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Wiwat 3 maja!
Mieszkańcy Choroszczy i okolic w tym roku w sposób szczególnie uroczysty
obchodzili święto Konstytucji 3 maja. Na Rynku 11 Listopada Pomnik
Niepodległości w kształcie orła został wzbogacony o koronę, a w choroszczańskim kościele odbył się VII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej.
O 11 odbyła się ceremonia odsłonięcia zmodernizowanego monumentu.
Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP – Damian Raczkowski i Jarosław
Zieliński, przedstawiciele choroszczańskiej rady miejskiej, rady powiatu, koło PiS,
NSZZ Solidarność RI i organizatorzy – Robert Wardziński burmistrz Choroszczy
oraz Grzegorz Krysiewicz prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała.
Zmodernizowany pomnik pobłogosławił ks. kanonik Leszek Struk proboszcz
choroskiej parafii rzymskokatolickiej, a burmistrz Choroszczy podkreślał, że
zmiana wizerunku pomnika z 1934 stała się możliwa dzięki inicjatywie
mieszkańców gminy, którzy pragnęli, by orzeł na cokole był tak dostojny, jak
w godle Rzeczypospolitej Polski. Wartę honorową przy monumencie w czasie
uroczystości pełniły delegacje drużyn harcerskich: Choroszczańska Drużyny
Harcerskiej „Solum” z ZHP i 23. Próbnej Podlskiej Drużyny Harcerskiej „Ventus”.
Wydarzenie zakończyła wspólna fotografia wszystkich uczestników tego
patriotycznego wydarzenia.
Natomiast o 13 w lokalnym kościele rozpoczął się VII Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Religijnej. Gościem tegorocznej edycji był „Chór znad Biebrzy” z Goniądza pod
kierownictwem Joanny Jabłońskiej. Festiwal wzbogaciły deklamacje
patriotycznych wierszy w wykonaniu laureatów V konkursu „Słowo o Polsce”.
Licznie zgromadzeni słuchacze nagrodzili pięknie śpiewających chórzystów i młofot. Adam Kamieński dych recytatorów gromkimi brawami. Organizatorami festiwalu byli: Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, a sponsorem
strategicznym Kebab & Bar przy Rynku 11 Listopada w Choroszczy.
Wojciech Jan Cymbalisty

KULTURA SIĘ DZIEJE w CHOROSZCZY:
Noc Bibliotek - 15 maja. Noc Muzeów - 16 maja.
Koncert SDM 18 maja - szczegóły znajdziesz na stronie 5.
i w Internecie: kultura.choroszcz.pl i gazeta.choroszcz.pl

fot. Mateusz Jacewicz
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WĘGIEL EKOGROSZEK
BRYKIET DĘBOWY
DREWNO KOMINKOWE
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 21
tel. 697 717 158
TRANSPORT GRATIS!
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UWAGA: zmiana
Pierwszy rower aglomeracyjny w Polsce
numerów kont Urzędu
– już w Choroszczy!
W Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia w Choroszczy uruchomiona
Miejskiego w Choroszczy
została pierwsza w Polsce aglomeracyjna stacja rowerów miejskich.
Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy, przez Burmistrza Choroszczy, Roberta Wardzińskiego oraz
przedstawicieli firmy Nextbike w obecności licznie zgromadzonych
mieszkańców Gminy. Pogoda wspaniale dopisała i użytkownicy mogli
też przejechać BiKeRami w pierwszym honorowym okrążeniu po
centrum miasta. Stacja BRM Choroszcz jest 31. lokalizacją systemu
Białostockiego Roweru Miejskiego.

Urząd Miejski w Choroszczy informuje Szanownych Mieszkańców Gminy
Choroszcz, że od 1 maja 2015 roku zmianom ulegają numery kont Urzędu
Miejskiego w Choroszczy.
Od 1 maja 2015 r. wszelkie opłaty dokonywane na rzecz Urzędu Miejskiego
w Choroszczy (podatki, opłaty za wywóz śmieci, opłaty adiacenckie,
skarbowe itp.) należy uiszczać na jeden – następujący numer rachunku
bankowego:

31 1020 1332 0000 1402 0944 1033,
PKO Bank Polski SA
Jednocześnie informujemy, że poprzednio obowiązujące numery kont,
od 1 maja 2015 przestają być aktualne.
Urząd Miejski w Choroszczy

ZECWiK: nowe zasady
przyjmowania nieczystości
Od 1 maja ZECWiK w Choroszczy wraca do przyjmowania nieczystości
z gospodarstw domowych z Gminy Choroszcz. Limity czasowo
wprowadzone w kwietniu b.r. dały oczekiwane rezultaty: lokalna
oczyszczalnia ścieków zdołała powrócić do dawnych norm i znów
przyjmuje nieczystości. Ale na nowych zasadach – na podstawie nowych
umów oraz Kart Przekazania Nieczystości Ciekłych. Cena: 5,22 zł brutto za
metr sześcienny zrzutu ścieków – pozostaje bez zmian.
Głośnym echem wśród mieszkańców gminy odbiły się limity na
przyjmowanie nieczystości, wprowadzone przez ZECWiK w kwietniu b.r.
Sytuacja, choć niektórym mieszkańcom być może utrudniła
funkcjonowanie, tak naprawdę pozwoliła uporządkować zawikłaną od lat
sytuację: oczyszczalnia zdołała powrócić do normalnych zasad
funkcjonowania. Liczba zrzucanych nieczystości nie tylko zmniejszyła się,
pozwalając na usprawnienie funkcjonowania wymagającej modernizacji
oczyszczalni, ale także wskazała, że przez lata, zrzucane do oczyszczalni
nieczystości oddawane były w sposób nie zawsze uczciwy. Zauważono
bowiem znaczącą prawidłowość: od momentu, gdy w Białymstoku ponad
3-krotnie podniesiono cenę dowożonych ścieków i zanotowano 35%
spadek zrzutu nieczystości, w porównywalnym okresie ZECWiK
w Choroszczy przyjmował o 35-40% ścieków więcej. Czy to przypadek?
Raczej nie. I dlatego taka sytuacja nie mogła być dłużej kontynuowana. Stąd
wprowadzone zmiany: najpierw limity, a teraz nowe zasady współpracy.
Od momentu, kiedy oczyszczalna w Choroszczy powróciła do dawnych
norm funkcjonowania, od 1 maja ścieki z gospodarstw domowych znów są
przyjmowane. Jednak na nowych zasadach.
Przede wszystkim, nieczystości będą oddawane na podstawie nowych
umów, które m.in. wyznaczają dopuszczalną objętość nieczystości ciekłych
bytowych przyjmowanych przez oczyszczalnię na 27 m3 dziennie. Zakładają
także, że podczas każdego opróżniania wozu asenizacyjnego będzie mogła
być pobrana próbka kontrolna. Po co? By określić wartości dopuszczalnych
stężeń zanieczyszczeń. Jest to ważne, ponieważ jeśli zrzucane ścieki
przekraczają ustalone normy (te określone są w Zał. nr 2 do Umowy),
dostawca zapłaci za przekroczenia. W ten sposób oczyszczalnia chce się
ustrzec przed nieuczciwymi praktykami. Jednak ci właściciele, którzy dbają
o systematyczne opróżnianie szamb, nie muszą się obawiać – normy zrzutu
ich nieczystości nie powinny być przekroczone.
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie Kart Przekazania Nieczystości
Ciekłych - bez tych dokumentów, ścieki do oczyszczalni w Choroszczy nie
będą przyjmowane. W Karcie Przekazania Nieczystości Ciekłych, swoim
podpisem, zarówno właściciele gospodarstw, jak i wywożący nieczystości,
zaświadczają o ich przyjęciu z terenu Gminy Choroszcz (egzemplarz
dokumentu otrzymuje każda ze stron). Ani bowiem ZECWiK, a tym bardziej
uczciwi mieszkańcy gminy nie chcą płacić za nieswoje ścieki. A tak właśnie
wcześniej bywało. Jak się przed tym bronić? Może warto zapamiętać, że
cena za jeden metr sześcienny zrzutu ścieków do choroszczańskiej
oczyszczalni – to niezmienne od lat: 5,22 brutto. Rachunek wydaje się więc
być prosty do obliczenia, ile, przeciętnego Kowalskiego, może kosztować
usługa asenizacyjna. A i konkluzja wydaje się być także oczywista, kto ustala
ceny za wywóz nieczystości z gospodarstw domowych gminy Choroszcz.

Sprostowanie
W związku z zamieszczeniem błędnego
podpisu pod zdjęciem w numerze 147
„Gazety w Choroszczy” w artykule pt.
„Złote Gody ” wydawca „Gazety
w Choroszczy” przeprasza państwo Janinę
i Stanisława Zimnoch.
Prawidłow y podpis pod zdjęciem
powinien brzmieć: Jedna z 44 par.
Państwo Janina i Stanisław Zimnoch
z Łysek odbierają gratulacje z rąk
burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego.
Redaktor Naczelny
„Gazety w Choroszczy”
Adam Kamieński

Budżet Obywatelski
na rok 2016 startuje!
Po raz kolejny w Choroszczy przystępujemy do
realizacji Budżetu Obywatelskiego. Dzięki
niemu możemy mieć bezpośredni wpływ na
planowanie inwestycji w naszej najbliższej
okolicy. Zapraszamy Państwa do aktywnego
włączenia się do tego procesu!
Zapraszamy Państwa do włączenia się w proces
kształtowania oraz wdrażania budżetu
partycypacyjnego. Chcemy, żeby mieli Państwo
wpływ na to, jak zostanie podzielona 150 000 zł
z budżetu Gminy Choroszcz na 2016 rok.
Projekty o charakterze inwestycyjnym mogą
zgłaszać mieszkańcy miasta Choroszcz,
posiadający czynne prawo wyborcze.
Projekty należy zgłaszać do 10 sierpnia 2015 r.
na specjalnym formularzu zgłoszenia.
Planowane inwestycje powinny mieścić się w
kwocie od 15 000 zł do 75 000 zł i uzyskać
poparcie min. 10 mieszkańców miasta
Choroszcz.
Do 5 września 2015 r. zostanie przeprowadzona
analiza formalna oraz merytoryczna projektów,
a do 15 września 2015 r. – ogłoszona zostanie
lista planowanych inwestycji.
Więcej informacji można też uzyskać
- n a s t r o n a c h : w w w. c h o r o s z c z . p l ,
www.gazeta.choroszcz.pl
- w Urzędzie Miejskim w Choroszczy
(stanowisko informacyjne w Referacie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, ul.
Dominikańska 2, pok. nr 10 (parter), w godz.
7.30-15.30, tel. 85 713 22 31)
Podobnie jak w roku 2014, teraz także od
naszego zaangażowania zależy sukces tego
w a ż n e g o d l a r o z w o j u s p o ł e c ze ń s t w a
obywatelskiego przedsięwzięcia.

