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STREFA JARMARKU (teren Parku)
10:00 – do wyczerpania asortymentu – 
Stoiska z regionalnymi potrawami, 
wyrobami rzemieślniczymi, pokazy, 
warsztaty i wiele innych atrakcji – 
sprzedawcy wszelkiego rodzaju asorty-
mentu od lat nie zawodzą i tłumnie 
przybywają uświetniać Jarmark swoimi 
wyrobami i produktami. Nie zabraknie ich 
także w tym roku. Darmowe Wi-Fi na 
jarmarku dostarczać będzie sieć TVK-net 
Chamerlińscy. 

 
11:00-17:00 – EkoStrefa Dziecka – 
EkoStrefa dla Jarmarku Dominikańskiego 
jest tym, czym dla organizmu porządna 
rozgrzewka przed biegiem. W ofercie 
EkoStrefy znajdą się same najsmakowitsze 
kąski. Wymienianie atrakcji zacząć należy 
od spektaklu teatralnego „Śmieciosztuka”, 
który w wesoły i przystępny sposób 
przybliży tematykę ekologii tym wszystkim, 
którym słowo „eko” kojarzy się tylko 
z działem jedzenia w osiedlowym markecie. 
Każdy wolny kąt wypełniony zostaje 
różnorodnymi formami aktywności: 
począwszy od tworzenia masek teatralnych 
i wielkiej lalki „EkoBaby”, poprzez naukę 
robienia masek i charakteryzacji filmowych, 
po wykonywanie wspólnego obrazu przy 
użyciu jajek niespodzianek! 
Dla tych, którzy wolą grę i zabawę w czystej 
formie, przygotowano EkoZabawę. Pod tym 
tajemniczym hasłem kryją się nie mniej 
zagadkowe, ale tym bardziej interesujące, 
nazwy rekreacji, takie jak: „dziurawe rury”, 
„most ze skrzynek”, czy „celuj w puchę”. 
Konia z rzędem temu, kto, nie spraw-
dziwszy na własnej skórze, zgadnie jakież 
szaleństwa będą się tam dziać! 
Wykonawcy zadbali również i o to, aby cała 
nabyta wiedza się nie marnowała i każdy 
będzie mógł popisać się nią w konkursach 
i ekozawodach, wliczając to bieg z przesz-
kodami czy segregowanie przedmiotów na 
czas. 
Wszystko to prowadzone będzie przez 
profesjonalną i życzliwą załogę praw-
dziwych zapaleńców, której zaangażowanie 

Białymstoku z inicjatywy dwóch muzyków: 
Leszka i Piotrka, którzy poznali się na 
wspólnym jam session w jednym z lokalnych 
klubów. Wspólne zainteresowania mu-
zyczne, jak i chęć grania spowodowały, iż 
panowie spotkali się ponownie w sali prób 
i zaczęli tworzyć podwaliny przyszłego 
zespołu. Do uzupełnienia składu zostali 
zaproszeni inni muzycy i w ten sposób 
zawiązała się formacja Oldstyle. Twórczość 
zespołu nawiązuje do dancingowego 
klimatu lat 80. Przyjemna muzyka z prostymi 
melodiami to znakomita baza do tańca 
i zabawy w gronie przyjaciół.

19:00 – EkoGag – rozstrzygnięcie konkursu 
filmowego i rozdanie nagród (14 rowerów!) 
dla najmłodszych.

19:30 – Kobranocka – zespół początkowo 
nazywał się „Latający Pisuar”. Krótko po 
debiucie nagrania Kobranocki pojawiły się 
na antenie Rozgłośni Harcerskiej. W latach 
1986-2005 zespół sześciokrotnie wystąpił na 
fes�walu w Jarocinie. Gra muzykę odwo-
łującą się do punk rocka z mocno pacy-
fistycznymi tekstami. Ich cechą charakte-
rystyczną (tworzy je zwykle Andrzej 
Michorzewski, z zawodu psychiatra) jest 
abstrakcyjna metaforyka.

21:00 – Róże Europy – polski rockowy 
zespół muzyczny założony w 1983 roku 
w Warszawie, zyskał popularność w drugiej 
połowie lat 80. i na początku lat 90. 
Założycielem i liderem grupy jest Piotr Kla� 
– wokalista i autor tekstów, który jako jedyny 
był w zespole przez cały okres jego istnienia. 
Grupa często zmieniała skład, współtworzyli 
ją m.in. kolejni gitarzyści i zarazem kompo-
zytorzy: Artur Orzech (obecnie dziennikarz 
i prezenter), Michał Grymuza, Grzegorz 
Witkowski (dziennikarz „Tylko Rock” i „Teraz 
Rock”, kompozytor „Rock'n'Rollowców”) 
oraz Sławomir Wysocki.

22:30 – Zakończenie imprezy

Patron honorowy: Burmistrz Choroszczy
Wydarzenie współfinansowane ze środków 
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów uzależnień na terenie 
gminy Choroszcz i z budżetu gminy Choroszcz.

Organizatorzy:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy, Gmina Choroszcz
Muzeum Podlaskie

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Jarmark Dominikański w Choroszczy - 
impreza pełna lata

org.

uwydatni doskonałej jakości nagłośnienie 
audio.
12:00-18:00 – Rodzinna strefa bez % – to 
specjalne miejsce do zabawy dla dzieci 
i rodziców. Co może wyjść z połączenia 
dmuchanego zamku do skakania, placu 
zabaw i systemu zjeżdżalni? Kinder hotel, 
czyli połączenie tego, co najbardziej cieszy 
dzieci. Do tego na uczestników oczekiwać 
będzie monstrualna „Ośmiornica”, której 
dmuchany labirynt pozostawi nieza-
pomniane wspomnienia. Nie zawiodą się 
także oczekujący klasycznego basenu 
z piłeczkami, w którego bezkresnych 
głębinach dzieci mogą się poczuć jak 
w morzu; nie obawiajcie się, nie da się 
w nim utonąć! Strefą opiekować się będzie 
konferansjer, który przeprowadzi całą masę 
konkursów i zabaw! Nie ma sensu się 
zastanawiać; dzieci na pewno nie będą 
i wskoczą w wir zabaw, gdy tylko zobaczą 
pierwsze atrakcje.

STREFA ROZRYWKI (duża scena)
15:30 – Klepaczanki – regionalny zespół 
folklorystyczny z Klepacz.  Wystąpi 
z repertuarem tradycyjnych, podlaskich 
pieśni.

16:00 – Miami – skład zespołu tworzą 
Paweł i Radek. Ten pierwszy przez wiele lat 
prowadził imprezy weselne i występował 
na scenie z poprzednim swoim zespołem 
Dragon. Radek, dołączył w tym roku. 
Miami razem tworzą, śpiewają, piszą teksty 
i chcą swoimi kompozycjami dzielić się 
z szerszą publicznością. Na swoim koncie 
mają takie utwory jak: Sexy Żona, 
Weekend, Słodka Figlarna, do których 
teledyski można obejrzeć na YOUTUBE.

17:00 – Junior – Zespół Junior jest jednym 
z czołowych zespołów nurtu muzyki disco 
polo i dance, który powstał w roku 1997 
w Choroszczy, z inicjatywy dwóch braci: 
Tomasza i Marcina Popławskich.

18:00 – Oldstyle – Zespół Oldstyle powstał 
na początku listopada 2016 roku w 

Rozwiń skr zydła  ta lentu 
z Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI. W sobotę 19 sierpnia odbędzie się zlot trzeźwościowy z okazji 24. rocznicy powstania 
i działalności Klubu Abstynenta „Wolność”. Wydarzenie rozpocznie o 18:00 msza św. w choroskim kościele, a dalsza część 

odbędzie się o 19:30 w Zespole Szkół przy ul. Powstania Styczniowego 26A (dawniej budynek gimnazjum). 
Klub zaprasza wszystkich trzeźwo myślących. Wstęp wolny!

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają 
na XXVIII Jarmark Dominikański. W niedzielę 13 sierpnia 2017 od 11:00 w Choroszczy 

w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych moc atrakcji.

13 VIII baw się na Jarmarku Dominikańskim! 

nowy sezon edukacji artystycznej startuje we wrześniu! Więcej na kultura.choroszcz.pl

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu facebookowego - bądź na bieżąco z ofertą Centrum 

nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry na perkusji, zajęcia plastyczne,

nauka śpiewu, nauka śpiewu estradowego, taniec towarzyski, zajęcia DIY, zajęcia plastyczne, 

nauka rysunku dla dzieci i dorosłych, hand made, fotografia, film, szachy, nauka rysunku, 

warsztaty plastyczne, zajęcia biblioteczne, zajęcia fitness dla seniorów, fitness familijny:

aerobik, zumba, pilates, taniec nowoczesny (hall dance, rap, hip-hop, breakdance),

  

- niedziela 3 września 9:00-13:00
Błonia JP II, Choroszcz
- niedziela 1 X, 9:00-13:00 Plac Brodowicza!

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński jako przedstawiciel gminy 
Choroszcz spotkał się z przedstawicielem Zarządu Województwa 
Podlaskiego – wicemarszałkiem Stefanem Krajewskim w związku 
z otrzymaniem dotacji przyznanej gminie Choroszcz na realizację kolejnej 
inwestycji usprawniającej gospodarkę wodno-ściekową w gminie.

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Choroszcz” tak brzmi złożone do konkursu zadanie. Ma ono na celu 
wzmocnienie lokalnego rozwoju gminy Choroszcz, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich.
Całkowity koszt planowanej modernizacji opiewa na kwotę ponad 4,6 mln zł, 
wysokość dotacji to niemal 2 ml zł.                                                 Cd. na str. 2. >>

Gospodarka wodno-ściekowa 
w gminie z kolejnym wsparciem
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Do 11 sierpnia można zgłaszać inwestycje do Budżetu 
Obywatelskiego w mieście Choroszcz na rok 2018. Do 
rozdysponowania, podobnie jak w roku ubiegłym, jest 150 tys. 
zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego powinna 
opiewać na ponad 15 tys. zł i nie może przekraczać 75 tys. zł.

Projekty mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz 
przy poparciu co najmniej 10 osób. Projekty zgłasza się na 
specjalnym formularzu dostępnym zarówno w Urzędzie 
Miejskim w Choroszczy (pok. nr 10) oraz na stronie Urzędu. 
Inne ważne terminy związane z Budżetem Obywatelskim na rok 
2018, to:
- do 5 września 2017 r. – zostanie przeprowadzona analiza 
formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów;
- 15 września 2017 r. – nastąpi ogłoszenie 
listy projektów wybranych do dalszych 
konsultacji społecznych (oraz listy 
projektów niespełniających wymogów 
formalnych i merytorycznych);
- 25 września – 16 października 2017 r. – 
odbędą się konsultacje społeczne 
(głosowanie) zakwalifikowanych 
projektów;

- 27 października 2017 r. – nastąpi 
ogłoszenie wyników zwycięskich 
projektów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Choroszczy do aktywnego 
udziału w planowaniu Budżetu Obywa-
te lsk iego!  Gorąco zachęcamy do 
skorzystania z tego obywatelskiego prawa 
– nasza najbliższa okolica może się 
zmienić dzięki wspólnym działaniom!

W poprzednich trzech edycjach Budżetu 
O b y w a t e l s k i e g o  w  C h o r o s z c z y 
zrealizowano poniższe, zwycięskie 
w głosowaniu, projekty:
2015:
„Zagospodarowanie terenu otoczenia 
Kominowego Bajora”
„Cała Choroszcz remontuje swoje 
Centrum Kultury”
2016:
„Zbiornik wodny Kominowe Bajoro 
miejscem do rekreacji i wypoczynku”
„Budowa nowej nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego”
2017:
„Rekreacja przy Kominowym Bajorze – 
etap III”
„Stadion Miejski w Choroszczy”.
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Od lat w trosce o środowisko 
„Gazeta w Choroszczy” 
drukowana jest na papierze ekologicznym

Gospodarka wodno-ściekowa...                cd. ze str. 1

Za tę kwotę ZECWiK w Choroszczy chce przebudować stacje uzdatniania 
wody w Rogowie i w Złotorii, a także zbudować sieć kanalizacji sanitarnej w 
Porosłach w trzech ulicach: Sadowej, Skrajnej i Rezydenckiej. Ogółem 
zostanie zbudowanych 1,7 km sieci. 
„To kolejne zmiany, jakie planujemy w naszej gminie – mówi Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński. Cieszę się, że po latach, już niedługo nasi 
mieszkańcy odczują pozytywne zmiany. Zmiany potrzebne, ponieważ 
dotyczące jakości wody, co przekłada się na jakość codziennego życia i 
funkcjonowania. Ponadto zmiany gruntowne – nasz projekt opiewa bowiem 
na jedną z najwyższych kwot pośród zgłoszonych, co świadczy o zakresie 
naszego przedsięwzięcia, a także o konieczności kompleksowego 
uzdrowienia gospodarki wodno-ściekowej w gminie Choroszcz.”
Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej ma osiągnąć swój cel 
ostatecznie w listopadzie 2018 roku, ale pozytywne zmiany mieszkańcy 
odczują już w bieżącym roku, ponieważ do końca 2017 roku ma być 
zbudowana kanalizacja w wymienionych ulicach w Porosłach.
Operacja pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Choroszcz” dotowana jest w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nie jest to jednak jedyna dotacja zewnętrzna, jaką Gminie Choroszcz udało 
się pozyskać na rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Na początku kwietnia 
gmina otrzymała dofinanso-wanie dla projektu pn. „Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”, realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-wództwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowany koszt inwes-tycji to niemal 28,6 
mln zł; wartość dofinansowania z Euro-pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to ponad 19,3 mln zł. 
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Zaplanuj Budżet Obywatelski

 dla Choroszczy!

„Niech służą w Waszej pracy Druhowie”! – takimi 
słowami Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 
witał choroskich strażaków-ochotników, którzy 18 
lipca w Urzędzie Miejskim w Choroszczy odbierali 
nową odzież pożarniczą.

Druhny i Druhowie z Jednostek OSP w: Choroszczy, 
Złotorii, Paniek, Barszczewa i Żółtek otrzymali wsparcie 
rzeczowe w postaci dwunastu kompletów ubrań 
ochronnych: kombinezonów, butów i hełmów. 
Nowa odzież ochronna została zakupiona strażakom 
z terenu gminy Choroszcz w ramach projektu pn. 
Profesjonalizacja Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu gminy Choroszcz. Koszt zakupu, w kwocie ponad 
13 tys. zł, dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a także 
– w wysokości niemal 9 tys. zł – gmina Choroszcz.

Życzymy, aby nowa odzież ochronna była przez 
strażaków-ochotników jak najrzadziej wykorzystywana, 

a jeśli już – niech skutecznie wspomaga druhny i 
druhów w ich wymagającej pracy. 

UM

Choroscy strażacy z nową 
odzieżą ochronną
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TARCICA
SZALÓWKA
WIĘŹBA DACHOWA
BALE
TRANSPORT TARCICY

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

Informujemy, że objazd ulicą Spokojną w Klepaczach zostaje przedłużony do dnia 20 sierpnia 2017.
Zmiana organizacji ruchu i utrudnienia w ruchu związane są z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 
nr 1549B i 1550B oraz drogi gminnej nr 6266B w miejscowości Klepacze.
Decyzja o wydłużeniu okresu obowiązywania objazdu wynika z konieczności wykonania przez 
Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK” Zbigniew Sokolik dodatkowych pac na modernizowanym odcinku, 
a także związana jest z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy mieszkańców, prosimy także o zachowanie szczególnej ostrożności 
na modernizowanym odcinku ulicy.                                                                             Urząd Miejski w Choroszczy 

UWAGA! Objazd w Klepaczach 
jeszcze potrwa 

Szczególne wydarzenia 
duszpasterskie 
w choroskiej parafii 
katolickiej:

15 sierpnia – Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP 
27 sierpnia, godz. 11.00 – parafialne 
Święto Dziękczynienia z udziałem 
kapelana Hospicjum Stacjonarnego 
„Dom Opatrzności Bożej” 
w Białymstoku, piknik parafialny na 
Błoniach Jana Pawła II 
2 września – piesza pielgrzymka do 
Sanktuarium Matki Bożej w Krypnie 
23 września – parafialna wyprawa 
autokarowa z cyklu „Poznajemy 
kolejne kościoły naszej archidiecezji”: 
Kundzin, Zalesie, Kuźnica, Klimówka 
i Minkowce 
24 września – odpust św. Kandyda 
męczennika, kaznodzieja – ks. prałat 
Tadeusz Żdanuk, dziekan białostocki 
28 września, godz. 15.00 – nasz udział 
w „Koronce do Bożego Miłosierdzia 
na ulicach miast świata” 

Pamiętajmy o:
1 września – 78. rocznica napaści 
niemieckiej na Polskę – apel na Placu 
dra Z. Brodowicza (ok. 10:30)
9 września – spacer historyczny 
„Szlakiem POW” i „Dawna 
Choroszcz”, start o 10:00 
na Rynku 11 Listopada

12 sierpnia 2017 roku odbędzie się akcja „Mój 
portret”, podczas której wszystkie chętne 
dzieci będą mogły stworzyć autoportrety. 
Otrzymają też zdjęcie zrobione polaroidem 
i zaprezentujemy nasze wizerunki. Zaczynamy 
o 11:00 na placu zabaw za blokiem przy 
ul. Słowackiego 8 w Choroszczy. 
Zapraszamy do spędzenia  sobotniego 
przedpołudnia w gronie rodziny i przyjaciół na 
placu zabaw za blokiem przy ul. Słowackiego 
8 w Choroszczy, gdzie spotykamy się 12 sierpnia 
o godz. 11:00. Dzieci będą tworzyły tam 
wielkoformatowe autoportrety. Weźmiemy do 
rąk farby, pędzle i myśląc o nas samych, 
o naszych zainteresowaniach, upodobaniach, 
będziemy malować siebie! Oczywiście, pomoc 
rodziców i przyjaciół będzie nam przy tym 
niezbędna. A po wszystkim uwiecznimy się na 
zdjęciach z polaroidu! Każdy będzie miał do 
dyspozycji tylko jedną klatkę, więc i kadr 
będziemy musieli dobrze przemyśleć. Dobra 
zabawa gwarantowana!

W przypadku niepogody wydarzenie zostanie 
przeniesione do Centrum Kultury (ul . 
Sienkiewicza 29)
Materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji 
zapewni organizator. Zapraszamy!

M-GCKiS

Mój portret



KULTURA   4 „Gazeta w Choroszczy”   nr 165  gazeta.choroszcz.pl

Aż 30 młodych muzyków zaprezentowało 
ulubione utwory poznane w ostatnim sezonie 
nauki w klasach pianina Michała Szymczuka 
i klasie gitarowo-akordeonowo-pianistycznej 
Giennadija Szemieta. Niezwykłe wydarzenie 
rozpoczęło się w gościnnym i jak zawsze 
pięknym Muzeum Wnętrz  Pałacowych 
w Choroszczy w piątek 9 czerwca o 17:00. 

Wszystkich przybyłych, a było to liczne grono, 
serdecznie powitała Elżbieta Wróblewska 
kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Choroszczy, a część koncertową poprowadzili 
obaj nauczyciele. Każdy z młodych wykonawców 
otrzymał pamiątkowy dyplom i różę oraz gorące 

oklaski. Na zakończenie Przemysław Waczyński 
dyrektor Centrum podziękował Michałowi 
Szymczukowi i Giennadijowi Szemietowi za ich 
całoroczny wysiłek na rzecz umuzykalnienia 
choroskiej społeczności, dzieciom i młodzieży za 
piękne dążenie do rozwijania talentów 
muzycznych a rodzicom i rodzinom uczniów za 
wspieranie realizacji muzycznych marzeń 
bliskich.
Na zakończenie nie mogło zabraknąć wspólnego 
zdjęcia przed letnią rezydencją Branickich. 
Kolejny koncert już za rok, a nowy sezon zajęć 
obu klas rozpocznie się we wrześniu. 

WJC

XII doroczny koncert pracowni muzycznych

XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca za nami! 
17 czerwca  na hal i  w Zespole Szkół 
w Choroszczy XVIII odbył się  Ogólnopolski 
Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Choroszczy. 
Turniej zorganizowało Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wraz 
z klubem Kadryl z Białegostoku. Wydarzenie  
zgromadziło tancerzy i tancerki z całej Polski, 
m.in. z Warszawy, Olsztyna, Lublina, Białej 
Podlaskiej i Gdyni.

Wrażeń było co nie miara! Na początku licznie 
zgromadzona publiczność mogła podziwiać 
występy najmłodszych adeptów tańca. Dzieci 
prezentowały różne rodzaje tańców towa-
rzyskich. Od cza-czy po rumbę i polkę. Widownia 
wspierała swoje pociechy gromkimi brawami. 
Później wystąpiły starsze dzieci. Następnie 
zaprezentowały się pary w kategorii do 17 lat. 
Piękne stroje, trudne układy oraz wysoki poziom 
tańców zapewniły niezapomniane przeżycia.
Reprezentanci Miejsko-Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Choroszczy zajęli wysokie 
lokaty:
Kategoria Solistki do 7 lat:
Natalia Pawłowska – I miejsce
Kategoria Solistki 8-9 lat:
Anna Hubbel – II miejsce
Kategoria Pary do 7 lat:
Marcel Cudowski, Amelia Dutek – I miejsce
Jakub Jacewicz, Gabriela Seweryn – I miejsce
Tomasz Hubbel, Gabriela Kaliszczyk – II miejsce
Kategoria 8-9 lat klasa H:
Piotr Piechowski, Julia Popławska – I miejsce
Kewin Ambroziak, Wiktoria Ambroziak – II 
Adrian Świątkowski, Zuzanna Róża Chańko – II 

Nagrodzeni otrzymali medale, puchary i drobne 
upominki .  Odniesione sukcesy c ieszyły 
wszystkich zebranych! 

