
11.00  uroczyste otwarcie jarmarku
11.30  Klepaczanki: koncert 
 na 30-lecie zespołu
12.00  „Ogród tysiąca piwonii” 
 - teatr dla dzieci 
13.00  koncert Anny Marii Korolczuk 
13.00  przejazd kolumny zabytkowych  
 pojazdów Stowarzyszenia  
 MotoRetro
14.00  Cantamen /koncert/
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Urząd Miejski
w Choroszczy

W piątek 31 lipca o 17:00 w auli Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. H. 
Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się 
spotkanie autorskie  z  twórcami ks iążki 
„Wspomnienia wojenne. Choroskie Biennale 
Prozatorskie – edycja 1ʺ.  
Na wydarzenie zapraszają Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz 
Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała. Liczącą 
blisko 240 stron książkę – owoc pracy blisko 20 
autorek i autorów – pełną wspomnień, historii 
i trudnych doświadczeń wojennych można już dziś 
nabyć w Centrum Kultury i Sportu w cenie 25 zł.
Zachęcamy do nabywania i czytania lokalnych 
wydawnictw i do udziału w wyjątkowym 

spotkaniu ze Świadkami historii!             WJC

14.30  pokaz Centrum Tańca 
 i Fitness Latin Studio
15.00  Adam Chrola /koncert/
16.00  Viesna /koncert/
17.30  Holiday: koncert na 25-lecie 
18.30  The Dreamers /koncert/
20.30  Golden Life - gwiazda wieczoru
22.00  tańce pod gwiazdami 
 z grupą Junior 
24.00  zakończenie imprezy

Sponsor główny: producent piwa ŻUBR

„Gazeta w Choroszczy” poleca:
„Wspomnienia wojenne”

 - już 31 VII spotkanie autorskie

Rytmy Czasu - znakomite 
tournée grodzieńskie

„Rytmy Czasu” to młoda, utalentowana, dynamiczna, znakomicie śpiewająca 
grupa wokalna. Na co dzień ćwiczy pod kierunkiem Jerzego Tomzika. 
W czerwcu „Rytmy...” podbiły grodzieńską publiczność - zapraszamy do 
lektury relacji z cyklu koncertów na str. 3.

Piknik Rodzinny: 23 VIII 
Muzeum Wnętrz Pałacowych zaprasza na wydarzenie z dawnymi rozryw-
kami, grami i zabawami towarzyskimi. Początek o 11:00 w stajni z 1892.
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natomiast sam masz problem z uzależnieniem, zgłoś się do 
Punku Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy – tam 
porad udziela certyfikowana specjalistka terapii uzależnień 
– mgr Elżbieta Zatorska. Wizyta w Punkcie nie tylko, że jest 
bezpłatna, ale nie wymaga też tego, aby mieć aktualne 
ubezpieczenie zdrowotne. PKU czynny jest w każdy wtorek 
w godz. 14.00-18.00 przy ul. H. Sienkiewicza 42 
w Choroszczy. Tel. kontaktowy: 511 239 505. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę 
numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy: 
800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu 
można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków 
zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. 
Infolinia jest przeznaczona dla rodziców, którzy mają 
wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię 
GIS można przekazywać informacje, które mogą ułatwić 
służbom dotarcie do handlujących nielegalnymi 
substancjami. 
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on 
młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki 
i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania 
swoich obaw, porozmawiania o sprawach dla nich ważnych 
oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi 
Fundacja „Dzieci Niczyje”. Linia jest dostępna codziennie w 
godzinach 12.00-20.00. Pomoc online dostępna na: 
www.116111.pl/napisz .  W 2014 r.   specja l i śc i 
przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i ano-
nimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców 
i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji 
w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom prze-
żywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów 
i zachowań ryzykownych, tj.: agresja i przemoc w szkole, 
cyberprzemoc i  zagrożenia związane z  nowymi 
technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z 
substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, 
myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon 
prowadzi Fundacja „Dzieci Niczyje”. Linia dostępna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00. Pomoc 
online dostępna pod adresem: . pomoc@800100100.pl
W 2014 r. 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.  
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na 
temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy 
dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.15-20.00. Po godz. 20.00 oraz w dni wolne od 
pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer 
kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni 
następnego dnia. 
112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie 
całej Unii Europejskiej. 
Nie daj się zabić dopalaczom! Skorzystaj z szansy pomocy!  

Nsz., MSW

Smart drugs, legal higs, dopalacze… Terminy są doskonale 
znane współczesnej młodzieży. Czy prócz nazwy, wiemy coś 
więcej na ten temat? Czy wiemy gdzie szukać pomocy?

W 2013 r. w naszym kraju odnotowano ponad tysiąc zatruć, 
w 2014 r. liczba ta zwiększyła się już do 2,5 tys. Obecnie, 
a jest dopiero połowa roku, zgłoszono już 3 tys. zatruć. 
Sanepid podaje, iż na terenie województwa w tym roku 
zgłoszono 60 zatruć, co do których podejrzewa się, iż były 
spowodowane tzw. dopalaczami. Czym są dopalacze? 
Potoczna nazwa najczęściej dotyczy syntetycznych, 
nowoczesnych substancji odurzających – narkotyków, 
które silnie uzależniają. Ich działanie jest wielokrotnie, 
nawet do kilkuset razy silniejsze od naturalnych czy tzw. 
klasycznych narkotyków. 
Dlaczego dopalacze są tak niebezpieczne? Środki tego typu, 
które trafiają na rynek, nie mają określonego składu 
chemicznego, ani dawki. Nikt więc nie wie jaki efekt wywoła 
dana substancja. Czy będzie to działanie psychoaktywne, czy 
już trujące? Jak zadziała na mężczyznę, a jak na kobietę? Jakie 
wpłynie na nastolatka,  a  jak  na osobę starszą? 
Czy wielokrotnie zażywany narkotyk nie doprowadzi do 
takich szkód na naszym zdrowiu, które ujawnią się 
w przyszłości? Czy pozornie niegroźne substancje nie 
wchodzą w reakcje z innymi substancjami znajdującymi się 
w otoczeniu? Te pytania pozostają bez odpowiedzi. 
Ale konsekwencje zażywania dopalaczy już nie – sieją 
spustoszenie konkretnie i nieodwracalnie.
Osoby sięgające po dopalacze z własnej inicjatywy skazują 
się na bycie przysłowiowym szczurem laboratoryjnym, 
testują na sobie działanie nowych trucizn.
Na działanie dopalaczy szczególnie narażeni są młodzi ludzie. 
To u młodzieży zwykle dochodzi do nieodwracalnych zmian 
w mózgu.  Prócz uszkodzeń ośrodkowego układu 
nerwowego, diagnozowane są też ostre uszkodzenie nerek, a 
nawet zaburzenia psychiczne. W wyniku przedawkowania 
dopalaczy może dojść do zatrzymania akcji serca. Czy więc 
warto aż tak ryzykować? 
W przypadku zatrucia dopalaczami, lekarze nie są w stanie 
wprowadzić leczenia przyczynowego – usunąć przyczyny 
zagrożenia. Z pacjentem po dopalaczach działają więc 
w zasadzie po omacku.
Od 1 lipca br. do listy substancji odurzających i psycho-
tropowych, których posiadanie wymaga zezwolenia, 
dopisano 114 nowych środków, które są nielegalne. Co się 
z tym wiąże? Policja może ścigać za ich posiadanie.
Policja przestrzega: dopalacze oferują niezapomniane 
wrażenia i doznania, które w przeszłości dla wielu osób były 
ostatnimi w ich życiu. Instytucje rządowe alarmują i 
ostrzegają, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. 
Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede 
wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając 
dopalacze – sprzedają śmierć! My też apelujemy: nie daj się 
otruć, nie sięgaj po niebezpieczne środki! 
Jeśli wiesz, że ktoś dysponuje nielegalnymi substancjami, 
zawiadom odpowiednie służby (policję) – zrób to dla dobra 
ludzi, którzy być może nie są świadomi czym ryzykują. Jeśli 

ZBIÓRKA KRWI
niedziela 2 sierpnia 9:00-13:00
Błonia Jana Pawła II, Choroszcz

Dopalacze – nie daj się zabić!

Mammografia
Jesteś w wieku 40-75 lat? Jeszcze tego lata panie w tym 

wieku mogą skorzystać z bezpłatnych badań 
mammograficznych.

11 sierpnia 2015
przy Placu Brodowicza 

obok M-GCKiS

Na badania, w ramach obu programów, 
prosimy o wcześniejszą rejestrację 

pod nr tel.: 58 666 24 44    
– czynny 7 dni w tygodniu.

W 2015 roku OSP w Gminie Choroszcz 
zostały doposażone w nowy sprzęt – 
g ł ó w n i e  s p e c j a l i s t yc z n ą  o d z i eż 
ochronną. 
Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej 
z terenu Gminy Choroszcz w środki ochrony indywidualnej” zostało dofi-
nansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
Kwota dofinansowania 13520,40 zł posłużyła do zakupienia: 23 par butów 
strażackich, 9 kompletów spec-jalnych ubrań strażackich; 6 kamizelek 
asekuracyjnych. Zakupiony sprzęt z pewnością posłuży do sprawniejszego 
funkcjonowania OSP na terenie gminy Choroszcz, a także sprawi, że praca 
strażaków stanie się jeszcze łatwiejsza. Doposażone w nowy sprzęt zostały 
jednostki OSP w: Choroszczy, Złotorii, Żółtkach, Rogówku, Rogowie, 
Pańkach oraz Izbiszczach.               Urząd Miejski w Choroszczy

Nowy sprzęt w OSP

W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca w Choroszczy rozegrano 
IV Międzynarodowu Turniej Piłkarski NAREW CUP o Puchar 
Burmistrza Choroszczy. Grało pięć drużyn: Szkoła Średnia nr 
37 Grodno (Białoruś), FC Jurmala (Łotwa), Międzyszkolny 
Klub Sportowy Horochów (Ukraina), Narew I Choroszcz i 
Narew II Choroszcz (rocznik 2004 i młodsi).

