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W sezonie 2013/2014 Miejsko-Gminne
Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza
na zajęcia:
LEKCJE GRY NA PIANINIE (zajęcia w Choroszczy, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, cena 100 zł za miesiąc nauki)
RODZINNE WARSZTATY TWÓRCZE (zajęcia w Choroszczy,dla
dzieci i rodziców, poniedziałki 16:00 – 18:00, cena 20 zł od dziecka za
miesiąc nauki)
TANIEC NOWOCZESNY (zajęcia w Choroszczy, dla dzieci
i młodzieży w wieku 7-18 lat, poniedziałki 15:00, czwartki 17:30,
cena 20 zł za miesiąc nauki)
ZAJĘCIA PLASTYCZNE (zajęcia w Choroszczy, dla dzieci w wieku 4 –
6 lat, środa 16:00 – 17:30, cena 20 zł za miesiąc nauki)

Buduj z nami żywy pomnik Jana Pawła II. Pomóż zdolnej młodzieży
z ubogich rodzin! Wpłać na stypendia!
Wyślij SMS Pomoc pod numer: 7250 (2,46 zł z VAT),
zadzwoń: 704 20 7250 (2,50 zł z VAT)
lub wpłać na konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:
81 1320 1104 2979 6023 2000 0001

ZAJĘCIA PLASTYCZNE (zajęcia w Choroszczy, dla młodzieży i dzieci
od 7 lat, środa 17:30 – 19:00, cena 20 zł za miesiąc nauki)
DOSKONALENIE ŚPIEWU W RAMACH CHÓRU MIEJSKIEGO
w CHOROSZCZY (zajęcia w Choroszczy, dla dzieci i młodzieży oraz
osób pełnoletnich, wtorek i piątek 17:00 – 21:00, zajęcia bezpłatne)
TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI (zajęcia w Choroszczy, od 7 lat,
wtorek 17:00, w programie m.in. walc angielski, sambę, cha-chę,
jive, disco blues, tango, mambo, rumbę, salsę, cena 20 zł za miesiąc
nauki)
TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROSŁYCH (zajęcia w Choroszczy,
zajęcia od 9 X 2013, środa 18:00, w programie m.in. walc angielski,
sambę, cha-chę, jive, disco blues, tango, mambo, rumbę, salsę, cena
20 zł za miesiąc nauki)

Dar krwi darem życia!

Powiatowy sukces OSP Pańki

DOSKONALENIE ŚPIEWU W RAMACH CHÓRU KAMERALNEGO
(zajęcia w Choroszczy, dla osób pełnoletnich, poniedziałek 18:30 20 i czwartek 17:30 – 19:00, zajęcia bezpłatne)

Choroszczański Oddział
Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi prowadzący
przy ul. H. Sienkiewicza 29 na
I piętrze Klub Krwiodawców
zaprasza wszystkich, którzy
mogą podzielić się
bezcennym darem,
do honorowego oddawania
krwi podczas klubowego
dyżuru w niedziele:

6 października
3 listopada
i 1 grudnia
w godzinach od 9:00
do 13:00.

KLUB GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH (zajęcia w Choroszczy,
od 13 lat, wtorki 18:00 – 22:00, zajęcia bezpłatne)

ZUMBA (młodzież i dorośli, 40 zł/miesiąc, zajęcia w Choroszczy –
środa 19:00, w Barszczewie – poniedziałek 17:20)
ZAJĘCIA KOMPUTEROWO-BIBLIOTECZNE (dla dzieci, zajęcia
bezpłatne: Choroszcz – sobota 11:00, Barszczewo – piątek 14:00)
AEROBIK (młodzież i dorośli, 40 zł/miesiąc, zajęcia w Choroszczy –
poniedziałek 18:30)
WARSZTATY TWÓRCZE (zajęcia dla dzieci od 5 lat w Klepaczach,
soboty 11:00, cena 20 zł za miesiąc nauki)
Drużyna OSP Pańki odniosła sukces, zajmując III miejsce na VIII Powiatowych Zawodach
Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu białostockiego.
Zawody rozegrane zostały na boisku w Tykocinie w niedzielę 15 września. Wśród 14
drużyn męskich wygrała reprezentacja OSP Zawyki, na II miejscu uplasowała się drużyna
OSP Chodory, a tuż za nią reprezentujący gminę Choroszcz strażacy z Paniek, którzy od
trzech lat nieprzerwanie zwyciężają w gminnych zawodach. Druhom z OPS Pańki
gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego prężnego rozwoju jednostki!
Red.

Szczegółowe informacje o zajęciach można uzyskać w Dziale
Promocji Kultury w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury przy ul. H.
Sienkiewicza 29 w Choroszczy, pod tel. 85 7191431 oraz w filiach
Biblioteki Publicznej - Filii w Barszczewie (Barszczewo 41) i w Filii
w Klepaczach (Klepacze, ul. Niewodnicka 19).
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65 lat OSP Pańki

W sobotę 7 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pańkach świętowała jubileusz 65-lecia działalności. Uroczystości
rozpoczęła polowa Msza Święta celebrowana przez ks. Bogusława
Kieżela, w trakcie której zostało pobłogosławione ziarno. Podczas
okolicznościowego apelu wielu strażaków z Paniek zostało
wyróżnionych odznaczeniami. Dodajmy, że reprezentanci OSP
Pańki trzy lata z rzędu zdobywali na gminnych zawodach laur
zwycięstwa. Licznego zastępu młodzieży gratulował lokalnej
społeczności strażaków st. bryg. Antoni Ostrowski – Podlaski
Komendant Wojewódzki PSP. Wielu dalszych lat owocnej służby i
dalszego prężnego rozwoju jednostce życzyli m.in. Burmistrz
Choroszczy Jerzy Ułanowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr
Paweł Dojlida, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i
Obszarów Rybackich Jacek Jasiński, Sekretarz Zarządu
Powiatowego Oddziału Związku OSP RP Ireneusz Jabłoński i
Zarząd Gminnego Oddziału Związku OSP RP. Nie zabrakło listów
gratulacyjnych i pamiątkowych grawerów złożonych na ręce
Prezesa Andrzeja Kościuczyka i Komendanta Cezarego Panasa.
Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe gminnych jednostek
OSP.
WJC

PSZOK wystartował
W sobotę 10 sierpnia po raz pierwszy czynny był Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący
się w Choroszczy na ul. A. Mickiewicza 28D (plac dawnej szkoły
metolowo-drzewnej, wjazd naprzeciw ośrodka zdrowia). Na
miejscu czekała miła i profesjonalna obsługa oraz pojemniki do
zbioru odpadów problemowych i niebezpiecznych. Największym z
nich był potężnych rozmiarów kontener, który podczas
czterogodzinnego dyżuru Punktu (8:00 -12:00) został szczelnie
wypełniony.
PSZOK w bieżącym roku będzie czynny w następujące soboty: 12 i
26 października, 16 i 30 listopada oraz 14 grudnia. Warto
przypomnieć, że do PSZOK-u powinny trafiać takiej odpady jak
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, leki, opony, opakowania
po olejach i chemikaliach czy gruz budowlany.
WJC

KOMUNIKAT

REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE
zwane 40-TO GODZINNYM NABOŻEŃSTWEM
w Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika
w Choroszczy
5-7 października A.D. 2013
PRZEWODNICZY: KS. DR MARIAN STRANKOWSKI
wykładowca i prefekt AWSD w Białymstoku
5 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA
8.00 Msza Święta
9.30 Msza Święta
11.00 Msza Święta dla dzieci
12.00 -17.30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta dla młodzieży i osób pracujących
6 PAŹDZIERNIKA – NIEDZIELA
8.00 Msza Święta
9.30 Msza Święta /młodzież/
11.00 Msza Święta
12.15 Msza Święta polowa na błoniach Jana Pawła II z
błogosławieństwem zwierząt – celebruje ks. bp Henryk
Ciereszko
14.00 -17.30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Msza Święta
7 PAŹDZIERNIKA – PONIEDZIAŁEK
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
/Możliwość modlitewnego obejścia wokół ołtarza głównego/
godz. 8.15 Msza Święta /Liceum i Gimnazjum/
9.30 Msza Święta
10.45 Msza Święta /Szkoła Podstawowa/
12.15 Msza Święta
18.00 Msza Święta dla młodzieży starszej i osób pracujących
ok. 18.55 nabożeństwo różańcowe z procesją do 5 ołtarzy
wokół kościoła.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ

1. ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ 7 GRUDNIA 2013 r. OD GODZINY 6:00.
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO ODBIORU ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ.
ODPADY NIE ODEBRANE JEDNEGO DNIA ZOSTANĄ ZABRANE W DNIACH NASTĘPNYCH.
NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY WYSTAWIONE PO PRZEJECHANIU PRZEZ DANĄ MIEJSCOWOŚĆ SAMOCHODU
ZBIERAJĄCEGO ODPADY WIELKOGABARYTOWE.

Klub Abstynenta Wolność ma już 20 lat!
W sobotę 24 sierpnia Klub Abstynenta Wolność obchodził dwudziestolecia
działalności. Środowisko abstynenckie tłumnie uczestniczyło w Mszy Świętej w
choroszczańskim kościele o 18:00. Dalsza część święta ruchu trzeźwościowego odbyła
się w gościnnych murach Zespołu Szkół. Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz złożył
serdeczne podziękowania wszystkim członkom Klubu Abstynenta Wolność, jego
inicjatorom, założycielom i wszystkim prezesom oraz Mieczysławowi Waczyńskiemu i
Witoldowi Wróblewskiemu – pełnomocnikom ds. zwalczania problemów uzależnień,
którzy wspierali działalność ruchu na przestrzeni dwóch dekad.
Burmistrz wręczył także okolicznościowe upominki, a wśród nich albumy Mariusza
Piotrowskiego „Z wysokości spogląda Pan. Krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej gminy
Choroszcz”. Klub otrzymał także od choroszczańskiego samorządu nową wieżę, aby na
spotkaniom towarzyszyła radość z dobrej jakości odtwarzanej muzyki. Podziękowania za
niestrudzoną działalność i życzenia dalszego prężnego rozwoju Klubowi Abstynenta
złożyli przedstawiciele taboru Białostockiej Komunikacji Miejskiej, Klubu Abstynenta z
Olecka oraz grupy abstynenckiej z Grodna.
Prezes Janusz Zawadzki podziękował za wszystkie wyrazy wsparcia, jakie klubowicze
otrzymali przez dwie dekady, ciepłe słowa skierował do instytucji, które wspierały i
wspierają przedsięwzięcia Wolności – Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkół i MiejskoGminnego Centrum Kultury. Prezes podziękował także sponsorom: Panu Wojciechowi
Pakule – Sklep Chorten w Choroszczy, Panu Adamowi Florczakowi – Zakład Budowlany,
Panu Tadeuszowi Półkośnikowi – Firma Transportowa, Zakładowi Mięsnemu Kabo, Panu
Przemysławowi Krancowi – Opakowania Jednorazowe Pionier Kranc i Wspólnicy, Pani
Urszuli Trochimczuk – Sklep Zegarmistrzowski, Pani Katarzynie Bogdan – Dystrybucja
Gazu i Panu Wojciechowi Dziejmie – PPH Dewiko. Zebrani nagrodzili wszystkich przyjaciół
Klubu Abstynenta Wolność gromkimi brawami. Następnie rozpoczęła się wielogodzinna
część rozrywkowa – zagrali p. Jarek i zespół Klimat. Życzymy Klubowi Abstynenta Wolność
wielu lat dalszej owocnej działalności i następnych pięknych jubileuszy.
WJC

GODZINY NABOŻEŃSTW RÓŻAŃCOWYCH
W CHOROSZCZAŃSKIEJ PARAFII
- dziecięce wtorki i czwartki o godz. 17.30
- młodzieżowe w dni powszednie o 18.45 /gimnazjaliści, szkoły średnie,
młodzież studiująca i pracująca/
- tradycyjne dla dorosłych codziennie o godz. 17.30
Oczywiście tych, którzy mają daleko do kościoła zachęcamy do modlitwy w swoich
miejscowościach i domach rodzinnych.
Za odmówienie jednej części różańca (5 tajemnic) w kościele lub gronie rodzinnym,
można uzyskać odpust zupełny.