Zapraszamy ponownie za rok!
Tekst i foto AK

Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym

We wtorek, 6 czerwca, odbył się w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy Piknik Rodzinny. 
Na początku zaplanowała była część artystyczna. Dzieci ze wszystkich grup dziękowały 
rodzicom piosenkami i wierszami za ich miłość i troskę oraz mówiły o tym, jak ważni są oni 
w ich życiu. Każda grupa przygotowała również na tę okazję jeden specjalny taniec. 

Następnie był czas na zabawę na rozstawionych dmuchańcach, udział w licznych konkursach 
i zabawach. Można było pomalować sobie twarz i zrobić zdjęcie z Koniczynką z Bezpłatnych Szkół 
Cosinus czy Myszą Miki. Odbył się również specjalny pokaz Zumby, przygotowany przez nasze 
przedszkolaki. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pikniku była pani Dorota Sawicka.
W trakcie pikniku wszyscy byliśmy częstowani bigosem oraz pieczonymi kiełbaskami. Dzięki hojności 
naszych sponsorów: państwu Perkowskim, państwu Szydłowskim, panu Jarosławowi 
Kondraciukowi, panu Januszowi Olszewskiemu, pani Annie Klim i zaangażowaniu rodziców z naszego 
przedszkola, mieliśmy również słodki bufet z ogromną ilością ciast, faworków, babeczek, wafelków, 
rogalików i różnych innych przysmaków. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Dziękujemy za wszystkie 
miłe słowa i cieszymy się bardzo, że mogliśmy razem tak miło spędzić czas.

Małgorzata Hubbell

Podsumowaliśmy I etap Instalacji kultury!   

30 VI 2017 spotkaniem na auli M-GCKiS został zamknięty I etap Instalacji kultury. Działanie jest 
prowadzone w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki diagnozy społeczności lokalnej, przywołane 
zostały spotkania z mieszkańcami, a zgromadzeni goście oddali głos na najbardziej trafną ich 
zdaniem inicjatywę oraz wypełnili kupon ewaluacyjny zadania. Na sali zostały rozmieszczone 
materiały z diagnozy: plansze flipchart z wypracowanymi podczas spotkań diagnostycznych 
przemyśleniami, ankiety użyte podczas działania Instalatora Kultury. Zostały pokazane dwa filmy: 
ze spotkań w terenie oraz z Instalatora Kultury.
W II etapie Instalacji kultury zostaną zrealizowane inicjatywy:
„W starym kinie” – filmowe spotkania dyskusyjne
„Let's ballet” – warsztaty baletowe dla dzieci
„Choroszczańskie riffy” – forum dyskusyjne choroszczańskich muzyków oraz nagranie 
wspólnego utworu
„Choroszczański wehikuł czasu” – plenerowa wystawa dawnych fotografii
„W koło kultury” – cykl spotkań teatralnych w Łyskach
„Dzikie Żółtki” – integracyjny piknik indiański w Żółtkach.
Pomysłodawcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w inicjatywach.

tekst: KG/MGCKiS, fot.: Marek Sokół
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XXXVI Dni Choroszczy i jubileusz 510 lat miasta już za nami. Zobacz, co się działo! 
Wiele się działo, wiele wydarzeń wzbudziło pozytywne 
emocje. Świętowaliśmy 510 lat miasta Choroszczy i każdy 
lokalny patriota mógł znaleźć niejedną imprezę dla siebie. 
Począwszy od historii Choroszczy, spotkań ze znanymi ludźmi, 
po wernisaże wystaw, konkursy z nagrodami, wydarzenia 
sportowe i koncerty.

Święto naszego miasta rozpoczęliśmy w środę 21 czerwca. 
Wczesny wieczór należał do  retro Turnieju Piłki Nożnej. Była to 
znakomita okazja do sportowych wspomnień i emocji, bo były 
mecze z niejedną strzeloną bramką. Impreza zapoczątkowała 
obchody 70-lecia odrodzonej po II wojnie światowej choroskiej 
piłki nożnej. Mecze rozgrywane były „retro” sznurowaną piłką, 
wielu zawodników starało się odtworzyć „retro” klimat poprzez 
stroje – szczególnie bramkarze LZS-u i Lambady wyglądali jak ze 
starych czasów, niektórzy zawodnicy zahodowali specjalnie na tą 
okazję wąsy, a ci, którym to się nie udało, przykleili sztuczne.

Wieczór dojrzały rozpoczął się od otwierającego uroczyście 
święto miasteczka i gminy przemówienia Roberta Wardzińskiego 
burmistrza Choroszczy i wykładu Waldemara Barszczewskiego pt. 
„Kobiety Branickiego” w Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy. Słuchacze mieli przyjemność poznać niezwykłe 
postacie końca epoki staropolskiej, kobiety, które mimo 
zawieruchy dziejów, potrafiły dbać nie tylko o ognisko domowe, 
ale i strzec rozległych majątków oraz dbać o ich wszechstronny 
rozwój. Obok Izabeli Branickiej pojawiły się pozostałe żony Jana 
Klemensa Branickiego, jego matka i teściowe, a Waldemar 
Barszczewski zaapelował o szersze badania nad dorobkiem kobiet 
w historii Choroszczy. Wykład odbył się dzięki wsparciu 
Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy  – inicjatora święta naszego 
miasta.

Bezpośrednio po wykładzie Waldemara Barszczewskiego spod 
Muzeum Wnętrz Pałacowych wyruszył spacer historyczny po 
mieście Choroszcz pn. „Miasto z historią”. Na trasie znalazło się 
miejsce zwane Birża czy ul. Lipowa. Cerkiew pw. Opieki Matki 
Bożej zwiedziliśmy oprowadzani przez ks. prot. Andrzeja Bołbota. 
Cieszymy się, że wiele ciekawostek historycznych przekazał 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz prezes Fundacji 
Pole Kultury. Na zakończenie spaceru uczestnicy otrzymali 
upominki promujące znajomość historii ufundowane przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

W czwartek 22 czerwca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu miała miejsce uroczysta XXVII sesja Rady Miasta, na 
której zostały zaprzysiężone Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada 
Miejska. Wieczorem otworzyliśmy wystawę zdjęć Andrzeja 
Talipskiego „Choroszcz z lotu ptaka”. Wystawę tworzy cykl 
fotografii wielkoformatowych wykonanych z powietrza. Ukazują 
one Choroszcz i okolice z wysokości. Wernisaż przyciągnął wiele 
osób, które z uwagą oglądały zdjęcia. Wystawa umieszczona jest 
na placu przed M-GCKiS i będzie otwarta do sierpnia na Placu dra 
Z. Brodowicza a następnie na Orliku przy ul. Pałacowej.

Po wernisażu odbyło się spotkanie z panem Jackiem 
Fedorowiczem, dziennikarzem, satyrykiem i autorem książek. 
Autorskie spotkanie na którym artysta promował swoje książki : 
„Będąc kolegą kierownikiem” oraz „Święte krowy na kółkach”.  
Nasz gość z wdziękiem i poczuciem humoru opowiadał anegdoty 
ze swojego życia i kariery. Historie pełne zabawnych puent bawiły 
publiczność do rozpuku. Po spotkaniu można było nabyć książki 
Pana Jacka, wziąć autograf oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie 
z artystą.

Natomiast w piątek odbył się z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć 
i Tożsamość Skała III Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza 
Choroszczy. A wieczorem nastąpiło otwarcie wystawy „Choroszcz 
510” . Wystawa ukazuje portrety choroszczan zebrane w czerwcu 
przez pracowników Centrum i wolontariuszy ułożone w liczbę 
510, na pamiątkę 510-lecia nadania praw miejskich Choroszczy. 
Zdjęcia można oglądać na skwerze tuż przy Urzędzie Miejskim 
w od strony Rynku 11 Listopada przez całe wakacje.

W sobotę można było wziąć udział w Rodzinnym Turnieju 
Wędkarskim o Puchar Burmistrza Choroszczy oraz w III Turnieju 
Siatkówki plażowej o Puchar Jeroniczówki. W tegorocznej edycji 
Turnieju S iatkówki  Plażowej  zorganizowanego przez 
Agroturystykę Jeroniczówka wzięło udział 5 par zawodników 
i zawodniczek. Każdy okazał się wygrany – nikt nie odszedł bez 
nagrody ufundowanej przez właścicieli obiektu. Najlepsi 
otrzymali ponadto medale i puchary.

W sobotni wieczór odbył się koncert finałowy Dni Choroszczy przy 
stadionie miejskim. Na scenie gościliśmy takie gwiazdy muzyki 
disco-polo jak: zespół Sajz, Adam Chrola, zespół For� oraz 
M A X X DA N C E. Wokół sceny rozstawione były stoiska 
gastronomiczne, stoiska handlowe oraz wielkie dmuchańce dla 
dzieci. Na scenie odbywały się także ekokonkursy „EKOzagadki“, 
w których można było wygrać cenne ekoupominki. 

Mieszkańcy i mieszkanki Choroszczy i gminy Choroszcz bawili się 
przednio. Uczestnicy imprezy mogli oglądać plenerową wystawę 
fotograficzną „Ptasia rezydencja“ autorstwa Zbigniewa 
Andruszkiewicza – wystawę można oglądać obecnie w galerii 
Centrum Usług Wspólnych w gmachu Centrum Kultury. Ponadto 
w sobotę na Placu Brodowicza przed M-GCKiS Państwowa Straż 
Pożarna z Białegostoku i Ochotnicza Straż Pożarna z Choroszczy 
przeprowadziła ćwiczenia, przyjechały trzy wozy bojowe PSP – 
w tym jeden do zadań wysokościowych z 32-metrową drabiną 
i dwa wozy OSP, a strażacy ratowali pozorantów z budynku. 
Wszyscy zostali uratowani, budynek ocalał, a straż udowodniła po 
raz kolejny, że 104 lata ćwiczeń i tradycji dają świetne wyniki.

Wydarzeniami towarzyszącymi XXXVI Dniom Choroszczy były: 
finał Fes�walu Cameralis et Sacralis (to już druga edycja imprezy 
Fundacji  Via Musica promującej muzykę kameralną). 
W koncertach od 4 do 25 choroszczanie mogli usłyszeć koncerty 
Chóru Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją Edwarda 
Kulikowskiego z akompaniamentem organowym Józefa 
Kotowicza (4 VI), Marty Wróblewskiej i Przemysława Kummera 
z akompaniamentem Łukasza Olechno (11 VI), kwartetu 
wokalnego Cantamen (18 czerwca) i Chóru Kameralnego 
MediCoro pod dyr. Bożenny Sawickiej (25 czerwca).

Była też akcja na rzecz zieleni dla najmłodszych – sadzenie drzew 
przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy wespół z firmą 
DB Schenker, jubileusz 20-lecia Oddziału Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, Lato w Teatrze i wizyta 
Pipi pończoszanki – był prawdziwy namiot cyrkowy! Całość 
zamknęła Parafiada Akcji Katolickiej i TPCh na orliku – któż 
zapomni te wspaniałe mecze i egzotyczne nazwy drużyn: 
Żelbeton, Czarna Rozpacz Żółki, OldBoys i Cementy?

Nie byłoby tylu pięknych wydarzeń, gdyby nie zaangażowanie 
licznych instytucji i organizacji pozarządowych takich, jak:
Burmistrz Choroszczy wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
Choroszczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy, Muzeum Podlaskie, 
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Zespół Szkół 
w Choroszczy, Instytut Pamięci Narodowej, Parafia Rzymsko-
katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika 
w Choroszczy, Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej 
w Choroszczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy, Teatr 
Pinokio, Instytut Teatralny, Przedszkole Samorządowej im. Jana 
Pawła II w Choroszczy, Odział Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Fundacja Via Musica, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Fundacja Pole Kultury, 
Lambada Choroszcz, Narew Żółtki, LZS Choroszcz oraz 
Agroturystyka Jeroniczówka.
Dziękujemy licznym i ofiarnym wolontariuszom nie szczędzącym 
czasu i sił, by imprezy były jak najpiękniejsze.

Dziękujemy za wsparcie hojnym sponsorom:
Producentowi Piwa Marki Żubr, Cateringowi Casablanca, 
DB Schenker, Dworowi Czarneckiego, Sklepowi „PLUS. Materiały 
budowlane” oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz licznemu gronu 
sponsorów-przyjaciół choroskich krwiodawców, którzy wsparli 
obchody 20-lecia działalności oddziału stowarzyszenia: 
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Białymstoku, Firmie Kabo w Choroszczy, Panu Leszkowi 
Rajczukowi właścicielowi sklepu w Choroszczy, Zakładowi 
Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, 
Panu Grzegorzowi  Krysiewiczowi – sklep Lewiatan w Choroszczy, 
Panu Wojciechowi Pakuła sklep – sklep Chorten oraz Państwu 
Backielom i Firmie Polski Sad.

Dziękujemy burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu 
za objęcie święta miasteczka honorowym patronatem oraz 
lokalnym mediom – Twojej Telewizji Regionalnej, „Głosowi 
Choroszczy” i „Gazecie w Choroszczy” wraz z portalami 
społecznośc iowymi  wszystk ich powyższych mediów 
za informowanie o cyklu wydarzeń Dni Choroszczy w ramach 
pełnionych patronatów medialnych.
Dni Choroszczy są już wspomnieniem, ale z pewnością zapiszą się 
w pamięci wszystkich jako czas dobrej zabawy i niezatartych 
pozytywnych uczuć. Zapraszamy za rok!

A już wkrótce, w niedzielę 13 sierpnia odbędzie się XXVIII 
Jarmark Dominikański w Choroszczy – impreza pełna lata. 

Natomiast 3 września (również w niedzielę) zapraszamy 
do Kruszewa na XVIII Dzień Ogórka. 

Dobrej zabawy!

M-GCKiS
Fot.:  E. Dzieszuta

M. Sokół,EDz.
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a przyjaciele – Tommy i Annika mieszkają tuż 
obok. Pippi miewa niecodzienne zwyczaje, 
wykazuje się gigantyczną siłą i doskonale radzi 
sobie z codziennymi obowiązkami. Chadza 
również do szkoły – w ramach przerwy 
świąteczne j !  A le  normy tam panujące 
niekoniecznie jej pasują. Za to bardzo tęskni za 
mamą, która mieszka w niebie (urzekająca scena 
z akrobacją na chuście oraz huśtawce!), a także 
tatą – dzielnym piratem i najsilniejszym 
mężczyzną świata! Spektakl bawi, zaskakuje 
niespodzie-wanym zwrotem akcji, a także 
edukuje.
Spektakl łączy formy teatralne i akrobatyczne. 
Bawi  dodając  wątków do przemyś leń, 
szczególnie dla nieco starszych widzów. Kreuje 
wyjątkowy świat pełen zabawy i pokazuje siłę, 
jaka drzemie w każdym dziecku. Piękny 
wizualnie spektakl to dzieło Konrada Dwora-
kowskiego, dyrektora Teatru Pinokio w Łodzi.
tekst: „Pippi Långstrump” Astrid Lindgren
w tłumaczeniu: Agnieszki Hein i Magdy 
Godlewskiej
licencjodawca praw autorskich: Astrid Lindgren: 
Agencja Dramatu i Teatru
reżyseria, teksty piosenek: Konrad Dworakowski
scenografia: Marika Wojciechowska
muzyka: Piotr Klimek
konsultacje cyrkowe: Grupa CARNIVAL
produkcja: Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego, Teatr PINOKIO w Łodzi
aktorzy: Łukasz Batko, Łukasz Bzura, Dominika 
Majewska, Żaneta Małkowska, Hanna Matusiak, 
M a r i u s z  O l b i ń s k i ,  P i o t r  O s a k ,  E w a 
Wróblewska/Małgorzata Krawczenko
c y r ko w c y :  M a t e u s z  K o w n a c k i / P a w e ł 
Łobanowski,  Marzena Lesiak, Stanisław 
Madej/Michał Ratajski
m u zyc y  z  ze s p o ł u  B u ra  Ku ra :  Ko n ra d 
Dworakowski, Piotr Frontczak/Kamil Stasiak, 
Łukasz Jerzykowski/Michał Nowak, Paweł 
Jabłoński
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji akcji: Instytutowi Teatralnemu, 
Teatrowi Pinokio z Łodzi,  Burmistrzowi 
Choroszczy, pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy, Prezesowi oraz pracownikom 
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągowej 
i Kanalizacyjnej, Monarowi w Zaczerlanach, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy, 
a także stażystom M-GCKiS oraz wszystkim, 
którzy przyszli, by uczestniczyć w warsztatach 
i spektaklu.

tekst: KG/M-GCKiS
fot. Marek Sokół

Dwudziestego szóstego i 27 czerwca 2017 roku 
to dni, na które szczególnie najmłodsi 
m i e sz ka ń c y  g m i ny  C h o ro szc z  c ze ka l i 
z niecierpliwością. A wydarzenia w ramach 
akcji Lato w Teatrze przeszły najśmielsze 
oczekiwania: warsztaty teatralne zakończone 
konfrontacją, parada ulicami miasteczka 
i finał: spektakl „Pippi Pończoszanka” Teatru 
Pinokio w Łodzi w niebiesko – białym namiocie 
cyrkowym. Zachwytom nie było końca!

W tym roku akcja Lato w Teatrze odwiedziła 
Choroszcz. Wzbudziła duże zainteresowanie 
mieszkańców całej  gminy,  a  bezpłatne 
wejściówki na warsztaty teatralne oraz spektakl 
„ P i p p i  P o ń c z o s z a n k a ”  r o z e s z ł y  s i ę 
w ekspresowym tempie.  Nic  dziwnego, 
ponieważ działania w ramach akcji przeszły 
najśmielsze oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających miłośników teatru w Choroszczy!
W poniedziałek, 26 czerwca, sześćdziesięcioro 
dzieci przyszło do Centrum Kultury. Po kilku 
chwilach zostali osaczeni przez piratów, 
akrobatów i Pippi, którzy, malując na twarzach 
maluchów kropki, podzielili je na trzy grupy, 
w których zostały przeprowadzone warsztaty. 
Piraci uczyli  się władania białą bronią, 
oczywiście, jak to w teatrze, wyobrażając ją 
sobie. Stroili groźne miny, śpiewali piosenki 
i wznosili okrzyki. Grupa Pippi miała nieco inne 
zadania: dziewczynki rozpoznawały kto pierwszy 
rozpoczyna ruch, który powtarza cała grupa, 
zaplatały warkoczyki, wykonywały stroje, 
a nawet wymyślały nowe imiona! Natomiast 
akrobaci – ci mieli nie lada wyzwanie! Uczyli się 
żonglerki, chodzenia po linie, skakania przez 
olbrzymią skakankę!
Po ponad godzinnych warsztatach Centrum 
wypełnił donośny głos! To Piraci wyszli ze swojej 
kryjówki. Za nimi wyłoniły się Pippi i akrobaci. 
Wszyscy wyszli na plac przed budynkiem, gdzie 
odbyła się konfrontacja! Wyzwania na miny, 
nowo powstałe okrzyki, granie i śpiewanie, 
a nawet… byczenie się! Wszystkie dzieci, 
wystrojone w kolorowe stroje, z pomalowanymi 
twarzami, na koniec zażegnały wszelkie spory, 
przybijając sobie „pi” – „pi!” (przy tym dotykając 
się kciukami). I wyruszyliśmy w miasto! 
Przeszliśmy ulicą Sienkiewicza śpiewając 
i wznosząc okrzyki. Na spotkanie wyszła nam 
wysoka pani, która powiodła wesoły orszak na 
plac przed ZECWiK-iem, gdzie stał cyrkowy wóz, 
a w nim znajdowali się muzycy zespołu Bura 
Kura. Mini – koncert, preludium przed kolejnym 
dniem, zakończył warsztaty.
We wtorek, 27 czerwca, choroszczanie zaskoczyli 
organizatorów, gromadząc się bardzo licznie 
przed namiotem cyrkowym, który stanął na 
stadionie miejskim. Przed spektaklem najmłodsi 
mogli bawić się w wozie cyrkowym, szaleć na 
trawie, a po chwili wszyscy zgromadzeni zostali 
zaproszeni do namiotu. Dla każdego wystarczyło 
miejsca. Nawet dla Pippi, która, rozpoczynając 
spektakl wbiegła i przybiła „pi” – „pi” naszym 
widzom!
Spektakl opowiadał o Pippilotcie Wiktualii 
Firandeli Złotomonetcie Pończoszance. Mała 
dziewczynka, zamieszkująca Wille Śmiesznotkę, 
dzielnie stawia czoło przeciwnościom losu 
i nonsensom. Towarzysz jej małpka – Pan Nilson, 
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Druga część „Wspomnień wojennych” 
W burzowy czwartek 29 czerwca 2017 mimo 
trudnej aury o 17:00 w auli M-GCKiS pojawiło 
się liczne grono miłośników lokalnej historii. 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała 
zaprezentowało nową, już drugą, część 
„Wspomnień wojennych” wydrukowanych 
dzięki dotacji gminy Choroszcz i przy wsparciu 
technicznym Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. Wydarzenie 
uświetnił koncert o tematyce patriotycznej 
w wykonaniu Chóru Kameralnego pod dyrekcją 
Małgorzaty Olechno.