Turniej przebiegał w duchu fair play: młodzi uczestnicy 
bardzo dobrze pamiętali, że nie wyniki są najważniejsze, a 
duch sportowej, zdrowej rywalizacji i wzajemnego szacunku. 
Puchary i medale wręczał burmistrz Choroszczy, Robert 
Wardziński.
Klasyfikacja końcowa:
1. Grodno Szkoła Średnia nr 37
2. FC Jurmala
3. Narew I Choroszcz
4. Horochów
5. Narew II Choroszcz
Klub „Narew” Choroszcz serdecznie dziękuje wszystkim 
sponsorom, zaangażowanym rodzicom i wolontariuszom za 
pomoc przy organizacji turnieju. Piękne wydarzenie 
sportowe wsparły następujące firmy i osoby prywatne:
- BS w Białymstoku o/Choroszcz
- Center-Mebel Sp. komandytowa o/Białystok
- Sklep Spożywczy Leszek Rajczyk, Grupa Chorten
- PHU SENATOR J. Stepaniuk Ruszczany
- CORAL W. Perkowski J. Perkowski Sp. J. Białystok
- Ubojnia Drobiu EKO-GRIL Sokółka
- ZMB Sp. z o.o. Zdzisław Kunicki Białystok
- ALE HALE.pl
- KOBA Podlaska Sieć Internetowa Białystok
- KAM-BRUK Piotr Dziejma Śliwno
- HYDROG Sp. Jawna Rogalewski i Wspólnicy, Białystok
- KAJA SPORT Hurtownia Sportowa
- Wojciech Bobrowski
- Jerzy Ziemkiewicz
- MTP przewozy Mariusz Półkośnik
Stadion Miejski nieodpłatnie udostępniło Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

org., fot. M-GCKiS

NAREW CUP po raz IV
W niedzielę 21 czerwca od rana w Zespole Szkół 
w Choroszczy rozgrywany był Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego. O Puchar Burmistrza Choroszczy 
rywalizowali tancerze z licznych szkół tańca z makro-
regionu północno-wschodniej Polski, z Mazowsza oraz 
goście z Litwy. 

W każdym z czterech bloków turniejowych rywalizowało 
kilkadziesiąt par w kilkunastu kategoriach. Świetnie 
zaprezentowały się m.in. pary z Choroszczy, niejednokrotnie 
zajmujące miejsca na podium. Sędzią  g łównym 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Choroszczy był Jacek Maciejczuk, a obowiązki 
kierownika technicznego pełnił dyrektor M-GCKiS 
Przemysław Waczyński. W tegorocznym turnieju jedną 
z najsympatyczniejszych jego części był pokaz tańca 
w wykonaniu przedszkolaków. 
Od września ruszy kolejny sezon nauki tańców towa-
rzyskich – także dla najmłodszych – w M-GCKiS 
w Choroszczy w atrakcyjnej cenie 25 zł od osoby za miesiąc 
zajęć. Zapraszamy już dziś! Tel. 857191431.

M-GCKiS

Tanecznie...

Miło nam poinformować, że w naszej gminie sołectwa otrzymają środki 
do zadysponowania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.  
Aby otrzymać środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, sołtys, rada 
sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa 
powinni najpierw zwołać zebranie, podczas którego społeczność ustali jakie 
zadania chciałaby u siebie przeprowadzić. Następnie, do 30 września 2015 
r. do Burmistrza Choroszczy należy złożyć wniosek, który zawierać będzie 
wskazanie oraz opis danych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.
Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok 
i Wniosek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego jest 
dostępny na stronie CHOROSZCZ.PL
Wniosek będzie przyjęty do realizacji, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) wskazuje przedsięwzięcie/przedsięwzięcia mieszczące się 
w zakresie zadań własnych gminy, służy poprawie warunków życia 
mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy;

2) zawiera uzasadnienie wyboru przedsięwzięć;
3) zawiera szacunek kosztów/wydatków poszczególnych 

przedsięwzięć, przy czym suma tych kosztów nie może 
przekroczyć przyznanej kwoty.

O wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego, sołtysi 
każdego z sołectw w gminie Choroszcz zostali poinformowali odrębnym 
pismem.
Warto wiedzieć, że od 2015 roku sołectwa mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia. W takiej sytuacji, każde z sołectw, odrębnie uchwala 
wniosek i składa go Burmistrzowi.
Wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest możliwe na podstawie art. 3 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 
301) oraz uchwały Nr XXIV/222/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 
marca 2014 r. 

Fundusze sołeckie 

Gmina Choroszcz, wraz z innymi 9. gminami aglomeracji białostockiej, 
tworzy Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). To wyjątkowe partnerstwo 
stwarza szansę na poprawę warunków życia miejscowej ludności. Taką 
możliwość daje plan wybudowania nowej drogi przebiegającej na trasie 
Łyski-Jeroniki-Choroszcz. 

W środę 22 lipca br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński spotkał się z 
mieszkańcami m.in. Łysek, Jeronik i Choroszczy, by przedstawić im plany 
budowy nowej drogi, przewidzianej do realizacji w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 
Projektowana droga przewidywana jest jako szlak komunikacji miejskiej 
transportu niskoemisyjnego. Znajduje się na liście indykatywnej BOF, co 
oznacza, że jest zaplanowana do realizacji.
Spotkanie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami 
zostało zaplanowane po to, by zapoznać ich z projektem drogi, jej 
parametrami, porozmawiać o ewentualnych barierach w realizacji 
przedsięwzięcia. 
Parametry drogi, ze względu na jej komunikacyjne przeznaczenie, nakazują, 
by wynosiła ona 6m szerokości, na łukach będzie poszerzona do 7m. Wzdłuż 
drogi przewidywane są szlaki pieszo-jezdne, zastosowana kanalizacja 
deszczowa, a wraz z nią – także sanitarna. Do każdej z istniejących bram 
zostaną wybudowane zjazdy o szerokości 3,5m. 
Problemem w realizacji inwestycji mogą być ogrodzenia, a niekiedy nawet 
części zabudowań czy innych obiektów (np. studni) znajdujące się obecnie w 
pasie drogowym aktualnej drogi. Inwestorzy liczą jednak na to, że ze 
względu na dobro projektu, z gospodarzami takich posesji uda się rozsądnie 
rozwiązać sporne kwestie. 
Droga Łyski-Jeroniki-Choroszcz to, co prawda, niecałe 3km trasy, jednak jest 
mieszkańcom bardzo potrzebna. Dlatego też podczas spotkania, 
współprowadzonego przez Marka Gwiazdowskiego, pracownika firmy 
„Drogowskaz” (wykonawcę dokumentacji projektowej drogi), wszyscy 
obecni mogli nie tylko zapoznać się z projektem, ale także zapytać o własne 
posesje, podzielić się wątpliwościami. Osoby, które chciałyby jeszcze poznać 
szczegóły planowanej drogi, czy rozwiać obawy związane z jej budową, 
mogą się zgłosić do firmy „Drogowskaz” – osobiście (Białystok, ul. 
Elewatorska 13) lub pod nr. tel: +48 509 898 001.
Planowana droga Łyski-Jeroniki-Choroszcz – to inwestycja wszystkim 
niezwykle potrzebna. W miejscowościach, przez które szlak będzie 
przebiegać, dawno nie realizowano takich przedsięwzięć, przez lata nic się 
tam nie działo. W najbliższym czasie istnieje jest więc realna szansa, by 
można było to zmienić. 

Planowana droga w gminie 
Choroszcz – konsultacje
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MAMY NA WYSTAWIE 40 GOTOWYCH
NAGROBKÓW I TABLIC DO WYBORU

w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Reklama na stadionie!
Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Sportu zaprasza do umieszczania 

reklam na terenie Stadionu 
Miejskiego w Choroszczy i obiektu 

„Orlik”. Cena to 50 zł za metr 
kwadratowy.

Szczegóły na temat umiejscowienia 
reklam pod numerami telefonów 

85 719 14 31 i 725 357 788,
 e-mail: sport@choroszcz.pl lub na 
miejscu w siedzibie M-GCKiS przy 

ul. H. Sienkiewicza 29.  Dochód 
będzie przeznaczony na realizację 

zadań w zakresie sportu.

NOWA INWESTYCJA: ul. Powstania Styczniowego 4
T O  N A J L E P S Z Y  A D R E S  C H O R O S Z C Z Y !

-  Chcemy, aby blok przy ul.  Powstania 
Styczniowego 4 był wizytówką całego miasta - 
mówi Marek Wróblewski, przedstawiciel firmy 
eMka Development.
  - To centralne miejsce w Choroszczy. Znajdziemy 
tu wszystko, co jest potrzebne do wygodnego, 
komfortowego życia, czyli prestiżową lokalizację, 
pokoje ze słoneczną wystawą okien, duże tarasy 
i balkony - wylicza Marek Wróblewski. - I jest to 
jedyny blok, w którym zlokalizowano podziemne 
parkingi.
Blok który budowany jest przy ul. Powstania 
Styczniowego, jest pierwszą, tak dużą inwestycją 
deweloperską w Choroszczy od wielu lat. 
Na czterech kondygnacjach zlokalizowano 21 
mieszkań oraz dwa lokale usługowo-handlowe. 
Cała inwestycja zaprojektowana została z myślą 
o wygodzie  mieszkańców. Firma stawia też na 
bezpieczeństwo. - Cały teren zostanie ogrodzony, 
a dostęp do klatki schodowej będą mieli tylko 
właściciele mieszkań  -  zapewnia Marek 
Wróblewski - dla naszych klientów, chcemy 
zapewnić najwyższy komfort mieszkania.

