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w Choroszczy

Rok 1918 wyznaczył nową – niepodległą drogę Polsce. 
Sto lat później – rok 2018 nakreślił uroczyste obcho-
dy setnej rocznicy tego doniosłego wydarzenia. Cho-
roszcz na swoją niepodległość musiała poczekać 

nieco dłużej. Dopiero wieczorem 19 lutego 1919 roku do Białe-
gostoku wkroczyli pierwsi polscy żołnierze z Grupy Operacyj-
nej płk. Stanisława Dziewulskiego i to właśnie ten dzień uznaje 
się za moment wyzwolenia Białegostoku i okolicznych terenów, 
w tym Choroszczy. W dniach 15-19 lutego 2019 roku Choroszcz 
świętuje 100. rocznicę wyzwolenia – odzyskania niepodległości. 

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Towarzystwo Przyjaciół 
Choroszczy, Choroszcz Miniona, Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Choroszczy serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnego 
świętowania 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy. 

Plan obchodów:

15.02.2019 (piątek), godz. 19.00, Rynek 11 Listopada  
w Choroszczy 

– Inauguracja Obchodów – 100 FOTOGRAFII NA 100 LAT NIE-
PODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY

Plenerowa wystawa pokaże jak zmieniał się choroszczański rynek  
w okresie ostatnich stu lat. Zobaczymy zmieniającą się zabudowę, 
minione wydarzenia oraz dawnych mieszkańców Choroszczy, którzy  
w nich uczestniczyli. Wystawa to okazja odnalezienia na dawnych fo-
tografiach swoich bliskich lub sąsiadów. Tę wyjątkową wystawę będzie 
można oglądać od lutego do końca października 2019 roku.

16.02.2019 (sobota), godz. 11.00, Aula Miejsko-Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu w Choroszczy

– WIELKI TEST WIEDZY O CHOROSZCZY

To wyjątkowe spotkanie, na które zapraszamy wszystkich: indywidualnych 
miłośników historii i współczesności Choroszczy: uczniów, seniorów,  
a także grupy przyjaciół oraz całe rodziny. Wielki Test Wiedzy o Chorosz-
czy pozwoli zastanowić się nad historią grodu nad Horodnianką, a także 
rozpoznać swoją wiedzę o współczesnych czasach naszej małej ojczyzny. 
Wielki Test Wiedzy o Choroszczy to zmierzenie się z setką pytań na 100-le-
cie wyzwolenia Choroszczy. To nie lada gratka, a wręcz prawdziwy honor 
i duma z udziału, tym bardziej więc z wygranej. Zapraszamy serdecznie!

17.02.2019 (niedziela), godz. 12.00, „Orlik” w Choroszczy

100 GOLI NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY

Niepodległość na sportowo i zawsze zwycięsko? Jeśli bliskie są Ci te 
wartości, zapraszamy, by niepodległość Choroszczy zaakcentować po-
przez wyjątkowy futbolowy maraton. Zapraszamy sportowców i mi-
łośników sportu, a zwłaszcza fanów piłki nożnej, którzy chcą oddać 
honorowe strzały na bramkę, by uczcić 100 lat niepodległości Chorosz-
czy. Komu uda się strzelić najwięcej zwycięskich goli dla Wyzwolonej? 
Przekonamy się w Choroszczy 17 lutego. Zapraszamy!

18.02.2019 (poniedziałek), godz. 17.00 Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy

PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI – wykład historyczny 
autorstwa Jacka Hryniewickiego z Muzeum Wojska w Białymstoku

Zapraszamy na wykład historyczny poruszający tematykę pierwszych 
dni, miesięcy i lat niełatwego procesu, jakim było wyzwalanie (się) Cho-
roszczy czy też – mówiąc inaczej: kroczenie przez Choroszcz drogą 
niepodległości. Historycy-profesjonaliści, jak również amatorzy i miło-
śnicy historii z pewnością znajdą w tym wykładzie-spotkaniu z historią 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Będzie też możliwość dyskusji, 
wymiany doświadczeń, podzielenia się wątpliwościami, nowymi hipo-
tezami. Zapraszamy.

19.02.2019 (wtorek)

godz. 18.00, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Mę-
czennika w Choroszczy – MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ 

godz. 19.00, Rynek 11 Listopada w Choroszczy
GŁÓWNE OBCHODY 100. ROCZNICY WYZWOLENIA 
CHOROSZCZY 

To właściwe uroczystości patriotyczno-religijne związane z 100. rocz-
nicą odzyskania przez Choroszcz niepodległości. Odbędą się przy Po-
mniku Niepodległości usytuowanym na zrewitalizowanym Rynku 11 
Listopada w Choroszczy. Zapraszamy serdecznie!

Obchodom 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy towarzyszyć będzie 
szereg dodatkowych atrakcji:

- zostanie wydany folder pt.: „Choroszcz – drogi do niepodległości” 

autorstwa Józefa Waczyńskiego, który przybliży najważniejsze fakty, daty 
i wydarzenia oraz postaci związane z wyzwoleniem Choroszczy. Folder 
to doskonały przewodnik obchodów 100-lecia niepodległości Chrosz-
czy, to także wspaniała pamiątka tych uroczystości;

- wszyscy mieszkańcy, a także odwiedzający Choroszcz będą mogli 
wykonać własne zdjęcie z wizerunkiem dawnych mieszkańców 
miasteczka – w tym celu w przestrzeni miejskiej zostaną ustawione 
plansze-fotografie prawdziwych postaci dawnej Choroszczy. Fotografia 
w sukni – dla pań, a może w garniturze sprzed lat – dla panów, w scene-
rii dawnej Choroszczy i jednocześnie na tle współczesnego wizerunku 
miasteczka – to świetny pomysł na pamiątkę z grodu nad Horodnianką.

- uczniów oraz nauczycieli szkół w gminie Choroszcz zapraszamy, by 
sprawdzić się w grze miejskiej pn. „Śladami Niepodległości Cho-
roszczy”. Gra to fantastyczna podróż w czasie po miejscach związa-
nych z Niepodległością Choroszczy. Kto wykaże się sokolim wzrokiem 
i dostrzeże zawarte na mapie fragmenty miasta i jego architektury, czyja 
doskonała pamięć pozwoli skojarzyć fakty i najtrafniej rozwiązać miej-
ski quiz? O tym uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli przekonać 
się przemierzając szlak „Śladami Niepodległości Choroszczy”;

- happening pn. „Moje życzenie dla Choroszczy” – to mapa 
współczesnej Choroszczy, która zostanie wypełniona naszymi życze-
niami na kolejnych 100 lat istnienia miasteczka. Czy będą to rysunki 
czy listy, komiksy, fotografie czy wiersze, a może pojedyncze zdania lub 
tradycyjne życzenia – zależy tylko od wyobraźni winszujących. Zapra-
szamy, by naszemu miastu oddać dobre myśli i wyrazić nasze marze-
nia na kolejny wiek. Mapa – jako że jest przedmiotem nierozerwalnie 
związanym z turystyką, będzie podróżować po całej gminie Choroszcz. 
Odwiedzi szkoły, przedszkola, instytucje gminne: Urząd Miejski, 
ZECWiK, M-GCKiS, a także parafie, aby ostatecznie stanąć na Rynku 
11 Listopada i w ten sposób pokazać, że 100 lat Choroszczy to pamięć 
o przeszłości, a także dbałość o jej przyszłość.

Organizatorzy: Burmistrz Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, 
Choroszcz Miniona, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  
w Choroszcz, LZS KORONA Choroszcz.

Obchody zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodle-
głości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Wiwat Choroszcz! Wiwat Niepodległa!
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 Nowoczesny Rynek 11 Listopada w Choroszczy został zgłoszony do konkursu Podlaska marka Roku. To już 15. – jubileuszowa edycja tej prestiżowej imprezy.
Nowoczesny Rynek 11 Listopada w Choroszczy znajduje się w kategorii INWESTYCJA i zajmuje pozycję 7 (lista kandydatów jest na: www.wrotapodlasia.pl). 

Wkrótce (po 15 lutego) rozpocznie się głosowanie – o szczegółach poinformujemy! 
Będziemy śledzić dalsze etapy konkursu.

I już dziś zapraszamy wszystkich do oddawania głosów na piękny Rynek w Choroszczy!

Choroszczański Rynek – zgłoszony do Jubileuszowej 15. edycji Podlaskiej Marki Roku!

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy UE

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich oraz Urząd Miejski w Choroszczy zaprasza-
ją na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich  
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Dyżur odbędzie się 19.02.2019 r. (wtorek) w godz. od 10.00  
do 12.30 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (16-070 Choroszcz, 
ul. Dominikańska 2) w Sali Konferencyjnej (II piętro).

Konsultacje skierowane są do mieszkańców gminy Choroszcz, 
m.in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczno-
ści lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zaintere-
sowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Osoby zainteresowane podczas konsultacji będą mogły zdobyć in-
formacje związane z realizacją pomysłów i projektów dotowanych 
ze środków UE, a także dowiedzieć się więcej na temat pozyskania 
dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać w Głównym Punkcie Infor-
macyjnym Funduszy Europejskich w Białymstoku pod nrem tel.: 
801308013. Zapraszamy!

Informujemy, że zakończył się II etap budowy budynku 
garażowo-gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Pańkach.

Zadanie było realizowane na mocy porozumienia zawartego po-
między Powiatem Białostockim a  Gminą Choroszcz w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Białostocki Gminie 
Choroszcz na dofinansowanie zadania pn. „II etap budowy bu-
dynku garażowo-gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Pańkach”.

Drugi etap budowy budynku OSP w Pańkach obejmował wykona-
nie prac murowych i żelbetowych budynku. Prace zostały wykona-
ne w okresie wrzesień-listopad 2018 roku.

Całościowy koszt zadania wyniósł 117 tys. zł, dotacja Powiatu Bia-

II etap prac budowy OSP w Pańkach – zakończony

łostockiego wyniosła 50 tys. zł, zaś Gmina Choroszcz sfinansowa-
ła zadanie w kwocie 67 tys. zł.

Cieszę się, że kolejna działająca na terenie gminy Choroszcz jed-
nostka OSP – OSP Pańki będzie miała nową siedzibę – mówi Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. Strażacy-ochotnicy starali 
się o to od lat – dodaje. Takie lokum jest Pańkom potrzebne – od 
2018 roku mają kapitalnie wyremontowany samochód, ponadto  
w jednostce tej działa szereg mniejszych formacji – młodzież oraz 
drużyna kobieca. Nowa siedziba na pewno będzie z pożytkiem 
wykorzystywana – podsumowuje włodarz gminy Choroszcz.

W kolejnych latach budowa nowej remizy OSP w Pańkach będzie 
kontynuowana.

UM

GDDKiA zaprasza na konsultacje spo-
łeczne dotyczące drogi S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Białymstoku zaprasza na posiedzenie 
Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, 
które odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 

10.00 w Sali Konferencyjnej Nr 1 tutejszego Oddziału przy uli-
cy Zwycięstwa 2.

Na posiedzeniu zostanie rozpatrzone:
Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi 
krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka –  Korycin, 
aktualizacji Studium Techniczno-ekonomiczno-środowisko-
wego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, mate-
riałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszyst-
kich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem  
na 4 części: Część 2: Sokółka –  Korycin, z obwodnicą Sokółki
Wariant 5: Sokółka — Czarna Białostocka – Wasilków –  Do-
brzyniewo Duże –  Choroszcz

Biuro projektowe, AECOM POLSKA Sp. z 0.o., proszone jest  
o przygotowanie w formie elektronicznej oraz przedstawienie pre-
zentacji zaprojektowanych rozwiązań.