Choroszcz jako pierwsza spośród podmiejskich gmin Aglomeracji
Białostockiej uruchomiła u siebie stację białostockiego roweru
publicznego. I tym samym jako pierwsza gmina w Polsce stworzyła
podmiejski subsystem całkowicie kompatybilny z systemem rowerowym
miasta centralnego. – Za sprawą decyzji władz Choroszczy, po raz
pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, gdy publiczne rowery miejskie
wyjeżdżają poza granicę miasta, które zdecydowało się na uruchomienie
swojej sieci i docierają do sąsiedniej gminy. W ten sposób na naszych
oczach powstaje pierwszy w Polsce, prawdziwy aglomeracyjny system
roweru miejskiego – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska,
operatora systemu BiKeR.
Trzeba też dodać, że uruchamiając u siebie stację rowerów miejskich,
Choroszcz dołączyła też do ogólnopolskiego systemu rowerów
publicznych – użytkownik raz zalogowały w systemie, może korzystać
z niego w całej Polsce.
Na razie w Choroszczy jest jedna stacja – znajduje się w samym centrum
miasta, tuż przy Kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana
Męczennika przy Rynku 11 Listopada. Jest to standardowy terminal z 15.
stojakami i 10. rowerami. Jeśli pomysł spodoba się, użytkownikom
BiKeRów: mieszkańcom gminy, a także innym odwiedzającym Choroszcz,
być może zostanie rozbudowany. Od początku bowiem to mieszkańcy
i użytkownicy rowerów miejskich byli źródłem powstania tej inicjatywy.
- BiKeRy już wielokrotnie przyjeżdżały do Choroszczy z Białegostoku.
Praktyka pokazuje więc, że użytkownicy: zarówno mieszkańcy
Białegostoku, jak i mieszkańcy Choroszczy tego chcą. Tak więc miło nam,
że instalując BiKeRy możemy odpowiedzieć na ich potrzeby – mówi Robert
Wardziński, Burmistrz Choroszczy. - W ten sposób, podążając za trendami
światowymi, dołączmy do tej aktywności mieszkańców i obywateli, która
na świecie i w Polsce jest najbardziej pożądana – ekologiczna,
samodzielna, szyta na miarę potrzeb obywateli. W tym miejscu,
wszystkim użytkownikom BiKeRów w Choroszczy życzę jak najczęstszego
korzystania z rowerów miejskich oraz najprzyjemniejszych wrażeń z tym
związanych. Do zobaczenia na trasie – dodaje.
UG / fot. Emilia Kosakowska

Dzień Strażaka

Czwartego maja – na św. Floriana – jak co roku w ramach Dnia Strażaka
odbyła się świąteczna zbiórka strażaków z choroszczańskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Plac pod strażnicą przy Dominikańskiej 22 był miejscem
uroczystego apelu, w czasie którego z rąk burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego i zastępcy kom. miejskiego PSP mł. bryg. Kazimierza
Kuleszy odznaczenia strażackie odebrali wyróżniający się w służbie oraz
wyróżniający się czasem służby druhowie i druhny.
Po raz kolejny choroszczańska społeczność strażaków – ochotników
udowodniła, że jest nie tylko ponad stuletnią, ale też bardzo liczną
i żywotną organizacją otoczoną wdzięcznością całej małej ojczyzny za
niesienie ratunku dla życia i mienia mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że udział w nim osób,
które z pasją podchodzą do spraw środowiska,
w którym żyją i pracują, gwarantował będzie Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy całej Ochotniczej Straży
jego sprawny przebieg i satysfakcjonujący finał. Pożarnej w Choroszczy i całej gminie pomyślności!
Zarząd ZECWiK w Choroszczy
Red., fot. ZA
UM
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między
innymi: zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);infekcja dróg
podstawowej opieki zdrowotnej (czyli takie, których udziela lekarz oddechowych z - wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych
rodzinny) udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dzieci i ludzi w podeszłym wieku; bóle brzucha, nieustępujące mimo
dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od stosowania leków rozkurczowych; bóle głowy, nieustępujące mimo
stosowania leków przeciwbólowych; biegunka lub wymioty, szczególnie
pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
Pomoc udzielana w punktach nocnej opieki nie jest związana z lekarzem u dzieci lub osób w podeszłym wieku; zatrzymanie wiatrów, stolca lub
rodzinnym, do którego jesteśmy zapisani. Świadczeniobiorcy w sytuacji moczu; nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.; zaburzenia
pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy
nocnej opieki. Informację o tym, gdzie sprawowana jest nocna i świąteczna należy wezwać pogotowie ratunkowe).
opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: w warunkach ambulawe właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze. Najbliżej toryjnych (w przychodni), w domu pacjenta (w przypadkach medycznie
uzasadnionych) i telefonicznie.
Choroszczy taka pomoc udzielana jest w:
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują
NZOZ VILLA MED (Białystok, ul Miłosna 24; 85 653 77 60);
S P ZOZ WO J E WÓ DZ K A S TAC JA P O G OTOW I A R AT U N KOW EG O także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza
W BIAŁYMSTOKU (Białystok, Poleska 89, tel.: 85 663 73 57, 85 663 73 10; dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te
Łapy, ul. Cmentarna 28, tel.: 85 715 53 20) Świadczenia nocnej i świątecznej mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub
w domu pacjenta.
NSz
opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

KRAJ, EDUKACJA
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I tura wyborów prezydenckich
– wyniki krajowe i gminne
W niedzielę 10 maja 2015 Polacy wzięli udział w I, jak
pokazały wyniki, turze wyborów Prezydenta RP.
W głosowaniu – jak podała Państwowa Komisja
Wyborcza – udział wzięło 48.96 % uprawnionych do
głosowania (tj. 15023886 z 30688570). Liczba wysłanych
pakietów wyborczych to 42814. Oddano 14898934
ważnych głosów, a nieważnych było 124952. Najwięcej,
bo 34.76% oddanych ważnych głosów (5179092) uzyskał
Andrzej Sebastian Duda. Na drugim miejscu uplasował
się z poparciem 33.77% głosujących (5031060 głosów)
Bronisław Maria Komorowski. Trzeci wynik – 20.80% –
uzyskał Paweł Piotr Kukiz (3099079 głosów).
Kolejne pozycje zajęli:
Janusz Ryszard Korwin-Mikke – 3.26% – 486084 głosy,
Magdalena Agnieszka Ogórek – 2.38% – 353883 głosy,
Adam Sebastian Jarubas – 1.60% – 238761 głosy,
Janusz Marian Palikot – 1.42% – 211242 głosy,
Grzegorz Michał Braun – 0.83% – 124132 głosy,
Marian Janusz Kowalski – 0,52 % – 77630 głosów,
Jacek Wilk – 0.46% – 68186 głosów,
Paweł Jan Tanajno – 0.20% – 29785 głosów.
W gminie Choroszcz w głosowaniu spośród 12313
uprawnionych osób wzięło udział 6293, co dało
frekwencję na poziomie nieco wyższym niż średnia
krajowa, bo wynoszącym 51.11 %. Oddano 48 głosów
nieważnych. Spośród 6245 głosów ważnych, najwięcej,
bo 41.10% (2567 głosy) uzyskał Andrzej Sebastian Duda
(uzyskał najwięcej głosów w 9 z 11 obwodów na terenie
gminy). Bronisław Maria Komorowski zdobył 25.57%
(1597 głosy) – największe poparcie uzyskał w obwodach
w Barszczewie i w Łyskach, a Paweł Piotr Kukiz 22.72%
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Laureaci i finaliści
konkursów przedmiotowych

(1419 głosy). Wczterech OKW – w Klepaczach, Kruszewie,
Rogowie i w Złotorii Paweł Piotr Kukiz uplasował się na
drugim miejscu. W wielu, acz nie we wszystkich miejscach
głosowania pracom komisji bacznie przyglądali się
obserwatorzy.
Kolejne wyniki to:
Janusz Ryszard Korwin-Mikke – 4.00% – 250 głosów,
Magdalena Agnieszka Ogórek – 2.05% – 128 głosów,
Grzegorz Michał Braun – 1.51% – 94 głosy,
Janusz Marian Palikot – 0.94% – 59 głosów,
Marian Janusz Kowalski – 0.77% – 48 głosów,
Adam Sebastian Jarubas – 0.69% – 43 głosy,
Jacek Wilk – 0.42% – 26 głosów,
Paweł Jan Tanajno – 0.22% – 14 głosów.
Największą frekwencję odnotowano w Klepaczach – to
60.37 %. Kolejne były: ZS – 56.80 % i świetlica M-GCKiS –
56.08 %, Łyski – 53.67 %, OSP Choroszcz – 52.79 %, Złotoria
– 52.34 %, Barszczewo – 51.85 %, Rogowo – 42.57 %,
Kruszewo – 38.47 %. Najmniejsza frekwencja była
w choroskim szpitalu 28.36 % i w DPS-ie – 25.27 %.
Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 24 maja. Od
7:00 do 21:00 Polacy będą mogli głosować i wybiorą na 5letnią kadencję prezydencką spośród dwóch kandydatów:
Andrzeja Sebastiana Dudy i Bronisława Marii Komorowskiego. Podobnie jak w I turze, w gminie Choroszcz
czynnych będzie 11 obwodowych komisji wyborczych,
w tych samych, co 10 maja lokalach.
Pełne zestawienia danych – także z każdej komisji wyborczej
– można znaleźć na oficjalnej stronie Państwowej Komisji
Wyborczej: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/.
z danych PKW wybrał i opracował WJC