Nowy tom, to liczne relacje spisane przez 
Grzegorza Krysiewicza, prezesa Stowarzyszenia, 
Henryka Zdanowicza i Wiesławę Świsłocką. 
Tematem przewodnim jest zagłada polskiej 
inteligencji w czasie I I  wojny światowej. 
Stowarzyszenie promujące znajomość historii 
i tradycji polskiej przybliża w tomie m.in. sylwetki 
s iedmiu  bohatersk i ch  przedwojennych 
kierowników szkół powszechnych, z których 
sześciu zginęło z rąk okupantów, a wszyscy byli 
uprzednio prześladowani przez totalitaryzm 
Niemiec nazistowskich oraz Związek Sowiecki.

„Wspomnienia…” to już trzecia książka (po tomie 
pierwszym i  „Wspomnieniach z  mojego 
wojennego dzieciństwa” Janusza Mieczysława 
Koronkiewicza), która się ukazała dzięki pracy 
Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała przy 
wsparciu i zaangażowaniu M-GCKiS. Książka 
ważna, bo zapełniająca lukę w historii XX wieku 
małej choroszczańskiej ojczyzny. 
Zachęcamy do lektury!
Książkę wraz z tomem pierwszym można nabyć 
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy oraz na spotkaniach Stowarzyszenia 
Pamięć i Tożsamość Skała, a także na imprezach: 
na Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy oraz 
na Dniu Ogórka w Kruszewie.

WJC, fot. AK/M-GCKiS

„Pozwólcie dziecku żyć po sąsiedzku!”, czyli 

jak Pippi zawładnęła sercami choroszczan 

Spotkanie ze Zbigniewem Andruszkiewiczem 
We wtorek 11 lipca br. Towarzystwo Przyjaciół 
Choroszczy przy współpracy z Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu zorganizowało 
spotkanie ze Zbigniewem Andruszkiewiczem, 
autorem wystawy fotograficznej „Ptasia 
rezydencja”. 

Po powitaniu i przedstawieniu postaci autora 
wystawy przez Józefa Waczyńskiego, prezesa 
zarządu Towarzystwa, uczestnicy spotkania 
o b e j r z e l i  p r e z e n t a c j ę  m u l � m e d i a l n ą 
(przygotowaną przez Wojciecha Cymbalistego) 
obrazującą bogactwo przyrody na obrzeżach 
Narwiańskiego Parku Narodowego, jak i w samej 
Choroszczy.
Zbigniew Andruszkiewicz w niezwykle interesujący 
sposób, jak rasowy ornitolog, przybliżył nam 
kilkadziesiąt przedstawicieli ptasiego gatunku. Były 
tam między innymi bociany, łabędzie, sikorki, 
kukułki, mewy, kaczuszki, gołębie, szpaki, sójki, gile 
i kowaliki. Nie zabrakło  tam dudka, jastrzębia, 
myszołowa,  kani  oraz  pospol i tych wron 
i gawronów.
Była to również świetna okazja do refleksji nad 

p i ę k n e m 
choroszczański
ej fauny i flory. 
Nie zabrakło 
również okazji 
do dyskusji nad 
najważniejszymi imprezami TPCh w drugim 
półroczu br. takimi, jak: Święto Wojska 
Polskiego i setnej rocznicy powstania POW 
w Choroszczy.

Józef Waczyński
Fotorelacja: Tomasz Adamski, 

Zbigniew Andruszkiewicz

Edycja wiosennych staży 2017 Narodowego 
Centrum Kultury dobiegła końca. Cieszymy się, że 
po raz trzeci studenci i absolwenci wybrali Miejsko-
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 
instytucję, w której mogli odbyć trwające 208 
godzin przygotowanie do zawodu instruktora.

Dziękujemy Pani Ewelinie Dzieszucie, Pani Renacie 
Dziemiańczyk i Panu Łukaszowi Kalinowskiemu za 
znakomite przygotowanie wielu imprez i przed-
sięwzięć w Centrum, gratulujemy znakomitego 
przygotowania i dziękujemy za zaufanie. Jesteście 
wzorem dla kolejnych stażystów! Życzymy 
dalszego wspaniałego rozwoju w pracy na niwie 
kultury.
M-GCKiS jest jedyną instytucją kultury w woj. 
podlaskim, która prowadzi czwarty raz z rzędu 
(trwa edycja letnia) staże we współpracy z NCK. W 
edycji wiosennej wzięły udział w cały kraju 163 
osoby, z czego 4 na Podlasiu i aż 3 w naszym 
ośrodku. Zapraszamy do udziału w przyszłych 
edycjach!

M-GCKiS

Dziękujemy za staże Półkolonie letnie 
W I turnusie uczestniczyło 30 dzieci. Półkolonie 
rozpoczęliśmy 3 l ipca. Pierwszy dzień 
spędziliśmy w Choroszczy. Najpierw na auli M-
GCKiS odbyły się animacje i zabawy, których 
celem było poznanie się dzieci. Później 
uczestnicy półkolonii zjedli obiad, a następnie 
wyruszyli do Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy, gdzie odbyły się warsztaty 
związane ze Skarbem Złotorii i gra terenowa. 
Na zakończenie pierwszego dnia dzieci grały 
i bawiły się na Orliku.
W drugim dniu półkolonii dzieci wybrały się 
wraz z opiekunami do BOK/Centrum Zamen-
hofa, gdzie uczestniczyły w warsztatach 
„Religie Podlasia”. Podczas zajęć poznały 
zasady panujące w różnych wyznaniach, ubiory 
duchownych oraz symbole występujących na 
Podlasiu religii. Po warsztatach dzieci zjadły 
obiad i były w Parku Trampolin „Jumper”. 
W środę dzieci brały udział w warsztatach 
w Galerii Arsenał. Było twórczo i kreatywnie. 
Tego dnia cała grupa pojechała na plac zabaw 
na Węglówce. 
Czwartek dostarczył także wiele emocji. Dzieci  
wybrały się do kina na „Gru, Dru i Minionki”. 
Pudła pełne popcornu, lody i  kolorowe napoje 
robiły furorę. Po seansie dzieci zjadły obiad 
w KFC. Później pojechały na warsztaty do 
Galerii Sleńdzińskich, gdziedzieci mogły ulepić 
z gliny krokodyla.
W ostatni dzień zajęci letnich dzieci pojechały 
do Podlaskiego Muzeum Wsi. Na koniec było 
ognisko oraz plac zabaw.

M-GCKiS
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Historia piłki nożnej w Choroszczy rozpoczyna się w 1947 roku, 
kiedy powstał klub o popularnej wówczas w kraju nazwie 
Związkowiec, czyli klubu Zrzeszenia Sportowego Związkowiec. 
Co prawda przed wojną istniały w Choroszczy kluby sportowe 
Strzelec i Klub Akcji Katolickiej, jednak nie posiadały sekcji 
piłkarskiej, chociaż, jak wspominają starsi mieszkańcy, od czasu 
do czasu rozgrywane były na tutejszym boisku, wybudowanym 
ok. 1930 roku, mecze piłki nożnej. W czasie wojny i tuz po niej 
mecze rozgrywali tu stacjonujący w Choroszczy żołnierze 
radzieccy.

Dekada 1 – lata 1947-56

Z informacji uzyskanych od pana Henryka Dąbrowskiego, klub 
Związkowiec powstał w roku 1947 i tego samego roku rozegrał 
swój pierwszy mecz z zespołem LZS Porosły; wygrany 2-1. Mecz 
ten rozgrywany był latem. Pan Henryk miał wówczas 13 lat 
i pamięta, że już w 1 minucie prowadzenie Choroszczanom zdobył 
Stanisław Morozewicz, a następna bramkę strzelił on sam. 
Gola rywalom strzelił Edward Walesiuk. Kapitanem zespołu był 
Franciszek Turecki. W kolejnych latach drużyna także rozgrywała 
mecze, ale nie ma żadnych dokumentów o wynikach, jak 
i o uczestnictwie w jakichkolwiek rozgrywkach. 
Nie znamy także dokładnej daty, kiedy to klub zmienił nazwę na 
Unia. Być może miało to miejsce pod koniec lat 40 lub w 1950, 
kiedy to krajowe kluby przekształcały się w tzw. zespoły 
branżowe, przyjmując odpowiednie nazwy. Klub z Choroszczy 
należał to zrzeszenia „Sparta” – czyli związku klubów związanych z 
branżą Służby Zdrowia. W tamtych czasach w Polsce kluby często 
zmieniały nazwy na branżowe: milicyjne to były Gwardie (m.in. 
Wisła Kraków), budowlane – Budowlani (Jagiellonia), robotnicze 
– Ogniwo, Spójnia itd.
Pierwsze wzmianki, jakie możemy odnaleźć w ówczesnej prasie, 
dotyczące gry Unii Choroszcz, znajdujemy w 1954. W klasie B, 
będącej piątym poziomem w kraju i drugim w województwie, 
występuje LZS Barszczewo, które zajmuje w swojej grupie 
ostatnie, dziesiąte miejsce i spada szczebel niżej, a w miejsce 
zespołu z Barszczewa z klasy C, awansuje Unia. Istnieje także 
sekcja juniorów Unii, która rywalizowała w siedmiu zespołowej 
grupie. 
Warte wspomnienia z tamtego okresu są nie tylko wyniki, ale też 
okoliczności, w jakich klub prowadził działalność. Zdarzało się, że 
na dalekie wyjazdy drużyna jeździła np. ciężarówką bez plandeki, 
a na bliskie do Fast, Dobrzyniewa czy Białegostoku – piłkarze szli 
na piechotę!
Nie było w klubie luksusowego sprzętu sportowego. Siatki na 
początku były metalowe – dopiero po rozcięciu głowy przez 
jednego z graczy, szpital zakupił normalne siatki. Nie było 
profesjonalnego trenera. „Przychodziliśmy i graliśmy” – 
wspominają dawni zawodnicy.
Jeśli chodzi o zawodników z tamtego okresu od 1947 występował 
w niej przez wiele lat Henryk Dąbrowski, który był także prezesem 
klubu, organizatorem oraz wszechstronnym zawodnikiem 
w innych dyscyplinach a nawet 1 ligowym sędzią zapasów. 
W 1955 roku Unia w klasie B, zajmuje 7 miejsce w swojej grupie 
i kończy swoją działalność pod ta nazwą gdyż w styczniu 1956 roku 
na Walnym Zgromadzeniu członków klubu, postanowiono 
opuścić szeregi zrzeszenia „Sparta” i wstąpić w szeregi Ludowych 
Zespołów Sportowych. 
Dziś można domniemywać, że skoro po wystąpieniu z zrzeszenia 
„klubów branżowych” (w tym przypadku szpitalnych), 
zrezygnowano z nazwy Unia oznaczało to zapewne, że nazwa ta 
była narzucona odgórnie i miała charakter polityczny. Zresztą 
wiele starszych klubów w Polsce w tym okresie zmieniało swoje 
nazwy powracając do tradycyjnych, jeszcze przedwojennych. 
W głosowaniu członków klubu zwyciężyła nazwa: LZS „GRYF” 
(symbol w herbie miasta, chociaż niektórzy żartują, że nazwa 
wzięła się od popularnego wówczas... wina). Wśród innych 
propozycji były nazwy m.in. Lithuania, Błękitni czy Maccabi. 
Ciekawostką jest fakt, że klub posiadał kilka sekcji m.in 
l e k ko at l e t yc z n ą ,  p o d n o sze n i a  c i ęża ró w,  s i a t kó w k i 
a w późniejszym okresie zapasów.

Już pod nową, własną nazwą, drużyna uczestniczyła w 1956 roku 
w rozgrywkach piątego poziomu w kraju (klasa B), zajmując 
jedenaste miejsce. W dokumentach i sprawozdaniach 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej figuruje nazwa... LZS 
Choroszcz, ale w terminarzu rozgrywek, na sezon 1956, podana 
jest nazwa Gryf.

70 lat piłki nożnej w Choroszczy

Jedno z najstarszych zdjęć, przełom lat 40/50. Związkowiec/Unia. Od lewej stoją: Zbigniew Raczkowski, Mieczysław Backiel, 
Waldemar Talipski, Eugeniusz Popławski, Ryszard Harasimoiwcz, Józef Borzym. U dołu: Henryk Dąbrowski, Juliusz Wilczyński, 
Apolinary Rojecki, Jan Raczkowski ps. „Szyjka”, Jan Wysocki. W tle młodzi kibice, późniejsi zawodnicy: Józef Korziński i Henryk 
Jabłoński oraz choroska kircha.

Unia Choroszcz przed meczem 
z Budowlanymi Białystok (dziś 
Jagiellonia), ok. 1952-53. Stoją 
od lewej: Henryk Dąbrowski, 
Cezary Wilczyński, Zbigniew 
Raczkowski, Apolinary Rojecki, 
Jan Korziński, Józef Nowak, 
Wa l d e m a r  Ta l i p s k i ,  Ka ro l 
Malinowski, Jan Raczkowski, 
Stanisław Gogol  i  Ryszard 
Chłodnicki ps. „Toczka”. 

Końcówka lat 50. Na 1. planie 
Henryk Dąbrowski - kapitan 
Gryfa Choroszcz.

Unia Choroszcz przed meczem z Barszczewem (4:1), rok 1952. 
Od lewej: Stanisław Morozewicz, Włodzimierz Makal, 
Zbigniew Raczkowski, Jerzy Panas, Waldemar Talipski, Józef 
Nowak, Henryk Dąbrowski, Wilczewski?, Mirosław Sosnowski, 
Jan Wysocki, Józef Borzym.

PATRON   HONOROWY   EDYCJI:
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Dekada 2 – lata 1957-67

W 1957 roku, GRYF, zajmuje dziewiąte miejsce na piątym 
poziomie (klasa B) i zostaje zdegradowany o poziom niżej. Jednak 
rok później powraca do niej po zwycięskiej rywalizacji z sąsiadami 
z gminy: Barszczewem i Klepaczami. Po reorganizacji i utworzeniu 
Klasy Okręgowej, klasa B pozostawała jednak nadal trzecim 
poziomem rozgrywek wojewódzkich. W niej Gryf w roku 1959 
wywalczył szóstą pozycję. Poziom niżej, czyli w klasie C, pierwsze 
miejsce wywalczyło Barszczewo, a piąte Tornado Klepacze.
Rok 1960 rozpoczął się ekspresowymi rozgrywkami, które trwały 
tylko do lipca. Miały one związek ze zmianą systemu rozgrywek na 
sezon jesień-wiosna (w ligach centralnych taki system zmieniono 
rok później). Wiosną 1960 roku Gryf zajął w swojej grupie 
przedostatnie piąte miejsce. Ostatnie przypadło drużynie LZS 
Barszczewo, która z zaledwie jednym remisem, opuściła klasę B.
W Klasie C, niespodziewanie najlepszy okazał się drugi zespól 
Gryfa, trzecie były Klepacze. W tej klasie która nazywana była 
także klasą W (wiejską), w następnych latach występowały 
drużyny Zrzeszenia LZS . Nie mamy wyników tych rozgrywek, ale 
z informacji wynika, że w tych rozgrywkach, na początku lat 60, 
uczestniczyły m.in. drużyny z Ruszczan, Porosłów czy Złotorii, 
a także wspomniane Barszczewo i Klepacze. 
Po krótkiej przerwie latem 1960 roku, Gryf rozpoczął sezon 
1960/61 w Klasie B w którym spisał się rewelacyjnie, zajmując 
w swojej grupie II miejsce. Lepsza była tylko Cresovia Białystok, 
która bez skutku walczyła w barażach o awans do klasy A.
W tym czasie pojawiła się w zespole piłkarskim grupa młodych 
zawodników m.in.: bramkarz Andrzej Tekielski (ur.1945), który 
grał w latach 1960-66, a następnie został bokserem, i w czasie 
służby wojskowej w Mazurze Ełk wywalczył w 1967 roku brązowy 
medal Mistrzostw Polski seniorów. Swoje długoletnie kariery 
zaczynali Adam Zalewski i Jerzy Żmujdzin, ponadto w drużynie 
grali zawodnicy widoczni na fotografiach.
Ciekawostką jest fakt, ze jeden z meczów (fotografia nr 3) był 
nagrywany kamerą przez księdza Stefana Girstuna, który 
pracował wówczas w tutejszej parafii, niestety nie udało się tego 
filmu odnaleźć.
W następnych sezonach Gryf zajmuje w klasie B piąte miejsce 
i siódme miejsce. Za to w sezonie 1963/64 był bezkonkurencyjny 
w swojej grupie. Zwycięstwo to skutkowało awansem do klasy A, 
po raz pierwszy w historii na czwarty poziom krajowy.
Niestety, przygoda na wyższym poziomie trwała tylko rok. 
W sezonie 1964/65 choroscy piłkarze, zajęli w swojej grupie klasy 
A ostatnie dziewiąte miejsce i zostali zdegradowani . 
Spadek nie pogrążył jednak piłkarzy, którzy pokazali w sezonie 
1965/66, że klasa B, w której grali, była dla nich za słaba. 
Gryf wygrał rozgrywki w swojej grupie, odnosząc czternaście 
zwycięstw. Awans nie wiązał się jednak z awansem na wyższy 
poziom krajowych rozgrywek, gdyż od następnego sezonu 
przywrócono III ligę makroregionalną. W tym samym czasie 
drużynę prowadził trener pochodzący z Ełku, który przebywał 
w naszym mieście na leczeniu w szpitalu. Niestety, nie udało się 
ustalić jego tożsamości.
Gryf grał więc w sezonie 1966/67 w zawężonej do jednej grupy 
klasie A. Towarzystwo było jednak doborowe, bo trzeba było 
przemierzać wiele kilometrów, rywalizując z zespołami z Gołdapi, 
Ełku, Augustowa, Olecka czy Szczuczyna. Niestety przygoda ta 
trwała tylko jeden sezon. Gryf zajął w tabeli przedostatnie, 
trzynaste miejsce co oznaczało spadek.

Dekada trzecia – lata 1967-77

Druga dekada działalności klubu piłkarskiego kończyła się ze 
smutkiem, a trzecia rozpoczynała się jeszcze gorzej. Spadek 
z wyższej klasy musiał być bardzo bolesny, gdyż w następnym 
sezonie 1967/68 Gryf wycofał się w trakcie trwania rozgrywek 
klasy B. Zanim jednak do tego doszło, 17.09.67r. zespół zanotował 
jedną z najwyższych porażek w swojej historii 0-16, z rezerwami 
Gwardii Białystok. Być może powodem słabych wyników był brak 
chętnych do gry, bo próżno szukać zespołu z Choroszczy 
w zestawie drużyn, uczestniczących w jakichkolwiek rozgrywkach 
OZPN Białystok w następnym sezonie 1968/69. Zespół wycofał 
się albo w ogóle nie przystąpił do rozgrywek. Z jakich przyczyn? 
Tego nie wiadomo. 
Na szczęście w sezonie 1969/70,Gryf znowu gra w klasie B, 
kończąc rozgrywki na trzecim miejscu. W kolejnych jest również 
dobrze W latach 1971-72 choroscy piłkarze zajmują czwarte 
i trzecie miejsce. W zespole zadebiutował w tym okresie 
bramkarz Jan Adamski (wspomina, że debiutował w wieku 13 lat) 
jednak pierwszym bramkarzem był w tym okresie Witold Karcz.
Na początku sezonu 1972/73 nic nie wskazywało na katastrofę, 
którą spotka Gryf. Zresztą ten sezon był wyjątkowy i przełomowy 
w historii choroskiej piłki. W rozgrywkach najniższej klasy B 
pojawiła się druga gminna drużyna Narew Żółtki, która w swoim 
pierwszym meczu przegrała z Ogniskiem II Starosielce 1-2, 
w drugim zaś rozgrywanym w dniu finału olimpijskiego Polska – 
Węgry (10.09.1972), odniosła swoje pierwsze zwycięstwo, na 
boisku w Choroszczy z Łosiem Wasilków 3-1. W początkowym 
okresie działalności w zespole występowali m.in. Tadeusz 

Unia Choroszcz ok. 1955. Stoją od lewej: Włodzimierz Makal, Juliusz „Niuniek” Wilczyński, Mirosław Sosnowski, Janusz Pietrasiewicz, 
Zbigniew Romanowski i Cezary Wilczyński. U dołu: Adam Kondzior, Jerzy „Juryn” Panas, Henryk Dąbrowski i Jan Raczkowski.

Drużyna Gryfa Choroszcz 
w 1961 roku. Stoją od lewej: 
Ryszard Siemieniuk,  Jan 
Chłodnicki, Jan Bagiński, 
Henryk Dąbrowski, Cezary 
W i l c z y ń s k i ,  E u g e n i u s z 
Konończuk. 
Siedzą od lewej: 
Zdzisław Konopko, Janusz 
Pietrasiewicz, Jan Raczkowski, 
Andrzej Tekielski. Fotografia 
ze zbiorów Państwa Haliny 
i Andrzeja Tekielskich.