 

- Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Dominikańskim - mówi Marek 
Wróblewski. - Dla osób, które podpiszą umowę na zakup nowego 
mieszkania do końca sierpnia mamy niespodziankę. Do mieszkania 
oferujemy miejsce postojowe na podziemnym parkingu GRATIS!
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„Muzyka jest naszym życiem” – tak bez wątpienia 
mogą o sobie powiedzieć śpiewaczki i śpiewacy 
z Zespołu Wokalnego „Rytmy Czasu”. Przez ostatnie 
10 miesięcy pracowicie, tydzień po tygodniu, przez 
wiele godzin tygodniowo w pracowni muzycznej 
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Cho-
roszczy, w domu i deskach scen doskonalili umie-
jętność śpiewu. Wszystko pod czujnym okiem 
i uchem Jerzego Tomizka – nauczyciela śpiewu 
i wychowawcy uczącego mądrego muzykowania. 
Aż nadszedł czas podsumowania rocznych wysiłków 
ponad dwudziestoosobowej młodzieżowej grupy. 
Podsumowania niezwykłego, bo w postaci tournée 
grodzieńskiego.
W sobotę 27 czerwca autokar pełen rozśpiewanej 
młodzieży wyruszył z Choroszczy, by na zaproszenie 
Konsula Generalnego RP w Grodnie koncertować 
w tymże mieście. Opiekę organizacyjną nad grupą 
sprawował dyrektor Centrum Przemysław Waczyński. 
Republika Białoruś serdecznie i ciepło przyjęła 
młodych muzyków, co przełożyło się na dużą liczbę 
słuchaczy w czasie koncertów.
Pierwszy odbył się w sobotni wieczór w kościele 
ojców redemptorystów w parafii pw. Najświętszego 
Odkupiciela na grodzieńskiej Dziewiatówce. 
W pięknej, modernistycznej świątyni po mszy św. 
połączonej w uroczystościami odpustowymi Obrazu 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Rytmy Czasu” wyśpiewały piękny koncert pieśni 
religijnych. Pełna pozytywnych emocji reakcja publiczności rosnąca przez cały koncert 
aż do owacji na stojąco utwierdziła zespół w zadowoleniu z ciężkiej muzycznej pracy.
W niedzielę dalsze możliwości rozwoju młodzież uzyskała podczas zajęć Klasy 
Mistrzów, jakie grodzieńska filharmonia zorganizowała na dziedzińcu Nowego Zamku. 
Jazzowy śpiew, muzykowanie i otwartość na improwizację były tematem zajęć 
prowadzonych przez Johnny Rodgers Band. Na zakończenie lekcji w plenerze Rytmy 
Czasy zaśpiewały dla nowojorskiego słynnego jazzbandu Johnny'ego Rodgersa. Lider 
grupy i pozostali muzycy byli pod wrażeniem umiejętności wokalnych i scenicznych 

kierowanego przez Jerzego Tomzika zespołu. Dodajmy, że 
śpiew Beaty Polak „Cheek to cheek” a'capella podbił serca 
słuchaczy. Formacje wymieniły płyty, gratulacje i życzenia, a 
przebojowa choroszczańska grupa otrzymała autograf 
Johnny'ego Rodgersa.
Było to znakomite preludium przed koncertem na Grodno 
Jazz Festiwalu zorganizowanym przez Grodzieńską 
Obwodową Filharmonię. Przed blisko tysiącosobową 
publicznością zgromadzoną na dziedzińcu Zamku Nowego 
w Grodnie młode choroszczanki i choroszczanie wystąpili 
bez tremy, odważnie i z pełnym zgraniem. Muzyczne 
harmonie, troska o melodię i rytmy, piękne barwy głosów, 
znakomita emisja i zaangażowanie stworzyły na gro-
dzieńskiej scenie prawdziwą ucztę dla melomanów obficie 
nagradzających Rytmy Czasu brawami tak za polskie 
rozrywkowe, jak i za angielskie piosenki.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację podróży, a szczególnie dla Konsula RP oraz 
pracownikom Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, który 
otoczył naszą grupę troskliwą opieką.
Gratulujemy całemu Zespołowi pod znakomitym 
kierownictwem Jerzego Tomzika pięknych koncertów 
i umiejętności zdobywania serc publiczności! Życzymy 
wielu kolejnych muzycznych osiągnięć i nowych płyt!
Bogata fotorelacja na stronie.kultura.choroszcz.pl.

Wojciech Jan Cymbalisty

Rytmy Czasu – znakomite tournée grodzieńskie



Po raz kolejny, podsumowując rok szkolny, chcemy pochwalić się 
osiągnięciami plastycznymi dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
w Łyskach, będącego filia Przedszkola Samorządowego im. Jana 
Pawła II w Choroszczy. W tym roku grupa ta liczyła 20 dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkolaki te bardzo chętnie rysują, a prace biorą udział 
w konkursach gminnych, regionalnych i ogólnopolskich. Chcemy 
przede wszystkim pochwalić się laurami pochodzącymi z daleka, 
czyli: Krakowa, Warszawy, Katowic, Gdańska, Wrocławia, 
Poznania, Gorzowa Wlkp., Nowego Sącza, Łańcuta, Rzeszowa, 
Tarnowa. W sumie w tym roku szkolnym otrzymały 33 nagrody 
i wyróżnienia ogólnopolskie.
I tak zaczynając od najmłodszych przedstawiamy osiągnięcia 
kolejnych dzieci:
3-letnia Gabrysia Seweryn zdobyła I m. w konkursie „Kwiaty dla 
mamy i taty” , I m. - „Moja mama jest piękna jak wiosna”, I m. - 
„Moja rodzina zdrowo i wesoło spędza czas” , II m. w konkursie 
„Bezpieczny przedszkolak” , a III m. za pracę „Mój własny anioł”.
4-letnia Amelka Dłutek zdobyła dwukrotnie I m. za prace: 
„Królowa Różańca Świętego” , „Wiosenne origami” , oraz II m. w 
konkursie „Europejski Dzień bez samochodu” , III m. „Bezpieczny 
przedszkolak" , oraz wyróżnienie za ilustracje do piosenki „Puszek 
Okruszek”.
Również 4-letnia Amelka Woronowicz otrzymała ogólnopolskie 
laury w konkursach: I m. „Przyroda jesienią”, III m. „Smok 
wawelski”, „Kwiaty dla mamy i taty”.
5-letnia Oliwka Bartnikiewicz jest zdobywczynią dwóch I m. 
w konkursach: „Przedszkolaku nos odblaski”, „Najpiękniejsza 
kartka bożonarodzeniowa”, pięciokrotnie zdobyła II m. za prace: 
„Kartka świąteczna” , „Jak być zdrowym i wesołym” , „Śniegowe 
gwiazdeczki” , „Wielkanoc tuż tuż” , „Niezwykły bohater” , oraz 
wyróżnienie w konkursie „W czarodziejskim świecie D. Gellner” .
Następna dziewczynka 5-letnia Laura Dąbrowska otrzymała I m. za 
prace: „Przyroda nauczy cię jak żyć” , III m. „Moj przyjaciel i ja” 
i wyróżnienie w konkursie „Moja rodzina”.
Również 5-letni Mateusz Szumowski otrzymał dwukrotnie I m. za 
prace: „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, „Bohaterowie 
utworów J. Ch. Andersena”, oraz dwukrotnie wyróżnienia 
za „Moje wymarzone wakacje” , oraz „Zwykły bohater” - konkurs 
pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Szymon Wacewicz - też 5-latek zdobył I m. w konkursie 
„Bezpieczny przedszkolak”, i III m. za „Przedszkolaki dbają 
o przyrodę”.
Najstarszy, bo 6- letni Michał Romanowicz zdobył III m. za 
„Jesienny spacer z mama i tata”, oraz trzykrotnie wyróżnienia 
w konkursach: „Kartka bożonarodzeniowa” , „Wkrótce 
Wielkanoc”, „Św. Urszula Ledóchowska i dzieci”.
Oprócz tego Michał brał udział w Powiatowym konkursie 
Matematycznym „Kangurek” , gdzie zdobył wyróżnienie.
Nasze dzieci także występowały w Powiatowym Przeglądzie 
Teatrów, jako najmłodsi uczestnicy i również otrzymały 
wyróżnienie. Mamy nadzieje, że przyszły rok będzie obfitował 
w laury w dalszym ciągu.

Ewa Konarska
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Chcesz się dowiedzieć ile kosztowało Twoje leczenie? Nie jesteś 
pewien czy przysługuje Ci prawo do świadczeń? Teraz możesz to 
sprawdzić bez wychodzenia z domu.

Czym jest Z I P?  Zintegrowany Informator Pacjenta to 
ogólnopolska platforma internetowa, dzięki której m.in. możesz:

- dowiedzieć się czy posiadasz uprawnienia do świadczeń 
finansowanych przez NFZ;

- sprawdzić jakie miałeś wykonane badania i zabiegi 
sfinansowane przez NFZ oraz jaki był ich koszt;

- sprawdzić daty wizyt w poradniach (POZ i 
specjalistycznych) i szpitalach;

- dowiedzieć się jaki był koszt refundacji leków wydanych 
na receptę czy zaopatrzenia ortopedycznego;

- wyszukać szpitale i poradnie, które maja zawarty kontrakt 
z Funduszem, a nawet sprawdzić kolejki oczekujących 
na niektóre zabiegi.

Serwis podzielony jest na 4 zakładki tematyczne, dzięki którym 
bez problemu uzyskasz dostęp do wspomnianych informacji, 
zawartych na Twoim indywidualnym koncie. 
Jak uzyskać dostęp do tych danych? Wystarczy zgłosić się do 
wojewódzkiego oddziału NFZ, wypełnić wniosek, potwierdzić 
swoją tożsamość dowodem osobistym, a uprawniony pracownik 
udostępni Ci zabezpieczony login i hasło. Na tej podstawie można 
zarejestrować się w ZIP-ie. 
Wniosek możesz również uzupełnić on-line na zip.nfz.gov.pl. 
Od 1 lipca dopuszczalne jest również, by dane dostępowe odebrał 
wskazany przez Ciebie pisemnie pełnomocnik. W takim wypadku 
niezbędna będzie procedura weryfikacji tożsamości i udzielonego 
pełnomocnictwa.

Zgłoś się do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i uzyskaj 
dostęp do swojej historii leczenia:
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok, tel. 85 745 95 00

Lub…przyjdź na Jarmark Dominikański, zgłoś się do stoiska NFZ i 
dokonaj rejestracji tu, w Choroszczy! 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej sposobności!
Więcej informacji nt. serwisu znajdziesz na stronie internetowej: 
www. zip.nfz.gov.pl. Zapraszamy!

NSz

Z początkiem lata na terenie powiatu białostockiego zaczęły się 
pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. O występowaniu tej 
rośliny na terenie Choroszczy, dowiadujemy się także od naszych 
mieszkańców. Barszcz Sosnowskiego jest silnie toksyczną oraz 
alergizującą rośliną. Wydziela parzącą substancję, która może 
powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego przykre 
działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej 
temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Barszczu nie 
wolno usuwać bez specjalnych zabezpieczeń.

