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Spektakl „Gardenia” 25 października w M-GCKiS w Choroszczy!
Zapraszamy na spektakl „Gardenia” Stowarzyszenia Kółko i Krzyżyk. Wydarzenie odbędzie się w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
25 października 2018 roku w ramach programu Teatr Polska.
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21 października- wybieramy władze
samorządowe. Poznajmy zasady głosowania!

Stowarzyszenie Kółko i Krzyżyk działa od
października 2017 roku. Działają w nim
osoby mające wieloletnią praktykę na rynku teatralnym. W tym roku bierze udział
w programie Teatr Polska i rusza w trasę
ze spektaklem „Gardenia”. 25 października 2018 roku odwiedzą Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Początek o godz. 19:00.
„Gardenia”
Portret czterech kobiet z jednej krakowskiej rodziny. Historia matki, córki, wnuczki i prawnuczki, które oprócz więzów krwi
łączy coś jeszcze – alkoholowy nałóg. Temat przekazywanych w sztafecie pokoleń
uzależnień posłużył autorce do stworzenia
obrazu społeczeństwa od lat trzydziestych
do dnia dzisiejszego. To sztuka nie tylko
o społecznej pladze alkoholizmu. To okrutne w swym realizmie zaprzeczenie romantycznej wizji kobiety, jako bogini ogniska
domowego i strażniczki narodowych wartości.Spektakl opowiada o problemie, który
może dotknąć lub już dotyka wielu widzów.
Jest kierowany zarówno do osób młodszych, bez względu na status społeczny czy
zawodowy. Tzw. HFA (High-Functioning
Alcoholic) to często kobiety sukcesu, prawniczki, lekarki. W ukryciu popijają zarówno gospodynie domowe, jak i celebrytki.
Przedstawienie ma częściowo charakter
profilaktyczny, a nawet terapeutyczny. Stawiamy pytania o „dziedziczenie” alkoholizmu i zachowań psychopatologicznych,
a przede wszystkim o stereotyp Matki – Polki.

Jako mieszkańcy gminy Choroszczy dostaniemy cztery
karty do głosowania: w wyborach do rady miasta, do
rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na burmistrza miasta i gminy Choroszcz.
Pamiętaj:
1) w wyborach radnych, które przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych, postaw tylko jeden znak „x”
w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata;
2) w wyborach radnych, w których głosujemy na listy kandydatów, tj. w wyborach do rady powiatu białostockiego i
sejmików województw, postaw tylko jeden znak „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy
kandydatów;
3) w wyborach Burmistrza postaw tylko jeden znak „x” przy
nazwisku tylko jednego kandydata
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Jak zmienia się ten wizerunek, kiedy na jaw Spektakl odbędzie się 25 października w Miejsko-Gminnym Centrum
wychodzą słabości i traumy? Jak „przepra- Kultury i Sportu w Choroszczy.
cować” poczucie winy czy odrzucenia?
Bilety do nabycia w biurze M-GCKiS
Wstęp – 10 zł

Robert Wardziński laureatem plebiscytu „Samorządowiec Województwa Podlaskiego”
Szanowni Państwo,
z ogromnym zadowoleniem i satysfakcją przyjąłem wiadomość o zajęciu
drugiego miejsca w Plebiscycie pn. „Samorządowiec Województwa Podlaskiego – oceniamy władzę” , organizowanym przez „Kurier Poranny”
w dn. 24.08-21.09.2018.
Tak wysoka lokata to prawdziwy zaszczyt, nagroda, wspaniałe podsumowanie
kadencji i docenienie starań moich radnych oraz Państwa. Serdecznie dziękuję
wszystkim Państwu za oddany głos – Wasz wybór świadczy o tym, że nie tylko
wyraziliście swoją opinię o mnie, ale tym samym potwierdziliście zaufanie, jakim
obdarzyliście mnie od chwili, kiedy objąłem funkcję Burmistrza. Bardzo to szanuję.
Dziękuję, że wspólnie udało nam się tak wiele osiągnąć. Piękniejąca
Gmina Choroszcz – Choroszcz Nasza Rezydencja – to także Państwa dzieło! Mam tego pełną świadomość i głęboko to cenię.

Wszyscy wiemy, że w życiu nic nie przychodzi łatwo, dlatego trzeba
mieć kierunek, myśleć długofalowo i sumiennie pracować. Cieszę
się, że wspólnie pracujemy na rzecz naszego miejsca i razem z powodzeniem kreujemy otaczającą nas rzeczywistość.
Wiele pozytywnych zmian już się w Gminie Choroszcz dokonuje.
Wiele dobrego jeszcze jest przed nami. A aspiracje wobec Choroszczy mamy naprawdę wysokie! Dziękując Państwu jeszcze raz za głos
w plebiscycie, wierzę, że dalej będziemy wspierać Naszą Gminę, bo
Gmina Choroszcz zasługuje na rozwój na lata!
Z wyrazami szacunku
Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które
przecinają się w obrębie kratki.
Lokale wyborcze będą otwarte 21 października od godziny 7:00 do godziny 21:00.
Źródło: pkw.gov.pl/ opracowanie własne
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Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!
Jak co roku gromadzimy się wspólnie w szkołach Naszej Gminy, by Państwu – Szanowni Nauczyciele i Pedagodzy, złożyć najlepsze życzenia z okazji Święta
Edukacji Narodowej, a poprzez ten fakt wyrazić nasz
głęboki szacunek wobec Waszej pracy i zaangażowania.
Zawodowo przekazujecie Państwo wiedzę uczniom, ale
wszyscy wiemy o tym, że jeśli ograniczymy się tylko do tego
faktu – będzie to zdecydowanie za mało, by opisać Wasze
prawdziwe zaangażowanie. Wasz codzienny trud to przecież
nie tylko nauczanie młodych ludzi, ale też ich wychowanie,
motywowanie do działania, rozwiązywanie konfliktów, łagodzenie sporów, tłumaczenie skomplikowanego świata,
budzenie zainteresowania nim, a nade wszystko – świecenie
przykładem. Wasza praca, Szanowni Pedagodzy, to bowiem
wyjątkowe powołanie, które jest podstawą i filarem trwania
oraz rozwoju społeczeństw. Wasz wysiłek został także wspaniale odciśnięty w szeregu pokoleń mieszkańców Gminy
Choroszcz.
W roku obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, działalność polskich nauczycieli na
rzecz twórczego, wolnego myślenia, a przede wszystkim postępowania wedle społecznie pożądanych wartości, jawi się
jako wyjątkowo dar. Za ten dar dziękujemy i mamy nadzieję
dalej z niego czerpać.
Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, wszystkim
Państwu: Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty życzę wiele satysfakcji z podjętego powołania, a także samych sukcesów w pracy. Wszystkiego, co najlepsze!
Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
Materiał wyborczy

gazeta.choroszcz.pl

„Gazeta w Choroszczy”

Reklama

3

Materiał wyborczy KWW Robert Wardziński „Rozwój na lata”

„Rozwój na lata” to kierunek, w którym patrzymy widząc przyszłość Gminy Choroszcz – Naszej Gminy – naszej Małej Ojczyzny.
„Rozwój na lata” – to potrzeba kontynuowania już wprowadzonych, kluczowych w Gminie Choroszcz zmian, w duchu zrównoważonego rozwoju. Jako mieszkańcy Gminy Choroszcz, mamy
określone oczekiwania wobec naszej przyszłości, wspólnie wyznaczamy pożądane kierunki zmian oraz cele strategiczne. Chcemy, aby
rozwój Gminy Choroszcz był nadal skutecznie realizowany i gwarantował wszystkim dostatnie oraz bezpieczne życie każdego dnia.

ROBERT
WARDZIŃSKI
BURMISTRZ CHOROSZCZY

KANDYDACI NA RADNYCH KWW ROBERT WARDZIŃSKI „ROZWÓJ NA LATA”

Jacek
DĄBROWSKI
OKRĘG NR 1:
Choroszcz ulice: Al. Niepodległości, Armii
Krajowej, Batalionów Chłopskich,
Ksawerego Markowskiego, Legionowa,
Mieczysława Sarosieka, Narwiańska,
Pałacowa, Rybacka, Spławikowa, Tykocińska,
Wędkarska, Wodociągowa, Wojska Polskiego,
Żółtkowska

Piotr
WACZYŃSKI
OKRĘG NR 2:
Choroszcz ulice: Bobrowa, Bociania,
Dominikańska, Branickiego, Kolonia Gaj,
Kościukowska, Kruszewska, Lisia, Ogrodowa,
Piaskowa, Plac Ks. Ostrowskiego, Rynek 11-go
Listopada, Sarnia, Paca, Szkolna, Szyszkowizna,
Torfowa, Wiatrakowa, Zaczerlańska, Zamkowa,
Zastawie I, II, III, Zielona, Żwirowa

Adam
KAMIEŃSKI
OKRĘG NR 3:
Choroszcz ulice: Henryka Sienkiewicza, Plac
im. Zygmunta Brodowicza, Słoneczna,
Szpitalna, 3-go Maja (do numeru 19 i 8)

Grzegorz
GERELUK
OKRĘG NR 4:
Choroszcz ulice: Juliusza Słowackiego,
Powstania Styczniowego bloki 4a, 6, 6a, 6b,
6c, 8