Przełom lat  50/60.  Gryf 
Choroszcz. 
Od lewej stoją: 
Jerzy Żmujdzin, Kazimierz 
Wróbel, Leonard Kołobako, 
A d a m  J a r o c k i ,  H e n r y k 
Jabłoński, Adam Zalewski, J. 
Kraśnicki - kibic. 
U dołu: Henryk Popławski, 
P i o t r  W r ó b e l ,  H e n r y k 
Dąbrowski, na rękach - Janusz 
Wilczyński, Krzysztof Wróbel, 
leży - Andrzej Tekielski.
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Zieliński, Mieczysław Myśliwiec, Jan Myśliwiec czy Andrzej 
Mysliwiec. Gryf w pierwszych meczach zdobył trzy punkty, 
wygrywając m.in. ze Zniczem Suraż 2-1 i remisując z Motorem 
Dojlidy 5-5.
W ósmej kolejce, 29.10.72r., doszło w Choroszczy do derbowej 
potyczki, w której Narew w roli gospodarza pokonała Gryf 2-0. 
Na półmetku zespół z Żółtek był piąty zaś Gryf ostatni na 
dziesiątym miejscu.
Katastrofa nastąpiła wiosną 1973 roku. Po przegranej z rezerwami 
Skry, Gryf przegrał trzy mecze walkowerem, raz z powodu gry 
nieuprawnionego zawodnika, a dwa razy, nie stawiając się 
na mecze w Surażu i Krynkach.
20.05 1973r. drużyna Gryfa rozgrywa ostatni mecz, wygrywając u 
siebie z rezerwami Ogniska 3-2. Był to ostatni zryw tej drużyny. 
Niestety, tydzień później kolejny walkower z Lampartem Bohdan 
skutkował wykluczeniem z rozgrywek, przez co nie doszło do 
rewanżowej potyczki Gryfa z Narwią Żółtki, która miała odbyć się 
3.06. Zespól z Żółtek oraz Łoś Wasilków oficjalnie otrzymali 
punkty walkowerem bez gry.
Co było powodem dramatycznego końca Gryfa do końca nie 
udało się ustalić, ale na pewno jedną z przyczyn było powstanie 
i gra w tej samej klasie rozgrywek drużyny Narew Żółtki, w której 
grę zaczynali młodzi zawodnicy z Choroszczy, niedoceniani 
i odrzuceni z Gryfa. „W Gryfie nas nie chcieli, bo byliśmy za młodzi, 
a tam stara wiara. Niestety, zamiast o nieustającej grze myślała 
o uciechach rozrywkowych. My tworzyliśmy swoją nową paczkę” 
– wspomina jeden z zawodników Narwi.
Niestety, Gryf nie powrócił już do rozgrywek OZPN. Podobno na 
klub nałożona została kara za walkowery, której nikt nie miał chęci 
spłacać. Ktoś wspominał nawet o okresie pięcioletniej karencji. 
Pod tą nazwą zespól figuruje jeszcze w rozgrywkach gminnych 
i turniejach towarzyskich w 1974. Większość graczy, którzy przez 
wiele lat grali w tej drużynie, jak: Adam Zalewski, Henryk 
Laskowski, Jan Kupliński, Michał Świrydowicz czy Jerzy Żmujdzin, 
zakończyło swoją przygodę z piłką, zaś młodsi, jak: Stanisław 
Trochimowicz,  Bogdan Raczkowski  czy Jan Adamski, 
kontynuowali karierę w przejmującej dominację w gminie 
drużynie z Żółtek, która zajęła w debiutanckim sezonie – 5 miejsce 
. Jednak wiosną 1973 roku nie wywalczyła ani jednego 
zwycięstwa na boisku, zdobywając wszystkie punkty 
walkowerem, z wycofanymi podobnie jak Gryf zespołami Kuźnicy 
Białostockiej, Motoru Dojlidy, a także rezerw Skry.
Nie był to jednak jedyny reprezentant gminy w tych rozgrywkach, 
gdyż do klasy B zgłasza się po latach Tornado Klepacze oraz Start 
Nowosiółki. Zespół Startu była to zakładowa drużyna 
pracowników Spółdzielni Głuchoniemych w Nowosiółkach 
przekształcona później na Start Białystok.
W sezonie 1973/74 Narew Żółtki w swojej grupie klasy B zajęła 
siódme miejsce, Start był dziewiąty, zaś Tornado wycofało się po 
18 kolejkach, zostając sklasyfikowane na trzynastej pozycji.
W następnym sezonie 1974/75 zamiast klasy B powstała tzw. 
Klasa Powiatowa, podzielona na wiele grup. W swojej 5 

zespołowej grupie Narew w zajęła drugie miejsce, przegrywając 
rywalizację o awans z Relaxem Uchowo zaledwie dwoma 
punktami. Niestety w kolejnym zamiast awansu - zajęła 
przedostatnie, siódme. 
W związku z nowym podziałem administracyjnym (49 
województw) od nowego sezonu wprowadzono rozgrywki 
w czterdziestu dziewięciu nowych okręgach (OZPN-ach). 
Dotychczasowe województwo białostockie zostało podzielone na 
trzy województwa (białostockie, łomżyńskie i suwalskie), a co za 
tym idzie, trzy oddzielne rozgrywki okręgowe. Ponownie 
zmieniono nazewnictwo poszczególnych klas – i tak zamiast klasy 
powiatowej ponownie przywrócono klasę C, w której znalazła się 
Narew Żółtki. Reaktywowano także międzywojewódzką trzecią 
ligę, co sprawiło, że w skali kraju Klasa C była nie piątym, a szóstym 
poziomem rozgrywek, ale w skali nowego województwa nadal był 
to trzeci poziom (6K, 3W).
W pięciozespołowej klasie C (szósty zespól wycofał się na początku 
rozgrywek) Narew spisywała się całkiem dzielnie, zajmując drugie 
miejsce za rezerwami Promienia Mońki. Niestety, druga pozycja nie 
dawała awansu do wyższej klasy.

Dekada czwarta 
– złote lata 1977-87

Awans nadszedł w następnym sezonie 1977/78, czyli na początku 
czwartej dekady działalności piłki nożnej w Choroszczy, kiedy to 
żółtkowski zespół bezapelacyjnie zajął pierwsze miejsce w swojej 
grupie, odnosząc piętnaście zwycięstw, w osiemnastu meczach i aż 
o 7 punktów wyprzedzając drugą w tabeli Krypniankę Krypno. 
W składzie zespołu, oprócz wspomnianych wcześniej założycieli 
Zielińskiego i Myśliwca, byli m.in. zawodnicy (rocznik 1956-60) 
z Choroszczy: Zbyszek Rybicki, Wiesław Lewkowicz, Henryk 
Ławreszuk, Bogdan Stupak, Krzysztof Pakuła, Zbyszek Ambrożewicz 
czy inni, którzy przez całą kolejną dekadę będą nadawać ton 
drużynie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości: Jan 
Maliszewski i Andrzej Kupliński ze Złotorii czy Zdzisław Żukowski 
z Ruszczan. W tym okresie, w 1977 roku, przygodę z drużyną 
rozpoczął także legendarny Dariusz Matys. Zaczynał jako 15-letni 

Narew Żółtki lata 70. Stoją od lewej: Andrzej Kupliński, Andrzej Myśliwiec, Henryk Ławreszuk, Tadeusz Zieliński, Stanisław 
Trochimowicz, Zbigniew Ambrożewicz, Jan Maliszewski. U dołu: Bogdan Raczkowski, Wiesław Lewkowicz, Zbigniew Rybicki, 
leży - Jan Adamski.

Gryf Choroszcz w końcowym okresie swojej działalności ok. 1971-72. Stoją od lewej: sędzia, Jerzy Żmujdzin, Bogdan 
Raczkowski, Jan Kupliński, Henryk Laskowski, Antoni Tyborowski, Adam Zalewski, K. Laskowski, Michał Świrydowicz, 
Stanisław Trochimowicz i Witold Karcz. U dołu: Antoni Zagórski i zawodnik Jagiellonii. 
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pochodzący ze Śląska, od kilku lat mieszkający w Białymstoku, 
Andrzej Krzemień, który coraz częściej zaczynał często stawiać na 
prowadzonych równolegle juniorów ( rocznik 1965) Wyniki nie 
były wiec zbytnio zadowalające ale ostatecznie udało się 
ukończyć sezon na 5 miejscu, trener jednak opuścił drużynę.
W następnym sezonie 1981/82 było znacznie lepiej. Narew wy-
walczyła w nim trzecie miejsce i nawet przez pewien czas łudziła 
się, że może z powodów reorganizacyjnych awansować do klasy 
okręgowej Tak się jednak nie stało. Niezwykle ważny moment 
w historii tej drużyny nastąpił wiosną 1982, kiedy to drużynę objął 
Eugeniusz Kopczewski. Pochodzący z Tykocina, 40-letni wówczas 
trener do Choroszczy przeprowadził się latem 1981 roku, i został 
kierownikiem miejscowej Wytwórni Wód Gazowanych i Rozlewni 
Piwa. Wraz z nim na treningach pojawiali się jego najstarsi 
synowie: Grzegorz (ur.1964) i Marek (1966). Ten pierwszy niemal 
z marszu znalazł akceptację całej drużyny i już w debiutanckim 
sezonie stał się czołową postacią drużyny, pozostając nią na 
kilkanaście lat. Pozostali synowie, w mniejszym lub większym 
stopniu w kolejnych latach, reprezentowali klub, a najmłodszy 
Dariusz, w latach 2008-2014 był nawet grającym trenerem. 
Debiutancki mecz Eugeniusza Kopczewskiego nie był jednak 
udany. Narew przegrała na wyjeździe 0-5 z Kolejarzem 
Czeremcha, jednak w kolejnych spotkaniach było już znacznie 
lepiej. Widać było nową jakość w drużynie. 
Sezon 1982/83 był wyjątkowy. Drużyna w większości spotkań 
odnosiła zwycięstwa. Po rundzie jesiennej zajmowała drugą 
pozycję, tracąc tylko trzy punkty na wyjazdach (porażka 
z Supraślanka i remis z Włókniarzem II). W pucharze Polski po 
zdeklasowaniu okręgowego Włókniarza Wasilków, Narew 
odpadła po dramatycznym meczu z Gwardią Białystok, 
przegranym po dogrywce 2-4. Wiosną 1983 z drugiego miejsca, 
ze znaczną przewagą nad rywalami, po raz pierwszy zespół 
z Choroszczy awansował do najwyższej klasy wojewódzkiej – klasy 
okręgowej deklasując w ostatnim meczu rezerwy Włókniarza, aż 
7-2!!!
Bilans sezonu 1982/83 to szesnaście zwycięstw, trzy remisy i trzy 
porażki, z ilością bramek 81-29. Na własnym boisku bez porażki, 
co stawało się niemal normą. Specyficzne boisko było trudną do 
zdobycia twierdzą przez inne zespoły z województwa.
Czekając na nowy sezon, drużyna w lipcu wygrała IV turniej 
Odrodzenia Polski na boisku w Dobkach w finale, pokonując 
Hetmana Tykocin 3-1.

bramkarz, ale w późniejszych latach grywał na rożnych pozycjach. 
Był też prezesem i grającym trenerem, a do dziś, pomimo 55 lat, 
z powodzeniem gra w barwach LZS Żółtki w lidze gminnej.
W tym niezwykłym sezonie zapotrzebowanie na football w naszej 
okolicy było bardzo duże, o czym świadczy udział drużyny Tęczy 
z sąsiednich Nowosiółek, złożony w większości z młodych graczy 
z Choroszczy. Tęcza zajęła jednak ostatnie, dziesiąte miejsce 
w tabeli, odnosząc tylko dwa zwycięstwa, i był to jedyny udział tej 
drużyny w oficjalnych rozgrywkach OZPN.
Jesienią 1978 roku, Narew szła za ciosem już w wyższej klasie B. 
Na półmetku rewelacyjny beniaminek wyprzedzał o 3 pkt. zespól 
Lamparta Nowe Aleksandrowo i Elektronika Białystok. Wiosną 
następnego roku było już gorzej, i to Lampart awansował do 
najwyższej klasy w województwie. Narwi przypadła więc druga 
lokata. W tym samym sezonie 1978/79, zespól Narwi 
rewelacyjnie grał w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim, docierając aż do Półfinału tych rozgrywek. 
W starciu o finał, górą okazała się trzecioligowa wówczas 
Jagiellonia Białystok, która wygrała w Choroszczy 3-0.
Warto wspomnieć o drugiej drużynie Narwi, złożonej z młodych 
graczy, byłych zawodnikach Tęczy Nowowsiółki. Rezerwy w klasie 
C zajęły jednak ostatnie ósme miejsce, odnosząc tylko dwa 
zwycięstwa.
Po niezwykle udanym sezonie 1978/79 wszyscy ostrzyli sobie 
apetyty na awans do wyższej klasy w kolejnych rozgrywkach. 
Niestety, sezon 1979/80 nie był już tak udany i o mały włos nie 
zakończył się degradacją. Co ciekawe, pozostanie w Klasie B 
oznaczało od przyszłego sezonu grę... w klasie A. Był to kolejny 
efekt zmian nazewnictwa poszczególnych poziomów ligowych 
w rozgrywkach wojewódzkich. Ponownie najwyższa klasą była 
klasa okręgowa (zamiast klasy A). W tym okresie kariery 
rozpoczynali m.in Janusz Backiel, Piotr Kołodko i Jacek Stupak. 
Wiosna 1980 roku była pożegnalną dla Narwi Żółtki w oficjalnych 
rozgrywkach. Od nowego sezonu klub z Żółtek oficjalnie został 
przekształcony, a w zasadzie przemianowany w Narew Choroszcz. 
Powodem zmiany był fakt, że w drużynie, która i tak grała na 
boisku w Choroszczy, większość zawodników stanowili zawodnicy 
z tej miejscowości. Zmieniono miejscowość, ale nie zmieniono 
nazwy i od sierpnia 1980 roku, już pod nazwą Narew Choroszcz, 
drużyna kontynuowała dorobek zespołu z Żółtek.
Pod nową nazwą, choroska drużyna, rozpoczęła 24 sierpnia 1980 
nowy sezon rozgrywek w klasie A . Drużynę trenował wówczas, 

Narew Choroszcz, „Złota Drużyna” , która wywalczyła pierwszy 
historyczny awans do klasy okręgowej w sezonie 1982-83. 
Stoją od lewej: Zdzisław Żukowski, Bogdan Toczydłowski, 
Henryk Ławreszuk, Piotr Kołodko, Krzysztof Pakuła, 
u dołu: Bogdan Stupak, Wiesław Lewkowicz, Zbigniew Rybicki, 
Zbigniew Ambrożewicz, Grzegorz Kopczewski, Dariusz Matys.

Narew Żółtki 1978 po pierwszym awansie. 
Stoją od lewej: 
Stanisław Trochimowicz, Henryk Ławreszuk, Mieczysław Myśliwiec, 
Andrzej Kupliński, Jerzy Łapiński, Krzysztof Pakuła. 
U dołu: 
Jan Maliszewski, Zbigniew Rybicki, Bogdan Stupak, Wiesław 
Lewkowicz, niżej Dariusz Matys.
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Przed sezonem drużynę zasilili m.in. gracze Włókniarza: Cezary 
Łaski i pamiętający jeszcze grę w drugiej lidze Bohdan Kucharski, 
oraz były gracz Gwardii, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 
w Rogowie, Wiesław Stulgis, zaś w rundzie wiosennej bramkarz 
Eugeniusz Bondarewicz. Natomiast karierę zakończył Mieczysław 
Myśliwiec.
Debiut w Okręgówce nie był udany. Narew przegrała na własnym 
boisku z Gwardią Białystok aż 0-4. Na pierwsze zwycięstwo trzeba 
było czekać do meczu z Lampartem Nowe Aleksandrowo 
.18.09.83r. po kilkunastu minutach goście prowadzili już 3-0, 
jednak jeszcze przed przerwa Narew zdobyła dwa gole, by 
ostatecznie wygrać 4-3. Później było znacznie lepiej i w sumie 
sezon 1983/84 beniaminek z Choroszczy zakończył na wysokim 
piątym miejscu. Z racji tego, że ówczesna Okręgówka była 
czwartym poziomem rozgrywek w kraju, a w wyższych ligach grały 
tylko trzy drużyny woj. białostockiego, dawało to, reasumując, 
ósme miejsce w województwie białostockim – czyli jedno 
z najwyższych w historii.
Po raz ostatni w klasie B, wystąpił drugi zespól Narwi, zajmując 
w niej szóste miejsce. Rezerwy przez trzy sezony nie odnosiły 
sukcesów, notując często wysokie porażki jednak były dobrym 
zapleczem pierwszego zespołu. Kilku graczy „drugiej” wcześniej 
grało albo już niebawem miało trafić na dobre do pierwszego 
zespołu Narwi. Należeli do nich m.in. Marian Adamski, Marek 
Wilczyński, Wojciech Błaszko, Jarosław Budźko czy Marek 
Zalewski. 
Przed nowym sezonem Narew po raz drugi już wygrała Turniej 
Odrodzenia Polski w Dobkach oraz rozgrywki o Puchar WZ LZS. 
W nowym sezonie na początek wygrała ze spadkowiczem 
z trzeciej ligi, białostockim Włókniarzem 2-1 (to była jedyna 
porażka Włókniarza w sezonie). Zresztą jesień 1984 była po 
prostu rewelacyjna. Narew zajmowała trzecią pozycję za Pogonią 
Łapy i wspomnianym Włókniarzem. Wiosną było trochę słabiej, 
ale ostatecznie szóste miejsce było satysfakcjonujące. W drużynie 
zadebiutował wówczas wychowanek białostockiego Włókniarza, 
ale mieszkaniec Choroszczy – 18-letni Jacek Sieńko. Swoją 
kilkuletnią przygodę zaczynali ówcześni juniorzy – Sławek 
Węgliński i Jacek Siemieniuk.
Zamiast drugiej drużyny, swoje rozgrywki rozpoczęli juniorzy 
(rocznik 1968 i młodsi), kierowani pod okiem Wiesława Stulgisa, 
którzy w klasie A zajęli czwarte miejsce.
Sezon 1985/86 był walką o zakwalifikowanie się do nowej Klasy 
Okręgowej połączonej z najlepszych drużyn województw 
suwalskiego i białostockiego . Utrzymać się w tej klasie miało 
prawo tylko sześć najlepszych drużyn. Sezon zaczął się 
wyśmienicie od zwycięstwa z faworyzowaną Pogonią Łapy 1-0, 
a po trzech kolejkach (1.09.1985) Narew była liderem tabeli!!! 
Niestety, później było już gorzej. Wiosną 1986 roku Narew grała 
w kratkę, przegrywając wyraźnie z faworytami Włókniarzem 
Wasilków, Turem Bielsk Podlaski i Sokołem Sokółka po 0-4. 
Na szczęście z pozostałymi przeciwnikami wywalczono, 
wystarczająca do zajęcia szóstego miejsca ilość punktów. 
W ostatnim, decydującym meczu, Narew pokonała na wyjeździe 
Supraślankę 5-1. Na gratulacje trzeba było jeszcze poczekać dwa 
tygodnie. Zależało to od postawy zwycięzcy okręgówki, Pogoni 
Łapy w dwumeczu o awans do trzeciej ligi z Romintą Gołdap. 
Pogoń wygrała i awansowała, zwalniając tym samym miejsce dla 
Narwi . Tym samym zespół z Choroszczy znalazł się po raz kolejny 
wśród dziesięciu najlepszych drużyn z województwa 
białostockiego. W wyższych ligach grały tylko: Jagiellonia (druga 
liga) oraz Pogoń i Gwardia (trzecia liga). Pozostałe siedem 
zespołów walczyć miało na czwartym poziomie krajowym.
Sezon ten był również historyczny, jeśli chodzi o grę w Pucharze 
Polski. Narew dotarła w nim do wojewódzkiego półfinału, a w 
pierwszym jego meczu pokonała trzecioligowy Włókniarz 1-0. 
Niestety, w rewanżu, spadający z trzeciej ligi białostoczanie, 
wygrali aż 6-1, i to oni awansowali do finału.
Coraz częściej szeregi pierwszej drużyny zasilali m.in. z powodów 
regulaminowych zawodnicy z zespołu juniorów: Dariusz Kajewski, 
Robert Popławski czy Tomasz Lubowicki, pozostając w nim 
również na kolejnych kilka lat.
Przygoda w międzywojewódzkich rozgrywkach trwała jednak 
tylko rok. Nie było już tak łatwo, jak wcześniej. Dochodziły dalekie 
wyjazdy do miast województwa suwalskiego. Powoli dobiegały 
końca kariery wielu zawodników, pamiętających jeszcze czasy 
Narwi Żółtki. W rundzie jesiennej Narew trzymała się nieźle, 
odnosząc m.in. spektakularne zwycięstwo z Romintą Gołdap 4-2. 
Niestety, wiosną 1987roku drużyna zbyt łatwo traciła punkty. 
Nie pomogło ponowne, wyjazdowe zwycięstwo z Romintą 1-0. 
W przedostatniej kolejce, czując już smak spadku z powodu braku 
składu i chęci, nie doszedł do skutku wyjazd do Olecka na mecz 
z Czarnymi. Na pożegnanie z Okręgówką przed własną 
publicznością, Narew wygrała z Nidą Ruciane Nida 6-2. Po meczu 
swoje odejście zapowiedział Eugeniusz Kopczewski oraz kilku 
zawodników: Krzysztof Pakuła, Henryk Lawreszuk, Wiesław 
Lewkowicz i Piotr Kołodko.
Warto odnotować, że w rundzie jesiennej 1986/87 w Klasie B 
występowała zakładowa drużyna ZRB Choroszcz. Kierowana 
przez Zygmunta Domalewskiego drużyna odniosła tylko jedno 
zwycięstwo, większość meczów wysoko przegrywała i ostatecznie 
nie przystąpiła do rundy rewanżowej.
W młodzieżowej piłce, juniorzy rocznik1971-73 (w których 
przyjemność debiutu i gry miał autor tekstu), zajęli 4 miejsce, zaś 
trampkarze (1973-74) uplasowali się na drugim miejscu.

