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w Choroszczy
Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo! Mieszkańcy 
Gminy Choroszcz! Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, życzę Pań-

stwu, aby niezwykła moc Wigilijnego 
Wieczoru przyniosła Państwu spokój i 
radość, oraz skierowała myśli ku temu, 
co najistotniejsze.

Niech każda chwila świąt Bożego Naro-
dzenia obdarzy Was pięknem, a Nowy 
Rok obsypie pomyślnością i szczęściem.

Pięknego Świątecznego Czasu!

Robert Wardziński 
Burmistrz Choroszczy

Wszystkim czytelnikom życzę, aby czas świętowania Narodzin Syna Bożego, rozpalił światłem wiary to co 
wymaga umocnienia. Niech prawda o Bogu, który daje nam perspektywę wieczności, przenika nasze serca 

i uzdalnia do dawania siebie innym. 

Niech objawiona w Dziecięciu Boża Miłość będzie okazją do niesienia Chrystusa światu w każdy dzień Nowego 
Roku 2019.

Wszelkich łask od naszego Pana, Jezusa Chrystusa z kapłańskim błogosławieństwem życzy ks. Leszek Struk

Zdrowych, pełnych miłości i ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co przynosi radość 
i szczęście w Nowym Roku 2019, mieszkańcom Gminy Choroszcz. 

Życzy Beata Jeżerys Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnej atmosfery, szampańskiej zabawy sylwestrowej i Nowego 2019 
Roku bogatego w zdrowie, szczęście, dobre wiadomości, inspiracje kulturalne i sportowe oraz piękne wydarzenia.

Życzą Dyrektor, Pracownicy Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki Publicznej oraz redakcja „Gazety w Choroszczy”

Obfitości Bożej Łaski, która zeszła na świat w Betlejem, życzę wszystkim Mieszkańcom Choroszczy  
i Gminy w te świąteczne dni oraz w Nowym Roku 2019.

Ks. Andrzej Bołbot
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W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, niech Wam jak najlepiej 
w życiu się powodzi, zaś w Nowym Roku o każdej godzinie, nie-

chaj nic co dobre Was w życiu nie minie, 

życzy Dyrekcja , pracownicy oraz wychowankowie Przed-
szkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.

Kapłanom, panu Burmistrzowi, Krwiodawcom, Sympatykom  
i Instytucjom

pięknych świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego 2018 
Roku,

zdrowia, radości, ciepła rodzinnego, ludzkiej życzliwości, powo-
dzenia w życiu osobistym i zawodowym,

a nade wszystko

Błogosławieństwa Bożego na każdą chwile życia

życzy Barbara Wiszowata prezes Oddziału Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych 
przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości, radości, miłości oraz 

błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego 2019 
Roku wszystkim swoim członkom i sympatykom 

życzy zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

Urząd Miejski w Choroszczy i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy infor-
mują, że w poniedziałki 24 i 31 grudnia br. insty-
tucje te będą pracować w zmienionych godzinach:

- 24 grudnia 2018 r. (pon. – Wigilia Bożego Narodzenia) zarówno 
Urząd Miejski, jak i M-GOPS będą NIECZYNNE. 

24 XII został odpracowany przez obie instytucje w dn. 1 grudnia 
2018 r. (sobota) w godz. 7.30-15.30;

- 31 grudnia 2018 r. (pon. – Sylwester) zarówno Urząd Miejski, jak  
i M-GOPS PRACUJĄ KRÓCEJ – w godz. 7.30-14.00. 

Zmienione godziny pracy Urzędu Miej-
skiego w Choroszczy i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy 
w grudniu 2018 roku

Grudniowe dyżury Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Choroszczy

W związku z ze zmianami godzin pracy Urzędu 
Miejskiego w Choroszczy w grudniu 2018 r., po-
niedziałkowe dyżury Przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Choroszczy – Beaty Marleny Jeżerys  w dn. 

24 XII 2018 oraz 31 XII 2018 – SĄ ODWOŁANE.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy 
Beata Marlena Jeżerys

Przedsiębiorco – dołącz do Choroskiej Karty Seniora!

Gmina Choroszcz postanowiła wprowa-
dzić na swoim terenie Choroską Kartę 
Seniora; w tym celu rada Miejska w Cho-
roszczy podjęła stosowną uchwałę. Karta 

ma wejść w życie od 1 stycznie 2019 r. W ten sposób 
gmina chce wesprzeć aktywną, prężnie działającą,  
a przede wszystkim stale poszerzającą się grupę spo-
łeczną seniorów w ich codziennym funkcjonowaniu. 

W tym miejscu zwracamy się do Przedsiębiorców z pro-
pozycją i zachętą do przyłączenia się do „Choroskiej Kar-
ty Seniora”. Przystąpienie do programu jest całkowicie 
bezpłatne. Prosimy jedynie, aby podmiot-przedsiębiorca 
włączający się do naszej idei, wskazał rodzaj preferencji 
oferowanych lokalnym seniorom, na przykład mogą to 
być określone ulgi za zakup towarów lub usług dla osób 
powyżej 65. roku życia, bądź inne zniżki, które chciałoby 
zaoferować przedstawicielom tzw. silver economy. 

Przystępując do programu „Choroska Karta Seniora” 
Przedsiębiorca zyska szereg korzyści: zdobędzie nowych, 
a nade wszystko lojalnych odbiorców usług i ofert, wpisze 
się w niezwykle popularny i pożądany w świecie trend so-
lidarności społecznej, czym z pewnością wypełni szlachet-

ne cele Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Gmina 
Choroszcz ze swojej strony z kolei zaopatrzy przedsiębior-
ców w specjalny emblemat-oznaczenia o przystąpieniu do 
programu, umieści logo firmy oraz informację o jej ofer-
cie (z możliwością każdorazowej bezpłatnej aktualizacji) w 
zakładce „Senior” na swojej stronie internetowej, a także 
dołoży wszelkich starań, aby szeroko wypromować dany 
podmiot jako instytucję wspierającą lokalne środowisko 
seniorów i działającą na ich rzecz w ramach programu 
„Choroska Karta Seniora”.

Szczerze zachęcamy do współpracy z Gminą Choroszcz 
w ramach zacnej inicjatywy „Choroska Karta Seniora”. 
Program rusza w gminie Choroszcz od 1 stycznia 2019 
roku. Będziemy zaszczyceni móc ująć dany podmiot na 
liście instytucji dbających o lokalną społeczność. 

Wszelkich szczegółowych informacji udziela oraz wyjaśni 
wszelkie wątpliwości p. Izabela Oniszczuk z Urzędu Miej-
skiego w Choroszczy (e-mail: ioniszczuk@choroszcz.pl; 
tel.: 857132217).

Zapraszamy serdecznie! Przedsiębiorco – dołącz do Cho-
roskiej Karty Seniora!

„Niech ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas. Niech piękne Bożonarodzeniowe Święta, niosą wszystkim betlejemski 
blask.”

serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt składa w imieniu Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy 
Irena Sakowicz

Życzenia...
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Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że od dnia 
17 grudnia 2018 roku, autobus linii 103 Białostoc-
kiej Komunikacji Miejskiej – zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami – powrócił na swoją dawną 

trasę, jeszcze sprzed remontu ulic w Choroszczy.

W związku z zakończeniem przebudowy ul. A. Mickiewicza w Cho-
roszczy od dnia 17.12.2018 r. autobusy linii 103 powróciły na swoją 
stałą trasę. 

Autobusy – w obu kierunkach – kursują ulicami: CHOROSZCZ/
CMENTARZ – Piaskowa – Dominikańska – Rynek 11 Listopada 
– J.K. Branickiego – H. Sienkiewicza (Szpital) – Powstania Stycznio-
wego – A. Mickiewicza – Podleśna – Nowosiółki i dalej stałą trasą. 

Cieszę się, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia udało nam się oddać 
do użytku przebudowana ulice Adama Mickiewicza w Choroszczy, a wraz  
z tym przywrócić dawne funkcjonowanie linii 103 – mówi Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński. Powrót linii na ustaloną trasę wielu naszym 
mieszkańcom był bardzo potrzebny i wyczekiwany, bo ułatwia docieranie do 
centrum Choroszczy: do lekarzy, sklepów, kościoła czy urzędu. Pragnę też 
poinformować – dodał Burmistrz, że wraz z uruchomieniem linii 103, wpro-
wadziliśmy też dodatkowe udogodnienie dla podróżnych: na ul. A. Mickiewi-
cza w kierunku Białegostoku został uruchomiony dodatkowy przystanek –  
o nazwie Mickiewicza/Baczyńskiego (nr inw. 944). 

