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na stadionie
ZOBACZY JĄ CAŁA CHOROSZCZ!

Urząd Miejski w Choroszczy przypomina i uczula mieszkańców gminy 
Choroszcz, by sprawdzili czy mają ważny dowód osobisty. Jest to istotne, gdy 
w rozmaitych instytucjach, na przykład w bankach albo dokonując 
znaczącego zakupu chcemy poświadczyć i uwiarygodnić swoją tożsamość. 
Jest to szczególnie zasadne zwłaszcza teraz, gdy zbliżają się wakacje, a my 
planujemy wyjazd – nasz i naszych pociech – „na dowód” do krajów Unii 
Europejskiej lub gdy chcemy wyrobić paszport albo wizę do innego obcego 
państwa. Aby nie narazić się na „gapowe”, przypominamy co zrobić, gdy 
nasz dowód tożsamości utracił ważność.
 
Aby otrzymać nowy dowód osobisty, na co najmniej 30 dni przed upływem    
terminu ważności obecnego dokumentu, należy zgłosić się osobiście lub 
wystąpić na drodze elektronicznej do urzędu miejskiego lub urzędu gminy. 
W świetle najnowszych przepisów, może to być dowolny urząd miejski lub 
urząd gminy znajdujący się na terenie całego kraju; nie ma bowiem znaczenia, 
gdzie osoba ubiegająca się o dowód jest zameldowana. Wówczas należy 
przedłożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (który to wniosek, 
aby usprawnić proces, pracownik Referatu Spraw Obywatelskich, posiadając 
dane wnioskodawcy, może osobiście wygenerować z systemu); do wniosku 
należy dołączyć aktualne zdjęcie (wykonane od przodu – w pozycji frontalnej, 
o wymiarach 35mmx45mm), a także posiadany dowód osobisty. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego: można złożyć w urzędzie dowolnej 
gminy na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej – w jednej z form: 
- pisemnej – osobiście;
- elektronicznej – za pośrednictwem pla�ormy ePUAP ( ),www.epuap.gov.pl

ciąg dalszy na str. 2 >>>

Dowód osobisty – czy masz ważny?

W gminie Choroszcz, za ogólną kwotę 
o k .  3 0  m l n  z ł  z o s t a n i e 
zmodernizowana s ieć  wodno-
kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków 
i stacja uzdatniana wody. Będzie to 
możliwe dzięki dotacji – o wartości 
p o n a d  1 9  m l n  z ł  p o z y s k a n e j 
z  R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u 
O p e r a c y j n e g o  Wo j e w ó d z t w a 
Podlaskiego. Przyznał ją Zarząd 
W o j e w ó d z t w a ,  a  2 4  m a j a 
w Choroszczy osobiście potwierdził to 
Wicemarszałek Maciej Żywno.
- Gmina Choroszcz potrafi skutecznie 
sięgnąć po środki i bardzo odważnie 
chce rozwiązywać konkretne problemy 
swoich mieszkańców – takimi słowami 
Wicemarszałek Maciej Żywno docenił 
starania Gminy Choroszcz, kiedy 
osobiście wręczał grawer z dotacją na 
ręce Burmistrza Choroszczy Roberta 
Wardzińskiego oraz Prezesa ZECWiK 
Mariusza Wróbla i potwierdzał tym 
samym pozyskane przez  gminę 
fundusze na modernizację sieci 
wodno-kanalizacyjnej. 
Zanim przyznano Choroszczy tak 
pokaźną sumę, gmina stworzyła 
wniosek i wzięła udział w konkursie na 
inwestycje w sektorze gospodarki 
wodno-ściekowej. Przeszła pozytywnie 
o c e n ę  i ,  d e c y z j ą   Z a r z ą d u 

Bobrowej, Lisiej i Sarniej. W rezultacie 
powstaną ponad 4 km nowej sieci 
sanitarnej i niemal kilometr sieci 
wodociągowej, przebudowanych 
zostanie 2,5 km sieci wodociągowej. 
Zwiększona zostanie też średnica 
magistrali wodociągowej, co z kolei 
pozwoli na podłączenie nowych 
o d b i o r c ó w .  W  r a m a c h 
dofinansowania przebudowana 
zostanie też stacja uzdatniania wody 
dwukrotn ie  zwiększa jąc  swoja 
wydajność. Zabiegi te usprawnią 
proces dostarczania wody do domów 
mieszkańców, zwiększą niezawodność 
urządzeń i poprawią jakość wody. 
Z tego najbardziej cieszy się Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński, który 
właśnie ten aspekt mocno akcentuje: 
– Dla mieszkańców naszej gminy 
oznacza to jedno: że, po pierwsze, już 
niebawem poprawi się w końcu jakość 
wody, a, po drugie, zwiększy się ilość 
wybudowanej kanalizacji. Co za tym 
idzie, już niedługo poprawi się komfort 
życia – dodaje Burmistrz. 
Czy rzeczywiście niedługo? Wszystko 
na to wskazuje, ponieważ wodno-
kanalizacyjna inwestycja w Choroszczy 
powinna być gotowa do końca 2018 
roku. 
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Województwa, otrzymała – dodajmy: 
n a j w y ż s ze  s p o s ó b  w s z y s t k i c h 
wnioskujących – dofinansowanie 
z RPOWP. Projekt zrealizuje choroski 
Z a k ł a d  E n e r g e t y k i  C i e p l n e j , 
Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja 
opiewa na 28,6 mln zł, a dotacja 
z RPOWP wyniesie 19,3 mln zł. 
Dzięki subwencji,  w Choroszczy 
zostanie rozbudowana oczyszczalnia 
ś c i e k ó w ,  a  t a k ż e  g ł ó w n a 
przepompownia. Leciwy już, bo 19-
letni system wodno-kanalizacyjny 
z a s t ą p i  n o w y  i  n o w o c z e s n y, 
o d p o w i a d a j ą c y  ws p ó ł c ze s ny m 
potrzebom mieszkańców i środowiska. 
Nowe urządzenia poprawią sprawność 
i funkcjonalność oczyszczalni, pozwolą 
też na oszczędności w użytkowaniu 
sieci oraz usprawnią gospodarkę 
nieczystościami. Dzięki temu gmina 
Choroszcz wejdzie w XXI, a nawet 
w XXII wiek; będzie bardziej sprzyjała 
przyrodzie, a to oznacza, że zyskają na 
tym również mieszkańcy. 
To jednak nie wszystko. W ramach 
dotac j i  w Choroszczy  zostan ie  
p r z e b u d o w a n a  s i e ć  w o d n o -
kanalizacyjna w dziewięciu ulicach: H. 
S ienkiewicza,  J .K .  Branick iego, 
N a r w i a ń s k i e j ,  R y b a c k i e j ,  A . 
M i c k i e w i c za ,  F.  Ka r p i ń s k i e g o, 

Skuteczność Choroszczy doceniona!

przewodnik
imprez
na str. 5-9
finał 24 o 16:00
na stadionie
zapraszamy! wygraj rower! więcej na stronie 8
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 przy czym wniosek w postaci elektronicznej powinien być 
opatrzony  bezp iecznym podpisem e lektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.
- Cyfrowy Urząd – . cu.wrotapodlasia.pl z opisem usługi
Pamiętajmy, że jeśli wniosek składamy w jednym urzędzie, nowy 
dowód osobisty odbieramy osobiście dokładnie w tym urzędzie,  
w którym złożyliśmy wniosek. 
Dowód osobisty jest wydawany nieodpłatnie, w ciągu 30 dni od 
daty złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach termin wydania dowodu może być dłuższy lub 
krótszy; ale o to, zapytajmy  pracownika Referatu Spraw 
Obywatelskich. 
 
Jak wyrobić dowód dziecku? 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dziecka, składa jeden 
rodzic, opiekun prawny lub kurator. Dziecko, które ukończyło 5. 
rok życia musi być obecne przy składaniu wniosku. Do wniosku 
potrzebna będzie również aktualna fotografia dziecka (podobnie 
jak w wypadku osób dorosłych: wykonana od przodu – w pozycji 
frontalnej, o wymiarach 35mmx45mm) oraz nr PESEL. Dowód 
dziecka odbiera rodzic, który wnioskował o wyrobienie 
dokumentu; rodzic powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty.
W gminie Choroszcz, wniosek o wydanie dowodu osobistego 
można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w 
pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. w pon.: w godz. 7.30-
18.00 oraz wt.-pt.: w godz. 7.30-15.30.
Serdecznie zapraszamy!
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Z Grupą Zakupową będzie łatwiej i taniej. Także w Choroszczy
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 
zrzeszające ościenne gminy położone wokół miasta i gminy 
Białystok, utworzyło Grupę Zakupową i 18 maja br. podpisało 
międzygminne porozumienie na wspólny zakup oraz 
dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. 
To debiut, ale plany są dalekosiężne. 
Grupa Zakupowa BOF jest pierwszą tego typu inicjatywą w 
województwie podlaskim. Obejmuje dziesięć samorządów: 
Białystok, Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, 
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelną, Wasilków i 
Zabłudów. W ramach Grupy Zakupowej gminy – członkowie BOF, 
już nie pojedynczo, ale jako jeden wspólny organizm, będą 
nabywać potrzebne surowce i dobra. W najbliższym czasie 
planowany jest wspólny zakup energii elektrycznej. Obecnie, jako 
duży gracz, Grupa Zakupowa ma większą siłę przetargową i szansę 
negocjacji cen, zarówno samej energii, jak i jej dystrybucji. A to z 
pewnością przyczyni się do obniżenia kosztów codziennego 
funkcjonowania mieszkańców. Całe BOF potrzebuje dziś 103 mln 
kilowatogodzin energii, jeśli zorganizowany zostanie jeden 
przetarg i uda się zaoszczędzić, nawet najmniejszą kwotę, dla 
wszystkich oznacza to znaczne oszczędności.
Cieszę się, że gmina Choroszcz może wziąć udział w takiej 
inicjatywie – przyznaje burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, 
który także, jako reprezentant gminy, uczestniczył w uroczystym 
podpisaniu porozumienia. To dobry i potrzebny pomysł – dodaje. 
Jako włodarz gminy, życzyłbym sobie, aby takie inicjatywy 

