
Czas na muzykę! Gitara czy akordeon? 
W Klepaczach rusza pracownia muzyczna pod kierunkiem G. Szemieta
Spotkanie organizacyjne 30 IX o 19:00 w Bibliotece. Zapraszamy!
Pracownia pod auspicjami M-GCKiS w Choroszczy. Szczegółowe inf. pod. el. 85 719 14 31

Trwa głosowanie w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Miasta 
Choroszczy. Mieszkańcy zgłosili do wyboru trzy projekty. Wszystkie 
przeszły pozytywnie weryfikację formalną i trafiły do dalszego etapu, 
jakim jest głosowanie w dniach 25 września – 15 października. Głosy 
należy wrzucać do urny w Urzędzie Miejskim bądź Centrum Kultury 
i Sportu. Dwa najpopularniejsze projekty zostaną zrealizowane. 
Na ten cel gmina planuje wydać w 2017 w sumie 150 tys. zł.

Więcej na stronie 2. ->

Budżet obywatelski...

pt. 28 X 2016 

30 IX, 11:00 - sesja rady miejskiej
9 X  - msza św. i błogosławieństwo zwierząt

15 X - zakończenie głosowania na budżet 
obywatelski miasta Choroszczy

15 X - upływa termin składania uwag 
do projektu „Zintegrowanej Strategii 

Rozwoju Gminy Choroszcz na l. 2016-2025” 
22 X  - św. Jana Pawła II, 557. urodziny 

parafii katolickiej w Choroszczy, 
     procesja z lampionami 

30 X - zmiana czasu, 
wskazówki cofamy 

z 3:00 na 2:00!

Z  KALENDARZA
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2. STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY

Projekt zgłoszony przez Wojciecha Jastrzębskiego zakłada 
wymianę trybun i ławek rezerwowych dla zawodników. Planuje 
się zakup trybuny na ok. 200 miejsc (krzesełka) i trybuny 
skierowanej na boisko piłkarskie „Orlik” na ok. 30 miejsc. 
Ponadto planuje się ustawienie dwóch wiat wyposażonych 
w krzesełka dla zawodników rezerwowych, a także siedzeń na 
boisku „Orlik” dla zawodników rezerwowych. Projekt również 
opiewa na kwotę 75 tys. zł.

3. REKREACJA PRZY KOMINOWYM BAJORZE
 – ETAP III

W ramach projektu zgłoszonego przez Marcina Wierci-
szewskiego planuje się zainstalowanie siłowni na świeżym 
powietrzu oraz uzupełnienie oświetlenia o kolejne słupy 
oświetleniowe i uzupełnienie monitoringu na nieza-
gospodarowanym terenie działki.
Teren rekreacyjny tzw. Kominowe Bajoro dzięki środkom 
finansowym z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego 
został w znacznym stopniu zagospodarowany i udostępniony 
mieszkańcom. Kolejne elementy takie jak siłownia pozwolą na 
wykorzystanie „wolnej” przestrzeni i uatrakcyjnienie tego 
miejsca. Z zainstalowanych już urządzeń mogą korzystać dzieci i 
młodzież, a dodatkowe elementy takie, jak siłownia posłużą 
także dorosłym – czytamy w uzasadnieniu projektu.

—
Choć w tym roku jest nieco mniej projektów niż w latach 
ubiegłych, to są one bardzo ambitne. Na pewno nie zabraknie 
wielu pozytywnych emocji oraz zaangażowania wolontariuszy 
zachęcających do udziału w głosowaniu. Przypomnijmy, w edycji 
budżetu obywatelskiego na 2017 rok gmina Choroszcz 
przeznaczyła kwotę 150 tys zł na realizację wybranych przez 
mieszkańców projektów.

oum, oprac. WJC

Dwa z projektów mają na celu doposażenie Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, trzeci projekt zakłada 
uzupełnienie infrastruktury przy Kominowym Bajorze. Już dziś 
przedstawiamy opisy trzech projektów i zachęcamy do 
głosowania! Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy miasta 
Choroszczy. Przypomnijmy, że Budżet Obywatelski w Choroszczy 
swoją genezą sięga roku 2014, gdy ideę zgłosili Janusz 
Sidorowicz i Tomasz Kraśnicki. Obie poprzednie edycje cieszyły 
się bardzo dużą popularnością. Poniżej opisy trzech projektów 
zgłoszonych do głosowania.