Zapraszamy do korzystania i życzmy bezpiecznej podróży.

Linia 103 powróciła na swoją dawną trasę

Masz czworonożnego pupila? Zapoznaj się 
z nowym Kodeksem Wykroczeń

Urząd Miejski w Choroszczy informuje o noweliza-
cji Kodeksu wykroczeń, który na właścicieli psów 
nakłada nowe obowiązki oraz wprowadza surow-
sze kary za ich niedopełnienie. 

Uczulamy wszystkich opiekunów czworonogów, iż od 15 listopada 
2018 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy związane z Kodeksem 
wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.), wśród których szcze-
gólną uwagę zwraca fakt pozostawiania psa bez opieki. W praktyce 
odnosi się to m.in. do czynności wyprowadzania psa bez smyczy 
i kagańca albo do sytuacji, gdy zwierzę wydostanie się poza teren 
posesji.

Zgodnie ze zmianami, właściciel psa stwarzającego niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze grzywny nawet 
do 5 tys. zł, karze ograniczenia wolności, albo karze nagany.

Przypominamy, iż karane jest także szczucie psem człowieka, po-
dobnie drażnienie lub płoszenie zwierzęcia, która to czynność do-
prowadzić może do tego, że zwierzę staje niebezpieczne – wówczas 
osoba dopuszczająca się tych czynności podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Prosimy więc wszystkich opiekunów i właścicieli czworonogów  
o stosowanie się do przepisów prawa, jak i zabezpieczenie swoich 
posesji w taki sposób, aby psy nie opuszczały dobrowolnie terenu 
nieruchomości, a podczas spacerów były właściwie zabezpieczone, 
by nie stwarzać zagrożenia dla innych oraz nie sprowadzać groźby 
sankcji na siebie.
 

UM

Aż 10 wyróżnień uczniów Gminy Choroszcz w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Gmina Choroszcz w 2018 roku po raz kolejny uczest-
niczyła w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł. W tegorocznej edycji zorganizowano dwa 
konkursy: literacko-plastyczny pt. „Autoportret” 

– przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjali-
stów, oraz konkurs literacki pt. „Napisz do nas list” – dla uczniów  
7 klas szkół podstawowych i gimnazjalistów. Na konkurs wpły-
nęło kilka tysięcy prac, a wśród osób wyróżnionych znalazły się 
dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Choroszcz.

Za udział w konkursie literacko-plastycznym pt.: „Autoportret”, 
nagrody w postaci książek otrzymali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Złotorii:

1. Magdalena Wiśniewska
2. Szymon Roszkowski
3. Eliza Miastkowska

4. Mateusz Jackowski
5. Aleksandra Jabłońska
6. Natalia Jabłońska
7. Paweł Miastkowski
8. Paweł Roszkowski
9. Oliwia Pogorzelska

Nagrodę za udział w konkursie literackim pt.: „Napisz do nas 
list” – w postaci głośnika bezprzewodowego otrzymał Piotr Sie-
lamowicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Choroszczy. To nie 
lada wyróżnienie, bowiem w konkursie tym zostało uhonorowa-
nych tylko 10 laureatów z całej Polski.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom wspaniałych sukcesów  
i zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursów reali-
zowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
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Kontrola choroskiego taboru. Wyniki: 
bez zastrzeżeń

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samo-
rządowcy! Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 
zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do II edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – 

najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przy-
datne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfi-
nansowane ze środków funduszu sołeckiego.

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – zgłoście Waszą realizację do 28 XII

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich do podejmo-
wania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców 
oraz korzystnie wpływają na poprawę warunków życia na wsi. Ce-
lem konkursowej promocji oraz prezentacji nagrodzonych i wyróż-
niających się zgłoszeń jest m.in.:
– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji pro-
jektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych 
w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, 

10 grudnia br. o godzinie 8.00 odbyła się kontrola taboru 
przewożącego dzieci do szkół na terenie gminy Cho-
roszcz. 

Kontroli choroskiego taboru dokonali przedstawiciele Komendy 
Miejskiej Policji w Białymstoku Wydziału Ruchu Drogowego oraz 
Żandarmerii Wojskowej – asp. Piotr Kalinowski i st. szer. Ewelina 
Stanisławska. Mundurowi szczegółowo sprawdzili stan techniczny 
autobusów, w tym układ hamulcowy oraz stan ogumienia. 

Wynik kontroli dał pozytywne rezultaty – nie stwierdzono niepra-
widłowości.

UM

– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja 
wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i wiedzy  
w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy  
o funduszu sołeckim.

Ogólnopolski konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA 
INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które w la-
tach 2010-2018 zrealizowały projekty finansowane ze środków wy-
odrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz 
sołecki stanowił wkład własny. Ważne jest jednak, aby pieniądze 
przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących 
wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40 % wartości zgłoszo-
nego przedsięwzięcia.

W województwach, w których została bądź zostanie przeprowa-
dzona edycja wojewódzka konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”, laureat I miejsca tejże edycji przechodzi do etapu ogól-
nopolskiego konkursu. W obecnym roku dotyczy to województw: 
wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Oznacza 
to, że sołectwa z obszaru tych województw nie dokonują zgłoszeń 
projektów do konkursu ogólnopolskiego. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie 
formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do 

Nożyce hydrauliczne do rozcinania stali oraz pe-
dałów samochodowych, cylindry rozpierające, 
rozpieracze ramieniowe z akcesoriami, pilarka 
do drewna, agregat zasilający do narzędzi hy-

draulicznych, latarki przenośne i nahełomowe – to sprzęt, 
jaki jednostki OSP z gminy Choroszcz otrzymały w ramach 
Funduszu Sprawiedliwości. W eleganckich galowych strojach 
oraz w przedświątecznym nastroju strażacy-ochotnicy z tere-
nu gminy Choroszcz stawili się 14 grudnia br. w Remizie OSP 
w Choroszczy, aby odebrać nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Choroszczy Robert War-
dziński, ale spotkanie swoją obecnością zaszczycili również: I Za-
stępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. mgr 
inż. Kazimierz Kulesza, bryg. Krzysztof  Konicki Naczelnik Wy-
działu Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku, dh Krzysztof  Kraśnicki Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Choroszczy, dh Tadeusz Lewkowicz 
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Chorosz-
czy, a także prezesi zarządów oraz komendanci jednostek OSP  
z gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz na wyposażenie swoich formacji z Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwo-
ści otrzymała blisko 160 tys. zł, w tym koszt własny gminy Cho-
roszcz wynosił 1%. To największa kwota dofinansowania w powie-
cie. Tak znaczące wsparcie pozwala na naprawdę poważne zakupy 
i doposażenie naszych strażaków-ochotników w nowy sprzęt – nie 
krył zadowolenia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Otrzymanie tak wysokiej pomocy było możliwe dzięki programowi 
uruchomionemu przez Ministra Sprawiedliwości, ale także dobrze 
zorganizowanej pracy Gminy Choroszcz – ten aspekt podkreślali 

przedstawiciele Komendy Miejskiej, jak i Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dzięki naszym sukcesywnym działaniom, rzeczowej i konstruktyw-
nej współpracy między instytucjami, jednostki OSP w gminie Cho-
roszcz z roku na rok mogą poszczycić się bezpiecznymi narzędzia-
mi, spełniającymi wszelkie normy i atesty – kontynuował Burmistrz 
Wardziński. Dzięki temu strażacy czują się bezpiecznie w miejscu 
zdarzenia, mają bowiem narzędzia pozwalające im w profesjonalny 
sposób zareagować w nagłych sytuacjach zagrożenia, na równi ze 
strażakami zawodowymi.

Na terenie Gminy Choroszcz działa 10 jednostek OSP: w Izbisz-
czach, Kruszewie, Barszczewie, Rogowie, Rogówku, Żółtkach, Pań-
kach, Klepaczach, Złotorii oraz mieście Choroszcz – różnią się one 
i wielkością i częstotliwością wyjazdów do nagłych zdarzeń. Dodat-
kowo trzy ostatnie spośród wymienionych są włączone do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego celem jest ujedno-
licenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez 
Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, głównie 
Ochotnicze Straże Pożarne w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska. Stąd też właściwe wyposażanie jednostek 
OSP w niezbędny, nowoczesny i niezawodny sprzęt jest kluczo-
wym działaniem stwarzającym tym formacjom właściwe podstawy 

do działania. Właśnie te argumenty, a także ściśle określona przez 
Ministra Sprawiedliwości lista produktów zadecydowały o tym, że 
do strażaków trafił zróżnicowany, ale odpowiadający ich potrzebom 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
pamiątkowym zdjęciem.

Przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa jednostkom 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz odbywa się 
w związku z realizacją Umowy nr DFS-II-7211-2206/18 na powie-
rzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Mini-
sterstwo Sprawiedliwości to ogólnopolski program, dzięki któremu 
do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafił sprzęt ra-
towniczy o wartości ponad 100 mln zł. Program jest odpowiedzią 
na zdiagnozowaną potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów 
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
przestępstw. W ramach programu jednostki OSP są wyposażane 
w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, 
tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem 
pojazdów.

UM

siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 
8, 62-500 Konin. Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędny-
mi kwestionariuszami dostępna jest na stronach internetowych: www.
kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 grudnia 2018 r. – 
decyduje data stempla pocztowego.

Oceny zgłoszeń będzie dokonywać komisja konkursowa składająca 
się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów, przy współpracy z przedstawicielami Samorządów Woje-
wództw, które podjęły współpracę przy realizacji konkursu.

Dla sołectw, które zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie 
ogólnopolskim, przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Będą 
one współfinansowane ze środków otrzymanych od Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności w ramach realizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej Programu pn. „Wspieranie Organizacji 
Pozarządowych 2018 – Towarzystwo Wzajemnej Informacji”. Prze-
widziano również nagrody i dyplomy dla zdobywców ewentualnych 
wyróżnień oraz dyplomy i upominki pamiątkowe dla pozostałych 
laureatów edycji ogólnopolskiej.

UM

Fundusz Sprawiedliwości dla OSP z gminy Choroszcz
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Choroszcz, przypominamy o tym, że:

 odpady zmieszane – wystawiamy w plastikowych pojemnikach w workach w kolorze: 
CZARNYM – popiół,

BRĄZOWYM – odpady biodegradowalne;
 odpady segregowane – wystawiamy w workach w kolorze:

ŻÓŁTYM – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe,
NIEBIESKIM – papier i tektura,

ZIELONYM – szkło.

UWAGA: odpady, które się nie zmieściły – umieszczamy w workach obok
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Choroszcz znajdują się na stronie www.choroszcz.pl

w zakładce Gospodarka odpadami.
UWAGA: Odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela nieruchomości 

do Urzędu Miejskiego w Choroszczy: Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. tel.: 85 713 22 09
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Dwie choroszczańskie drużyny piłkarskie: Narew Choroszcz i Lambada Choroszcz 
we współpracy z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym biorą udział w akcji zbiórki 
środków z 1% podatku. Aby przekazać swój 1% podatku na któryś z wyżej wymie-
nionych klubów należy w zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisać 

KRS 0000270261 i cel szczegółowy odpowiadający danemu klubowi. W przypadku Lambady 
jest to dopisek: Lambada Choroszcz 3342, a w przypadku Narwi: MGKS Narew Choroszcz 
3338. Zachęcamy wszystkich do pomocy dla naszych klubów!
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Dzień Seniora

Umiejętność cieszenia się każdym dniem, każdą 
chwilą zależy od nas samych. Starym, nie czynią 
siwe włosy, starym nie czyni liczba lat. Starym jest 
ten, kto zatraca samego siebie i przestaje intere-

sować się tym, co go otacza – powiedziała Irena Sakowicz, 
podczas zorganizowanego 30 października w Choroszczy 
spotkania z okazji Dnia Seniora.

Na przygotowaną przez Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Nr 15 
uroczystość przyszło blisko siedemdziesięciu seniorów, by wspól-
nie wspominać i świętować. Spotkania z okazji przypadającego  
w październiku Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Eu-
ropejskiego Dnia Seniora cieszą się w regionie coraz większą popu-
larnością. W Choroszczy tradycja ta jest kontynuowana od kilku-
nastu lat, z tej okazji świetlicę OSP przy Dominikańskiej co roku 
wypełnia radosny gwar. Przez kilka godzin trwa spotkanie, którego 
nieodłączną częścią są występy artystyczne, podziękowania i przede 
wszystkim dobra zabawa. Bo choć średnia wieku to dobre 60+, 
nie można powiedzieć, że jego uczestnikom brak humoru, wigoru  
i energii. To też okazja do spotkania z przedstawicielami władz, in-
stytucji kultury i oświaty, a także przyjaciółmi wspierającymi działal-
ność Koła. To czas życzeń, gratulacji, wręczenia odznaczeń, a także 
wspomnień o tych, którzy odeszli. 

Tego dnia padło w kierunku seniorów wiele ciepłych słów, którymi 
zaproszeni goście dali wyraz szacunku do działań podejmowanych 
przez członków Koła na rzecz aktywizacji i integracji środowiska 
osób starszych. Serdeczne życzenia wszystkim złożyli: Jan Kalinow-
ski ¬– prezes Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku, w imieniu Burmistrza 
Choroszczy Roberta Wardzińskiego – jego zastępca Grzegorz 
Gabrian, Jacek Dąbrowski – przewodniczący Komisji Finansów, 
Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych wraz z żoną Izabe-
lą, Przemysław Waczyński – dyrektor Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy, Ewa Zawistowska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Choroszczy, Bożena Lenczewska – dyrektor 
Przedszkola w Choroszczy, Wojciech Cymbalisty – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Jako koło Obchodzimy 55-lecie naszej działalności – podkreśliła pani Ire-
na Sakowicz – jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie, za zainteresowanie. 
Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami – dziękowała za życzenia pani 
prezes. – Przez 18 lat mojej działalności w kole mogłam liczyć na Państwa, 
dzięki czemu udało się nam podjąć wiele inicjatyw, pomóc wielu ludziom i 
zaktywizować wiele osób w naszym środowisku. My seniorzy musimy cały czas 
pielęgnować w sobie umiejętność cieszenia się każdą chwilą, a państwa wsparcie 
nas motywuje.  

W tym roku, podczas uroczystości seniorzy uhonorowali złotą 
odznaką związku, za wieloletnie zaangażowanie we współpracę: 
Agnieszkę Tołoczko, Wojciecha Cymbalistego oraz Leszka Rajczu-
ka. Natomiast, z okazji obchodzonych złotych godów, kwiaty i dy-
plom otrzymali państwo Lucyna i Kazimierz Romanowscy. Zostały 
również oficjalnie odczytane życzenia i przekazane kwiaty od Bur-
mistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. 

W tak szczególnym dniu nie mogło zabraknąć również niespodzia-
nek w postaci występów artystycznych. Dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przygotowały barw-
ne przedstawienie. Seniorzy nie szczędzili braw całej grupie pod 
opieką Agnieszki Tołoczko. Z serdecznym przyjęciem spotkała się 
również Marta Szałkiewicz - dyrygentka i opiekunka działającego 
przy WOAK w Białymstoku Chóru im. St. Moniuszki, która zapre-
zentowała kilka utworów wokalnych m.in. z repertuaru Łucji Prus. 
Po części artystycznej trwała biesiada, podczas której wybrzmiały 
przeboje z dawnych lat i seniorzy wyszli na parkiet, pokazując tym 
samym, że potrafią być ciągle młodzi.

(Zarząd ZKEiR w Choroszczy)

Spotkanie opłatkowe u Seniorów w Choroszczy

W środowe popołudnie 12 grudnia Seniorzy  
z Choroszczy z Koła Emerytów i Rencistów nr 
15 ugościli grono przyjaciół ruchu senioralnego 
na spotkaniu opłatkowym.

Życzenia seniorom zgromadzonym w świetlicy OSP Choroszcz złożyli 
Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, ks. proboszcz kan. Leszek 
Struk oraz Przemysław Waczyński dyrektor Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy, gminnej instytucji kultury, która 
wspiera imprezy KEiR sprzętem, nagłośnieniem  i obsługą medialną.
Wśród gości u seniorów nie zabrakło najmłodszych mieszkańców 
gminy. Tym razem grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Choroszczy występująca w pięknych kostiumach  
przedstawiła jakże urocze jasełka, które ujęły za serce niejedną osobę 
uczestniczącą w wydarzeniu. Po modlitwie, życzeniach i przełamaniu 
się opłatkiem nadszedł czas na śpiewanie kolęd, aby podtrzymać wielo-
wiekową tradycję i w nastroju radości oczekiwać na Boże Narodzenie 
i Nowy 2019 Rok. Po zakończeniu spotkania jak co roku, seniorzy we 
własnym gronie zebrali 300 zł, które przekażą dla dzieci ociemniałych 
w Laskach.
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Spotkanie klubu DKK

W środę 28 listopada 2018 r. w godzinach popołu-
dniowych w Bibliotece Publicznej w Choroszczy, 
odbyło się kolejne w tym roku, spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. 