Laureatami konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015 zostali
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Choroszczy:
- z biologii: Iwona Skorulska (3a), Karolina Pogorzelska (2a), Katarzyna Smalak
(3b) - opiekun: Karolina Czarniecka,
- z matematyki: Piotr Roszkowski (3c) - opiekun: Katarzyna Proszczuk.
- z języka rosyjskiego: Piotr Roszkowski (3c) - opiekun: Dorota Kofman.
Tytuł finalisty uzyskała:
- z chemii: Magdalena Sokół (3d) - opiekun: Piotr Smalak.
Gratulujemy laureatom, finalistom i pedagogom!
ZS

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Jak Karolek został papieżem
W piątek, 24 kwietnia 2015, o
godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w
Choroszczy rozpoczęły się Eliminacje
Powiatowe X X X V I I I Edycji
O gó l n o p o l s k i e go Tu r n i e j u
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Wzięło w nich udział 5 zespołów
czteroosobowych ze szkół
podstawowych z Turośni Kościelnej,
Juchnowca Górnego, Tykocina,
Złotorii i Choroszczy oraz 4 zespoły
trzyosobowe z gimnazjum w Turośni
Kościelnej, Juchnowcu Górnym,
Tykocinie i Choroszczy.
Eliminacje składały się z trzech części: testu, udzielania
pierwszej pomocy oraz jazdy sprawnościowej.
Wyniki klasyfikacji drużynowej i indywidualnej:
Klasyfikacja Drużynowa szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym
II miejsce – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
III miejsce – Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
Gimnazjum im. J.K. Branickiego
Klasyfikacja Indywidualna szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Tomasz Sidor (Zespół Szkół w Juchnowcu
Górnym)
II miejsce – Miłosz Jan Głowacki (Zespół Szkół
w Juchnowcu Górnym)
III miejsce – Jakub Rolewicz (Zespół Szkół w Turośni
Kościelnej)
Klasyfikacja Drużynowa szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza

fot. Adam Kamieński
w Choroszczy
II miejsce – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Złotorii
Klasyfikacja Indywidualna szkół podstawowych:
I miejsce – Robert Kropiewnicki (Zespół Szkół
i Przedszkole w Tykocinie)
II miejsce – Zuzanna Horba (Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy)
III miejsce – Bartłomiej Miastkowski (Szkoła Podstawowa
w Złotorii)
Dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe zostały
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku
oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku. Poczęstunek dla uczestników eliminacji zapewnił
Burmistrz Choroszczy, p. Robert Wardziński. Uczestnicy
otrzymali od Pani Dyrektor Joanny Zawadzkiej foldery
dotyczące Choroszczy.
Rafał Popko

Dnia 21 IV przedszkolaki (z grupy Motylki) z Przedszkola Samorządowego im. Jana
Pawła II w Choroszczy brały udział w konkursie wiedzy dotyczącej życia patrona
św. Jana Pawła II „Jak Karolek został Janem Pawłem II” pod honorowym
patronatem J. E. Arcybiskupa Metropolity Białostockiego, Podlaskiego Kuratora
Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku. Konkurs zorganizowało Przedszkole
Samorządowe Nr 30 im. św. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku i skierowany
do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli z Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II z woj.
podlaskiego. Jego cel to zainteresowanie dzieci postacią Patrona, zachęcenie do
udziału w konkursach i prezentacja umiejęt-ności. Przedszkolaki wykazały się
dużą wiedzą o naszym patronie, doskonale poradziły sobie z wyznaczonymi
zadaniami. Uczestniczyły w nim również dzieci z Białegostoku, Supraśla,
Księżyna, Korycina i Łysek. Konkurs miał formę quizu oraz zagadek na podstawie
książki Joanny Krzyżanek „Jak Paweł II, czyli jak Karolek został Papieżem”
Kolejnym punktem spotkania był występ dzieci z koła wokalnego z Przedszkola
Samorządowego nr 30 w Białymstoku. Zaśpiewały pięknie o patronie i naszej
ojczyźnie. Dzieci biorące udział w zmaganiach konkursowych dostały słodkie co
nieco, pyszne ciasta, ciasteczka i owoce.
Po długich naradach jury postanowiło nagrodzić wszystkie dzieci, które świetnie
poradziły sobie z wyznaczonymi konkurencjami. Każde dziecko dostało dyplom
i piękne prezenty. Nasze przedszkole reprezentowało troje dzieci z grupy Motylki
– Wiktor Budrowski, Milena Suchocka i Julianna Xhaji. Udział w konkursie był dla
nich wielkim przeżyciem. Pani dyrektor pogratulowała wszystkim dzieciom.
Nauczyciele otrzymali dyplomy i piękne albumy o papieżu.
My również gratulujemy naszym przedszkolakom i życzymy dalszych sukcesów
w następnych konkursach. Dziękujemy naszym rodzicom:
pani Iwonie i panu Piotrowi Xhaji oraz panu Robertowi
Suchockiemu, którzy poświęcili swój czas i zawieźli dzieci na
konkurs.
Janina Duliniec, fot. Robert Suchocki
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KULTURA dzieje się w gminie!

Zmiana numeru konta
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu uprzejmie informuje,
że od 1 maja 2015 roku zmianie ulega numer konta Centrum.

Koncert Nocnej Wernisaż wystawy pt.
Zmiany Bluesa „Czarnobyl w obiektywie”

Od 1 maja 2015 r. wszelkie opłaty dokonywane na rzecz MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy należy
uiszczać na następujący numer rachunku bankowego:

64 1020 1332 0000 1402 0945 0430
M-GCKiS

W niedzielny wieczór 19 kwietnia w auli MGCKiS w Choroszczy
można było usłyszeć dźwięki znanej bluesowej grupy Nocna
Zmiana Bluesa. Toruńska grupa zainaugurowała cykl koncertów,
które będą odbywały się na deskach choroszczańskiej auli.
Koncert dość nastrojowy przyciągnął wielu fanów bluesa nie
tylko z Choroszczy, ale także z Białegostoku i okolic. Nie na darmo
przecież w centrum stolicy województwa mamy aleję
poświęconą bluesowi.

W niedzielny wieczór 26.04.2015r. z okazji 29 rocznicy katastrofy
w Czarnobylu w Galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy odbył się wernisaż wystawy pt. „Czarnobyl
w obiektywie” autorstwa dwóch fotografów: Edyty Rembały
i Łukasza Kosakowskiego. Wystawę zorganizowało M-GCKiS.
Kuratorem wystawy była Emilia Kosakowska. Wydarzenie
otwierał p. o. Dyrektora Przemysław Waczyński.

Dzień Ziemi w Kruszewie

Ikoną zespołu jak i polskiej sceny bluesowej jest Sławek
Wierzcholski znany z mocnego "czarnego" głosu oraz wirtuozyjnej
gry na harmonijce ustnej. Podczas koncertu lider grupy
wielokrotnie nawiązywał do swoich harmonijek opisując ich
budowę i demonstrując technikę grania. Nie obyło się też bez tary
- instrumentu dość powszechnie używanego w muzyce bluesowej.
Kunsztem umiejętności gry na tymże instrumencie wykazał się
perkusista zespołu Grzegorz Minicz. Zresztą uroku dodaje fakt iż
grupa do grania bluesowych akordów wykorzystuje oprócz
wspomnianych harmonijek Sławka i tary na której wygrywał
łyżkami Grzegorz - gitary elektroakustyczne delikatnie doprawione "przesterami" z fenderowskich wzmacniaczy, które
wspólnie dają iście aksamitny dźwięk w odbiorze dla swoich
fanów.
A majstersztykiem była fenomenalna gra jednego z najlepszych
gitarzystów slide'owych Witka Jąkalskiego. Jego solówki a także
muzyczne "przekomarzanie " się ze Sławkiem, jest ucztą dla
melomanów. Na koncercie nie zabrakło hitów takich jak "Szósta
zero dwie", "Hotelowy blues" (w oryginale śpiewany przez ikonę
muzyki bluesowej Ryśka Riedla - tu wykonany przez basistę Piotra
Dąbrowskiego) czy też hitu "Chory na bluesa" zaśpiewanego
razem z publiką. Wisienką na torcie było odśpiewanie przez
zgromadzona publiczność "100lat" dla obchodzącego tegoż dnia
urodziny wokalisty i lidera grupy Sławka Wierzcholskiego. A chwilę
po występie można było nabyć płytę zespołu, zrobić zdjęcie
z muzykami czy też pokusić się o autograf weteranów bluesa.
Koncert Nocnej Zmiany Bluesa był prologiem do kolejnych
wydarzeń muzycznych, które odbędą się na auli MGCKiS.
Następnym będzie koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo 18 maja o godz. 19.00, na który serdecznie zapraszamy.
aka/ foto Marcin Jacewicz

Wystawa składa się z 37 fotografii reportażowych obrazujących
opuszczone miasto Prypeć oraz okolice sarkofagu reaktora nr 4
w Czarnobylu. Autorzy zdjęć przedstawili unikalny klimat tychże
miejsc, skupiając się głównie na porzuconych przedmiotach
codziennego użytku: maski, meble, zabawki dziecięce, karuzela
w wesołym miasteczku oraz wnętrzach mieszkań, przedszkola,
teatru, szpitala, supermarketu i innych.
E. Kosakowska, fot. WJC

Na spacer wybraliśmy się z własnoręcznie wykonanymi
motylkami - symbolami piękna przyrody. Śpiewając piosenki,
składając życzenia, spotkaliśmy się z ogromną życzliwością
mieszkańców, którzy obdarowali nas słodyczami, uśmiechem
i dobrym słowem. Kruszewo to piękne miejsce o które warto
dbać. Wracając do przedszkola zbieraliśmy wszystkie śmieci,
które zobaczyliśmy przy drodze. Mam nadzieje, że ta lekcja
ekologii głęboko zapadnie w serca naszych milusińskich.
Monika Pawłowska

Z okazji Światowego Dnia Ziemi przedszkolaki z Oddziału
Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy
wyruszyły na spacer, by podzielić się z radością, że mieszkamy
na pięknej planecie Ziemia. Każdy przedszkolak wie, że trzeba
o nią dbać, oszczędzając wodę, prąd oraz segregując śmieci.