pojawiały się u nas jak najczęściej. Jest na to szansa, ponieważ 
Grupa Zakupowa BOF planuje kolejne wspólne zakupy kolejnych 
usług. W wypadku energii elektrycznej, w III kwartale br. 
planowane jest ogłoszone zamówienie, zaś w IV kwartale – 
rozstrzygnięcie przetargu. Oznacza to, że nowe stawki za energię 
elektryczną na obszarze BOF obowiązywałyby już od 1 stycznia 
2018 r.
Stowarzyszenie BOF pośredniczy w zadaniach związanych z 
realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wdrażaniem 
Strategii Z IT BOF. Wspólny zakup i dystrybucja energii 
elektrycznej to przykład partnerskiej współpracy między 
samorządami. Współpracy, która pozwala także na wypracowanie 
oszczędności. Dla wszystkich. 
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Dowód osobisty...

Choroscy strażacy w tym roku także otrzymają wsparcie

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 23 maja uczestniczył w 
uroczystym podpisaniu umowy z Zarządem Województwa 
Podlaskiego na zakup sprzętu pożarniczego. Nie jest to jednak 
jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć strażacy-ochotnicy z 
terenu gminy Choroszcz.

Fundusze pochodzące z kasy Zarządu Województwa Podlaskiego 
to łączna kwota ok. 400 tys. zł. Podzielona na ponad 100 
samorządów, które wnioskowały o wsparcie, nie daje zawrotnych 
sum. Gmina Choroszcz, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z 
Urzędu Marszałkowskiego w 2017 roku otrzymała 3 tys. zł. Mimo 
to – Choć nie są to duże pieniądze, doceniamy je – przyznaje 
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który, wspólnie z 
włodarzami innych jednostek samorządowych, uczestniczył w 
pierwszej transzy podpisaniu umów na dotacje. Każde wsparcie – 
dodaje Burmistrz – pozwala na uzupełnienie ogólnych wydatków, 
jakie przeznaczamy na doposażenie w sprzęt naszych strażaków-
ochotników. 

Gmina Choroszcz, jak co roku, także i w bieżącym czasie pozyskuje 
ze źródeł zewnętrznych oraz wydatkuje z własnego budżetu środki 
na rzecz miejscowych jednostek OSP. W tym momencie do 
wydania na cele ratowniczo-pożarnicze w gminie Choroszcz czeka 
prawie 164 tys. zł: 
- niemal 19 tys. zł w trafi do jednostek OSP w Choroszczy, Złotorii i 
Klepaczach w ramach zadania pn. Doposażenie  w przenośny 
miernik gazów – detektor oraz zapasowe butle kompozytowe do 

aparatów ochrony układu oddechowego – dotowanych przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku – w kwocie ponad 11,2 tys. zł, oraz Gminę Choroszcz 
– w kwocie 7,5 tys. zł;

- 120 tys. zł zostanie przeznaczone na Karosację samochodu 
ratowniczo-gaśniczego w OSP Pańki. Koszt modernizacji 
samochodu pożarniczego pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – w wielkości 50 
tys. zł, Starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz Gmina Choroszcz 
– po 35 tys. zł;

- niemal 23 tys. zł otrzymają OSP Choroszcz, Złotoria, Pańki, 
Barszczewo i Żółtki w ramach Profesjonalizacji Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz. Koszt 
zadania, w kwocie ponad 13 tys. zł, dofinansuje Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku, a także – w wysokości niemal 9 tys. zł – gmina 
Choroszcz.

Przeznaczone łącznie 164 tys. zł na rzecz jednostek OSP w gminie 
Choroszcz to kwota zacna. Z pewnością pozwoli ona na 
doposażenie i modernizację lokalnych OSP, również w bieżącym 
roku. Dbanie o sprawność służb, które niosą bezpośrednią pomoc 
mieszkańcom – ich życiu i mieniu, nie budzi niczyich wątpliwości. 
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Gmina Choroszcz już od czerwca br. wdraża na swoim terenie 
Program Profilaktyczny „OSTEOSTOP”. Są to bezpłatne, 
przesiewowe badania densytometryczne. Zapraszamy!
Program „OSTEOSTOP” skierowany jest do mieszkańców gminy 
Choroszcz, szczególnie zagrożonych wystąpieniem osteoporozy. 
W ramach programu, zostaną wykonane bezpłatne, 
przesiewowe badania densytometryczne. Koszt badań w całości 
pokrywa samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie 
ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją Programu, 
natomiast zdobędą wiedzę o swojej kondycji zdrowotnej oraz 
uzyskają niezbędne informacje i porady.
Najbliższy termin badań to 24.062017r., w godz. 12.00-19.00. 
Miejsce: parking przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu w Choroszczy. 
Warto z tej okazji skorzystać – o przyjęciu na badania decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapraszamy! 
Program powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w 
Choroszczy z Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy 
Jarosław Lewikowski, którego specjaliści przeprowadzają 
badania przesiewowe w terenie.
Gmina Choroszcz realizuje ww. program zdrowotny na mocy 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2016 r. poz. 446 ze zm.).
Więcej informacji można uzyskać konstatując się z:
Centrum Diagnostyki Osteoporozy  tel. 48 605 560 160
Urząd Miejski w Choroszczy tel. 85 713 22 00.
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OSTEOSTOP - sprawdź stan swoich kości!



GMINA   KULTURA   KOMUNIKATY  „Gazeta w Choroszczy”   nr 164  gazeta.choroszcz.pl  3   

niedziela 7 maja 9:00-13:00
Błonia JP II, Choroszcz

niedziela 4 czerwca 9:00-13:00
Błonia JP II, Choroszcz
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TARCICA
SZALÓWKA
WIĘŹBA DACHOWA
BALE
TRANSPORT TARCICY

TATRAK-SOKOŁDA
gm. Supraśl
tel. 85-71-83-451
tel. kom. 502 629 023
502 629 024

Więcej o programie przeczytasz na kultura.choroszcz.pl
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Wbrew kreowanym powszechnym opiniom, 
zarzucającym władzom Spółdzielni pozba-
wiania członków możliwości wpływu na 
działalność Spółdzielni, w tym na zakres prac 
wykonywanych w budynkach mieszkalnych, 
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podkreśla, 
że głosy mieszkańców wyrażane są uchwałami 
Rady Nadzorczej, która to podejmuje istotne 
decyzje w formie planów gospodarczych wraz 
z planami remontowo -  inwestycyjnymi na 
każdy rok obrachunkowy. Decyzje te dotyczą 
zakresu  wykonywania konkretnych prac 
oraz ustalania wysokości  stawek opłat 
eksploatacyjnych.

Należy przy tym podkreślić, iż Rada Nadzorcza 
i Zarząd Spółdzielni, podejmując określone 
decyzje gospodarcze analizuje aktualną sytuację 
ekonomiczno-finansową Spółdzielni oraz 
wielkość zgromadzonych środków na funduszu 
remontowym poszczególnych nieruchomości, 
uwzględniając przy tym warunki  spłaty 
zaciągniętego kredytu na termomodernizację 
budynków, którego ostateczna spłata przypada 
na 2018 r.

Niemniej należy zauważyć, że w ostatnim okresie 
wykonano wiele prac remontowych, pole-

 gających miedzy innymi na wymianie ciągów 
pieszych przy ul. Słowackiego 2 oraz przy 
ul. Powstania Styczniowego 24 , oraz wykonaniu 
ł ą c z n i e  3 0  m i e j s c  p o s t o j o w y c h  p r z y 
ul. Słowackiego 2 i 6 oraz ul. Powstania 
Styczniowego 6A, poprawieniu oświetlenia 
placów i dojść do budynków, wyremontowaniu 
klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 
przy:  ul .  Jul iusza Słowackiego 2,4,6,8 ; 
ul. Powstania Styczniowego 6A,14,18,24 ; aleja 
Niepodległości 1B, 1C.