Jan
CZARNIECKI
OKRĘG NR 5:
Choroszcz ulice: Powstania Styczniowego 3
- 23 (nieparzyste), 20B, 26 i 26B oraz bloki
Nr 8a, 8b, 14, 16, 18, 20, 20a, 22, 24

Jacek
JASIŃSKI
OKRĘG NR 6:
Choroszcz ulice: Mickiewicza, Akacjowa,
Chodkiewicza, Białostocka, Brzozowa,
Chabrowa, Chmielna, Dzika, Karpińskiego, Ks.
Pieściuka, Paderewskiego, Kraszewskiego,
Kalinowskiego, Piłsudskiego, Kardynała
Wyszyńskiego, Klonowa, Konwaliowa,
Baczyńskiego, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Podleśna,
Traugutta, Rumiankowa, Różana, Sosnowa, Sportowa,
Żeromskiego, Świerkowa, Kościuszki, Warszawska, Raginisa,
3-go Maja (od numeru 21 i 10)

Ireneusz
JABŁOŃSKI
OKRĘG NR 7:
Babino, Złotoria

Jacek
JAROSZEWICZ
OKRĘG NR 8:
Dzikie, Dzikie - Kolonia, Żółtki, Żółtki Kolonia

Barbara
WALESIUK
OKRĘG NR 9:
Jeroniki, Łyski, Porosły - Kolonia, Porosły

Beata Marlena
JEŻERYS
OKRĘG NR 10:
Krupniki, Oliszki, Sienkiewicze

Sylwia
WIŚNIEWSKA
OKRĘG NR 11:
Klepacze ulice: Cicha, Długa, Dolna,
G l i n i a n a , G ó r n a , G ra n i c z n a , K r ó t k a ,
Grzybowskiego, Letnia, Łagodna, Łąkowa,
Mokra, Piaskowa, Pogodna, Poprzeczna,
Prosta, Przejazd, Równoległa, Spokojna, Sucha,
Wąska, Wiosenna, Wodociągowa od Nr 38
i 41 do końca, Zagórna, Zaułek, Żwirowa

Łukasz
PILIS
OKRĘG NR 12:
Turczyn i część Klepacz: Akacjowa, Brzozowa,
Ciepła, Czaplińska, Dębowa, Gajowa,
Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa,
Klonowa, Kolejowa, Myśliwska, Nadrzeczna,
Niewodnicka, Olchowa, Polna, Promienna,
Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Strzelecka,
Studzienna, Świerkowa, Wierzbowa, część ulicy
Wodociągowej od Nr 1 do 36 i 39A

Anna Barbara
APONOWICZ
OKRĘG NR 13:
Barszczewo, Czaplino, Kolonia
Czaplino, Gajowniki, Kościuki,
Mińce, Ogrodniki, Zaczerlany,
Zaczerlany – Kolonia

Andrzej
KOŚCIUCZYK
OKRĘG NR 14:
Pańki, Rogowo, Rogowo - Kolonia,
Rogówek, Rogowo - Majątek,

Marian
KOSAKOWSKI
OKRĘG NR 15:
Izbiszcze, Konowały, Kruszewo,
Śliwno

OBSZARAMI, KTÓRE STANOWIĄ FILARY ROZWOJU GMINY CHOROSZCZ, SĄ PRZEDE WSZYSTKIM
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

EDUKACJA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

To kontynuacja programu zachęt dla obecnych przedsiębiorców
oraz przyszłych inwestorów prosperujących w Naszej Gminie,
utrzymanie kierunku zmian w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, dalsze efektywne pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych na rozbudowę dróg oraz sieci wodno-kanalizacyjnej
i sanitarnej, usprawnienie połączeń komunikacyjnych Naszej Gminy z innymi gminami powiatu, promocja stref aktywności gospodarczej, a także wzmacnianie tradycji i dziedzictwa historycznego
oraz kulturalno-przyrodniczego Gminy Choroszcz.

To sukcesywne rozsądne wykorzystywanie zasobów Gminy Choroszcz w sposób bezpieczny dla środowiska m.in. poprzez pozyskanie środków zewnętrznych na budowę instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii), program dopłat do przydomowych
oczyszczalni ścieków, wprowadzenie systemu dopłat do wymiany
pieców C.O. oraz likwidacji azbestu; to także ustawiczna eko-edukacja i podnoszenie walorów przyrodniczych gminy, to wprowadzenie ulg dla osób potrzebujących (osób samotnych, emerytów czy
rencistów) w systemie gospodarki odpadami w Gminie Choroszcz.

To zapewnienie opieki i dobrego wychowania najmłodszych
mieszkańców Naszej Gminy poprzez zwiększenie miejsc w żłobku i przedszkolach, rozbudowa bazy sportowej poprzez tworzenie
miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Choroszcz, edukacja poprzez sport, zwiększenie zakresu monitoringu w miejscach
publicznych, to kontynuacja bezpłatnych badań profilaktycznych
i szczepień ochronnych, a także sukcesywne doposażanie jednostek
OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Szczegółowy program dla Gminy Choroszcz oraz sylwetki radnych znajdziecie Państwo na www.robertwardzinski.pl
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Nie ma planów budowy spalarni zwierząt w Choroszczy!
W ostatnich dniach przetacza się przez Gminę
Choroszcz informacja, która zaczyna już obrastać
w miejską legendę, że oto w gminie Choroszcz ma
powstać spalarnia zwierząt. Wszak Rada Miejska w Choroszczy w dn. 21 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę, która miałaby to umożliwić. Czy to
prawda, że spalarnia zwierząt w Choroszczy powstanie? Zasięgamy informacji u włodarza Gminy
Choroszcz Roberta Wardzińskiego.
Panie Burmistrzu, po co i dlaczego Rada Miejska
podjęła uchwałę nr XXXVI/362/2018 w sprawie
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
Choroszcz?
Podjęcie tej uchwały było konieczne z dwóch powodów – i oba są związane z organami wyższymi niż gmina. A mianowicie: ze względu na wymagania ze strony
ustawodawcy, a także zalecenia pokontrolne przeprowadzone przez pracowników Wydziału Nadzoru
i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (kontrola w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przebiegała
w dn. 9-14.02.2018 i dotyczyła realizacji przez naszą
gminę zadań zleconych przez administrację rządową,
a wynikających m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach). Otóż w 2018 roku posłowie
i senatorowie przyjęli poprawkę do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i na tej podstawie
na gminy scedowali obowiązek ustalenia warunków
udzielania zezwoleń na świadczenie usług związanych
z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także tworzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
(mówi o tym Art. 7, ust. 3).

Liczba pożarów, których prawdopodobną przyczyną była niewłaściwa
eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, gazowe lub płynne:
Rok
2015
2016
2017
2018 (do 14 października)

Liczba pożarów
128
166
210
135

Najczęściej występującymi zdarzeniami w sezonie grzewczym są
pożary w przewodach kominowych. Przyczyną tego typu zdarzeń
jest nieusuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i
spalinowych. Zdarza się też – o zgrozo (!) – świadome wypalanie sadzy w celu udrożnienia przewodów, i to z zastosowaniem
płynów łatwopalnych. Tego typu sytuacje są niedozwolone! Pożary sadzy mogą być groźne w skutkach, gdyż przy niewłaściwym
postępowaniu bądź uszkodzeniu konstrukcji komina, może dojść
do rozprzestrzeniania się pożaru na cały budynek lub zatrucia się
dymem wydostającym się z nieszczelności.
Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w obiektach,
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego
lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu […];
- od palenisk opalanych paliwem stałym […] – co najmniej
raz na 3 miesiące;
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Tak więc radni przez ustawodawcę zobligowani zostali
do tego, aby podjąć uchwałą regulującą te kwestie, co
dodatkowo potwierdzone zostało przez Podlaski Urząd
Wojewódzki. Przy czym warto wczytać się w jej tekst
i zobaczyć, że uchwała Rady Miejskiej w Choroszczy
mówi o szerszych czynnościach dokonywanych wobec
zwierząt, a nie tylko o spalarni czy grzebowisku.

wynikających z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, aby móc taką działalność prowadzić.
Jeszcze raz powtórzę: zasady te zobligowani byliśmy
wprowadzić ze względu na wymogi ustawodawcy. Dlaczego z kolei ustawodawca podjął taką decyzję i nałożył
taki obowiązek na gminy – co mocą kontroli potwierdzili urzędnicy Wojewody – tego nie chcę rozstrzygać.

Czyli o czym uchwała mówi?
Uchwała przede wszystkim gwarantuje właściwą
ochronę i traktowanie zwierząt przez podmioty, które
chciałyby zajmować się ochroną mieszkańców przed
bezdomnymi zwierzętami, które chciałyby prowadzić schroniska dla bezdomnych zwierząt; dopiero
w dalszej części mowa jest o prowadzeniu działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok
zwierzęcych. W uchwale szczegółowo obligujemy takie
podmioty do tego, aby dysponowały odpowiednimi
miejscami i obiektami, a także wyszkoloną kadrą oraz
atestowanym sprzętem i urządzeniami do prowadzenia
określonej działalności. To tyle i aż tyle.