Wysoka temperatura oraz duże 
nasłonecznienie uwalniają 
toksyczne związki barszczu 
Sosnowskiego w postaci lotnej. 
Związki te, oprócz poparzeń 
skórnych, mogą powodować 
obrażenia dróg oddechowych, 
a także wymioty. 
W szczególnych przypadkach 
mogą prowadzić nawet do 
uszkodzenia wzroku. Ostatnio 
w Polsce, wskutek kontaktu 
z rośliną zmarła jedna osoba. 
Zmian powodowanych bar-
szczem Sosnowskiego nie 
należy więc lekceważyć. Mimo, 
że  poparzenia  barszczem 
często są mylone z poparzeniami pokrzywy.
Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest wyrywanie rośliny, ale 
UWAGA: koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach!
Innym sposobem jest chemiczne zwalczanie barszczu poprzez 
stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL. Opryski powinno 
prowadzić się od maja do później jesieni – przez cały okres rozwoju 
rośliny.
Uwaga! Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków 
ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci. 

UM, źródło: www.ekologiczny-dom.com

Barszcz Sosnowskiego 
groźny i w Choroszczy

fot. Wikipedia

Zdobywcy laurów

W dniu radosnym, słonecznym, piątkowym 26 czerwca 2015r. 
w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy 
pożegnaliśmy kolejny rok szkolny -  2014/2015. Przed nami 
wakacje i czas odpoczynku. Życzymy wszystkim bezpiecznych 
i udanych wakacji.

an. z SP

 Koniec roku szkolnego 

Choroszczańska 
gra miejska

Efektem finalnym projektu edukacyjnego realizowanego pod 
patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej przez uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Choroszczy była gra miejska pt. 
„Imieniny u hetmana - droga przez diabły poplątana”, która 
odbyła się 9.06.2015 r. 

Nad sprawnym oraz bezpiecznym przebiegiem gry czuwały 
opiekunki grupy projektowej Beata Jabłońska i Małgorzata 
Czulewicz. W zabawie wzięli udział uczniowie naszego 
gimnazjum. Zadaniem graczy było wcielenie się w rolę 
podróżników w czasie, czyli gości zaproszonych na imieniny 
hetmana Jana Klemensa Branickiego,  w jego letniej rezydencji,   
w Choroszczy. Miejscowe diabły na czele z podstępnym 
i złośliwym Horodlakiem postanowiły poplątać drogę. Zanim 
goście dotarli na imieniny hetmana odbyli wędrówkę w czasie, 
odwiedzając różne miejsca i poznając postacie i wydarzenia 
z wielowiekowej historii  miasteczka. 
W trakcie podróży w przeszłość gracze spotkali Jakuba 
Lichtensztajna i Wacława Terajewicza – burmistrzów Choroszczy 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, dominikanów 
rezydujących w miasteczku od XVI do XIX wieku, Chrystiana 
Augusta Moesa założyciela fabryki włókienniczej oraz 
zamieszkujących miasteczko Żydów, Niemców, katolików 
i prawosławnych. 

W pałacyku na graczy czekał hetman Jan Klemens Branicki z żoną 
Izabellą, wszak to jego imieniny były powodem całego 
zamieszania. Na każdej stacji uczestnicy wykonywali określone 
zadania, poznając przy tym historię miasta, jego zabytki. 
W trakcie gry uczniowie rozwiązywali test, który był sprawdzany 
przez nauczycieli w starej szkole. 
Nie zabrakło też zadań, w których gracze musieli wykazać się 
sprawnością fizyczną oraz sprytem m.in. biegi i strzały na bramkę 
na Orliku, poszukiwanie butelki z historią Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Szczególną frajdę sprawiło uczestnikom udzielanie 
pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku wybuchu II wojny  
światowej. 
Nasza gra wzbudziła zainteresowanie również wśród turystów 
z Niemiec odwiedzających Choroszcz, niektórzy z nich wcielili się 
w rolę hetmana i zrobili sobie zdjęcie z naszą hetmanową. 
Udało nam się spędzić czas na miłej i pouczającej zabawie, przy 
której dopisała nam pogoda, mimo obaw, że również w tej 
kwestii Horodlak sprawi nam psikusa. 

Udział w projekcie nauczył nas współpracy w zespole, pokazał, że 
możemy samodzielnie podejmować decyzje, zgłaszać swoje 
pomysły. Była to okazja do dobrej zabawy, która przyniosła nam 
konkretną wiedzę na temat naszego miasta, ale przede 
wszystkim mieliśmy okazję stworzyć samodzielnie projekt dla 
uczniów naszej szkoły, który został zrealizowany w przestrzeni 
miejskiej przy pomocy instytucji publicznych. 
W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z Centrum Kultury 
i  Sportu w Choroszczy,  Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy oraz parafiami katolicką i prawosławną. Mogliśmy 
dzięki temu skorzystać z ich gościnności i ulokować tam stacje na 
trasie gry. Szczególnie ważnym miejscem było Muzeum Wnętrz, 
w którym odbył się finał naszej zabawy, czyli imieniny hetmana 
Jana Klemensa Branickiego. 
Wsparcia udzieliła nam również dyrekcja naszej szkoły - Zespołu 
Szkół w Choroszczy - oraz nasi rodzice, którzy pomogli 
przygotować potrzebne stroje bądź rekwizyty. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji przedsięwzięcia 
oraz udział w naszej zabawie!!! 

Wyniki choroszczańskiej gry miejskiej:
I miejsce – drużyna z klasy III E  Klara Kardasz, Kornelia 
Lenczewska, Kamil Uss
II miejsce - drużyny z klas: II B Błażej Szumkowski, Filip 
Roszkowski, Mateusz Zagórski
II D Gabriela Dzieniszewska, Krystian Kosakowski, Patryk  
Marcińczyk
III miejsce – drużyna z klasy III A Marcin Piszczatowski, Paweł 
Mielech, Jędrzej Gabrian
Gratulujemy !!!

Organizatorzy choroszczańskiej gry miejskiej:
Weronika Rytwińska, Martyna Kraszewska, Karolina Ziembicka, 
Julia Worobiej, Patrycja Ostapowicz, Gabriela Krysztopik, 
Martyna Musiewicz, Patrycja Czajkowska, Karolina Jeromin, 
Jakub Krysiewicz, Michał Kozłowski, Karol Sadowski, Mateusz 
Okruszko, Karol Łapiński, Dominika Ramotowska, Jakub 
Malinowski, Justyna Mielech, Paulina Aneszko, Karolina 
Waszczuk, Zuzanna Siemieniuk, Gabriela Jurgielaniec, Jakub 
Osiepski i Patrycja Lenczewska.

Dziękujemy za kreatywną i rzetelną pracę!!! 
Gratulujemy sukcesu!!!

Beata Jabłońska i Małgorzata Czulewicz
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Mnóstwo atrakcji mieszkańcom Choroszczy zaserwowali 
organizatorzy XXXIV Dni Choroszczy. Poniżej skrót relacji:

17 czerwca
W Zespole Szkół w Choroszczy odbył się IV Turniej Wiedzy 
Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna – Choroszcz i okolice”.  
Tegoroczny turniej odbył się pod honorowym patronatem  
burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Najlepiej swoją 
„małą Ojczyznę” znają uczniowie z klasy III A: Aleksandra 
Dąbrowska i Marcin Piszczatowski. II miejsce:   II C reprezentowana 
przez Krzysztofa Radłowskiego i Szymona Leszczyńskiego.  III - 
drużyna III b w składzie: Aleksandra Krukowska, Katarzyna Smalak.

19 czerwca 
O 19.00 w Muzeum Wnętrz Pałacowych odbyło się uroczyste 
otwarcie XXXIV Dni Choroszczy. Podczas spotkania Burmistrz 
Choroszczy, Robert Wardziński przekazał symboliczny klucz 
historycznym gospodarzom uroczystości: hetmanowi Janowi 
Klemensowi Branickiemu oraz Izabeli Branickiej. Na uroczystym 

otwarciu gościliśmy delegację Ukrainy z pełnomocnikiem 
prezydenta Lubą Matwiejewą oraz z burmistrzem Horochowa 
Wiktorem Godykiem. Inaugurację uświetnił występ Chóru 
Kameralnego, obchodzącego w tym roku 5-lecie, a także mogliśmy 
posłuchać zespołu wokalnego CANTAMEN. Podczas uroczystego 
otwarcia poznaliśmy laureatów I Choroskiego Biennale 
Prozatorskiego, którymi zostali: Pani Stanisława Kraszewska-
Ordziejewska [godło Krasz 29] za tekst „Oczami dziecka…”, oraz Pan 
Leonard Jaworski [godło: zakręt rzeki] za tekst „Szczęśliwa 
awantura”. Jury przyznało Grand Prix Stowarzyszeniu Pamięć i 
Tożsamość Skała za ogromną pracę na rzecz dokumentacji XX-
wiecznej historii Choroszczy i okolic, za wielką pracę pozyty-
wistyczną, za zebranie i spisanie dziesiątków wywiadów ze 
świadkami historii .

20 czerwca 
Sobota była kolejnym dniem zmagań sportowych. W tym dniu 
rywalizowano w siatkówce plażowej, wędkarstwie i piłce nożnej. 
Oprócz sportu odbyło się też wyjątkowe, bo pierwsze w tradycji 
imprez organizowanych w naszej gminie – spotkanie kobiet. 
O 16.00 Klub Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy świętował 
swoje 18. urodziny. Podczas uroczystości, burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński odznaczył zasłużonych dawców krwi. Wręczono 
także nowe legitymacje członkowskie.

21 czerwca 
O 13.15, po raz 1. na Błoniach Jana Pawła II był Jarmark 
Świętojański. 8 lokalnych firm mogło zaprezentować swoje 
produkty, walory i atrakcje. XXXIV Dni Chroszczy zakończyły się 
o 19.00 koncertem Kapeli Wileńskiej. Nie brakło atrakcyjnej 
nagrody  tabletu ufundowanego przez firmę KOBA, który wygrała  
mieszkanka Choroszczy. W czasie koncertu klucze do miasta 
wróciły w ręce włodarza Choroszczy, Roberta Wardzińskiego.          

red.

XXXIV Dni Choroszczy za nami

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
zaprasza dzieci i nie tylko na cykl spektakli:

8 sierpnia (sobota) o godz. 11:00

3 x Królewna 3 x Smok
Aktorzy opowiadają trzy historie o królewnach. Choć wszystkie 
bajki zaczynają się tak samo, to w zależności od charakteru 
królewny, Złośnicy, Beksy lub Roztropnej dalszy ciąg jest zupełnie 
inny. Dzieci uczą się, że w różnych sytuacjach życia mogą 
zachować się dobrze lub źle, a najlepszym orężem w walce z 
bajkowym smokiem, jak i  codziennymi strachami, jest uśmiech i 
rozwaga,a nie płacz i złość. Różnorodne formy lalek: kukły, maski, 
lalka trikowa. Muzyka: Grażyna Kozłowska.