Wszystkie te prace na pewno są niewystarczające 
w stosunku do potrzeb mieszkańców, takich jak: 
wykonanie nowych miejsc postojowych, remont 
chodników oraz klatek schodowych. Niemniej 

W ostatnim czasie w Choroszczy powstała nowa jednostka starszoharcerska. Jest to ciekawa świata 
młodzież w wieku gimnazjalnym. Jesteście ciekawi co fajnego robiliśmy?
Ostatni miesiąc był dla nas bardzo pracowity. Nauczyliśmy się przekazywania informacji przez 
radiotelefony, układania ognisk, a także  praktykowaliśmy kuchnię polową.
Nie jesteśmy jedyną jednostką harcerską działającą w Choroszczy!
Są tu też harcerze z Solum i zuchy ze Skarbów Ziemi, które zarażają nas wszystkich swoim uśmiechem. 
We wrześniu zapraszamy na zbiórki  wszystkich, którzy chcą przeżyć niesamowitą przygodę.

Aneta Ambroziak

Spółdzielnia przewiduje ich wykonanie w miarę 
posiadanych środków finansowych, bez 
angażowania Spółdzielni i jej mieszkańców 
w nowe środki kredytowe.

W najbliższym okresie Spółdzielnia zmuszona 
jest zaangażować poważne środki finansowe na 
poprawę błędów technologicznych powstałych 
podczas wykonywania prac budowlanych 
w procesie wznoszenia budynku przy ul. 
Powstania Styczniowego 20A, oraz alokować 
środki w wymianę bądź naprawę poszycia 
dachowego na budynkach mieszkalnych, których  
stan techniczny jest alarmujący.

W najbliższych założeniach Rady Nadzorczej 
planowane są dalsze prace remontowe klatek 
schodowych z wykorzystaniem wykonawców 
którzy realizowali powyższe zadania, lecz termin 
ich wykonania oraz ceny uzależnione są od pory 
roku, gdyż  w okresie letnim większość 
wykonawców angażuje moce przerobowe 
w prace zewnętrzne.

Nie sposób w tym miejscu pominąć bardzo 
dobrej współpracy z Burmistrzem Choroszczy, 
którego zamierzenia i plany korelują z planami 
Spółdzielni w sprawie uporządkowania spraw 
własności widniejących w księgach wieczystych 
oraz granic nieruchomości, które w rze-
czywistości są władane przez Spółdzielnię lub 
przez Gminę Choroszcz, a także inicjatyw 
wspierających Spółdzielnię w tworzeniu małej 
architektury takiej jak place zabaw. 

Rada i Zarząd Spółdzielni zapraszają wszystkich 
członków spółdzielni na coroczne Walne 
Zgromadzenia Członków,  na których to 
powyższe organa udzielą wyczerpujących 
i wiarygodnych informacji o stanie Spółdzielni, 
na podstawie których każdy członek ma 
możliwość wpływania na kształt działalności 
Spółdzielni.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni

Dobry kierunek

W ramach działania „Instalacja kultury” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
2017 Narodowego Centrum Kultury powstał raport z diagnozy potrzeb i potencjałów 
kulturalnych mieszkańców gminy Choroszcz. Jego autorką jest Katarzyna Łotowska z Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Białymstoku.

Z dokumentu wynika, że Centrum Kultury ma bardzo bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i 
sportowych.
Do najważniejszych należą: Jarmark Dominikański, Dzień Ogórka w Kruszewie oraz Dni Choroszczy, a 
liczba organizowanych przez Centrum wydarzeń stale rośnie. Chęć współpracy z mieszkańcami, jaką 
wykazuje Centrum, powinna być oparta na współpracy. Potencjał kulturowy gminy jest bardzo duży, 
a opiera się przede wszystkim na naturze i historii.
Z rekomedacji wynika, że Centrum powinno szukać nowych kanałów informacyjnych o imprezach. 
Może podejmowac też nowe funkcje uruchamiając, na przykład, kino studyjne. Jednak do 
rozszerzenia działalności potrzebne jest doposażenie instytucji. Dużym potencjałem są świetlice 
wiejskie, gdzie animator kultury mógłby prowadzić zajęcia z mieszkańcami.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia diagnozy: Burmistrzowi 
Choroszczy i pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy, sołtysom, radnym Rady Miejskiej i 
wszystkim, którzy włączyli się w diagnozę. Podziękowania kierujemy w stronę Zespołu Szkół w 
Choroszczy – pani dyrektor Danucie Małyszko oraz pani Annie Kozłowskiej i gimnazjalistom, którzy 
wzięli udział w spacerze diagnostycznym. Dziękujemy wolontariuszom, którzy włączyli się w akcję. 
Cały rapotr dostępny jest na stronie M-GCKiS w zakładce Dom Kultury+.

Karolina Gołębiewska

Czuwaj!

Zapisy na II turnus zajęć letnich w M-GCKiS
28 lipca od 9:00 pod nrem tel. 725 357 788. 
Zajęcia odbędą się w dniach 21-25 sierpnia. Koszt 200 zł.

Instalacja kultury: 
Raport z diagnozy potrzeb 
kulturalnych gminy Choroszcz
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INAUGURACJA DNI CHOROSZCZY 

„Kobiety Branickiego” – wykład Waldemara Barszczewskiego 
21 czerwca, 19:00
Muzeum Wnętrz Pałacowych

mgr Waldemar Barszczewski – choroszczanin prawie od urodzenia, urodził się co prawda w Białymstoku ale 
ochrzczony został w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy. Związany z Choroszczy, nie tylko 
przez mieszkającą w niej rodzinę ale i przez miejsce pracy. Od 37 laty pracuje w szpitalu psychiatrycznym. 
Absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Doktorant na wydziale Historyczno-Socjologicznym tegoż 
Uniwersytetu. Publikował w „Studiach Podlaskich”, w pokonferencyjnej monografii „Polityka i politycy w prasie XX 
i XXI w.” oraz w „Gazecie w Choroszczy”. Historią zajmuje się od dawna, od kiedy pamięta. Zainteresowania 
badawcze: historia XIX w., historia medycyny, historia regionalna. Najchętniej wypoczywa w górach i na wsi 
podlaskiej.

Miasto z historią. Spacer historyczny po mieście Choroszczy
21 czerwca, 20:00
Wyruszamy spod Muzeum Wnętrz Pałacowych
Centrum Kultury i Sportu wraz z Fundacją Pole Kultury i Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku 
serdecznie zapraszają na spacer wieczorową porą z historią miasteczka w roli głównej. Zapraszamy do udziału. Na 
uczestników czekają upominki o tematyce historycznej!

Choroszcz z lotu ptaka – wystawa plenerowa
22 czerwca, 18:00
plac przed Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
Niezwykłe ujęcia Choroszczy z lotu ptaka. Na wystawie znajdą się zdjęcia wykonane nad naszym miastem oraz 
okolicą. Piękne krajobrazy, chmury i zieleń sprawiają, że fotografie ukazują w wyjątkowy sposób całe bogactwo i 
różnorodność naszej gminy. Warto przyjrzeć się tym malowniczym obrazom i może odnaleźć na nich siebie. Zbiór 
fotografii tworzy opowieść o mieście, które wciąż się zmienia i przeistacza. Jest to także niesamowity cykl o 
spełnianiu marzeń i bujaniu w obłokach, a efekty tego możemy podziwiać na wystawie, na którą składają się 
wielkoformatowe fotografie.
Autor zdjęć – Andrzej Talipski urodził się 15 sierpnia 1981 roku w Białymstoku, mieszkaniec wsi Żółtki. Od dziecka 
związany z gminą Choroszcz. Ukończył Politechnikę Białostocką na wydziale mechanicznym, zawodowo zajmuje 
się motocyklami. W wolnej chwili motocyklista, rowerzysta, kajakarz, paralotniarz. Swoje liczne pasje łączy 
fotografując świat z różnych perspektyw, czego efektem są niezwykłe z zdjęcia z wody, lądu i powietrza.

Spotkanie z Jackiem Fedorowiczem
22 czerwca, 18:30
plac przed Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Jacek Fedorowicz – urodzony w 1937 r. w Gdyni. Satyryk i aktor. Ukończył Wydział Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. Był jednym z założycieli gdańskiego, studenckiego teatru Bim-Bom. Współpracował z 
gdańskim radiem jako autor i aktor, zaś jako autor i rysownik-karykaturzysta z prasą w całym kraju (m.in. Dookoła 
świata, Po prostu, Dziennik Bałtycki, Szpilki, ITD). Współtworzył telewizyjne programy rozrywkowe „Poznajmy 
się”, „Małżeństwo doskonałe”, „Kariera i Runda”. Występował na estradzie m. in. w Teatrze Wagabunda.

W stanie wojennym tworzył audycje rozprowadzane na kasetach w tzw. drugim obiegu (emitowało je także Radio 
Wolna Europa). Jest autorem satyrycznego program „Dziennik Telewizyjny”, emitowanego w TVP.
Od roku 1999 publikuje cotygodniowe felietony satyryczne w dodatku kulturalnym Gazety Wyborczej. Zagrał w 
takich filmach, jak m.in. „Do widzenia do jutra”, „Małżeństwo z rozsądku”, „Polowanie na muchy”, „Kochajmy 
Syrenki”, „Nie ma róży bez ognia”. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień – m. in. Nagrody Kisiela za 1994 w 
kategorii publicystyki.