I co dalej?
Chciałbym jeszcze raz uspokoić wszystkich mieszkańców Gminy Choroszcz, że taka spalarnia nie jest
w Gminie Choroszcz planowana, a decyzje, które podjęliśmy wynikały z nakazu wprowadzonego przez ustawodawcę. Aby jednak uciąć wszelkie niepotrzebne spekulacje, a także mając na uwadze powstałe lęki i narosłe
obawy społeczne, zwróciłem się do Rady Miejskiej
w Choroszczy z wnioskiem o uchylenie tej kontrowersyjnej uchwały. Rada zdecydowała się uczynić to w dn.
11.10.2018 roku.

I nie było sprzeciwów do uchwały?
Uchwała, zanim w ogóle trafiła pod obrady, w dnach
7-15 czerwca 2018 r. była konsultowana z organizacjami pozarządowymi – nikt nie wniósł żadnych uwag, ani
nie zgłosił obaw. Sami radni podobnie – rozumiejąc
proces, także zaaprobowali uchwałę: „za” uchwałą zagłosowało aż 10 z 11 obecnych na sesji radnych. Nie
sądziłem więc, że uchwała tuż po uchwaleniu, wzbudzi
tyle emocji i niepotrzebnych insynuacji.
Czy oznacza to, że w Gminie Choroszcz powstanie
spalarnia dla zwierząt?
Nie. Nic na to nie wskazuje, nie mamy takich zgłoszeń.
Nie ma więc obaw, że takie przedsiębiorstwo w ogóle się pojawi. Ponadto proszę mieć na uwadze, że na
prowadzenie takiej działalności potrzebnych jest szereg zgód, uzgodnień, w tym środowiskowych, a także

Sezon grzewczy – unikajmy pożarów kominów!
Wraz z nastaniem chłodu, a ten – zwłaszcza nocą oraz
porankami – już odczuwamy, strażacy notują wzrost liczby
pożarów spowodowanych użytkowaniem wszelkiego
rodzaju urządzeń grzewczych. Uczulamy, aby na poważnie
zainteresować się piecami i przewodami kominowymi,
które użytkujemy, aby nie dopuścić do tragedii.
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- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
[…] – co najmniej raz na 6 miesięcy.
Uczulamy, aby pamiętać o tym obowiązku. Nie tylko ze
względów formalnych, ale też ze względów praktycznych.
Takie działanie pozwoli nam uniknąć tragicznych w skutkach
konsekwencji.

A gdybyśmy pospekulowali: czy chciałby Pan, aby
taka spalarnia w Gminie Choroszcz powstała?
Nie. Zdecydowanie nie. Podobnie jak mieszkańcy Gminy
Choroszcz nie wyobrażam sobie takiego podmiotu działającego na naszym terenie. Takich planów wobec naszego terenu nigdy nie było, dlatego dodatkowo zaskoczony
jestem takimi insynuacjami czy wręcz pomówieniami,
jakie można usłyszeć w przestrzeni społecznej.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Podsumowując, mam jedynie nadzieję, że nierzetelne i nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w gminie Choroszcz – takie jak powyższa
– to przypadek. Bo jeśli za sprawą czyichś insynuacji
i pomówień, wszyscy uczestniczymy w jakiejś grze,
w której ktoś bawi się naszymi emocjami i traktuje się
nas instrumentalnie – mnie jako burmistrza i Państwa –
jako mieszkańców Gminy Choroszcz, to jest to niecne,
niegodne i niepoważne zachowanie.

- jeżeli te działania nie przynoszą rezultatu, należy wsypać sól
kuchenną lub piasek – trzeba pamiętać tylko o tym, że przy
dużej warstwie sadzy może to być niebezpieczne ze względu
na właściwości wybuchowe sadzy. Do gaszenia palącej się
sadzy w kominie można również użyć gaśnicy proszkowej
podając środek gaśniczy od góry komina lub od dołu, np.
przez drzwiczki wyczystki;

Inną, nadal spotykaną – naganną praktyką jest spalanie
w piecach tworzyw sztucznych, gumy i innych tego typu
materiałów syntetycznych. Takie działanie także zagraża naszemu zdrowiu i życiu, powoduje bowiem wydzielanie się
znacznej ilości stałych produktów rozkładu termicznego
szybko osadzających się wewnątrz przewodów. Usuwanie sadzy z kominów (niezależnie od częstotliwości przewidzianej
w przepisach) należy przeprowadzać tak często, jak wskazuje na to potrzeba. Słaby „ciąg kominowy”, widoczne zanieczyszczenia, czy doświadczenie własne jest wystarczającym
wskazaniem do wyczyszczenia przewodu kominowego.

- w żadnym wypadku pożaru w kominie nie wolno gasić
wodą: z jednego litra wody powstaje ok. 1600 litrów pary
wodnej, która powoduje wzrost ciśnienia, a w konsekwencji
może doprowadzić do uszkodzenia przewodu kominowego,
rozszczelnienia lub rozerwania go;

W sprzedaży znajdziemy środki powodujące wypalanie sadzy
i substancji organicznych (smolistych) w kotle i przewodzie
kominowym w sposób bezpieczny – ale bezpieczny tylko
wtedy, gdy zastosujemy je zgodnie z instrukcją producenta.
Mimo, to nie zastąpią one czyszczenia zaniedbanego komina.

- po ugaszeniu pożaru należy zawsze sprawdzić stan komina i w razie potrzeby dokonać stosowanych do uszkodzeń
napraw;

W przypadku powstania pożaru sadzy w kominie, należy powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia
przestrzegać następujących zasad:
-   wygasić palenisko,
- jeżeli komin jest w dobrym stanie, trzeba obserwować jego
konstrukcję: czy nie powstają pęknięcia, czy się nie nagrzewa; przy dobrym stanie komina istnieje możliwość, że sadza
wypali się;
- gaszenie samodzielne sadzy w kominie należy rozpocząć od
przykrycia wylotu komina i nadal kontrolować temperaturę i
stan komina na całej wysokości;

- w sytuacji, gdy podczas pożaru rozżarzone cząstki nie powodują zagrożenia, należy kontrolować stan komina: jeżeli
nie pęka, nie nagrzewa się – można pozwolić sadzy na wypalenie się, jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że może
ono trwać nawet kilka godzin;

- po ugaszonym pożarze strażacy wskazują na konieczność
naprawy i wykonania przeglądu przewodu kominowego
przez osoby uprawnione, do tego czasu nie należy używać
komina.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Oprac. na podst. publikacji
bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku
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Zacne wsparcie choroskich OSP w 2018 roku

ponad 150 tys. zł przyznaną jednostkom OSP z terenu gminy Choroszcz na doposażenie ich w nowoczesny, bezpieczny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Obecnie trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawców zadania.
Oprócz dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, dodatkowy
ekwipunek już trafił do choroszczańskich strażaków-ochotników.
Sprzęt, na łączną kwotę 8 900 zł trafił do OSP Choroszcz
w postaci: ubrań strażackich (2 kpl.), obuwia strażackiego
gumowego (2 pary), rękawic specjalnych (5 par), kominiarki niepalnej (6 szt.), aparatu powietrznego nadciśnieniowego
z maską (1 kpl.). Sprzęt ten zakupiono ze środków Komendanta Głównego PSP na „Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”.

Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że w 2018
roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Ochotnicze
Straże Pożarne z terenu gminy Choroszcz otrzymały
nowy sprzęt i umundurowanie konieczne do bezpiecznego i profesjonalnego pełnienia przez nie codziennej
służby. Dodatkowo, 9 października br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę na dotację
w kwocie ponad 150 tys. zł na zakup sprzętu dla OSP
z terenu gminy Choroszcz w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
9 października br. Burmistrz Choroszczy uczestniczył
w spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas
którego, w obecności Wiceministra Administracji i Spraw
Wewnętrznych Jarosława Zielińskiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, a także przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości podpisał umowę na dotację w kwocie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania
wniosków o przyznanie takiej pomocy.
Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do dn. 28 września – w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70%
w danej uprawie i od 26 września do 17 października –
w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej
30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra, te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych
wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale
co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Piknik Rodzinny i otwarcie SUW
w Rogowie
W niedzielę 9 września o godz. 13.00 w Rogowie odbył
się Piknik Rodzinny z okazji otwarcia Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie. Oficjalnego otwarcia, wspólnie
z mieszkańcami, dokonał burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński wraz z prezesem zarządu Mariuszem Wróblem.
Przypomnijmy, że modernizacja obejmowała przebudowę
budynków technologicznych, osadników, instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych oraz modernizację ujęć
wody. Kwota inwestycji na dwie stacje (Rogowo i Złotoria)
to 3 473 101,80 zł.
Pogoda dopisała, obdarzając nas wszystkich idealną słoneczną aurą. Była to wręcz wspaniała okazja, aby spędzić wyjątkowo mile czas, w ciekawy i niebanalny sposób w rodzinnym
gronie.

Ponadto sprzęt o wartości 8 850 zł trafił do następujących
jednostek: OSP Choroszcz – obuwie strażackie gumowe (4
pary); OSP Pańki – hełm strażacki (3 kpl.); kominiarka niepalna (3 szt.); OSP Rogówek – ubranie strażackie (1 kpl.);
OSP Żółtki – hełm strażacki (1 kpl.); OSP Kruszewo – ubranie strażackie (1 kpl.). Sprzęt ów sfinansowano z dotacji Województwa Podlaskiego – 8 000 zł, a także budżetu Gminy
Choroszcz – 850 zł.