Gościem spotkania była Małgorzata Dobkowska, poetka, bibliotekarz, 
laureatka ogólnopolskich konkursów literackich. Jej utwory były publi-
kowane m.in. w „Kartkach”, „Akancie”, „Kulturze”, „Poezji Dzisiaj”, 
„Kontaktach”, „Bibliotekarzu Podlaskim”. Debiut książkowy – tomik 
z 1999 r. „Zatopione w słowach”. W 2006 r. został wydany w „Świę-
tojańskiej Serii Poetyckiej” tomik „Azymut” , za który otrzymała  na-
grodę literacką „za dojrzały zbiór wierszy, świadczący o wrażliwości 
autorki i oryginalnym stylu poetyckim oraz znakomitym opanowaniu 
słowa jako materii twórczej.

Na spotkanie przybyli klubowicze, czytelnicy oraz sympatycy poezji. 
Pani Małgorzata Dobkowska oprócz tomików wierszy przywiozła 
fotografie oraz zakładki do książek z ze swoją poezją, które każdy  
z uczestników mógł wziąć do domu wraz z autografem poetki., Już na 
wstępie uczestników spotkania w podniosły klimat wprowadziły wier-
sze Małgorzaty Dobkowskiej, czytane przez sama autorkę. 

Atmosfera spotkania była miła, ożywiona dyskusją oraz ciekawymi 
opowieściami autorki z przebytych podróży. W kameralnej i sympa-
tycznej atmosferze wszyscy uczestnicy spędzili niezapomniane chwile 
obcując z poezją, która pozwoliła choć na krótką chwilę, oderwać się 
od codziennych obowiązków.

Na koniec spotkania klubowicze dostali do przeczytania książkę na ko-
lejne spotkanie, które odbędzie się w styczniu 2019 roku.

(BP)

Podziękowanie Prezydenta RP za 
udział w Narodowym Czytaniu 2018 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego

Serdecznie dziękuję za Państwa za udział w tegorocznej 
odsłonie Narodowego Czytania, podczas której wspól-
nie przeczytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego 
oraz teksty Antologii Niepodległości.

Takimi słowami rozpoczyna się list jaki otrzymaliśmy od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z podziękowaniem za udział 
w akcji „Narodowe Czytanie” oraz życzenia z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia. Otrzymaliśmy również okolicznościowy eg-
zemplarz „Przedwiośnie” z pamiątkowym wpisem pary prezydenckiej. 

(BP)

Konkurs na Ozdobę Choinkową rozstrzygnięty…

Dnia 15 grudnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Cho-
roszczy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
na Ozdobę Choinkową. W tym roku oprócz dzieci 
i młodzieży pracę mogły wykonać osoby dorosłe. 

Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać ozdobę choinko-
wą, którą można zawiesić na choince. 

Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac, które zostały wykonane z róż-
nych materiałów oraz w różnej formie np. bombki, łańcuchy, aniołki, 
bałwanki, czy gwiazdy. Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie 
pokonkursowej w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu w Choroszczy. Jury nagrodziło następujące osoby:
W kategorii Szkoła Podstawowa kl. 0-III:
I miejsce – Zuzanna Sarnacka
II miejsce- Alan Kurzyna
III miejsce- Oliwia Kołodko
Wyróżnienia: Gabriel Charłampowicz, Karol Oleksiej, Filip Dziejma

W kat. Szkoła Podstawowa kl. IV-VI:
I miejsce – Milena Waszczuk

II miejsce- Weronika Sarnacka
III miejsce- Dominik Sarnacki
Wyróżnienia: Mateusz Sidorowicz, Gabriela Pogorzelska

Kategoria Gimnazjum:
I miejsce – Zuzanna Grądzka 
II miejsce- Dominik Kraśnicki
III miejsce- Julia Pogorzelska

Kategoria Osoba Dorosła:
I miejsce – Maciej Muczyński
II miejsce – Maria Sarnacka
III miejsce – Agnieszka Dembończyk

Wyróżnienie Specjalne otrzymał: Michał Sztabelski. Gratulujemy oraz 
zapraszamy do obejrzenia ozdób na choince. 

Kierownik Biblioteki
Elżbieta Wróblewska

15 lat zespołu „Rytmy Czasu”

Zespół Wokalny „Rytmy Czasu” powstał w 2003 
roku. Działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w i Sportu w Choroszczy pod dyrygentu-
rą Jerzego Tomzika. Tworzy go młodzież szkolna  

z gminy Choroszcz. 

W repertuarze posiada zarówno pieśni sakralne i patriotyczne, jak 
i muzykę rozrywkową. Zespół często koncertuje na terenie miasta 
i województwa, a w zeszłym roku młodzież z zespołu wystąpiła z 
koncertem w Domu Polskim w Wilnie na Litwie. Zespół brał udział 
w przeglądach i konkursach m.in. Przegląd Pieśni Patriotycznej w 
Białymstoku, Jazz Festiwal w Grodnie. Dotychczas….

Latem tego roku zespół wydał kolejną płytę „Niepodległa – nasz 
Dom”, która jest hołdem w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Znalazły się na niej utwory takie jak „Wojenko, 
wojenko”, „Czym Ojczyzna jest”, Nadziejo – to ty”, czy „Polskie 
skrzydła”.  Jesienią młodzi śpiewacy promowali płytę na koncertach  
w Filipowie, Zambrowie, Czeremsze i Choroszczy, zdobywając 
uznanie publiczności. Ten ostatni był zwieńczeniem programu „Po-
most dla Niepodległej” i najlepszym koncertem zespołu.

Już teraz zespół przygotowuje się do następnych koncertów.

Dziękujemy za miniony rok i 15 lat udanej współpracy. Życzymy 
kolejnych udanych występów, dalszych sukcesów i jeszcze wielu ju-
bileuszy!
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Projekt NCK „Zaproś nas do siebie” podsumowany

W dniach 28-30 listopada Miejsko-Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy brało udział  
w wizycie podsumowującej projekt Narodowego 
Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”, którego 

było częścią. Wizyta odbyła się w Radomiu i była ona podsu-
mowaniem ośmiomiesięcznej pracy nad ofertą kulturalną naszej 
instytucji, opartej na lokalnym dziedzictwie oraz współpracy  
z mieszkańcami. Za współorganizację wizyty odpowiadał Miej-
ski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Oprócz M-GCKiS 
w projekcie brało udział 20 instytucji z całej Polski. 

Celem całego programu było przejście procesu zmian, obejmował on 
zarówno zespół danej instytucji, jak i kadrę zarządzającą. Odbywał się 
on poprzez cykl szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych. Co ważne, był 
on początkiem, inspiracją, która była motorem napędzającym do tego, 
by zweryfikować swoją działalność, ofertę, ale także by poprawić jakość 
pracy wewnątrz zespołu, by otworzyć nowe kanały komunikacji oraz 
by jeszcze lepiej współpracować z dyrektorami placówek. 

Wizyta w Radomiu rozpoczęła się od spaceru „Witajcie w Radomiu”. 
Odwiedziliśmy m.in. Muzeum Jacka Malczewskiego oraz BWA „Elek-
trownia”, w którym zobaczyliśmy dwie wystawy: „Tańcząc w ciemno-
ściach” Leszka Lewandowskiego i „Patriotki” Anny Leśniak.

Następnie w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego, spo-
tkaliśmy się z dyrektorem Zbigniewem Rybką, który opowiedział nam  
o funkcjonowaniu teatru dramatycznego w mieście liczącym nie-
co ponad 200 000 mieszkańców. Po spotkaniu obejrzeliśmy spektakl 
„Zbrodnia i kara” - arcydzieło światowej literatury w autorskiej wizji 
Grigorija Lifanova. Po spektaklu uczestnicy i uczestniczki wizyty stu-
dyjnej w trakcie warsztatów kulinarnych własnoręcznie przygotowali 
sobie kolację.

Drugi dzień wizyty podsumowującej rozpoczęliśmy mocnym prezenta-
cjami podsumowującymi udział 20 instytucji w projekcie. 

Po tej części udaliśmy się do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
gdzie zwiedziliśmy wystawę stałą oraz wzięliśmy udział w spotkaniu na 
temat rezydencje artystyczne, jako narzędzia pracy instytucji.

Wieczorem uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość spotkania z żywą 
tradycją  radomszczyzny podczas warsztatów tanecznych, które popro-

wadził Robert Czesław Pióro, a do tańca przygrywali tradycyjni muzycy 
ludowi.