Koncert Rytmów Czasu Wystawa o A. Welsie
W świąteczny wieczór 3 maja choroszczański zespół wokalny
Rytmy Czasu pod kierunkiem Jerzego Tomzika koncertował
w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. K. Ciołkowskiego
w Białymstoku.

Miłośników sztuk pięknych Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku /ul. Legionowa 2/ zaprasza do obejrzenia wystawy
„Wyprawa w przeszłość z Aleksandrem Welsem”. Warto się
śpieszyć, bo wystawa będzie czynna tylko do 21 czerwca.

Zespół zaśpiewał pieśni i piosenki religijne z płyty nagranej pod
tytułem "Nasze modlitwy. Wiara może być radością", które
prezentowane były na antenie Polskiego Radia Białystok i w programie „Pod Twoją obronę” TVP Białystok.
Licznie zgromadzona publiczność bardzo ciepło przyjęła występ
uczennic i uczniów choroszczańskich szkół oraz białostockich
liceów. Zespół z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy już dziś zapowiada dalsze koncerty - o szczegółach
poinformujemy niebawem.
WJC, fot. RCz

Aleksander Wels znany w regionie artysta malarz i rzeźbiarz,
większość życia Wels spędził w rodzinnych Dzikich. Miał
kilkanaście wystaw indywidualnych i wiele zbiorowych.
Był autorem wielu realizacji sakralnych, m.in. projektów trzech
ołtarzy do białostockiego kościoła św. Rocha, polichromii do
kościołów w Bargłowie, Chodorówce Nowej, Prostkach
i Trzciannem. Pomagał (wraz z Albinem Waczyńskim i Józefem
Łotowskim) przy odmalowywaniu kościoła w Choroszczy. W czas
nam bliższych jego postać przybliżają gronu czytelniczemu Janusz
Mieczysław Koronkiewicz i Adam Mikutowicz.
JW.

Wielkie sprzątanie

w Kolonii Dzikie

Spotkanie z Piotrem
Nesterowiczem autorem
książki „Cudowna”
Dnia 16 kwietnia 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Choroszczy, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, odbyło się
spotkanie autorskie z Panem Piotrem Nesterowiczem. Odbyło
się ono w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu
Szkół w Choroszczy, klubowicze z DKK oraz mieszkańcy
Choroszczy.
Piotr Nesterowicz jest autorem książki pt. „Cudowna”, która
opowiada historię o cudzie zabłudowskim – objawieniu Matki
Boskiej na Podlasiu, które miało miejsce pięćdziesiąt lat temu.
Autor zaczął spotkanie od przeczytania fragmentu książki, a następnie od przedstawienia wydarzeń z tamtego okresu. Bohaterka
Jadwiga miała czternaście lat, gdy ukazała jej się na łące Matka
Boska. B
ył 1965 rok, władze walczyły z ludową religijnością. Na łąkę
przybywali pielgrzymi z całej Polski, a milicja siłą rozganiała
nielegalne zgromadzenie. Dzięki zachowanym raportom SB Piotr
Nesterowicz relacjonuje historię „cudu zabłudowskiego” minuta
po minucie. Rozmawia również z ponad sześćdziesięcioletnią
Jadwigą. Kobieta do dzisiaj powtarza zdanie, które usłyszała od
Maryi, gdy miała czternaście lat: „ Módlcie się i nawracajcie, bo
jeśli nie, mój Syn będzie surowo karał".
Ten historyczny reportaż to ciekawy zapis mało znanego
cudownego objawienia w Zabłudowie na Podlasiu. Na koniec
autor odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników
spotkania, a następnie dalsza dyskusja na temat książki wraz
z klubowiczami DKK przeniosła się do Biblioteki.
Spotkanie z Panem Piotrem Nesterowiczem odbyło się dzięki
Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku w ramach
Dyskusyjnych Klubów Książki.
Elżbieta Wróblewska
Kierownik Biblioteki

W słoneczną sobotę, 24 kwietnia w Kolonii Dzikie już po raz
9 odbyła się akcja sprzątania lasów oraz terenów ciągnących się
wzdłuż rzeki Supraśl.
- W tym roku zebraliśmy tylko mieszkańców naszej wsi, sprzątamy
przy swoich posesjach a później jak zwykle mamy do sprzątnięcia
kawałek wzdłuż szosy na wysokości rzeki, a część mieszkańców
zbiera śmieci w lesie – mówi organizator przedsięwzięcia Adam
Mikutowicz.
- W lesie jest tych śmieci mniej, nie tak jak w początkowych latach
– dodaje jeden ze sprzątających mieszkańców Przemysław Kranc
– choć zdarzają się niemiłe niespodzianki. Jedną z takich było
sprzątanie terenu po niedawnej wycince pod linią wysokiego
napięcia. Pracownicy firmy, którzy czyścili teren pod linią,
pozostawili po sobie mnóstwo śmieci takich jak butelki po piwie,
puste paczki po papierosach itp. Ta forma sprzątania jest też dla
mieszkańców formą edukacji, przychodzimy tu sprzątać całymi
rodzinami, wielu z nas ma świadomość jak śmieci negatywnie
wpływają na przyrodę. Któregoś roku trafiliśmy np. na stertę
opon samochodowych. – dodają.
Jednak obaj Panowie przyznają że ilość śmieci w lesie z roku na
rok jest coraz mniej. A ten fakt cieszy, bo droga w lesie którą
jedziemy jest wymarzoną trasą na rodzinne wycieczki rowerowe.
Tradycyjnie całe przedsięwzięcie kończy się podsumowaniem
akcji na posesji pana Adama. Uczestnicy mają możliwość
skosztowania przepysznego żurku, kiszki ziemniaczanej czy też
pieczonej kiełbaski. Kolejna dziesiąta edycja sprzątania już
w przyszłym roku – i jak zapewnia pan Adam na pewno nie
ostatnia: Mimo że tych śmieci jest mniej, lasy potrzebują takiego
rocznego przeglądu, musimy żyć w zgodzie z naturą – zapewnia.
aka

Obchody Światowego
Dnia Zdrowia
7 kwietnia na całym globie obchodzony jest Światowy Dzień
Zdrowia. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera
kluczową kwestię zdrowia i zachęca ludzi ze wszystkich grup
wiekowych i różnych środowisk do podejmowania działań,
które podkreślają wagę danego problemu zdrowotnego.
Tegorocznym hasłem przewodnim jest „BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCI”.
Z tej okazji, 24.04.2015 r. MGCKiS przy współpracy z UM
w Choroszczy miało okazję gościć dietetyczki ze Studenckiego
Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Technologii
i Towaroznawstwa Żywności, które opowiedziały chętnym jak
czynić nasze kuchnie bezpieczniejszymi – tym samym
sprzyjającymi zdrowiu oraz zwracały uwagę jak istotną rolę
odgrywa higiena żywności i żywienia. Zaproszone panie
zaprezentowały jak przygotować smaczne i dietetyczne potrawy,
doradzały również jak obniżać wartość kaloryczną spożywanych
przez nas posiłków. Na przybyłych czekała także niespodzianka
zorganizowana przez firmę NATURHOUSE, której pracownicy
dokonywali darmowych analiz składu ciała, udzielając przy okazji
zindywidualizowanych porad dietetycznych.
Spotkaniu towarzyszyła przyjemna atmosfera, która niewątpliwie
nastrajała gości do pozytywnych zmian w nawykach kulinarnych.
Natalia Szymska
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16 V - Noc Muzeów:
tajemnice rezydencji
i spacer historyczny
W sobotę 16 maja noc w całej Polsce rozbłyśnie światłami
otwartych muzeów, zabytków i instytucji kultury.
W Choroszczy obszerny program imprez przygotowało
Muzeum Wnętrz Pałacowych.
O 18:00 rozpocznie się wernisaż wystawy „Zegary z kolekcji
Jerzego Kindziuka”, od 19:00 do 23:00 co godzinę będzie
można zwiedzić wystawę zegarów z przewodnikiem. O 18:30
ruszy prezentacja XVIII-wiecznego kabinetu połączona z mini
konkursem plastycznym, a o 21:30 pokaz w plenerze
nieznanych i intrygujących oblicz słynnych ogrodów
pałacowych „Ogrody i ich tajemnice”.
Wcześniej, bo o 20:00 sprzed kościoła w Choroszczy wyruszy
spacer historyczny „Perły Choroszczy”. Grupa uczestników
odwiedzi największe zabytki Choroszczy. Jako pierwszy - kościół
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika - od krypt
aż po dzwonnicę, następnie grupa uda się do cerkwi pw. Opieki
Matki Bożej w Choroszczy. Kolejnym punktem będzie gmach
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
wraz z Placem dra Z. Brodowicza. O 21:30 dotrzemy do
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.
Ciekawostki i niespodzianki historyczne gwarantowane!
Głównym organizatorem choroskiej odsłony „Nocy Muzeów”
jest Muzeum Wnętrz Pałacowych, koordynatorem spaceru
jest Muzeum Wnętrz Pałacowych, a współorganizatorami są
parafie rzymskokatolicka oraz prawosławna w Choroszczy.
WJC