Od samego początku na teren stacji w Rogowie tłumnie
przybywali rodzice z dziećmi, a także sami dorośli. Uczestnicy pikniku mieli okazję brać udział w różnego rodzaju animacjach, konkursach m.in. na najstarszą fakturę za wodę. Animacje dla dzieci składały się z gier, zabaw, malowania twarzy
itp. Dzieci mogły także popuszczać bańki i skosztować za
darmo waty cukrowej oraz wziąć udział w ekologicznych
warsztatach plastycznych.

Bardzo się cieszę, że każdego roku nasze lokalne jednostki
OSP mogą liczyć na wsparcie w wymianie narzędzi służących
im w codziennej pracy – na nowoczesne i bardziej bezpieczne – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. To jest
bardzo ważne, żeby strażacy-ochotnicy, którzy idą nam z pomocą w nieraz wyjątkowo trudnych sytuacjach, i poświęcają
swoje zdrowie oraz narażają życie, aby mieli pewność, że są
profesjonalnie do tego działania przygotowani – dodał włodarz gminy Chroszcz.

Podczas wydarzenia można było obejrzeć też wystawę fotografii przedstawiającą budowę SUW w Rogowie. Istniała również możliwość zrelaksowania się na leżakach. Dla
wszystkich fanów kulinariów przygotowany był poczęstunek,
m.in. grochówka, kiełbasa z ogniska oraz napoje. Wszystko
to przy akompaniamencie zespołu De Marco.

Pomoc klęskowa dla rolników. Nabór wniosków - do 31 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały
wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

gazeta.choroszcz.pl

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód
powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej
70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku
szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy na
powierzchni występowania tej uprawy.
Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu
oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni
upraw, w których te szkody powstały.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

gazeta.choroszcz.pl
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Złotoria najlepsza
w gminnych zawodach OSP!

Urząd

7

Piękna, sprawna, nowoczesna czyli nowa SUW w Złotorii

W niedzielę 30 września boisko w Złotorii było areną
dorocznych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Druhowie, na co dzień walczący z ogniem, niosący pomoc ofiarom wypadków drogowych i wichur, tym
razem mierzyli się z konkurencjami takimi jak sztafeta
pożarnicza 7×50 metrów oraz z ćwiczeniem bojowym.
Zawody oficjalnie otworzył Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, a nad przebiegiem gminnego sprawdzianu drużyn OSP czuwał profesjonalny skład sędziowski.
Najlepsza, podobnie jak przed rokiem okazała się drużyna
OSP Złotoria, pod dowództwem komendanta Ireneusza Jabłońskiego. Gospodarze wyprzedzili OSP Pańki (II miejsce)
i OSP Choroszcz (III miejsce) – podium było więc identyczne jak w roku 2017.
Oprócz tych trzech drużyn, w zawodach wzięły udział także drużyny OSP z Barszczewa, Żółtek, Kruszewa i Izbiszcz.
W kategorii młodzieżowej zaprezentowała się jedynie OSP
Złotoria, a w kategorii kobiet tylko OSP Pańki. Szczegółowe
wyniki wkrótce.
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński na zakończenie
pogratulował wszystkim druhom, każdy zespół otrzymał
upominek, a najlepszym drużynom zostały wręczone nagrody, medale, puchary i statuetki.

29 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Stacji
Uzdatniania Wody w Złotorii. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, prezes Zakładu Energetyki
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy Mariusz Wróbel, a także radny Rady Miejskiej
w Choroszczy i jednocześnie komendant Straży Pożarnej
w Złotorii dh Ireneusz Jabłoński oraz ksiądz proboszcz
parafii w Złotorii Bogusław Samsel wraz z młodzieżą
wspólnie dokonali symbolicznego otwarcia stacji przecinając biało-czerwoną wstęgę.
Tuż po otwarciu stacji, burmistrz wręczył strażakom klucz
do ujścia wody – aby mieli oni stały do niej dostęp, zwłaszcza
zaś bez problemów korzystali z niej w sytuacjach wymagających interwencji.
Tego dnia, w ramach pikniku rodzinnego, można było wyjątkowo wejść do budynku stacji i zobaczyć, jakim procesom
obróbki poddawana jest woda: jak jest pobierana, przetwarzana, dystrybuowana, oraz także jak sama stacja zmieniła się
po remoncie.

Choroski tabor skontrolowany przez Inspekcję Transportu Drogowego
Czwartek 4 października br. dla opiekunów i kierowców
przewożących dzieci do szkół w gminie Choroszcz rozpoczął się nietypowo. Po miesiącu od kontroli przeprowadzonej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku, ponownie kierowcy, jak i dysponowany przez nich tabor zostali skontrolowani – tym razem
przez inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Transportu
Drogowego w Białymstoku.
Inspektorzy sprawdzili trzeźwość kierowców odpowiedzialnych za przewóz osób i dzieci do choroskich szkół, skontrolowali stan techniczny pojazdów, m.in.: układ kierowniczy,
hamulcowy, a także inne parametry techniczne autobusów.
Wynik: pozytywny. Kontrola wykazała, iż zarówno kierowcy,
jak również pojazdy są odpowiednio przygotowane do przewozu uczniów z terenu gminy Choroszcz.
To już kolejna kontrola taboru przewożącego dzieci do szkół na terenie
gminy Choroszcz. Cieszę, że została przeprowadzona – przyznaje
burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Wszyscy odpowiedzialni za transport naszych dzieci i uczniów musimy być spokojni,
że odbywa się to w odpowiednich, komfortowych, ale przede wszystkim
bezpiecznych warunkach – dodał włodarz Gminy Choroszcz.
UM

Piknikowi rodzinnemu z okazji otwarcia SUW w Złotorii towarzyszyły nie lada atrakcje! Ze sceny płynęła muzyka, do
której można było potańczyć – skorzystali z tego mieszkańcy, którzy odważnie w kółku lub w parach ruszali się w jej
takt. Sceną zawładnął niezastąpiony zespół DeMarco, który
zaprezentował tego dnia także swoje utwory, a kilka z nich
specjalnie było skomponowanych na tę okazję.
Najmłodsi również znaleźli coś dla siebie: dmuchańce, wata
cukrowa, animacje, warsztaty plastyczne, zabawy było co niemiara! Na wszystkich czekała pyszna gorąca grochówka oraz
pieczone kiełbaski. Podczas festynu ogłoszone zostały wyniki konkursu pn. „Woda widziana oczami dziecka”, wręczono
nagrody ufundowane przez burmistrza oraz ZECWiK. Również nagrodzone zostały najstarsze faktury za wodę.
Pogoda pięknie dopisała, było słonecznie i ciepło. Mieszkańcy tłumnie przybyli na miejsce i wspólnie się bawili. Mamy
nadzieję, że Stacja Uzdatniania Wody w Złotorii będzie długo i bez usterek służyć każdemu!
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Budżet Obywatelski 2019 – znamy wyniki!

26 września br. Komisja weryfikująca głosowanie – konsultacje społeczne dotyczące projektów planowanych
do realizacji w Choroszczy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, ogłosiła wyniki. Triumfują strażacy i sportowcy!
Głosowanie nad projektami inwestycyjnymi zgłoszonymi do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz w 2019 roku odbywało się w dniach 3-17 września
2018r. Mieszkańcy mogli oddać głos maksymalnie na 1 projekt, spośród trzech zgłoszonych do konsultacji.
W głosowaniu wzięło udział 421 osób, z czego część propozycji wpłynęła do Urzędu w sposób elektroniczny (głosowanie elektroniczne zostało wprowadzone w Choroszczy
w 2018 roku). Spośród 406 ważnych głosów, aż 229 padło
na projekt nr 2 – „Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż
Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej”; przewidywany
koszt realizacji projektu to ok. 40 tys. zł. Z kolei 103 głosy,
plasując inwestycję na 2. miejscu, padło na projekt nr 3, pn.
„Stadion Miejski w Choroszczy”, którego realizacja szacowana jest na 64 tys. zł.
Przypomnijmy, czego dotyczą wnioskowane realizacje:
DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY
ORAZ JEDNOSTKĄ WSPIERAJĄCĄ ZASPOKOJENIE
WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo-gospodarczym OSP,
dodatkowo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu
manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymianę starej,
wadliwe działającej bramy na funkcjonalną bramę przesuwną
i związaną z tym modernizację części ogrodzenia.
Celem wykonania instalacji antywłamaniowej w budynku
OSP w Choroszczy jest poprawa stanu zabezpieczenia przed
kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojazdów pożarniczych oraz
specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo dużych nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby
możliwe w krótkim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na ograniczenie możliwości profesjonalnego
działania jednostki OSP, funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy,
zarówno w zakresie warunków sprawnego działania OSP,
jak też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, korzystających
z pomieszczeń świetlicy OSP. Wykonanie funkcyjnej bramy

przesuwnej z kolei zapewni sprawny i bezpieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo do działań
ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samochodów OSP, ma szczególne znaczenie. Koszt: 40 000 zł.
Wnioskodawca: Tadeusz Lewkowicz.
STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY
W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego, którego
zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie zadaszenia trybun.
Jest to kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość korzystania z obiektu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń sportowych
niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.
Koszt: 64 000 zł.
Wnioskujący: Wojciech Jastrzębski.
Inwestycją, która została zgłoszona do konsultacji, jednak
otrzymała 74 głosy, był projekt nr 1 pn. „Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy”.
W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części
działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy przy ul. R. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej
na w/w działce oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione elementy
zabawowo-sprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki
oraz kosze na śmieci.
Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca
służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich
integracji. Na osiedlu Jana Pawła II nie ma obecnie infrastruktury tego typu i istnieje konieczność stworzenia miejsca
zapewniającego dzieciom i młodzieży możliwość kreatywnej
zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać do aktywnej
rekreacji, a uporządkowany i zagospodarowany teren będzie
znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności
lokalnej. Koszt: 75 000 zł. Wnioskodawca: Barbara Kulesza.
Wszystkim mieszkańcom Choroszczy biorącym udział w
głosowaniu na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2019
rok serdecznie dziękujemy za obywatelską aktywność. Projektom, które zdobyły uznanie oraz ich wnioskodawcom,
serdecznie gratulujemy. Liczymy na to, że w następnych latach takich podobnych i potrzebnych inwestycji w gminie
Choroszcz nie zbraknie, a miasto i gmina będą nadal rozwijać
się w sposób partycypacyjny.
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„Akademia Rodziców”
w gminie Choroszcz