Informujemy, że rozwiązania projektowe są dostępne na stronie 
internetowej GDDKiA Oddział w Białymstoku, w zakładce „Kon-
sultacje społeczne”. 

GDDKiA

OSP Choroszcz wśród najaktywniej-
szych OSP w Podlaskiem!
„Wiemy, które OSP z naszego regionu to prawdziwi tytani pra-
cy” – tak rozpoczyna się opublikowany właśnie ranking najak-
tywniejszych jednostek OSP w Polsce. W gronie najlepszych, 
na wspaniałym 5. miejscu znalazła się OSP w Choroszczy, po-
konując 19 podobnych formacji z województwa podlaskiego.

Ranking najaktywniejszych podlaskich jednostek OSP został opu-
blikowany przez Strażacki portal osp.pl. Pod uwagę brane były dane 
za cały 2018 rok, pochodzące z poszczególnych Komend Woje-
wódzkich PSP. Formacje strażaków-ochotników porównywano 
pod względem liczby wyjazdów do akcji: wyjazdów do pożarów, 
interwencje w zakresie miejscowych zagrożeń, a także wyjazdów do 
alarmów fałszywych.

Choroszczańska OSP w roku 2018 wyjeżdżała na akcje łącznie 
101 razy: 47 razy – do pożarów, również 47 razy interweniowała  
w sprawie miejscowych zagrożeń; niestety zdarzały się także alarmy 
fałszywe – tu OSP Choroszcz musiała organizować się aż 7-krotnie.
5. miejsce to wspaniały wynik OSP Choroszcz – nie ukrywa rado-
ści Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Jest to nasza miej-
ska jednostka OSP, jedna z najlepszych w województwie i jako jedna  
z trzech w gminie Choroszcz włączona jest do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego – dodaje. W jego ramach współpracuje  
z Państwową Strażą Pożarną, wspomagając ją w sytuacjach zagrożenia. Aby 
mogła profesjonalnie pełnić swoje zadania, rokrocznie doposażamy OSP Cho-
roszcz, jak i inne jednostki OSP działające na naszym terenie, w odpowiedni 
sprzęt – zarówno indywidualne zestawy ochrony osobistej, jak i narzędzia hy-
drauliczne typu nożyce hydrauliczne, agregaty, mierniki wielogazowe czy pom-
py, które pomocne są całej formacji w sytuacji zagrożenia. OSP Choroszcz 
wspieramy także w zakresie modernizacji ich siedziby – podsumuwuje 
burmistrz.

W roku 2015 OSP Choroszcz otrzymała wsparcie na poziomie bli-
sko 97 tys. zł, zaś już w 2018 roku pomoc ta wzrosła trzykrotnie 
i wynosiła blisko 270 tys. zł. Ogółem przez ostatnie 4 lata OSP  

w Choroszczy otrzymała wsparcie na poziomie blisko 750 tys. zł.
 
Wsparcie to popłynęło z gminy Choroszcz, jak również od innych 
podmiotów, m.in.: Komendanta Głównego PSP, Województwa 
Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego 
czy Funduszu Sprawiedliwości. 

Dbamy więc o to, aby nasi strażacy-ochotnicy byli dobrze wyposażeni, czuli się 
bezpiecznie i w sposób jak najbardziej profesjonalny, spełanijący najwyższe 
standardy pełnili swoją służbę społeczeństwu – podsumowuje Burmistrz 
Wardziński.

Cieszymy się z tak wysokiej lokaty jednostki OSP w Choroszczy  
w rankingu najaktywniejszych jednostek OSP w Województwie Pod-
laskim. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy strażakom z Choroszczy! 

UM
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Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż zbliża się 
termin odbioru mebli i innych odpadów wielko-
gabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych z posesji w zabudowie jed-

norodzinnej w gminie Choroszcz.

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję 
najpóźniej do:
– 8 marca: Babino, Czaplino, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Gajowniki, 
Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Ogrodniki, Pań-
ki, Rogowo, Rogowo- Kolonia, Rogowo-Majątek, Rogówek, Rusz-
czany, Sienkiewicze, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki;
– 15 marca: Choroszcz I, Choroszcz II, Choroszcz III, Choroszcz 
IV (podział według harmonogramu);
– 22 marca: Jeroniki, Krupniki, Łyski, Porosły, Porosły-Kolonia, 
Żółtki- Kolonia;
– 29 marca: Barszczewo, Choroszcz V, Klepacze, Oliszki, Turczyn.

Udostępnione odpady będą zbierane od dnia następnego od godz. 
6:00 rano.

PRZYPOMINAMY: odbiór odpadów wielkogabarytowych 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w gminie Choroszcz już w marcu

powinien być uprzednio zgłoszony do Urzędu Miejskiego  
w Choroszczy (ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz):

– osobiście do pok. nr 7;
– telefonicznie pod nr tel. 85 713 22 09;
– e-mail: akalisz@choroszcz.pl.

ZGŁOSZENIE WINNO BYĆ DOKONANE NAJPÓŹNIEJ 
NA DWA DNI PRZED ODBIOREM

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:

• meble domowe i ogrodowe • dywany • wózki dziecięce • materace 
• pierzyny • rowery • zabawki dużych rozmiarów • inne wyposaże-
nie domowe w tym duże AGD i RTV • opony samochodowe

Poniższe odpady nie zostaną odebrane:

– odpady budowlane (gruz, beton, kruszywa, ceramika, deski, belki, 
panele, drzwi, płoty, szkło, cegły itd.);
– pojazdy (samochody, motocykle i ich części);
– opony od pojazdów służących do prowadzenia działalności go-
spodarczej w tym rolniczej;
– odpady ogrodowe (gałęzie, konary, korzenie drzew, głazy, urobek 
ziemny itd.);
– stara odzież;
– odpady pochodzące z działalności gospodarczej;
– przedmioty, których wymiary lub masa spowodują, że ich załadu-
nek będzie wymagał pomocy więcej niż dwóch osób.

UM

E-dowód to nowa postać dowodu osobistego. To 
wielofunkcyjny dokument z dodatkową warstwą 
elektroniczną. Będzie bezpiecznym narzędziem 
do komunikacji obywatela z administracją, służbą 

zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Urząd Miejski w Cho-
roszczy wraz z 34 innymi magistratami w Polsce uczestniczył 
w testach wydawania e-dowodu. Wszystko działa tak jak po-
winno – zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Urząd Miejski  
w Choroszczy również jest przygotowany do tej ważnej zmiany.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu oso-
bistego: potwierdza tożsamość obywatela, jego obywatelstwo, 
uprawnia do przekraczania granic. Zewnętrznie także jest podobny  
do obecnego dokumentu tożsamości. Przy czym jedyną nową in-
formacją na pierwszej stronie (awersie) jest numer CAN – numer 
ten jest również zapisany na rewersie, w postaci kodu kreskowego. 

Absolutną nowością jest to, że nowy dokument będzie wyposażo-
ny w mikroprocesor z zakodowanymi danymi posiadacza, które 
dotychczas znajdowały się w dowodzie osobistym. Fotografia do-
wodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie bio-
metryczne – jest to dodatkowy atut dla osób podróżujących. Dzię-
ki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń e-dowód jest zgodny  
z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lot-
niskowych na terenie Unii Europejskiej. 

Ponadto e-dowód to także nowość w systemie świadczeń medycz-
nych: pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość 
rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobo-
wych. Będzie to możliwe dzięki temu, że w e-dowodzie każdej 
osoby będzie zamieszczany certyfikat potwierdzenia obecno-
ści. Dzięki temu, pacjenci posiadający nowy dokument, będą mie-
li możliwość użycia dowodu w przychodni, szpitalu czy rejestracji  
w placówce medycznej i nie będą musieli za każdym razem podawać 
swoich danych osobowych. Takie rozwiązanie skróci czas rejestracji,  
a także wyeliminuje dotychczas występujące błędy. E-dowód stwarza 
również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce 
medycznej bez użycia kodu PIN.

E-dowód jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze za-
potrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj zarówno  
o usługi świadczone przez administrację publiczną, jak również przez pod-
mioty komercyjne. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest 
brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynika-
jąca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, 
na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przy-
padku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świad-
czeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez skła-
dającego podpisem.  Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie e-dowód  
i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: certyfikat uwierzytelnienia  
i identyfikacji oraz podpis osobisty.

E-dowód będzie wyposażony w podpis elektroniczny, zwany, na 
gruncie wprowadzanej regulacji, podpisem osobistym. Podpis 

E-dowody w Choroszczy już od 4 marca elektroniczny będzie „aktywowany” przy e-dowodzie wówczas, jeśli 
przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wyrazimy na to zgodę. 
Użycie podpisu elektronicznego będzie wywoływało dla podmiotu 
publicznego taki sam skutek, jak podpis własnoręczny. Od tego mo-
mentu każdy dokument elektroniczny, który wysyłamy do urzędu, 
będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobiste-
go. To znacznie ułatwi komunikację z całą administracją publiczną.  
W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publicz-
ny) z kolei, podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła 
skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten oraz posiadacz 
dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

E-dowód będzie też środkiem identyfikacji elektronicznej, zwa-
nym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wyko-
rzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach 
teleinformatycznym w celu realizacji usług online. Jeśli określona 
usługa online nie będzie wymagała podpisu, a wymagać będzie 
uwierzytelnienia, to możliwe będzie wykorzystanie do tego celu 
e-dowodu. E-dowód zapewni również logowanie do portali inter-
netowych administracji publicznej, jeśli zostaną przyłączone do od-
powiedniego systemu teleinformatycznego. W przyszłości będzie 
możliwe zalogowanie się do m.in. portalu Obywatel.gov.pl, ePUAP. 

Co zrobić, aby wyrobić e-dowód? Wystarczy w tutejszym urzędzie 
złożyć stosowny wniosek. We wniosku zaś zdecydować (zaznaczyć) 
czy chcemy czy też nie, aby w e-dowodzie znalazł się nasz podpis 
osobisty. 

Urząd Miejski w Choroszczy, podobnie jak wszystkie urzędy  
w kraju, jest gotowy do tego procesu – mówi Burmistrz Choroszczy Ro-
bert Wardziński. Zresztą, uczestniczyliśmy w pilotażowym programie testo-
wym związanym z wdrożeniem tego procesu. Wszystko jest gotowe. Czekamy 
na interesantów od 4 marca br. – zaprasza włodarz gminy Choroszcz. 

Seniorzy w gminie Choroszcz silni wiedzą

Początek lutego w gminie Choroszcz zaowocował 
ciekawymi i społecznie pożytecznymi ofertami skie-
rowanymi do srebrnego pokolenia. 6 lutego, Gmina 
Choroszcz wraz z Urzędem Komunikacji Elektro-

nicznej, Komendą Miejską Policji w Białymstoku, Państwową 
Strażą Pożarną, a także Powiatowym Rzecznikiem Konsu-
mentów, przeprowadziła szkolenie na temat skutecznej obro-
ny przed oszustami. 12 lutego z kolei firma Orange pokazy-
wała seniorom jak efektywnie korzystać z dóbr współczesnej 
cywilizacji: smartfonów i komputerów.