23 V - spektakl dla dzieci
„Opowieść o dobrym sercu”

7 VI

12:15
W niedzielę 7 czerwca na Błoniach Jana Pawła II o 12.15 rozpocznie się Choroszczański Dzień Dziecka. W programie liczne występy
i koncerty, dmuchane budowle, prezentacja sprzętu Straży i Policji, Bajkowa Ciuchcia (bilety dzieciom rozdają Strażnicy Eucharystii po
Mszy Św.) oraz zajęcia sportowe, artystyczne i integracyjne. Dobra, familijna zabawa gwarantowana!
Na wydarzenie zapraszają: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy i Urząd Miejski w Choroszczy.
M-GCKiS

Koncert młodych: 12 VI Noc Bibliotek - 15 maja
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz z Muzeum
Wnętrz Pałacowych mają przyjemność zaprosić wszystkich
Czytelników na doroczny koncert młodych muzyków, który
rozpocznie się w salonie Muzeum Wnętrz Pałacowych w piątek
12 czerwca o 18:00.
Wysłuchać będziemy mogli uczniów klasy pianina pod
kierunkiem Michała Szymczuka - będzie to jubileusz 10-lecia
pracy Pana Michała w Centrum. Zadebiutują na koncercie młodzi
gitarzyści z klasy Piotra Koguta. Kurs nauki gitary wystartował
wiosną a liczba uczestników stale rośnie.
M-GCKiS

Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza dzieci w wieku 6-12
lat na imprezę „Noc Bibliotek” 15 maja w godzinach 19-22.
W programie nocnej imprezy proponujemy liczne atrakcje, m.in.:
nocne gotowanie, wspólne oglądanie filmów, najdłuższe czytanie
w bibliotece, poszukiwanie skarbów, zajęcia ruchowe, noc
„kwiatów majowyc” – robienie kwiatowych stroików, prezentację
– „co w maju kwitnie?”, a dla dzieci od 10 lat gry planszowe
i karciane. Zapisy i dodatkowe informacje w Bibliotece lub
telefonicznie 85 7102393. Zapraszamy!
BP

Rekordowe
„Słowo o Polsce”
We wtorek 28 kwietnia w piękny słoneczny dzień odbył się finał V
konkursu recytatorskiego "Słowo o Polsce" zorganizowany przez
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wraz
z Biblioteką Publiczną. W tegorocznej edycji uczestniczyło
wyjątkowo dużo młodych patriotów - w sumie aż 83 uczennic
i uczniów oraz przedszkolaków w prawdziwie świątecznych
nastrojach i strojach.
Po raz kolejny wszystkie Choroszczańskie placówki oświatowe
wystawiły znakomite reprezentacje. Gościliśmy w Centrum dzieci
z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy,
uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Kruszewie, Szkoły Podstawowej w Złotorii, Zespołu Szkół
i najliczniejsza reprezentacja Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Choroszczy.
Po raz pierwszy w historii konkursu przesłuchania finałowe
przeprowadzono w 2 grupach, nad którymi czuwały osobne
zespoły jury. Przedszkolaków oraz uczniów klas I - III oceniało jury
w składzie: Elżbieta Wróblewska (przewodnicząca), Agata
Wasilewska i Adam Kamieński, zaś starsze - uczniów Zespołu Szkół
i klas IV-VI - Monika Tekielska-Chmielewska, Przemysław
Waczyński i Wojciech Cymbalisty (koordynator całego konkursu).
Poziom był wysoki, wiersze zróżnicowane i wskazujące na szerokie
horyzonty czytelnicze rodziców i pedagogów. Warto podkreślić, że
młodzi recytatorzy nauczyli się utworów ze zrozumieniem ich
treści i dbali, by poprzez mimikę i tonację głosu wyrazić zawarte
w wierszach uczucia. Każda deklamacja była nagradzana głośnymi
brawami zebranych.
Po długich obradach jury zdecydowało się na nagrodzenie
wszystkich uczestników upominkami oraz o ustanowieniu

Ciepło przyjmowana przez dzieci opowieść o przyjaźni,
empatii, potrzebie wzajemnej pomocy z radosnym,
zaskakującym zakończeniem. W spektaklu występują strach
na wróble, bocian - Kuba i lis.
Niepotrzebny już gospodarzowi strach na wróble rusza
w świat. Podczas drogi przeżywa różne przygody. Spotyka
między innymi rannego, młodego bociana, którym postanawia
się zaopiekować w ciągu zimy, a co z tego wynikło – dowiedzą
się ci, którzy przyjdą na przedstawienie.
Spektakl odbędzie się w sobotę 23 maja w auli MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. H. Sienkiewicza
w Choroszczy. Początek o godz. 11:00. Wejście od 10:30.
Wstęp 5 zł/os. Zakup biletów w kasie M-GCKiS. Zapraszamy!
M-GCKiS

odrębnej kategorii dla przedszkolaków i uczniów klas "0".
W tej kategorii:
I miejsce zdobyła Weronika Kociakowska (SP Kruszewo)
II miejsce zdobył Damian Wiszowaty (PS Choroszcz)
III miejsce zajęła Gabriela Perkowska (PS Choroszcz)
a wyróżniona została Milena Suchocka (PS Choroszcz)
W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce zajął Jan Żmujdzin (SP Choroszcz)
II - Daria Wyszyńska (SP Choroszcz)
III - Aleksandra Grześ (SP Choroszcz)
a wyróżnienie uzyskała Laura Kadysz - także SP Choroszcz
W kategorii uczniów klas IV -VI:
I miejsce - Martyna Kalinowska (SP Choroszcz)
II - Zuzanna Muczyńska (SP Choroszcz)
I I I - Martyna Wiśniewska (S P Złotoria), Aniela Popko
(SP Choroszcz) i Eliza Galicka (SP Choroszcz)
W kategorii uczniów gimnazjum i liceum:
I - Anna Maria Wrona
II - Szymon Leszczyński
III - Marta Gryg, Błażej Szumkowski
Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom. Życzymy
dalszego owocnego poznawania polskich wierszy i literatury.
Wojciech Jan Cymbalisty, fot. AK

(redaktor, grafik)

(redaktor)

Natalia Szymska

,
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Pogorzałki – rzecz o sowieckiej prowokacji i nie tylko
Pan Mieczysław Pajołek mimo swoich 88 lat zachował dobrą
pamięć, tężyznę i sprawność fizyczną. Od 30 lat mieszka
w Choroszczy ale dzieciństwo i młodość upłynęły w Pogorzałkach. Jak mówi do historii lgnął zawsze. Lubił czytać książki
o takiej tematyce, a nade wszystko słuchać opowiadań starszych.
Niezwykle ciepło wspomina swoją nauczycielkę ze szkoły
w Pogorzałkach – panią Helenę Moroz. Na lekcjach potrafiła
dzieciom opowiadać o ojczystych dziejach w sposób niezwykle
wzruszający i podniosły. Niekiedy gdy emocje brały górę w jej
oczach pojawiały się łzy. Razem z panią płakały także i dzieci.
Jeszcze teraz pan Mieczysław potrafi bezbłędnie powiedzieć do
ostatniej zwrotki wiersz Mickiewicza o Emilii Plater:
W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.
….
Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy;
Już pod chatą nie było żołnierza,
Bo już Moskal był w tej okolicy.
Przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza,
Na pastuszym tapczanie on leży –
W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,
A u boku kordelas, dwururka.
Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? – Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica - bohater ,
Wódz Powstańców – Emilia Plater!
Przy ostatnich strofach, tak jak przed laty, głos się łamie, a oczy
robią się szklane…
Drugą osobą, która uformowała wiedzę historyczną pana
Mieczysława był dziadek po kądzieli - Józef Kulesza (zmarł w 1952
roku, spoczywa na cmentarzu w Pogorzałkach). Od niego słyszał
opowieści o dziejach własnego rodu. Zapamiętał, że w połowie
XIX wieku w Pogorzałkach mieszkało około 40 Kuleszów. Ich gniazdem rodzinnym były Wnory Kusiele, stąd miejscowi często zamiast
Kuleszowie mówili o nich Kusiele lub Michały. Znaczącą postacią,
która wzięła udział w Powstaniu Styczniowym na tych terenach był
Maciej Kulesza, zwany „Sucha Ręka”. W 1863 roku Maciej był
kawalerem. Nauczał dzieci w miejscowej szkółce ludowej. Z tego
względu miał we wsi posłuch i mógł skuteczniej agitować na rzecz
powstania, tłumaczyć jego przyczyny i cele. Razem ze swoim
bratem Janem - Maciej wstąpił do powstańczej partii i bił się
między innymi pod Ostrołęką. Rosyjska kawaleria nazywana
kałmukami, natarła wówczas na powstańców w lesie. Ci się nie
ulękli. Walczyli systemem dwójkowym. Jeden ściągał kawalerzystę
bosakiem z konia, a drugi rąbał. Wybito cały oddział wroga.
Dopiero piechota zdołała rozproszyć Polaków. To wtedy Maciej
został ranny w rękę i do końca życia był inwalidą. Jan Kulesza po
klęsce powstania schronił się w Warszawie, Maciej jakiś czas
ukrywał się w Puszczy Szelągowskiej koło Tykocina. Dożywał
ostatnich lat u boku rodziny w Pogorzałkach. Pochowany jest na
starym cmentarzu w Dobrzyniewie Kościelnym. Może to
symboliczne ale na jego grobie wyrosła okazała lipa. Zaś w Pogorzałkach rodzina w jego intencji ustawiła krzyż. Jako że był
drewniany z czasem trzeba było zamieniać go na nowy. Wreszcie
w latach 80 – tych pan Mieczysław postanowił, że krzyż będzie
metalowy aby opierał się upływowi czasu. Przygotował też
miejsce na inskrypcję poświęconą Maciejowi Kuleszy:
„Maciejowi Kuleszy organizatorowi partii powstańczej w Pogorzałkach, inicjatorowi budowy kaplicy kamiennej w tej wsi, w głębokim hołdzie postawił ten krzyż Mieczysław Pajołek, syn Albina,
spokrewniony z rodem Kuleszów.”
Ówczesne władze patrzyły bardzo krzywo. W końcu krzyż stanął
ale bez napisu.
W rodzinnym domu pana Mieczysława zachowały się dwie
powstańcze piki. Długie lata służyły w gospodarstwie jako haki do
zawieszania uprzęży. Wielka szkoda, że nie przetrwały do naszych
czasów. Kiedyś nie było takiego poszanowania dla pamiątek
przeszłości.
Rodzina ze strony ojca – Albina Pajołka (1896 – 1941) swój
rodowód wywodzi ze wsi Pajewo w gminie Stelmachowo.
Do Pogorzałk Pajołkowie przybyli przed 1802 rokiem. Potem na
krótko w obawie przed epidemią cholery wyjechali, by powrócić
na stałe przed 1835 rokiem. Ojciec w czasie I wojny światowej trafił
do carskiej armii. Do Polski powrócił w 1918 roku jako żołnierz
Korpusu gen. Dowbór - Muśnickiego.
Teraz pora na garść wspomnień z własnego życia. Do szkoły pan
Mieczysław uczęszczał w Pogorzałkach. W sześciu klasach uczyło
się ok. 200 dzieci. Kierownikiem był Kazimierz Teofilewicz.
Nie miał własnej rodziny. Pochodził z Zabłudowa. Po wejściu
sowietów w 1939 roku nadal pracował w zawodzie, z tym że teraz
to była 10 latka. Pojawili się nowi nauczyciele: Mieczysław Pański
(z pocho-dzenia Żyd) z żoną Ireną, Ruzski, Helena Morozowa,
młoda Rosjanka o imieniu Szura. Wprowadzono szkolenie
wojskowe, które prowadził tzw. wojenruk.
Po wybuchu wojny między Niemcami i ZSSR wojenruk został
odwieziony przez gospodarza u którego mieszkał w okolicę
Supraśla i tam dołączył do wojskowego oddziału. Sytuacja była tak
dynamiczna, że zostawił dwa garnitury, których zdążył się dorobić
w Polsce. Szura jeszcze przez parę miesięcy ukrywała się
w Pogorzałkach. Niemcy wydali jednak polecenie aby sołtysi