Drogi Rodzicu! Jeśli przerastają Cię rodzicielskie obowiązki, masz wiele pytań na temat wychowania dziecka,
które do tej pory pozostają bez odpowiedzi, serdecznie
zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych zajęciach.
W gminie Choroszcz projekt koordynuje tutejszy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Co oferujemy?
– bezpłatny udział w zajęciach
– grupy tworzone od 10 osób
– cykl zajęć trwający od 24 do 100 godzin – w zależności od
potrzeb grupy
– zajęcia prowadzone przez specjalistyczną kadrę (pedagogów, terapeutów, psychologów oraz prawnika od kodeksu
rodzinnego)
– dni oraz harmonogram zajęć dopasowane do potrzeb grupy
– zajęcia w Twojej miejscowości (jeśli zbierze się grupa min.
10 osób chętnych)
W programie „Akademii Rodziców” poruszymy następujące tematy:
I. Moje dziecko – jego temperament i osobowość i jak sobie
z nim radzić?
II. Jak mówić do dziecka, by nas słuchało i rozumiało?
III. Jakie prawa ma dziecko a jakie rodzic? – spotkanie z
prawnikiem
IV. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem?
V. Jak sobie radzić z problemami i konfliktami?
VI. Kryzysy rodzinne i rozwojowe – kto może nam pomóc?
VII. Jak ciekawie spędzać czas wolny z rodziną?
Zapisy i dodatkowe informacje: tel.: 795 154 129; e-mail:
rmw.klanza@gmail.com.
Jak zgłosić chęć udziału?
– uzupełnij Kartę zgłoszeniową Akademia Rodzica i prześlij
jej skan lub zdjęcie na adres e-mail: rmw.klanza@gmail.com
– lub wyślij swoje dane kontaktowe przez formularz elektroniczny, który znajduję się na stronie: http://klanza.bialystok.
pl/razemmozemywiecej/akademia-rodzica/
Po otrzymaniu Twoich danych, będziemy się z Tobą
kontaktować w celu ustalenia terminów zajęć.
Organizatorem szkoleń jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki (ul. W.
Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok, tel.: 697 487 328, e-mail: rmw.klanza@gmail.com), ale i w Gminie Choroszcz można uzyskać bezpośrednie informacje o projekcie: M-GOPS
w Choroszczy, Asystent Rodziny – p. Urszula Łabowicz, tel.
85 713 22 23.
Zapraszamy do kontaktu!
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Program „Czyste Powietrze” – złóż wniosek

Burmistrz Choroszczy wraz z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska w Białymstoku informują o uruchomionym programie „Czyste Powietrze”, w ramach
którego osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie
budowy budynku jednorodzinnego mogą ubiegać się o
dotacje na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na
paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie
tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą
domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu, można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa
stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
- docieplenie przegród budynku
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Formy dofinansowania:
- dotacja
- pożyczka
Terminy:
- realizacja programu: lata 2018–2029
- podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
- zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Nabór wniosków:
- prowadzony jest od 19 września br. w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco
- wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich
wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone
na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW
Warunek podstawowy
- dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
- dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu
OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:
1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym,
formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich,
a także regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby budynku
Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione
w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez
przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego
WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów(np.
dokumenty potwierdzające dochód).
4. Po złożeniu wniosku
Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanie
WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
6. Złóż wniosek o płatności
Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią
się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
7. Zakończenie przedsięwzięcia
Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację
przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu)
w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie przedsięwzięcia
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia
przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
WARUNKI DOFINANSOWANIA
- maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona
wysokość dotacji – 53 tys. zł
- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
- oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR
3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
- planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
- możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
0 okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty
zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do
30.06.2029 r.
- dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowywanie
- przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym
ZŁÓŻ WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO WFOŚiGW
Nabór wniosków w woj. podlaskim prowadzony jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku. Informacje o programie można znaleźć tutaj: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm
lub tutaj: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/
WFOŚiGW w Białymstoku
15–879 Białystok ul. Św. Rocha 5
Tel. (85) 74–60–241
www.wfosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl
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Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz
ma swoje logo!

Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz od 14 września
br. może już poszczycić się własnym, oryginalnym logotypem. Projektem, który najbardziej spodobał się
choroskiej młodzieży, była koncepcja p. Pauliny Pelikszy. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński złożył
zwyciężczyni powinszowania i wręczył list gratulacyjny.
14 września br. Komisja Konkursowa oceniła najlepszy projekt i zdecydowała, że koncepcja p. Pauliny Pelikszy, nie tylko
spełnia wymogi regulaminu, ale także w najlepszy sposób
oddaje młodzieżowy styl – jest lekka, kolorowa, ale jednocześnie delikatna, w oryginalny sposób nawiązuje także do
Gminy Choroszcz.
Jaką treść niesie logotyp Młodzieżowej rady Gminy Choroszcz? Jaki był zamysł Autorki? Projekt p. Plikszy to konfiguracja połączonych ze sobą punktów, które koncentrycznie skupiają się w jednym, niemal centralnym miejscu. Owe
punkty to lokalizacje sołectw z terenu gminy Choroszcz,
które liniami połączone są z miastem Choroszcz. W ten sposób tworzą wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju konstelację
punktów, niosą treść o łączności, integracji i wspólnocie.
Projekt p. Pauliny Pelikszy spodobał się Młodzieżowej Radzie Gminy Choroszcz, której przedstawiciele wspólnie
z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim 17 września br. uroczyście powinszowali zwyciężczyni konkursu, jak
również wręczyli pamiątkowy dyplom.
Logo Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz będzie służyło
do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. do umieszczenia
w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.
UM
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lutym 2018 roku. W świetle powyższego, osoby i podmioty rozpowszechniające owe nieprawdziwe informacje działają na wyraźną szkodę obywateli
wprowadzając ich w błąd i grając na ich emocjach, budząc nieuzasadniony
strach i obawy. Sugestie o powstaniu spalarni zwierząt na terenie gminy
Choroszcz nie mają absolutnie żadnego uzasadnienia, ani także żadnych
rzeczywistych podstaw faktycznych. A każdy, kto dystrybuuje informacje
fałszywe i niesprawdzone, wyraźnie traktuje mieszkańców i obywateli instrumentalnie jako narzędzia w występnej, niegodziwej grze.

zobowiązania, które, po pierwsze, zostaną nam zwrócone, a ponadto dzięki temu
wsparciu finansowemu, zrealizujemy w naszej gminie szereg inwestycji.

Spektakl „Słowo na g” w Choroszczy
16 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy o godzinie 17.00 został
wystawiony spektakl pod tytułem #[+#@!? (słowo na
G). Za całe przedsięwzięcie odpowiada Teatr Układ
Formalny z Wrocławia, a za reżyserią stoi Grzegorz
Grecas.
Był to spektakl, który nawiązuje do nurtu nazywanego „teatrem w klasie” stąd też miejsce całego przedsięwzięcia. Fabuła przedstawienia opierała się na historii opartej na faktach, gdzie młodzi ludzie podczas nieobecności nauczyciela
w klasie zgwałcili swoją koleżankę. Trzech chłopców z trudnymi doświadczeniami z domu oraz z dzieciństwa znęcali się
nad dziewczyną, doprowadzając w końcu do jej zniknięcia.
Całość przedstawiała złożony problem traumy, gwałtu, przekraczania granic cielesnych i psychicznych. Przybyli goście
mieli szansę dobrowolnego uczestnictwa w spektaklu, który
składał się z dwóch części po 45 min oraz części trzeciej tj.
warsztatu dotyczącego przemocy seksualnej prowadzonego
przez psychologa i edukatorkę seksualną.
Spektakl o którym mówimy był nie tylko polem do dyskusji
odnośnie granic i intymności oraz sytuacji ich pogwałcenia,
ale był też wspaniałą okazją do rozmowy na temat seksualności w ogóle. Ważnym elementem tego całego projektu,
który co ciekawe pozwalał podglądać zarówno świat młodych ludzi, jak i pokoju nauczycielskiego. Co przejawia się
tym, że w spektaklu i warsztatach biorą udział przedstawiciele obu „stron konfliktu”. Sytuacja opowiedziana przez aktorów wywołała żywiołowe rozmowy, które jakby nie patrzeć
bardzo rzadko mają szansę na to aby odbyły się w polskich
szkołach. Obecność wspaniałej edukatorki seksualnej Żeni
Aleksandrowej w trakcie warsztatów pozwoliła również na
obalenie wielu, jak się okazało nadal obowiązujących mitów
dotyczących seksualności.
ŁK