W 2007 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 r. z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
odebrał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Ar�s. Autor takich publikacji jak: Porady estradowca dla kolegów 
dramatycznych (WAF, 1974) , W zasadzie tak (1975), W zasadzie ciąg dalszy (KAW, 1978), 60 minut na godzinę 
(Wydawnictwo RTV, 1980), Felietony i dialogi (Kontakt), Dziełka wybrane (1988), Wielka encyklopedia 
kapitalizmu (Centrum im. Adama Smitha, 1997),

PasTVisko (Wydawnictwo Literackie, 2007), JA jako wykopalisko (Świat Książki, 2011), Będąc kolegą kierownikiem 
(Świat Książki, 2015), Święte krowy na kółkach (Wielka Litera, 2017).

510 portretów choroszczan na 510 lat Choroszczy
23 czerwca, 19:00
plac przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy

510 – lecie nadania praw miejskich miastu Choroszcz przypada w 2017 roku. Tę rocznicę chcemy uczcić podczas 
tegorocznych Dni Choroszczy instalacją plenerową „Choroszcz.510ʺ.

Mieszkańcy Choroszczy mają wielki powód do dumy. Dlatego każdy, kto utożsamia się z Choroszczą został 
zaproszony do wzięcia udziału w akcji „Choroszcz.510ʺ. Od początku czerwca choroszczanom były wykonywane 
portrety, które wypełniły przestrzenne cyfry „510”, przypominające o zacnej rocznicy nadania praw miejskich. 
Instalacja to symbol międzypokoleniowego jednoczenia się z przeszłością miasta, będąc w teraźniejszości, ale 
patrząc w przyszłość. Każdy, kto zechciał upamiętnić wydarzenie i przekazał nam portret, otrzymał lusterko 
ufundowane przez Burmistrza Choroszczy.
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Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy z ogromną przyjemnością ogłasza, iż jest 
tegorocznym regionalnym liderem, organizowanego 
już po praz piąty, przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Teatr 
Pinokio w Łodzi, programu Lato w teatrze, 
finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Realizowany projekt nosi 
nazwę „Pippi Pończoszanka”.

Lato w teatrze to projekt społeczny, którego celem jest 
docieranie do miejsc pozbawionych łatwego dostępu 
do wydarzeń ku l tura lnych,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem sztuki dla dzieci. Rokrocznie, ze 
spektaklem granym w namiocie cyrkowym i 
działaniami edukacyjnymi, odwiedzamy wiele 
miejscowości z całej Polski, nawiązując współpracę z 
lokalnymi ośrodkami kultury.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu nawiązało 
współpracę z ośrodkiem w Tykocinie i Turośni 
Kościelnej.
Powstała w ten sposób sieć ośrodków, wspólnie 
realizuje projekt w danym regionie. Sieci ośrodków 
wspólnie organizują wakacyjne przyjazdy namiotu 
cyrkowego do każdej z miejscowości. Na tę część 
składają się: spektakl prezentowany w namiocie 
cyrkowym, parada, koncert oraz warsztaty dla dzieci. 
Pobyt namiotu w miejscowości trwa dwa dni. Szykuje 
się moc atrakcji dla dzieci i młodzieży. Szczegóły 
programu i terminy prezentowanych spektakli 
i warsztatów będziemy podawać na bieżąco na naszej 
stronie i fanpagu.

M-GCKiS
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Agroturystyka „Jeroniczówka” zaprasza na „III Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 
Jeroniczówki”, który zostanie rozegrany w sobotę 24 czerwca na terenie Agroturystyki 
Jeroniczówka – Jeroniki 10. 

Do udziału zapraszamy drużyny dwuosobowe bez względu na płeć. Mogą startować 
drużyny męskie, damskie lub mieszane. Początek turnieju o godz. 11 – zapisy odbędą się 
bezpośrednio przed turniejem od godz. 10:30. Na miejscu będzie muzyka, grill i napoje 
chłodzące. Kontakt w sprawie turnieju z Krzysztofek Hryniewickim pod numerem tel 668 
225 444.

W środę 21 czerwca na Stadionie Miejskim w Choroszczy dojdzie do wyjątkowego wydarzenia 
sportowego. W roku 2017 obchodzimy 70-lecie piłki nożnej w Choroszczy i z tej okazji odbędzie się 
„RETRO” Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Choroszczy. Zagrają w nim systemem „każdy z 
każdym” drużyny które zapoczątkowały tworzenie się piłki nożnej w Choroszczy: Związkowiec-Unia 
Choroszcz, LZS Gryf Choroszcz i Narew Żółtki. Kto się wcieli w te historyczne drużyny? Przekonacie się 
w środę 21 czerwca – początek meczów o godz. 18:00. Na stadionie będą także obecni byli piłkarze 
tych drużyn – zapraszamy na piłkarskie święto!!!

W piątek 23 czerwca III edycja Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Choroszczy, które 
organizowane są przez  Stowarzyszenie Pamieć i Tożsamość „Skała” i Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu. W turnieju będzie jedna kategoria, strzelać będzie można jedynie z postawy 
„stojącej”. 
Turniej rozpocznie się na strzelnicy znajdującej się w Zespole Szkół w Choroszczy o godzinie 17:00 
– zapisy odbędą się na miejscu przed jego rozpoczęciem (od godz. 16:30). 

Parafiada to amatorskie rozgrywki w piłce nożnej organizowane przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół w Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy. 

Tegoroczny turniej odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 17:00 na choroszczańskim orliku.

Zapraszamy do grania, zapraszamy do kibicowania! 

Dobre emocje gwarantowane!

„RETRO” Turniej Piłki Nożnej III Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Choroszczy

XIV Parafiada w Choroszczy
na murawie orlika

KONCERT FINAŁOWY 
XXXVI DNI CHOROSZCZY
24 czerwca, od godz. 16:00
Stadion Miejski w Choroszczy

Koncert finałowy, podczas którego wystąpią:
Zespół Sajz – powstał w 2016 roku. Formacja składa się z dwóch osób: Michała Borowika i Szymona 
Piekutowskiego, którzy sami piszą i aranżują swoje piosenki. Występowali już w takich klubach jak: 
Black Diamond czy Klub Gwint.
Zespół For� – powstał w 2002 roku pod nazwą Forte, jednak w 2003 zmieniono nazwę na For�. 
Formacja składa się z pięciu osób.
Adam Chrola – koncertuje od 1999 roku, w 2009 powstała płyta piosenkarza, zawierająca 
największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, zespół AdamBand koncertuje w całej Polsce i zagranicą.
MAXX DANCE – grupa została założona we wrześniu 2007. Trzon zespołu tworzy Dariusz 
Trochimczuk „DJ DARIO” i Bartosz Kulesza. Współtworzyli zespół Mega Dance, z którym wydali trzy 
płyty i nagrali takie hity jak: Ewa odeszła, W dyskotece.

Ponadto w trakcie koncertu będzie możliwość wzięcia udziału w konkursach z cennymi 
nagrodami, dmuchane budowle dla dzieci, pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej i przemówienie 
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego.

ZAPRASZAMY!
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10 kwietnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się 
konkurs piosenki przedszkolaków. Były to eliminacje środowiskowe XXV Fes�walu Piosenki 
„Mama, tata i ja” zorganizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy wraz z Przedszkolem Samorządowym i Biblioteką Publiczną w Choroszczy. Konkurs 
prowadziła pani Dorota Sawicka. 

Jury w składzie: Elżbieta Wróblewska – kierownik biblioteki, Adam Kamieński – redaktor naczelny 
„Gazety Choroszczy” oraz Krystyna Kosior – pracownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w 
Choroszczy, dokonało oceny.
W konkursie udział wzięło 12 dzieci z przedszkola, dzieci młodsze 3-4 letnie oraz starsze 5-6 letnie. 
Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Arciszewska śpiewająca piosenkę „Abrakadabra”. Drugie 
miejsce zdobył Stanisław Bogdan z piosenką „Przedszkole drugi dom”. Trzecie miejsce otrzymał 
Fabian Wierzbicki śpiewający piosenkę „Bajki”. Wyróżnienie otrzymała Emilia Szyszko za piosenkę 
„Wiosna w ogrodzie”. 
W dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 nagrodzone dzieci wezmą udział w Eliminacjach 
Powiatowych XXV Fes�walu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Wiejskim Domu Kultury 
w Pogorzałkach. 
Gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki za naszych laureatów, którzy przechodzą do kolejnego 
etapu konkursu.

Elżbieta Wróblewska
fot. O.SzG/M -GCKiS

W sobotę 13 maja w Pracowni Sztuk Wizualnych odbyły się warsztaty plastyczne pt. Wielki Bal u 
Hetmanowej.
Uczestnicy wykorzystując takie materiały jak: piach, gazety, bibułę, druty, farby próbowali wcielić 
się w rolę architektów Klemensa i zaprojektować swój własny pałac z całym założeniem 
ogrodowym, niczym francuscy artyści z okresu baroku. Młodzi ludzie dowiedzieli się również kim 
była Izabela i Klemens Braniccy i jak ważny wpływ wywarli nie tylko w Białymstoku, ale również w 
Choroszczy. Ponadto, mogli zobaczyć jak wyglądał typowy strój z tamtej epoki oraz jak swój wolny 
czas spędzał Hetman wraz swoja małżonką. Na zakończenie warsztatów, każdy uczestnik mógł 
zabrać ze sobą makietę i pokazać najbliższym swoją autorską wizję założeń pałacowo- ogrodowych.