Urząd Pracy zmienia siedzibę
Uwaga, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku od piątku 1 listopada 2013
funkcjonował będzie w nowej lokalizacji przy ul. Pogodnej 63/1 w Białymstoku (dawny
budynek ZDZ-u). Urząd informuje, iż do 31.10.2013 wszelkie sprawy związane z
działalnością PUP w Białymstoku należy załatwiać w dotychczasowej siedzibie przy ul.
Sienkiewicza 82 w Białymstoku.
PUP, oprac. red.

2. ABY ODPADY ZOSTAŁY ODEBRANE, NALEŻY TEN FAKT WRAZ Z ADRESEM ZGŁOSIĆ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W
CHOROSZCZY W POKOJU NR 7 LUB POD NUMEREM TELEFONU: 085-713-22-09. ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO
30.11.2013 r. DO GODZINY 15:00.
3. DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZALICZA SIĘ:
MEBLE DOMOWE I OGRODOWE DYWANY WÓZKI DZIECIĘCE MATERACE PIERZYNY ROWERY ZABAWKI DUŻYCH
ROZMIARÓW INNE WYPOSAŻENIE DOMOWE W TYM DUŻE AGD I RTV
4. UWAGA! PONIŻEJ WYMIENIONE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE:
Odpady budowlane (gruz, beton, kruszywa, ceramika, deski, belki, panele, drzwi, płoty, szkło, cegły itd.),
Pojazdy (samochody, motocykle i ich części),
Odpady ogrodowe (gałęzie, konary, korzenie drzew, głazy, urobek ziemny itd.),
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej,
Przedmioty, których wymiary lub masa spowodują, że ich załadunek będzie wymagał więcej niż dwóch osób.
PROSZĘ NIE WYSTAWIAĆ ODPADÓW Z PUNKTU 4 GDYŻ ZOSTANĄ ONE POMINIĘTE !

SPOSÓB I TERMIN OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU
Opłatę uiszcza się gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choroszczy BRE
BANK S.A O/Korporacyjny W Białymstoku, nr konta: 11 1140 1775 0000 2536 8700 1001.
Należy pamiętać, że Urząd Miejski w Choroszczy nie będzie rozsyłać mieszkańcom indywidualnych rachunków. Właściciel
nieruchomości zobowiązany jest osobiście pilnować terminów opłat i uiszczać je do 20 listopada za okres październik, listopad,
grudzień.
W myśl ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa”, miesięczną kwotę opłaty należy zaokrąglić do pełnych złotych bez
końcówki „groszowej” (do 49 gr w dół, od 50 gr w górę).
Przykład: dla jednego gospodarstwa średniego (3-5 osób) prowadzącego segregację odpadów w zabudowie jednorodzinnej, stawka
opłaty wynosi 25,20 zł. Opłata kwartalna dla tego gospodarstwa wynosi 75 zł (kwotę miesięczną 25,20 zaokrąglić do pełnych złotych w
tj. 25 zł x trzy miesiące (kwartał) = 75 zł.
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OSP Złotoria

Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP w Złotorii
W słoneczne niedzielne popołudnie 25 sierpnia 2013 r. na boisku Szkoły
Podstawowej w Złotorii drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych
potwierdziły w toczących się w duchu fair play zawodach strażackich
wysoką sprawność bojową. Podobnie, jak w dwóch minionych latach,
drużyny dorosłych i młodzieżowa z OSP w Pańkach zajęły pierwsze
miejsca. Znakomicie zaprezentowała się także reprezentacja gospodarzy
– OSP Złotoria. Gościnnie wystąpiła reprezentacja OSP Tykocin, która,
choć nie była klasyfikowana w zawodach gminnych, postawiła bardzo
wysoko poprzeczkę.
W sztafecie pożarniczej 7×50 m z przeszkodami wśród drużyn dorosłych
męskich najszybsza i najdokładniejsza okazała się drużyna OSP z Paniek,
zdobywając 59,1 pkt (o 2,6 pkt lepiej niż przed rokiem, w zawodach
wygrywa drużyna z najmniejszą liczbą punktów). Drugie miejsce zajęła
drużyna OSP z Choroszczy z wynikiem 63,7 pkt, a trzecie OSP Złotoria –
64,3 pkt. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio drużyny OSP Barszczewo,
OSP Rogowo, OSP Klepacze, OSP Izbiszcze i OSP Kruszewo.
W ćwiczeniach bojowych prym wiedli reprezentanci gospodarzy,
uzyskując 36 pkt, tuż za Złotorią uplasowali się strażacy z Paniek z
wynikiem 38,3 pkt, a trzeci wynik miała drużyna z OSP Barszczewo 43,3.
Następne wyniki uzyskały drużyny z Rogowa, Klepacz, Kruszewa, Izbiszcz i
Choroszczy.

Nad sprawnym i regulaminowym przebiegiem zawodów czuwał bryg.
Robert Dzierżek wraz z doświadczonym zespołem sędziowskim.
W klasyfikacji generalnej wygrała drużyna z Paniek (97,4 pkt), tuż za nią
uplasowali się gospodarze – OSP Złotoria – z wynikiem 100,3 pkt i OSP
Barszczewo z 109 punktami. Następne były drużyny z Rogowa, Klepacz,
Kruszewa, Izbiszcz i Choroszczy.
O żywotności ducha służby w Ochotniczych Strażach Pożarnych świadczy
fakt, że, podobnie jak w latach uprzednich, także i w bieżących zawodach
wzięły udział drużyny młodzieżowe chłopców. Reprezentacja Osp Pańki
zajęła I miejsce (101,7 pkt), a debiutujący zawodnicy z Kruszewa zdobyli
118 pkt. W ramach promocji sportu nagrodami dla młodzieżówek były
piłki nożne. Dorosłe drużyny z najlepszymi wynikami otrzymały oprócz
pamiątkowych dyplomów i pucharów także sprzęt gaśniczy
i umundurowanie. Organizatorzy nie zapomnieli o ciepłym i smacznym
posiłku dla zawodników i licznych sympatyków ruchu OSP. Dodajmy, że
impreza była bezpieczna, kibicowały całe rodziny, a zawodnicy nie doznali
żadnych urazów. Nie były też wnoszone protesty do decyzji sędziów.
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz pogratulował wszystkim
uczestnikom codziennej gotowości do niesienia pomocy i sportowej
postawy w zawodach. Podziękował także wszystkim zaangażowanym
w organizację zawodów.
WJC
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W słoneczny czwartek 15 sierpnia w Złotorii Piaski (gmina Choroszcz, pow.
białostocki, woj. podlaskie) na placu przed pomnikiem upamiętniającym
nieznanego polskiego żołnierza poległego w wojnie z bolszewikami
w 1920 r. odbyły się uroczystości 93 rocznicy bitwy warszawskiej
połączone z nadaniem nowego sztandaru dla liczącej już 85 lat OSP
Złotoria.
O 11:30 rozpoczęła się polowa Msza Święta celebrowana przez ks.
proboszcza Bogusława Samsela. Kapłan w homilii przypomniał „Służba
w OSP jest natchnieniem dla człowieka, który chce wypełnić obowiązek
miłości do bliźniego”.
Po nabożeństwie Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała Grzegorz
Krysiewicz przypomniał losy pomnika wzniesionego przez strażaków ze
Złotorii w 1930 roku, a zniszczonego i zapomnianego w latach PRL-u.
Wspomniał o pięknej postawie Mieczysława Miastkowskiego, właściciela
pola z mogiłą, który odnowił w społeczności pamięć o tym miejscu
i zainicjował odbudowę monumentu. Dzieło wsparł Urząd Miejski, a opiekę
nad pomnikiem roztoczyli strażacy z komendantem Ireneuszem Jabłońskim
na czele. Ostatnio przed mogiłą powstał plac wyłożony w czynie społecznym
przez mieszkańców kostką brukową.
Po chwilach refleksji delegacje złożyły kwiatów pod pomnikiem. Następnie
pożegnano stary sztandar i powitano nowy. Gwoździe pamiątkowe
w drzewce nowego znaku OSP Złotoria wbili: Dariusz Piontowski Poseł na
Sejm RP, Jerzy Ułanowicz Burmistrz Choroszczy, Jan Gradkowski Prezes
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Romuald Wiszniewski Prezes
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Krzysztof Kraśnicki Prezes Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, Albin Milewski Prezes Zarządu OSP
Złotoria, Dariusz Kozakiewicz Komendant Szwadronu im. X Pułku Ułanów
Litewskich, Marek Zalewski, Leszek Rajczuk oraz ks. Bogusław Samsel, który
wyświęcił sztandar. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP Jan Gradkowski wręczył go Prezesowi Zarządu OSP Złotoria Albinowi
Milewskiemu.
Po zaprezentowaniu znaku pododdziałowi i gościom nastąpiła ceremonia
wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Z rąk dh Jana Gradkowskiego - Prezesa
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jednocześnie członka
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – oraz dh
Romulada Wiszniewskiego Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii została
odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Złoty
Znak Związku otrzymał dh Józef Sadowski, a Medalem Honorywm im.
Bolesława Chomicza został wyróżniony dh Witold Rojecki.
Poseł Dariusz Piontkowski i Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
dziękowali strażakom za ich dbałość o zachowanie narodowej pamięci.
Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Jan Gradkowski
przypomniał bohaterską obronę przed ogniem budynku Szkoły
Podstawowej w Złotorii oraz zaangażowanie miejscowej O S P
w animowanie życia lokalnej społeczności. Dziękował za pamięć
o zesłańcach Sybiru, która zaowocowała umieszczeniem w kościele
pamiątkowej tablicy, mówił: „Jesteście bezcenną wartością tej
miejscowości, jej najpiękniejszym kwiatem (…), który zawsze dba
o bliźnich”.
Po zakończeniu części oficjalnej zebrani uczestniczyli w pikniku, podczas
którego grupa rekonstrukcyjna X Pułku Ułanów Litewskich zaprezentowała
budzące podziw publiczności umiejętności jeździeckie – w tym ćwiczenia
z szablą i z lancą.
WJC, fot. ZA