6 lutego eksperci pokazywali seniorom jak asertywnie bronić się 
przed oszustami i bezwzględnymi naciągaczami, którzy coraz czę-
ściej i coraz śmielej, wykorzystując ufność seniorów, często także ich 
samotność, jak również chęć niesienia pomocy innym, bezwstydnie 
atakują tę grupę społeczną. Eksperci tłumaczyli, pokazywali fil-
my i instruowali jak ustrzec się przed podstępnymi naciągaczami, 
podsuwającymi nam nieznane umowy do podpisania, składającymi 
„arcy-korzystne” lub „korzystniejsze niż obecna” oferty telekomu-
nikacyjne, skłaniającymi do zakupu rzekomo niezbędnych dóbr: ko-
lejnego zestawu garnków, kołder czy quasi-medykamentów. W tym 
kontekście, oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, „na urzędni-
ka, gazownika, hydraulika czy listonosza” – to wierzchołek wielkiej 
góry ludzkich tragedii. Niejednokrotnie bowiem, w wyniku działań 
nieuczciwych sprzedawców, a mówiąc wprost – przestępców, se-
niorzy zostają pozbawieni oszczędności całego życia bądź środków 
przeznaczonych na bieżące potrzeby życiowe, w tym na zakup nie-
zbędnych leków czy jedzenia. Aby nie stać się ofiarą, jedyną właści-
wą reakcją jest czujność i stanowcze: „NIE”.

Seniorzy gremialnie uczestniczyli w spotkaniu, łaknęli przekazywa-
nej wiedzy i chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Spotkanie, 
choć o tego typu zagrożeniach nie mówi się jedynie incydentalnie, 
a dość często, jest stale potrzebne i wzbudziło pozytywne reakcje 
słuchaczy.

UM

***

Niezwykle użyteczne okazało się także spotkanie szkoleniowe 
zorganizowane choroszczańskim seniorom przez firmę Oran-
ge. Jej przedstawiciele 12 lutego przybyli do Choroszczy i uczyli 
seniorów jak skutecznie, bezpiecznie i użytecznie korzystać  
z dóbr współczesnej cywilizacji: smartfonów i laptopów.

14-osobowa grupa z Koła Emerytów i Rencistów w praktyce prze-
konywała się, że nowoczesna technologia (postrzegana przez senio-
rów nie tak intuicyjnie i prosto jak przez osoby młode), faktycz-
nie jest przydatna w codziennym życiu. Wystarczy połączyć dwa 
procesy: jeden – po stronie seniorów: to porzucenie negatywnego 
przekonania o tym, że „smartfony i laptopy to dobra nie dla osób 
starszych”, za trudne, złowrogie, niepotrzebne; drugi zaś – po stro-
nie technologii, to wprowadzenie ułatwień z myślą o seniorach, ta-
kich jak np. automatyczne menu infolinii skrócone do minimum, 
jak najszybsze połączenie się z dedykowanym doradcą, który, nawet 
najtrudniejsze kwestie techniczne, wytłumaczy prostym i zrozumia-
łym językiem; pewność, że prowadzenie rozmowy z doradcą będzie 
przebiegać tak długo, jak tylko to będzie konieczne dla załatwienia 
sprawy; pisanie wszystkich pism adresowanych do seniorów po-
większoną czcionką i łatwiejszym, niehermetycznym językiem.

Trzeba przyznać, że nowa filozofia relacji: nowe technologie – srebr-
ne pokolenia przypadła do gustu choroszczańskim seniorom: szko-
lenie bardzo im się podobało. I już nie mogą doczekać się kolejnego. 

UM



5„Gazeta w Choroszczy”gazeta.choroszcz.pl Urząd
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: 
popiół,
-  odpady biodegradowalne;

• odpady segregowane -  wystawiamy w workach w kolorze:
ŻÓŁTYM -  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe,
NIEBIESKIM|-  papier i tektura,

UWAGA: odpady, które się nie zmieściły -  umieszczamy w workach obok

W szystkie 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

M iejscowość: IZBISZCZE, OGRODNIKI, M IŃCE, KRUSZEW O, KONOWAŁY, ŚLIW NO, PAŃKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 2 1 1 1, 15, 30 16, 29 12, 26 10, 24 7, 22 5, 19 3, 17, 31 25 20

segregacja 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 25 20

odpad y w ielkogab arytow e 9 26

M iejscowość:

CHO RO SZCZ I: K. K. Baczyńskiego, J. Kalinow skiego, Białostocka, A. Chodkiew icza, Chm ielna, Dzika, F. Karpińskiego, J.I. Kraszew skiego, T. 
Kościuszki, Kruszew ska, Łąkow a, A. M ickiew icza, J. Paderew skiego, ks. F. Pieściuka, J. P iłsudskiego, Podleśna, W ł. Raginisa, Szyszkow izna, 
R. Traugutta, kard. S. W yszyńskiego , Zaczerlańska, St. Żerom skiego  
RUSZCZANY: nr 70, 71

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpad y zm ieszane 3 4 4 2, 16 2, 17, 30 13, 27 11, 25 8, 23 6, 20 4, 18 4 2

segregacja 3 4 4 2 6 4 2 2 3 2 4 2

odpad y w ielkogabarytow e 16 27

Miejscowość:
CHO RO SZCZ II: Bobrow a, Bociania, Dom inikańska, Kolonia Gaj, Kościukow ska, Lisia, O grodow a, Piaskow a, Sarnia, Szkolna, Torfow a, 
Zielona, Zam kow a, Żw irowa 
RUSZCZANY: nr 40, 40A, 41

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 4 5 5 2, 16 2, 17, 30 13, 27 11, 25 8, 23 6, 20 4, 18 5 3

segregacja 4 5 5 3 7 5 3 5 4 3 5 3

odpady w ielkogabarytow e 16 27

M iejscowość:
Choroszcz III: Al. N iepodległości, Arm ii Krajowej, Batalionów  Chłopskich , J.K. Branickiego, Legionow a, K. M arkow skiego, Narw iańska, 
Rybacka, M. Sarosieka, H. Sienkiew icza, S łoneczna, Spław ikow a, Tykocińska, W arszaw ska, W ędkarska, W od ociągow a, W ojska Polskiego

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 7 6 6 3, 17 6, 18, 31 14, 28 12, 26 9, 26 9, 23 7, 21 6 4

segregacja 7 6 6 4 8 6 4 6 5 4 6 4

odpady w ielkogabarytow e 16 27

M iejscowość:
Choroszcz IV: 3 Maja, Akacjow a, Brzozow a, Chabrow a, Klonow a, Konw aliow a, Lipowa, Pow stania Styczn iow ego, Różana, Rum iankow a, 
Rynek 11 Listopada, J. Słow ackiego, Sportow a, Szpitalna, Św ierkow a

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 8 7 7 3, 17 6, 18, 31 14, 28 12, 26 9, 26 9, 23 7, 21 7 5

segregacja 8 7 7 5 9 7 5 7 6 7 7 5

odpady w ielkogabarytow e 16 27

M iejscowość: POROSŁY-KOLONIA, ŁYSKI, ŻÓŁTKI-KOLONIA

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 9 8 8 4, 18 7, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 27 10, 24 8, 22 8 6

segregacja 9 8 8 8 10 10 8 8 9 8 8 6

odpady w ielkogab arytow e 23 28

Miejscowość: CHO RO SZCZ V: Zastaw ie I, Zastaw ie II, Zastaw ie III, W iatrakow a, S. M 
OLISZKI

Paca

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 10 11 11 4, 18 7, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 27 10, 24 8, 22 12 9

segregacja 10 11 11 9 13 11 9 9 10 9 12 9

odpady w ielkogab arytow e 30 29

Miejscowość: POROSŁY, JERONIKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 11 12 12 5, 19 8, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 28 11, 25 9, 23 13 10

segregacja 11 12 12 10 14 12 10 12 11 10 13 10

odpady w ielkogab arytow e 23 28

Miejscowość: DZIKIE, DZIKIE-KOLONIA, ŻÓŁTKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 14 13 13 8, 23 9, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 29 12, 26 10, 24 14 11

segregacja 14 13 13 11 15 13 11 13 12 11 14 11

odpady w ielkogab arytow e 9 26

Miejscowość: KRUPNIKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 15 14 14 8, 23 9, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 29 12, 26 10, 24 15 12

segregacja 15 14 14 12 16 14 12 14 13 14 15 12

odpady w ielkogab arytow e 23 28

Miejscowość: BABINO, ZŁOTORIA, SIENKIEW ICZE, BARSZCZEW O 9

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 16 15 15 9, 24 10, 23 6, 21 4, 18 1, 16, 30 13, 27 11, 25 18 13

segregacja 16 15 15 15 17 17 15 16 16 15 18 13

odpady w ielkogab arytow e 9 26

Sprostowanie!

W związku z niepełnym 
harmonogramem  

odbioru odpadów w 2019 
roku, który ukazał się w nr 
177, poniżej publikujemy  

pełny terminarz odbioru od-
padów w gminie Choroszcz 

w 2019 roku.
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M iejscowość:
Choroszcz IV: 3 Maja, Akacjow a, Brzozow a, Chabrow a, Klonow a, Konw aliow a, Lipowa, Pow stania Styczn iow ego, Różana, Rum iankow a, 
Rynek 11 Listopada, J. Słow ackiego, Sportow a, Szpitalna, Św ierkow a

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 8 7 7 3, 17 6, 18, 31 14, 28 12, 26 9, 26 9, 23 7, 21 7 5

segregacja 8 7 7 5 9 7 5 7 6 7 7 5

odpady w ielkogabarytow e 16 27

M iejscowość: POROSŁY-KOLONIA, ŁYSKI, ŻÓŁTKI-KOLONIA

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 9 8 8 4, 18 7, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 27 10, 24 8, 22 8 6

segregacja 9 8 8 8 10 10 8 8 9 8 8 6

odpady w ielkogab arytow e 23 28

Miejscowość: CHO RO SZCZ V: Zastaw ie I, Zastaw ie II, Zastaw ie III, W iatrakow a, S. M 
OLISZKI

Paca

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 10 11 11 4, 18 7, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 27 10, 24 8, 22 12 9

segregacja 10 11 11 9 13 11 9 9 10 9 12 9

odpady w ielkogab arytow e 30 29

Miejscowość: POROSŁY, JERONIKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 11 12 12 5, 19 8, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 28 11, 25 9, 23 13 10

segregacja 11 12 12 10 14 12 10 12 11 10 13 10

odpady w ielkogab arytow e 23 28

Miejscowość: DZIKIE, DZIKIE-KOLONIA, ŻÓŁTKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 14 13 13 8, 23 9, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 29 12, 26 10, 24 14 11

segregacja 14 13 13 11 15 13 11 13 12 11 14 11

odpady w ielkogab arytow e 9 26

Miejscowość: KRUPNIKI

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 15 14 14 8, 23 9, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 29 12, 26 10, 24 15 12

segregacja 15 14 14 12 16 14 12 14 13 14 15 12

odpady w ielkogab arytow e 23 28

Miejscowość: BABINO, ZŁOTORIA, SIENKIEW ICZE, BARSZCZEW O 9

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 16 15 15 9, 24 10, 23 6, 21 4, 18 1, 16, 30 13, 27 11, 25 18 13

segregacja 16 15 15 15 17 17 15 16 16 15 18 13

odpady w ielkogab arytow e 9 26

M iejscowość:
KLEPACZE I: Cicha, Długa, Dolna, G liniana, Górna, Grabow a, G raniczna, ks. P. G rzybow skiego, Kasztanow a, Klonow a, Krótka, Letnia, 
Łagodna, Łąkow a, M okra, Piaskow a, Poprzeczna, Prosta, Przejazd, Rów noległa, Spokojna, Sucha, W ąska, W iosenna, W odociągow a, 
Zagórna, Zaułek, Żw irowa