Moto-Jam Session 2018
W zabytkowej stajni na terenie kompleksu Letniej Rezydencji Branickich w Choroszczy 8 września 2018 r. odbyła się kolejna edycja imprezy MOTO-JAM SESSION.
Dla jeszcze niewiedzących jest to seria improwizowanych
koncertów w wykonaniu lokalnych artystów i towarzyszących im amatorów, którym towarzyszą motocykliści, którzy
rykiem silników dodają mocy gitarowym riffom. Oficjalnego
otwarcia dokonał burmistrz Choroszczy Robert Wardziński,
a podczas całej imprezy uczestniczyło w niej blisko 50 motocyklistów, którzy z burmistrzem na czele przejechali ulicami
Choroszczy, aby później wrócić na koncerty dwóch rockowych zespołów: Slowhand i Waterside. Całość wydarzenia
została zakończona wspólnym ogniskiem.

Trzy pytania do Burmistrza Choroszczy
Ostatnio Gminę Choroszcz mocno rozgrzewają kontrowersyjne
tematy: rzekoma spalarnia zwierząt, sytuacja finansowa Gminy
Choroszcz, czy nagrywanie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy –
to spore spektrum zagadnień. Ażeby wyjaśnić te nurtujące kwestie,
postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła. O owe palące tematy
pytamy Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego.
Panie Burmistrzu, czy w Gminie Choroszcz powstanie spalarnia
zwierząt?
Jasno i wyraźnie informuję, że NIGDY NA TERENIE GMINY
CHOROSZCZ NIE BYŁO I NIE MA PLANÓW BUDOWY SPALARNI ZWIERZĄT, a rozpowszechnianie takich informacji to działanie
na szkodę Gminy Choroszcz.
Wszelkiego tego typu informacje o rzekomej budowie spalarni zwierząt
w gminie Choroszcz nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Budowa spalarni zwierząt nigdy nie była przedmiotem obrad ani Rady
Miejskiej w Choroszczy, zwłaszcza w VII kadencji w latach 2014-2018, nie
są także tut. Urzędowi znane jakiekolwiek plany zgłoszenia takiej inwestycji
do realizacji na terenie gminy Choroszcz przez kogokolwiek. Prawdą jest,
że Rada Miejska w Choroszczy w dn. 21.06.2018 r. podjęła uchwałę nr
XXXVI/362/2018 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie gminy Choroszcz, ale tylko i wyłącznie ze względu
na dostosowanie prawa miejscowego do zapisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, co podyktowane było zaleceniami pokontrolnymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrolującego tut. Urząd w

Jaka jest kondycja ekonomiczna gminy Choroszcz? Czy grozi nam zapaść finansowa?
Mówiłem o tym nie raz i wielu miejscach: zarówno w prasie, jak i podczas sesji
Rady Miejskiej, a także podczas wszelkich spotkań z mieszkańcami, ponieważ
jednak finanse są ważne w każdym budżecie: rodzinnym, miejskim czy gminnym,
dlatego tak często, jak jest to potrzebne, będę tłumaczył w jakiej kondycji finansowej jest Gmina Choroszcz.
A zatem w jakiej?
Na koniec września 2018 roku zobowiązania finansowe gminy Choroszcz wynosiły niespełna 12,5 mln zł, w której to kwocie ponad 8 mln zł to kredyty, zaś
4 mln zł stanowią obligacje. Należy też pamiętać, że na owe 12,5 mln zł składają
się też jeszcze „stare” zobowiązania gminy – blisko 5 mln zł, które spłacamy my,
a które zostały zaciągnięcie jeszcze przez naszych poprzedników – przed 2014
rokiem. Zatem zobowiązań tzw. nowych – z 2018 roku jest mniej – jest to 7,5 mln
zł. Z jednej strony, jest to sporo pieniędzy, ale przypomnę, że obecną kadencję
rozpoczęliśmy z 14 mln zł długu, który w większej części udało się spłacić. Nasze
obecne zobowiązania zostały podjęte na pokrycie wkładu własnego na dotacje
ze środków zewnętrznych, które to fundusze są nam sukcesywnie przekazywane.
Tym rządzą się procedury pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje,
że aby je uzyskać, najpierw trzeba zapewnić wkład własny. I na ten cel podjęliśmy

Czy jest więc o co się bać?
Nie, nie ma obaw. Gmina Choroszcz jest w stabilnej sytuacji finansowej – od
lat mamy uporządkowane kwestie prawne i finansowe, sami kontrolujemy ten
proces, a ponadto nad nami także stoją urzędy i organa, które nas sprawdzają.
Mijająca kadencja dobitnie wskazała, że rozsądnie wydajemy środki, a także potrafimy je skutecznie pozyskiwać. Stan finansów Gminy Choroszcz jest stabilny,
nie grozi nam żadna zapaść. Wręcz przeciwnie – jesteśmy silni i gotowi do realizacji zaplanowanych inwestycji.
Ostatnio głośno było także o tym, co zwykle jest skrywane, zazwyczaj w
kieszeni – a mianowicie, o nagrywaniu…
Oj, tak jestem głęboko zniesmaczony całą tą żenującą sytuacją. Niepojęte jest
dla mnie według jakich standardów przychodzi nam dziś funkcjonować?!? Czy
godziwym jest przychodzenie do instytucji publicznej, podejmowanie rozmów
z urzędnikami i nagrywanie ich?!? Posiłkując się przy tym tchórzostwem i nieinformowanie o tym swego rozmówcy? Czy Państwo jako znajomi, koledzy, sąsiedzi wyobrażają sobie taką sytuację? Osobiście uważam, że jest to niedopuszczalne, dlatego wzbudziło to mój wyraźny sprzeciw i adekwatną reakcję, czemu
dobitnie dałem wyraz. Osobiście nie dopuszczam i nie dopuszczę, abyśmy w
kontaktach międzyludzkich, a zwłaszcza jako urzędnicy stosowali takie – dawno
i słusznie – zapomniane metody. To wstyd i hańba. Postawa nielicująca z zachowaniem prawego obywatela, a tym bardziej z urzędnika czy osoby sprawującej
funkcję publiczną. Gmina Choroszcz nie powinna się kalać takimi praktykami.
Lepiej zwracać się do ludzi z sercem, a nie z dyktafonem…
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.

gazeta.choroszcz.pl
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
We wtorek 4 września w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
pod patronatem Pary Prezydenckiej. Była to już siódma
edycja tej ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo.
W Choroszczy, w Narodowym Czytaniu braliśmy udział po
raz czwarty. Na spotkanie przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz pensjonariusze Domu Pomocy
Społecznej w Choroszczy.
Przed rozpoczęciem czytania wysłuchaliśmy wykładu na
temat życia i twórczości Stefana Żeromskiego oraz genezy
powstania „Przedwiośnia” - informacje te przedstawiła Izabela Wilczewska, aktorka Białostockiego Teatru Lalek, która
także rozpoczęła czytanie tekstu. Następnie z utworem Żeromskiego zapoznawali słuchaczy: Burmistrz Choroszczy
– Robert Wardziński, Karolina Polak, Ewa Zawistowska,
Mieczysława Wysocka, Marzanna Szumkowska, Janina Romanowska, Przemysław Waczyński, Krystyna Kosior, Beata
Marlena Jeżerys - Przewodnicząca rady Miejskiej w Choroszczy, Donata Adamska, Eulalia Rutkowska, Anna Dąbrowska-Czochańska oraz Anna Aponowicz.