Święto Dziękczynienia

Narwiański Internet Równych Szans przeciwdziała
cyfrowemu wykluczeniu
Szkolenia w ramach projekt Narwiański Internet Równych Szans 16
i 17 sierpnia dobiegły końca. Trzydzieścioro uczestników
podzielonych na cztery grupy przez czterdzieści godzin zgłębiało
tajniki Internetu i obsługi komputera podczas szkoleń w Bibliotece
Publicznej w gmachu M-GCK w Choroszczy i w świetlicy wiejskiej
przy jednostce OSP w Pańkach. Temat szkoleń obejmował takie
zagadnienia, jak budowa i obsługa komputera, jego personalizacja,
poruszanie się po pulpicie czy zmienianie ustawień systemu. Nie
zabrakło nauki korzystania z edytora tekstu, grafiki, arkusza
kalkulacyjnego czy programu do tworzenia prezentacji. Wiele
uwagi moderatorzy poświęcili na zapoznanie uczestników z siecią
komputerową, obsługą skrzynek e-mailowych oraz korzystania z
Internetu, włącznie z używaniem portalu społecznościowego.
Odbiorcy szkoleń w rozmowie z „Gazetą w Choroszczy” zgodnie
podkreślają, że nowa wiedza w połączeniu z dobrej jakości nowymi
otrzymanymi komputerami dała im impuls do poznawania świata,
do uczenia się i poszerzania kwalifikacji – także zawodowych i
społecznych.
Nie ukrywam, że kłopoty finansowe zawsze przekreślały plany
zakupu komputera i przyłączenia do niego Internetu – wyznaje jedna
z uczestniczek projektu – lodówka czy pralka zawsze miała
pierwszeństwo. Ale brak tego nowoczesnego kontaktu ze światem
był dotkliwy. Dzieci musiały korzystać z Internetu w świetlicy czy u
sąsiadów. Nie było to w pełni komfortowe rozwiązanie do nauki.
Czułam, że moja rodzina ma coraz mniejsze szanse, że jestem
oddzielona jakimś niewidzialnym murem od głównego nurtu, którym
żyły moje koleżanki, a informacje – w tym te z portali
społecznościowych – docierają do mnie zawsze na końcu. Chciałam
to zmienić. Trochę też musiałam, bo coraz częściej moja praca
wymagała elektronicznego przygotowania dokumentów i czułam, że
moje młodsze koleżanki z pracy były o lata świetlne bieglejsze. Teraz
już tak nie jest, a komputer stał się chyba najważniejszym
urządzeniem w domu. Cieszę się, że wystartował projekt Narwiański
Internet Równych Szans i wraz z rodziną biorę w nim udział.
Nie tylko dorośli podnoszą kwalifikacje społeczne i zawodowe,
przemiana obejmuje całe rodziny. Dzieci i młodzież silnie
zaangażowały się w proces poznawania obsługi komputera i
Internetu. Ja to czasami się gubię i wtedy sięgam po notatki, chyba że
młody jest w domu – on bardzo szybko opanował wszystko z
podręczników i jest moim ekspertem –podkreśla uczestnik
przedsięwzięcia dumny z wiedzy syna. Dodajmy, że w ramach
projektu działa strona internetowa posiadająca dwa adresy polski i
europejski (www.nirs.pl i www.nirs.eu) – zawiera ona liczne pomoce
edukacyjne, z których chętnie korzystają uczestnicy szkoleń.
Podsumujmy: całkowita wartość projektu to 507 552 zł. Wszystkie
środki na realizację projektu pochodzą spoza budżetu Gminy
Choroszcz; są to środki Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt
Narwiański Internet Równych Szans jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 8. Osi
Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki i Działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W ramach przedsięwzięcia 30 osób – w tym 10 osób (pełnoletnich)
będących członkami gospodarstw domowych uprawnionych do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i 20 osób
(pełnoletnich) będących członkami gospodarstw domowych

uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń
rodzinnych – otrzymało oprócz wspomnianego szkolenia także bezpłatnie:
- dostęp do Internetu (wraz ze sprzętem – modemem) w okresie realizacji
projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu;
- sprzęt komputerowy (zestaw komputerowy) wraz z oprogramowaniem
(do użytku domowego);
- pomoce wymagane w czasie szkolenia (napędy DVD, kości pamięci –
PenDrive, podręczniki, materiały drukowane).
Projekt efektywnie zmniejsza skalę wykluczenia cyfrowego, poprawia
umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym. Odnotowuje się
wzrost aktywności społecznej poprzez portal społecznościowy i
zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników.
Ponadto w ramach projektu doposażono Bibliotekę Publiczną w
Choroszczy (6 komputerów), filię biblioteczną w Barszczewie (6
komputerów) i filię w Klepaczach (8 komputerów) oraz świetlicę wiejską
przy jednostce OSP w Pańkach (6 komputerów). W każdej z placówek
zainstalowano ponadto drukarkę laserową. Do końca realizacji projektu (tj.
do lutego 2014) i pięć lat po jego zakończeniu korzystać ze sprzętu może
każdy z mieszkańców gminy – już dziś każda z doposażonych placówek
odnotowuje dużą liczbę odwiedzin związaną z korzystaniem z komputerów
z dostępem do szerokopasmowego Internetu. W ten sposób projekt
zmienia oblicze gminy nie tylko punktowo, z chirurgiczną precyzją, ale też
całościowo przeciwdziała cyfrowemu wykluczeniu.
tekst Wojciech Jan Cymbalisty, fot. www.nirs.eu

Ofiarni krwiodawcy
W niedzielę 4 sierpnia choroszczański oddział Klub Krwiodawców wespół
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadził
zbiórkę krwi na rzecz wsparcia leczenia chorej na białaczkę Natalii
z Choroszczy. 33 wspaniałych, ofiarnych krwiodawców wsparło akcję,
dziękuję im wszystkim, każda donacja się liczy. Tym razem obok
klubowiczów krew oddało kilkoro dzielnych ochotników, im wszystkim
dziękuję i mam nadzieję, że dzięki tej akcji, powrót Natalii do zdrowia
będzie szybszy - powiedziała „Gazecie…” Barbara Wiszowata prezes
oddziału Klubu Krwiodawców. Jak udało się dowiedzieć naszej redakcji,
Klub jest gotowy do dalszych akcji, w tym do promowania ruchu dawców
szpiku.
Red.

W niedzielę 25 sierpnia w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana
Chrzciciela i Św. Szczepana Męczennika w Choroszczy odbyło się Święto
Dziękczynienia. Wierni z ponad trzydziestu rejonów przygotowali
nawiązujące do tradycji dożynek kosze. Reprezentanci Rogówka wraz
z koloniami i Rogowa Majątku przynieśli wieniec z postacią anioła
uprzednio reprezentujący parafię na dożynkach diecezjalnych. Dary,
kwiaty, wypieki i wieńce zostały procesyjnie złożone u stóp ołtarza
podczas Mszy Świętej o jedenastej. Do zebranych, a zwłaszcza do rolników,
Burmistrz Choroszczy skierował słowa podziękowania za trudną, acz
przynoszącą wymierne efekty pracę w polu, w sadach i w ogrodach.
Wypieki przygotowane przez parafian były sprzedawane na Błoniach Jana
Pawła II po Eucharystii, a dochód przeznaczony został na wsparcie dzieła
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Dodajmy, że o pracy misyjnej mówił w
homiliach ks. Krzysztof Pachut, a rękodzieło z Afryki można było nabyć
podczas popołudniowego festynu i w ten sposób również wesprzeć dzieło
misyjne.
Po raz kolejny zaangażowane w przygotowanie wydarzenia liczne grupy
działające w choroszczańskiej parafii wykazały się świetną organizacją i
zapałem społecznikowskim.
WJC

Zbieramy nakrętki,
by pomóc Patrycji
Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Choroszczy przyłączyła się do akcji
zbierania nakrętek dla Patrycji. Patrycja ma 22 lata, w ubiegłym roku uległa
wypadkowi samochodowemu.
Liczymy na to, że dzięki naszej zbiórce możliwy będzie zakup
specjalistycznego wózka i sfinansowanie rehabilitacji.
W świetlicy szkolnej znajduje się pudło do którego codziennie w godzinach
od 7:00 do 15.30 można wrzucać zebrane plastikowe nakrętki. Zachęcamy
wszystkich by nie wyrzucali, a zbierali niepotrzebne nakrętki.
Anna Kozłowska
Irena Maksymiuk
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Jarmarku Dominikańskiego czar

Fot. Z. Andruszkiewicz

Podlaska Izba Rolnicza oddała
hołd powstańcom
styczniowym

W środę 25 września 2013 przedstawiciele Podlaskiej Izby
Rolniczej z siedzibą w Porosłach oddali hołd powstańcom
styczniowym w miejscu pamięci narodowej zwanym
„Szubienicą” przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy. Spotkanie
poprowadził Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz
Leszczyński.
Przypomniał o sztandarowym postulacie powstańców – tj. o
uwłaszczeniu oraz o udziale chłopów w zrywie narodowym.
Przybliżył zebranym także losy partii Ksawerego Markowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatowej w Łomży Adam Mariusz
Niebrzydowski przypomniał sylwetkę jednego z najsłynniejszych
powstańców Józefa Konstantego Ramotowskiego – walczącego w
guberni augustowskiej a pochodzącego z Tykocina.
Po złożeniu kwiatów i zniczy uczestnicy odśpiewali „Rotę”. To bez
wątpienia ważne wydarzenie, bo wskazuje na rozszerzający się
zasięg sławy choroszczańskiego miejsca straceń z 1863 roku.
WJC

Startuje program
„Doświadczyć Historii”

odbyć sparing z olimpijczykiem Dariuszem Snarskim. Oczywiście nie tylko podczas
prezentacji szkół walki publiczność mogła czuć się bezpiecznie – służby porządkowe
dbały, by w sektorach panował porządek i nikt nieupoważniony nie mógł przebywać
w strefie sceny.
Na Jarmarku Dominikańskim każdy mógł znaleźć coś dla siebie – były chleby
kurpiowskie, podlaskie i litewskie, wędliny, miody, sękacze, pieczone specjały mięsne,
kaszanka, ogórki – w tym Kruszewskie Ogórki Herbowe i Ogórki Nadnarwiańskie, kiszka
ziemniaczana, babka, czosnek, sery korycińskie, potrawy tatarskie, wata cukrowa,
herbaty, zioła, kwas litewski, oscypki, kapusta, lizaki, napoje, koguciki na patyku
i słodycze różnego autoramentu. A także kosmetyki, biżuteria, serwety, obrusy,
popcorn, wyroby garncarskie, rzeźby w drewnie, drzewka bonsai, cebulki kwiatowe,
zabawki, balony i wiele innych produktów.
Na miłośników wydawnictw regionalnych i krajoznawczych czekało niecodzienne
wydarzenie – prapremiera albumu zdjęć Mariusza Piotrowskiego „Z wysokości spogląda
Pan. Krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej gminy Choroszcz” pod red. Anny Grabowskiej
historyk sztuki. Album został wydany przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Urząd
Miejski dzięki wsparciu mecenasa kultury – Leszka Rajczuka, znanego
choroszczańskiego przedsiębiorcy i filantropa.
Stoisko informacyjne z menażerią gadów egzotycznych prezentowała Szlachetna
Paczka. Informacją udzielaną dla jarmarkowiczów służyli także współorganizatorzy:
Stowarzyszenie N.A.R.E.W., Podlaska Izba Rolnicza i Muzeum Wnętrz Pałacowych.
Pomocą służył Podlaski Urząd Pracy, a Urząd Skarbowy promował akcję „Weź paragon”.
Urząd Miejski w ramach działań profilaktyki zdrowotnej po raz kolejny przygotował
punkt, w którym prowadzone były badania ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cukru.
Nie zabrakło też punktu z regionalnymi wydawnictwami i z informacją turystyczną, a
część artystyczną otworzył salwą armatnią Burmistrz Choroszczy.
Wraz z ostatnim fajerwerkiem XXIV edycja imprezy przeszła do historii. A za rok bez
wątpienia będzie jeszcze barwniej, bo Jarmark Dominikański będzie obchodzić
ćwierćwiecze.
Przypomnijmy, że tegoroczny
Jarmark Dominikański w Choroszczy
zorganizowało Miejsko-Gminne
Centrum Kultury w Choroszczy,
współorganizatorami byli: Muzeum
Wnętrz Pałacowych, Urząd Miejski
i Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Imprezę
sponsorowali: Marke Żubr, PGE
Dystrybucja S.A., Stowarzyszenie
N.A.R.E.W., Podlaskiej Izba Rolnicza i
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Burmistrz
Choroszczy, a patronami medialnymi było Polskie Radio Białystok,
TVP Białystok, portal
C H O R O S Z C Z.P L i „Gazeta
w Choroszczy”.
Fot. E. Gromadecka