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 17 18 18 10, 25 13, 24 7, 22 5, 19 2, 19 2, 16, 30 14, 28 19 16

segregacja 17 18 18 16 20 18 16 19 17 16 19 16

odpad y w ielkogab arytow e 30 29

Miejscowość: RUSZCZANY, ROGÓW EK, ROGOW O-M AJĄTEK, ROGOW O-KOLONIA, ROGOW O

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpad y zm ieszane 18 19 19 11, 26 14, 27 10, 24 8, 22 5, 20 3, 17 1, 15, 29 20 17

segregacja 18 19 19 17 21 19 17 20 18 17 20 17

odpad y w ielkogab arytow e 9 26

Miejscowość: CZAPLINO, GAJOWNIKI, KOŚCIUKI, ZACZERLANY

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 21 20 20 11, 26 14, 27 10, 24 8, 22 5, 20 3, 17 1, 15, 29 21 18

segregacja 21 20 20 18 22 21 18 21 19 18 21 18

odpad y w ielkogab arytow e 9 26

Miejscowość:
KLEPACZE II: Akacjow a, Dębowa, Gajow a, Jaw orow a, Jesionow a, Kolejow a, N iew odnicka, Polna, Czaplińska, S łoneczna, Ciepła, 
Prom ienna, M yśliwska, N adrzeczna, Staw ow a, Studzienna, W ierzbow a, Olchow a, Św ierkow a, Sosnow a, Brzozow a 
BARSZCZEW O , TURCZYN

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 22 21 21 12, 29 15, 28 11, 25 9, 23 6, 21 4, 18 2, 16, 30 22 19

segregacja 22 21 21 19 23 24 19 22 20 21 22 19

odpad y w ielkogab arytow e 30 29
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M iejscowość:
KLEPACZE I: Cicha, Długa, Dolna, G liniana, Górna, Grabow a, G raniczna, ks. P. G rzybow skiego, Kasztanow a, Klonow a, Krótka, Letnia, 
Łagodna, Łąkow a, M okra, Piaskow a, Poprzeczna, Prosta, Przejazd, Rów noległa, Spokojna, Sucha, W ąska, W iosenna, W odociągow a, 
Zagórna, Zaułek, Żw irowa

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 17 18 18 10, 25 13, 24 7, 22 5, 19 2, 19 2, 16, 30 14, 28 19 16

segregacja 17 18 18 16 20 18 16 19 17 16 19 16

odpad y w ielkogab arytow e 30 29

Miejscowość: RUSZCZANY, ROGÓW EK, ROGOW O-M AJĄTEK, ROGOW O-KOLONIA, ROGOW O

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpad y zm ieszane 18 19 19 11, 26 14, 27 10, 24 8, 22 5, 20 3, 17 1, 15, 29 20 17

segregacja 18 19 19 17 21 19 17 20 18 17 20 17

odpad y w ielkogab arytow e 9 26

Miejscowość: CZAPLINO, GAJOWNIKI, KOŚCIUKI, ZACZERLANY

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 21 20 20 11, 26 14, 27 10, 24 8, 22 5, 20 3, 17 1, 15, 29 21 18

segregacja 21 20 20 18 22 21 18 21 19 18 21 18

odpad y w ielkogab arytow e 9 26

Miejscowość:
KLEPACZE II: Akacjow a, Dębowa, Gajow a, Jaw orow a, Jesionow a, Kolejow a, N iew odnicka, Polna, Czaplińska, S łoneczna, Ciepła, 
Prom ienna, M yśliwska, N adrzeczna, Staw ow a, Studzienna, W ierzbow a, Olchow a, Św ierkow a, Sosnow a, Brzozow a 
BARSZCZEW O , TURCZYN

M iesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

odpady zm ieszane 22 21 21 12, 29 15, 28 11, 25 9, 23 6, 21 4, 18 2, 16, 30 22 19

segregacja 22 21 21 19 23 24 19 22 20 21 22 19

odpad y w ielkogab arytow e 30 29

Jest nam bardzo miło poinformować, że sołectwo Łyski  
z gminy Choroszcz – jako jedyne z Podlaskiego znalazło 
się w gronie 15 najlepszych sołectw w Polsce! Pokonało 

ponad 100 podobnych społeczności lokalnych. Przedstawicie-
le przyjechali z nagrodą w Konkursie „Fundusz sołecki – naj-
lepsza inicjatywa”. Gratulujemy!

Dokładne uzasadnienie przyznanej nagrody brzmi: „Za realizację 
najciekawszego projektu sfinansowanego ze środków funduszu so-
łeckiego pt.: Stworzenie międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyj-
no-sportowej w centrum wsi Łyski”. 

O jaką przestrzeń chodzi? Przestrzeń rekreacyjno-sportowa we 
wsi Łyski to swego rodzaju kompleks, na który składają się świe-
tlica wiejska (w której działa przedszkole, klub sportowca, a także 
znajduje się tam mini-sala konferencyjna z zapleczem kuchennym 
i magazynkiem), a także boisko z trybunami, plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna, parking i miejsca pamięci.

Przed rozpoczęciem tworzenia tego miejsca – wspomina obecny sołtys wsi 
Łyski Lech Makal – budynek świetlicy był bardzo zniszczony, wręcz nie 
nadawał się do użytku. Na placu zabaw stały trzy bardzo stare i zdewastowa-
ne urządzenia. Mieszkańcy nie mieli miejsca do spotkań, a lokalne przedszko-
le – zaplecza do bezpiecznych zabaw dzieci na świeżym powietrzu – dodaje 
sołtys Łysek. 

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, a także osobistej pracy 
mieszkańców powstało miejsce, które dziś naprawdę szeroko słu-
ży ludziom: w świetlicy organizowane są uroczystości rodzinne, 
spotkania wiejskie, a także znalazły tu swoje miejsce lokalne grupy 
nieformalne i stowarzyszenia. Klub sportowy i boisko służą miej-
scowej amatorskiej drużynie sportowej do treningów oraz do roz-
grywania meczy ligi gminnej w piłkę nożną; rokrocznie w zawodach 
bierze udział ok. 150 osób. W 2018 r. z dotacji Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Choroszcz, Miejsko-Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w świetlicy wiejskiej  
w Łyskach zorganizowało Mini Centrum Kultury, zagospodarowu-
jąc czas dzieci i dorosłych (odbywały się gry i zabawy, warsztaty 
rękodzielnicze, spektakle i spotkania koła zainteresowań). 

Wszystkie te aktywności nie byłyby możliwe, gdyby nie inwestycje 
dokonywane w Łyskach ze środków funduszu sołeckiego. Przez 
ostatnią dekadę kwota ta wzrosła o blisko 100%: w 2010 roku wy-
nosiła nieco ponad 10 tys. zł, zaś w 2018 roku osiągnęła poziom 
ponad 19 tys. zł. To znaczne i konkretne wsparcie – mówi sołtys Łysek 

Łyski z nagrodą w Konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 

Lech Makal – pozwala na wprowadzenie określonych i widocznych inwesty-
cji lub dokończenie już rozpoczętych – dodaje. Przeprowadziliśmy generalny 
remont budynku, łącznie z wymianą gruntu, posadzki, instalacji elektrycz-
nej, stolarki okiennej, wykonaliśmy remont wnętrza, wyposażyliśmy świetli-
cę – wymienia sołtys. Nareszcie mamy zaplecze kuchenne z prawdziwego 
zdarzenia, łącznie ze sprzętami AGD, w świetlicy znajdują się też sanitariaty, 
sala konferencyjna jest dobrze oświetlona, wyposażona jest w stoły i krzesła, 
w oknach zamontowano żaluzje – kontynuuje. Mieszkańcy wreszcie mają 
miejsce do integracji, zrzeszania się rozwijania zainteresowań i wymiany do-
świadczeń – podsumowuje sołtys Makal. Zyskaliśmy komfortowe i bezpieczne 
miejsce spotkań i rekreacji, którego nie musimy się wstydzić – dodaje na 
koniec.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sami mieszkańcy także w znaczący spo-
sób wpłynęli na kształt międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyj-
no-sportowej w centrum wsi Łyski. Nieodpłatnie wykonali szereg 
prac – wymieńmy te najważniejsze, takie jak: usuwanie nieczystości, 
gałęzi oraz korzeni po byłym dzikim wysypisku, karczowanie drzew, 
przygotowywanie terenu pod montaż elementów placu zabaw i si-
łowni zewnętrznej, sadzenie drzew, krzewów, sianie trawy, wałowa-
nie terenu, montaż ogrodzenia z siatki, a także prace przy bieżącym 
utrzymaniu i konserwacji przestrzeni. Mieszkańcy zakupili także 
oraz zamontowali drzwi do klubu sportowego, przyczynili się do 
rozwoju miejsca poprzez udostępnianie swoich maszyn i urządzeń. 
Wspólnymi siłami odnowili pamiątkowy krzyż w miejscowości. 

Taka postawa, zarówno sołtysa, jak i całej społeczności zasługu-
je na prawdziwe uznanie, dlatego przyznana nagroda to tak naprawdę 
podsumowanie lat starań i pracy na rzecz społeczności Łyski – oświadcza 
sołtys wsi Łyski. A jest doświadczonym sołtysem, który piastuje 
tę samorządową funkcję od blisko 30 lat. To szmat czasu. A jeśli 
dodamy do tego, że przejął je po swoim ojcu – Eugeniuszu Ma-
kalu, u którego boku przyglądał się pracy społecznej, to prakty-
ka samorządowca rozciąga się na dobre pół wieku (bycie liderem  
w rodzinie Makalów to jednak – jak przyznaje Lech Makal – trady-
cja rodzinna, jako, że sołtysem wsi Łyski był także brat ojca, wujek 
Lecha – Antoni, który zmarł, dotkliwie pobity przez hitlerowców  
w latach 40 XX w.).

Nagrodę sołectwa Łyski docenia także Burmistrz Choroszczy Ro-
bert Wardziński: Zaangażowane i przemyślane inwestowanie pozwoliło 
stworzyć w Łyskach przestrzeń nowoczesną, przestronną, zadbaną, realizującą 
szereg potrzeb społecznych: rodzinnych, wspólnotowych, sportowych. Ponadto 
– dobrze zaplanowane i wykonane – gwarantuje wiele lat bezpiecznego, beza-
waryjnego użytkowania – dodaje włodarz Choroszczy.