Drugiego maja, w Dzień Flagi RP, w przeddzień święta NMP Królowej Polski i 226-tej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w choroszczańskim kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. 
Szczepana Męczennika odbył się już IX Fes�wal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Wystąpiły: 
Chór Kameralny pod dyr. Małgorzaty Olechno oraz Schola Gregoriana Sanc� Dominici pod 
kierunkiem Łukasza Olechno. Fes�wal zorganizowały Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy.

Zgodnie z tradycją ostatnich siedmiu lat obok pieśni uczestnicy usłyszeli piękne recytacje w 
wykonaniu zwycięzców konkursu „Słowo o Polsce. Choroskie wersy”. Wystąpili: Oliwier Kuć, Julia 
Dąbrowska, Piotr Wrona, Julian Sakowicz, Dawid Dziejma i Rozalia Gaweł. Na zakończenie fes�walu 
z pobudki serca z wierszem z lat młodości wystąpiła Regina Krysiewicz, dostarczając wielkich 
wzruszeń całej publiczności.
Jako pierwszy śpiewał Chór Kameralny, który powstał w styczniu 2010 roku. Śpiewają w nim 
mieszkańcy Choroszczy i okolic, pasjonaci muzyki chóralnej. Dyrygentem chóru jest Małgorzata 
Olechno. W repertuarze znajdują się wielogłosowe utwory sakralne i świeckie kompozytorów 
różnych epok, pieśni patriotyczne oraz kolędy. Chór chętnie koncertuje, staraniem M-GCKiS w 
grudniu ubiegłego roku ukazała się bestsellerowa płyta kolęd, a w 2015 na IV edycja 
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska Nie Zginęła” w Mońkach 
chór zdobył I miejsce.
Schola Gregoriana Sanc� Dominici – druga z grup będących gwiazdami tegorocznego fes�walu – 
powstała we wrześniu 2012 roku przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w 
Choroszczy. Założycielem i prowadzącym jest Łukasz Olechno – organista choroskiej parafii. W skład 
scholi gregoriańskiej wchodzi obecnie czternastu kantorów. W repertuarze SGSD oprócz chorału 
gregoriańskiego (starszego niż państwo polskie bo sięgającego VIII-IX wieku) znajdują się również 
dawne pieśni polskie, pieśni patriotyczne, ludowe oraz muzyka wielogłosowa.
Wszyscy występujący otrzymali gorące brawa, a dyrygentom obu chórów Przemysław Waczyński 
dyrektor M-GCKiS w Choroszczy wręczył kwiaty. Na pamiątkę fes�walu oba zespoły wraz 
z recytatorami wykonały wspólne zdjęcie z Robertem Wardzińskim burmistrzem Choroszczy 
i organizatorami fes�walu.
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11.06.2017 (niedziela) o godz. 17.00 w M-GCKiS w Choroszczy odbyła się premiera Teatru 
Szkolnego „Mała Kaczuszka” Publicznego Gimnazjum w Choroszczy. Wystąpili aktorzy:
Hanna Czulewicz
Zuzanna Horba
Karolina Januszewska
Karolina Jeromin
Elżbieta Krysiewicz
Kacper Kulesza
Gabriela Lenczewska
Emilia Łostowska
Milena Pawlukowiec
Natalia Słokotowicz
Julia Sołowiej
Anna Wrona
Reżyseria: Aneta Filipowicz
Spektakl był pięknie zagrany i bardzo wartościowy, dlatego zapraszamy na kolejne występy Teatru 
Mała Kaczuszka!            Red.

Festiwal Piosenki Przedszkolaków
 „MAMA, TATA I JA”

Teatr Mała Kaczuszka i duża sztuka
Premiera „Trędowatego”

Wielki bal u Hetmanowej 
- warsztaty plastyczne

IX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej



W piękną, słoneczną niedzielę 4 czerwca w 
Choroszczy na Błoniach Jana Pawła II odbył się 
Eko Dzień Dziecka. Wydarzenie rozpoczęła 
uroczystość wręczenia nagród w konkursie 
„Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”. Z rąk 
Roberta Wardzińskiego burmistrza Choroszczy 
14 rowerów odebrało grono szczęśliwców, 
autorów zwycięskich prac. Najmłodsza piątka 
otrzymała dodatkowo kolorowe i zapewniające 
bezpieczeństwo użytkownikom kaski rowerowe. 
Burmistrz wręczył również pamiątkowe dyplomy 
i zachęcał do udziału w następnych konkursach 
szerzących postawy ekologiczne – konkursie na 
Dni Choroszczy i letnim familijnym konkursie 
filmowym „Ekogag”.
Nagrody i  konkurs zreal izowano dzięki 
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku w ramach projektu „Eko Dzień 
Dziecka” realizowanego przez gminę Choroszcz i 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy.
J u r y,  p o w o ł a n e  p r z e z  P r z e m y s ł a w a 
Waczyńskiego dyrektora M-GCKiS, stanowione 
przez Elżbietę Wróblewską, Annę Kulikowską i 
Tomasza Chomickiego, po wnikliwej ocenie  27 
nadesłanych prac, na których sportretowanych 
została blisko setka zaangażowanych w 
ekoprojekty osób,  jednomyślnie przyznało 
nagrody główne w postaci roweru następującym 
uczestnikom konkursu:
Kategoria przedszkolna (4-6 lat) dziewczynki:
Alina Półkośnik
Amelia Malinowska
Gabriela Kaliszczyk
Kategoria przedszkolna (4-6 lat) chłopcy:
Piotr Krzywicki
Michał Sztabelski
Kate go r i a  sz ko l n a  m ł o d sza  ( 7 - 1 1  l at ) 
dziewczynki:
Gabriela Pogorzelska
Kinga Ramotowska
Maria Wnorowska

tegoroczne Dni Choroszczy – jubileusz 510-lecia 
nadania Choroszczy praw miejskich powstanie 
w i e l k i  n a p i s  u ł o ż o n y  z  5 1 0  z d j ę ć 
przedstawiających choroszczan.
Dużym zainteresowaniem cieszył się spektakl 
„Przygody kropli wody” Teatru Walnego. Los, 
zdawałoby się prozaicznej kropli, potrafił 
zaciekawić szerokie grono młodych widzów 
współuczestniczących w wyzwaniach, jakie 
stwarzał interaktywny spektakl. Warto dodać, 
że stworzone przez Adama Walnego widowisko, 
m o g ł o  g o ś c i ć  w  C h o r o s z c z y  d z i ę k i 
wspomnianemu projektowi „Eko Dzień 
Dziecka” dofinansowanemu przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku i realizowanego przez 
gminę Choroszcz we współpracy z choroskim 
Centrum Kultury i Sportu.
Na pięknym familijnym festynie nie zabrakło 
tradycyjnych przejażdżek bajkową ciuchcią. Z 
atrakcji przygotowanej przez choroszczańską 
parafię rzymskokatol icką pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika a 
nadzorowaną przez strażników Eucharys�i 
skorzystało 300 roześmianych dzieci mogących 
za pośrednictwem niezwykłego wehikułu 
spojrzeć na rodzinne miasteczko z innej 
perspektywy. Zuchom i harcerzom na co dzień 
zaangażowanym w dziesiątki przedsięwzięć i 
pamiętających o tradycjach patriotycznych 
Fundacja Pole Kultury przygotowała grę miejską 
„Szlakiem POW”. Na wszystkich uczestników 
czekały upominki filatelistyczne, a ósemka, 
która najszybciej pokonała trasę i rozwiązała 
zagadkę, wygrała gry planszowe i karciane oraz 
foldery wydane przez IPN.
Magistrat i ośrodek kultury przygotowały dla 
wszystkich łasuchów ponad trzygodzinny dyżur 
wytwórni waty cukrowej. Aby słodycze nie 
odkładały się zbytnio u młodych uczestników 
festynu, na dzieciaki czekało wielkie skakanie na 
trzech barwnych urządzeniach. Było głośno, 
wesoło, radośnie, tłumnie, słonecznie i gorąco.