Wcześniej, w godzinach popołudniowych, cztery sołectwa – Porosły,
Oliszki, Klepacze i Dzikie – wystawiły dzielne reprezentacje na
I Turniej Sołectw odbywający się w ramach XXIV Jarmarku
Dominikańskiego – największej dorocznej imprezy w Choroszczy.
Zawody toczyły się w duchu fair-play. I najmłodsi, i ci nieco starsi
radośnie kibicowali drużynom, które z pełnym zaangażowaniem
ruszyły do boju, by pokazać, że nie boją się niecodziennych
konkurencji i udowodnić, że ich małe ojczyzny są najlepsze.
W przerwach między konkurencjami strażacy z OSP w Choroszczy
uruchamiali kurtynę wodną, aby każdy chcący odpocząć od gorączki
turniejowych zmagań, mógł ochłonąć.
W klasyfikacji generalnej z dorobkiem aż 66 punktów wygrała
drużyna z Dzikich pod wodzą sołtysa Jarosława Kozłowskiego.
W poszczególnych konkurencjach zespół ani razu nie zajął 4. miejsca,
tylko raz był na 3. – w wyścigu toczenia beczki. Panowie z Dzikich
w sztafecie slalomu z taczką osiągnęli pierwszą lokatę z czasem
zaledwie 54,97 sekundy, tak jak w konkurencji wbijania
pięciocalowych gwoździ - tu wystarczyły zaledwie cztery uderzenia.
Na drugim miejscu uplasowała się z wynikiem 56 punktów
reprezentacja Porosłów, która była niedościgniona w konkurencjach
szybkościowych. W toczeniu beczki – tylko 51,50 sekundy było
potrzebne na pokonanie trasy. W widowiskowym biegu w workach
drużyna potrzebowała zaledwie 24 sekund, by sięgnąć po laur.
Również wyścig pilotów nie zostawił innym składom złudzeń – tak
jak w short tracku – tak i tu szybkość i precyzja mieszkańców
Porosłów przyniosła znakomite rezultaty.
Miejsce trzecie i 52 punkty w klasyfikacji końcowej zdobyła drużyna
Klepacz. Panie żywiołowo dopingowane przez publiczność w minutę
obrały aż 0, 54 kg ziemniaków, co w konsekwencji dało laur drużynie
w tej konkurencji. Klepaczanie skutecznie potrafili przeciągnąć
oponentów na swoją stronę, w konkurencji przeciągania liny nie
mieli sobie równych. Miejsce czwarte zajęła reprezentacja Oliszek
(50 punktów), która nie traciła ani na chwilę dobrego humoru. W
ostatniej konkurencji – rzucie gumiakiem do celu triumfował sołtys
Krzysztof Błażkowski.
Turniejowe konkurencje przygotowała i nad poprawnością
przebiegu zawodów czuwał Przemysław Waczyński, a rozgrywki
poprowadził Jacek Dąbrowski. Nagrody zapakowane w eleganckie
niebieskie worki wręczał Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, a
puchary trzem pierwszym drużynom wręczyli: przedstawiciel
zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Stanisław Rogalski oraz Jacek
Jasiński reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego. Dodajmy, że I Turniej Sołectw został współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja
Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Nagrody zafundowało także Stowarzyszenie
N.A.R.E.W., które na tegorocznym jarmarku zasponsorowało
atrakcyjny spektakl dla najmłodszych „Zaczarowane krzesiwo” oraz
popularną strefę gier i zabaw dla dzieci.
Miłośnicy sportów walki mógł zainteresować przygotowany przez
Grzegorza Sakowicza pokaz sztuk walki. Obok efektownych pokazów
scenicznych w wykonaniu doświadczonych i tych najmłodszych
zawodników oraz pokazu kobiecej samoobrony każdy mógł też

Fot. E. Gromadecka

W niedzielę 4 sierpnia serce Choroszczy biło w parku przy Muzeum
Wnętrz Pałacowych, gdzie od rana trwał już XXIV Jarmark
Dominikański. Ponad tysięczną publiczność porwał wieczorem
zespół Papa D – gwiazda imprezy. Wcześniej w części koncertowej
gromkie brawa zebrały Klepaczanki, do tańca porwała Kalinka,
młodzieżowa Estradowo-Symfoniczna Orkiestra ze Szkoły
Muzycznej w Grodnie zdobyła serca publiczności brawurowymi
wykonanymi szlagierów światowych i polskich. Przed owacyjnie
przyjętym zespołem Papa D znana i lubiana choroszczańska grupa
Junior rozgrzała powiększające się z minuty na minutę tłumy.

tekst W. Cymbalisty,
fot. E. Gromadecka,
Z. Andruszkiewicz

Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza nauczycieli, uczniów
i studentów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym
DOŚWIADCZYĆ HISTORII. Projekt obejmuje dwa bloki działań:
- Doświadczyć Historii – Szkoła/Studenci – blok działań mający na
celu przede wszystkim zainteresowanie młodych ludzi historią
najnowszą, w tym szczególnie okresem II wojny światowej.
W ramach projektu uczniowie/ studenci pod opieką
profesjonalisty zrealizują autorski projekt (materiał filmowy),
powiązany z okresem II wojny światowej.
- Doświadczyć Historii – Wolontariat – blok mający na celu
promowanie aktywności wolontariackiej wśród uczniów
i studentów, a także nastawiony na otwieranie instytucji kultury
na inicjatywy młodych ludzi. Uczestnicy projektu pod opieką
pracowników Muzeum Wojska zdobędą doświadczenie
w organizacji imprez, wydarzeń oraz zajęć i warsztatów
edukacyjnych.
Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2013 roku do północy!
Liczba miejsc bardzo ograniczona! Więcej informacji na stronie
Muzeum Wojska www.mwb.com.pl oraz na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
MW

Spotkanie pełne poezji

W poniedziałek 23 września gościem spotkania Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy była Aleksandra Oksimowicz. Poetka
odczytała wybrane wiersze ze swego debiutanckiego tomu pt.
„Wiersze. Słowa pokryte wdziękiem”, który ukazał się latem
nakładem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.
Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem poetyckiego talentu
Aleksandry Oksimowicz. Wszystkim, którzy nie mieli
przyjemności poznania tej poezji, zachęcamy do lektury tomu i
przypominamy, że można go nabyć w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury podobnie, jak wiele innych wydawnictw
związanych z Choroszczą.
WJC

Uwaga: wyjazd na operę
„Traviata” 28 XII 2013
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej
w Choroszczy (w ramach Klubu Turysty Kulturalnego) informują,
że z powodu przełożenia przez Operę i Filharmonię Podlaską
terminu premiery opery Giuseppe Verdiego „Traviata” aż na
grudniowy termin, przesunięta została rezerwacja klubowego
wyjazdu z soboty 12 października 2013 na sobotę 28 grudnia
2013. Cena biletów i miejsca nie ulegają zmianie. Za utrudnienia
przepraszamy. W przypadku rezygnacji organizator zwraca całą
przedpłaconą kwotę. Szczegółowe informacje w MiejskoGminnym Centrum Kultury i pod tel. 857191431.
M-GCK
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Tegoroczny Dzień Ogórka w Kruszewie przyciągnął w niedzielę 1 września wielu fanów
regionalnych produktów a szczególnie ogórków z Kruszewa i okolic. Na kilkudziesięciu
stoiskach można było znaleźć takie specjały, jak pieczywo z różnych rejonów Podlasia,
różnorakie miody czy wędzone wędliny i kiełbasy. Miłośnicy rękodzieła też mogli znaleźć
coś dla siebie, nie zabrakło zabawek, balonów i jarmarkowych lizaków. Na scenie w
pięknych okolicznościach wkraczającej w jesień kruszewskiej przyrody koncertowały
trzy zespoły ludowe, które od lat chronią lokalne dziedzictwo kulturowe – Jesienny Liść z
Gródka (na zdjęciu obok), Klepaczanki i Narwianki. Podlaski humor przedstawiły – i to
śpiewająco – Rybcie znad Biebrzy, a Nervovoohoży zapewnili solidną dawkę rockowej
rozrywki. W finale brylował na scenie Jan Zieliński, a nad terenem imprezy dumnie
powiewała flaga Kruszewa.
Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez ks. Bogusława Kieżela i ks. Jerzego
Kraśnickiego, który wygłosił skierowaną do plantatorów i konsumentów homilię. Część
rozrywkowo-koncertową otworzyli Adam Radłowski Sołtys Kruszewa i Jerzy Ułanowicz
Burmistrz Choroszczy, gratulując wszystkim plantatorom owoców (a właściwie warzyw)
ich pracy. Białostocki Oddział KRUS-u przygotował dla uczestników festynu konkursy i
informacje, jak bezpiecznie pracować w rolnictwie. Natomiast Urząd Miejski zachęcał do
skorzystania z badań profilaktycznych, w trakcie których można było zmierzyć poziom
cukru we krwi, wysokość ciśnienia tętniczego oraz zmierzyć poziom cholesterolu. Ogółem
z akcji skorzystało 218 osób.
Nie zabrakło sensacyjnych konkursów z ogórkiem w roli głównej. Kamil Bruszewski
popełnił zwycięski wiersz Kruszewski ogórek. Najcelniej zielonym pociskiem
biodegradowalnym rzucał Adam Osipiuk. Najsmaczniejszą sałatkę z ogórków
przygotowała Katarzyna Kruszewska, a najciekawszy przepis na potrawę (sorbet ogórkowy
z czekoladą) przedstawiła Maria Jadwiga Markowska. Wśród dorosłych twórców
ekologicznych artystycznych instalacji przestrzennych triumfowała Eugenia Konopko z
dziełem Ikebana na stół. Wśród młodzieżowych stroików jury laur zwycięstwa przyznało
Domkowi Julii Czajkowskiej, a wśród najmłodszych artystów grand prix zdobyła Oliwia
Wąchocka, autorka niezwykłego Ogórkowego rekina. Opiekę artystyczną nad konkursami
plastycznymi sprawowała Monika Tekielska – artystka plastyk prowadząca od września do
czerwca w choroszczańskim Centrum Kultury zajęcia Kolorki Moniki dla młodzieży i dzieci
(od 7 lat).
Najcięższy ogórek syjamski urósł na plantacji Janiny Cieśluk – okaz ważył aż 2.03 kg.
Najdziwniejszy zielony skarb nadnarwiański zgłosiła Genowefa Trypuz, a aż 53
centymetrowy okaz wyhodował Jerzy Sokół. Nie brakowało śmiałków do konkursu
karaoke – wszystkich wyróżniono upominkami z płytami Chóru Miejskiego włącznie. W
konkursie przeciągania liny bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Śliwna. Dodajmy,
że nagrody ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w
Choroszczy, Sklep Uniwersalny Mieczysław Frankowski i Miejsko-Gminne Centrum
Kultury. Sponsorami wydarzenia byli także: Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w
Choroszczy i Marka Żubr. Oczywiście nie byłoby Dnia Ogórka bez ogromnego
zaangażowania i pracy wielu mieszkańców Kruszewa i okolic oraz całej społeczności OSP i
Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
Wszystkich, którzy już tęsknią za niepowtarzalną atmosferą festynu w Kruszewie,
zapraszamy na XV Ogólnopolski Dzień Ogórka 7 września 2014!
WJC, fot. M-GCK: PW, PP

KAMIENIARSTWO
KASTOM

Po raz kolejny w murach zabytkowych stajni Moesa w Choroszczy zagościła muzyka na żywo. W przedostatnią sobotę sierpnia
wieczorem na scenie już IV Jam Session w Stajni około dwudziestu artystów w spontanicznych składach wykonywało improwizacje
muzyczne. Poza tradycyjnymi instrumentami, jak gitary czy pianino, ze sceny było można usłyszeć wiolonczele i harmonijkę. W trakcie
występów powstało wiele spontanicznych utworów oraz niecodzienne aranżacje muzyczne i wokalne znanych przebojów rockowych i
bluesowych.
Na scenie prym wiedli połączeni muzycy zespołów 2 Strefa oraz DEEP. To oni byli zespołem prowadzącym powstałym w trakcie imprezy.
Nie przeszkodziło to jednak każdemu chętnemu w dołączeniu do wspólnej gry. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć zawodowych
muzyków razem z amatorami na jednej scenie. Publiczność bawiła się do samego końca imprezy, która została zamknięta utworem
Wehikuł czasu wykonanym, przez większość muzyków i wokalistów, którzy tego dnia gościli na scenie.
Centrum Kultury składa gorące podziękowania dla zespołów DEEP oraz 2 Strefa za prowadzenie imprezy oraz pomoc techniczną. Dla
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy za udostępnienie terenu pod koncert. Sponsorom, bez których nie odbyła by się ta impreza:
Pubowi Kotłownia, Chorten – sklepowi spożywczo-przemysłowemu Leszka Rajczuka oraz Firmie Plus Materiały Budowlane Adam
Jarosław Masłowski. Szczególne dziękujemy wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, energię oraz umiejętności, by to wydarzenie
odbyło się kolejny raz.
Za rok czeka nas jubileuszowe V Jam Session w stajni. Miejmy nadzieję, że uda się zrobić je w wyjątkowy sposób, a publiczność i artyści
przybędą jeszcze liczniej niż w tym roku. Do zobaczenia 30 sierpnia 2014 roku na Jubileuszowym V Jam Session w Stajni.
Przemek Waczyński
fot. Ewelina Gromadecka

Choroszczańska noc z grami - 23.11.2013

= POMNIKI
= BLATY
= PARAPETY
= KOMINKI
TOMASZ
OSTROWSKI

ZŁOTORIA 132 M

Punkt przyjęć pralni w CHOROSZCZY
*Pranie dywanów
*Pranie tapicerki samochodowej
*Pranie mebli tapicerowanych
*Pranie i maglowanie obrusów i pościeli
*Czyszczenie chemiczne odzieży
Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18 (niski parter)
w Pracowni Krawieckiej, tel. 601 095 886, 517 366 670
www.cateringpodlasie.pl

Pozwól tysiącom
czytelników
poznać Twoją
firmę

Uwaga Czytelnicy! Nowy numer „Gazety w Choroszczy” ukaże się już 22 października,
znajdą się w nim liczne artykuły historyczne i związane z XX-leciem Centrum Kultury.