Powstanie wielopokoleniowej przestrzeni społecznej w Łyskach nie 
byłoby możliwe bez wsparcia gminy Choroszcz, w tym w postaci 
funduszu sołeckiego. A ten we wsi Łyski rokrocznie się zwiększa. 
Jest to efekt, między innymi, zwiększającej się z roku na rok licz-
by mieszkańców Łysek (w 2010 roku sołectwo liczyło 288 osób,  
a w 2017 roku już 325 osób), a także coraz lepszej kondycji finan-
sowej gminy Choroszcz. W efekcie z roku na rok choroszczańskie 
wsie otrzymują proporcjonalnie więcej pieniędzy na realizację wła-
snych potrzeb. Od czterech lat gmina Choroszcz przeznacza na ten 
cel systematycznie zwiększającą się kwotę: w 2015 roku chorosz-
czańskie sołectwa dysponowały blisko 290 tys. zł, a w 2018 roku –  
o niemal 100 tys. zł więcej, czyli blisko 400 tys. zł. To niebagatelne 
wsparcie.

Utworzona przestrzeń rekreacyjno-sportowa we wsi Łyski, poza 
aspektami infrastrukturalnymi, ma także niezwykle pozytywny wy-
dźwięk społeczny: stanowi element wychowania dzieci i młodzieży, 
służy integracji międzypokoleniowej. Sama praca nad powstaniem 
miejsca przyczyniła się do nawiązania pozytywnych relacji między-
ludzkich i kształtowania dobra wspólnego w czystej postaci – a ko-
rzystanie z niego będzie pozytywnie rezonować na kolejnych szereg 
lat. 

Opisywane przedsięwzięcie jest oryginalne i innowacyjne przede 
wszystkim przez wzgląd na podejście lokalnej społeczności do roz-
woju swojej okolicy. Mieszkańcy od początku myśleli strategicznie  
i dokładnie planowali każdy kolejny krok inwestycji. Przykład Łysek 
to wspaniały wzorzec dla innych sołectw: że warto starać się i dbać 
o własną wspólną przestrzeń i społeczność, warto być aktywnym 
zaangażowanym obywatelem. 

Sołectwo Łyski w Gminie Choroszcz otrzymało nagrodę w związku 
z udziałem w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki 
– najlepsza inicjatywa”. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło 
się podczas konferencji „Wiejska Polska. Przyszłość Wspólnej Po-
lityki Rolnej” w dniu 1 lutego 2019 r. w Nadarzynie, w trakcie trwa-
jących Centralnych Targów Rolniczych. Konferencja została zorga-
nizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy  
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. 

UM/KSS
fot. www.kss.org.pl 
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Otwarcie galerii w Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Galeria Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy prze-
szła metamorfozę. Dzięki programowi „Moje miej-
sce na Ziemi” Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” 
choroszczańscy artyści będą mogli pokazywać swoje 

prace w świeżym, pełnym blasku i ciepła wnętrzu. Odnowiona 
Galeria jest miejscem, gdzie lokalni artyści będą prezentować 
swoje prace w ramach projektu „Ucieczka z szuflady”.

Projekt „Ucieczka z szuflady” składa się z dwóch filarów: od-
świeżenia wnętrza Galerii oraz cyklu wystaw twórców związanych  
z Choroszczą. Pierwszy etap właśnie dobiegł końca: od  
8 lutego Galeria nabrała nowego blasku. Dzięki środkom Fundacji 
„ORLEN-DAR SERCA” zostało zakupione i zainstalowane nowe 
oświetlenie, linki i ramy do systemu wystawienniczego, zostały od-
świeżone ściany. W prace remontowe zaangażowali się pracownicy 
Centrum Kultury i Sportu. Efektem ich działań jest piękna, profe-
sjonalna przestrzeń do wystaw.

8 lutego została otwarta Galeria. W pięknej przestrzeni odbył się 
wernisaż cyklu „SALIGIA” Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej. 
Jest to pierwsza z ośmiu wystaw, jakie zostaną zaprezentowane  
w Galerii w ciągu najbliższych miesięcy.

Inicjatorkami i pomysłodawczyniami projektu są mieszkanki gminy 
Choroszcz: Ewelina Ramotowska i Emilia Kosakowska, a także in-
struktorki Centrum Kultury w Choroszczy: Karolina Gołębiewska 
i Monika Tekielska-Chmielewska.

Projekt „Ucieczka z szuflady” został sfinansowany ze środków 
Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w ramach programu „Moje 
miejsce na Ziemi”

Pierwszy wernisaż już za nami. Ósme-
go lutego w Choroszczy na nowo zawi-
tała sztuka

W piątek 8.02 o godzinie 19:00 odbył się wernisaż Mo-
niki Tekielskiej-Chmielewskiej, wiloletniej pracow-
niczki M-GCKiS, absolwentki Liceum Plastycznego 
w Supraślu im. Artura Grottgera, oraz Politechniki 

Białostockiej. Kuratorem wystawy był Łukasz Kalinowski, instruk-
tor M-GCKiS, redaktor i grafik “Gazety w Choroszczy”.  

Tematem wystawy był grzech, swego czasu jeden z najczęściej po-
dejmowanych problemów w sztuce europejskiej. Według naszych 
poglądów, grzech najczęściej upatrujemy, jako akt krzywdzący 
prowadzący do zła. Jest to dzisiaj ciężkie do analizy zagadnienie. 
Wystawa Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej pod swoistym tytułem 
SALIGIA – za 7 plakatami… ukazuje grzech przez pryzmat na po-
zór wydających się prostych symboli w formie plakatów. SALIGIA 
to łaciński skrótowiec składający się z pierwszych liter 7 grzechów 
głównych dawnego kanonu: superbia, avaritia, luxuria, invidia, 
gula, ira, acedia, w polskim tłumaczeniu: pycha, chciwość, nieczy-
stość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, leni-
stwo. Grzechy pełniły w średniowieczu ważną rolę, ukazywały siłę 
Szatana, poprzez kuszenie tak, aby mogli z tymi żądzami walczyć.  
W kontrze siedmiu grzechom artystka stworzyła cnotę np. obżar-
stwo – umiarkowanie czy chciwość – szczodrość. 

Wystawa ma na celu zderzenie nas samych, ukazuje dualizm na-
tury człowieka z grzechu i cnoty jak chociażby zestawienie pychy  
i pokory. 

Kluczowym pytaniem jest – czy aby na pewno dwie strony są aż 
tak bardzo odległe, czy jesteśmy z natury dobrzy, a zło budzi się  
w nas w różnych życiowych sytuacjach, a może grzech i cnota za-
korzenione są w ludziach do początku narodzin i współtworzą Nas 
niczym plamy z testu Roscharcha? Co jesteśmy w stanie dostrzec na 
plakacie Moniki…cnotę, grzech, a może cierpienie? 

Sam wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy 
wernisażu przebyli drogę przez 3 cykle, na które podzielona była 
wystawa, tak aby na sam koniec spotkać się z autorką prac i wymie-
nić kilka słów w rozmowach kuluarowych.  

Kolejne wystawy już wkrótce!
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Grzech był niegdyś jednym z najczęściej podejmowa-
nych zagadnień w sztuce europejskiej. To pojęcie, 
które najczęściej odnajdziemy w religii, socjologii oraz 
antropologii. Niezależnie od naszego światopoglądu, 

grzech zwykle upatruje się jako świadome przekroczenie lub na-
ruszenie praw boskich i naturalnych, jako akt, który prowadzi do 
zła. Koncepcja wystawy Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej pod 
znamiennym tytułem SALIGIA – za 7 plakatami… podejmuje 
się ukazania spojrzenia na grzech przez pryzmat symboli w for-
mie plakatów.  Jesteśmy już po wernisażu, zapraszamy więc do 
przeczytania poniższego wywiadu z artystką.

Rozmawiał Łukasz Kalinowski

Skąd się wziął pomysł, aby motywem przewodnim twoich prac 
była saligia tj. 7 grzechów głównych?
Skąd ten pomysł? Z duszy <śmiech>. Trochę prowokacyjnie podjęłam 
tak mało neutralny temat. Ciekawa reakcji innych i własnego stosun-
ku do procesu mierzenia się z nim. Poza tym niedawno odkryłam, że 
w duszy mi grają od zawsze tematy duchowe, religijne. Moje działania 
artystyczne idą w parze z myślami, uczuciami, tzn. naturalnie prze-
nikają się. Skoro myślę o rozwoju duchowym, moralności, o wierze,  
o doktrynach, o życiu po życiu, skoro rozmawiam o tym często ze swo-
im mężem, to naturalnym jest, że raz na jakiś czas zahaczę o to, coś 
wytwarzając. Poza tym nie jestem typem regularnego pracusia, więc jeśli 
już się za coś zabieram, to chcę, żeby to było mocne. Nie lubię błaho-
stek. Cenię sztukę, która porusza, jest zaangażowana i dotyka sedna. 
Stąd pewnie wybór grafiki.

Skoro mowa o poruszeniu... Jak, co chciałabyś aby to, co pokazu-
jemy w tej chwili poruszało?
Jestem ciekawa wszelkich reakcji. Jestem otwarta na interpretacje. 
Chciałabym, aby poruszył smutek bijący z pierwszego cyklu oraz du-
alizm drugiego, a w trzecim dosłowność.

To jak to jest z tym grzechem według Ciebie? Jak go widzisz?
Uważam, że grzech jest słabością wpisaną w ludzką naturę. Sztuką jest 
go zauważać w sobie, nie w innych – to łatwe, w sobie. Poznać swoje 
słabości, zaakceptować je i każdorazowo podnosić z nich przyznając 
się do winy i ją rekompensując. To nieustanny proces. Zadanie na życie. 
Trudna sprawa, wymaga pokory. Dziś chcielibyśmy po kolei wszystko 
odhaczać, pozałatwiać, przepracować raz na dobre i mieć spokój, a tu 
się nie da, nawet najlepiej odkurzony dom i tak się zabrudzi.

Czy przypadkiem nie można się do tego przyzwyczaić: będę cią-
gle żałował, a więc i cały czas to powtarzał?
No trochę o tym samym powiedziałam, tylko użyłam określenia po-
znać i zaakceptować, ale po to, by się poprawiać, udoskonalać, a nie 

SALIGIA – za 7 plakatami… 

poddać. Skutki takiego poddania starałam się pokazać w 1 cyklu pla-
katów.

Sztuka to dla Ciebie...?
...w szerokim znaczeniu sztuka do dla mnie subtelna, szczera, żywa for-
ma ludzkiej wypowiedzi komentująca i wpływająca na rzeczywistość, 
w której powstaje. A dla mnie osobiście to „opisywanie” swoich myśli  
i uczuć.

Czy masz w planach kolejne projekty?
Mam <uśmiech>.

Może uchylisz rąbka tajemnicy?
Będzie to związane z przyrodą. Bardzo. Z tą jej częścią, którą bardzo 
pokochałam.

Jak wyglądał proces tworzenia saligii? 
Ojej! Zaczęłam od biblioteki seminarium duchownego <śmiech>. 
Przeczytałam i obejrzałam wiele materiałów w tym temacie, a film  
„7” oglądałam z notatnikiem i pilotem w ręku włączając raz po raz 
pauzę na zapiski. Wzięłam ten temat na swoją pracę dyplomową, która 
oprócz części praktycznej składała się z wypowiedzi pisemnej. Zaczę-
łam pogrążać się w teologii – temat rzeka, a terminy goniły. Z książek 
przeniosłam się do obserwacji rzeczywistości, aby ją skomentować 
swoimi plakatami. Szukałam pułapek moralnych zastawionych w In-
ternecie, w codziennej mowie. Szukałam symboli, syntezy. Przeszłam 
od symbolicznych treści, przez odręczne rysunki do obróbki cyfrowej.