Tak kończyła się pewna epoka, tak dobiegało końca 40- lecie 
choroskiej piłki. Zdegradowany zespół nowy sezon rozpoczynał 
w klasie A pod wodzą, prowadzącego wcześniej juniorów, trenera 
Mirosława Radziszewskiego, byłego gracza Gwardii Białystok, który 
pracował wówczas w miejscowej piekarni.

Turniej w Dobkach, lipiec 1989. Stoją od lewej: trener - Eugeniusz Kopczewski, Jan Adamski, Henryk Ławreszuk, Janusz Backiel, 
Marian Adamski, Zbigniew Ambożewicz, Dariusz Matys, trener  -Mirosław Radziszewski. U dołu: Zbigniew Rybicki, Waldemar 
Frankowski, Bogdan Stupak, Jacek Sieńko, Grzegorz Kopczewski, Bogdan Dąbrowski, Jacek Siemieniuk.

Wiosna 1990, półfinał Okręgowego Pucharu Polski, Narew 
Choroszcz - Jagiellonia II Białystok.

Dekada piąta – lata 1987-97. 
Sukcesów ciąg dalszy

W pierwszym meczu po spadku drużyna, w odmłodzonym 
składzie, rozgromiła Skrę Czarna Białostocka aż 6-0. W składzie 
drużyny pojawiają się młodzi zawodnicy, m.in. 16-letni wówczas 
Bogdan Dąbrowski,  (syn wspominanego na początku 
legendarnego zawodnika Unii i Gryfa, Henryka Dąbrowskiego), 
a także Jacek Ambroziak (1971) i pochodzący z Izbiszcz, Daniel 
Dziejma (1969).
Odmłodzona drużyna nie zdołała powrócić do okręgówki, 
zajmując w dwóch kolejnych sezonach 5. miejsca. Szczególnie 
cenny był wywalczony jesienią 1987 roku remis 1-1 z rezerwami 
białostockiej Jagiellonii, w składzie której znalazło się kilku graczy, 
występujących wówczas w ekstraklasie.
Drużyna juniorów po dwóch wysokich porażkach została 
rozwiązana. Zesłani na „zieloną trawkę” juniorzy, wraz ze 
starszymi kolegami, nie mieszczącymi się w składzie Narwi, 
utworzyli wiosną 1988 roku drużynę LZS Choroszcz, która 
występowała w lidze gminnej. Z tej ligi wiosną 1988 zespól LZS 
Złotoria zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie LZS 
w Sokółce.
Wiosną 1988 sukces odniosła także reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy, zwyciężając w rozgrywanym 

Narew Choroszcz runda jesienna 1991. Od lewej: Krzysztof Pakuła, Robert Kardasz, Jacek Więcko, Jan Adamski, Piotr Łukaszewicz, 
Tadeusz Szczesiul, Artur Myśliwiec, Dariusz Matys, prezes i trener - Jacek Stupak. U dołu: Jacek Siemieniuk, Krzysztof Horbacewicz, 
Jacek Sieńko, Zbigniew Rybicki, Dariusz Kajewski, Sławomir Węgliński, Robert Popławski.
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w Choroszczy wojewódzkim finale telewizyjnego turnieju 
Piłkarska Kadra Czeka, zaś w turnieju makroregionalnym zajęła 
czwarte miejsce. Latem 1988 Narew rozgrywa w Choroszczy mecz 
międzynarodowy, z litewskim (a w zasadzie jeszcze w granicach 
ZSRR) zespołem ALKA SAŁANTAJ. Specjalnie na to wydarzenie 
zwieziono na stadion ławki z całego miasta. Mecz zakończony 
ugodowym remisem 3-3 oglądała rekordowa ilość … prawie 1000 
widzów. 
 W sezonie 1988/89 zadebiutował w pierwszej drużynie jeden 
z najlepszych graczy w jej historii – Artur Myśliwiec, a także 
Wojciech Ambroziak. Z drużyną pożegnał się po kilkunastu latach 
gry Zbyszek Ambrożewicz, a trenera Radziszewskiego zastąpił 
ponownie Eugeniusz Kopczewski.
I ponownie pod jego kierownictwem drużyna powraca na swoje 
dobre tory. Latem 1989 Narew po raz trzeci wygrywa rozgrywany 
w Dobkach turniej Odrodzenia Polski (ostatni raz pod taką nazwą). 
Marian Adamski zostaje najlepszym obrońcą turnieju, a Jacek 
Sieńko królem strzelców.
W klasie A, na inaugurację, Narew pokonała faworyzowanego 
Włókniarza Wasilków 3-2, a po rundzie jesiennej prowadziła 
w tabeli. Wiosna 1990 roku była słabsza, i o drugą premiowaną 
awansem pozycję trzeba było walczyć do ostatniej kolejki. 
W bezpośrednim starciu, z walczącą o awans Cresovią 
Siemiatycze, 24.06 90 Narew, chociaż do przerwy przegrywała 0-
1, wygrała 2-1 i po trzech latach powróciła do wojewódzkiej 
elity!!!
Nieźle wiodło się także graczom Narwi w Pucharze Polski. Drużyna 
znalazła się w najlepszej czwórce drużyn województwa. W półfinale, 
przegrywając z rezerwami Jagiellonii, naszpikowanymi mistrzami 
Polski juniorów i graczami z zespołu, spadającego wówczas 
z ekstraklasy (m.in. Dymek, Witkowski, Ostaszewski).
 Powrót do okręgówki tym razem połączonych województw 
białostockiego i łomżyńskiego był udany. Siódme miejsce w tabeli 
i piąte spośród zespołów województwa białostockiego 
(w wyższych ligach grały tylko dwa zespoły Jagiellonii) był jednym 
z najlepszych osiągnięć Narwi w historii. Do historii przeszła m.in. 
wygrana ze spadkowiczem z trzeciej ligi ŁKS Łomża 2-1, czy 
wiosenne 5-2 z Pogonią Łapy. Drużynę w tamtym sezonie 
wzmocnili zawodnicy z Białegostoku: Stanisław Kucharewicz (ex 
Gwardia) oraz Piotr Łukaszewicz, Tadeusz Szczesiul, ci dwaj 
ostatni jeszcze przez kilka lat będą reprezentować klub. 
Zadebiutował również w niej 15-letni wówczas Krzysztof 
Horbacewicz, zaś długoletnią karierę skończył Bogdan Stupak, 
którego młodszy brat Jacek został nowym prezesem klubu 
i trenerem drużyny, gdyż ponownie z tej funkcji zrezygnował 
Eugeniusz Kopczewski.
W sezonie 1991/92 wyniki nie były jednak zadowalające. 
Tylko sześć zwycięstw, dało dziesiątą pozycję, na co prezes-trener 
zareagował… dymisją trenera.
Nowym szkoleniowcem został, latem 1992 roku, Wiesław Stulgis. 
Jak wcześniej wspomniałem, w latach 1983-85, gracz pierwszej 
drużyny i trener juniorów. Z drużyną, przed sezonem, pożegnał się 
(jednak jak się okaże nie na zawsze), zaczynający karierę jeszcze 
w Gryfie – bramkarz Jan Adamski. Ostatni sezon w karierze 
rozpoczynał zaś Zbyszek Rybicki.
Pojawiło się młode pokolenie zawodników m.in. Piotr Walesiuk, 
Tomasz Kołodko, Wojciech Karcz, Daniel Myśliwiec, czy 
wspomniany Horbacewicz. Główne role odgrywali zaś: Kajewski, 
Węgliński, Siemieniuk, Myśliwiec, bracia Jacek i Wojtek 
Ambroziak, i niezwykle bramkostrzelny Sieńko.
Po dość przeciętnym początku, w rundzie wiosennej 1993 
drużyna grał po prostu rewelacyjnie, notując niesamowitą serię 
zwycięstw, szczególnie przed własną publicznością. Pokonane, 
a wręcz rozbite, wyjeżdżały z Choroszczy drużyny Warmii 
Grajewo, Pogoni Łapy, czy awansującego do trzeciej ligi 
Włókniarza Białystok. Szóste miejsce w tabeli. oznaczało po raz 
kolejny siódmą pozycję w hierarchii drużyn z województwa 
białostockiego (wyżej były dwie Jagiellonie, MZKS Wasilków, 
Włókniarz, Cresovia i Pogoń). Podstawą sukcesu było stworzenie 
przez trenera Stulgisa nowatorskich i profesjonalnych, jak na 
tamte czasy, w miejscowym środowisku, form treningu 
(przynajmniej trzy razy w tygodniu zajęcia o określonej 
tematyce).
W Klasie B pojawiła się inna gminna drużyna Andrzejewski 
Klepacze, założona przez miejscowego biznesmena i radnego 
Ryszarda Andrzejewskiego. Nazwa od nazwiska sponsora była 
wówczas bardzo modna w kraju, np. Morawski Zielona Góra, 
Nowakowski Nowy Dwór itp. Chłopcy z Klepacz, po wygraniu ligi 
gminnej, całkiem nieźle poczynali sobie w Klasie B, zajmując 
czołowe miejsce. Natomiast w wojewódzkich rozgrywkach LZS, 
w zamian za drużynę z Klepacz, wystąpił wicemistrz ligi gminnej 
LZS Izbiszcze i na turnieju finałowym w Zwierkach wywalczył 
mistrzostwo.
Przed nowym sezonem 1993/94 drużynę Narwi opuścił Jacek 
Sieńko, który został wytransferowany do, mającego trzecioligowe 
aspiracje, białostockiego Hetmana. W zamian Hetman 
wypożyczył kilku swoich graczy, m.in. Andrzeja Sacharewicza, 
Jacka Łukaszuka, Andrzeja Bielawskiego. Przygoda Sieńki 
z Hetmanem nie trwała jednak długo, i już wiosną, niezadowolony 
z atmosfery w Hetmanie zawodnik, powrócił do Choroszczy. 
Podopieczni Wiesława Stulgisa w dalszym ciągu stanowili 
czołówkę województwa białostockiego. W tabeli zajęli siódme 
miejsce (czwarte w województwie). W drużynie zaczęło pojawić 
się coraz więcej graczy z Białegostoku, np. bramkostrzelny 

Mariusz Biskup czy Jarosław Kowalewski.
Zanim nastąpił nowy sezon, Narew po raz czwarty w historii 
wygrała latem 1994 roku Tykociński Turniej o Wazę Zygmunta 
Augusta (wcześniej pod nazwą Turnieju Odrodzenia Polski). 
Niestety, w kolejnym sezonie 1994/95 zaczęły pojawiać się 
w drużynie oznaki kryzysu. W szatni dochodziło do konfliktów 
trenera z zawodnikami spoza Choroszczy, czego skutkiem było 
odejście z drużyny po rundzie jesiennej większości zawodników 
z Białegostoku. Drużyna przez wielu była skazywana na rychłą 
degradację. Z Białegostoku pozostali tylko Sacharewicz 
i Łukaszewicz, a braki kadrowe wiosną uzupełnili gracze LZS 
Choroszcz m.in. Michał Krysiewicz i Konrad Kondzior.
Walcząca do upadłego miejscowa młodzież zdołała, wbrew 
wszelkim zapowiedziom po dramatycznej walce, utrzymać miejsce 
w wojewódzkiej elicie, zajmując dwunaste miejsce na czternaście 
drużyn. Zadowolony z utrzymania i zmęczony wcześniejszą 
sytuacją trener, Wiesław Stulgis po trzech sezonach zrezygnował 
z prowadzenia zespołu.
Z zespołem pożegnali się też w tym czasie Dariusz Kajewski oraz 
Artur Myśliwiec, który jako pierwszy gracz z Choroszczy przeszedł 
do zagranicznego klubu ze Szwecji,  gdzie miał okazję 
zaprezentować się, podczas pobytu rok wcześniej na wakacjach. 
Transfer z Narwi doszedł do skutku, jednak zawodnik w Szwecji 
nigdy nie zagrał, bo wcześniej na stałe wyemigrował do USA.
W klasie B zespól Andrzejewskiego Klepacze, złożony już 
w większości z zawodników spoza gminy Choroszcz zajął pierwsze 
miejsce i wywalczył awans. W wojewódzkich rozgrywkach LZS, 
mistrz ligi gminnej, zespół LZS Choroszcz, wywalczył w finałowym 
turnieju w Choroszczy pierwsze miejsce zaś rok później powtórzył 
te sukces na turnieju w Sokolce., a wiosną 1996 roku uczestniczył 
w amatorskiej, białostockiej trzeciej lidze miejskiej, zdobywając 
awans do drugiej ligi. Po czterech latach reaktywowano także 
drużyny młodzieżowe.
Latem, 1995 roku, zespól po raz pierwszy wyjechał za granicę na 
towarzyski mecz do białoruskiej SWISŁOCZY, przegrywając 4-6. 
Po tym wydarzeniu nowym trenerem został były zawodnik 
Włókniarza Białystok – Mieczysław Sienkiewicz. Do zespołu 
powrócili także ci, którzy pół roku wcześniej odeszli oraz kilku 
nowych graczy, takich jak: Radosław Jurgielaniec, Marek Mińko, 
Adam Dobrowolski, Zbigniew Joachimowicz, Dariusz Kaunas 
i Jarosław Bakier. Większość składu, po raz pierwszy w historii, 
stanowili gracze z Białegostoku. 
Drużyna spisywała się całkiem nieźle, stojąc przed dużą szansą 
awansu do nowo utworzonej centralnej czwartej ligi. Wystarczyło 
być w pierwszej siódemce i to udało się zrealizować. Narew była 5. 
i uzyskała historyczny awans do Makroregionalnej Czwartej Ligi, 
złożonej z kilku województw.
W klasie A, z szóstego miejsca, awans, dzięki reorganizacji, 
wywalczył Andrzejewski Klepacze, który zdobył szóstą pozycję. 
Ta jednak wystarczyła, aby znaleźć się w gronie najlepszych drużyn, 
ale tylko województwa białostockiego, bo po dziesięciu latach 
postanowiono ponownie zawężać okręgówkę do drużyn z jednego 
województwa.
Awans Narwi do czwartej ligi był w skali ówczesnego województwa 
białostockiego najlepszym wynikiem drużyny w historii. Zespół 
z Choroszczy był w gronie sześciu najlepszych drużyn. W wyższej, 

trzeciej lidze grały tylko zespoły Jagiellonii i Hetmana zaś 
w czwartej, wraz z Narwią w jednej grupie, występował KP 
Wasilków, a w grupie drugiej Tur Bielsk Podlaski i Cresovia 
Siemiatycze.
Debiut Narwi w czwartej lidze nastąpił 11.08.96, niestety nie 
w Choroszczy, bo miejscowe boisko było w remoncie, a na 
stadionie białostockiego Włókniarza. Narew odniosła cenne 
zwycięstwo 3-1 nad Startem Działdowo.
Niestety, w kolejnych spotkaniach nie było już tak dobrze. 
W całym sezonie Narew odniosła tylko pięć zwycięstw. 
Na wyremontowanym stadionie w Choroszczy wyposażonym 
w duże trybuny Narew zagrała w czwartej lidze wiosną 1997 roku. 
W trakcie rozgrywek z funkcji trenera zrezygnował Mieczysław 
Sienkiewicz, a zastąpił go były zawodnik Narwi (również 
drugoligowego Włókniarza) Bohdan Kucharski. Niestety, nie 
udało się drużynie utrzymać w makroregionalnych rozgrywkach. 
Przedostatnie, piętnaste miejsce oznaczało spadek do klasy 
okręgowej – złożonej ponownie tylko z drużyn województwa 
białostockiego. Z zawodników z Choroszczy w IV LIDZE ZAGRALI: 
Dariusz Matys (25 meczów), Piotr Walesiuk (19), Daniel Myśliwiec 
(9), Michał Krysiewicz(4), Tomasz Lubowicki(4), Robert 
Roszkowski (6),,Daniel Dziejma (14), Krzysztof Horbacewicz 
(23),Jacek Sieńko(1) i Krzysztof Panasiuk (4)
W okręgówce nieźle poczynał sobie zespół Andrzejewskiego 
Klepacze, który był dziewiąty i utrzymał się w wojewódzkiej elicie. 
W klasie B, po wielu latach, ponownie zagrało LZS Barszczewo, 
plasując się w środku stawki. LZS Choroszcz ponownie 
występował w drugiej lidze miejskiej, gdzie zajął piąte miejsce.

Dekada szósta – lata 1997-2007. 
Okres fuzji i przekształceń.

Po spadku do klasy okręgowej z drużyny odeszło większość 
zawodników z Białegostoku. W klasie okręgowej sezonu 1997/98, 
drużyna prowadzona przez grającego trenera Dariusza Matysa, 
składała się w większości z miejscowych, młodych i mniej 
doświadczonych zawodników. Swoje dłuższe kariery rozpoczynali 
wówczas: Robert Werpachowski, Krzysztof Szostkiewicz, Rafał 
Łazarski. Zespół zasilił też Maciej Citko, brat słynnego 
reprezentanta Polski – Marka Citko.
Sezon 1997/98 zakończył się jednak klęską w postaci zaledwie 
trzech zwycięstw, trzech remisów i aż dwudziestu porażek (w tym 
kilku bardzo wysokich) i ostatniego, czternastego miejsca. 
W drugiej części sezonu ponownie drużynę prowadził Eugeniusz 
Kopczewski. Niestety, nie zdołał już uratować zespołu przed 
kolejnym spadkiem. Tak więc po ośmiu latach gry w wojewódzkiej 
elicie, a nawet i wyżej, drużyna z Choroszczy spadła klasę niżej, 
drużyna Andrzejewskiego Klepacze była pozycję wyżej, ale też 
została zdegradowana. W tym zespole występowało jednak 
dziewięćdziesiąt procent zawodników spoza gminy Choroszcz. 
W Klasie B  LZS Barszczewo nie wywalczył awansu. Natomiast 
w wojewódzkich rozgrywkach WZ LZS, w finałowym turnieju 
zagrały aż dwie drużyny z naszej gminy – mistrz ligi gminnej LZS 