- kup reklamę w „Gazecie
w Choroszczy”.
Skontaktuj się,
aby uzyskać więcej
informacji:
tel./fax 85 7191431,
gazeta@choroszcz.pl
odwiedź też nasz portal:
gazeta.choroszcz.pl

REKLAMY

Zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych i karcianych na mini konwent, który odbędzie się 23 listopada 2013 roku
w siedzibie Centrum Kultury w Choroszczy. Spotkanie rozpocznie się o 19:00 i potrwa do rana. Uczestnicy będą mogli pograć w wiele
gier. Podczas nocy z grami odbędą się Mistrzostwa Podlasia w Munchkina. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
Podczas nocy z grami będzie można wypić gorącą kawę lub herbatę. Organizatorem wydarzenia jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Choroszczy przy współpracy z białostockim sklepem Gryfan. Osoby, które chciały by pograć wcześniej mogą odwiedzać Centrum
Kultury w każdy wtorek od godziny 18:00. Odbywają się tam wtedy spotkania klubu gier. Wstęp jest bezpłatny.

= SCHODY
= ZŁOCENIE
= KUCIE
= RZEŹBY
696 441 332
784 027 917

biuro@cateringpodlasie.pl

WWW.AUTOWESELA.PL

ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE CENY
TEL: 660 760 685

Lincoln Excalibur (w stylu retro) 8 osobowy
Lincoln Town Car – 8 osobowy
Lincoln Town Car - 6 osobowy
Mercedes (przedłużony wersja 7 osobowa)
660 760 685
wojtekredek@interia.pl
Dekoracje auta gra s
Więcej na stronie www.autowesela.pl

Miejsko-Gminne Centrum kultury w Choroszczy, wtorki 18:00 - 22:00
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Walne zgromadzenie SML-W:
są zmiany w radzie nadzorczej
W piątkowe popołudnie 6 września w hali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy
odbyło się walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Choroszczy. Obrady przebiegały w spokojnej atmosferze,
w sprawach merytorycznych spółdzielcom doradzało biuro prawne, a przebieg
obrad był uporządkowany i pilnie przestrzegany. Blisko dwustuosobowe gremium
SML-W wysłuchało odczytu protokołu z poprzedniego WZ, informacji o obecnej
sytuacją Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przedstawienia uzasadnienia wniosku
o odwołanie czterech członków rady nadzorczej. Głosowanie poprzedziło
okazanie kart do głosowania i pustej urny oraz publiczne jej zapieczętowanie.
W głosowaniu tajnym spółdzielcy jak jeden mąż zdecydowali o czterech
odwołaniu osób z rady nadzorczej, które sygnowały liczne ulotki trafiające do
skrzynek pocztowych członków SML-W.
Dodajmy, że brzmienie tych pism wywoływało w obecnych na zebraniu
konsternację, ponieważ sygnatariusze ulotek nie zgadzali się z postanowieniem
poprzedniego walnego zgromadzenia (z 28 czerwca br.) i uważali, że obowiązki
prezesa pełni nadal ta sama osoba. Informowali także, że na zebraniu rady
nadzorczej odwołali znanego choroszczańskiego społecznika Jacka Dąbrowskiego
z funkcji przewodniczącego i zawiesili go w prawach członka Rady Nadzorczej w dniu
2 sierpnia br., w tym dniu owe czteroosobowe gremium uznało za nieważne m.in.
lipcowe uchwały Rady Nadzorczej. Samodzielnie ogłosili także odwołanie w dniu 23
sierpnia zastępcy prezesa (jedynego członka zarządu spółdzielni, który na Walnym
Zgromadzeniu 28.06.2013 uzyskał absolutorium).
W wydanym komunikacie Jacek Dąbrowski zaznaczył, że uchwały podane w wyżej
przywołanych ulotkach nie mają mocy prawnej, skład rady nadzorczej nie był
zmieniony ad hoc, a tylko przewodniczący rady nadzorczej ma zgodnie ze statutem
prawo zwoływać zebrania rady. Nie zapobiegło to dalszej eskalacji zamieszania.
Wkrótce po tym komunikacie do skrzynek członków spółdzielni trafiły następne
ulotki z pieczęciami SML-W, rady nadzorczej i podpisem byłego prezesa
sygnującego się jako… prezes. Czyli ta sama osoba odwołana w czerwcowym
walnym zgromadzeniu, a w lipcu zwolniona dyscyplinarnie przez radę nadzorczą –
dodajmy, że te wydarzenia były wielokrotnie komentowane w ogólnopolskich
mediach.
Spółdzielcy, pragnąc postawić tamę dalszemu zamętowi i niebezpieczeństwu
dwuwładzy, dbali, by każdy punkt walnego zgromadzenia przebiegał zgodnie z literą
prawa. Przez wiele godzin mężnie znosili procedury wymaganego ustawą i statutem
konstytuowania się organów walnego zgromadzenia. Uważnie wysłuchiwali
prelegentów i czujnym wzrokiem śledzili czy nie ma uchybień proceduralnych. Nie
było wątpliwości dla uważnego obserwatora, że na ławach w hali sportowej
zasiadają ludzie zdeterminowani, trybuni strzegący dobra wspólnego i dumni
z tego, że są spółdzielcami.
Po ogłoszeniu miażdżących dla czterech sygnatariuszy ulotek wyników głosowania
salę wypełniły brawa i owacje. Został uzupełniony skład rady nadzorczej przy
jednoczesnym poszerzeniu do grona dziewięciu osób.
W czasie obrad zaopiniowano pozytywnie wolny wniosek o pozbawienie owych
czterech osób praw członkowskich w spółdzielni – temat zostanie poddany pod
obrady na następnym walnym zgromadzeniu. Czy taki ostracyzm (napiętnowanie
społeczne) jest uzasadniony? Czy ochroni społeczność spółdzielni przed dalszymi
zawirowaniami? Czy będzie przestrogą dla osób, które będą dążyły do
samodzierżawia? A może będzie to rodzaj zemsty? – o tym zadecydują spółdzielcy.
Warto dodać, że kontrowersyjny proceder wykluczania z grupy osób podejrzanych
o sprzyjanie tyranii wymyślili starożytni Grecy, ojcowie demokracji.
Z wrześniowego zebrania spółdzielcy wychodzili zadowoleni, częstokroć
podkreślając, że pierwszy krok na drodze do uzdrowienia sytuacji został wykonany.
Oczywiście niebagatelne znaczenie będą miały decyzje prokuratury i rozstrzygnięcia
sądowe. „Gazeta w Choroszczy” będzie informować, jak dalej potoczą się losy
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy.
Wojciech Jan Cymbalisty

Prosto z sesji: odbiór odpadów
komunalnych będzie tańszy w 2014
a Centrum Kultury zostanie
w części wyremontowane
W 2014 roku obowiązywać będą w gminie Choroszcz niższe o 35% stawki opłat za
odbiór odpadów komunalnych – tak zdecydowali radni na XX sesji 30 września
2013. Nie udało się zwiększyć częstotliwości odbioru do dwóch w miesiącu z kilku
miejscowości, ponieważ pomimo starań magistratu nie udało się wypracować
porozumienia z firmą obsługującą odbiór. Przedsiębiorstwo podawało wyłącznie
cenę za odbiór drugi raz w miesiącu odpadów zmieszanych, nie chciało natomiast
za wskazaną magistratowi kwotę odbierać dwukrotnie pozostałych frakcji. Wobec
braku konsensusu radni zdecydowali tylko częściowo zmienić system – modyfikacji
uległy m.in. stawki opłat i wzory deklaracji.
Obecnie zmiany uprawomocniają się, szerzej o nich napiszemy w następnym
numerze. Radni przyjęli także zmiany w budżecie, dzięki którym ponad sto tysięcy
złotych zostanie zainwestowanych w remont części budynku Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Dodajmy, że „Gazeta w Choroszczy”
jako pierwsza informowała (w czerwcu tego roku) o możliwości obniżek opłat
z początkiem 2014 r.
Tabela 1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie
Choroszcz z zabudowy jednorodzinnej.

RODZAJ GOSPODARSTWA
MIKRO (1 osoba)
MAŁE (2 osoby)
ŚREDNIE (od 3 do 5 osób)
DUŻE (6 osób i więcej)

BEZ SEGREGACJI
16 zł
23 zł
41 zł
59 zł

SEGREGACJA
7 zł
10 zł
16 zł
23 zł

Tabela 2. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie
Choroszcz z zabudowy wielorodzinnej.

RODZAJ GOSPODARSTWA
MIKRO (1 osoba)
MAŁE (2 osoby)
ŚREDNIE (od 3 do 5 osób)
DUŻE (6 osób i więcej)

BEZ SEGREGACJI
13 zł
19 zł
33 zł
47 zł

SEGREGACJA
5 zł
8 zł
13 zł
19 zł

Red.; tabele cyt. za: Uchwała Nr XX/189/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz ustalenia niższej stawki opłaty w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych
w sposób selektywny.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

gazeta.choroszcz.pl
- znajdziesz tam najświeższe informacje, obszerne fotorelacje
i przydatne linki