Słuchając tego wszystkiego, można odnieść wrażenie, że jest 
to droga (etap tworzenia). Jest więc i gdzieś kres podróży. Czy,  
a jeżeli tak, to jak wpłynęła ta droga u Ciebie?
Chyba wcale nie wpłynęła. Przynajmniej do tej pory. Nic nie zmieni-
ła. Może teraz, kiedy po 6 latach wyciągnęłam ten projekt z szuflady, 
zaczęłam na nowo nad tym się pochylać i o nim rozmawiać coś się 
odmieni. Jestem dojrzalsza i inaczej na to dziś patrzę. Już nie chowam.

Co sądzisz o projekcie „Ucieczka z szuflady”?
Największym atutem tego projektu jest jego geneza, zupełnie oddol-
na. Poza tym dynamika. Zakłada kolejne wernisaże w comiesięcznej 
częstotliwości. To wielka zmiana dla Centrum, poza oczywiście wyre-
montowaną przestrzenią, zakupionym sprzętem do ekspozycji, oświe-
tleniem. Nareszcie bez krępacji można o tym miejscu mówić „Galeria”. 
To dzięki projektowi „Ucieczka z szuflady”.

A czym jest on dla Ciebie? Tworzysz już spory czas i nie jesteś 
przy tym amatorką? 
No tak, to nie jest mój debiut, choć pozostaję lokalsem, pierwszą indy-

widualną wystawę też w M-GCK, miałam w 2008 roku. Wykształcenie 
artystyczne? Cenię je sobie co raz bardziej. Dziś nie miałabym możli-
wości by poświęcić tyle czasu i energii na podstawy. Jestem ogromnie 
wdzięczna rodzicom,  że nie odwiedli mnie od decyzji o nauce w plasty-
ku jak wielu osobom,  które znam. Dalsze studia,  konsultacje to już kon-
sekwencja pierwszego wyboru.  Ewelina Ramotowska - inicjatorka pro-
jektu - decydując, że mam inaugurować „Ucieczkę z szuflady” pewnie 
wierzyła, że nadam mu stosowny poziom, nakreślę możliwości debiutan-
tom. Pomimo powyższych ciągle zarzucam sobie brak determinacji  
i poświęcenia malowaniu dla przyjemności. Może moją szufladą są 
moje ograniczenia w głowie? To, że nie wpisuję się w jakiś tradycyjny 
model twórcy, który sobie wymyśliłam. Poczucie nieprzygotowania na 
200 %.Tylko, że ja już nie chcę krępować się określeniem artystka. Doj-
rzałam do tego by wziąć je na poważnie i pielęgnować. Takie wyjście 
z szuflady.

Czego Ci życzyć w dalszej drodze?
Abym się w żadnych szufladach nie zagrzebywała, szła do przodu  
z podniesioną głową. Miała siłę i pogodę ducha, aby ludziom i mi samej 
było ze mną przyjemnie.

I tego Ci z całego serca życzę! Dzięki za wywiad.
Dziękuję.

Wystawę
SALIGIA 

za 7 plakatami…
będzie można oglądać

do 27.02 br.
Wszystkich serdecznie 

zapraszamy!
Wystawa została zrealizowana w ramach projektu „Ucieczka 
z szuflady” - został on sfinansowany ze środków Fundacji 

„ORLEN – DAR SERCA” w ramach programu „Moje 
miejsce na Ziemi”
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Świetna zabawa podczas ferii z M-GCKiS

Ferie to czas, gdy dzieci się bawią, to przerwa od nauki i szkoły. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wzorem lat ubiegłych zorganizowało Zimę w mieście. Był to czas spędzony 
aktywnie, ciekawie, a przy okazji dzieci poznały nowe miejsca i uczestniczyły w rozwijających warsztatach. Dwa tygodnie minęły szybko.

Program obu turnusów był bardzo zbliżony. Poniedziałki to czas poświęcony na zapoznanie się grupy 30 dzieci. Animacje miały na celu oswojenie dzieci ze sobą, następnie nasi mali uczestnicy półkolonii mieli możliwość 
stworzenia własnych naturalnych kosmetyków. Były więc kolorowe mydła w kształcie serc i gwiazdek, wykonywały kule do kąpieli oraz maseczki. Na koniec grupa półkolonijna korzystała z atrakcji typowo zimowej – czyli 
naszego lodowiska na „Orliku”. Podczas pierwszego turnusu odbyły się również zajęcia muzyczne z panem Jerzym Tomzikiem.

Drugi dzień (wtorek) to wizyta w Białostockim Teatrze Lalek, gdzie dzieci mogły obejrzeć spektakl oraz zwiedziły piwnice teatru, w której przechowywane są stare lalki. Po obiedzie dzieci mogły wyskakać się w parku 
trampolin Jumper Park.

We środę czekały na uczestników kolejne atrakcje: basen Tropikana oraz seans w kinie Helios.

We czwartek, podczas I turnusu, grupa półkolonijna pojechała do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na warsztaty folklorystyczno-teatralne, a po obiedzie wróciła do M-GCKiS w Choroszczy 
na warsztaty ze zdobnictwa wzorami podlaskimi. Natomiast podczas II turnusu dzieci wybrały się do Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, gdzie czekały na nie warsztaty tworzenia papieru czerpanego, szkatułek 
decoupage i spacer po obiedzie.

Piątek to wizyta w Ziołowym Zakątku. Tutaj dzieci miały okazję wykonać własne mieszanki herbat oraz zapachów z ziół z ekologicznych upraw.

Był to czas intensywny i pełen dobrej zabawy.
Dziękujemy serdecznie Burmistrzowi Choroszczy za udostępnienie autokaru, a także wszystkim zaangażowanym. Do zobaczenia latem!
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„Potęga przyjaźni” – przedstawienie 
„Królowa Śniegu” za nami

Kolejny spektakl w M-GCKiS dedykowany dzieciom  
z sobotniego cyklu już za nami. Teatr Narwal  
z przedstawieniem pt. „Królowa Śniegu” zabrał dzie-
ci w świat       przygód w krainie lodu. Baśń ta, wy-

obraźcie sobie, została napisana w 1844 roku przez Hansa Chri-
stiana Andersena. 

Co ciekawe, w odróżnieniu od innych baśni napisanych przez Ander-
sena, które zostały zainspirowane folklorem bądź tradycją innych naro-
dów, opowieść ta zrodziła się w wyobraźni autora. „Królowa Śniegu” 
to piękna historia o przyjaźni dwojga dzieci – Kaja i Gerdy. Aktorzy za 
pomocą lalek, które w tym przedstawieniu Teatru Narwal, grają główną 
rolę, opowiadają nam o przygodach i przeszkodach, z jakimi muszą 
zmierzyć się bohaterowie, w urzekający sposób przekazując życiową 
prawdę o potędze przyjaźni.

Zostało nam życzyć widzom tak wytrwałych i wspaniałych przyjació-
łek jak Gerda, podziękować za liczne przybycie oraz zaprosić na kolej-
ny seans już niebawem!

O.SzG/M-GCKiS

Opera Turandot

Wyjazdy do Opery Podlaskiej od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Tym 
razem było tak samo i w ostatnią niedzielę 27 stycznia wybraliśmy się na operę Turandot – nieukończoną operę 
w trzech aktach włoskiego kompozytora Giacoma Pucciniego.

Część widzów pojechała na operę autokarem sfinansowanym ze środków Urzędu Miejskiego dzięki uprzejmości Burmistrza Choroszczy 
Roberta Wardzińskiego. 

Opera opowiadała o okrutnej chińskiej księżniczce i odważnym księciu Kalafie. Jest to historia odwiecznej walki płci, przesycona eroty-
zmem i potężnymi uczuciami. Ukazuje człowieka z krwi i kości w jego sprzecznościach i namiętnych porywach serca, stając się kluczem 
do naszej podświadomości. „Turandot” jest ostatnią, nieukończoną operą Giacoma Pucciniego, w której możliwości twórcze kompozytora 
objawiły się najpełniej, a dzieło osiągnęło niespotykaną dotąd, w twórczości autora siłę wyrazu. Pracę nad operą przerwała śmierć Pucci-
niego, finał utworu dopisał Franco Alfano.

To nie pierwszy wyjazd do opery zorganizowany dla mieszkańców gminy przez M-GCKiS. Tak jak poprzednie, cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, co potwierdza dalej fakt, że mieszkańcy naszej gminy potrzebują takich wyjazdów i chętnie w nich uczestniczą. Dlatego kolejny 
wyjazd już niebawem!
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Reaktywacja zespołu folklorystycznego 
Narwianki

Zapraszamy serdecznie na spotkania zespołu 
„Narwianki” z Kruszewa. Zespół ma za sobą boga-
tą historię śpiewania. Zachęcamy do uczestnictwa  
w kultywowaniu tradycji! 

Więcej informacji u pani Aliny Trypuz: 791 014 751

Kabaret Czwarta Fala w Choroszczy
Zapraszamy wszystkich miłośników dobrego humoru na kabaret Czwarta Fala. Kabaret Czwarta Fala to forma-
cja młodego pokolenia, istniejąca od września 2009 roku, w skład której wchodzą 3 osoby: Mateusz Lewkowicz, 
Damian Lebieda oraz Bartłomiej Cedro. Twórcy hitu „Wieśka Tico”, który na YouTube osiągnął grubo ponad 
50 mln. wyświetleń, „Passat robi we wsi szum” (ponad 45 mln. wyświetleń), jak również innych parodii, które 
zna cała Polska.

Ich kanał śledzi ponad 500 000 osób, co sprawia, iż Czwarta Fala jest najpopularniejszym kabaretem w polskim 
Internecie.

Młodzi, pełni pozytywnej energii, zawsze gotowi na interakcje z widownią - tak w skrócie można opisać Czwartą 
Falę. Twórcy przygód dwóch nierozgarniętych dresiarzy - Kloca i Wentyla, przybywają do Państwa z programem 
Made in Poland, żeby porwać Was w świat pełen humoru.

Usiądźcie wygodnie, przygotujcie się na świetną zabawę i pozwólcie się porwać Czwartej Fali !
Termin wydarzenia: 16.02.2019 r. (sobota), godzina 19:00

Bilety w cenie 25 zł, do nabycia w biurze M-GCKiS w Choroszczy

Już 23 lutego zapraszamy Państwa na pokaz filmu 
„Chata” w reżyserii Stuarta Hazeldine z ujmującą mu-
zyką Arona Zigmana, kompozytora ścieżek dźwięko-
wych do filmów: „Pamiętnik”, „Most do Terabithii”, 

„Bez mojej zgody”.

Film Chata jest historią mężczyzny pogrążonego  
w ogromnej żałobie. Po śmierci najmłodszej córki 
otrzymuje list, który zmienia jego życie. Historia oparta 
na podstawie książki, pod tym samym tytułem, autor-
stwa Wiliama Paula Younga, osiągnęła w USA status 
ogólnokrajowego bestsellera. Do dzisiaj sprzedano po-

nad 6 milionów.

Data i godzina: 23 luty, godzina 19:00
Miejsce: Aula MGCKiS, ul.Sienkiewicza 29

Cena: 10 zł/osoba
Bilety do nabycia w biurze MGCKiS od 11 

lutego

Zapraszamy!

Pokaz filmu „Chata”

Kolejna edycja 
Kawiarenki Kulturalnej 

odbędzie się 25.02.2019 r. 
o godz. 18:00.
Zapraszamy!