Narew Choroszcz przed 1. meczem sezonu 1992-93. Stoją od lewej: Adolf Bernekier (działacz), Daniel Dziejma, Krzysztof Horbacewicz, 
Piotr Walesiuk, Jacek Ambroziak, Sławomir Węgliński, Piotr Łukaszewicz, Tadeusz Szczesiul, Krzysztof Panasiuk, trener - Wiesław Stulgis. 
U dołu: Jacek Siemieniuk, Paweł Bezubik, Artur Myśliwiec, Zbigniew Rybicki, Jacek Sieńko, Dariusz Matys i Tomasz Lubowicki. 
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Choroszcz oraz, korzystając z rezygnacji jednej drużyn, wicemistrz 
LZS Łyski. Na ośnieżonym boisku w Zwierkach (27.10.97) to 
właśnie drużyna z Łysek okazała się, niespodziewanie, najlepsza. 
Sukces ten pobudził drużynę z Łysek do dalszych działań, i już w 
następnym sezonie wystartowała w rozgrywkach klasy B.
Jesienią 1998 roku na starcie rozgrywek Klasy A drużynę Narwi po 
trzech latach przejął ponownie Wiesław Stulgis. Większość 
zawodników stanowil i  miejscowi gracze.  Najbardziej 
doświadczonymi z nich byli: 32-letni wówczas Jacek Sieńko i 29-
letni Daniel Dziejma, zaś debiutantem w tym gronie był 15-letni 
Dariusz Kopczewski. Na początek, w pierwszej rundzie Pucharu 
Polski, Narew została wyeliminowana przez lokalnego rywala LZS 
Łyski, przegrywając 1-2. Po rundzie jesiennej zakończonej na 
piątym miejscu, trener Stulgis coraz częściej wprowadzał do 
zespołu młodych, mniej doświadczonych zawodników, co odbiło 
się na słabszych wynikach. Niestety, ówczesne władze klubu 
zaniepokojone serią porażek, zwolniły trenera, zatrudniając na 
jego miejsce Andrzeja Kuczyńskiego, który prowadził zespół do 
końca rundy, kończąc A-klasowe rozgrywki na dziesiątym miejscu. 
Andrzejewski Klepacze uplasował się na ósmym miejscu. 
Sukcesem gminnych drużyn zakończyły się też rozgrywki klasy B. 
Zwyciężyło LZS Barszczewo przed LZS Łyski .Oba zespoły 
awansowały zatem do klasy A, w której występować miały aż 
cztery zespoły z jednej gminy!!! LZS Barszczewo rewelacyjnie 
zagrało w rozgrywkach Pucharu Polski, awansując na szczeblu 
wojewódzkim aż do półfinału!
Z sukcesami grał na poziomie LZS-owskim miejscowy LZS, 
wygrywając jesienią 1998 roku Wojewódzką Spartakiadę LZS oraz 
mistrzostwa województwa LZS. Wielu zawodników LZS-u często 
zasilało w tamtym czasie szeregi Narwi m.in. Wojciech 
Piechowski, Mariusz Półkośnik, Piotr Sakowicz.
Niespodziewanie, przed startem nowych rozgrywek 1999/2000 
okazało się, że pierwszy zespól Narwi ponownie znalazł się 
w klasie okręgowej! Stało się tak dzięki fuzji z, chylącym się ku 
upadkowi, Lampartem Dobrzyniewo, który występował właśnie 
w okręgówce. Z zespołu z Dobrzyniewa (w zasadzie był to wspólny 
twór Lamparta z KP Wasilków) drużynę wzmocniło kilku graczy. 
Tak naprawdę, na dłużej pozostało tylko kilku zawodników: Marek 
Szymański i Krzysztof Płachciński. Ponadto, w drużynie pojawili się 
doświadczeni zawodnicy z Białegostoku, jak Robert Harmata czy 
Krzysztof Achrem, a swoją długoletnią, trwająca do dziś przygodę, 
rozpoczynał m.in. Kamil Kołodko.
W klasie A, oprócz wspomnianych Andrzejewskiego, Łysek 
i Barszczewa, grał też drugi zespól Narwi-Lamparta, złożony 
w większości z zawodników LZS Choroszcz i graczy LZS 
Dobrzyniewo (późniejszej Korony).
Twór o nazwie Narew-Lampart, prowadzony od nowego sezonu 
przez Bogdana Stupaka, nie zawojował jednak okręgówki. 
Zajął w niej ostatnie, czternaste miejsce. Jesienią 1999 roku do 
drużyny, po siedmiu latach przerwy, powrócił legendarny 
bramkarz – Jan Adamski, który wówczas liczył już sobie 
czterdzieści trzy lata. Popularny „Franek” zagrał w bramce kilka 
spotkań, po czym zakończył swoją, prawie, 30-letnia przygodę 
z choroskimi drużynami (Gryf, Żółtki, Narew, Narew-Lampart). 
Pod koniec sezonu widać było w zespole wyraźne zniechęcenie 
rozgrywkami. Niejednokrotnie brakowało składu, który trzeba 
było uzupełniać zawodnikami z drugiej drużyny np: autokar jadący 
na mecz do Hajnówki przyjechał do Łysek na mecz drugiego 
zespołu z miejscowych, i po pierwszej połowie zabrał ze sobą 
trzech zawodników, w tym mnie. W taki sposób, wiosną 
dwutysięcznego roku, miałem przyjemność zagrać w barwach 
Narwi kilka spotkań w klasie okręgowej i wpisać się do jej historii.
Ostatnie miejsce nie oznaczało jednak spadku do klasy A!!! 
Po kolejnej reorganizacji rozgrywek, Narew pozostała w mocno 
rozbudowanej (dwie grupy po czternaście zespołów), podlaskiej 
klasie okręgowej, tyle że nie był to już najwyższy poziom 
rozgrywek wojewódzkich i zaledwie piąty poziom rozgrywek 
krajowych.
Co do rozgrywek klasy A. Najlepiej z gminnych drużyn spisał się 
Andrzejewski Klepacze, który, po zajęciu drugiego miejsca, 
awansował wyżej. Krok, a w zasadzie o 2 pkt. od awansu, był 
czwarty w tabeli LZS Barszczewo, funkcjonujący już pod nową 
nazwą Bobry, powstałą na cześć założyciela – Wojciecha 
Bobrowskiego. LZS Łyski, prowadzony przez Wiesława Stulgisa, 
zajął szóste miejsce, a rezerwy Narwi-Lamparta dwunaste. 
Sukcesem rezerw były trzy zwycięstwa i niespodziewany remis 1-1 
z Andrzejewskim Klepacze.
Rezerwowa Narew była za słaba na klasę A, ale w rozgrywkach WZ 
LZS radziła sobie doskonale. Jako LZS Choroszcz, w październiku 
1999 roku, wygrała ostatnie mistrzostwa województwa 
białostockiego, a miesiąc później triumfowała w pierwszych 
mistrzostwach województwa podlaskiego, pokonując w finale 
w Mońkach LZS Nowinkę 1-0, a rok później w Borkowie zajął 
2 miejsce.
Latem, dwutysięcznego roku, na stadionie w Choroszczy miały 
miejsce po raz kolejny prace remontowe. Wybudowano boisko 
boczne, na którym rywalizowały zespoły w lidze gminnej. Na tym 
boisku odbyły się dwa niezwykłe mecze – ostatni w XX wieku 
i pierwszy w XXI wieku w Choroszczy. W listopadzie 2000 roku LZS 
Choroszcz pokonał LZS Nowosiółki 6-3, zaś w styczniu 2001 LZS 
Choroszcz przegrał z Zaczerlanami 
W nowym sezonie 2000/01 z nazwy klubu Narew zniknął człon 
Lampart, a pojawił się za to Techmot, czyli nazwa zakładu, który 
sponsorował wówczas drużynę.

wygraniu ligi i turnieju półfinałowego, w finałowym meczu 
w Choroszczy LZS wygrał z LZS Szypliszki 3-1.
W sezonie 2003 roku na dobre rozwinęła się liga gminna. 
Rywalizowała rekordowa ilość dziewięciu drużyn. Mecze były 
sędziowane przez profesjonalnych sędziów, a wyniki co tydzień 
ukazywały się w lokalnej prasie („Gazeta Współczesna”). Najlepsi 
zawodnicy z ligi zasilali szeregi Narwi, a w szczególności rezerwy 
tej drużyny. W pierwszym składzie trzon stanowili jednak gracze 
z Białegostoku. Trenerem został gracz drugoligowej wówczas 
Jagiellonii Marcin Danielewicz, który jednak nie mógł pogodzić 
gry w drugiej lidze z trenowaniem Narwi. Po kilu miesiącach 
zastąpił go były gracz Jagiellonii, Mariusz Lisowski, który również 
pojawiał się na boisku. Był pierwszym zawodnikiem Narwi, który 
za sobą miał występy w Ekstraklasie. Za jego kadencji na boisku 
epizodyczne występy zaliczył m.in. Jerzy Jakubowicz 45-letni, były 
gracz Włókniarza i Pogoni Łapy.
Fuzja Narwi z Bobrami trwała zaledwie jeden sezon. 
Zdegradowana do klasy A drużyna Narwi, już tylko pod własną 
nazwą, nie zdołała w kolejnym sezonie powrócić do okręgówki, 
zajmując zaledwie dziewiąte miejsce. W gminie dominującym 
zespołem była Victoria Trak Łyski-Klepacze, która dzięki czwartej 
pozycji w klasie okręgowej awansowała do „wojewódzkiej 
ekstraklasy”, czyli do czwartej ligi.
W niej, przygoda zespołu z Łysek, który przed sezonem zakończył 
fuzję z Trakiem Andrzejewski Klepacze trwała tylko jeden sezon. 
Victoria zajęła przedostanie, piętnaste miejsce. Z zawodników 
miejscowych, a w zasadzie gminnych, w drużynie tej grał jedynie 
Dariusz Kopczewski, ale warto wspomnieć też o kilku 
zawodnikach, reprezentujących ten zespół, chociażby 
o bramkostrzelnym Marku Stasieluku, Grzegorzu Jurguciu, czy 
późniejszych wieloletnich zawodnikach Narwi Choroszcz: Jacku 
Zalewskim, Marcinie Dzierżko, Adamie Recko, Danielu Kieżel czy 
Krzysztofie Mordasewiczu.
Kiedy zespół z Łysek walczył wśród najlepszych w województwie 
podlaskim, to Narew na dziesiątym miejscu, zakończyła 
rywalizacje w klasie A.
W klasie B pojawił się, i to triumfalnie, zespół Bobrów Barszczewo, 
który wzmocniony kilkoma młodymi zawodnikami z Choroszczy, 
zajął pierwsze miejsce!!! Bobry, wyprzedziły w tabeli Orkan 
Poświętne. jednak to to rywal cieszył się z awansu. Powodem był 
brak licencji na grę w klasie A, a dokładnie, brak w Barszczewie, 
młodzieżowych drużyn. O kolejnych fuzjach nie mogło być już 
mowy, gdyż Narew też grała w klasie A, i w głowach działaczy była 
kolejna fuzja, tym razem z Łyskami. Latem 2005 roku dobiegła 
końca oficjalna przygoda klubu Bobry Barszczewo z rozgrywkami 
w strukturach PZPN. Przez kilka następnych lat drużyna 
miejscowego LZS grywała od czasu do czasu w lidze gminnej. 
W 2009 roku ostatecznie zawiesiła swoją działalność. Dopiero 
w 2012 roku reaktywowała się pod nową nazwą Promil i od tej 
pory występuje regularnie w lidze gminnej.
W nowym sezonie 2005/06 doszło do kolejnej, trzeciej już w ciągu 
ostatnich sześciu lat fuzji, tym razem Narwi Choroszcz z Victorią 
Łyski. Zespół pod nazwą Narew-Łyski Choroszcz, w klasie 
okręgowej plasował się w kolejnych sezonach na siódmym 
i czternastym miejscu, natomiast drużyna rezerw w Klasie A – była 
dziesiąta a rok później trzynasta.

Dobiegało końca szóste dziesięciolecie. 
W czerwcu 2007 roku z okazji Dni Choroszczy i jego 500-lecia 
rozegrano turniej 60-lecia choroskiego piłkarstwa. 
Zwyciężyła Narew Choroszcz przed amatorskim Rajkomem i LZS 
Choroszcz .

Na boisku Narew grała całkiem nieźle, zajmując, w swojej grupie, 
siódme miejsce. Identyczne miejsce, w drugiej grupie, wywalczył 
Andrzejewski Klepacze.. W drużynie Narwi pojawiło się kilku 
nowych graczy z Białegostoku m.in. niezwykle skuteczny Krys�an 
Goszczyk, który odszedł, skuszony ofertą białostockiego 
Hetmana. Jednak nie zrobił większej kariery. Drużynę w tamtym 
czasie prowadził Cezary Łaski (gracz Narwi z 1983/84).
W Klasie A, Bobry uplasowały się na czwartym miejscu, zaś LZS 
Łyski, już pod nazwą Victoria, zajął ósme miejsce. W obu 
zespołach grało coraz mniej miejscowych zawodników. 
W Bobrach swoją długa karierę kończył Jacek Sieńko.
W wojewódzkich rozgrywkach LZS, drużyna choroskiego LZS-u 
powróciła na pierwsze miejsce w województwie, pokonując 
w finale w Sokółce LZS Baciuty 2-1. Co ciekawe, zespół z Baciut 
grał w naszej lidze gminnej i zajął w niej drugie miejsce.
W sezonie 2001/02 trenerem ponownie został Bogdan Stupak, 
a Narew w swojej grupie Okręgówki wywalczyła szóste miejsce, 
odzyskując prymat w gminie. Andrzejewski Klepacze był 
czternasty i po sezonie połączył się z Victorią Łyski, która w Klasie 
A zajęła, dziesiąte miejsce. Inny gminny zespół, Bobry 
Barszczewo, grał w innej grupie i zajął piąte miejsce. W tym 
miejscu warto zauważyć dziwne decyzje włodarzy OZPN, którzy 
dwie rożne drużyny, z jednej gminy, umieszczali w różnych 
grupach, nie dając okazji do rozegrania gminnych derbów. 
Zamiast derbów mieliśmy gminne fuzje. Po zakończeniu sezonu 
Narew połączyła się z Bobrami Barszczewo, zaś Andrzejewski 
z Victorią Łyski.
W gminnych rozgrywkach pierwszy raz po reaktywacji drużyny, 
i  drugi raz w swojej historii,  zwyciężył L Z S Izbiszcze. 
W wojewódzkich rozgrywkach nasza gmina pokazała swoją 
potęgę. W finałowym turnieju w Janowie zwyciężył, broniący 
mistrzostwa, LZS Choroszcz przed LZS Izbiszcze.
Sezon 2002/03 w Okręgówce rozpoczęły gminne drużyny 
o nazwach: Narew-Bobry Choroszcz i Andrzejewski Trak Łyski 
Klepacze. Ten drugi był lepszy, zajął 9 miejsce zaś twór o nazwie 
Narew-Bobry okazał się totalnym niewypałem. Drużyna zajęła 
ostatnie, dwunaste miejsce odnosząc tylko 3 zwycięstwa i została 
zdegradowana do klasy A, czyli do wojewódzkiej trzeciej ligi. 
W Klasie B grały jeszcze rezerwy Narwi-Bobrów, które uplasowały 
się na szóstej pozycji.
Dzielnie walczyli w rozgrywkach juniorów młodzi gracze Narwi, 
prowadzeni najpierw przez Bogdana Stupaka. Młodzi chłopcy zPo 

Narew Choroszcz 1997 rok, runda wiosenna w IV lidze. Stoją od lewej: Mariusz Biskup, Andrzej Sacharewicz, Jarosław Bakier, 
Zbigniew Joachimowicz, Adam Dobrowolski,  Daniel Myśliwiec, Artur Kucharski, Piotr Winnicki, trener - Bogdan Kucharski. 
U dołu: Marek Mińko, Dariusz Kaunas, Dariusz Matys, Daniel Dziejma, Krzysztof Horbacewicz, Radosław Jurgielaniec.

Narew Choroszcz, lata 1998-99. Stoją od lewej: Konrad 
Kondzior, Krzysztof Szostkiewicz, prezes klubu - Marian 
Szostkiewicz, Rafał Morozewicz, Daniel Dziejma, Michał 
Krysiewicz, Dariusz Matys. U dołu: Robert Roszkowski, Daniel 
Myśliwiec, Tomasz Lubowicki, Krzysztof Horbacewicz, Piotr 
Sakowicz i Adam Popko.
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Dekada siódma 
– próby powrotu do źródeł

Ostatnie dziesięciolecie nie przyniosło wielkich sukcesów. 
Od 2007 roku funkcjonował już tylko jeden zespół o nazwie 
Narew Łyski-Choroszcz, który w Okręgówce prowadził były gracz 
Jagiellonii – Wiesław Romaniuk. W 2008 jego następcą został  
zaledwie 25-letni Dariusz Kopczewski., pod którego kierunkiem 
drużyna przez kolejne trzy sezony, zajmowała dalsze miejsca 
w tabeli jednak utrzymywała się w Okręgówce która po kolejnej 
reformie rozgrywek centralnych,( pierwsza liga stała się 
Ekstraklasą, druga liga pierwszą ligą itd.) była dopiero szóstym, 
poziomem w kraju  ale w skali województwa wciąż pozostawała 
na drugim poziomie za czwartą ligą. W zespole na dobre 
zadomowiło się kilku zawodników z Białegostoku m.in. Paweł 
Sokół, Marcin Garkowski, Karol Kamiński czy Adam Rećko 
a gościnnie w kilku meczach wystąpił były reprezentant Polski, 
Jacek Chańko.
Wstępnym celem młodego trenera było zbudowanie drużyny na 
bazie zawodników, pochodzących z gminy Choroszcz Kilku 
zawodników skorzystało z okazji i na dłużej pozostało w jej 
szeregach, m.in. Karol Bagiński, Damian Mojsak, Sebas�an 
Waszczuk czy Wojciech Wawrylak. Pozostali miejscowi zbyt 
szybko zniechęcali się do treningów, zadowalając się grą 
w drużynach ligi gminnej, np. Rajkomie, LZS Choroszcz, czy 
powstałej w 2008 roku – Lambadzie.
Co do tych rozgrywek warto podkreślić dominację w okresie 
2002-2016 drużyny LZS Izbiszcze, która wygrywała ligę gminną aż 
dziesięciokrotnie. Ponadto, jako reprezentant gminy, pięcio-
krotnie zwyciężała w rozgrywkach wojewódzkich WZ LZS 
(2008/09/12/14/15), zaś w 2015 zwyciężyła również w Woje-
wódzkim Turnieju Mistrzów Lig Amatorskich i zajęła 9 miejsce 
w rozgrywkach ogólnopolskich.
W rozgrywkach wojewódzkich LZS triumfował także zespół 
Opmaru Łyski, który jako mistrz ligi gminnej, zwyciężył w 2013 
roku, zaś w 2015, reprezentując powiat białostocki, był najlepszy 
w turnieju szóstek na Wojewódzkich Igrzyskach w Sokółce 
i reprezentował województwo na igrzyskach krajowych.
W 2011 roku nastąpił koniec fuzji Narwi z Łyskami i klub powrócił 
do swojej dawnej nazwy Narew Choroszcz.
Niestety, w sezonie 2012/13 nastąpił spadek klasy Okręgowej. 
Po wygraniu zaledwie czterech spotkań Narew zajęła ostatnie, 
szesnaste miejsce j i spadła do klasy A.
W 2013 roku ponownie trenerem został Wiesław Romaniuk, 
a szansę gry, po raz kolejny, otrzymali miejscowi gracze, których 
w ostatnich latach pojawiało się coraz więcej m.in. pochodzący 
z Rogowa Krzysztof Gryg oraz choroszczanie: Daniel Siegień, 
bramkarze – Adam Lenczewski i Jakub Szumkowski oraz Damian 
Garbowski, Rafał Lenczewski i Marcin Jaromiński, który w 2015 
roku odszedł do czwarto ligowego Magnata Juchnowiec.
W sezonie 2013/14 Narew zajęła piąte miejsce w klasie A i nie 
skorzystała z zaproszenia przez Podlaski Związek Piłki Nożnej do 
uzupełnienia składu, rozbudowanej ponownie klasy okręgowej.

Decyzja włodarzy klubu była, jak się okazuje słuszna, gdyż 
budowana przez Romaniuka drużyna awans wywalczyła 
na boisku już w następnym sezonie, zajmując drugie miejsce 
w swojej grupie klasy A!
W powiększonej do dwudziestu ośmiu drużyn (dwie grupy po 
czternaście drużyn) klasie okręgowe w sezonie 2015/16 Narew 
zajęła wysoka piątą pozycję..
Ostatni sezon 2016/17 był sezonem walki o utrzymanie w klasie 
okręgowej. Kolejna reorganizacja władz sprawiła, że tylko siedem 
najlepszych zespołów miało zapewnione miejsce na kolejny 
sezon. Niestety, ta sztuka nie udała się Narwi. Co oznacza, że 
ósmą dekadę w historii choroskiej piłki, reprezentujący gminę 
w rozgrywkach PZPN, klub rozpocznie w klasie A, czyli na 
siódmym poziomie krajowym i trzecim w województwie.
Nie jest ważny wynik. Najważniejsze jest to, że miejscowa 
młodzież ma zajęcie i chce oprawiać sport” – mówią dawni 
zawodnicy, których miałem okazję spotkać podczas rozpoczy-
nającego obchody jubileuszowego Turnieju Retro.
Dziś zespół przygotowuje się do kolejnego sezonu . W klasie A – 
celem jest uzyskanie awansu i powrót na 2 szczebel rozgrywek 
wojewódzkich. Nie będzie to łatwe, szczególnie gdy zespól 
opuścił przed sezonem bramkarz Jakub Szumkowski, który 
odszedł do 4-ligowego Magnata Juchnowiec.

tekst i wybór zdjęć: JACEK DĄBROWSKI 

PS. 
W powyższym artykule nie znalazły się oczywiście nazwiska 
wszystkich graczy. Starałem się wyszczególnić tych, którzy grali 
w wymienionych drużynach przez dłuższy czas, i w pewien 
sposób zostali zapamiętani jako ci, którzy tworzą historię. 
Z przyczyn niezależnych, z powodu braku dokumentów i niezbęd-
nych informacji, kilka nazwisk mogło zostać pominiętych, za co 
wszystkich zainteresowanych bardzo przepraszam. Mam jednak 
nadzieję, że artykuł ten zmobilizuje wszystkich, pamiętających 
trochę więcej, do uzupełnienia brakujących wyników, faktów 
i nazwisk. Na kolejny jubileusz będziemy mogli cieszyć się szerszą 
dokumentacją, być może w postaci książkowej. 
Na pewno w najbliższych numerach będziemy powracać do 
tematu, aby przedstawić najnowsze wyniki badań i zestawienia 
tabelaryczne oraz przesłane zdjęcia.

ŹRÓDŁA: Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, 80 lat historii 
piłki nożnej w regionie podlaskim: 1929-2009, Żelechów 2010 ,   
Archiwalne wydania „Gazety Współczesnej”. Informacje własne. 
Henryk Dąbrowski, Damian Matys i wielu innych Zawodników. 
Dziękuję wszystkim!

LEGENDY CHOROSZCZAŃSKIEJ PIŁKI na Turnieju „Retro”: od lewej Andrzej Tekielski (GRYF), Krzysztof Wróbel, Edward 
Konończuk( Gryf),Bogdan Raczkowski (Gryf, NarewŻ), trener Eugeniusz Kopczewski (Narew), Mieczysław Myśliwiec (Narew 
Żółtki-Choroszcz), Jan Kupliński (Gryf) Stanisław Trochimowicz (Gryf-Narew), Jarosław Budzko (Narew Żółtki-
Choroszcz),Burmistrz Robert Wardziński . Na dole : Jacek Dąbrowski (organizator) Andrzej Kupliński ( Narew), Jan Maliszewski, 
Grzegorz Kopczewski. Obecni byli także: Jan Adamski, Mirosław Sosnowski, Adam Zalewski , Krzysztof Pakuła, Wojciech Błaszko, 
Jacek Sieńko i Dariusz Matys.                                                                                                                                                       Fot.Marek Sokół

Dzięki zachęcie burmistrza Choroszczy i wsparciu z budżetu 
gminy Choroszcz powstała w Choroszczy Grupa Kolarska 
Uczniowski Klub Sportowy Choroszcz.

Grupa startowała w maratonach MTB w Knyszynie, Międzyrzecu 
Podlaskim, Gołdapie i Sejnach. W Sejnach zawodnicy zajęli 
czołowe miejsca. Grupę reprezentowało 8 zawodników.