Zapraszamy 3-latki
do choroskich bibliotek!
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w bibliotekach w Gminie Choroszcz są już wyprawki dla
trzylatków! Pakiety te przygotowane
zostały w ramach projektu pn. „Mała
Książka – Wielki Człowiek”.
Wystarczy przyjść z dzieckiem do
Biblioteki Publicznej w Choroszczy
lub do Filii Bibliotecznej w Barszczewie lub w Klepaczach i zapisać je jako
czytelnika, a dziecko otrzyma książkę oraz Kartę Małego Czytelnika do
wklejania naklejek, natomiast rodzic
- poradnik.
Zapraszamy!
(BP)

„Gazeta w Choroszczy”
Uczestnicy czytania otrzymali upominki w postaci sowy oraz
zakładki do książek na pamiątkę tegorocznej akcji Narodowego Czytania.
Serdecznie dziękuję wszystkim czytającym oraz przybyłym
mieszkańcom za chęć uczestniczenia w Narodowym Czytaniu.
Elżbieta Wróblewska

Kultura
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Wspomnień czar... Jarmark Dominikański i Dzień Ogórka AD 2018
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nie, prezentująca patriotyczny repertuar w nowoczesnych
aranżacjach koncertuje, by przekazywać ducha polskości
i dumy z narodu innym młodym ludziom, którzy chętnie pojawiają się na koncertach. Na próbach zespołu jego uczestnicy otrzymują wiedzę z zakresu edukacji muzycznej, a także
partiotyczno – historycznej. Koncerty są sposobem, by nieść
miłość do Ojczyzny innym ludziom. Koncert oraz wydanie
płyty „Niepodległa – nasz Dom” zrealizowany został w ramach programu Pomost dla Niepodległej Wojewódzkie-

go Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz dzięki
wsparciu Gminy Choroszcz.
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Rytmy Czasu z koncertem w Filipowie
16 września 2018 zespół Rytmy Czasu wystąpił przed
mieszkańcami gminy Filipów. Licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała koncertu „Niepodległa – nasz
Dom”. Wydarzenie odbyło się w ramach programu Pomost dla Niepodległej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.
Filipów położony jest w Dolinie Rozpudy. Do malowniczego miasteczka zespół Rytmy Czasu zawitał w niedzielę
16 września 2018 roku. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowane zostały pieśni i piosenki patriotyczne.
W wypełnionej sali zabrzmiały utwory m. in. „Czym Ojczyzna jest” z repertuaru Marka Grechuty, „Był taki czas” znany
z serialu „Stawka większa niż życie”, czy „Polskie skrzydła”,
które mogliśmy usłyszeć w wykonaniu Danuty Rinn, do słów
autorstwa Ernesta Bryla.
W koncercie nie zabrakło pieśni patriotycznych. Wspólnie
z publicznością zespół zaśpiewał „Żeby Polska była Polską”,
czy wiązankę piosenek partyzanckich, w skład której weszło
m. in. „Serce w plecaku”. Autorem nietuzinkowych aranżacji muzycznych oraz dyrygentem zespołu jest Jerzy Tomzik,
który prowadzi grupę już od piętnastu lat. Występ przeplatany był wierszami, które podkreślały patriotyczny wydźwięk
tekstów utworów muzycznych. Zespół przeprowadził publiczność przez stuletnią historię Niepodległej prezentując
utwory komentujące wydarzenia historyczne czasów wojennych, powojennych, lata PRL-u, a także nakłaniające do myślenia o współczesnej Polsce.
Jak podkreślał Jerzy Tomzik, młodzież występująca na sce-

„Twórcy Niepodległej – 100-lecie odzyskania niepodległości”

Od piątku 5.10. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy można oglądać wystawę
pt. „Twórcy Niepodległej” – przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. M-GCKiS w Choroszczy
jest partnerem akcji, w której biorą udział 22 miasta,
gminy oraz instytucje. Tym bardziej jest nam miło, że
możemy należeć do tak elitarnego grona!
Podczas wystawy można zapoznać się z postaciami wybitnych Polaków, którzy walczyli i współtworzyli odrodzoną
po 123 latach niewoli Polskę. Oglądając przygotowane grafiki można natrafić na postacie, między innymi, takie jak:
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski,
Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty –
i zauważyć, że mimo dzielących ich wszelkich różnic ide
owych, stawiali sobie za cel Polskę niepodległą. Reprezentowane przez nich obozy polityczne obierały różne drogi
odzyskania wolności i w sposób odmienny sobie ową niepodległość wyobrażały, co doskonale ukazuje piękno prawdziwego patriotyzmu.
Wystawa została otwarta wernisażem, na którym prelekcję
o przedstawionych postaciach wygłosił Józef Waczyński.
Było to nie lada atrakcją dla tłumnie zgromadzonej mło
dzieży.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy w godzinach pracy
Centrum oraz zapraszamy na finisaż, który odbędzie się
9.11.2018 r. o godz. 19.00 – będzie to doskonała okazja
do wymiany poglądów dla wszelkich miłośników historii,
a także podsumowania obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości.
Serdecznie zapraszamy!

Kolejne koncerty zespołu pod tytułem „Niepodległa - nasz
Dom” odbędą się 26 X 2018 r. w Czeremsze oraz 28 X 2018
r. w Zambrowie. Planowany jest również koncert w Choroszczy. Po koncercie każdy gość otrzyma najnowszą płytę
zespołu pod tym samym tytułem. Zapraszamy!
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Światło pamięci Niezwyciężonym na 100-lecie odzyskania Niepodległości

Celem akcji jest zapalenie znicza na każdym grobie żołnierza i odmówienie krótkiej modlitwy. Chcemy dzięki temu pokazać że w przeddzień 100 lecia odzyskania
niepodległości Polacy pamiętają o tych, którzy zginęli
walcząc o odzyskanie i utrzymanie Wolnej Niepodległej
Rzeczpospolitej. Zróbmy to 10 listopada wieczorem, w
wigilię tak ważnego święta dla wszystkich obywateli
wolnej Polski. Mogiły polskich żołnierzy rozsiane są po
całym świecie. Na przestrzeni lat zmieniały się granice,
los rzucał żołnierzy w każdy zakątek globu, czasy przeminęły a mogiły zostały.
Oni zginęli za nas i za nasz kraj. Nie jest trudno zapalić jeden
znicz przy jednym krzyżu ale jak zrobimy to razem, w każdej
miejscowości naszego województwa, na cmentarzach przy
pomnikach czy przydrożnych mogiłach to zapłoną dziesiątki
tysięcy zniczy. Wszystkim tym co stanęli do walki o ojczyznę
podczas powstań narodowych, konspiracji, I wojny światowej, w walce o utrwalenie granic, wojnie polsko bolszewickiej, II wojnie światowej oraz podziemia antykomunistycznego. Pokażmy że MY PAMIĘTAMY.
W naszej inicjatywie mogą uczestniczyć wszystkie stowarzyszenia, organizacje jak również osoby nie zrzeszone z całego
województwa. Wszyscy zostaną współorganizatorami tego
wydarzenia. Stworzymy plakat gdzie umieścimy logo każdej
organizacji która przyłączy się do tej akcji. Można zostać koordynatorem na swoje miasto, miasteczko, wieś – aby poszukać, odnaleźć i podzielić się zadaniami. Postarajmy się zapalić
jeden znicz na każdym grobie nie zapominając o żadnym.
W założeniu akcja obejmie teren województwa podlaskiego.
My zapalimy znicze w Białymstoku, liczymy na współpracę
płynącą z terenów poza miastem wojewódzkim. Zachęcamy
do współpracy i liczymy na Waszą pomoc.
Za wydarzeniem stoi Stowarzyszenie Grupa Wschód,
„Gazeta w Choroszczy” objęła patronat medialny nad
tym wydarzeniem.

Obchody powstania Komendy Lokalnej POW w Choroszczy
Uroczystość powstania POW w Choroszczy była obchodzona w 2018 r. po raz drugi, ale na stałe znajdzie swoje
miejsce w kalendarzu świąt patriotycznych w Choroszczy. Rocznica powstania Komendy Lokalnej Polskiej
Organizacji Wojskowej w Choroszczy obchodzona jest
bardzo uroczyście. W tym roku mija 101 lat od założenia
choroszczańskiej POW.

7 października 2018 r. zostały zorganizowane obchody przy
pamiątkowym kamieniu ustanowionym dzięki staraniom
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a ufundowanym przez
Burmistrza Choroszczy przy zbiegu ulic Lipowej i H. Sienkiewicza, w miejscu zwanym Birża, gdzie przed stu laty, 7
X 1917 r. w domu Wilczyńskich założono komórkę POW.
W uroczystościach zorganizowanych przez Miejsko-Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy wzięli udział: Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński wraz z radnymi, delegacje szkoły podstawowej, przedszkola samorządowego, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a także potomkowie rodzin
członków Komendy Lokalnej POW. Kwiaty złożył także
Dyrektor M-GCKiS w Choroszczy. W obchodach wzięli
udział również harcerze z Choroszczy. W tym roku została
zamontowana tablica informacyjna przy kamieniu.”
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Piłkarska Liga Gminna 2018 zakończona

Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej Sezonu 2018 zostały zakończone.
Ostatnie mecze zostały rozegrane w niedzielę 14 października. Przed jej
rozpoczęciem znaliśmy już praktycznie cały układ tegorocznej tabeli, ważyła się tylko kwestia miejsca 2 i 3. Ostatecznie podium jest identyczne jak
przed rokiem. Mistrzem został LZS Choroszcz, który wyprzedził Izbiszcze (2 miejsce) i Lambadę Choroszcz (3 miejsce). Kolejne miejsca zajęły
drużyny: Piorun Pańki (4), Zaczerlany (5), Siekierki/Żółtki/Złotoria (6)
i wycofany po dwóch rundach Promil Barszczewo (7).
Po ostatnim meczu na choroszczańskim stadionie doszło do podsumowania
rozgrywek z udziałem Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Pogratulował on najlepszym drużynom i podziękował za walkę pozostałym ekipom
biorącym udział w rozgrywkach, zapewniając przy tym dalsze wsparcie rozgrywek i poszczególnych drużyn. Najpierw wyróżniono najlepszych zawodników
na swoich pozycjach. Statuetki otrzymali Jakub Roszkowski (Siekierki/Żółtki/
Złotoria) – najlepszy bramkarz, Rafał Olsiewicz (Izbiszcze) – najlepszy strzelec,
który zdobył 35 bramek) i Bartłomiej Silwonik (Izbiszcze), który uzyskał miano
najlepszego obrońcy, a także Marcina Jaromińskiego (LZS) najlepszego zawodnika całego sezonu. Następnie dyplomy odebrały wszystkie drużyny, a medale,
puchary i statuetki 3 najlepsze zespoły Ligi Gminnej 2018 czyli: LZS Choroszcz,
Izbiszcze i Lambada Choroszcz.
Sezon ligowy się zakończył, ale nie oznacza to końca zmagań „na świeżym powietrzu” gminnych drużyn piłkarskich. Na zakończenie odbędzie się jeszcze
standardowo jesienny „Puchar Ligi”. Zapraszamy więc jeszcze w październiku i
listopadzie na gminne boiska. Więcej o rozgrywkach na specjalnej stronie www.
ligagminna.ligspace.pl, a także w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.
WJ