Z odsieczą prażonym przez czerwcowe słońce 
przybyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

Wiktoria Maciejewska
Kategoria szkolna młodsza (7-11 lat) chłopcy:
Karol Rogowski
Michał Rogowski
Kategor ia  szko lna  starsza  (12-16  lat ) 
dziewczynki:
Magdalena Wiśniewska
Natalia Jabłońska
Kategoria szkolna starsza (12-16 lat) chłopcy:
Bartłomiej Kardasz
Obok wielkiej gali podsumowującej konkurs 
„Dziesięć zasad przyjaciela przyrody” przez cały 
E ko  D z i e ń  D z i e c ka  p r ze d  s c e n ą  b y ł y 
prezentowane zwycięskie prace eksponowane 
n a  d u ż y c h  p l a k a t a c h  f o r m a t u  a 1 
przygotowanych w pracowni graficznej 
Centrum Kultury i Sportu i wydrukowanych w 
profesjonalnej drukarni. Wystawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, a twórcy prac z dumą 
wskazywali na własne ekozasady, dzięki którym 
mogą jeździć nowymi rowerami. kto nie obejrzał 
jeszcze wystawy, może ją zobaczyć do 20 
czerwca w siedzibie Centrum. Zapraszamy!
Kolejnym elementem Eko Dnia Dziecka 
przygotowanym przez gminę i Centrum Kultury 
był konkurs  puszczania baniek mydlanych. 
Każda uczestnicząca osoba, która wypuściła 
przynajmniej jedną bańkę, wygrała jeden z 
pięciu wzorów toreb bawełnianych z wesołym 
obrazkiem i zasadą ochrony przyrody. W sumie 
aż pół tysiąca uczestników festynu wygrało ten 
praktyczny gadżet!
Niebieski namiot z napisem Choroszcz.pl miał 
jeszcze jedną atrakcję: pogotowie fotograficzne 
dla wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w 
projekcie „Choroszcz.510ʺ. Przypomnijmy, na 
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Choroszcz jest jednym z niewielu miast w Polsce, które bierze udział w ogólnopolskim projekcie 
„Muzeum na kółkach” tworzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. 
W październiku 2017 roku Choroszcz odwiedzi wystawa edukacyjna dotycząca żydowskiej 
przeszłości polskich miasteczek. Głównym punktem projektu „Muzeum na kółkach” jest 
przestrzeń wystawiennicza umieszczona w mobilnym module.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy będzie gościć tę ciekawą wystawę 
prezentującą historię i kulturę związaną z żydowskim dziedzictwem, a w wydarzeniach 
towarzyszących będą mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Choroszczy i gminy. Różnorodne 
działania takie jak warsztaty, dyskusje, pokazy filmów prowadzone przez edukatorów muzeum oraz 
lokalnych działaczy  staną się interesującą propozycją zarówno dla młodych, jak i starszych. Celem 
projektu jest szerzenie wiedzy o 1000-letnim współistnieniu kultury polskiej i żydowskiej, a także 
wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących dialogu polsko – żydowskiego i ochrony dziedzictwa 
żydowskiego. 

Każdy podróżnik mógł wybrać czy zwiedza muzea według własnego klucza czy wedle trasy 
przygotowanej przez instruktorów Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. 

Grupy zorganizowane odwiedziły podziemia Pałacu Branickich z oryginalnym hypocaustem z 
XVIII/XIX w., Muzeum Historii Medycyny i Farmacji z licznymi wystawami tematycznymi ukazującymi 
m.in. laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie i dawną aptekę oraz plenerową rekonstrukcję 
medycyny wojskowej. Na trasie choroszczańskich podróżników nie zabrakło zaprzyjaźnionego 
Muzeum Wojska w Białymstoku i Muzeum Podlaskiego oraz zwiedzania gmachu Uniwersytetu w 
Białymstoku – dawnego Domu Par�i – wespół z Instytutem Historii i Nauk Politycznych. Dodatkowo 
część uczestników odwiedziła Muzeum Pamięci Sybiru, Piwnicę Lalek oraz wystawę „Magia radia” w 
Operze i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej 1.
Na zakończenie, po czterech godzinach radosnej wędrówki, grupa szczęśliwie dotarła do Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, współorganizującego przedsięwzięcie, które specjalnie na 
powitanie wędrowców jaśniało wielobarwną iluminacją. Wewnątrz czekał na wszystkich skarb ze 
Złotorii. Wyprawa w Noc Muzeów to jedna z innowacji turystycznych, jakich w tym roku Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przygotuje więcej. Kolejne imprezy już wkrótce!

WJC

Muzeum na kółkach w Choroszczy Wielka wyprawa w Noc Muzeów
 – najlepsza tylko z M-GCKiS!

Eko Dzień Dziecka i gala konkursu „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”   

z Choroszczy. Druhowie instruowali, jak 
skutecznie kierować strumieniem wody, z 
czego z radością korzystała liczna grupa 
choroszczańskich latorośli, by móc jak 
najdłużej korzystać z atrakcji festynu.
Na scenie na Błoniach Jana Pawła II zagościła 
grupa tańca nowoczesnego z choroskiego 
Centrum Kultury i Sportu The best never rest 
pod kierunkiem Julii Kaczorowskiej. Młodzi 
adepci najnowszych tanecznych trendów 
zaprezentowali znakomite wyniki treningów w 
M-GCKiS i zyskali gromkie brawa od licznych 
widzów.
Równie serdecznie jak tancerki i tancerze w 
zielonych bluzach został powitany zespół 
wokalny Rytmy Czasu pod kierunkiem Jerzego 
Tomzika.  Rytmy przygotowały  szereg 
niespodzianek w postaci pięknie brzmiących 
debiutów. Najmłodsi stażem w zespole wespół 
z nieco starszym gronem z powodzeniem 
podbili choroszczańską publikę zasłuchaną w 
polskie standardy jazzu i bluesa. Nic dziwnego, 
że na czas koncertu wyludnił się festynowy plac 
zabaw, a przed sceną do ostatniej piosenki 
zasiadało liczne grono fanów. W końcu to 
śpiewała młodzież będącą nadzieją polskiej 
piosenki!
I tak dobiegł końca Eko Dzień Dziecka, po 
ponad trzech godzinach wielorakich atrakcji, w 
pięknych okolicznościach pogodowych, z 
zabawowym i ekologicznym przesłaniem, na 
znakomicie utrzymanych i przygotowanych do 
tego typu imprez Błoniach Jana Pawał II. 
Imprezę przygotowały połączone siły parafii 
katolickiej, Centrum Kultury, choroskiego 
m a g i s t r a t u  i  O S P  C h o r o s z c z  p r z y 
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku.                                                    

WJC
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h�ps://www.wirtusplus.pl/
biuro@wirtusplus.pl

tel.: 85 6761322
tel.: 856760332

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

h�ps://www.nfz-bialystok.pl/
sekretariat@nfz-bialystok.pl

tel.: 85 745 95 00
fax: 85 745 95 39

Warto wiedzieć:
Mammografia to obrazowa metoda badania 
gruczołu piersiowego z użyciem minimalnej 
dawki promieniowania rentgenowskiego. 
Obecnie jest najbardziej czułym i dokładnym 
badaniem, pozwalającym wykryć ewentualne 
zmiany i odpowiednio wcześnie rozpocząć 
leczenie, pozwalając całkowicie zwalczyć raka 
piersi.
Badanie wykonane w mammobusie w żadnym 
stopniu nie odbiega standardem od badania 
wykonanego w placówce stacjonarnej. Sprzęt 
zainstalowany w mammobusie jest podobnej 
jakości i podlega regularnym, szczegółowym 
kontrolom technicznym, w związku z czym jest w 
pełni bezpieczny i spełnia wszelkie wymagane 
normy.
Badanie w mammobusie jest równoważne z 
b a d a n i e m  w y k o n a n y m  w  j e d n o s t c e 
stacjonarnej.
W  t r a kc i e  k i l k u m i n u t o w e g o  b a d a n i a 
wykonywane są zdjęcia obu piersi, na podstawie 
których specjalista jest w stanie wykryć i 
rozpoznać nawet tzw. zmiany bezobjawowe 
(guzki i inne nieprawidłowości) niewyczuwalne 
przy dotyku.
Badanie  mammograficzne nie  wymaga 
specjalnego przygotowania, jednakże zaleca się, 
aby badanie to przeprowadzać w I fazie cyklu 
miesiączkowego (około 10. dnia cyklu).
Badanie jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia.

Badajmy się i zapobiegajmy chorobom!
UM

Zapraszamy do Choroszczy  wszystk ie 
zainteresowane Panie w wieku 50-69 lat na 
bezpłatne badania mammograficzne. 

Gmina Choroszcz uruchamia na swoim terenie 
program współpracy z przedsiębiorstwem 
WIRTUS Wiesław Nalewajko, którego specjaliści 
przeprowadzają badania przesiewowe w 
terenie, dzięki środkom Podlaskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia.
W ramach programu zainteresowanym Paniom 
w wieku 50-69 lat (pełne roczniki 1948-1967), 
zostaną wykonane całkowicie bezpłatne badania 
mammograficzne. Koszt badań zostanie w 
całości pokryty ze środków Podlaskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia; diagnozowane osoby nie ponoszą 
żadnych kosztów udziału w badaniu, nie muszą 
też przedstawiać skierowania na badanie, 
natomiast dzięki badaniom zdobędą wiedzę o 
swojej kondycji zdrowotnej oraz uzyskają 
niezbędne informacje i porady.
Badania mammograficzne w Choroszczy odbędą 
się 27 lipca 2017 r. w godz. 9.00-17.00 (przerwa 
w godz. 13.00-14.00). Mammobus stanie przy 
budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29.
Na badania wcześniej należy się zarejestrować. 
Rejestracja na badania mammograficzne 
prowadzona jest przez pracowników firmy 
WIRTUS od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00, 
pod numerami tel.: 85 676 03 32 oraz 85 676 13 
22. Do zarejestrowania na badanie niezbędny 
jest nr PESEL pacjentki.
Badania są realizowane przez:Urząd Miejski w 
Choroszczy

ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
www.choroszcz.pl

e-mail: urzad@choroszcz.pl
tel.: 85 713 22 00
fax: 85 719 18 39

WIRTUS Wiesław Nalewajko
ul. Siewna 2

15-183 Białystok

15 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę Nr XXV/250/2017, której celem 
jest dostosowanie przepisów prawa miejscowego do regulacji centralnych, jak również do zaleceń 
pokontrolnych instytucji nadzorujących działanie Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym także 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy. 