22 sierpnia (sobota) o godz.11:00 

Opowieści Starego Kredensu
Profesor Hilary Szczebrzeszyński wraz z roztargnioną asystentką 
panią Anią opowiada legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę o 
Grzecznym Rycerzu. Lalki stworzone z kuchennych przedmiotów, 
mieszkające w starym kredensie, nie mogą doczekać się wejścia 
na scenę. W trakcie spektaklu dzieci składają rycerskie 
ślubowanie przez co powiększa się Zakon Rycerzy Grzeczności.  

15 września (wtorek) o godz. 17:00
 

Piotruś i Wilk
Spektakl w galerii M-GCKiS na parterze zaprezentuje Białostocki 
Teatr lalek. „Piotruś i wilk” to bajka muzyczna, którą Sergiusz 
Prokofiew napisał zarówno w wersji literackiej, jak i muzycznej. 
Spektakl wprawdzie skierowany jest do najmłodszych widzów, ale 
ich rodzice też nie będą się nudzić. Za sprawą scenografii i muzyki 
będą mogli powrócić do lat dzieciństwa, a z bajki wyciągnąć 
morał. - Każdy z nas ma swojego wilka, z którym musi się 
zmierzyć- mówi reżyserka - „Piotruś i wilk” to bardzo mądra bajka.

15 września (wtorek) o godz. 17:00

Warsztaty teatralno-plastyczne
O godzinie 17:45, po spektaklu widzowie będą mogli wziąć udział 
w ciekawych warsztatach teatralno-plastycznych przygoto-
wanych przez Białostocki Teatr Lalek kończących akcję.

Więcej informacji o akcji „Lato z Teatrem” i spektaklach na stornie 
internetowej M-GCKiS:  oraz po www.kultura.choroszcz.pl
numerem telefonu: 85 719 14 31.

Bilety na sierpniowe spektakle 

w cenie 5 zł/os.
są do nabycia w Centrum od pon. do pt. w godz. 8-16 
oraz od godz. 10:00 bezpośrednio przed spektaklem

Czy Choroszcz jest kobietą? Jeśli któraś z Pań zadawała sobie 
kiedyś takie pytanie, to na pewno może odpowiedzieć „tak”, 
tym bardziej, jeśli uczestniczyła w spotkaniu „Kobiety Mówią... 
z głębi duszy i ciała”. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 20 czerwca 2015 r.

Pierwsze, innowacyjne, różnorodne, przyjemne, głębokie i 
mądre – to określenia, które padły z ust mieszkanek Choroszczy i 
okolic, które uczestniczyły w spotkaniu. A było ich ponad sto!
Zaczęło się od pomysłu Katarzyny Wardzińskiej, która niegdyś 
współorganizowała podobne inicjatywy w Białymstoku. Widząc 
potencjał organizacyjny w Choroszczy, postanowiła przenieść 
ideę spotkania kobiet na lokalny grunt. I tak od kwietnia, niemal 
co wtorek spotykała się grupa zaangażowanych w projekt kobiet, 
działających w różnych obszarach aktywności społecznej (m.in. 
sztuki, edukacji, terapii, kultury, aktywizacji międzypokole-
niowej), wymieniając się doświadczeniem, pomysłami i ubierając 
swoje wizje w realne działania.
„Efekt przeszedł  nasze oczekiwania. Mimo, iż byłyśmy pełne 
nadziei na powodzenie, nie sądziłyśmy, że będzie aż tak dobrze” – 
podsumowała jedna z organizatorek.
Spotkanie „Kobiety Mówią...”, otworzyła inicjatorka wydarzenia 
Katarzyna Wardzińska, a poprowadziła je Urszula Glińska 
z Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Program spotkania składał się 
z dwóch części: „Zdrowie i uroda„ oraz „Myśli i uczucia”. Najpierw 
Panie mogły wysłuchać prelekcji o zdrowym odżywianiu, o czym 
opowiadał dietetyk z firmy Ekostyl – Tomasz Remus. Pan Tomasz 
obalił stereotypy od lat pokutujące w naszej świadomości 
i „pozwolił” nam jeść to, co wydawało się do tej pory zakazane: 
tłuszcze, jajka itp. Według najnowszych badań bowiem, jajka 
wcale nie wpływają na podwyższenie cholesterolu w organizmie 
oraz warto pić mleko nieodtłuszczone. Produkty takie – te 
prawdziwe, znane z dawnych lat, mają bowiem wiele cennych 
właściwości np. wapń, których brakuje wszystkim potrawom 
„light”. Dla nas kobiet, dbających o profilaktykę osteoporozy to 
niezwykle cenne informacje. Dla zdrowia warto więc powrócić do 
tradycji. 
Uczestniczki spotkania mogły także spróbować koktajli 
przyrządzanych na miejscu przez Sylwię Małachowską. 
Próbowałyśmy więc napojów ze świeżej pokrzywy, z dodatkiem 
nasion chia, ze szpinaku w połączeniu z bananami i wielu, wielu 
innych. Pani Sylwia prezentowała też zdrowotne właściwości 
nietypowych dodatków, np. zielonego jęczmienia czy nasion 
konopi – ale oczywiście tych dozwolonych, mających zbawienny 
wpływ na nasz organizm.
Po degustacji przyszła pora na porady dotyczące makijażu. Pani 
Emilia Jaskólska wraz ze swoją modelką – Beatą zaprezentowała 
jak wykonuje się dzienny makijaż oraz opowiedziała o pielęgnacji 
twarzy. Wszystko to uczestniczki mogły oglądać na bieżąco, w 
zbliżeniu na dużym ekranie, dzięki video-relacji na żywo.
Zanim nastąpiła kolejna część spotkania, podczas przerwy 
kawowej królowały wypieki wykonane przez seniorki z Koła 
Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy, świeże truskawki od 
Państwa Zagórskich z firmy Vita Smak oraz w 100% naturalne soki 
„Podlaski Sad”. Przerwa kawowa to był także czas na odwiedzenie 
licznych stoisk i nabycie ręcznie wykonanej biżuterii pani Anny 
Dzienis lub bibelotów tworzonych przez „Kumoszki” z Porostów. 
Mogłyśmy także sprawdzić skład naszego ciała i zasięgnąć w tej 
kwestii porad dietetyka, uzyskać informacje na temat finansów, a 
także zapoznać się z nową książką autorstwa Małgorzaty Kadysz 
pt. „Mężczyzna prosty w obsłudze, czyli kobieta szczęśliwa  
w związku”. Przez cały czas trwania imprezy można było obejrzeć 
obrazy przedstawiające kobiety namalowane przez Darię 
Ostrowską, Monikę Tekielska-Chmielewską oraz Urszulę 
Wróblewską. Furorę wśród Pań robiły też zabawne pamiątkowe 
zdjęcia w foto-budce. 
W zgodzie z piramidą Maslowa, nakarmione fizycznie, 
przeszłyśmy do drugiej części spotkania, podczas której 
mogłyśmy skontaktować się wyższymi potrzebami psycho-
logicznymi.. „Myśli i uczucia” rozpoczęła psychoterapeutka 
Ewelina Świrydziuk,  zwracając uwagę w jak pięknej 
wielopokoleniowej wspólnocie kobiet właśnie się znalazłyśmy. 
Zapraszając do wizualizacji, wprowadziła nas w spotkanie 
z „życzliwą kobietą”, która tkwi w każdej z nas. Opowiadała 
o miłości, wspólnocie, dbaniu o siebie, o naszej wewnętrznej sile, 
do czego niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy 
ciałem – umysłem – duchem – emocjami. Ewelina podkreślała, że 
niewątpliwą siłą kobiet jest to, że potrafią ze sobą rozmawiać, 
mają mnóstwo empatii i są dla siebie bardzo potrzebne. 
Jednak są tematy, na które kobiety z reguły milczą. Tę barierę 
przełamała Monika Tekielska-Chmielewska, opowiadając – 
osobiście oraz w formie instalacji artystycznej, zbudowanej 
z gromadzonych przez rok własnych rysunków, prac malarskich, 
drobnych wierszy i grafik – intymną historię relacji ze swoim 
dzieckiem, które przyjęła z miłością na świat i pożegnała oraz 
historię ogromnego wsparcia, jakie otrzymała od różnych kobiet. 
Dostała ten dar, ponieważ miała odwagę rozmawiać. Wyjątkowa 
wypowiedź Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej nadała niezwykłą 
wagę macierzyństwu na etapie prenatalnym, była też 

wyjątkowym dialogiem ze swoimi uczuciami po stracie dziecka, 
próbą zrozumienia tego co się stało, poszukiwaniem równowagi 
emocjonalnej, a także oczyszczeniem… Dla nas wszystkich była to 
bardzo poruszająca, artystyczna, a dla autorki – terapeutyczna 
historia miłości i pożegnania. Monika otrzymała gromkie brawa 
uznania za odwagę i wzruszenie, jakie w nas wzbudziła. Otrzymała 
też moc osobistych podziękowań od kobiet, które doświadczyły 
podobnych strat.
Drugą część spotkania zamknęła Małgorzata Kadysz. 
Entuzjastycznie, często w sposób żartobliwy i z przymrużeniem 
oka, wytykała nam – kobietom pewne złe nawyki, jakie 
przejawiamy w relacjach z mężczyznami. Kontrowersyjny tytuł jej 
książki – „Mężczyzna prosty w obsłudze” nabrał właściwego 
znaczenia, kiedy zrozumiałyśmy, że to nie mężczyzna, a kobieta 
właśnie jest punktowana za brak szacunku do samej siebie 
i partnera, co nie rzadko, jak wiadomo, rodzi konflikty. Małgorzata 
na koniec spotkania zacytowała wypowiedź swojej  przyjaciółki, 
która zanim zmarła na raka, już bardzo schorowana, spełniając 
swoje skryte marzenia, odeszła ze słowami: „Przestańcie 
przejmować się pierdołami, bo to, o co się kłócimy, to zawsze są 
pierdoły”. Dosadnie, ale celnie podsumowała to, z czym 
„borykamy” się z naszymi rodzinami czy partnerami każdego dnia.
Spotkanie „Kobiety mówią…” zamknęło się wręczaniem 
atrakcyjnych nagród oraz pamiątkowych bawełnianych toreb 
z logiem „Kobiety Mówią”. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyły 
naszym Paniom. 
Warto dodać, iż mężczyzna obecny wśród nas, służący pomocą 
techniczną, na pytanie: co powiedziałbyś panom, którzy nie byli 
na naszym spotkaniu, a mówią o nim „sabat czarownic na górze”? 
„– Oj, nie wiedzą co mówią. Trzeba było tam być, aby poczuć ten 
pozytywny klimat. Szczególnie wartościowe było to, że nie 
spotkałyście się na ploty i bierne odsłuchanie wykładów, a 
aktywnie zajęłyście się sobą i poszukiwaniem odpowiedzi jak 
tworzyć dobre relacje z rodziną i z nami-facetami”. 
„Kobiety Mówią” zorganizowałyśmy po raz pierwszy, ale chyba nie 
ostatni. Bo, co prawda, wymagało ono poświęcenia mnóstwa 