Nauka gry w szachy w M-GCKiS
Zapraszamy do zajęć nauki gry w szachy, które odbywają
się w Centrum Kultury i Sportu. Do wyboru są dwie grupy:
początkująca i średnio-zaawansowana. Zajęcia odbywają
się w soboty, a miesięczny koszt udziału w zajęciach wynosi 50 zł lub 30 zł od osoby, od tych cen możliwa zniżka dla
posiadaczy karty dużej rodziny.
Zajęcia prowadzi instruktorzy Akademii Gambit. Nie
ważny jest wiek uczestników – zapraszamy wszystkich
chętnych! Możesz albo rozpocząć swoją przygodę z szachami lub po prostu podszlifować swoje umiejętności!
Zapisywać się można bezpośrednio na zajęciach, które odbywają się w soboty o godzinach 9:15 (grupa początkująca)
i 10:00 (grupa średnio-zaawansowana).
WJ

Bieg Niepodległości w Choroszczy - zapraszamy do udziału!

niż na właśnie rewitalizowanym i remontowanym Rynku 11
listopada. Trasa będzie wiodła ul. Mickiewicza, Białostocką
w kierunku Sienkiewicz, następnie ścieżką rowerową wzdłuż
Szosy Kruszewskiej, następnie ulicami Zastawie II, Zastawie
I, Dominikańską i na metę na Rynku. Przed biegiem głównym odbędzie się bieg dla dzieci.

Burmistrz Choroszczy wraz z Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają do udziału w tegorocznym
Biegu Niepodległości z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Odbędzie się on w sobotę 3 listopada.
Przed trzema laty powróciliśmy do tradycji jaką jest Bieg Niepodległości w Choroszczy – w 2015 roku trasa biegła alejkami Parku Pałacowego przy Pałacyku Branickich, a w 2016
i 2017 start i meta były umiejscowione przy terenie rekreacyjnym „Kominowe Bajoro”, a trasa biegu wiodła ulicami Branickiego, Ogrodową, Dominikańską, Piaskową i Branickiego.
W tym roku, jako że jest 100 rocznica odzyskania niepodległości Start i Meta nie mogą być umiejscowione gdzie indziej

Wpisowe dla biegu głównego wynosi 30 zł od osoby (40 zł
w dniu biegu), dla biegu dziecięcego 5 zł od osoby, a na każdego uczestnika bez względu na wynik sportowy będzie czekał
pamiątkowy medal ufundowany przez Burmistrza Choroszczy, a także okolicznościowy gadżet w postaci pamiątkowego
kubka. Oprócz tego najlepsi w kategorii damskiej i męskiej
(ogólnej, a także „gminnej”) otrzymają statuetki i nagrody
ufundowane przez Burmistrza Choroszczy. Jako, że w tym
roku będziemy mieli 100 rocznicę odzyskania niepodległości,
to zawodnik, który ukończy bieg na 100 miejscu także zostanie wyróżniony. Zapraszamy do udziału lub kibicowania na
trasie i przy mecie! Zapisy odbywają się poprzez formularz
na stronie www.protimer.pl
WJ
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Sport

Wieści z klubu Narew Choroszcz

Seniorzy prowadzeni przez grającego trenera Grzegorza
Pieczywka do tej pory w rundzie jesiennej podlaskiej
A-klasy rozgrali 8 meczów. 6 z nich wygrali (1-0 z GKS
Stawiski, 5-1 z KS Sokoły, 3-1 z Jastrzębiem Knyszyn,
3-0 walkowerem ze Zniczem Suraż, 2-1 z Supraślanką Supraśl) i dwa przegrali (0-1 z Orłem Tykocin i 1-3
z KS Grabówka). Do końca rundy pozostały do rozegrania trzy mecze, a rywalami będą Sudovia Szudziałowo,
Pogranicze Kuźnica i Pasja Kleosin). Dotychczasowe
wyniki dają na chwilę obecną Narwi 3 miejsce z 3 punktową stratą do liderującego KS Grabówka. Liczymy na
komplet zwycięstw w ostatnich meczach, które pozwolą
zachować szanse na awans do Ligi Okręgowej.

„Gazeta w Choroszczy”

gazeta.choroszcz.pl

Strzelano dla uczczenia Obrońców Ojczyzny
W piątek 21 września odbył się Turniej Strzelecki dla
upamiętnienia obrońców ojczyzny z 1939 roku. Przed
rozpoczęciem rywalizacji prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” przeprowadził krótką prelekcję historyczną, a następnie podziękował obecnemu na zawodach Burmistrzowi Choroszczy Robertowi
Wardzińskiemu za cykliczne wsparcie zawodów strzeleckim, a także za dofinansowanie zakupu nowego karabinku pneumatycznego.

Burmistrz życzył powodzenia wszystkim uczestnikom cotygodniowych zajęć na strzelnicy i że dzięki temu najwyższej
klasy sprzętowi uczestnicy zajęć będą mogli wznieść się na
„wyższy” poziom i teraz będą już mogli rywalizować z najlepszymi. Następnie Burmistrz oddał jako pierwszy strzały
z nowego karabinku i uczestnicy turnieju pod czujnym okiem
instruktora Piotra Waczyńskiego mogli rozpocząć rywalizację. A w tej wzięło udział łącznie 18 osób (7 w kategorii do
13 lat i 11 w „starszych”). Wśród najmłodszych uczestników
strzelających z postawy dowolnej najlepsza okazała się Martyna Urban, a w śród tych starszych rywalizujących z postawy „stojącej” najlepsza okazała się Paulina Bezubik – całość
wyników w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.

Osoby znajdujące się na podium otrzymały puchary i medale, a każdy uczestnik pamiątkowy dyplom. Gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody, które odbędą się w listopadzie!
WJ

Drużyny młodzieżowe: znakomicie grają drużyny młodzieżowe klubu Narew. Juniorzy młodsi trenowani przez Karola
Domalewskiego w swojej grupie odnieśli komplet 8 zwycięstw i są niekwestionowanym liderem tabeli. Młodziki prowadzone przez Grzegorza Pieczywka wywalczyły 4 punkty
w 5 meczach i plasują się w środku tabeli. Orliki, które także
trenuje Grzegorz Pieczywek, grające systemem turniejowym
podobnie jak juniorzy mają komplet 16 zwycięstw, w których
stracili tylko 1 bramkę! Prowadzą więc w tabeli z 26-punktową przewagą nad kolejną drużyną. Najmłodsze żaki trenera
Karola Domalewskiego są w środku ligowej stawki, w 16 meczach zdobyli 21 punktów. Cieszą więc bardzo dobre wyniki
naszej gminnej młodzieży, oby tak dalej! Więcej szczegółów
na temat meczów wszystkich grup młodzieżowych klubu
Narew Choroszcz znajdują się w cotygodniowych raportach
w internetowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”.

Izbiszcze z historycznym Pucharem Burmistrza w Beach Soccerze

Wypożyczalnia narzędzi
i sprzętu budowlanego
Elektryczna
pilarka łańcuchowa
W sobotę 15 września odbył się historyczny, bo pierwszy
na terenie naszej gminy Turniej Beach Soccera, czyli Piłki Nożnej Plażowej „o Puchar Burmistrza Choroszczy”.
Na nowo powstałym boisku do tej „wakacyjnej” dyscypliny
sportu na terenach rekreacyjnych przy „Kominowym Bajorze” stawiły się dwie drużyny: Izbiszcze i Monar Zaczerlany. Pogoda początkowo była umiarkowana, ale jak już się
zaczynał ten historyczny mecz to słonko pięknie świeciło.
Sam pojedynek przebiegł w duchy „fair play”, podczas 40
minutowego meczu nie odnotowano żadnego faulu! Po drużynie Izbiszcz widać było doświadczenie zdobyte podczas

plażowych turniejów na plaży Dojlidy w Białymstoku i wynik
nie mógł być inny niż zwycięstwo zielono-czarnych! Cały pojedynek obserwował Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który na zakończenie wręczył nagrody, puchary i medale
dla wszystkich uczestników meczu, a także puchar dla najlepszego zawodnika meczu Roberta Krysztopika. Dziękujemy
obu drużynom za udział i wszystkich zapraszamy do udziału
w Letniej Grand Prix w Beach Soccerze, która odbędzie się
w przyszłym roku – mamy nadzieję, że wtedy będzie już Was
więcej!
WJ

Idealna do przygotowania
drewna opałowego na zimę!
Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111
Pełna oferta na stronie www.dakss.pl