W wyniku obowiązków dyktowanych ustawą o gospodarce odpadami, jak również realizując 
zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej (kontrolującej Urząd Miejski w Choroszczy w okresie 
wrzesień-grudzień 2016 roku), Rada Miejska w Choroszczy zobligowana została do tego, by 
dostosować ceny usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Choroszcz do 
wartości rynkowych. Nowe ceny wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. Przedstawia je poniższa 
tabela. Niemniej jednak wyliczone indywidualne stawki każdy z Państwa otrzymał w postaci 
odrębnego pisma.

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCE 
W GMINIE CHOROSZCZ OD 1 LIPCA 2017 ROKU

Każda zmiana cen usług publicznych wzbudza emocje, niemniej jednak dostosowanie naszych 
lokalnych przepisów do regulacji centralnych było koniecznością. Ministerstwo Środowiska 
zobowiązało nas bowiem do zwiększenia poziomu recyklingu odpadów typu: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło – z 20% w 2017 roku, do co najmniej 50% w 2020 roku; zaś dla odpadów 
innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – z obowiązujących w 2017 roku 45% do 
aż 70% w roku 2020. Dążenia państwa w tym zakresie są więc ważkie i aspiracyjne. Ale także 
kosztowne. Nie pozostaje nam nic innego, jak się z nimi zmierzyć.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy są do 
Państwa dyspozycji – pod adresem mailowym:  lub pod nrem tel.: 85 713 22 00 urzad@choroszcz.pl
lub 85 713 22 09. Zapraszam do współpracy.

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński 

Nowe stawki opłat 
za odbiór odpadów komunalnych

Bezpłatna mammografia w Choroszczy

W sobotę 6 maja M-GCKiS po raz pierwszy 
zorganizowało „Bieg Konstytucji”, który obok 
„Biegu Niepodległości” na stałe włączy się do 
choroszczańskiego kalendarza  imprez 
sportowych. W pierwszej edycji wzięło udział 
41 zawodników i zawodniczek. Biegacze mieli 
do przebiegnięcia trasę o długości 10,35 km. 
Start był w Parku Linowym w Jeronikach, 
następnie drogą w kierunku Choroszczy, 
uliczkami na osiedlu Jana Pawła II i z powrotem 
drogą leśną do Jeronik do mety w Agro-
turystyce Jeroniczówka.  

Na starcie było 11 osób z naszej gminy, a także 
z innych miejscowości z naszego regionu i jeden 
zawodnik z Białorusi. Bieg rozpoczęła wystrzałem 
z pistoletu Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Choroszczy Beata Jeżersy i punktualnie o 
godzinie 12 zawodniczki i zawodnicy ruszyli na 
trasę biegu. Pogoda na sobotę trafiła się idealna, 
było słonecznie, a na termometrach około 25 
stopni. Po pierwszym okrążeniu wśród Panów 
prowadził Daniel Bochenko, a wśród Pań Emilia 
Brzozowska. 
Bieg ukończyli prawie wszyscy startujący 
w zawodach (jeden zawodnik zrezygnował z 
biegu po pierwszym okrążeniu) i każdy z nich tuż 
po przekroczeniu mety otrzymał pamiątkowy 
medal .  W ogólnej  k lasyfikacj i  damskiej 
zwyciężyła Magdalena Stasiewicz (2 miejsce po 1. 
okrążeniu), a wśród panów najlepszy okazał się 
Sierhei Yakuzek z Białorusi (także 2 miejsce po 1. 
okrążeniu). W klasyfikacji gminnej wśród pań 
najlepsza była Katarzyna Łotowska, a wśród 
panów Grzegorz Mikulski. Dodatkowa nagroda 
od Lambady Choroszcz dla naj lepszego 
zawodnika Piłkarskiej Ligi Gminnej trafiła w ręce 
Filipa Roszkowskiego z drużyny LZS Choroszcz. 

Pełna klasyfikacja znajduje się na stronie 
gazeta.choroszcz.pl, a duża fotorelacja z biegu 
na facebooku M-GCKiS.
W ceremonii wręczenia statuetek i nagród wzięli 
udział Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Choroszczy Beata Jeżerys, a także sponsorzy 
naszego biegu: Monika Gejdel z firmy DB 
Schenker, Krzysztof Hryniewicki (Agroturystyka 
Jeroniczówka) i Marcin Kościukiewicz (Park 
Linowy Jeroniki).
Dziękujemy w tym miejscu sponsorom Biegu 
Konstytucji: Burmistrzowi Choroszczy za 
patronat i zafundowanie nagród rzeczowych dla 
najlepszych zawodników, firmie DB Schenker za 
wsparcie finansowe i pomoc wolontariuszy 
podczas biegu, gospodarzom obiektów startu i 
mety:  Parku L inowemu w Jeronikach i 
Agroturystyce Jeroniczówka za udostępnienie 
miejsca i ufundowanie nagród, klubowi 
PowerSquash Białystok za przekazanie bonów 
na grę w squasha dla każdego zawodnika, a także 
Stowarzyszeniu Lambada Choroszcz za 
ufundowanie nagród w kategorii „piłkarskiej”.

Gorące podziękowania należą się także dyrekcji 
i pracownikom kuchni szpitala w Choroszczy za 
przygotowanie pysznej gorącej grochówki, którą 
po sportowym wysiłku mogli się posilić wszyscy 
biegacze. Nieodzowna była także pomoc 
Wojciecha Mojsaka z Fundacji Miasto Be, 
którego pomoc w przygotowaniu trasy, a także 
rola pilota dla biegaczy była nieoceniona. 
Za zabezpieczenie biegu dziękujemy Policjantom 
z  Ko m e n d y  M i e j s k i e j  w  B i a ł y m st o ku . 
Nieodzowne było ponadto wsparcie pracow-
ników M-GCKiS, a także Urzędu Miejskiego. 
Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim zaangażo-
wanym w organizację naszego biegu. Mamy 
nadzieję, że wszyscy zawodnicy wrócil i 
do domów zadowoleni!
Kobiety (open):
1. Magdalena Stasiewicz (Białystok)
2. Emilia Brzozowska (Olsztyn)
3. Katarzyna Białokozowicz (Supraśl)
Mężczyźni (open):
1. Siarhei Yakuzek (Białoruś)
2. Daniel Bochenko (Brzozowa)
3. Sebas�an Palecki (Białystok)
Kobiety (z Gminy Choroszcz):
1. Katarzyna Łotowska (Dzikie)
2. Monika Wierciszewska (Choroszcz)
3. Kinga Siemieniuk (Barszczewo)
Mężczyźni (z Gminy Choroszcz):
1. Grzegorz Mikulski (Choroszcz)
2. Yury Krupitsa (Choroszcz)
3. Arkadiusz Ramotowski (Choroszcz)
Klasyfikacja Piłkarzy Ligi Gminnej:
1. Filip Roszkowski – LZS Choroszcz
2. Łukasz Zawistowski – Narew Żółtki

WJ, fot. Anna Kulikowska

Pierwszy Bieg Konstytucji
za nami! 