W piątek rano uczestnicy i uczestniczki spotkali się na debacie w for-
mie sejmiku radomskiego. W debacie uczestnicy „Zaprosia” wcielili się  
w m.in. Witolda Gombrowicza, Edwarda Gierka i Jana Kochanowskie-
go. 

Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Czy Radom to stan 
umysłu? i staraliśmy się odczarować Radom, pokazując, że działania 
kulturalne mogą być pomysłem na rozwój miasta, jego promocję oraz 
przyczynić się do budowania marki miasta.

Po debacie spotkaliśmy się na ostatniej sesji warsztatowej, aby zasta-
nowić się nad plusami i minusami projektu, tym, co warto zmienić,  
a co rozwijać. Cieszymy się, że M-GCKiS w Choroszczy brało udział  
w całym procesie, była to nadzwyczajna przygoda, która inspirowała 
nas przez niemal cały rok, a jej efekty na pewno zaowocują już w nie-
dalekiej przyszłości. 

Dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury za tę możliwość i mamy 
nadzieję, że nasze drogi jeszcze nieraz się skrzyżują i będą pobudzały 
nas do pozytywnych zmian! 

Spotkanie opłatkowe przyjaciół kultury i sportu

Piątkowy wieczór 14 grudnia w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy był czasem 
magicznym. Pracownicy, przyjaciele, sympatycy 
Centrum Kultury spotkali się na corocznym spotka-

niu opłatkowym. Cieszymy się, że wszystkie osoby znalazły 
czas w tej przedświątecznej gorączce przygotowań i odwiedzi-
ły nas podczas spotkania. Była to okazja do zaprezentowania 
talentów oraz podsumowania roku w kulturze i sporcie, jak 
również do wspólnego świętowania pięknego jubileuszu 25le-
cia istnienia Centrum Kultury.

Gości zgromadzonych na auli M-GCKiS przywitał Adam Kamień-
ski, przypomniał on misję Centrum oraz najważniejsze wydarzenia 
mające miejsce w 2018 r. w M-GCKiS. Na początku zostały zło-
żone podziękowania wolontariuszom wspierającym pracę Centrum 
Kultury. Jak również wręczono nagrody z Dyktanda, które zostało 
zorganizowane przez M-GCKiS oraz Szkołę Podstawową w Cho-
roszczy.
Następnie sceną zawładnęły dzieci, najpierw wystąpiły uczennice 
pianina pana Michała Szymczuka, a później uczennice gitary pana 
Jacka Bartnickiego, z samym instruktorem na czele. Został zapre-
zentowany repertuar kolęd i piosenek świątecznych, również pra-
cownicy M-GCKiS mieli mały wkład w ten występ, bowiem wspól-
nie z uczennicami wykonali piosenkę Czerwonych Gitar „Jest taki 
dzień”. Podczas części artystycznej nie mogło zabraknąć naszych 
niezawodnych Klepaczanek. Wykonały one tradycyjne pastorałki 
pochodzące nawet z XV i XVI wieku oraz jedną piosenkę współ-
czesną. Po zespole ludowym przyszedł czas na mocniejsze uderze-
nie. Zespół Nervovoohoży zagrał dwie kolędy w bardzo ciekawej 
i rockowej aranżacji. Na koniec wystąpił zespół Rytmy Czasu ze 
świątecznym programem.

Po części artystycznej głos zabrał Burmistrz Choroszczy Pan Ro-
bert Wardziński, przekazał on na ręce dyrektora M-GCKiS Prze-
mysława Waczyńskiego piękny grawerton z okazji 25lecia wraz  
z życzeniami dla całego zespołu Centrum Kultury. Następnie 
wszystkim obecnym złożył życzenia bożonarodzeniowe. Później 
została odczytana Ewangelia, a ksiądz proboszcz parafii katolickiej 
w Choroszczy skierował ciepłe słowa do zgromadzonych. Następ-
nie przełamaliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Ważnymi akcentami podczas tego spotkania była wystawa prawie 
dwustu zdjęć „Rok w kulturze i sporcie”, akcja „Złóż życzenia 
M-GCKiS z okazji 25 lat” (otrzymaliśmy także piękną kartkę z ży-
czeniami od dyrektora oraz pracowników WOAKu) oraz fakt, że 
powiększyła się nasza galeria zdjęć na tablicy w biurze z odpowie-
dziami „Za co lubię Centrum Kultury”.

Cały wieczór zakończył się wigilijnym poczęstunkiem, gdzie nie 
mogło zabraknąć tortu urodzinowego M-GCKiS oraz odśpiewania 
„Sto lat”. Dziękujemy bardzo za Państwa obecność, dobrą energię 
i miłe słowa. Na zawsze, a na pewno na cały kolejny rok zapadną 

nam głęboko w serca. Pamiętajmy, że Centrum Kultury tworzą lu-
dzie, uczestnicy zajęć i przyjaciele. 
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Andrzejkowe wróżby w Bibliotece

Jest taki wieczór w roku, kiedy świat realny łączy się ze świa-
tem wróżb, czarów i magii. Przypada on w wigilię Św. An-
drzeja. Obecnie Andrzejki są obyczajem świeckim.

Dziś zarówno dziewczęta jak i chłopcy, bawią się żartobliwymi wróżba-
mi, organizując wspólne spotkania andrzejkowe.

Ten niezwykły wieczór, miał miejsce w Filii Bibliotecznej w Barsz-
czewie. Spotkanie rozpoczęliśmy jedną, z najbardziej popularnych 
i lubianych wróżb. Polega ona na wylewaniu z roztopionego wosku, 
kształtów na wodzie. Wiele radości sprawiła dzieciom interpretacja 
przyszłości, odczytana z kształtu figurki i rzucanego przez nią cienia. 
Czerwone serduszko, czy rozrzucone szpileczki, wskazywały imiona 
sympatii, soczyste jabłuszka- dobrobyt w przyszłym roku. 

Spotkanie andrzejkowe upłynęło w miłej i wesołej atmosferze. Ponie-
waż wszystkie wróżby miały pozytywne znaczenie, dzieci bawiły się 
wyśmienicie. Pamiętały także, że należy je traktować z przymrużeniem 
oka. Najważniejsza jest dobra zabawa bez względu na to, co sobie wy-
wróżyliśmy.     

M.Ś. 

Nowa książka: Wspomnienia wojenne cz. 3
Ruch oporu w gminie Choroszcz w latach 1939-1947
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Zapraszamy na choroski Rynek – choinka czeka na wszystkich!

We wtorkowy wieczór 18 grudnia choroski Rynek 
pięknie rozbłysnął kolorowymi światełkami 
miejskiej choinki z prawdziwego zdarzenia. 
Nowa zimowa mieszkanka gminy Choroszcz 

prezentuje się naprawdę elegancko, rozświetlając i upięk-
szając świeżo wyremontowany Rynek 11 Listopada, ciesząc 
mieszkańców i odwiedzających.

Wtorkowy wieczór zgromadził mieszkańców gminy Choroszcz – 
tych dużych, ale przede wszystkim tych małych, którzy najpierw 
posilając się słodkościami rozdawanymi przez miłe pomocnice św. 
Mikołaja, następnie wspólnym odliczaniem od „10” do „0” wyzna-
czyli moment, w którym Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
zapalił lampki na pierwszej w historii nowego Rynku w Choroszczy 
miejskiej choince.  

Radości z tego momentu nie było końca – i z samej choinki, i z le-
żącego śniegu, który zachęcił do robienia „orzełków”/”aniołków” 
na śniegu i wesołych zabaw w śnieżki. Podsumowaniem spotkania 
było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. 

Nowa mieszkanka gminy Choroszcz jest zielona, wysoka, smukła  
i dostojna, a w dzień, wieczorem oraz w nocy mieni się biało-niebie-
sko-złotymi światełkami, rozświetlając przestrzeń dookoła i upięk-
szając cały Rynek. Choinka pięknie komponuje się z pobliskim po-
mnikiem, a także kościołem i okolicznymi zabudowaniami. Pasuje 
do nowej przestrzeni wprost elegancko!

I najważniejsze: cieszy mieszkańców i odwiedzających. Zauważy-
liśmy, że jak tylko pojawiła się na Rynku w Choroszczy, wzbudza 
zainteresowanie i wszyscy chętnie wykonują sobie z nią zdjęcia,  
a fotografie wychodzą naprawdę romantycznie!

Bardzo się cieszymy i zapraszamy do odwiedzenia Rynku w Cho-
roszczy. Choroszcz i choinka czekają!

Teatr dla dzieci
5 stycznia o godz. 11:00  
w Miejsko-Gminnym  

Centrum Kultury i Sportu  
w Choroszczy 

odbędzie się przedstawienie dedykowane 
dzieciom. 