MIASTO i GMINA

Gdy deszcz pada za długo, woda staje się zagrożeniem
Drugi i trzeci tydzień września z rekordowymi
opadami wystawił na ciężką próbę urządzenia
melioracyjne. Rzeki i rowy wypełnione po brzegi
lub wylewające się poza nie były na porządku
dziennym. Sprawa melioracji stała się jednym
z wiodących tematów na XX sesji Rady Miejskiej 30
września br. – wielu radnych wnioskowało
o odwodnienie terenów z ich okręgów. Szczególnie
trudna sytuacja miała miejsce między innymi
w okolicach ulicy Rybackiej w Choroszczy i w
Rogówku.
W kierunku ulicy Rybackiej i przyległego osiedla
spływały wody od strony zjazdu technicznego z
drogi ekspresowej nr 8. Strażacy wypompowywali
wodę. W tym rejonie ósemki popełniono ewidentny
błąd projektowy – powiedział „Gazecie…” Mirosław
Zalewski Zastępca Burmistrza Choroszczy – powstał
tam obszar bezodpływowy, a rów przy feralnym zjeździe nie może
pomieścić spływającej do niego wody. Urząd Miejski zwrócił się
o naprawę tego stanu do wykonawcy. Póki co sprawa jest w fazie
konsultacji projektowej. Jak podkreśla Zastępca Burmistrza,
konsultacje trwają już długo, dlatego magistrat będzie ponownie
monitował w tej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Białymstoku. Mieszkańcy liczą też na przyśpieszenie
procesu urbanizacji i utwardzenie nawierzchni ulic.
W tym samym czasie, gdy nieutwardzone ulice zamieniały się
w grzęzawisko, niewielka na co dzień rzeczka Rogówka wystąpiła
z brzegów i zalała kilka hektarów, bezpośrednio zagrażając
zabudowaniom gospodarskim i rekreacyjnym w Rogówku (na
zdjęciu). Po interwencji naszego czytelnika, magistrat szybko
przystąpił do działań. Na miejsce zostali skierowani strażacy, którzy
przez wiele godzin wypompowywali z zalanego obszaru wodę do
odnowionego dwa lata temu rowu przy drodze powiatowej.
Niestety i ten ciek nie działa w pełni sprawnie, gdyż od momentu
wspomnianej naprawy nie był konserwowany i wysokie trawy oraz
ziela ograniczały szybkość przepływu. Na brzegi Rogówki został
skierowany ciężki sprzęt, dzięki czemu udało się usunąć zbudowane
przez bobry tamy – przyczynę zmiany kierunku wód – i tym samym
udrożnić koryto rzeki.
Problem został doraźnie rozwiązany. Na rozwiązanie systemowe – tj.
rokroczne konserwowanie rowów i rzek się nie zanosi, ponieważ za
stan wielu cieków na obszarze gminy odpowiada borykająca się od
lat z problemami finansowymi Gminna Spółka Wodna Biele.
Pomimo niskich kwot składek ich ściągalność jest na poziomie
pozostawiającym wiele do życzenia, tym samym spółka nie ma
funduszy na realizowanie wszystkich niezbędnych działań.
Wątpliwe czy ta przymusowa oszczędność się opłaca. W przypadku
p o te n c j a l nyc h rozst r zyg n i ę ć s ą d o w yc h za s a d za j ą c yc h
odszkodowania spółka będzie musiała znaleźć środki na ich wypłatę,
bo każdy właściciel akwenu czy rowu odpowiada za wody
spływające z jego nieruchomości i za ewentualny brak
przepustowości posiadanego cieku skutkujący podtopieniami.
W przypadku zauważenia zdarzeń zagrażających spełnianiu
podstawowych funkcji urządzeń melioracyjnych spółki wodnej,
należy owe fakty zgłaszać bezpośrednio do spółki lub do
wspierającego merytorycznie spółkę Referatu Geodezji, Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Choroszczy – pokój
nr 9.
Nadzór bezpośredni nad spółkami wodnymi w obrębie powiatu
pełni starostwo. Powiat białostocki jest także właścicielem rowów
znajdujących się w pasach dróg powiatowych – wszelkie kwestie
związane z działaniem tych urządzeń melioracyjnych należy
kierować właśnie do tego samorządu. Gmina odpowiada za
urządzenia w obrębie dróg gminnych. Z kolei za stan większych
cieków – tj. Horodnianka i Czaplinianka – odpowiada Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, a Narew –
należąca do Skarbu Państwa - jest w części pod opieką
Narwiańskiego Parku Narodowego.
Dodajmy, że z melioracją na Podlasiu od lat dzieje się źle. Suchej nitki
na starostwach i spółkach wodnych nie zostawiła Najwyższa Izba
Kontroli, która w 2010 opublikowała pokontrolną Informację o
wynikach kontroli utrzymania melioracji wodnych szczegółowych

w województwie podlaskim w latach 2007-2009 (I półrocze).
Ostatnie lata nie przyniosły diametralnej zmiany poza dalszym
wzrostem populacji bobrów systematycznie dewastujących kolejne
cieki, nawet w sąsiedztwie intensywnie uczęszczanych dróg, jak
szosa kruszewska, o czym na łamach „Gazety w Choroszczy”
pisaliśmy przed rokiem.
Nie wiadomo, kiedy i czy zostanie ograniczona populacja bobrów.
Trudno przewidzieć, czy legislatywa da spółkom wodnym długo
wyczekiwane skuteczne narzędzie do ściągania należności dodajmy, że dopiero od 2008 roku spółki mogą usuwać drzewa
i krzewy zagrażające spławności cieków bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycinkę.
W obliczu powyższych trudności szczególnie ważne staje się
promowanie architektury dopasowanej do warunków środowiska
zdegradowanego bałaganem melioracyjnym.
Należy unikać budowy podpiwniczeń i częściowo zagłębionych
garaży. Jeżeli na ulicy, gdzie budujemy dom nie ma jeszcze
utwardzonej nawierzchni, warto wziąć pod uwagę, że będzie ona
zapewne wyżej niż droga gruntowa. Jeden schodek więcej może się
przydać przy ewentualnym podniesieniu poziomu działki.
Warto dbać o dobrą izolację budynku już na etapie ław
fundamentowych. Jeżeli możemy, zagospodarowujmy deszczówkę
do specjalnych zbiorników. To podwójny zysk: mamy wodę do
podlewania zieleni i nie zwiększa się wilgotność terenu bezpośrednio przy ścianach. Szczególną dbałość o dobrą izolację
i usytuowanie budynku na odpowiedniej wysokości należy
zachować przy wybieraniu działek położonych nisko i w pobliżu rzek.
Pod żadnym pozorem nie należy niwelować istniejących rowów, ani
pozwalać by woda z nieruchomości wypływała wprost na jezdnię.
Bądźmy zapobiegliwi, nie liczmy na stałą i dobrą pogodę. Jak
stwierdził prof. Teodor Kopcewicz „Polska leży w strefie klimatu
umiarkowanego o nieumiarkowanych zmianach pogody”.
Wojciech Jan Cymbalisty

Uwaga producenci i dystrybutorzy
chryzantem i zniczy!
Przypominamy, że handel na parkingach przy cmentarzu w
Choroszczy w dniach od 28 października do 4 listopada będzie
wiązał się z opłatami w wysokości 3 zł za jeden dzień za 1 m2. Urząd
Miejski w Choroszczy przygotował 21 miejsc przed bramą główną
(wejście na stary cmentarz) i 16 na parkingu przy pętli
autobusowej. Wnioski o przydzielenie miejsca należy składać do
10 października.
Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie, jeśli w
pierwszym terminie nie zostaną rozdysponowane wszystkie miejsca.
Można maksymalnie składać zapotrzebowanie na maksymalnie trzy
miejsca. Przydział stoisk będzie odbywał się na drodze losowania w
Urzędzie Miejskim w obecności zainteresowanych w terminie 7 dni
od upływu terminu składania wniosków. O terminie wnioskodawcy
zostaną powiadomieni telefonicznie. Losować będzie Kierownik
Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. Tekst
Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Choroszczy z dn. 27 września
2012r. znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Choroszczy.
WJC

Kanalizacja deszczowa na drogach powiatowych
w Choroszczy szuka właściciela
Stan zaniedbania, w jakim znajduje się kanalizacja deszczowa na
drogach powiatowych, jest znany wielu użytkownikom ulic A.
Mickiewicza, H. Sienkiewicza, Branickiego czy Dominikańskiej w
Choroszczy. Duże dziury przy kratkach ściekowych stają się coraz
częstszym zjawiskiem. Zagrożenie jest realne, a – jak udało się
ustalić naszej redakcji – nie ma podmiotu samorządowego
chcącego brać odpowiedzialność za stan kanalizacji deszczowej przy
drogach powiatowych w Choroszczy. Powiatowy Zarząd Dróg w
Białymstoku twierdzi, że urządzenia kanalizacji deszczowej należą
do Urzędu Miejskiego. Magistrat z kolei wskazuje na przepisy,
wedle których to powiat jest właścicielem sypiącej się
infrastruktury.
Powiatowy Zarząd Dróg umywa ręce i w odpowiedziach na monity
choroskiego magistratu i osób zainteresowanych pisze, że kanalizacja
deszczowa nie została przekazana obecnemu zarządcy dróg
powiatowych przez ich poprzedniego zarządcę, tj. byłą Wojewódzką
Dyrekcję Dróg Miejskich w Białymstoku, która nie przejęła od Urzędu
Miejskiego w Choroszczy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ciągu ulic Dominikańskiej, Mickiewicza, Branickiego, Sienkiewicza i
Piaskowej. Na tej podstawie dyrekcja PZD utrzymuje stanowisko, że
właścicielem tej infrastruktury pozostaje nadal Urząd Miejski w
Choroszczy, a zatem to w kompetencji magistratu leży naprawa
urządzeń kanalizacji deszczowej.
Magistrat nie zgadza się z tą argumentacją i powołuje się na
fundamentalną dla współczesnego drogownictwa polskiego Ustawę
o drogach publicznych, w której drogę zdefiniowano jako budowlę
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami,stanowiącą całość techniczno-użytkową przeznaczoną
do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowanego w pasie
drogowym (art. 4, pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych z późn. zmianami, Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843.,
podkreślenie magistratu).
Zastępca Burmistrza Choroszczy Mirosław Zalewski zaznaczył w
rozmowie z „Gazetą w Choroszczy”, że magistrat trwa przy
stanowisku, iż integralną częścią drogi powiatowej (czyli należącej do
powiatu) są urządzenia kanalizacji deszczowej, a – zgodnie z literą
Kodeksu Cywilnego – właściciel gruntu jest też właścicielem
urządzeń. Tymczasem Powiatowy Zarząd Dróg jak mantrę powtarza,

że kanalizacja deszczowa nie została przekazana obecnemu
zarządcy dróg powiatowych przez ich poprzedniego zarządcę.
Urząd Miejski, w odpowiedzi na spływające apele o poprawę stanu
studzienek kanalizacji deszczowej, w kwietniu 2012 podjął próbę
przekazania urządzeń kanalizacji deszczowej w obrębie ulic H.
Sienkiewicza, J. K. Branickiego i Piaskowej. Dodajmy, że
argumentem magistratu był art. 3, ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
(Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251) mówiący, iż w odniesieniu do
dróg powiatowych zadania w zakresie budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarzadzania nimi są
finansowe przez samorząd powiatowy.
Dziewiątego maja 2012 roku okazało się, że Powiatowy Zarząd Dróg
odesłał bez wypełnienia druki przekazania a tym samym nie przejął
kanalizacji deszczowej na trzech ulicach, gdyż – powtórzmy
„mantrę” –nie została ona przekazana PZD przez Wojewódzką
Dyrekcję Dróg Miejskich w Białymstoku.
Niestety ten ostatni urząd od czasu wejścia w życie reformy
administracyjnej z 1998 nie istnieje. Urząd Miejski nie wyklucza
drogi sądowej, aby rozwiązać problem własności kanalizacji
deszczowej na drogach powiatowych w obrębie miasta Choroszczy.
Zapytani o radę miłośnicy literatury science-fiction podpowiadają,
że, aby spełnić wymóg PZD, choroski magistrat powinien poszukać
wehikułu czasu i przekazać urządzenia dla WDDM-u. Dodają, że
odnalezienie wehikułu może być szybsze niż znalezienie w tej
sprawie dobrej woli w Powiatowym Zarządzie Dróg. Tymczasem
polecamy zwiększoną ostrożność przy poruszaniu się ulicami H.
Sienkiewicza, J. K. Branickiego i A. Mickiewicza w Choroszczy –
dziury przy kratkach kanalizacji deszczowej mogą być nie lada
pułapką.
Po naszej interwencji została także załatana dziura przy kratce
ściekowej przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Choć oficjalnie nie
ma zgody, co do stanu własności kanalizacji deszczowej na drogach
powiatowych między PZD a magistratem, to jednak Powiatowy
Zarząd Dróg naprawił znaczne, zagrażające bezpieczeństwo na
drodze uszkodzenie. „Gazeta w Choroszczy” będzie śledzić rozwój
sprawy.
WJC
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Święto Wojska Polskiego w Choroszczy