Sezon w Podlaskim Związku Piłki Nożnej zbliża 
się do końca. Rozgrywki seniorskie  czeka 
reorganizacja, tylko 7 drużyn utrzyma się 
w Lidze Okręgowej. Narew Choroszcz w 
rundzie wiosennej rozegrała 11 meczów, z 
czego  wygrała 3, 2 zremisowała, a 6 przegrała. 
Narew nie ma już szans na zajęcie 7 miejsca 
dającego utrzymanie, a do końca sezonu 
pozostały już tylko 2 mecze, ale tylko jeden z 
nich zostanie rozegrany gdyż mecz ostatniej 
kolejki z BKS Jagiellonią Białystok nie dojdzie do 
skutku i Narew wygra ten mecz walkowerem. 
Gdy zakończy się sezon we wszystkich ligach 
podlaskich okaże się, czy Narew Choroszcz 
będzie dalej występować w Lidze Okręgowej czy 
spadnie do A-klasy. Mimo braku awansu do 
górnej siódemki może się okazać, że któraś z 
innych drużyn nie zgłosi się do rozgrywek i 
wtedy Liga Okręgowa być może zostanie w 
Choroszczy – ale na ostateczne rozstrzygnięcia 
trzeba jeszcze trochę poczekać.
Drużyny młodzieżowe Narwi Choroszcz już 
zakończyły rozgrywki. Trampkarze występujacy 
w lidze wojewódzkiej zakoczyli zmagania i na 
chwilę obecną przewodzą w tabeli swojej grupy 
– jednak został jeszcze do rozegrania jeden 
zaległy mecz i po nim okaże się czy Narew zajmie 
miejsce 1 czy 2. Sezon mają już za sobą także 
najmłodsze w klubie Orliki. Rywalizowali z 
rówieśnikami z czterech drużyn Jagiellonii i KS 
Studzianki – rozegrali łącznie 5 turniejów czyli 
30 meczów, a ich bilans to 9 zwycięstw, 3 remisy 
i 18 porażek: dało to 4 miejsce w tabeli. 
Cotygodniowe raporty z meczów klubu Narew 
Choroszcz znajdują się na naszym serwisie  
internetowym gazeta.choroszcz.pl

WJ

Z Narwi Choroszcz
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Już od 1 czerwca, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-17.00, 
zapraszamy do nowo otwartej Agencji Ubezpieczeniowej w 
Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 30B (w budynku sklepu 
BIEDRONKA, wejście od parkingu).
W dniach 12-14 czerwca, zapraszamy na dni otwarte. Będzie można 
porozmawiać o nowościach w ofercie, wypić kawę z expresu i zjeść 
pyszne ciasto.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Anna Kołodko tel. 508221457

Grzegorz Gereluk tel. 602683928

Zmiany na stadionie
Zwycięski projekt budżetu obywatelskiego 
miasta Choroszcz za 2016 obejmującym 
wymianę infrastruktury Stadionu Miejskiego 
w Choroszczy złożony przez Wojciecha 
Jastrzębskiego doczekał się realizacji. 

Została zainstalowana nowa 200-miejscowa 
krzesełkowa trybuna po przeciwległej stronie niż 
dotychczasowe – pozwoli to kibicom bardziej 
komfortowe oglądanie piłkarskich zmagań na 
naszym stadionie nie tylko ze względu na 
krzesełka, ale też i jej umiejscowienie – teraz 
słońce w popołudniowych godzinach kiedy 
najczęściej rozgrywane są mecze nie będzie już 
przeszkadzało! 
Wymienione zostały także wiaty dla zawodników 
rezerwowych, które teraz pomieszczą po 13 
zawodników obu drużyn. Oprócz tego na po-
bliskim „orliku” pojawiły się ławki z krzesełkami, 
które posłużą w lepszych warunkach korzystać 
z tego obiektu. Dotychczasowe stare „ławkowe” 
trybuny nie pójdą na złom, tylko tylko zostaną 
zainstalowane na pozostałych gminnych 
boiskach aby jeszcze służyć latami dla naszych 
gminnych sportowców i kibiców. W poprzednim 
roku zostały wymienione bramki i zainstalowane 
piłkochwyty za bramkami, teraz przyszedł czas 
na realizację projektu, ale jak dowiedzieliśmy się 
u burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego 
to nie jest koniec zmian na terenach Stadionu 
Miejskiego – jeszcze w tym roku będą 
prowadzone tam prace, a ich efekty będzie 
można zobaczyć w najbliższym półroczu.               

WJ

Rozgrywki  Pi łkarskiej  L igi  Gminnej  są 
w połowie pierwszej rundy. Od 7 maja kiedy to 
wystartowały rozgwyki rozegrano do tej pory 
5 kolejek, czyli 20 meczów. 

Padło w nich okrągłe 100 bramek, co daje średnią 
5 goli na mecz. Co ciekawe więcej razy wygrali 
goście, bo aż 9 razy, 5 meczów zakończyło się 
remisem, a tylko 6 razy zwyciężali gospodarze. 
Na prowadzeniu w chwili obecnej znajduje się 
LZS Choroszcz (12 pkt.), przed Izbiszczami i 
Lambadą Choroszcz (po 10 pkt) – na drugim 
biegunie znajdują się drużyny Narwi Żółtki 

i Siekierek (po 1 pkt.). Klasyfikacji strzelców przewodzi Rafał Olsiewicz, reprezentujący barwy 
drużyny Izbiszcze. Więcej na temat rozgrywek znajduje się na specjalnej stronie: 
www.ligagminna.ligspace.pl            WJ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy zaprasza wszystkich sympatyków 
futbolu do udziału w III edycji Wakacyjnej „Ligi 
Szóstek” w piłce nożnej o Puchar Dyrektora M-
GCKiS. 

Mecze odbywać się będą na kompleksie 
sportowym „Moje boisko – ORLIK 2012” 
w Choroszczy przy ul. Pałacowej w okresie lipiec – 
sierpień. Planujemy rozegranie ligi w trzech 
kategoriach: szkół podstawowych, szkół 
gimnazjalnych i kategorii „OPEN”. 
W rozgrywkach mogą występować drużyny bez 
limitu liczby zawodników, a także bez ograniczeń 
jeśli chodzi o zamieszkanie, czy zawodników 
zgłoszonych w PZPN – jedyne ograniczenie jest 
takie, że medalami zostanie odznaczonych 15-
stu zawodników, tych którzy rozegrali największą 
liczbę meczów w danej drużynie na podium. 
Drużyny w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjalnych są zwolnione z wpisowego, 
natomiast w przypadku drużyn w kategorii 
„OPEN” wpisowe wynosi 120 zł od drużyny. 
Planowany start rozgrywek w lipcu, w zależności 
od liczby chętnych do gry zespołów. 
Zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, imię 
i nazwisko kapitana, numer kontaktowy 
p r z y j m o w a n e  s ą  p o p r z e z  e - m a i l 
sport@choroszcz.pl do 30 czerwca.  

WJ

Zatrudnię na wakacje 
do zbioru owoców
tel .  500 384 613

Wakacyjna Liga 
Szóstek - ruszyły zapisy

Sezon piłkarski drużyn LZS został rozpoczęty. 
Jak co roku rozgrywki zainaugurował Turniej 
Otwarcia Sezonu. 
27 edycja turnieju została rozegrana w niedzielę 30 
kwietnia na czterech boiskach: w Żółtkach, Łyskach, 
Pańkach i Choroszczy. Losowania podziału na grupy 
dokonano dzięń wcześniej i tak los sprawił że  w 
Grupie A na boisku w Pańkach zagrały: Izbiszcze, 
Siekierki i Piorun Pańki, w grupie B na boisku 
Łyskach w zmierzyły się LZS Choroszcz, Zaczerlany 
i Rajkom Klepacze, a w grupie C rywalizującej 
w Żółtkach spotkały się Lambada Choroszcz, Promil 
Barszczewo i Narew Żółtki. Po fazie grupowej 
grającej systemem „każdy z każdym” odpadały 
3 najsłabsze zespoły, po jednym z każdej grupy. 
Ten los przypadł w tym roku Promilowi Barszczewo, 
Zaczerlanom i Piorunowi Pańki. Dwójka zwycięzców 
grup z najlepszym bilansem, czyli Lambada 
Choroszcz i Izbiszcze awansowały bezpośrednio do 
półfinałów, a pozostałe cztery drużyny: Rajkom 
Klepacze, LZS Choroszcz, Narew Żółtki i Siekierki 
musiały walczyć w ćwierćfinałach. Mecze fazy 
pucharowej zostały rozegrane na boisku w Żółtkach 
i na stadionie w Choroszczy, i tak po remisie 1-1 
Siekierki w rzutach karnych okazały się lepsze od 
Rajkomu, a LZS Choroszcz wygrał 2-0 z Narwią 
Żółtki. Pary półfinałowe wyglądały następująco: 
Siekierki – Lambada Choroszcz i Izbiszcze – LZS 
Choroszcz. Górą były te drużyny, które miały jeden 
mecz „w nogach” mniej, czyli Lambada (1-0 
z Siekierkami) i Izbiszcze (2-1 z LZS Choroszcz). 
W równolegle rozgrywanych dwóch ostatnich 
meczach, na boisku w Żółtkach brązowe medale 
wywalczyły Siekierki, które ponownie lepiej od 
rywali wykonywali rzuty karne, a w wielkim finale 
rozgrywanym w Choroszczy Izbiszcze o jedną 
bramkę okazały się lepsze od Lambady Choroszcz 
wygrywając 1-0.
Po zakończeniu meczu finałowego doszło do 
oficjalnego podsumowania. Medale, statuetki 
i piłki ufundowane przez Burmistrza Choroszczy 
wręczył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy 
Jacek Dąbrowski. Najlepszymi strzelcami zostali 
wspólnie Zbigniew Dziejma z Izbiszcz i Jakub 
Szumkowski z LZS Choroszcz (po 3 bramki), 
najlepszym zawodnikiem turnieju Dawid Konopko 
(LZS Choroszcz), a najlepszym bramkarzem Adrian 
Perkowski z Siekierk. Łącznie w turnieju rozegrano 
15 spotkań, które trwały 40 minut. Najwięcej minut 
(bo aż 200, czyli 5 meczów) spędzili na boisku 
zawodnicy LZS Choroszcz i Siekierk.                      WJ

Izbiszcze najlepsze!