zgłaszali osoby powiązane z administracją sowiecką. W Nowym
Aleksandrowie w szkole kwaterował sztab wojskowy. Tam ją
dowieziono i słuch o niej zaginął.
Jak się żyło za pierwszego sowieta? Już po kilku dniach okupacji we
wsi odbyły się wybory deputatów do rady wiejskiej (sielsowietu).
Nowa władza patrzyła z największą przychylnością na tych, którzy
niczego w życiu nie potrafili się dorobić. Przewodniczącym rady
został niejaki Brysiewicz z Jurowiec. Ludzie mówili, że przed wojną
był komunistą. Podobno woził furmanką do Warszawy komunistyczne wydawnictwa. Ukrył je pod wiązkami łuczyny. Tyle że tej
wyprawy nie przeżył koń. Po wojnie pan Mieczysław spotkał
Brysiewicza w sklepie w Bojarach. Pracował tam jako sprzedawca.
Chyba nie bardzo chciał się przyznawać do swojej przeszłości.
Zapytany o Pogorzałki wolał się ulotnić.
Wróćmy jednak do jesieni 1939 roku. Na szczęście obeszło się bez
zapędzania chłopów do kołchozu. Żądano jedynie aby bardziej
majętni gospodarze podzielili się z biedniejszymi. Jeżeli ktoś
posiadał 6 krów wolał dla świętego spokoju zrezygnować z jednej.
Podobnie niektórzy zrzekali się kawałka pola. Najubożsi
otrzymywali zapomogę na dzieci. Tego typu działania propaganda
sowiecka starała się wykorzystywać dla swoich celów.
Organizowano szereg zebrań i wieców, które w założeniu miały
pokazywać wyższość nowego ustroju. Pewnego razu poproszono

Grób rodziny Kuleszów na cmentarzu
w Dobrzyniewie Kościelnym.
Miejsce spoczynku Macieja Kuleszy
na scenę obdarowanego biedniaka. Prowadzący zapytał czy jest
zadowolony, czy żyło mu się lepiej w pańskiej Polsce czy teraz?
Chłop podrapał się w głowę i po chwili odpowiedział , że owszem
teraz jest lepiej ale Bóg jeden święty wie jak długo to będzie. Nie
takiej odpowiedzi oczekiwano. Predsiedatiel zakomenderował –
złaź durniu.
Ale nie do śmiechu było. Wiosną 1941 roku we wsi pojawił
nieznany nikomu mężczyzna. Mówiono o nim, że jest polskim
oficerem. Spotykał się z młodymi chłopakami, którzy rwali się do
walki. Tłumaczył, że w okupowanej przez Niemców Warszawie
lada moment wybuchnie powstanie. Potrzebni są ochotnicy,
którzy gotowi stanąć do boju. Wkrótce udało mu się namówić
kilku najbardziej oddanych i patriotycznie nastawionych: Józefa
Wojteckiego (miał za sobą służbę w Wojsku Polskim), Stanisława
Lewko, Stanisława Koronkiewicza, Czesława Winnickiego
i Edwarda Popławskiego. W czerwcu 1941 roku „oficer” zabrał ich
do Białegostoku, zostawił na ławce przy dworcu kolejowym.
Powiedział, że idzie kupić bilety. Po jakimś czasie dostrzeżonego go
jak wraca na czele patrolu NKWD. Popławski rzucił się do ucieczki
ale otrzymał postrzał w nogi. Wszystkich zatrzymano i przewieziono do więzienia przy ulicy Kopernika. Niezwłocznie grupa
NKWD dokonała aresztowań członków rodziny każdego z tych
chłopców. Było to w piątek (20 VI 1941 roku). Matce Wojteckiego
udało się ukryć w życie ale zabrano córkę Henię i syna Czesława.
Później Czesław wstąpił do Armii Andersa i gdy w 1942 roku była
ewakuacja z ZSRR zdołał zabrać ze sobą siostrę. Czesław Wojtecki
walczył i był ranny w bitwie o Monte Cassino. Po demobilizacji
osiadł w Londynie. Założył rodzinę. Ożenił się z Polką. Po wojnie
przyjeżdżał do kraju. Jego siostrę Henię los za pędził aż do Afryki
(Kenii bądź Rodezji). Wyszła za mąż za leśniczego i tam zakończyła
życie. Matka zmarła w Pogorzałkach. W rodzinie Popławskich
deportowano matkę z synem Hipolitem ( zdołali szczęśliwie
powrócić do Polski po wojnie). Ojciec Franciszek w momencie
przyjazdu enkawudzistów pognał krowy na pastwisko i tak ocalał.
Gdy wybuchła 22 VI (w niedzielę) wojna ruszył z innymi do
Białegostoku aby rozbijać więzienie. Zdołał wtedy odzyskać syna
Edwarda. Przez okupację niemiecką sam wychowywał dzieci:
Marię, Mietka, Edwarda i Walentego. Z rodziny Lewków sowieci
wywieźli rodziców (zmarli na Sybirze) oraz córki Stefanię,
Honoratę i Leokadię (uratowały się). Ich brat Stanisław Lewko
został uwolniony z białostockiego więzienia. Po wojnie osiedlił się
w Prusach Wschodnich. Czesław Winnicki także został uwolniony
z więzienia ale w Pogorzałkach poza umierającą matką rodziny nie
zastał. Ojciec zmarł na zesłaniu. Wrócili po wojnie z Syberii brat
Franciszek z rodziną oraz młodszym bratem Jankiem. Niestety nie
przeżyli trudów poniewierki brat Bronisław z żoną i synem.
Z białostockiego więzienia został również oswobodzony Stanisław
Koronkiewicz, zaś dopiero po wojnie powrócili z zsyłki jego
rodzice.
Taką cenę przyszło zapłacić za jedną tylko sowiecką prowokację.
Początek okupacji niemieckiej zapisał się w pamięci pana
Mieczysława szczególnie dramatycznie. Wojna wybuchła
w niedzielę 22 czerwca 1941 roku, a 24 czerwca przyszło mu
chować własnego ojca, który zmarł w wieku zaledwie 46 lat. Droga
w Dobrzyniewie była wówczas całkowicie zatarasowana przez
niemieckie kolumny wojskowe. Jeden z oficerów widząc zbliżający
się kondukt pogrzebowy wydał komendę aby przepuszczono
żałobników. Niektórzy żołnierze nawet salutowali trumnę.
Nowi okupanci żądali przede wszystkim pracy na rzecz Niemiec.
Zamknięto istniejącą szkołę. Wobec młodzieży wprowadzono
przymusowy pobór na roboty do Prus Wschodnich. Pan Mieczys-