„Gazeta w Choroszczy”

nr 135

www.gazeta.choroszcz.pl

W niedzielę 1 września 2013 punktualnie
o 15.00 dźwięk syreny strażackiej na
placu dra Z. Brodowicza przypomniał
mieszkańcom Choroszczy o tragedii,
która rozpoczęła się przed 74 laty. Miliony
Polaków w wyniku II wojny światowej
straciło życie, a wielu zostało zmuszonych
do życia na emigracji – o tych faktach
przypomniał p. Grzegorz Krysiwicz,
Prezes Stowarzyszenia Pamięć i
Tożsamość Skała.
Organizacja ta po raz kolejny zadbała, by
choroszczanie mogli wypełnić swój
patriotyczny obowiązek w innowacyjny
sposób. Tym razem po uroczystości
w Choroszczy grupa udała się na cmentarz
wojskowy w Białymstoku, aby tam poznać
historię tego miejsca i bohaterów tam
spoczywających. Wyjazd był możliwy
dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego
w Choroszczy.
Warto dodać, że obok licznego grona
mieszkańców miasta i gminy w wydarzenie
włączyło się wiele instytucji i organizacji,
choroszczańskie szkoły, OSP i M-GCK.
Red., fot. ZA

Pamięć o wrześniu 1939

Mieszkańcy Choroszczy i okolic w Święto Wojska Polskiego pamiętali o tych wszystkich,
którzy przed dziewięćdziesięciu trzema laty obronili odrodzoną Polskę przed nawałą
bolszewicką. O 18:00 rozpoczęła się Msza Święta za ojczyznę celebrowana przez ks.
kanonika Leszka Struka – proboszcza choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej pw. św.
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty
sztandarowe reprezentujące działające na terenie gminy jednostki OSP, ruchy katolickie i
stowarzyszenia. Pocztami dowodził Tadeusz Lewkowicz, komendant gminny OSP. Kapłan
przypomniał w homilii m.in. o krucjacie różańcowej z sierpnia 1920. Po Mszy Świętej
patrioci udali się własnymi środkami transportu i dwoma autokarami, jakie zapewnił
magistrat na miejsce pamięci Szubienica przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy.
Uroczystość przy Pomniku Powstania Styczniowego na Szubienicy (nazwa wzgórza pochodzi
od stracenia przez carskich żołnierzy w tym miejscu powstańców styczniowych) rozpoczęła
się około 19.15. W obecności pocztów sztandarowych gminnych jednostek OSP, Akcji
Katolickiej i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwii zapalono znicz, podniesiono flagę
na maszt i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie refleksję historyczną wygłosił
Józef Waczyński, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Przypomniał proroctwo ks.
Ignacego Skorupki o zwycięstwie nad bolszewikami w Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Salwę honorową wykonał Tomasz Adamski a Przemysław Waczyński czuwał
nad sprawnym przebiegiem uroczystości. Wieńce i kwiaty pod pomnikiem złożyli: delegacja
władz samorządowych z Burmistrzem Choroszczy Jerzym Ułanowiczem i z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Piotrem Pawłem Dojlidą, Koło Gminne PiS i radni Powiatu Białostockiego,
Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy, Zespół Szkół w Choroszczy, Koło Emerytów i Rencistów nr 15, Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. O część religijną spotkania
zatroszczył się ks. Artur Jurczak a modlitwę Anioł Pański jako kantor odśpiewał Pan Marek
Żmujdzin. Modlitwie towarzyszyły 93 uderzenia w łuskę na cześć 93. rocznicy zwycięstwa
polskich wojsk nad Armią Czerwoną w bitwie warszawskiej oraz ku czci poległych w niej
polskich żołnierzy. O odpowiednią liczbę uderzeń w łuskę, podobnie jak o wartę honorową
zatroszczyli się harcerze Związku Harcerstwa Polskiego a Miejsko-Gminne Centrum Kultury
nagłośniło wydarzenie.
Na zakończenie spotkania Józef Waczyński podziękował wszystkim obecnym za udział w
choroszczańskich obchodach Święta Wojska Polskiego. Zaprosił również zebranych na
obchody 150. rocznicy stracenia części choroszczańskich powstańców styczniowych, która
odbędzie się w sobotę 26 października 2013.
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Wstąp w szeregi drużyny harcerskiej
działającej w Choroszczy!

Uroczystości na Szubienicy odbywają się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy od
1985 roku. Wcześniej, w kwietniu 1984 Lucjan i Jan Adamscy postawili na wzgórzu brzozowy
krzyż poświęcony w sierpniu tegoż roku przez ówczesnego proboszcza choroszczańskiej
parafii ks. Piotra Bożyka. Pomnik Powstania Styczniowego zbudowano staraniem
Społecznego Komitetu Upamiętniania Powstania Styczniowego w Choroszczy według
projektu Wojciecha Załęskiego i w głównej mierze w wykonaniu Mieczysława Hulewicza,
artysty-kowala z Czarnej Wsi Kościelnej. Pomnik 8 października 1989 roku odsłonił Adam
Bobrowski, przewodniczący Społecznego Komitetu a poświęcił ks. Piotr Bożyk.
WJC

Warsztaty pierwszej pomocy
Od tego roku działalność rozpoczęła w naszym mieście drużyna harcerska. Jest ona
prowadzona przez pełnych zapału młodych ludzi mieszkających w Choroszczy oraz
Białymstoku. Grupa chce zachęcić dzieci i młodzież do swojej pasji, jaką jest harcerstwo.
Związek Harcerstwa Polskiego jest najstarszą i największą organizacją pozarządową
wychowującą młodych obywateli.
Drużyna Harcerska na próbie, bo tak na razie brzmi jej oficjalna nazwa, zrzeszona jest
w pochodzącym z Białegostoku 8 Szczepie Drużyn Specjalnościowych "Szemkel”, którego
harcerze opierają swoje wychowanie na historii i tradycji Cichociemnych - legendarnych
316 spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych. Młodsi poznają m. In. tajniki musztry,
obchodzenie się z mapą i kompasem oraz podstawy survivalu dostosowanego do ich
wieku, a młodzież starsza szkoli się z pierwszej pomocy i ratownictwa, technik linowych,
szyfrów czy podstaw samoobrony. Zajęcia prowadzone są przez licealistów, logistycznie
wspierane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, natomiast nad pracą całej drużyny
czuwa pełnoletni instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, przewodnik Piotr Fiedorczuk.
Drużyna Harcerska ogłasza otwarty, jesienny nabór do swoich szeregów. Godziny
i terminy zbiórek są ustalane dla 5-8 osobowych zastępów i nie kolidują z zajęciami
szkolnymi. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z dh. Piotrem piotr.fiedorczuk@gmail.com

Dzień Integracji
Klas Pierwszych
W poniedziałek 02.09.2013 w Publicznym Gimnazjum im. ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Choroszczy odbył się
Dzień Integracji Klas Pierwszych.
Spotkanie rozpoczęło się w salach
lekcyjnych od bliższego poznania
koleżanek i kolegów z klasy. Wychowawcy zadbali o przyjazny klimat i przygotowali szereg ciekawych gier i zabaw
integracyjnych. Nauczyciele wcieli się w
role przewodnika, oprowadzali
pierwszoklasistów po gimnazjum,
wspólnie odwiedzili gabinet pedagoga,
bibliotekę, świetlicę.
Kolejnym etapem tego dnia było
spotkanie wszystkich klas pierwszych na
auli szkolnej. Pani dyrektor Danuta
Małyszko, powitała uczniów stawiających
p i e r w s ze k ro k i w Ze s p o l e S z kó ł ,
przybliżyła główne zasady obowiązujące
w szkole, dołączyła również życzenia, aby
codzienny trud i wysiłek włożony w naukę
owocował pozytywnymi ocenami. W dalszej kolejności uczniowie przedstawili
efekty swojej kreatywności i twórczości
plastycznej. Krótko omówili główne
zasady wspólnie opracowanego kodeksu
klasowego.
Uczniowie zmagali się również w potyczkach umysłowych przygotowanych przez
szkolnego pedagoga p. Małgorzatę
Czulewicz. Najlepsza okazała się klasa I a,
wspólnie z wychowawczynią Panią Ewą
Zalewską wykazała się ogromną umiejętnością współpracy. Uczniowie otrzymali w nagrodę „Kartę Niepytajkę”.
Małgorzata Czulewicz

Bezpieczna droga do szkoły - projekt edukacyjny
W dniu 19.09.2013 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Choroszczy odbyły się warsztaty
pierwszej pomocy. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła Pani Beata Guziejko. Celem
szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczniów do samodzielnego
udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy
uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć, właściwie ocenić sytuacje,
efektywnie wezwać pomoc, prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych
stanów zagrożenia życia.
AK

Siebie i innych szanuję,
dymem ich nie truję!
W świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Choroszczy, odbył się konkurs pod hasłem „Siebie i
innych szanuję, dymem ich nie truję!”. Czerwcowy quiz, był organizowany w ramach akcji
,,Czym grozi spalenie śmieci w domu?”. Głównym i nadrzędnym celem kampanii jest
ochrona zdrowia mieszkańców gminy Choroszcz.Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają
na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to
gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości
zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby
związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie
alergii.
Ważnym aspektem konkursu było kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych
w odniesieniu do całej rodziny oraz rozbudzenie wśród młodzieży odpowiedzialności za stan
środowiska, a w konsekwencji własne zdrowie.
W konkursie wzięło udział 54 uczniów z klas I, II i III. Laureatami konkursu zostali: Justyna Polak
III D, Anna Aleksandra Kozłowska III E, Izabela Zajkowska II A, Marcin Stefanowicz II D,
Wojciech Fiedorczuk II D. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy, oraz okazali
duże zainteresowanie tematyką organizowanego konkursu.
Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego
w Zespole Szkół w Choroszczy, laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Pełnomocnika ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Fundatorem nagród był Urząd Miejski
w Choroszczy.
Dodajmy, że palenie śmieci w domowych piecach powoduje choroby górnych dróg
oddechowych, udary mózgu, choroby serca, astmę i alergie. Podczas spalania śmieci powstają
toksyczne związki chemiczne: tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale
ciężkie, rakotwórcze dioksyny i furany. Spalanie śmieci w domowym piecu wywołuje groźne
choroby, może być przyczyna pożaru i naraża na wysokie grzywny.
Anna Kozłowska

W dniach 13-17.09.2013 r. w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza nauczyciele świetlicy
i biblioteki szkolnej opracowali i zrealizowali
projekt edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły”.
W projekcie wzięły udział dzieci z klas I – IV,
uczęszczające do świetlicy szkolnej. Coraz
większym zagrożeniem dla zdrowia i życia
uczestników ruchu drogowego, w tym przede
wszystkim dzieci jest rozwój motoryzacji i stale
zwiększająca się liczba samochodów poruszających się po polskich drogach. Nie
zapominajmy, że droga musi być bezpieczna.
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami
bezpiecznego poruszania się po drodze i z kodeksem
drogowym ma na celu ich ochronę przed
zagrożeniami w ruchu drogowym. Pozwoli też
uniknąć niebezpieczeństw, na które narażeni są
uczniowie pokonujący codzienna drogę do szkoły
i domu.
Wychowankowie świetlicy:
– obejrzeli prezentację multimedialną „Jak uniknąć
niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie
pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu”,
– nauczyli się piosenki „Przepisowy ruch drogowy”,

– wzięli udział w zajęciach plastycznych „Ja w ruchu drogowym”,
– uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Komisariatu Policji w Choroszczy na
temat „Jak bezpiecznie dotrzeć i wrócić ze szkoły”.
Serdeczne podziękowania funkcjonariuszowi policji panu Witoldowi Dzieszko
za pomoc w realizacji projektu.
nauczyciele świetlicy i biblioteki szkolnej

Biblioteka Publiczna
w Choroszczy poleca:
trylogię „Pięćdziesiąt odcieni” E L Jamesa, która ukazała
się nakładem wydawnictwa Sonia Draga i zyskała
szerokie grono czytelniczek i czytelników.
Chcesz sprawdzić dostępność książki? Zadzwoń:
Biblioteka Publiczna w Choroszczy (ul. Henryka
Sienkiewicza 29) - tel. 85 710 23 93
Filia w Klepaczach (ul. Niewodnicka 19) - tel. 85 66262 11
Filia w Barszczewie (Barszczewo 41) - tel. 85 7191390

Wiele informacji z działalności bibliotek w gminie
Choroszcz znajdziesz na stronie internetowej:

biblioteka.choroszcz.pl
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Piotr Wasiluk Międzynarodowym Wicemistrzem Litwy!