Dawid Pawlukanis zajął I miejsce w kategorii „Żak”, a Adrian 
Ostapowicz III miejsce. W kategorii do dzieci do lat 10 z II 
miejscem na podium stanął Kuba Łukaszewicz, a Mateusz 
Sidorowicz zajął VI lokatę.
Bardzo dobry start w Sejnach pozwolił młodej choroszczańskiej 
drużynie zająć grupowe I miejsce, wyprzedzając tak znane 
zespoły, jak KS Sokółka.
Klub zaprasza dzieci w wieku 8-16 lat na bezpłatne treningi. 
Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie UKS w sklepie 
BIKEFAST w Choroszczy przy ul. Piaskowej 5.
Grupę kolarską prowadzi Piotr Krajewski, były zawodowy kolarz, 
zawodnik reprezentacji kraju i wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski w kolarstwie szosowym i w torowym.
Niebawem, 20 sierpnia br., kolarze z Choroszczy wystartują 
w Narewce, a w 2018 roku Klub czeka wiele wyzwań. Celami 
Grupy Kolarskiej UKS Choroszcz są starty w międzynarodowych 
wyścigach kolarskich, w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie 
Czasowych oraz w wyścigach Pucharu Polski.
Dużym atutem młodej choroszczańskiej grupy jest profesjonalne 
wsparcie gminy Choroszcz i Polskiego Związku Rowerowego. 
Związek na koniec roku przekaże rowery szosowe, bowiem 
kolarstwo szosowe jest głównym polem działalności grupy.
Gratulujemy pięknej inicjatywy, znakomitej realizacji i życzymy 
wielu kolejnych zwycięstw indywidualnych i drużynowych.
Choroszcz na rowery!

Redakcja, fot. Ewelina Łukaszewicz

 

Grupa młoda, 
a już na podium!
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Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, pogratulo-
wało wszystkim uczestnikom wiedzy na temat 
naszej gminy oraz podkreśliło bardzo wysoki 
i wyrównany poziom tegorocznego Turnieju. 
Warto zaakcentować, iż walka o pierwsze 
miejsce trwała do ostatniej rundy. Decydująca 
o zwycięstwie okazała się punktacja przyznana 
za prezentację mul�medialną.

Najlepiej swoją „małą Ojczyznę” znają uczennice 
z klasy III D: Izabela Sawicka i Anna Maria Wrona. 
Drugie miejsce wywalczyła  klasa I I I  b 
reprezentowana przez Annę Kaczmarek i Paulinę 
Śleszyńską. Trzecią lokatę w konkursie zajęły 
dziewczęta z klasy III C: Karolina Kluczyńska 
i Weronika Rytwińska.

Dziękujemy Burmistrzowi Choroszczy Panu 
Robertowi Wardzińskiemu za ufundowanie 
nagród i osobiste ich wręczenie laureatkom  VI 
Turnieju Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała 
Ojczyzna – Choroszcz i Okolice” 23 czerwca 
podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji Turnieju w przyszłym 
roku szkolnym.

 
Organizatorzy

Ewa Zalewska, Anna Kozłowska

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbył się finał VI 
Turnieju Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała 
Ojczyzna – Choroszcz i Okolice”. Głównym 
celem konkursu jest popularyzacja wśród 
młodzieży wiedzy na temat naszej gminy, 
a także  kształtowanie poczucia tożsamości 
regionalnej i identyfikacji z „małą Ojczyzną”.  
Tegoroczny Turniej odbył się pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Choroszczy Pana 
Roberta Wardzińskiego.

W finale konkursu wzięło udział sześć drużyn, 
które uzyskały najlepsze wyniki w pierwszym 
etapie rozegranym 26 maja bieżącego roku. 
Do pierwszej części turnieju przystąpiło 13 
dwuosobowych drużyn z klas I-III gimnazjum 
oraz klas VI szkoły podstawowej. Polegała ona na 
rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę 
uczestników na temat historii, pomników 
przyrody, zabytków i instytucji gminy Choroszcz.
Natomiast  finałowa rozgrywka Turnieju składała 
się z siedmiu rund, podczas których dwuoso-
bowe zespoły miały za zdanie rozpoznać po-
stacie związane z naszym miastem, wykazać się 
wiedzą z zakresu symboli, architektury czy 
topografii Choroszczy i okolic oraz znajomością 
flory i fauny Narwiańskiego Parku Narodowego.
Bardzo interesująca okazała się ostatnia 
konkurencja. 
Zespoły przygotowały i przedstawiły prezentacje 
mul�medialne na temat „Choroszczańscy mece-
nasi, artyści, pasjonaci na przestrzeni wieków i 
ich dokonania”. Uczestnicy Turnieju w ciekawy 
sposób przybliżyli sylwetki i dokonania funda-
torów oraz artystów, którzy przez stulecia 
zamieszkiwali lub tworzyli w Choroszcz i okolicy 
czerpiąc inspiracje do swojej twórczości z uroku, 
historii i dziedzictwa tej „małej Ojczyzny”. 
Uczniowie przedstawili również działania miej-
scowych pasjonatów, dzięki którym Choroszcz 
może się rozwijać pamiętając o przeszłości. 
Prezentacje zawierały wiele interesujących 
informacji, zdjęć, cytatów.
Jury, w którym zasiadły pani Marta Owczarczuk 
wicedyrektor Zespołu Szkół w Choroszczy oraz 
pani Anna Dąbrowska – Czochańska wiceprezes 

W piątek 23 czerwca 2017 o 18:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy rozpoczęła się gala z okazji 20. rocznicy powstania Oddziału Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy. Reprezentacyjną salę miasteczka wypełnili 
krwiodawcy i sympatycy ruchu, w tym liczni przyjaciele z innych oddziałów SHDK i sponsorzy.

Zgodnie z wieloletnią tradycją zebrani pamiętali o krwiodawcach, którzy już odeszli, ofiarując w ich 
intencji modlitwę. Ośmioro cichych bohaterów otrzymało z rąk Elżbiety Paszkowskiej dyrektor 
Podlaskiego Oddziału PCK w Białymstoku legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. 
Pani Dyrektor skierowała do wyróżnionych i wszystkich zebranych ciepłe słowa uznania i serdeczne 
życzenia.
Podziękowanie za dwadzieścia lat wspólnej pracy na rzecz krwiodawstwa do wszystkich 
zaangażowanych w działalność Oddziału SHDK w Choroszczy wyraziła Barbara Wiszowata – prezes 
i założycielka choroszczańskiej organizacji skupiającej ponad 400 dawców krwi. Gratulacje całemu 
Oddziałowi SHDK w Choroszczy złożył Robert Wardziński burmistrz Choroszczy i liczni goście, 
przekazując Pani Barbarze Wiszowatej piękne kwiaty, dyplomy i pamiątkowe statuetki.
Dziesięć osób dołączyło do grona dawców krwi, uzyskując legitymacje, które wręczyła Joanna 
Świsłocka prezes SHDK w Białymstoku. Czternaścioro krwiodawców i sympatyków otrzymało z rąk 
Roberta Wardzińskiego burmistrza Choroszczy pamiątkowe dyplomy gratulacyjne i upominki. 
Burmistrz nie szczędził serdecznych wyrazów uznania i w przemówieniu zaznaczył wdzięczność dla 
ruchu krwiodawców, podobnie jak Beata Marlena Jeżerys przewodnicząca Rady Miejskiej gminy 
Choroszcz, która uhonorowała 17 osób, które zakończyły już oddawanie krwi z racji wieku lub 
choroby, a sercem cały czas wspierają SHDK.
Wszystkim uhonorowanym i zebranym na święcie krwiodawstwa pięknie zaśpiewał Chór Kameralny 
pod dyr. Małgorzaty Olechno, dodajmy, że chór od lat współtworzą liczni dawcy krwi i sympatycy 
ruchu. Zebrani mogli się cieszyć piękną prezentacją sztandaru Oddziału Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, który od 10 lat towarzyszy wszystkim najważniejszym 
wydarzeniom choroszczańskiej organizacji.
Doktor Dariusz Średziński z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku 
przedstawił obecną sytuację ruchu krwiodawstwa w kraju i na Podlasiu, zaznaczając fenomen 
podlaskich i choroszczańskich inicjatyw wyrastających ofiarnością znacznie ponad krajową średnią.
Po raz dwudziesty został rozstrzygnięty konkurs plastyczny organizowany przez Małgorzatę 
Hryniewicką i Marzannę Szumkowską w choroskiej szkole podstawowej. Burmistrz nagrodził 
młodych twórców a na pamiątkę, jak podczas całej uroczystości, zostało wykonane zdjęcie.
Wiąże się to z projektem stworzenia cyfrowego albumu dokumentującego 20 lat działalności SHDK 
w Choroszczy. Każdy, kto chce się podzielić wspomnieniami o krwiodawstwie, może do 26 lipca 
przesłać zdjęcie wraz z opisem na jeden z adresów: barabrashdk@gmail.com lub 
shdkchoroszcz@gmail.com. Album będzie do pobrania na Jarmarku Dominikańskim 13 sierpnia. 
Część zdjęć zebranych uprzednio zaprezentował na uroczystości niżej podpisany.

Na zakończenie prowadzący galę – Marzanna Szumkowska i Wojciech Cymbalisty – przypomnieli 
zebranym wszystkich zaangażowanych w pracę zarządu SHDK Choroszcz w dwudziestoleciu 
i zaprosili zebranych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

WJC, fot. EDz/M-GCKiS

20 lat działalności Oddziału Stowarzyszenia

 Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy 

VI Turniej Wiedzy Regionalnej 

„Nasza Mała Ojczyzna – Choroszcz i Okolice” 

We  ś ro d ę  1 4  c ze r w c a  2 0 1 7 r.  d z i e c i 
z Przedszkola w Złotorii  uczestniczyły 
w niezwykłym spektaklu. Był to podsu-
m o wa n i e   i n n o wa c j i  p e d a go g i c z n e j 
„KAMISHIBAI – spotkanie  z teatrem 
ilustracji”,  w której  w II semestrze bieżącego 
roku szkolnego brali udział uczniowie klasy IV.

Kiedy w środowe popołudnie czwartoklasiści 
weszli do przedszkola, zostali ciepło powitani 
przez swoich młodszych kolegów.  
Jednak największe zaciekawienie wzbudziła 
tajemnicza, drewniana skrzynka. Gdy jej drzwi 
zostały otworzone, dzieci przeniosły się do 
magicznego świata japońskiego teatru ilu-
stracji, czyli KAMISHIBAI. 
Maluchy dały się porwać przygodom pewnej 
rybki, która zgubiła swoją mamę. Po  konkursie 
związanym z treścią bajki przedszkolaki 
obejrzały kolejne przedstawienie. Tym razem 
mogły sprawdzić swoją spostrzegawczość. 
Młodzi widzowie  podziękowali  za wyjątkowy 
spektakl  gorącymi brawami i okrzykami 
entuzjazmu.
Dzięki innowacji czwartoklasiści mieli możli-
wość pracować z utworem literackim w nowa-
torski sposób oraz wcielić się w rolę aktorów 
i wystąpić przed publicznością. 

Na dodatkowych zajęciach wykonali ilustracje 
do dwóch książek „Mała biała rybka” i „Coś tu 
nie gra”, które następnie zaprezentowali 
przedszkolakom w formie japońskiego 
teatrzyku KAMISHIBAI.

SP w Złotorii

Dnia 22.06.2017 przedszkolaki z grupy Motylki 
poszły na spotkanie z panem Andrzejem 
Bombalskim – strażakiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Choroszczy. 

Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się, 
że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu 
pożarów, ale również na udzielaniu pomocy 
ludziom podczas powodzi i wypadków drogo-
wych. Dzieci miały okazję obejrzeć sprzęt 
i wyposażenie strażaków zgromadzone w re-
mizie strażackiej. Obejrzały sprzęt, który 
znajduje się w wozie strażackim. 
Mogły również posiedzieć w samochodzie oraz 
przymierzyć strażacki hełm. Pan Andrzej zapre-
zentował sygnały świetlne i dźwiękowe, których 
używa się podczas akcji ratowniczych. To spotka-
nie ze Strażą Pożarną na długo pozostanie 
w pamięci naszych przedszkolaków.
Dodajmy, że w tym roku OSP w Choroszczy 
obchodzi 105-lecie działalności i jeszcze kilka 
interesujących przedsięwzięć odbędzie się 
jesienią tego roku.

Motylki

Motylki z wizytą w OSP Japoński teatr w Złotorii 
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Noc bibliotek… 

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo i biblioteki. 
Biblioteka Publiczna w Choroszczy bierze w niej udział od 2015 roku, czyli od początku jej 
istnienia. W 2017 roku akcja pod hasłem ,, Czytanie porusza”, odbyła się w sobotę 3 czerwca. 
Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci w wieku 6- 12 lat. 

Sobotni wieczór obfitował mnóstwem ciekawych atrakcji. Tego dnia sprawdziliśmy, co mówią odciski 
palców Justyny Bednarek, śledziliśmy trop znikających skarpetek, dowiedzieliśmy się również, co lubią 
głodne wampirki oraz jakie zagadki odkryją tropiciele. Wieczór uatrakcyjnili pracownicy biblioteki 
i Centrum Kultury wcielając się w postaci ze znanych książek dla dzieci: Wampira Rydygiera i dwóch 
czarownic Roszpunki i Ruklecji. Oprawę muzyczną przygotował DJ Adam. Aby dowiedzieć się nieco 
więcej o zaproszonym gościu, spotkanie rozpoczęliśmy zdjęciem odcisków palców pisarki Justyny 
Bednarek. Wspólnie zastanawialiśmy się, gdzie znikają wrzucone do pralki skarpetki. Ruszają w świat, 
czy robią zawrotne kariery? Zostają gwiazdami, detektywami, a może pięknymi modelkami. 
Odpowiedź znaleźliśmy w drugiej części spotkania. Dzieci zainspirowane niesamowitą historią, 
stworzyły ciekawe skarpetkowe pacynki. Po niesamowitym spotkaniu pod okiem wróżek, dzieci 
odgadywały nazwy różnych ziół. Następnie głodne wampirki napełniły brzuszki, aby nabrać sił do 
dalszej zabawy. Niezwykle emocjonującym punktem programu było szukanie skarbu. Pomarańczowa 
i Zielona drużyna „tropicieli skarbów”, przemierzały nieodkryte zakamarki ,,Jaskini Rydygiera”, 
docierając do ,,Piekiełka Wampira”, gdzie ukryty był słodki skarb. Następnie Rydygier wprowadził nas 
w mroczny świat przygód wampirka, czytając fragmenty książki Angeli Sommer-Bodenburg pt. 
„Wampirek przeprowadza się”. Noc w bibliotece zakończyliśmy karaoke i wspólnymi tańcami. 
Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

M. Świszcz

Z okazji przypadającego w maju ,,Tygodnia 
Bibliotek” do Barszczewa zawitał Teatrzyk „Edu 
Ar�s” z przedstawieniem pt: ,, Witajcie w 
naszej bajce”. Dzieci z tutejszego przedszkola 
miały okazję przypomnieć znanych bohaterów 
baśni i  bajek – Czerwonego Kapturka, 
Królewnę Śnieżkę , Kopciuszka , Pana Kleksa czy 
Smerfy.

Pan Kleks przyniósł dzieciom dziwną nowinę 
o tym, że na krainę bajek spadło wielkie 
nieszczęście. Wszystko pomieszało się, nikt 
z bohaterów nie wiedział, w jakiej mieszkał bajce 
i nie mógł do niej wrócić. Poprosił dzieci o pomoc 
w uporządkowaniu bajek i zdjęciu zaklęcia 
z bajkowej krainy. 
Maluchy, rozpoznając bohaterów, przyporząd-
kowały ich do właściwych bajek. Wielką frajdę 
sprawiło spotkanie ,,oko w oko” z kudłatym 
wilkiem, poszukującym wśród dzieci Czerwo-
nego Kapturka oraz mierzenie zgubionego przez 
Kopciuszka pantofelka. Historia miała pomyślny 
finał. Każda z postaci trafiła do odpowiedniej 
bajki.
Mam nadzieję, że biblioteczne bliskie spotkanie 
w ,,Królestwie baśni i bajek”, stanie się zachętą 
dla najmłodszych czytelników na zawarcie 
przyjaźni z książką.

M. Świszcz

Bajkowo w Barszczewie

W sobotę 27 maja 2017 r. odbył się po raz 
pierwszy w Choroszczy rajd rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. Udział w rajdzie 
wzięły wszystkie panie bibliotekarki pracujące 
w bibliotekach publicznych w naszej gminie, 
pracownicy domu kultury oraz sympatycy 
biblioteki, książki i jazdy rowerem. 

W sumie spod budynku centrum kultury o godz. 
9.00 ruszyło nas 24 osoby, zarówno dorośli jak i 
dzieci. Dla bezpieczeństwa wszyscy założyliśmy 
odblaskowe kamizelki, w które zaopatrzył nas 
Urząd Miejski w Choroszczy, za co serdecznie 
dziękujemy. Miejscem docelowym naszego rajdu 
była kładka w Śliwnie. Tam czekało na nas ognisko 
z kiełbaskami a także kawa i herbata, które 
przygotował nam Wojciech Cymabalisty. 
Po posiłku udaliśmy się pieszo przez kładkę 
edukacyjną, wśród rozlewisk Narwi, na druga 
stronę do wsi Waniewo. Tam zwiedziliśmy 
przepiękny Kościół  p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Rajd rowerowy bardzo 
się spodobał uczestnikom, już podczas ogniska 
planowaliśmy gdzie i  k iedy pojedziemy 
następnym razem. 

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom rajdu za wspólnie mile spędzony 
czas oraz zachęcić innych do spotu i rekreacji na 
świeżym powietrzu.
Chciałabym również podziękować policjantom z 
Posterunku Policji w Choroszczy za bezpieczne 
eskortowanie naszego rajdu do ścieżki 
rowerowej.

Tekst:Elżbieta Wróblewska, 
fot. Marek Kozłowski

Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 

W sobotę 15 lipca, na Kominowym Bajorze, 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy zorganizowało wydarzenie 
„Czytanie  & plażowanie”,  którego ideą 
przewodnią było czytanie bajek i baśni dzieciom.

Na rozstawionych leżakach rozsiadły się rodziny, by 
czytać na głos utwory. Dorośli czytali dzieciom, ale 
również dzieci chwyciły za mikrofon i czytały 
baśnie. W zamian za odwagę można było otrzymać 
kolorowankę lub pi łkę plażową.  Wszyscy 
z zaangażowaniem czytali fascynujące opowieści 
z dalekich krain. Można było wyobraźnią przenieść 
się  w baśniowy świat ludów syberyjskich, 
skandynawskich lub południowych. I choć słońce 
nie dopisało, to jednak wydarzenie zgromadziło 
sporo uczestników. W przerwach między czytaniem 
można było posłuchać kojącej muzyki, napić się 
kawy lub herbaty. Na koniec został zorganizowany 
konkurs na najpiękniejszą budowlę z piasku. 
Pojawiły się krokodyle, syreny i średniowieczne 
osady. Dzięki imprezie nasza społeczność lepiej 
zintegrowała się, a dzieci wraz z rodzicami miło 
spędziły czas. Dodatkowo, wydarzenie zachęciło 
najmłodszych do czytania.
Wydarzenie odbyło się w ramach Fes�walu 
Wzajemności, który jest współfinansowany ze 
Środków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie 
gminy Choroszcz.
Dziękujemy Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy oraz Galerii Arsenał w Białymstoku za 
udostępnienie leżaków.

M-GCKiS

Czytanie i plażowanie 

Razem sadziliśmy kwiaty!
W sobotę 22 lipca pod Urzędem Miasta 
w Choroszczy miała miejsce akcja „Razem 
sadzimy kwiaty!” zorganizowana przez 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy w ramach Fes�walu Wzajem-
ności, który jest współfinansowany ze 
Środków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 
terenie gminy Choroszcz.

Wydarzenie to było przykładem ogrodnictwa społecznego, 
coraz bardziej popularnego nurtu urban gardening, który ma 
na celu gromadzić wokół siebie mieszkańców i mieszkanki 
miast oraz mniejszych miejscowości, tak by wprowadzać 
pozytywne zmiany w przestrzeniach miejskich, by budować 
więzi społeczne i sąsiedzkie oraz by po prostu upiększać 
zaniedbane części najbliższej okolicy. W naszej akcji wzięły 
udział osoby z Choroszczy, a kilka sadzonek posadził Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński. Na skwerze przed Urzędem 
Miasta pojawiły się hortensje, berberysy, pięciorniki oraz 
rozchodniki. Cieszymy się, że dzięki temu wydarzeniu udało 
się choć trochę poprawić estetykę naszego miasta, a kwiaty 
będą z pewnością bujnie rosły i kwitły barwnie!