czasu przed,  a le  warto było.  Mamy nadzieję,  że  tak 
wielowymiarowe spotkanie będzie w nas i naszych Paniach 
rezonowało bardzo długo. 
Chętnie odpowiemy na potrzebę organizacji za rok następnego 
choroszczańskiego kongresu kobiet –  „Kobiety mówią...”, ale tym 
razem po wielokropku dodamy nowy podtytuł. Jaki? Może Wy nam 
podpowiecie? Niemniej jednak już dziś serdecznie na nie 
zapraszamy. Czerpiąc z energii, którą nam dałyście, planujemy nie 
poprzestać na dorocznych spotkaniach, a pielęgnować wartości, 
o których mówiłyśmy 20 czerwca poprzez działania warsztatowe w 
ciągu roku. 
Zachęcamy do śledzenia funpagea Spotkanie „Kobiety Mówią…” 
na Facebooku, oraz strony kultura.choroszcz.pl. O kolejnych 
przedsięwzięciach z pewnością będziemy informować również za 
pośrednictwem „Gazety w Choroszczy” i afiszy na tablicach 
ogłoszeń w mieście. Do zobaczenia!
Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym spotkanie „Kobiety 
Mówią…” mogło się odbyć: Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji 
Kultury w Białymstoku, Bankowi PKO BP, oddział w Białymstoku, 
Stacji „Orlen” w Porosłach, firmie „OPMAR”, „Podlaski Sad”, 
Restauracji Dwór Czarneckiego, Parkowi Linowemu Jeroniki, firmie 
„KAJA” Alfred Olszewski, firmie „INSPIRACJE”, UTS Małgorzacie 
Dojlidzkie, Krzysztofowi Zagórskiego, Restauracji Kate&Leopold, 
Leszkowi Rajczukowi. 
Panom: Adamowi Kamieńskiemu, Przemysławowi Waczyńskiemu 
i Olafowi za transmisję online, zdjęcia, filmowanie i muzykę. Marcie 
Struczewskiej z UM w Choroszczy za zdjęcia. Seniorkom z Koła 
Emerytów i Rencistów Nr 15 w Choroszczy oraz wolontariuszkom 
z II LO w B-stoku za nieocenioną pomoc organizacyjną. Urszuli 
Glińskiej z UM za koncertowe prowadzenie spotkania.

Organizatorki:
Katarzyna Wardzińska, Emilia Kosakowska,

Izabela Dąbrowska, Monika Tekielska-Chmielewska,
Daria Ostrowska, Irena Sakowicz, Ewelina Świrydziuk.

oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Lato z teatrem

Kobiety 
powiedziały... 
z głębi duszy i ciała
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Zbliża się Święto Wojska Polskiego. Przypomnijmy sobie losy 
andersowców, w tym naszych rodaków. 18 maja minęła kolejna, 
już 71 rocznica zwycięskiej dla Polaków bitwy  pod Monte 
Cassino. Po przegranej wojnie obronnej 1939 roku był to 
pierwszy wielki sukces polskiego żołnierza formacji lądowych 
nad hitlerowskimi Niemcami. 

W ówczesnej sytuacji geopolitycznej Europy, w większości 
okupowanej lub podporządkowanej przez III Rzeszę była to 
jaskółka zbliżającego się końca niemieckiej hegemonii. Należy 
uświadomić fakt, skąd znaleźli się Polacy w słonecznej Italii. 
Po napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki zmieniła 
się sytuacja i stosunki polsko-sowieckie. 30 lipca 1941 roku  został 
zawarty w Londynie polsko-sowiecki układ, podpisany przez 
generała Władysława Sikorskiego i posła Iwana Majskiego. 
14 sierpnia została podpisana umowa wojskowa, która głosiła, że 
na terenie ZSRS zostanie zorganizowana Armia Polska, stanowiąca 
część składową sił zbrojnych Rzeczypospolitej. 
Dało to szansę wyrwania z sowieckiej niewoli polskich oficerów 
i żołnierzy. Na dowódcę Armii Polskiej został wyznaczony gen. 
bryg. Władysław Anders, zwolniony z więzienia na Łubiance. 
Do 12 września 1939 roku dowodził on Nowogródzką Brygadą 
Kawalerii, następnie grupą kawalerii walcząc z wojskami 
niemieckimi i sowieckimi. Dostał się do niewoli sowieckiej i był 
następnie więziony we Lwowie i Moskwie. 
Armię Polską stanowiły sformowane dywizje (5, 6, 7, 8 9 i 10), 
które stopniowo przesunięto do trzech południowych republik 
ZRSS: Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgizji, a następnie zostały 
ewakuowane na Środkowy Wschód. Po dokonanej reorganizacji 
12 września 1942 r. utworzono Armię Polską na Wschodzie, której 
dowódcą został gen. Wł. Anders a jego zastępcą gen. Józef Zając.
W następnym roku, po dokonanej inspekcji przez Naczelnego 
Wodza z Armii Polskiej na Wschodzie wyłoniono związek 
taktyczny – 2 Korpus Polski – z gen. Andersem na czele. 7 grudnia 
1943 roku zapadła ostateczna decyzja wysłania polskiego 2 
Korpusu do Włoch. Transport wojska z Egiptu do Włoch trwał 
blisko pól roku, do 1 kwietnia 1944 roku. 
Jako pierwsza przybyła 3. Dywizja Strzelców Karpackich pod 
dowództwem gen. bryg. Bronisława Ducha. Następnie przybyły: 
5. Kresowa Dywizja Piechoty (dowódca gen. bryg. Nikodem Sulik), 
2. Brygada Pancerna (dowódca gen. bryg. Bronisław Rakowski), 2. 
Armijna Grupa Artylerii (dowódca płk dr Ludwik Ząbkowski), 3 
pułki rozpoznawcze, jednostki łączności, saperów i kwater-
mistrzowskie. Łącznie siły 2 Korpusu liczyły 47 tys. żołnierzy.
Dowódcą wszystkich sił  niemieckich na froncie włoskim był  
feldmarszałek  Albert Kesselring. W najwęższym miejscu 
Półwyspu Apenińskiego Niemcy zbudowali Linię Gustawa,  która 
miała zatrzymać aliantów w drodze na Rzym. Alianci trzykrotnie 
(w styczniu, lutym i marcu), ale bez powodzenia, atakowali Monte 
Cassino. W tej sytuacji 24 marca generał Anders otrzymał od 
dowódcy 8. Armii propozycję przełamania przez 2 Korpus 
niemieckich pozycji w masywie Monte Cassino, a następnie zająć 
Piedimonte. Było to w zasadzie ultimatum, gdyż na podjęcie 
decyzji polski generał miał 10 minut do namysłu. 
Te dramatyczne rozważania generała Andersa tak zapamiętał szef 
sztabu 2 Korpusu płk dypl. Kazimierz Wiśniowski: „Monte Cassino 
to twierdza, o którą walczyło wiele narodów, to twierdza znana na 
cały świat. Jeśli odmówię, to korpus będzie użyty w dolinie rzeki 

Liri, gdzie natarcie przyniesie również ciężkie straty, lecz 
rozrzucone na dłuższy okres czasu.(...) Jeśli zdobędziemy Monte 
Cassino, a zdobyć je musimy, wysuniemy sprawę polską – 
obecnie tak tłamszoną – na czoło zagadnień świata i damy 
rządowi polskiemu nowy atut w obronie naszych praw. ...”. 
Czwarta bitwa o Monte Cassino (operacja „Diadem”) rozpoczęła 
się 11 maja o godz. 23. Pierwszy szturm Polaków został odparty 
przez żołnierzy niemieckich, zaciekle broniących klasztoru 
benedyktynów. Kompleks wzgórz Monte Cassino stanowił 
strategiczną dla Niemców linię obrony. 15 maja gen. Anders 
otrzymał ze sztabu 8. Armii rozkaz nakazujący wykonanie 
drugiego szturmu 17 maja o godz. 7. 
Celami 5. KDP były wzgórza Widmo, San Angelo i 575 oraz Massa 
Albanetta.  Natomiast 3 DSK miała zdobyć wzgórza 593, 569, 476 
i stworzyć silna obronę przed ostatecznym szturmem na klasztor. 
Broniły go elitarne oddziały niemieckiej 1. Dywizji Spado-
chronowej, które wycofały się z Monte Cassino na następną linię 
obrony. Zaplanowane przez Polaków cele zostały po krwawych, 
morderczych bojach osiągnięte rankiem 18 maja. 
Kiedy osłabł niemiecki opór 12. Pułk Ułanów Podolskich 
otrzymał rozkaz wysłania na klasztorne wzgórze grupy 
szturmowej. Około godziny 9.30 do opuszczonych przez 
Niemców ruin klasztoru wkroczył patrol ppor. Gurbiela, który 
zawiesił proporczyk pułkowy na murach klasztoru. Natomiast o 
godz. 10.30 załopotała tam biało-czerwona chorągiew. 
Plutonowy Emil Czech z 3. Batalionu Saperów odegrał po raz 
pierwszy hejnał mariacki w ruinach zdobytego klasztoru. Cały 
masyw Monte Cassino w rękach polskich znalazł się rankiem 19 
maja. W ten sposób polskie zwycięstwo pozwoliło XII I 
Korpusowi wejście w dolinę rzeki Liri bez obawy, że jego 
północne skrzydło będzie atakowane lub ostrzeliwane przez 
Niemców. Linia Gustawa została przełamana. 23 maja 
rozpoczęło się natarcie 8. Armii na umocnioną linię Hitlera. W 
dwudniowych walkach o Piedimonte wzięli udział Polacy. Była to 
wydzielona z 2 korpusu Grupa Bob. Natomiast górę Monte Cairo 
opanował 15. Pułk Ułanów Poznańskich. 4 czerwca do 
Wiecznego Miasta weszły wojska alianckie – jako pierwsi byli 
żołnierze z amerykańskiej 88. Dywizji Piechoty. 
Bitwa o Monte Cassino, trwająca pół roku, przyniosła straty po 
obu stronach sięgające ponad 200 tysięcy poległych, rannych 
i wziętych do niewoli żołnierzy.  2 Korpus Polski to wielkie 
zwycięstwo okupił znacznymi stratami: 923 poległych, 2931 
rannych i 345 zaginionych, z których do oddziałów powróciło, po 
zakończeniu walk 251. 