 Wystąpi Teatr Pod Orzełkiem ze spek-
taklem świątecznym.

Wejściówki po 5 zł do nabycia w biurze 
M-GCKiS. 

Serdecznie Zapraszamy!

W piątek 18 stycznia odbędzie się pierwszy w nowym roku Turniej Strzelecki or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Pamieć i Tożsamość „Skała” i Centrum Kultury i 
Sportu. Turniej zostanie przeprowadzony z okazji 156 rocznicy wybuchu Powstania 

Styczniowego.
Zawody rozpoczną się o godz. 17 na strzelnicy znajdującej się w Zespole Szkół 
(ul. Powst. Styczn. 26A) – może w nich wziąć udział każdy, bez względu na wiek 
czy płeć – zapraszamy więc na strzelnicę. Udział w zawodach jest bezpłat-
ny, a zapisy rozpoczną się w dniu turnieju od godziny 16.30. Przewidziane są 
dwie kategorie: do 13 lat (postawa dowolna) i powyżej 13 lat (postawa stojąca).  

Zachęcamy do udziału!
W ten sposób pragniemy oddać hołd tysiącom Polek i Polaków, którzy stracili życie w 

walce o wolność Rzeczypospolitej. 

Turniej Strzelecki

Promocja książki

25 stycznia o godz. 17:00 
zostanie zorganizowane s

potkanie promocyjne książki 
„Podlascy twórcy niepodległości Polski”

Choinka dla dzieci w Klepaczach

27 stycznia o godz. 14:00 
odbędzie się choinka dla dzieci 

w świetlicy w Klepaczach

Kawiarenka Kulturalna

28 stycznia o godz. 19:00 
w M-GCKiS w Choroszczy 

odbędzie się 
Kawiarenka Kulturalna

Spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki

30 stycznia o godz. 12:00 
zapraszamy na spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki 
w bibliotece w Choroszczy

Choinka Miejska

19 stycznia 
o godz. 16:00 

odbędzie się Choinka Miejska przed budynkiem 
M-GCKiS w Choroszczy. 
Zapraszamy całe rodziny!

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbędą się 22 stycznia 2019. Uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczną się o godz.18:00 mszą świętą w choroskim kościele. Po mszy świętej 
uroczystości zostaną przeniesione na Miejsce Pamięci Narodowej zwane „Szubienicą” przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy, gdzie będą kontynuowane o godz.19:10. Tam również nastąpi odsłonięcie zrewitali-

zowanego miejsca pamięci. 

Na miejsce można będzie dotrzeć bezpłatnym autokarem udostępnionym przez Urząd Miejski. Zbiórka chętnych do przejazdu nastąpi ok. 18:55 na Rynku 11 Listopada. W trakcie podróży przewidziane jest 
złożenie kwiatów przy Mogile Powstańczej nad Horodnianką.

Obchody rocznicowe organizują i do udziału zapraszają: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Urząd Miejski, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.



13„Gazeta w Choroszczy”gazeta.choroszcz.pl Kultura

Pół żartem, pół serio – „Old Spice Girls” w Choroszczy

W piątek 23 listopada br. odbył się spektakl kaba-
retowy pod nazwą „Old Spice Girls”, czyli Bab-
ski Kabaret. Aula choroskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu wypełniła się salwami śmiechu, a to 

wszystko za sprawą trzech kobiet: Lidii Stanisławskiej, Emilii 
Krakowskiej oraz Barbary Wrzesińskiej. Licznie przybyła pu-
bliczność miała okazję obejrzeć kabaret pełen dowcipów, dia-
logów, skeczy i piosenek autorstwa tekstów Marii Czubaszek, 
Mariana Hemera i Zbigniewa Korpolewskiego.

Blisko dwugodzinny spektakl dostarczył widzom dużą ilość zabawy 
i śmiechu. Choroska publiczność została poruszona śpiewem Li-
dii Stanisławskiej, rozbawiona po pachy od zabawnej gry aktorskiej 
Barbary Wrzesińskiej i talentem do rymowania Emilii Krakowskiej.
Na koniec publiczność mogła nabyć książkę Lidii Stanisławskiej pt. 
„Anegdoty” wraz z autografami trzech aktorek, jak również miała 
okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję przywitać Babski Kabaret w Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przybyli na piątkowy spektakl kabaretowy i sprawili, że nasze 
sale mogły zabrzmieć śmiechem.

Zapraszamy również wszystkich na spektakle i imprezy, które będą 
się odbywać w najbliższym czasie w choroszczańskim Centrum 
Kultury i Sportu.

Podsumowanie działalności świetlic w Barszczewie, Łyskach i Złotorii

W sobotę 8 grudnia na auli Miejsko-gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy miała 
miejsce uroczysta gala podsumowująca projekt 
“Terenowe Centrum Kultury”, realizowanego 

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury.

W minioną sobotę 8 grudnia na auli Miejsko-gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy miała miejsce uroczysta gala pod-
sumowująca projekt “Terenowe Centrum Kultury”, realizowanego 
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – “Kultura 
Dostępna”.

Punktualnie w południe uczestnicy zajęć w świetlicach w Barszcze-
wie, Łyskach i Złotorii zgromadzili się na auli Centrum Kultury, 
by wspólnie powspominać i podsumować swoją półroczną pracę. 
Uroczystą galę rozpoczęła koordynatorka projektu – Wioletta Kuć, 
która powitała zaproszonych gości i przybliżyła ideę powstania 
pomysłu pracy świetlic. Następnie głos zabrał dyrektor Centrum 
Kultury, który przedstawił poszczególne etapy realizacji projektu. 
W dalszej części gali głos zabrały instruktorki prowadzące zajęcia  
w świetlicach w Barszczewie, Łyskach i Złotorii – Sylwia Niemyjska 
i Urszula Grabowska. W krótkiej formie prezentacji i pokazu zdjęć 
pochwaliły się one efektami pracy uczestników zajęć. Były to mo-
menty, w których radość i uśmiech towarzyszyły osobom zebranym 
na sali, co dało się zaobserwować po ich reakcjach. Instruktorki 
następnie podziękowały im za wspólnie spędzony czas. Po części 
podsumowującej każdy z uczestników zajęć otrzymał pamiątkowy 
dyplom z rąk dyrektora Centrum.

Atrakcją gali z pewnością był występ Zespołu Muzyki i Tańca Daw-
nego”Capella Antiqua Bialostociensis” z Domu Kultury Śródmie-
ście w Białymstoku. Młodzi artyści zaprezentowali spektakl tanecz-
ny pt. “W ogrodach Pani Branickiej”. 

Zwieńczeniem gali była wystawa prac uczestników zajęć, które po-
wstały w czasie półrocznej działalności świetlic. Cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem nie tylko ich twórców, ale także przyby-
łych na galę gości. Półroczna działalność świetlic w Barszczewie, 
Łyskach i Złotorii to był piękny i aktywny czas. Jesteśmy wdzięczni, 
że taki projekt miał miejsce w naszej gminie.

V Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego

Niedzielne przedpołudnie 2 grudnia w M-GC-
KiS należało do młodych tancerzy. Ponad 160 
uczestników i uczestniczek w wieku od przed-
szkolaków do 13-latków, pochodzących z Cho-

roszczy, Białegostoku, Czarnej Białostockiej, a także Moniek, 
Grajewa, Sokółki i Augustowa mierzyło się z na parkiecie auli 
M-GCKiS w V Mikołajkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego. 

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom gorąco kibicowali tłumnie 
zgromadzeni rodzice i bliscy, a Mikołaj dodawał otuchy i rozdawał 
czekoladowe słodkości.

Imprezę prowadził instruktor tańca towarzyskiego w M-GCKiS Dariusz 
Jabłoński, a młodych tancerzy oceniało jury w składzie: Justyna Cichosz, 
Adam Jabłoński, Marlena Borys i Piotr Giglewicz. Nikt nie odjechał do 
domu bez medalu, pamiątkowego dyplomu, gadżetów przekazanych 
przez Urząd Miejski w Choroszczy czy czekoladowego Mikołaja! Za-
praszamy do uczestnictwa w turnieju w kolejnej edycji, a wszyst-

kich, którzy nie brali udziału w obecnych zawodach tanecznych,  
a chcieliby nauczyć się tańców towarzyskich i uczestniczyć w kolej-
nych konkursach - już dziś zapraszamy na zajęcia w M-GCKiS, któ-
re prowadzą instruktorzy ze szkoły „Kadryl”: Karolina Poniatowicz 
i Dariusz Jabłoński! 
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Jubileusz Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Choroszczy  
w 2018 roku obchodził Jubileusz - 20-lecie swego ist-
nienia. W dniu Narodowego Święta Niepodległości 
(11.11.2018) odbył się V  Wieczór Pieśni Patriotycznej 

„Śpiewać każdy może”, w trakcie którego uczestnikom tego 
wydarzenia wręczono okolicznościowe dwie kartki pocztowe 
z wizerunkiem św. Jana Pawła II – Patrona Akcji Katolickiej. 