ław jako jedyny żywiciel rodziny był z tego obowiązku zwolniony.
Z Pogorzałek zostały wywiezione: Dzienis Irena (pracowała w fabryce przetwórstwa ryb w Pilawie i tam zginęła podczas bombardowania), Kitlas Jadwiga, Dębicka Jadwiga i Kulesza Jadwiga (im
szczęście dopisało i powróciły do swoich domów). W pobliskim
Knyszynie Niemcy zorganizowali obóz pracy, gdzie osadzano
osoby, które w jakiś sposób naruszyły surowe przepisy. Dotknęło
to przynajmniej dwóch mieszkańców Pogorzałk, tj. Franciszka
Bezubika (kopał rowy melioracyjne) i Józefa Wojteckiego
(pracował przy budowie szosy).
Czy była konspiracja? Pewnie tak. Pan Mieczysław mieszkał na
uboczu i miał na głowie przede wszystkim gospodarstwo.
Wiadomo mu tylko, że we wrześniu, akurat wypadało święto
Matki Boskiej Siewnej (rok trudny do przypomnienia), w okolicy
Tykocina była potyczka między partyzantami, a niemiecką
żandarmerią. Zginęło 8 partyzantów. Był wśród nich mieszkaniec
Starosielc o nazwisku Marchewka. Zostali oni pochowani na
cmentarzu w Krypnie.
Na stacji Rybaki zmuszono kierownika ruchu - Henryka
Świsłockiego, aby skierował na siebie dwa niemieckie pociągi.
Później musiał ukrywać się do końca wojny.
Ponowne wejście Rosjan w 1944 roku, tzw. wyzwolenie – to nie był
długo oczekiwany powrót do normalności. Nowy ustrój
przyjmował się z trudem. Ginęli ludzie. Do dzisiaj dla pana
Mieczysława jest niezrozumiała śmierć nauczycielki Heleny Moroz
w 1945 roku. Naówczas była już dojrzałą kobietą. Miała troje
dzieci: najstarsza Gienka urodzona w 1926 roku, Stasia i Władek.
Mikołaj Moroz był jej drugim mężem. Prowadził sklep
w Pogorzałkach w domu Adolfa Kuleszy. Jakie były koleje losu
pierwszego męża nie wiadomo.
W szkole Helena Moroz zaczęła pracować już przed wojną. Była
daleka od komunizmu. Podczas I wojny światowej znalazła się
z rodzicami w Rosji. Widziała głód i wszystkie okropieństwa
rewolucji. Poznała oblicze nowego systemu. Niepotrzebnie jednak
krytykowała tych, którzy nadal w 1945 roku ukrywali się
i próbowali zwalczać zaprowadzane porządki. Przyszli po nią
wieczorem, a mieszkała w szkole. Męża akurat nie było w domu.
Pan Mieczysław do dzisiaj słyszy przeraźliwy krzyk córki Stasi kiedy
zabierano matkę. Ciało odnaleziono
dopiero po kilku dniach.
Mikołaj Moroz zaczął się odgrażać, że
odnajdzie sprawców. Zniknął tak samo
jak żona.
Henryk Zdanowicz
Jesteś świadkiem historii?
Nie pozwól na jej zapomnienie.
Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem
Pamięć i Tożsamość Skała:
biuro@pamiec.org.pl, pamiec.org.pl

Wydarzenia w choroskiej
parafii rzymskokatolickiej:
23 V /sobota/, godz. 21.00 – Czuwanie przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego
26 V /wtorek/, godz. 19.00 – Dzień Matki, Nabożeństwo Majowe
w „Ogrodzie Maryi" z koncertem „ Kochanej Mamie "
31 V /niedziela/, godz. 9.30 i 11.00 – Uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej
4 VI /czwartek/, godz. 9.00 – Uroczystość Bożego Ciała - procesja
ulicami: Mickiewicza, Lipową, Sienkiewicza, Branickiego i powrót
na Rynek 11 listopada
7 VI /niedziela/, godz. 12.15 – Festyn z okazji Dnia Dziecka na
błoniach Jana Pawła II, zbiórka krwi w godz. 9-13
8 VI /poniedziałek/, godz. 9.30 – Msza Święta na cmentarzu

Syberia nie tylko carów
We wtorkowe popołudnie 21 kwietnia w M-GCKiS w sali
Biblioteki Publicznej w Choroszczy odbyło się kameralne
spotkanie miłośników historii z Bogusławem Koselem
z Muzeum Pamięci Sybiru. Tematem spotkania była Syberia
carów. 400 lat wypełnione były nie tylko konfliktami, ale też
ludzkimi bardzo indywidualnymi historiami.
Bogusław Kosel przybliżył postacie syberyjskich pionierów
z Polski, którzy w XVII w. odcisnęli swoje wyraźne piętno na tej
ogromnej krainie. Szeroko opisał też dzieje Maurycego
Beniowskiego – niedoszłego króla Madagaskaru. Dużo uwagi
prelegent poświęcił bieżeństwu z 1915 roku. Temu wydarzeniu,
które odcisnęło piętno m.in. na choroszczańskiej ziemi
poświęcimy na naszych łamach jeszcze dużo miejsca.
WJC

SPORT to zdrowie - odwiedzaj orlik!
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Piłkarska Liga Gminna

W niedzielę 10 maja rozpoczęła rozgrywki Piłkarska Liga Gminna.
Pierwsza kolejka przyniosła ciekawe wyniki, a pierwszym liderem zostały
Od piątku (17.04) do niedzieli (19.04) w Zespole Szkół Rolniczych Zaczerlany, które na wyjeździe wygrały z Klepaczami 7-1.
w Białymstoku były rozgrywane Mistrzostwa Polski Juniorów
i Młodzieżowców w Badmintonie. Do rywalizacji przystąpiło 117 Drugie miejsce zajmuje Rajkom Choroszcz, który mimo że grał od
zawodników, w tym reprezentujący LUKS Badminton Choroszcz Piotr 15 minuty w osłabieniu z powodu czerwonej kartki pokonał 8-3 zespół
Barszczewa. Trzecie miejsce po wygranej 3-1 nad Łyskami zajmuje LZS
Wasiluk.
Choroszcz, a 4 pozycję ex aequo zajmują Żółtki (wygrana 2-0 z Pańkami)
Piotr Wasiluk wystartował w grze pojedynczej mężczyzn, a także grze i Lambada Choroszcz, która w identycznym stosunku bramek wygrała
z Izbiszczami – i to jest największa niespodzianka pierwszej kolejki.
mieszanej w parze z Karoliną Jankowską (Hubal Białystok).
Pierwszym liderem klasyfikacji strzelców został Tobiasz Półkośnik
W obu konkurencjach Piotr Wasiluk - choroszczanin - zdobył srebrne z Zaczerlan, który zdobył 4 bramki.
medale. Gratulujemy!!!
WJ Wyniki 1 kolejki:
Lambada Choroszcz – Izbiszcze 2-0
Promil Barszczewo – Rajkom Choroszcz 3-8
LZS Choroszcz – Victoria Łyski 3-1
KS Klepacze – Zaczerlany 1-7
Narew Żółtki – Piorun Pańki 2-0

Izbiszcze wygrywają Turniej
Otwarcia Sezonu !

Zapowiedź 2 kolejki:
Druga kolejka Ligi Gminnej zostanie rozegrana w niedzielę 17 maja,
a najciekawiej będzie w Choroszczy gdzie Rajkom podejmie zespół Łysek.
Goście podrażnieni porażką z LZS'em z pewnością będą chcieli poprawić
nastroje. Drugim meczem, który może przysporzyć dużo emocji będzie
pojedynek w Zaczerlanach gdzie liderujący w tabeli gospodarze podejmą
Lambadę Choroszcz. Niespodziewanej porażki z Lambadą doznały
Izbiszcze i na własnym boisku będą chcieli zdobyć komplet punktów
w meczu z Żółtkami. W pozostałych meczach zagrają Barszczewo
z Klepaczami i Pańki z LZS'em Choroszcz.
13:00 Rajkom Choroszcz – Victoria Łyski /Stadion w Choroszczy/
16:00 Izbiszcze – Narew Żółtki /boisko w Izbiszczach/
16:30 Zaczerlany – Lambada Choroszcz /boisko w Zaczerlanach/
18:10 Promil Barszczewo – KS Klepacze /boisko w Zaczerlanach/
Piorun Pańki – LZS Choroszcz /boisko w Pańkach/
WJ

Turniej Strzelecki
Strzelnica Sportowa przy Zespole Szkół w Choroszczy w piątek
17 kwietnia była miejscem zmagań Turnieju Strzeleckiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu. Do rywalizacji
przystąpiło 28 osób: 22 osoby w kategorii męskiej i 6 Pań. Spośród tych
wszystkich osób rywalizowało 5 rodzin w oddzielnej klasyfikacji.
Drużyna Izbiszcz wygrała 25 edycję Turnieju Otwarcia Sezonu, który co roku rozpoczyna zmagania piłkarzy w gminnych
rozgrywkach i tym samym jako pierwsza drużyna w 25 letniej historii turnieju zdobyła go trzeci raz z rzędu! W tym roku turniej
rozegrano w niedzielę 19 kwietnia na trzech boiskach: w Choroszczy, Izbiszczach i Łyskach.
Początkowo grano w systemie grupowym, gdzie zostały wyeliminowane drużyny Klepacz (nie przystąpiły do gry), a po meczach
Żółtki i Barszczewo. W fazie półfinałowej, która w tym roku została rozegrana systemem grupowym najlepsza drużyna pierwszej
fazy eliminacyjnej Lambada Choroszcz zagrała z drużynami z drugich miejsc: Łyskami i Rajkomem/Zaczerlanami, w drugiej grupie
natomiast pozostali liderzy grup eliminacyjnych: Izbiszcze i Pańki z LZS'em Choroszcz. Najlepsze drużyny z tych dwóch grup miały
zagrać w finale, a ekipy które zajęły 2 miejsca zagrały o 3 miejsce. W pierwszej grupie padły same remisy i o awansie do finału
zadecydowała większa ilość bramek strzelonych. W drugiej grupie bezkonkurencyjne były Izbiszcze.
Mecz o 3 miejsce został rozegrany w Łyskach i zagrały tam dwie drużyny z Choroszczy: LZS i Lambada. Lepsza (podobnie jak
w grupie) okazała się Lambada Choroszcz, która pokonała lokalnego rywala 2-0. W meczu finałowym rozegranym na Stadionie
w Choroszczy Łyski uległy Izbiszczom 1-2 i to właśnie Izbiszcze zdobyły swoje siódme (a trzecie z rzędu) złoto w Turnieju Otwarcia
Sezonu.
WJ