Słynna pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino” powstała w nocy 
z 17 na 18 maja 1944 roku, a więc kilka godzin przed zdobyciem 
klasztoru. Autorem słów był Feliks Konarski a muzykę 
skomponował Alfred Schutz. Korespondentem wojennym 2. 
Korpusu od 1943 roku był Melchior Wańkowicz, który podróżował 
po Bliskim Wschodzie i brał udział w kampanii włoskiej. W maju 
1944 roku uczestniczył w bitwie pod Monte Cassino i za tę bitwę 
otrzymał Krzyż Walecznych. 
Trzytomowy reportaż tego korespondenta „Bitwa o Monte 
Cassino” został wydany w latach 1945-1946 w Rzymie i Medio-
lanie przez Wydawnictwo Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego. 
Książka ta składa się z  wielu interesujących scenek, popartych 
własną obserwacją tego korespondenta.  Jej wartość podnosi fakt, 
że została napisana na podstawie relacji żołnierzy z różnych 
oddziałów, bez względu na stopień wojskowy. 
Wielu żołnierzy 2 Korpusu pochodziło z naszego regionu, 
dawnego województwa białostockiego. Wśród nich byli również 
mieszkańcy Białegostoku, Supraśla, Choroszczy i okolic. Byli to 
między innymi: Henryk Bakunowski, Bolesław Chudzik, 
Wincenty Krupiński, Henryk Raczkowski i Józef Depczyński 
(wszyscy z Choroszczy), Antoni Popko z Kościuk, Wiktor 
Perkowski z Rogówka, Piotr Gogol z Zaczerlan, Antonim 
Łuszyński i Józef Zagórski z Rogowa Majątku.
Już 30 kwietnia 1944 r. zginął na ziemi włoskiej poległ kapral 
Wincenty Krupiński z 4. Pułku Artylerii Lekkiej. W czasie 
pierwszego szturmu Polaków 12 maja 1944 r. poległ pod Monte 
Cassino plutonowy 13 baonu strzelców 5 Kresowej Dywizji 
Piechoty Henryk Bakunowski. Ten rodowity choroszczanin, 
ożeniony z Heleną Kowalko, również z Choroszczy, ukończył 
dwuletnią służbę wojskowa w Grodnie. Jako uczestnik wojny 
obronnej dostał się do niewoli sowieckiej. Później był żołnierzem 
wspomnianej słynnej 5 KDP, którą dowodził pochodzący z naszego 
regionu generał Nikodem Sulik. Plutonowy H. Bakunowski został 
pochowany na cmentarzu wojennym Monte Cassino, kwatera nr 
17. 18 maja poległ st. strzelec Jan Stypułkowski z 14 Batalionu 
Strzelców, rodem z Babina. 
Po walkach o Monte Cassino  drogę nr 6, prowadzącą na Rzym 
blokowała nienaruszona Linia Hitlera. Aby tego dokonać należało 
zdobyć miasteczko Piedimonte, leżące u podnóża Monte Cairo. 
O tych walkach z udziałem kaprala Antoniego Popko z kompanii 
ochrony sztabu gen. Władysława Andersa barwnie pisał Melchior 
Wańkowicz. Scenę z walk pod Piedimonte 24 maja 1944 tak 
relacjonuje: „Pada zabity strzelec Lechowski, kapralowi Popko 
pocisk szpandała przebija hełm, żłobi lekko rysę na czaszce 
i wychodzi przez drugą dziurę. - Panie poruczniku - mówi 
oszołomiony i zdezorientowany Popko - melduję, że zdaje mi się, że 
jestem zabity. - Poczekaj, poczekaj - mówi z troską ppor. 
Mazurkiewicz, opatrując sobie draśniętą kulą szpandała rękę - 
sprawdź dobrze. Popko sprawdził, bardzo się ucieszył; nie na długo 
– został ponownie ranny w bok”. Jego przestrzelony hełm  jest 
w zbiorach znanego regionalisty i kolekcjonera Jana Adamskiego. 
W 2014 roku ukazał się album Droga na Monte Cassino 1941-1944 
w fotografii Ignacego Jaworowskiego. Jest to wydawnictwo 
Collegium Suprasliense i Instytutu Pamięci Narodowej w opraco-
waniu Mariusza Zemło. Ignacy Jaworowski  urodził się w Supraślu 
15 czerwca 1898 roku, a jego rodowe korzenie sięgają szlachec-
kiego zaścianka Jaworówka. Był on żołnierzem 5 Kresowej Dywizji 
Piechoty i fotografem dywizyjnym. 
Monumentalnym pomnikiem bitwy o Monte Cassino jest 
położony u stóp klasztoru polski cmentarz wojskowy. 12 maja 
1970 roku zmarł w Londynie generał Władysław Anders, 
legendarny dowódca 2 Korpusu. Zgodnie ze swą wolą został  
pochowany wśród swoich żołnierzy. Na miejscu ich wiecznego 
spoczynku wyryto napis: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy 
polegli wierni w jej służbie”. Oddali oni z honorem ducha Bogu, 
serca Polsce a ciało ziemi włoskiej. Ten cmentarz jest licznie 
odwiedzany przez  turystów i pielgrzymów z całej Polski, w tym 
przez mieszkańców Choroszczy i okolic.

Józef Waczyński
Fot. ze szlaku andersowca Wiktora Perkowskiego 

ze zbiorów Wojciecha Jana Cymbalistego

Przechodniu powiedz Polsce... - generał Anders i jego żołnierze

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, 
Urząd Miejski, Parafia Rzymskokatolicka 

w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury i Sportu zapraszają w Święto Wojska 

Polskiego i 95. rocznicy Cudu nad Wisłą 
15 VIII 2015

na patriotyczną Mszę Świętą 
w choroszczańskim kościele 

(początek o 18:00) 

oraz na spotkanie patriotyczno-religijne, 
w Miejscu Pamięci Narodowej „Szubienica” 

przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy 
o godz. 19:00. 

Zbiórka zainteresowanych zorganizowanym dojazdem 
na miejsce pamięci na Rynku 11 Listopada w Choroszczy 

ok. 18:45 /wyjazd autokarem/.

Będziemy tam wspominać patriotów, którzy 
na choroszczańskiej ziemi w minionych wiekach walczyli 

o wolność Ojczyzny – również naszą wolność, 
jesteśmy zobowiązani wobec nich do wdzięczności, 

a ta jest oznaką szlachetnej duszy. 

Święto Wojska Polskiego
choroszczańskie uroczystości

15.08.2015
18:00 - 19:30

/sobota/
Sympozjum popularnonaukowe 

„Choroszcz w czasie 
I wojny światowej”

25.08.2015 
/wtorek/

19:00 
aula M-GCKiS, ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

Tematyką sympozjum obejmie wydarzenia 
militarne nad Narwią w czasie I wojny 

światowej, źródła archiwalne dotyczące 
regionu oraz wydarzenia wojenne 

w Kruszewie, na  Babiej Górze, w Topilcu, 
Pajewie oraz w Choroszczy 

i w miejscowościach choroskiej parafii 
katolickiej w latach 1914-1919.

Na wydarzenia zapraszają Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 
i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

,

28.07.2015 r.

(redaktor)

(redaktor, grafik)

 Natalia Szymska

Dyrektor Przemysław Waczyński

, Agata Wasilewska
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Drużyna seniorów Narwi Choroszcz, która wywalczyła awans do 
Klasy Okręgowej poznała rywali z którymi będzie rywalizować 
w nadchodzącym sezonie „okręgówki”. 
W grupie „północnej” Narew zmierzy się z następującymi 
drużynami: Sparta Augustów, Victoria Jedwabne, UM Krynki, 
Jasion Jasionówka, KS Studzianki, Konar Kora Korycin, 
Pogranicze Kuźnica, Supraślanka Supraśl, Sudovia Szudziałowo. 
Pomorzanka Sejny, Skra Wizna, Podlasiak Knyszyn i BKS 
Jagiellonia Białystok. 
Mecz pierwszej kolejki Narew rozegra na stadionie w Choroszczy 
w sobotę 15 sierpnia, a przeciwnikiem będzie drużyna KS 
Studzianki.

W tym roku klub Narew Choroszcz obchodzi swoje 35-lecie. 
Z tej okazji planowana jest wystawa zdjęć z historii klubu – 
szczegóły niebawem w internetowej wersji  „Gazety 
w Choroszczy”.

