą drużyny przeciwnej zostanie rozegrany w
Dobrzyniewie.
Pozostałe mecze będą rozegrane na boisku w Choroszczy.
W przypadku zmiany terminu któregoś ze spotkań, Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Narew” Choroszcz
informację o nowym terminie rozpowszechni za pomocą plakatów i publikacji na portalu gazeta.choroszcz.pl
M-GKS „Narew” Choroszcz

Rekrutacja do
Przedszkola
Samorządowego im.
Jana Pawła II w
Choroszczy
Od poniedziałku 4 marca2013 trwa rekrutacja
do Przedszkola Samorządowego im. Jana
Pawła II w Choroszczy.
„Karty przyjęcia dzieci do
przedszkola na rok
szkolny 2013/2014” i
deklaracje będą
wydawane do piątku 05
kwietnia 2013 w kancelarii przedszkola w
Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 4,
tel./fax 85 719 10 07.
Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona w
poniedziałek 22 kwietnia 2013 r. Z działalnością
placówki można się zapoznać na stronie www.pschoroszcz.pl.
Red.

Futsalowy sukces
„Narwi” Choroszcz
Drużyna Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego
„Narew” Choroszcz grająca w III podlaskiej lidze
futsalu zajęła wysokie III miejsce w grupie. Zespół
zakończył sezon rozgrywek z dorobkiem 16
punktów przy korzystnym bilansie bramek 74:41.
Choroszczanie wygrali pięć spotkań: dwa
szczególnie wysoko z Gryfem Gródek (18:1 i 16:6), z
Promilem Białystok 9:3, z KS Studzianki 9:4 i w
meczu rewanżowym z Olimpijczykiem Rutka Tartak
2:0. Zremisowali z Gieretem Giby 7:7.
W spotkaniach 1. rundy drużyna Narwi Choroszcz
uległa nieznacznie Olimpijczykowi Rutka Tartak
(0:2) i Gieretowi Giby (6:7), a w rundzie rewanżowej
Promilowi Białystok (0:2) i KS Studzianki 7:9. Prezes
M-GKS „Narew” Choroszcz Wojciech Błaszko w
rozmowie z „Gazetą…” wyraził zadowolenie z
wyników drużyny i podziękował zawodnikom za ich
sportowy wysiłek. Słowa wdzięczności skierował
również do Dyrekcji i Pracowników Zespołu Szkół w
Choroszczy za wspieranie organizacji sportowych
zmagań.
DS

Jutro może być inaczej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
zaprasza
wszystkie osoby chętne w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne,
nieposiadające kwalifikacji, mieszkające na terenie Gminy Choroszcz do udziału w
projekcie „Jutro może być inaczej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest
podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy
Choroszcz.
W projekcie przewidywane są :
1. Warsztaty z psychologiem
2. Warsztaty z doradcą zawodowym – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
3. Szkolenia specjalistyczne o różnych kierunkach np.:
1. operator koparko-ładowarki
2. kierowca wózków jezdniowych (widłowych )
3. kurs prawo jazdy kat.B lub C
4. technolog robót budowlanych lub wykończeniowych
5. spawacz
6. sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
7. opiekunka dzieci i osób starszych
Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie „Jutro może być inaczej„ jest
bezpłatny.
Szczegółowe informacje udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Choroszczy ul. Dominikańska 2 w godz. 7.30 – 15.30.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- tylko 21 miejsc!!!
Rekrutacja trwa do 25 marca 2013r.
_________________________________________________________
Biuro Projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
tel. (085) 713 22 26
ul. Dominikańska 2
e-mail: mgops@choroszcz.pl

fax (085) 713 22 40
16-070 Choroszcz
Komunikat Zespołu Szkół w Choroszczy. Proj. graf. M. Tekielska. Redakcja nie odpowiada za treść komunikatu.