W zakończonych w niedzielę Międzynarodowych Mistrzostwach Litwy do
lat 19-stu, Piotr Wasiluk reprezentujący klub LUKS Choroszcz zdobył
srebrny medal w grze podwójnej mężczyzn w parze z Dominikiem
Ziętkiem (Kometa Sianów). Polska para minimalnie uległa Rosjanom
21:15, 23:21. W dniach 13-15 września w Kownie rywalizowało ponad
100 zawodników z 10 krajów m.in. Holandii, Austrii, Szwecji, Finlandii,
Rosji, Łotwy, Estonii, Słowacji, Litwy oraz Polski. Piotr Wasiluk
podopieczny Pawła Lenkiewicza oraz Marcina Dernogi rywalizował w 3
konkurencjach.
W grze pojedynczej po zwycięskim i trwającym 54 minuty pojedynku z
reprezentantem Finlandii, Piotr minimalnie przegrał z reprezentantem
Rosji 20:22, 21:16, 26:28 (44ʹ). Ostatecznie zajmując 9 miejsce. Natomiast
w grze mieszanej w parze z Karoliną Janowską (Hubal Białystok) po dwóch
zwycięstwach, nasi zawodnicy w walce o medal przegrali 21:23, 19:21 z
reprezentantami Rosji, ostatecznie zajmując 5 miejsce.
Piotr Wasiluk najlepszy wynik zanotował w rywalizacji w grze podwójnej.
Pierwszy pojedynek zakończył się zwycięstwem 21:10, 21:3 z
reprezentantami Rosji, w kolejnym pojedynku pokonali reprezentantów
Polski 21:9, 21:10. W półfinale nasi zawodnicy trafili na rozstawionych z nr 1
Austriaków z którymi po zaciętym pojedynku wygrali 21:19, 22:20. W
niedzielnym finale w trzydziestu minutowym pojedynku Polacy przegrali
21:15, 23:21 z Rosjanami.
Przypomnijmy, że Piotr Wasiluk jest aktualnym mistrzem Polski w grze
pojedynczej oraz brązowym medalistą w grze mieszanej.
Wyniki:
Gra pojedyncza mężczyzn:
Piotr Wasiluk – Arto Lahtinen (Finlandia) 22:20, 25:27, 21:19 (54 minuty)
Piotr Wasiluk – Radiom Alimow (Rosja, nr.2) 20:22, 21:16, 26:28 (44
minuty)
Miejsce: 9

Orlik i Młodzik - drużyny dziecięce Narwi Choroszcz

Gra mieszana
Piotr Wasiluk/Karolina Janowska – R. Wijnands(Holandia)/H. Ruutel
(Finlandia) 21:16, 21:17
(23ʹ)
Piotr Wasiluk/Karolina Janowska – A.Mahonen/A.Oksa (Finlandia) 21:15,
21:13 (23ʹ)
Piotr Wasiluk/Karolina Janowska – A.Grazhdankin/V.Butovich (Rosja)
19:21, 21:23 (28ʹ)
Miejsce: 5
Gra podwójna
Piotr Wasiluk/Dominik Ziętek – A. Grazdhankin/S. Lomakin (Rosja) 21:10,
21:3 (23ʹ)
Piotr Wasiluk/Dominik Ziętek – A. Jabłoński/P.Jas (Polska) 21:9, 21:10 (16ʹ)
Piotr Wasiluk/Dominik Ziętek – W.Gnedt/Ch.Syrch (Austria, nr.1) 21:19,
22:20 (26ʹ)
Piotr Wasiluk/Dominik Ziętek – R.Alimow/A.Kozyrev (Rosja, nr.2) 15:21,
21:23 (30ʹ)
Miejsce: 2
PL, fot. za: facebook.com

Liga Gminna - finał już 13 X 2013
Do wielkiego finału zbliża się tegoroczny cykl rozgrywek piłkarskich Ligi
Gminnej. Po szesnastu kolejkach z 40 punktami prowadzi Opmar Łyski
Złotoria. Cztery punkty straty do lidera mają Izbiszcze, a LZS Choroszcz z 31
punktami jest o włos wyżej od Rajkomu Choroszcz (30 punktów), o trzecie
miejsce może też powalczyć Lambada Choroszcz, która dotychczas
zgromadziła 28 punktów. W lidze dobrze sobie radzą także Klepacze, które
zgromadziły 25 punktów – dodajmy, że drużyna Klepacz zremisowała 1:1 z
liderem ligi w ostatnim spotkaniu 29 września.
Niezależnie od zapatrywań kibicowskich, warto zarezerwować popołudnie
13 października – wtedy na jednym z gminnych boisk (prawdopodobnie w
Łyskach lub w Pańkach) zostanie rozegrany finał Ligi Gminnej 2013. Więcej
szczegółów już wkrótce na naszej stronie oraz na portalu organizatora
rozgrywek - www.lzschoroszcz.fota.pl. Zapraszamy!
RDS

Świetlica „Wesoły sportowiec” zaprasza!
Drużyna Narwi Choroszcz (rocznik 2002 i młodsi) z powodzeniem
uczestniczyła w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach Podlaskiego
Związku Piłki Nożnej. Młodzi adepci piłki nożnej sprawdzili swoje
umiejętności z silnymi drużynami z naszego regionu. Niejednokrotnie
wykazali wyższe umiejętności niż ich przeciwnicy.
Tabela końcowa sezonu 2012/13
Miejsce
Drużyna
Punkty Bramki
1.
AP Talent III Białystok
79
166-10
2.
BSP II Jagiellonia Białystok
72
127-24
3.
MOSiR Bielsk Podlaski
51
73-60
4.
Narew Choroszcz
39
54-56
5.
BSP Jagiellonia Białystok
37
69-52
6.
AP Talent IV Białystok
23
29-57
7.
BKS Jagiellonia Białystok
14
23-102
8.
MOSiR II Bielsk Podlaski
6
10-196
W nowym sezonie 2013/2014 zawodnicy kontynuują rozgrywki jako
drużyna Młodzik w grupie 8. Po pierwszym turnieju (rozgrywki
prowadzone są systemem turniejowym nie ligowym) zajmują w swojej
grupie III miejsce.
Miejsce
Drużyna
Punkty Bramki
1.
Włókniarz Białystok
9
6:0
2.
AP Talent Białystok
7
8:1
3.
Narew Choroszcz
6
3:2
4.
Pogoń Łapy
5
6:6
5.
BSP III Jagiellonia Białystok
2
3:5
6.
Włókniarz II Białystok
1
1:6
7.
Znicz Suraż
0
1:8
Najbliższy turniej z udziałem naszej drużyny odbędzie się w sobotę 5
października o 16:00 na boisku Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych
przy ul. Słonimskiej w Białymstoku. Kolejny odbędzie się w niedzielę 20
października o 9:00 na boisku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2. przy ul.
Broniewskiego w Białymstoku. Oprócz drużyny Młodzik w rozgrywkach
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej debiutuje w tym sezonie drużyna Orlik
(rocznik 2003 i młodsi). W chwili zamknięcia numeru w środę 2
października drużyna rozpoczynała swój udział w turnieju na boisku
białostockiego MOSP-u przy ul. Świętokrzyskiej.
KS Narew Choroszcz

Trwa dobra passa Narwi Choroszcz
Drużyna Narwi Choroszcz bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon w
klasie A w III grupie podlaskiej. Spadek z okręgówki nie zniszczył
morale seniorów i w czterech rozegranych dotychczas meczach
drużyna aż trzykrotnie zwyciężyła, jeden mecz przegrała i raz
zremisowała. Narew Choroszcz z 10 punktami zajmuje trzecie miejsce
w grupie. Tajemnicą poliszynela jest cel drużyny - awans do klasy
okręgowej. Decydujące znaczenie będą miały najbliższe mecze,
dlatego szczególnie ważne jest wsparcie kibiców. Zaktualizowany
harmonogram spotkań publikujemy poniżej.
Red.
Rozegrane spotkania:
Narew Choroszcz - LZS Studzianki 3-1 /25 sierpnia, 11:00/
KS Sokoły - Narew Choroszcz 1-1 /1 września, 15:00/
Husaria Łapy - Narew Choroszcz 1-3 /14 września, 16:00/
Narew Choroszcz - Czarni Gródek 5-1 /22 września, 15:00/
Pasja Kleosin - Narew Choroszcz 2 - 1 /29 września 15:00/
Najbliższe mecze:
Narew Choroszcz - UM Krynki /6 października 11:00/
Supraślanka Supraśl - Narew Choroszcz /12października 14:00/
Narew Choroszcz - Promil Białystok /20 października 12:00/
Znicz Suraż - Narew Choroszcz /26 lub 27 października/
Dalsze mecze:
LZS Studzianki - Narew Choroszcz
Narew Choroszcz - KS Sokoły
Narew Choroszcz - Husaria Łapy
Czarni Gródek - Narew Choroszcz
Narew Choroszcz - Pasja Kleosin
UM Krynki - Narew Choroszcz
Narew Choroszcz - Supraślanka Supraśl
Promil Białystok - Narew Choroszcz
Narew Choroszcz - Znicz Suraż

Świetlica ,,Wesoły sportowiec'' przy ul. H Sienkiewicza 42 (róg ul.
Słonecznej) w środy w godz. 17.00-19.00 i w soboty w godz. 9.30-13.00 zaprasza wszystkie dzieci. Celem organizowanych przez świetlicę zajęć jest
stworzenie warunków do nauki, zabawy jak również do rozwijania ich
własnych pasji i zainteresowań. Oprócz zajęć programowych wychowankowie świetlicy mają swobodny czas na zabawy, wśród różnych form zajęć
popularne są zajęcia o charakterze sportowo-ruchowym. Często organizowane są turnieje tenisa stołowego i rozgrywki w piłkarzyki.
ŚWŚ

KOMUNIKAT

Zakaz uboju świń na własny użytek
Uwaga rolnicy, Wojewoda Podlaski zaostrzył rygor sanitarny – w tym na
terenie powiatu białostockiego – w związku z zagrożeniem wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń. Zakazane zostały targi, wystawy, pokazy
i konkursy z udziałem świń, wprowadzanie zwłok padłych świń do
zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia padnięć świń do
powiatowego lekarza weterynarii oraz ubój świń na użytek własny. Pełny
tekst rozporządzenia wywieszony jest na tablicach wiejskich i na portalu
Urzędu Wojewódzkiego - www.bialystok.uw.gov.pl.

Sport jako alternatywa dla
uzależnień, praca i zabawa
z trenerem boiskowym kontynuacja programu
Trwa kontynuacja treningów gry w piłkę nożną w ramach programu
,,Sport jako alternatywa dla uzależnień, praca i zabawa z trenerem
boiskowym”. Zapraszamy na treningi w dniach: wtorek i czwartek w
godzinach 14.30-17.30na obiekcie sportowym Orlik w Choroszczy.
Treningi prowadzi mgr Michał Klimowicz.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież nie zrzeszona w klubach
piłkarskich PZPN. Głównym zadaniem programu jest integracja i
aklimatyzacja wśród grupy rówieśniczej, tworzenie aktywności dzieci i
młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych poprzez stworzenie możliwości
udziału w różnych formach aktywności fizycznej z ukierunkowaniem na
grę w piłkę nożną. Więcej informacji pod numerem telefonu 85 712224
Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
WW