AK, fot. WJ/M-GCKiS

Zadaniem uczestnika projektu jest opis działalności osoby, która była zaangażowana w walkę 
o niepodległość II RP w latach I wojny światowej i w okresie 1919-1921 i była związana 
biograficzne z terenem Choroszczy i okolic. Formy zaangażowania były różne – na kartach 
historii choroskiej małej ojczyzny zapisali się żołnierze, ochotnicy, peowiacy czy konspiratorzy. 
Pragniemy zbadać, jak trwała jest pamięć o patriotycznych postawach.
Projekt jest adresowany do młodych badaczy historii, antropologii i literatury oraz mieszkańców 
województwa podlaskiego zainteresowanych dziejami regionu i polską tradycją.Praca powinna 
składać się z tekstu o objętości do 3000 znaków, mile widziane jest dołączenie skanu 
archiwalnego zdjęcia w rozdzielczości 300 DPI.
Prace będzie oceniać komitet organizacyjny konferencji. Autorzy prac zakwalifikowanych do 
druku otrzymają książkę Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy będącą owocem projektu 
oraz okolicznościowe nagrody – upominki.
Prace należy składać do 14 sierpnia 2017 roku w wersji cyfrowej (tekst, zdjęcie i oświadczenie 
o udziale w projekcie) na adres e-mailowy fundacji:   polekultury@gmail.com
 Prace można też dostarczyć w formie wydruku dostarczanego do 14 sierpnia 2017 roku
 na adres: Fundacja Pole Kultury, Rogówek 4, 16-070 Choroszcz.                                                  FPK

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym 
„Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”
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We czwartek 6 czerwca 
2017 w auli Miejsko-
Gminnego Centrum 
K u l t u r y  i  S p o r t u 
w Choroszczy odbyło 
s i ę  s p o t k a n i e 
b i b l i o t e c z n e  p t . 
„Przystanek z książką 
w bibliotece”. Była to 
j u ż  t r ze c i a  e d yc j a 
c y k l u ,  k t ó r e g o 
organizatorem była 
Książnica Podlaska – 
Biblioteka Publiczna 
P o w i a t u  B i a ł o -
stockiego,  Miejska 
Biblioteka Publiczna 
w  C h o ro szc zy  o ra z 
Wydawnictwo Bis. 
Na spotkanie zaproszono pisarkę Iwonę 
B u c z ko w s k ą  i  P a n i ą  K a t a r z y n ą  K a j kę 
z wydawnictwa Bis. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klasy pierwszej i drugiej ze Szkoły 
Podstawowej w Choroszczy. Po przywitaniu 
dzieci, nauczycieli oraz przedstawieniu gości 
spotkania, pani Elżbieta Wróblewska oddała głos 
autorce. Pani Iwona Buczkowska jest pisarką 
wielu utworów adresowanych do dzieci, tj. 
w ierszy,  tekstów p iosenek,  opowieśc i , 
scenariuszy, bajek i musicali. Jest Laureatką wielu 
konkursów literackich. 
Spotkanie miało charakter literacko-muzyczny. 
Pisarka odczytała wiersz o samogłoskach oraz 
zaśpiewała piosenkę o ważnym numerze 112, 
który każde dziecko powinno znać. Przeczytała 
fragment książki „O Doboszu drewnianym ludku, 
który mieszkał w ogródku”. Jest to opowieść 

o ogrodowym drewnianym ludku, który poprzez 
empa�ę i dobre uczynki zdobywa to co, w życiu 
najcenniejsze, czyli przyjaźń i zaufanie.
W kolejnym punkcie spotkania pani Katarzyna 
Kajko z Wydawnictwa Bis zaprezentowała 
fragmenty kilku książek m .in . „Strachy na lachy” 
Anety Noworyta. 
Książka, która zabawnym tekstem i śmiesznymi 
ilustracjami pomaga dzieciom przezwyciężyć 
największe lęki, a wszystko to w atmosferze 
dobrej zabawy. Następnie pani Katarzyna 
podzieliła dzieci na trzy grupy i pokazała 
dzieciom jak wykonać z papieru fajnego kotka.
Spotkaniu towarzyszył kiermasz książek, na 
którym dzieci kupiły książeczki i otrzymały 
autograf od autorki. Spotkanie zakończyliśmy 
pamiątkowym zdjęciem.

 L. Jutkiewicz

We czwartek 22 czerwca 2017 r.  w ramach Dni 
Choroszczy gościliśmy  znanego dziennikarza, 
aktora i satyryka  pana Jacka Fedorowicza. 
Spotkanie autorskie prowadził redaktor 
naczelny „Gazety  w Choroszczy” Adam 
Kamieński .

 Pan Fedorowicz promował swoje książki: „Będąc 
kolegą kierownikiem” oraz „Święte krowy na 
kółkach”. Spotkanie było bardzo ciekawe, aktor 
opowiadał o początkach swojej kariery, czytał 
śmieszne historie ze swojego życia oraz mówił 
o potyczkach z cenzurą. Satyryk rozbawił 

wszystkich do łez.  Spotkanie ze znakomitym 
satyrykiem na długo zostanie w naszej pamięci.
Na zakończenie publiczność miała możliwość 
zakupu książek pana Jacka oraz otrzymania 
autografu. 
Książki Pana Jacka zakupiliśmy do biblioteki. 
Zapraszamy chętne osoby do przeczytania tych 
pozycji. 
Dziękujemy Dworowi Czarneckiego w Porosłach 
za wsparcie przedsięwzięcia.

tekst: EW, zdjęcia M-GCKiS

Przystanek z książką w bibliotece:
spotkanie z Iwoną Buczkowską i Katarzyną Kajką Spotkanie z Jackiem Fedorowiczem 

Biblioteka Publiczna w Choroszczy wraz z filiami w Barszczewie i w Klepaczach 

są otwarte do 1 września włącznie od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00-16:00. Zapraszamy mieszkańców gminy do czytania!
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Poniżej przedstawiamy relacje z wydarzeń 
sportowych, zorganizowanych w ramach 
Dni Choroszczy: Turnieju „Retro” Piłki 
Nożnej, III Turnieju Strzeleckiego o Puchar 
Burmistrza Choroszczy, Rodzinnych Zawo-
dów Wędkarskich o Puchar Burmistrza 
Choroszczy, III Turnieju Siatkówki Plażowej 
o Puchar „Jeroniczówki”  i XIV Parafiady.

„Retro” Turniej Piłki Nożnej

W środę 21 czerwca na Stadionie Miejskim 
w Choroszczy odbył się Turniej z Okazji 70-
l e c i a  p i ł k i  n o ż n e j  w  C h o r o s z c z y 
zorganizowany przez Jacka Dąbrowskiego 
z LZS Choroszcz przy wparciu M-GCKiS. 

Na trybunach było wielu zawodników, którzy 
przed kilkudziesięciu laty występowali 
w dawnych Choroszczańskich drużynach, 
a także Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński. Trzy aktualne drużyny: LZS 
Choroszcz, Lambada Choroszcz i Narew 
Żółtki wcieliły się odpowiednio w role 
historycznych drużyn: LZS Gryfu Choroszcz, 
Unii-Związkowca Choroszcz i Narwi Żółtki. 
Mecze rozgrywane były „retro” sznurowaną 
piłką. Wielu zawodników starało się 
odtworzyć „retro” klimat poprzez ubrane 
stroje –  szczególnie bramkarze LZS-u 
i Lambady wyglądali jak wycięci ze starych 
czasów. Niektórzy zawodnicy specjalnie 
wyhodowali na tę okazję wąsy, a Ci, którym 
to się nie udało, przykleili sztuczne. Strój 
jednego z sędziów Andrzeja Krutula był z lat 
80-tych co też miało swój niepowtarzalny 
klimat. Najważniejsza w turnieju była dobra 
zabawa, ale liczył się też wynik sportowy. 
W pierwszym meczu Narew Żółtki pokonała 
1-0 Unię-Związkowca Choroszcz, w drugim 
spotkaniu LZS Gryf Choroszcz zremisował 
z Unią-Związkowcem 2-2, a w ostatnim 
meczu Gryf wygrał z Narwią 2-0 i wywalczył 
I miejsce w turnieju. 
Na zakończenie wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, a do półek 
z trofeami wszystkich 3 drużyn trafiły 
zabytkowe puchary!

III Turniej Strzelecki o Puchar 
Burmistrza Choroszczy

Standardowo, jak to bywa w przypadku 
zawodów strze leck ich ,  w p iątek  na 
strzelnicy, znajdującej się w Zespole Szkół 
w Choroszczy, która jest prowadzona przez 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała” 
przy współpracy z M-GCKiS odbyły się III 
zawody o Puchar Burmistrza Choroszczy. 
W 2015 roku zwyciężył Rafał Chojnowski, 
w 2016 Piotr Waczyński, a trzecią edycję 
wygrał po bardzo zaciętej walce Krzysztof 

Drużyna seniorów Narwi Choroszcz po-
przedni sezon Ligi Okręgowej skończyła na 9 
miejscu, które oznaczało w związku z 
reorganizacją rozgrywek spadek o jedną ligę 
niżej. Podlaski Związek Piłki Nożnej z dwóch 
grup  L ig i  Okręgowej  postanowi ł  w 
nadchodzącym sezonie 2017/2018 zrobić 
tylko jedną, a oznaczało to że miejsce 
utrzymało po 7 drużyn z każdej grupy.

Dziewiąte miejsce jakie zajęła Narew 
oznaczało spadek do A-klasy. Podlaski ZPN 
podjął decyzję, że na poziomie A-klasy będą 
trzy 8-zespołowe grupy. Narew trafiła do 
grupy II i będzie rywalizowała z następującymi 
drużynami:
Polonia Raczki (poprzednio A-Klasa, 3 msc.)
Pasja Kleosin (poprzednio Liga Okręgowa, 12 
miejsce – spadek)
Orzeł Tykocin (poprzednio Liga Okręgowa, 8 
miejsce – spadek)

Narew Choroszcz poznała rywali w A-klasie
KS Grabówka (poprzednio A-klasa, 5 miejsce)
Grab Janówka (poprzednio A-klasa, 6 msc)
GKS Stawiski (poprzednio Liga Okręgowa, 
8 miejsce – spadek)
BKS Jagiellonia Stawiski (poprzednio Liga 
Okręgowa, 14 miejsce – spadek)
Taki układ grup oznacza, że w rundzie jesiennej 
i rundzie wiosennej każdy klub rozegra po 
7 meczów. Runda jesienna rozpocznie się 
w ostatni weekend sierpnia, a zakończy się na 
początku października. Znamy też już ramowy 
terminarz gier:
26-27 sierpnia: KS Grabówka (dom)
2-3 września: Grab Janówka (wyjazd)
9-10 września: GKS Stawiski (d)
16-17 września: Polonia Raczki (w)
23-24 września: Pasja Kleosin (d)
30 września-1 października: Orzeł Tykocin (w)
7-8 października: BKS Jagiellonia Białystok (d)

WJ

W turnieju wzięło udział 19 zawodników, którzy oddali po pięć 
ocenianych strzałów z postawy „stojącej”. Puchary dla najlepszej 
trójki wręczył Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Choroszczy

Jak co roku, tak i w tym, nie mogło zabraknąć rodzinnych 
zawodów wędkarskich, które zostały przeprowadzone na 
„Kominowym Bajorze”. Uczestnicy i osoby kibicujące wędkarzom 
mogły podziwiać zakończony niedawno kolejny etap prac 
rewitalizacyjnych wokół zbiornika wodnego. Po kilkugodzinnych 
zmaganiach najlepsi okazali się: Antoni Bogdan z żoną Anną, 
2 miejsce zajęli Marek Raczkowski z synem Wojtkiem, a najniższy 
stopień podium przypadł Jarosławowi Bielenia z żoną Krystyną. 
Wyróżniono także Antoniego Bogdana za złowienie największej 
ryby. Na zawodach obecny był Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, który ufundował nagrody rzeczowe dla wszystkich 
uczestników rybackich zmagań. Na zakończenie wszyscy posilili 
się przy grillu z kiełbaskami i zimnymi napojami.

III Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 
„Jeroniczówki”

W tegorocznej edycji Turnieju Siatkówki Plażowej, zorga-
nizowanego przez Agroturystykę Jeroniczówka, wzięło udział 
pięć par zawodników i zawodniczek. Każdy okazał się wygrany – 
nikt nie odszedł bez nagrody ufundowanej przez właścicieli 
obiektu. Najlepsi otrzymali ponadto medale i puchary.
Zwycięzcy w kategoriach: Filip Roszkowski oraz Daniel Barto-
szewicz (męska), Monika Wierciszewska oraz Klaudia Kuchlewska 
(damska), Edyta i Piotr Siemieniuk (miks). Gratulujemy!

XIV Parafiada

Ostatnią imprezą, towarzyszącą Dniom Choroszczy, była Parafiada 
w piłce nożnej zorganizowana przez Akcję Katolicką. W turnieju 
rozgrywanym na choroszczańskim orliku wzięły udział 4 drużyny: 
Żelbeton, Czarna Rozpacz Żółtki, Old Boys i Cementy. Każda 
drużyna rozegrała po 3 mecze, a najlepsze okazały się Cementy. 
Ich zawodnik Daniel Garbowski wywalczył tytuł króla strzelców.  
Sędzią, jak zwykle podczas parafiadowych zmagań, był Andrzej 
Krutul.                                                                                               WJ

Relacje z wydarzeń sportowych 36. Dni Choroszczy

Łazarski. Po rundzie zasadniczej trzech zawodników miało tyle samo punktów  – 
potrzebna była więc dogrywka, aby wyłonić zwycięskie miejsce na podium. 
W dogrywce także było bardzo wyrównanie i zadecydował jeden lepszy strzał. 

Rekrutacja do klas 

sportowych ZS w Choroszczy

W poniedziałek 21 sierpnia o godz. 9.00 na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół w Choroszczy odbędzie 

się rekrutacja do klasy sportowej uczniów którzy 
ukończyli III klasę szkoły podstawowej. 

W klasie sportowej uczniowie specjalizować się 
będą w dwóch dyscyplinach sportowych:  

chłopcy – piłka nożna, 
dziewczynki – siatkówka. 

Liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy !!!

ZS
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Do końca sezonu Piłkarskiej Ligi Gminnej wszystkie drużyny mają do rozegrania po 5 meczów. Po 
11 kolejkach na prowadzeniu znajduje się LZS Choroszcz, który wygrał wszystkie mecze, drugie 
miejsce zajmuje obrońca tytułu mistrzowskiego Izbiszcze, a najniższy stopień podium przypada 
w tej chwili Lambadzie Choroszcz. 

Na drugim biegunie drużyna Rajkomu Klepacze, która wycofała się z rozgrywek po pierwszej rundzie i 
to się już nie zmieni. W klasyfikacji strzelców prowadzi Rafał Olsiewicz reprezentujący Izbiszcze, który 
ma na koncie 22 bramki i o 10 goli wyprzedza kolejnego w tej klasyfikacji Marcina Jaromińskiego z LZS 
Choroszcz. W minioną niedzielę odbyły się 3 mecze, w których wygrały Izbiszcze w bardzo ważnym 
meczu z Lambadą Choroszcz, a także Piorun Pańki i prowadzący LZS Choroszcz. Teraz gminnych 
piłkarzy czeka miesięczna przerwa, a drużyny powrócą do gry na początku września. 
Szczegóły na stronie rozgrywek: www.ligagminna.ligspace.pl.

WJ

Łukasz Piłka z Choroszczy zwycięzcą 

turnieju „Pociąg do szachów”

Na turniej w Sokolu pociągiem pojechało 240 osób, co jest rekordem trasy Białystok – Sokole. 
Aby zawieźć wszystkich szachistów wraz z rodzinami,  trzeba było doczepić dodatkowy wagon.  
Ideą turnieju szachowego było to, żeby wszyscy szachiści zgromadzili się na dworcu PKP 
w Białymstoku i razem pojechali pociągiem do Sokola w gminie Michałowo. 

Sokole położone jest w samym sercu puszczy Knyszyńskiej. Jazda pociągiem zabrała pół godziny. 
Do połączenia kolejowego Białystok – Sokole – Waliły dopłaca Urząd Marszałkowski. Szachiści 
zagrali w budynku Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. Każdy zagrał 9 rund w systemie 
szwajcarskim. Wszyscy grali w jednej grupie. Triumfatorem turnieju został Łukasz Piłka 
z Choroszczy. Łącznie w zawodach wzięło udział 118 szachistów.
Na uczestników, poza samą grą, czekała masa atrakcji, jak pokazy lepienia garnków z gliny. 
Stowarzyszenie „Kolejowe Podlasie” wystawiła makietę/model jeżdżącego pociągu. Były bańki 
mydlane, poczęstunek bigosem, zabawy i najróżniejsze konkursy. Pogoda dopisała.

Rafał Greś

Dwie nasze piłkarskie drużyny: 
L a m b a d a  C h o ro szc z  i  N a rew 
Choroszcz poznały rywali, z którymi 
zmierzą się w I rundzie Pucharu 
Polski  na szczeblu woj .  pod -
laskiego. 

Oba mecze odbędą się w niedzielę 20 sierpnia: Lambada na Stadionie Miejskim w Choroszczy 
podejmie A-klasową Pasję Kleosin, a Narew zagra na wyjeździe z GKS Szumowo. Gdy będą znane 
dokładne godziny meczów, szczególnie tego rozgrywanego w Choroszczy oczywiście poinformujemy 
na naszej stronie internetowej gazeta.choroszcz.pl.

WJ

Lambada i Narew poznały rywali 
w Pucharze 
Polski

LZS Choroszcz prowadzi 
na półmetku Ligi Gminnej

Do wakacyjnych rozgrywek piłki nożnej organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum 
Kulury i Sportu w Choroszczy zgłosiło się w tegorocznej trzeciej już edycji 7 drużyn, które przez 
cały lipiec i spierpień rywalizują systemem "każdy z każdym". 

Obecnie komplet 3 zwycięstw mają drużyny Black Devils i Kopnij Babkę w Czapkę. W klasyfikacji 
strzelców prowadzi Piotr Stasiukiewicz z Black Devils z 8 bramkami na koncie. Mecze rozgrywane 
są w każdy wtorek w godzinach od 18 do 21 na choroszczańskim orliku – zapraszamy więc kibiców.   
Szczegóły na stronie rozgrywek: www.m-gckis.ligspace.pl  

WJ

Zapraszamy do umieszczania reklam na 
 Stadionie Miejskim w Choroszczy i  Orliku. 

Cena od 25 zł za m kw.
85 719 14 31 i 725 357 788, 
e-mail: sport@choroszcz.pl 

lub w siedzibie M-GCKiS 
przy ul. H. Sienkiewicza 29 

Reklama 
na stadionie
ZOBACZY JĄ CAŁA CHOROSZCZ!

GOOOL!
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Każdy może przyjść na bezpłatne, otwarte 
zajęcia fitness na orliku, odbywające się  w 
każdy poniedziałek i środę wakacji, zawsze o 
19:30. W przypadku złej pogody zajęcia 
będą przenoszone na dzień później.
Zajęcia są finansowane ze środków 
Gminnego  programu profi laktyk i  i 
rozwiązywania problemów uzależnień na 
terenie gminy Choroszcz.

M-GCKiS

Najważniejsze terminy:
- 14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do 
wymagań bioasekuracji zawartych w Programie z wyjątkiem 
obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz 
budynków i miejsc wykorzystywanych do przecho-wywania pasz 
i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co 
najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, 
wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren 
gospodarstwa – który powinien być spełniony najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2017 r.
- 14 sierpnia 2017 r. – termin na złożenie oświadczenia do 
powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości 
spełnienia wymagań bioasekuracji zawartych w Programie;
- 15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika 
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzy-
mywanie świń w gospodarstwie przez okres obowiązywania 
programu.

Rolniku! Pełny tekst komunikatu znajdziesz na stronie 
choroszcz.pl [dokładny adres tekstu to: 

h�p://choroszcz.pl/artykul/7013,asf-nowy-program-
bioasekuracji.html]. Dowiesz się z niego, jak spełnić wymogi, 

jak uzyskać odszkodowanie za ASF w pełnym wymiarze.
Red.

ASF – nowy 
Program 
bioasekuracji 

Choroszcz umie tańczyć!

W sobotę, 8 lipca, w Choroszczy na placu przed Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury i Sportu miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie. Tego dnia odbyły się warsztaty tańców 
tradycyjnych, prowadzonych przez Martę Domachowską – 
etnolożkę i doświadczoną instruktorkę tańca. Bezpośrednio po 
warsztatach odbyła się potańcówka, podczas której 
przygrywała fantastyczna i utytułowana Kapela Bursów.

Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 14 i wzięło w nich udział około 
dwudziestu osób. Najpierw odbyła się rozgrzewka, a następnie 
uczestnicy uczyli się podstawowych kroków polki i mazurka. 
Prowadząca pokazała również różne zabawy taneczne.
Potańcówka rozpoczęła się o godznie 19. Na początku głos zabrali 
dyrektorowie instytucji, które organizowały to wydarzenie – 
Przemysław Waczyński z M-G C KiS oraz Cezary Mielko 
z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. 
Później pary ruszyły do tańca. Cały namiot wirował w takt muzyki 
oberka, polki i mazurka. Pojawiły się różne style taneczne: 
w parach, wężykach i chodzony. Nagle z nieba lunął deszcz, ale to 
nie przeszkodziło w dobrej zabawie. Chwilę po zakończeniu 
imprezy, po godzinie 22, uczestnicy mówili: „Było po prostu 
magicznie!”, „Najlepsza potańcówka ever!”.
Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia impreza tego typu. 
Pozytywnych emocji było co nie miara, a mieszkańcy Choroszczy 
i okolic świetnie się bawili.
Wydarzenie odbyło się w ramach 60-lecia istnienia WOAK-u, który 
ma misję realizowania podobnych wydarzeń na terenie 
województwa. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu 
zrealizowało wydarzenie w ramach Fes�walu Wzajemności, który 
jest współfinansowany ze Środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie 
gminy Choroszcz.

AK, PŚ/MGCKiS; fot.:WOAK Białystok