Kartki zaprojektowała Pani Barbara Strzymińska-Zdanewicz  
z Poczty Polskiej a ich druk sfinansował Urząd Miejski w Chorosz-
czy. Przed kilku dniami ukazał się okolicznościowy folder „Akcja 
Katolicka w Choroszczy. W 20. Rocznicę utworzenia Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej”, opatrzony kilkunastoma zdjęciami. 
Słowo wstępne z okazji tej publikacji zamieścił ks. kanonik Le-
szek Struk, proboszcz choroszczańskiej parafii a zarazem asystent 
POAK.  Autorami tekstu są: Eugenia Popko i Józef  Waczyński zaś 
opracowania graficznego - Barbara Bielawiec. Folder sfinansowany 
został ze środków Banku Spółdzielczego w Białymstoku Oddział 
w Choroszczy.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy – Szkołą Młodych Patriotów 

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej Rokiem Jubileuszu 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Natomiast 
pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodo-

wej ogłosiła obecny rok szkolny „Rokiem dla Niepodległej”, 
aby w ten sposób zwrócić uwagę uczniów i nauczycieli na 
ważne dla naszego społeczeństwa idee i wartości. Społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy 
już od wielu miesięcy czyniła przygotowania do uczczenia tak 
ważnej rocznicy.

Od 15 marca do 15 listopada byliśmy uczestnikami Ogólnopolskie-
go Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”. W tym czasie wyko-
naliśmy szereg regulaminowych zadań, dzięki którym otrzymaliśmy 
certyfikat potwierdzający, iż młodzież i kadra naszej szkoły szanuje 
polską tradycję, kulturę i historię, zna jej dzieje, potrafi wskazać hi-
storycznych bohaterów i ich dokonania oraz zna wartość „małej 
Ojczyzny”.

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Mło-
dych Patriotów” wykonaliśmy dziewięć zadań. Wybrani uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla 
mnie oznacza bycie patriotą?” W trakcie zajęć młodzież zastanawia-
ła się, czym jest ojczyzna i patriotyzm. Obejrzała prezentację multi-
medialną, która przybliżyła jej definicję patriotyzmu i  jego rodzaje 
oraz zaprezentowała krótki zarys historyczny postaw patriotycz-
nych Polaków, gdyż w zależności od czasów i sytuacji politycznej 
pojęcie patriotyzmu bardzo się zmieniało. Uczniowie zastanawiali 
się czy prościej było być patriotą w przeszłości, czy obecnie. Szu-
kali odpowiedzi na pytanie: jak możemy okazywać patriotyzm na 
co dzień? Stwierdzili, że patriotą możemy być tak naprawdę każde-
go dnia. Powinniśmy: obchodzić święta narodowe, wywiązywać się  
z obowiązków obywatelskich, pracować dla dobra ojczyzny, być do-
brymi uczniami, reagować na zło i krzywdę innych ludzi, dobrze 
wypowiadać się na temat naszego kraju, kupować towary wypro-
dukowane przez polskie firmy, aby wspierać rozwój gospodarczy 
naszego kraju.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie w ramach konkursu plastycz-
nego wykonali plakaty, które upamiętniły 100. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Powstały różnorodne prace, ale 
wszystkie podkreślały jedną, bardzo ważną rzecz: radość z niepod-
ległości, którą sami musieliśmy sobie wywalczyć, nie była nam dana.

Gimnazjaliści przeprowadzili sondaż na temat postaw i roli patrio-
tyzmu. Młodzież rozmawiała z uczniami, nauczycielami, pracowni-
kami obsługi, a także mieszkańcami naszego miasteczka oraz pra-
cownikami Urzędu Miasta i Gminy w Choroszczy.

Gimnazjaliści zebrali wszystkie odpowiedzi, opracowali je graficz-
nie za pomocą wykresów w formie prezentacji multimedialnej.

Uczniowie uzdolnieni wokalnie wzięli udział w Szkolnym Konkur-
sie Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej pod hasłem „POL-
SKA TO MY” pięknie wyśpiewując miłość do ojczyzny. Natomiast 

osoby obdarzone talentem do deklamowania wierszy sprawdziły się 
w konkursie recytatorski pod hasłem „POEZJA UCZY NAS PA-
TRIOTYZMU”, wspaniale prezentując utwory wielkich polskich 
poetów.

Wszystkie oddziały ze swoimi wychowawcami przygotowując się 
do obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja zaangażowały 
się w prace nad ustaleniem i spisaniem Klasowych Kodeksów Po-
staw Patriotycznych. Na podstawie zapisów w nich zawartych kapi-
tuła złożona z przedstawicieli uczniów i nauczycieli sformułowała 
Kodeks Postaw Patriotycznych Społeczności Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, który po konsultacji z pa-
nią dyrektor Ewą Zawistowską został zaprezentowany wszystkim 
uczniom i pracownikom naszej placówki.

W październiku odbył się ogólnoszkolny konkurs historyczny pod 
nazwą „Historia Polski a patriotyzm”, który polegał na rozwiąza-
niu quizu kahoot składającego się z dwudziestu poleceń. Zadania 
konkursowe sprawdzały znajomość najważniejszych wydarzeń  
z historii Polski, od początków państwa polskiego po czasy współ-
czesne, wiedzę na temat symboli i świąt narodowych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz postaci, które odegrały w historii naszego państwa 
kluczową rolę. Konkurs pozwolił wyłonić uczniów posiadających 
największą wiedzę w zakresie wydarzeń historycznych oraz tych 
związanych ze współczesnym społeczeństwem polskim.

Chętni gimnazjaliści przygotowali prace pisemne o „małych Ojczy-
znach” w literaturze i we własnym życiu. W swoich esejach wyka-
zali, że motyw „małej Ojczyzny” często pojawia się w utworach 
literackich. Ma on różne znaczenie, jednak zawsze kształtuje indy-
widualnie każdą osobę. Uczy historii, szacunku, zachowania trady-
cji, umiłowania natury. Odciska ślad na duszy człowieka na zawsze.

Nauczyciele podjęli trud dodatkowych szkoleń i kierowali całym 
przedsięwzięciem oraz zachęcali uczniów do brania udziału w ogól-
noszkolnym projekcie.

Wszystkie zadania zrealizowane w ramach Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Szkoła Młodych Patriotów” zostały udokumentowane  
w postaci protokołów, sprawozdań, zdjęć czy nagrań i przesłane 
do oceny jury konkursowemu. Jakość zadań była bardzo wysoka, 
albowiem każde z nich zostało ocenione przez komisję konkursową 
na 100%, a całość potwierdzona uzyskaniem certyfikatu „Szkoły 
Młodych Patriotów”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten 
trudny, ale jakże cenny dla nas projekt. Zwłaszcza nauczycielom, 
którzy wykazali szczególne zainteresowanie i pomoc w wykonywa-
niu zadań oraz tym uczniom, którzy chcieli podzielić się swoimi 
talentami, zdolnościami, wiedzą i czasem. Wspólnie udowodniliśmy, 
że jesteśmy nowoczesną szkołą odpowiadającą na aktualne pytania  
i zagadnienia, jesteśmy świadomi swojej historii, tożsamości, tra-
dycji i kultury. Wiemy, jak być patriotami w XXI wieku, jak dbać  
o swoją ojczyznę i pamiętać o tych, którzy za nią oddali życie.

We współczesnym świecie, który przeżywa kryzys wartości, spo-
łeczność Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cho-
roszczy rozumie i wie, co jest cenne i godne upamiętnienia, by 
można było tworzyć bezpieczną i wartościową przyszłość, ponie-
waż, jak powiedział Józef  Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości.”

Ewa Zalewska
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Orliki Narwi Choroszcz najlepsze na turnieju w Knyszynie

W sobotę 15 grudnia w Knyszynie odbył się „Mikołajkowy Turniej o Puchar Prezesa UKS Jastrząb Knyszyn.  
W turnieju wzięły udział „Orliki” Narwi Choroszcz trenowane przez Grzegorza Pieczywka. Młodzi zawodnicy 
zaprezentowali się znakomicie i wrócili do Choroszczy z Pucharem Prezesa za 1 miejsce, a dodatkowo Przemy-
sław Adamski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju! Gratulujemy! 