„Wilczek Milczek”

Wilczek Milczek to zabawna, wzruszająca, a jednocześnie wprowadzająca w autentyczny świat flory 
i fauny Puszczy Białowieskiej opowieść o przyjaźni, miłości i wolności, okraszona muzyką na żywo, 
piosenkami i obrazami Puszczy. Zobaczymy ją w wykonaniu aktorów z podlaskiego Teatru Czrevo 
- Joanny Troc i Tomasza Taranty. Scenariusz autorstwa Dagmary Widanow - literatki oraz przewod-
niczki po Puszczy Białowieskiej, powstał na podstawie bajki białoruskiego autora, rodem z podla-
skiej Cisówki - Bogdana Dudko pt. "Wilczek Milczek", wydanej przez Fundację BIAŁA WIEŻA . 
Spektakl wyreżyserował Tomasz Zadróżny - założyciel i kierownik Teatru BAZA w Warszawie. Sce-
nografię zaprojektowała i wykonała Łucja Grzeszczyk - na co dzień aktorka Białostockiego Teatru 
Lalek i asystentka na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przekładu dokonał tłumacz i lite-
rat, miłośnik gwary podlaskiej – Jan Maksymiuk. Spektakl grany jest w dwóch wersjach językowych -  

w lokalnej gwarze używanej przez Białorusinów na Podlasiu oraz w języku polskim. 

Spektakl dla widzów od 4 lat 
Czas trwania: 45 minut

Wejściówki w cenie 5 zł wkrótce do odbioru w biurze M-GCKiS w Choroszczy.
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Spotkanie Kawiarenki Kulturalnej

Pierwsze spotkanie w ramach Kawiarenki Kultu-
ralnej już za nami, otwarcie nastąpiło 28 listopada  
o godzinie 19.00. Kawiarenka gościła mieszkańców 
chętnych miło spędzić poniedziałkowy wieczór  

na pogawędkach o kulturze, wspólnym wypiciu kawy przy 
słodkościach i muzyce.

Na początku głos zabrał dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy Przemek Waczyński. Zachęcał 
do rozmów, wymiany doświadczeń, propozycji oraz uczestnictwa  
w kolejnych spotkaniach. Następnie głos zabrał Łukasz Kalinowski 
przybliżając ideę kawiarenki. 

Zebraliśmy w tym dniu mnóstwo głosów związanych z oczekiwa-
niami kulturalnymi mieszkańców miasta, przede wszystkim jeżeli 
chodzi o pomysły i oczekiwania seniorów.

Żałujemy, że na spotkaniu nie było reprezentantów młodzieży, 
chętnie poznalibyśmy jej oczekiwania i pomysły. Mamy wielką na-
dzieję, że podczas kolejnego spotkania pojawi się więcej osób.

Kolejne spotkanie odbędzie się 25.02.2019 r. o godzinie 18:00.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i życzliwe 
przyjęcie naszej Kawiarenki Kulturalnej.

Wspaniała zabawa podczas Choinki Miejskiej

W niedzielę 20 stycznia na placu przed Miejsko-
-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Cho-
roszczy odbyła się Choinka Miejska. Dzieci wraz 
z całymi rodzinami uczestniczyły w radosnych 

zabawach i animacjach, przy towarzyszeniu muzyki. Mimo 
mrozu panującego na podwórku atmosfera była gorąca.

Grupa złożona z pani Mikołajowej, elfa, a także niezwykłej postaci 
na szczudłach prowadziła korowody, integrację i tańce. Cała prze-
strzeń wokół była przystrojona świątecznymi ozdobami, koloro-
wymi lampkami, a także rozstawiony był namiot, pod którym nie 
tylko można było się bawić, ale również schronić się przed wiatrem i 
opadami śniegu. Dla gości była dostępna kawa, herbata, a najmłod-
szym płynna ciepła czekolada. Wśród zebranych przechadzała się 
elfica rozdająca cukierki oraz diabeł rodem z piekła, który trochę 
straszył dzieci, jednocześnie zachęcał do zabawy. W pomieszcze-
niu M-GCKiS ustawiona była fotobudka, dzięki której można było 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze świątecznymi elementami. Na 
koniec zjawił się gość specjalny, czyli najprawdziwszy św. Mikołaj. 
Chwilę kazał na siebie czekać, trzeba było kilka razy wywoływać 
go, w końcu wyszedł do dzieci z prezentami. Dzieci ustawiły się w 
długą kolejkę i otrzymały od niego upominek, a także mogły zrobić 
sobie z nim zdjęcie. Był to magiczny czas, pełen radości, dobrej 
zabawy i miłych podarków.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Burmistrza Choroszczy 
ze środków gminy Choroszcz.

Sukcesy „Klepaczanek”!

W sobotę 19 stycznia podczas XX Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych w Czarnej 
Białostockiej, zorganizowanych przez Dom 
Kultury w Czarnej Białostockiej przy wsparciu 

Starostwa Powiatowego w Białymstoku, zespół folklorystycz-
ny „Klepaczanki” został wyróżniony i ten sukces pozwolił na 
zakwalifikowanie się do XXX Wojewódzkich Spotkań Zespo-
łów Kolędniczych w Hajnówce. Przegląd odbyły się 27 stycz-
nia. Spotkania Kolędnicze zostały zorganizowane przez Woje-
wódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, a odbyły 
się przy udziale Hajnowskiego Domu Kultury.

W XXX Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce 
brało udział 17 grup z województwa Podlaskiego: od grup dziecięco-mło-
dzieżowych po zespoły i kolędników. I tak, w kategorii zespołów śpiewa-
czych choroszczański zespół „Klepaczanki” zdobył równorzędne trzecie 
miejsce wraz z zespołem „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Kościelnej.

Podczas XXX Spotkań Zespołów Kolędniczych w Hajnówce na 
scenie w sali widowiskowej Hajnowskiego Domu Kultury mogliśmy 
usłyszeć tradycyjne kolędy oraz pastorałki, ujrzeć postaci takie jak 
Król Herod, czy Anioł i zobaczyć pięknie udekorowane i kolorowe 
szopki i gwiazdy.
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156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia br. w godzinach wieczornych obcho-
dziliśmy 156. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w choroszczańskim kościele pw. 

św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.

Mszę celebrował ks. Sebastian Sum, który wygłosił piękną homilię 
nawiązującą do styczniowej insurekcji. Modlitwę wiernych odczytał 
Józef  Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorosz-
czy, a dary ołtarza przyniosła młodzież w harcerskich mundurach.

W uroczystościach uczestniczyły cztery poczty sztandarowe jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych: z Choroszczy, Barszczewa, 
Paniek i Złotorii, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Następnie uczestnicy ob-
chodów udali się na Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 r. zwane 
„Szubienicą”.

Urząd Miejski w Choroszczy zapewnił uczestnikom uroczystości 
przejazd bezpłatnym autokarem. Znicz zapłonął przy Pomniku 
Niepodległości usytuowanym na Rynku 11 Listopada w Chorosz-
czy. Przy Mogile Powstańczej, kryjącej doczesne szczątki Ksawe-
rego Markowskiego (dowódcy partii powstańczej), Kazimierza 
Grzybko i cieśli Łotowskiego oddano hołd bohaterom styczniowej 
insurekcji. 

Zapłonęły znicze, zapalone m.in. przez przedstawicieli władz sa-
morządowych, delegację TPCh i potomków Ksawerego Markow-
skiego.

W mroźnej, zimowej scenerii, przy sztucznym oświetleniu  
i płonącym ognisku, w miejscu Pamięci Narodowej z 1863 r. zwa-
nym „Szubienicą” zgromadziło się blisko 200 osób. Wartę przy od-
nowionym Pomniku zaciągnęli choroszczańscy harcerze. Uroczy-
stość prowadził Adam Kamieński z Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt 
powędrowała powstańcza flaga. Manifest Rządu Narodowego z 22 
stycznia 1863 roku odczytał radny Piotr Waczyński, a wiersz Adama 
Asnyka pt. „Miejmy nadzieję” recytowała harcerka Klara Kardasz. 

Refleksją historyczną, związaną z działaniami powstańczymi  
w Choroszczy i okolicach, podzielił się Józef  Waczyński, prezes za-
rządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. 

Apel Poległych prowadził druh harcmistrz Andrzej Bajkowski. Na-
stępnie głos zabrał ks. Sebastian Sum, który nawiązał do rocznicy 
insurekcji styczniowej, doceniając rolę bohaterów 1863 i 1864 roku. 
Został odśpiewany Anioł Pański w intencji poległych powstańców 
z Choroszczy i okolic, w trakcie którego usłyszeliśmy 156 uderzeń 
w Dzwon Wolności. Następnie, przy dźwiękach werbli, zostały zło-
żone wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze. 

Hołd przy Pomniku Powstania Styczniowego oddały poszczególne 
delegacje:

– władze samorządowe z Grzegorzem Gabrianem, Zastępcą Bur-
mistrza Choroszczy i Beatą Marleną Jeżerys, Przewodniczącą Rady 
Miejskiej
– przedstawiciele posła Jarosława Zielińskiego
– przedstawicielka koła Prawa i Sprawiedliwości w Choroszczy
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
– Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy
– Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Choroszczy
– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
– Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała
– przedstawiciele ONR Brygady Podlaskiej
– Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
– Seniorki z koła nr 15 w Choroszczy
– Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy
– Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
– potomkowie powstańca Ksawerego Markowskiego

Narew Choroszcz liderem 2. ligi futsalu

Drużyna Narwi Choroszcz w okresie zimowym wy-
stępująca w 2. lidze futsalu dalej jest w znakomitej 
formie! Zawodnicy trenera Karola Domalewskie-
go mają na koncie komplet 10 zwycięstw. Zdecy-

dowana większość tych wygranych była bardzo zdecydowana. 
Nie może być więc innej pozycji w tabeli jak pozycja lidera. 

Narew ma 6-punktową przewagę nad drugim w tabeli MOSiR Gra-
jewo  i 12 punktów nad trzecim FC Zambrów – obrońcą tytułu. 
Do końca rozgrywek pozostały do rozegrania jeszcze 4 mecze: dwa  
z nich odbędą się w Choroszczy. Szczegóły o meczach w interneto-
wym wydaniu „Gazety w Choroszczy”. 

Bardzo blisko sprawienia niespodzianki byli także zawodnicy Narwi 
Choroszcz w meczu 1/16 Futsalowego Pucharu Polski, gdzie 27 
stycznia zmierzyli się z grającym w ekstraklasie MOKS Słoneczny 
Stok Białystok. 

Narew zaskoczyła rywali: prowadziła już nawet 6-1, jednak im bliżej do końca 
meczu, tym bardziej napierali zawodnicy MOKS-u i emocji nie brakowało do 
samego końca. Na 3 minuty przed końcem meczu, Narew prowadziła 7-5, 
na 15 sekund przed końcem był remis 7-7, ale w samej końcówce MOKS 

wykorzystał przedłużony karny, i wygrał to spotkanie 7-8. Niezależnie od 
ostatecznego wyniku gratulujemy Narwi Choroszcz znakomitej postawy  
i nawiązaniuarównorzędnej walki z ekstraklasowym przeciwnikiem.