Narew Choroszcz w A-klasie

Widać było, że treningi pod okiem instruktora Piotra Waczyńskiego nie
poszły na marne — wyniki osiągane przez uczestników były bardzo dobre.
W klasyfikacji „damskiej” najlepsza okazała się Gabriela Wierzchowska (42
pkt), a klasyfikację „męską” wygrał Tomasz Smorszczewski (46 pkt).
W klasyfikacji rodzinnej wystąpiło 5 rodzin, a najlepsza okazała się rodzina
srebrnego medalisty indywidualnego Wiesława Roszkowskiego, który
startował wraz z córką Agatą i synem Filipem. „Najładniejszym strzałem”
turnieju został wybrany ten oddany przez Wiesława Roszkowskiego.
Medale, dyplom i statuetki wręczył opiekun strzelnicy Piotr Waczyński.
Pogratulował wyróżnionym i zaprosił do dalszych treningów we wtorki
(godz. 16-18) i piątki (godz. 17-19).
WJ

Turniej Piłkarzyków

Seniorzy Narwi Choroszcz prowadzeni przez trenera
Wiesława Romaniuka rozegrali 5 kolejek, w których odnieśli
3 zwycięstwa (jedno walkowerem) i zanotowali 2 remisy.
Dotychczasowe wyniki dają drużynie Narwi 2 miejsce
w ligowej tabeli. Do rozegrania pozostały jeszcze 4 kolejki
w których Narew raz zagra na Stadionie Miejskim
w Choroszczy: będzie to spotkanie z Błyskawicą Dubicze
Cerkiewne (23 maja godz. 16).
Wyniki rundy wiosennej: Bocian Boćki (w) 1-1, Żubr Drohiczyn (d) 1-1, MKS II
Mielnik (w) 3-0 w.o., Orzeł Kleszczele (w) 3-1, Gryf II Gródek (d) 3-2
Mecze do rozegrania: KS II Michałowo (w) – 16 maja, Błyskawica Dubicze
Cerkiewne (d) – 23 maja, Iskra Wyszki (w) 30-31 maja, Czarni Gródek (d) – 3-0 w.o.
WJ
W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
4 maja odbył się turniej gry w piłkarzyki. Rywalizację można było
śledzić na dużym ekranie dzięki kamerze umieszczonej nad stołem
do gry i podłączonej do projektora.
Najlepszy w rywalizacji okazał się Michał Kaczmarek, który
wyprzedził Mateusza Cholewskiego i Panią Joannę Cholewską.
Dyplomy dla najlepszej „trójki” wręczył Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński, który także rozegrał mecz wraz z najlepszymi
zawodnikami i zawodniczą turnieju. Zapraszamy do kolejnego
turnieju, mamy nadzieję na jeszcze większą frekwencję
uczestników.
WJ

Reklama na Stadionie Miejskim w Choroszczy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprasza do umieszczania reklam swoich firm na terenie
Stadionu Miejskiego w Choroszczy i obiektu „Orlik”. Cena to 50 zł za metr kwadratowy.
Szczegóły na temat umiejscowienia reklam pod numerami telefonów 85 719 14 31 i 725 357 788,
e-mail: sport@choroszcz.pl lub na miejscu w siedzibie M-GCKiS przy ul. H. Sienkiewicza 29. Dochód
z tego tytułu zostanie przeznaczony na realizację zadań statutowych w zakresie sportu.
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KOBA - Internet z prędkością światła cz. 2
Światłowody to najnowsza technologia dostarczania Internetu do naszych domów. Zbudowane
z cieniutkiego szklanego włókna, niewiele grubszego niż ludzki włos, na pozór przypominają zwykły
przewód elektryczny, ale gdybyśmy mogli zobaczyć go przeciętego w pół, naszym oczom ukazałby się
świetlisty punkcik. To właśnie światło zamiast prądu jest nośnikiem informacji w światłowodach.
Jak szybko mogę pobrać? Jak szybko wysłać?
Sieci światłowodowe obecnie pozwalają abonentowi w jego domu na
pobieranie danych z prędkością do 10Gb/s, ze względu jednak na koszty
urządzeń częściej stosuje się prędkość do 1Gb/s. Warto zwrócić uwagę na
to, że Gigabit (Gb) to zupełnie inna jednostka niż Gigabajt (GB), podobnie
Megabit (Mb) i Megabajt (MB). W bitach podaje się prędkość przesyłu,

Pułapka tkwi również w tym, że transfer w takim Internecie naliczany jest
za każdy ruch w sieci – na przykład obejrzenie jednego filmiku na serwisie
YouTube potrafi nam skasować 100Mb transferu. W niektórych
przypadkach chwila zapomnienia na YouTube sprawi, że nasz mobilny
abonament miesięczny wyczerpiemy w jeden dzień. W stacjonarnej sieci
kablowej czy światłowodowej nie grozi nam to nigdy, bo one nie są
ograniczane w ten sposób przez operatorów.
Po co ten wyścig i czy potrzebuję taki szybki Internet?
Wygoda to podstawa. Przede wszystkim chcemy pobierać i wysyłać
szybko, ale to nie wszystko. Naszymi łączami przesyłana jest telewizja,
Internet, korzystamy z telefonów VoIP (usługa telefoniczna świadczona
przez Internet).
Obecnie cieszymy się telewizją HD, już niebawem UltraHD, bo nasze
telewizory są coraz większe a jakość obrazu coraz lepsza. Co będzie jeżeli
w jednym domu będziemy chcieli oglądać jednocześnie telewizję w super
formacie UltraHD, do tego ktoś inny będzie rozmawiał przez Skype
korzystając z przekazu video, do tego będziemy ściągać z sieci bardzo
duże pliki, które będą potrzebne „na już”. W pewnym momencie może się
okazać, że „rura” którą to wszystko pobieramy stanie się za wąska.
Dlatego warto mieć dostęp do sieci światłowodowej, superszybkiej
i bezawaryjnej, bo niezawodność jest równie ważna w chwili, kiedy
zaczynają się pojawiać inne usługi, mocno na niej oparte.

czyli szybkość naszego łącza internetowego. W bajtach rozmiar pliku, czyli
na przykład pojemność dysków w naszych komputerach. Jednostki te nie są
też sobie równe. Przykładowo plik o wielkości 700MB (klasyczną płytę
CD) ściągniemy z prędkością 100Mb w czasie około 56 sekund, a nie jak by
się mogło wydawać w ciągu siedmiu. To dlatego że jeden bit równy jest
ośmiu bajtom.
PON, GPON, 10GPON… do 10Gb na sekundę?
Jak światłowody wypadają na tle innych sieci (radiowych bądź opartych na
przewodach miedzianych)? Obecnie sieci telewizji kablowych są w stanie
zaoferować abonentowi realne prędkości poboru danych do 200-300Mb/s,
sieci radiowe do 1000Mb/s (czyli do 1Gb/s), światłowodowe do 10000
Mb/s (10Gb/s). Zdarza się jednak słyszeć, że użytkownicy Internetu
dostarczanego przez telewizje kablowe, osiągają gorsze wyniki niż
gwarantowano im w umowie. Dzieje się tak często ze względu na
ograniczenia systemu, na którym oparta jest ta technologia. Możemy się
spodziewać, że w przyszłości ograniczenia te zostaną poprawione, jednak
w tym czasie, również światłowody przyspieszą. Wspomina się obecnie o
dostępności 1Gb/s w miedzianych sieciach kablowych, podczas kiedy w
sieciach światłowodowych trwają już prace nad osiąganiem prędkości
100Gb/s. Podczas kiedy kable miedziane są jak dwupasmowa droga,
światłowody ze swojej natury są jak wielka autostrada.
Zupełnie inną kwestią jest dostęp do Internetu mobilnego, również
reklamowanego ostatnio LTE. Warto pamiętać, że decydując się na
rozwiązania mobilne proponowane przez operatorów telefonii
komórkowej jesteśmy skazani na ograniczenia w transferze (po
przekroczeniu limitu wskazanego w umowie nasz transfer spada
drastycznie lub jest całkowicie wstrzymany, zależnie od umowy
z operatorem. Nie możemy wtedy korzystać z sieci lub korzystamy
z prędkością wymagającą anielskiej cierpliwości przy otwieraniu
najprostszych stron www).

Niebawem powszechna będzie się stawać usługa „inteligentnego domu”,
czyli taka dzięki której przez Internet będziemy mogli sterować różnymi
urządzeniami w domu (zmieniać temperaturę, otwierać okna, otworzyć
bramę garażu, włączyć światło, symulować obecność w domu). Dzięki
monitoringowi przez Internet będziemy mogli wiedzieć na laptopie czy
telefonie komórkowym co się dzieje w domu, kiedy jedziemy na wakacje
lub sprawdzić czy nasze dzieci radzą sobie w domu pozostawione na
chwilę bez opieki, bo musieliśmy wyjść na zakupy i nie mieliśmy ich z kim
zostawić. Czy w tym przypadku nie warto mieć najbardziej niezawodną
sieć , na której zawsze możemy polegać?
Światłowody w gminie Choroszcz
Firma KOBA buduje w gminie Choroszcz nowoczesną sieć
światłowodową, dzięki której wielu odbiorców uzyska dostęp do
szerokopasmowego, szybkiego Internetu. Projekt dofinansowany jest ze
środków unijnych, a jego ukończenie planowane jest do końca roku.