Wyniki: Narew – Promień Mońki 2-1, Narew – Rudnia Zabłudów 3-2, Narew – Pasja Hajnówka 0-1, Narew – Jastrząb Knyszyn 4-1
Końcowa kolejność: 1. Narew Choroszcz, 2. Rudnia Zabłudów, 3. Pasja Hajnówka, 4. Promień Mońki, 5. Jastrząb Knyszyn

WJ

Szabla Hetmana Branickiego pojechała do Wasilkowa

Wystartowała Choroszczańska Liga Halowa

Gościnne Muzeum Wnętrz Pałacowych w niedzielę 
2 grudnia było miejscem zmagań 21 edycji Tur-
nieju Szachowego „O Szablę Hetmana Branickie-
go”. Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów: dwie 

drużyny Choroszczy, Wasilkowa i Michałowa, a także Supraśl  
i Mońki.  Najlepsza okazał się reprezentacja Wasilkowa, a re-
prezentacje Choroszczy zajęły 4 i 6 miejsce. 

Organizatorem turnieju był Jacek Dąbrowski, a sponsorami Urząd Miejski 
w Choroszczy, Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Przedszkole Samo-
rządowe w Choroszczy, Leszek Rajczuk i Vita-Smak Krzysztof Zagórski. 

Klasyfikacja drużynowa:
1. Wasilków I, 2. Supraśl, 3. Michałowo, 4. Choroszcz I, 5. Mońki, 6. Cho-
roszcz II, 7. Wasilków II, 8. Michałowo II

Skład zwycięzców: Kacper Widelski, Karol Milewski, Karol Krahel, Ad-
rianna Stankiewicz
Skład Choroszcz I: Adam Śliwowski, Łukasz Piłka, Adrian Moroz, Irina 
Worbiekaja
Skład Choroszcz II: Łukasz Krysiewicz, Mariusz Czerepuk, Kornel Cho-
micki, Zofia Krysiewicz

WJ

W sobotę 2 grudnia wystartowały rozgrywki IV edycji Choroszczańskiej Ligi Halowej organizowanej przez M-GCKiS w Choroszczy – w aktualnej edycji bierze udział 12 zespołów. 
Do tej pory rozegrano 3 kolejki fazy grupowej, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia (w sobotę 22 grudnia) zostanie rozegrana 4 kolejka, a 5 seria gier planowana już jest 
po nowym roku (sobota 5 stycznia). Po zakończeniu meczów grupowych zespoły przejdą do fazy pucharowej, a ta odbędzie się w soboty: 12 i 26 stycznia, a dzień finałowy prze-
widziano na pierwszą sobotę lutego. 

Zapraszamy do odwiedzania hali sportowej Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a szczegóły o rozgrywkach na specjalnej stronie: www.m-gckis.ligspace.pl 
WJ

WJ
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Choroszcz, ul. Branickiego 18,  tel. 608 705 111

Pełna oferta na stronie www.dakss.pl

Wypożyczalnia narzędzi

i sprzętu budowlanego

    Wykonujemy:

    Przeglądy techniczne pilarek łańcuchowych

    Ostrzenie pił łańcuchowych

„Zagrali Razem” dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”

W niedzielę 9 grudnia odbył się Charytatywny 
Turniej Piłkarski „GRAMY RAZEM” zorga-
nizowany przez klub Narew Choroszcz, który 
miał na celu wsparcie „Fundacji Pomóż Im” 

prowadzącej m.in. Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Głów-
ną częścią turnieju były zmagania piłkarskie, gdzie każda 
grająca drużyna wpisowe wpłaciła do fundacyjnej puszki. 

Drużyny grały w dwóch grupach, z pierwszej awansowali Junio-
rzy Młodsi Narwi Choroszcz i przedstawiciele Fundacji Pomóż Im,  
z drugiej grupy awans uzyskali Zarząd i Trenerzy Narwi Choroszcz 
i Drużyna Burmistrza. W półfinałach lepsi byli zawodnicy Burmi-
strza, a także Zarząd i Trenerzy Narwi Choroszcz. W dwóch ostat-
nich spotkaniach, w meczu o 3 miejsce juniorzy pokonali fundację, 
a Zarząd i Trenerzy Narwi Choroszcz w finale okazali się lepsi od 
ekipy Burmistrza. Wyniki sportowe tego dnia nie były jednak naj-
ważniejsze, wszyscy zawodnicy grali „do jednej bramki” dla szczyt-
nego celu. Oprócz wyżej wymienionych zespołów w turnieju zagra-
li m.in. przedstawiciele Grupy Chorten, rodzice zawodników Narwi 
Choroszcz, druga drużyna juniorów, a także zbierająca najwięcej 
braw drużyna mam piłkarzy Narwi. 

Oprócz turnieju piłkarskiego tego dnia można było wziąć udział 
w licytacjach, korzystania ze stoisk, wypicia gorącej kawy i herba-
ty, zjedzenia pysznego bigosu ugotowanego przez Panie kucharki 
z choroszczańskiego przedszkola czy zjedzenia słodkich pączków 
dostarczonych przez Piekarnię Szydłowscy. Łącznie podczas całego 
turnieju zebrano kwotę 2643,31 zł, która została przekazana funda-
cji. BRAWO! Podczas ceremonii dekoracji drużyn prezes klub Pa-
weł Sokół zapewnił że nie był to jednorazowa inicjatywa i chce aby 
podobne turnieje były organizowane w przyszłości. 

Klub Narew Choroszcz, a także Fundacja „Pomóż Im” dziękują za 
naszym pośrednictwem wszystkim sponsorom i partnerom, którzy 
wsparli tą szlachetną inicjatywę: Burmistrzowi za objęcie impre-
zy Honorowym Patronatem, Szkole Podstawowej w Choroszczy, 

Przedszkolu Samorządowemu w Choroszczy, Miejsko-Gminne-
mu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, sponsorom: Grupie 
Chorten, Sklepowi Macierzanka, firmom Kam-Bruk Dziejma, Auto 
Spa, ZMB Białystok, Falcon Energy, Forever, Piekarni Szydłowscy, 
Salonowi Sportowemu SOCCER, Hurtowni Sportowej Kaja, foto-
grafii Magdalena Właszek za fotorelacje z turnieju i Pani Ewelinie 

Ramotowskiej za przygotowanie zabaw i animacji dla dzieci, a tak-
że wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie  
i przeprowadzenie tego wydarzenia. Bez Was nie byłoby to moż-
liwe!

WJ
fot. Magdalena Właszek

Nabór chłopców w klubie Narew Choroszcz

Klub Narew Choroszcz ogłasza nabór 
chłopców z roczników od 2006 do 2009. 

–> Dla roczników 2008 i 2009 treningi odbywają się 
w poniedziałki i czwartki, godz: 17:00 na hali Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Stycz-
niowego 26A.

–> Dla roczników 2006 i 2007 treningi odbywają się 
w poniedziałki i czwartki, godz: 18:00 na hali Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Stycz-
niowego 26A.

W razie pytań prosimy o kontakt poprzez fanpage Na-
rew Choroszcz lub bezpośrednio z trenerem Grzego-
rzem Pieczywkiem (tel. 502357836)

Narew Choroszcz

Narew Choroszcz liderem II ligi Futsalu

Drużyna Narwi Choroszcz pod kierownictwem tre-
nera Karola Domalewskiego w okresie zimowym 
występuje w II lidze Futsalu.

Po dwóch meczach zawodnicy Karola Domalewskiego znajdują się 
na pozycji lidera po zwycięstwach nad Żubrem Drohiczyn (10-3), 
MOKS II Słoneczny Stok (8-5) i KS UM Krynki (14-4). Kolejnymi 
rywalami Narwi będą KS Grabówka, MOSiR Grajewo, Sparta Sze-
pietowo i FC Zambrów. Zapraszamy do odwiedzania hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Choroszczy gdzie mecze w roli gospodarza 
rozgrywa Narew – mamy nadzieję, że w kolejnych meczach Narew 
zaprezentuje także bardzo dobrą formę i powalczy o awans do I ligi 
futsalu gdzie grają już drużyny z całej polski. 

Wcześniej drużyna Karola Domalewskiego znakomicie zaprezen-
towała się w Futsalowym Pucharze Polski, gdzie wygrała turniej 
eliminacyjny w Choroszczy, a następnie była najlepsza w turnieju 
finałowym. W fazie pucharowej tuż po nowym roku zmierzy się  
z drużyną Vamos Gdańsk. 

WJ
fot. Podlaski Futsal