WJ
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Lambada Girls - akademia piłkarska dla dziewcząt
Tego jeszcze w Choroszczy nie 

było. Wkrótce działania rozpocz-
nie akademia piłkarska dla dziew-
cząt, którą prowadzić będzie Sto-
warzyszenie Lambada Choroszcz. 

Już teraz zachęcamy młode adeptki 
do rozpoczęcia piłkarskiej przygody! 

Więcej szczegółów – na początku 
marca na stronie stowarzyszenia: 

www.lambada-choroszcz.futbolowo.
pl, a także FB „Lambada Choroszcz”. 
Na naszej stronie – www.gazeta.cho-

roszcz.pl pojawi się informacja  
o rozpoczęciu rekrutacji.  

Zajęcia piłkarskie będą bezpłatne. 
Zapraszamy!

WJ 

Piłkarze zagrali dla WOŚP, wygrała Hur-
townia Krokus

W niedzielę 13 stycznia piłkarze zagrali dla WOŚP. 
Do rywalizacji w 7 edycji Turnieju Futsalu 
WOŚP przystąpiło 20 drużyn. Najpierw rywa-
lizowały one w czterech grupach. Awans do 

dalszych gier uzyskały po trzy najlepsze drużyny z każdej,   
a także cztery najlepsze zespoły z 3 miejsc. Następnie ro-
zegrano mecze 1/8 finału, mecze ćwierćfinałowe, półfinały, 
mecz o 3. miejsce i wielki finał. 

W maratonie trwającym od godziny 9 do 22 najlepsza okazała się 
drużyna Hurtowni Krokus, która w finale pokonała obrońców tytu-
łu Team Bankiet 2-1. Po wszystkich meczach doszło do podsumo-
wania piłkarskich zmagań.  Najlepszym bramkarzem został Kamil 
Dobreńko reprezentujący Team Bankiet, najlepszym zawodnikiem 
Krzysztof  Urynowicz (Hurtownia Krokus), a najwięcej bramek w 
turnieju zdobył Bartosz Dudziński z Radaru Krynice.  Na konto 
orkiestry z wpisowego od drużyn trafiło 3000 zł, a także pieniądze 
licytacji przeprowadzonych podczas turnieju. Tak znaczna kwota 
z wpisowego trafiła na konto WOŚP dzięki sponsorom turnieju: 
Ergopolis BHP, Agroturystyka Jeroniczówka, SOCCER Salon Pił-
karski, Grupa Chorten, Hurtownia Sportowa KAJA, Paweł Boru-
ta Kontenery, Białostocka Fabryka Okien i Stowarzyszenie LZS 
Korona Choroszcz. Szczegółowe wyniki w internetowym wydaniu 
„Gazety w Choroszczy”. WJ

Strzelano z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Gminne Obchody 156 rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego tradycyjnie rozpoczął turniej strzelecki zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Ska-
ła” i Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Tradycją 

w Choroszczy jest właśnie, że turnieje są upamiętnieniem ważnych 
wydarzeń historycznych i patriotycznych. 

Tym razem w piątek 18 stycznia odbyły się zawody o statuetki i medale 
ufundowane przez Dyrektora M-GCKiS. Do rywalizacji przystąpiła łącz-
nie rekordowa liczba 60 zawodników i zawodniczek w różnym przekroju 
wiekowy, w tym liczna delegacja z Zaczerlańskiego Monaru. Przed rozpo-
częciem zawodów Grzegorz Krysiewicz krótko nakreślił historię Powstania 
Styczniowego, a uczestnicy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie z „kozakiem”. 
Każdy oddał 5 strzałów ocenianych: młodsi  „z tzw. podpórką”, a starsi  
z postawy stojącej. I tak podium u „młodszych” przestawia się następująco: 
1. Mateusz Borowski 2. Martyna Urban, 3. Andrzej Surmacz, a u „star-
szych”: 1. Paulina Bezubik, 2. Wojciech Kamieński, 3. Patrycja Malinowska. 
Dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za udział w turnie-
ju, zachęcamy do treningów na strzelnicy (w każdy piątek w godz. 16-19)  
i zapraszamy do rywalizacji w kolejnych zawodach, które odbędą się już 
w marcu.

WJ

Alex Wierciszewski Młodzieżowym Mistrzem Gminy w Tenisie Stołowym

W sobotę 9 lutego odbyły się Młodzieżowe Mi-
strzostwa Gminy Choroszcz w Tenisie Stoło-
wym. Wzięli w nich udział uczniowie maksy-
malnie do VI klasy Szkoły Podstawowej, którzy 

najpierw walczyli w grupach, a następnie rozegrano fazę pu-
charową. Najlepszy okazał się Alex Wierciszewski z Chorosz-
czy, który finale pokonał,  Dawida Aneszko. 

W meczu o 3. miejsce Jędrzej Bagiński z Choroszczy pokonał 
Juliana Otapowicza. Na zakończenie każdy uczestnik turnieju 
otrzymał upominki ufundowane przez Burmistrza Choroszczy,  
a najlepsi wrócili do domów ze statuetkami. 

Dziękujemy wszystkim za udział i spędzenie sobotniego na spor-
towo. Gratulujemy wszystkim, a w szczególności tym najlepszym!                                     

WJ
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Wypożyczalnia narzędzi

i sprzętu budowlanego

SERWIS

Wykonujemy naprawy:

elektronarzędzi i urządzeń spalinowych

Ostrzymy piły łańcuchowe

Izbiszcze najlepsze w Lidze Halowej

Dwa choroszczańskie kluby piłkarskie: Narew Cho-
roszcz 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 wymienionych klubów nale-
ży 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!

Przekaż 1% podatku na choroszczań-
ską piłkę nożną

W sobotę 2 lutego odbył się dzień finałowy w trwa-
jącej od początku grudnia IV edycji Chorosz-
czańskiej Ligi Halowej organizowanej przez 
M-GCKiS. Na początku rozgrywek drużyny 

rywalizowały w fazie grupowej, po której najlepsze czwórki 
z grupy A i B awansowały do ćwierćfinałów, a pozostałe dru-
żyny także nie kończyły swojej przygody tylko pozostawały  
w grze o miejsca 9-12. 

W najlepszej czwórce po ćwierćfinałach pozostały: obrońcy tytułu 
Kopnij Babkę w Czapkę, Izbiszcze, LZS Choroszcz i FC Dziady. 
W meczu o 3 miejsce LZS Choroszcz wygrał z „Dziadami” 5-3,  
a w wielkim finale Izbiszcze 3-0 pokonały „Babkę” i po dwuletniej 
przerwie Izbiszcze powróciły na szczyt Ligi Halowej! 

Wszystkie drużyny oprócz najlepszej czwórki pamiątkowe statuetki 
otrzymywały od razu po zakończeniu swoich finałowych meczów, 
a po spotkaniu finałowym doszło do oficjalnego podsumowania 
rozgrywek z udziałem Dyrektora M-GCKiS Przemysława Waczyń-
skiego. Rozpoczęto od wylosowania specjalnej nagrody dla strzel-
ca „okrągłej” bramki. Łącznie zdobyto ich w rozgrywkach 324,  
a szczęśliwcem okazał się Dawid Konopko z LZS Choroszcz – 
strzelec bramki nr 70. Następnie wyróżniono najlepszych indywi-
dualnie: króla strzelców Adriana Turowskiego (który 25 bramek 
zdobył tylko w fazie grupowej, w fazie pucharowej już nie grał  
z powodu służby wojskowej), najlepszego bramkarza, którym zo-
stał Marcin Gałecki z FC Dziady i najlepszego zawodnika całych 
rozgrywek Roberta Krysztopika z Izbiszcz. Następnie wszystkie 
cztery najlepsze drużyny otrzymały piłki i statuetki, a najlepsza trój-
ka piękne medale. 

Dziękujemy w tym miejscu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej za 
nieodpłatne udostępnienie hali na rozgrywki, Burmistrzowi Cho-
roszczy za zakup pięknych statuetek i medali, Hubertowi Siejewi-
czowi z Polskiego Związku Piłki Nożnej za przekazanie nagród rze-
czowych no i oczywiście Dyrektorowi M-GCKiS za zakup nagród 
dla drużyn i najlepszych zawodników. 

Zapraszamy fanów piłki nożnej do kolejnych rozgrywek piłkarskich 
organizowanych przez M-GCKiS, czyli w okresie wakacyjnym do 
„Orlikowej Ligi Szóstek”!

Końcowa klasyfikacja: 1. Izbiszcze, 2. Kopnij Babkę w Czapkę, 3. 
LZS Choroszcz, 4. FC Dziady, 5. Piasta, 6. Chorten, 7. Zaczerlany, 

8. Rajkom, 9. Złotoria, 10. YellowCity, 11. Monar Zaczerlany, 12. 
Józek Team /szczegółowe wyniki na stronie rozgrywek: www.m-
-gckis.ligspace.pl. 

WJ

Tomasz Postlep Mistrzem Gminy 
w Tenisie Stołowym

W sobotę 9 lutego stała się rzecz historyczna. Nigdy 
wcześniej nie udało się Mistrzowi poprzedniego 
roku, w kolejnych zawodach obronić tytułu – dzisiaj 
stało się inaczej! Tomasz Postlep z Czaplina, który 

wygrał przed rokiem, także w zawodach 2019 okazał się najlepszy! 

Na starcie zawodów stanęło 18 uczestników (w tym trzy Panie), łącznie na 
auli M-GCKiS w Choroszczy rozegrano 51 pojedynków. Jak burza przez 
fazę grupową przeszli z kompletem zwycięstw Tomasz Postlep (Czaplino), 
Marek Krawczyk (Choroszcz) i Janusz Toczyłowski (Złotoria), grono naj-
lepszej „ósemki” uzupełnili ponadto: Mateusz Okruszko, Filip i Wiesław 
Roszkowscy, Piotr Siemieniuk i Radosław Jaroć. 

W meczach półfinałowych mieliśmy „zeszłoroczny finał” w którym zmie-
rzyli się Tomasz Postlep z Markiem Krawczykiem – tym razem także górą 
był zawodnik z Czaplina wygrywając 3-0. W drugim półfinale Janusz Toczy-
łowski 3-2 pokonał Mateusza Okruszko. Zawodnicy z miejsc 3 i 4 w grupach 
także walczyli dalej o zajęcie poszczególnych miejsc, a równolegle trwał tak-
że turniej kategorii damskiej, w której najlepsza okazała się Wiktoria Siemie-
niuk. Dwa ostatnie mecze turnieju zakończyły się wynikami 3-0. W meczu  
o 3 miejsce Marek Krawczyk pokonał Mateusza Okruszko, a w finale To-
masz Postlep nie dał szans Januszowi Toczyłowskiemu. Na zakończenie 
najlepsi otrzymali pamiątkowe statuetki i bilety wstępu na kabaret „Czwarta 
Fala” ufundowane przez M-GCKiS, a każdy uczestnik otrzymał upominki 
od Burmistrza. 

Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy najlepszym! 

Najlepsza „dwunastka” turnieju 2019: 1. Tomasz Postlep,  
2. Janusz Toczyłowski, 3. Marek Krawczyk, 4. Mateusz 
Okruszko, 5. Filip Roszkowski, 6. Wiesław Roszkowski,  
7. Radosław Jaroć, 8. Piotr Siemieniuk, 9. Mateusz Gar-
bowski, 10. Jacek Dąbrowski, 11. Wojciech Jastrzębski, 
12. Jakub Szumkowski

WJ