WJ

Narew Choroszcz poznała rywali

Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego ruszają w połowie sierpnia. 
Występować w nich będą dwa choroskie kluby: Lambada Choroszcz i Narew Choroszcz. Jako pierwsza do 
rywalizacji przystąpi Lambada, która zmagania rozpocznie od I rundy. W niedzielę 16 sierpnia o godz. 16 
na Stadionie Miejskim w Choroszczy Lambada podejmie drużynę KS Sokoły. Narew z kolei po awansie do 
Klasy Okręgowej przygodę z Pucharem Polski rozpocznie od II rundy, a ta planowana jest w środę 26 
sierpnia.                          WJ

Narew i Lambada w Pucharze Polski

W niedzielę 12 lipca gminne drużyny występowały w turniejach, w których zwyciężyły. Izbiszcze 
wystąpiły w turnieju beach soccera na plaży Dojlidach, natomiast LZS Choroszcz zagrał w Radulach. 
W obu turniejach nasze drużyny zdobyły pierwsze miejsca!
Izbiszcze w niedzielę wzięły udział w Wojewódzkim Turnieju Mistrzów Amatorskich Lig Piłkarskich 
(WTMALP) w piłce nożnej plażowej w ramach Letniej Grand Prix „0% alkoholu = 100% zabawy”. Do gry 
przystąpiły 4 drużyny: Krymar Białystok, Izbiszcze, Aby do Przerwy Łapy i KS Biel Sonarol Jeziorko. 
Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym”, a Izbiszcze po zaciętych pojedynkach wygrywały swoje 
mecze 6-4, 5-4 i 5-4. Dobry wynik pozwolił Izbiszczom na awans do Otwartych Mistrzostw Województwa 
Podlaskiego zaplanowanych na 15-16 sierpnia.
LZS Choroszcz także w niedzielę zagrał w Turnieju o Puchar Burmistrza Tykocina, który został rozegrany 
w Radulach. Do gry przystąpiło 8 drużyn i LZS okazał się najlepszy. Wygrał wszystkie mecze i pewnie 
zdobył złote medale.                       WJ

Turniej beach soccera

Zakończyła się pierwsza runda Piłkarskiej Ligi Gminnej. Po dziewięciu 
meczach na prowadzeniu z dorobkiem 22 punktów znajdują się 
Izbiszcze, które doznały porażki w pierwszej kolejce z Lambadą 
Choroszcz ale później już nie poznały smaku porażki. Następne w 
kolejności pod względem wywalczonych punktów (po 20) są wcześniej 
wspomniana Lambada Choroszcz i Victoria Łyski. Lambada i Łyski 

schodziły pokonane tylko raz – odpowiednio z Łyskami i LZS-em Choroszcz. Na 4 miejscu plasuje się LZS 
Choroszcz (16 pkt), a kolejne miejsca zajmują Narew Żółtki (15 pkt), KS Klepacze (13 pkt), Zaczerlany (12 
pkt), Piorun Pańki (4 pkt), Promil Barszczewo (4 pkt). Ostatnie miejsce niespodziewanie zajmuje Rajkom 
Choroszcz, który ma 2 punkty. W klasyfikacji strzelców prowadzi mający na koncie 12 bramek Grzegorz 
Adamski z Narwi Żółtki. Runda rewanżowa ruszy na początku sierpnia.                    WJ

Izbiszcze 
prowadzą na półmetku

14 lipca rozpoczęła się I Wakacyjna Liga Szóstek w piłce nożnej o Puchar Dyrektora M-GCKiS. 
W kategorii „Open” potwierdziło swój udział 9 drużyn: 5 z naszej gminy: Izbiszcze, Narew Żółtki, 
LZS Choroszcz, Lambada Choroszcz i GKS Choroszcz, a także będziemy gościć 4 drużyny spoza 
naszej gminy: Nankatsu, Piasta, New-Optica i AB Grand II. Na spotkaniu kapitanów, które odbyło 
się 8 lipca dokonano podziału na grupy, i tak los przydzielił do grupy A następujące drużyny: GKS 
Choroszcz, Narew Żółtki, Izbiszcze i Nankatsu, do grupy B natomiast: AB Grand II, Piasta, LZS 
Choroszcz, Lambada Choroszcz i New-Optica.
Na początek wszystkie zespoły zagrają w dwóch grupach systemem „każdy z każdym” – do fazy 
pucharowej awansują 4 najlepsze zespoły z każdej grupy. Finał przewidziany jest w ostatnim 
tygodniu sierpnia.
Do rozgrywek przyjmowane były także zgłoszenia w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum. 
W tej pierwszej zgłosiły się dwie drużyny: Izbiszcze i FC Choroszcz – te dwie drużyny zagrają do „3 
zwycięstw” – pierwsze spotkanie w piątek 17 lipca o godz. 19. Do kategorii „gimnazjalnej”  
niestety nie zgłosiła się żadna drużyna. Całą rywalizację można śledzić na bieżąco na specjalnie 
utworzonej do tego celu stronie: www.m-gckis.ligspace.pl.

Turniej Wędkarski o Puchar
 Burmistrza Choroszczy

W czasie tegorocznych Dni Choroszczy nie mogło zabraknąć rodzinnego Turnieju Wędkarskiego o 
Puchar Burmistrza Choroszczy. Wędkarze zrzeszeni w kole Amur licznie wzięli udział w 
turniejowych łowach zorganizowanych na brzegach Kominowego Bajora 20 czerwca. I miejsce 
zajął Krzysztof Janowski, an II uplasował się Łukasz Molski, a III zajął Marek Raczkowski – 
zwycięzca w konkursie na największą rybę złowioną w czasie turnieju.
Na kolejnej pozycji znalazł się Marcin Wierciszewski, a na V – Jarosław Kondraciuk. Sędzią 
turniejowym był Dariusz Ziembicki, a zacne nagrody ufundował choroski Urząd Miejski. 
Wszystkim uczestnikom gratulował Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, skądinąd także 
wędkarz.

red., fot. WJC

Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar „Jeroniczówki”

Pierwszy turniej siatkówki plażowej w naszej gminie za nami. Został on rozegrany na terenie 
Agroturystyki Jeroniczówka w ramach 34 Dni Choroszczy – dziękujemy gospodarzom za wspaniałe 
przygotowanie – niech żałują Ci co ich nie było. Do rywalizacji w I Turnieju Siatkówki Plażowej 
o Puchar Jeroniczówki przystąpiło sześć dwuosobowych drużyn: Piotr Wasiluk i Damian 
Garbowski z Choroszczy, Bartłomiej Korowicki i Erik Mikulski z Białegostoku, Patryk Muszyński 
i Piotr Andraka z Białegostoku, Piotr Kalenik i Przemysław Pyżyk (Jeroniki), Łukasz Kurek i Adam 
Kuczyński reprezentujący Łyski, a także Agnieszka i Jarosław Kondraciuk z Choroszczy. Na początku 
dokonano losowania dwóch grup, w których rywalizowano systemem „każdy z każdym”, 
następnie drużyny z drugich miejsc w zmaganiach grupowych zagrały w meczu o III miejsce, a 
pierwsze drużyny w wielkim finale. Już na samym początku było widać, że obie pary z Białegostoku 
miały z siatkówką plażową dużo wspólnego i z przyjemnością było patrzeć ich poziom gry 
i przeprowadzane akcje. Najlepsza okazała się para Patryk Muszyński/Piotr Andraka, którzy 
w finale pokonali Piotra Wasiluka i Damiana Garbowskiego 2-0. Sponsorami pucharów, medali, 
nagród i upominków byli M-GCKiS w Choroszczy, Agroturystyka Jeroniczówka, Kebab&Bar 
Jarosław Kondraciuk, Jeroniki Park i Soleo s.c. W planach podczas wakacji jest zorganizowanie 
kolejnego turnieju, liczymy na większą frekwencję, bo miejsce na zawody jest idealne!             Org.

Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza 
Strzelnica Sportowa przy Zespole Szkół w Choroszczy w piątek 19 kwietnia była miejscem zmagań 
w I Turnieju Strzeleckim o Puchar Burmistrza Choroszczy. Turniej został przeprowadzony równo 
w 3 miesiące po otwarciu strzelnicy, która działa dzięki zaangażowaniu Zespół Szkół w Choroszczy 
i Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość „Skała”. Turniej został zorganizowany przez Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w ramach 34 Dni Choroszczy. Do rywalizacji 30 osób (w tym m.in. 
zastępca Burmistrza Choroszczy Grzegorz Gabrian i prezes ZECWiK Mariusz Wróbel) i każdy 
uczestnik oddał 10 ocenianych strzałów: 5 z postawy stojącej i 5 z postawy dowolnej. Poziom był 
bardzo wysoki i wyrównany – o ostatecznym zwycięstwie zadecydował tylko 1 punkt. Najlepszy 
okazał się Rafał Chojnowski (93 punkty), który wyprzedził Szymona Krysiewicza (92 punkty). 
Najniższy stopień podium przypadł Gabrieli Wierzchowskiej, która podobnie jak Wojciech 
Romańczuk ustrzeliła 88 punktów, jednak miała więcej celnych „dziesiątek”. Przyznano także 
nagrodę za „najładniejszy strzał” – miano to przypadło Jakubowi Osiepskiemu. Dzięki Józefowi 
Waczyńskiemu z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku uczestnicy turnieju otrzymali książki 
„Krzyż i Medal Niepodległości autorstwa Krzysztofa Filipowa. Puchary i nagrody wręczył opiekun 
strzelnicy Piotr Waczyński. Sponsorami pucharów, nagród i upominków w turnieju byli M-GCKiS 
w Choroszczy, Kebab&Bar Jarosław Kondraciuk, Jeroniki Park, Muzeum Wojska w Białymstoku, a 
także Soleo s.c.           Org.

I Wakacyjna Liga Szóstek
w piłce nożnej
o Puchar Dyrektora M-GCKiS

W sobotę, 20 czerwca br. już po raz dwunasty spotkali się miłośnicy piłki nożnej na parafiadowym 
turnieju w ramach XXXIV Dni Choroszczy. Organizatorami tej sportowej imprezy był Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Miejscem zawodów było boisko na Kolonii Gaj 
a sędzią niezawodny Pan Andrzej Krutul. Do piłkarskich rozgrywek przystąpiło pięć amatorskich 
siedmioosobowych drużyn: cztery z Choroszczy (GKS Choroszcz, Młoda Wiara, Gang Plebanii i  FC Gaj) 
oraz FC Zawady. Po zaciętych bojach, gdzie dwie porażki zanotowali gospodarze Parafiady FC Gaj, 
w meczu o trzecie miejsce goście z Zawad pokonali choroszczańską Młodą Wiarę 6:1. W finale Gang 
Plebanii pokonał 1:0 GKS Choroszcz. Łącznie strzelono 52 bramki, a królem strzelców został Przemek 
Backiel z FC Zawady (pięć bramek). Wszyscy zawodnicy z drużyn z miejsc medalowych otrzymali 
upominki, ufundowane przez prezesa TPC, niżej podpisanego. Ponadto zwycięska drużyna (Gang 
Plebanii) otrzymała piłkę nożną, sprezentowaną przez Lecha Nieradko. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że wśród kibiców na Parafiadzie obecni byli ks. Marek Burnos oraz trzej radni: Jacek Dąbrowski, Tomasz 
Kraśnicki i Piotr Waczyński. W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do jej przygotowania. W sposób szczególny dziękuję fundatorowi głównej nagrody Lechowi 
Nieradko, braciom - Piotrowi Waczyńskiemu za profesjonalne przygotowanie piłkarskiej murawy 
a Staszkowi Waczyńskiemu za udostępnienie miejsca tych rozgrywek. Do zobaczenia na następnej 
Parafiadzie!                  Józef Waczyński

Parafiada A.D. 2015
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