1. KULTURA i SPORT NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

Projekt zgłoszony przez Andrzeja Sztabelskiego zakłada 
doposażenie i wyremontowanie pracowni: muzycznej, 
plastycznej oraz fitness i tańców w Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. Pracownię muzyczną planuje się 
doposażyć w nowe pianino, 3 gitary oraz stroik do gitary i 3 
pulpity do nut.
W pracowni plastycznej niezbędne jest ułożenie nowej, łatwej 
do czyszczenia wykładziny, zamontowanie umywalki oraz 
dokupienie 11 łatwych do mycia krzeseł i regałów niezbędnych 
do przechowywania materiałów plastycznych.
Do pracowni fitness i tańców zaplanowano zakup nowej wieży 
o mocy 2x50W i zestawu 30 piłek gimnastycznych. Zaplanowano 
także dokupienie piłek i łyżew na boisko „Orlik”. Do Klubu Gier 
Planszowych planuje się zakupienie nowych gier.
Ponadto w projekcie przewidziano zakup mebli magazynowych 
do magazynku i 100 krzeseł na aulę. Planuje się także 
wyposażenie auli w system rolet zaciemniających tak, aby 
projekcje filmowe, przedstawienia teatralne i koncerty 
odbywały się w znakomitych warunkach. Zaplanowano 
zmodernizowanie oświetlenia w taki sposób, aby można było 
oświetlać scenę plenerową i scenę na auli.
Całość projektu opiewa na kwotę 75 tys. zł, jego celem jest 
szybkie i pełnowymiarowe polepszenie warunków działalności 
wszystkich pracowni w Centrum Kultury i Sportu.

Druk: Polska Press /Ignatki/ Nakład: 3000 egz., numer zamknięty 27.09.2016 r.
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Od lat w trosce o środowisko 
„Gazeta w Choroszczy” 
drukowana jest na papierze ekologicznym

1 września zaczęła w Polsce obowiązywać lista bezpłatnych 
leków dla seniorów. Program ten – uruchomiony przez 
Ministerstwo Zdrowia pod nazwą „Leki 75+” jest niezwykle 
ważny dla dużej części naszego społeczeństwa, dlatego 
poniżej przedstawiamy informacje na ten temat.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:
· lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
· pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
· lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.
 
Informacja od lekarza specjalisty:
· jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być 
leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi 
bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to 
przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat 
zalecanego leczenia. lekarz specjalista ma w dalszym ciągu 
możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach 
ogólnych.
 
Komu przysługują bezpłatne leki 75+:
· bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ 
uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanym 
ze środków publicznych;
· jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie 
numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez 
numeru PESEL);
· bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.
 
Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:
· lista bezpłatnych leków stanowi część D Obwieszczenia 
Refundacyjnego i zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) 
obejmujących 68 substancji czynnych;
· objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;
· objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu 
chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie 
jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, 
osteoporoza);
· lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące 
wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.
 
Realizacja recept:
· recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu 
kod uprawnień dodatkowych kodem „S”. Farmaceuta nie ma 
prawa poprawiania tego kodu na recepcie;
· odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek 
był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, 
które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, 
a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;
· jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia 
dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w 
najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;
· na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki 
refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% 
odpłatnością.
 
Jak finansowane są leki 75+:
· część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia 
jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu 
Zdrowia;
· część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc 
część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest 
pokrywana z budżetu państwa;
· zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 
75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy 
wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

Szczegółowe informacje można także na specjalnej stronie 
h�p://75plus.mz.gov.pl/

NFZ/UM

Budżet obywatelski – po raz trzeci w Choroszczy Bezpłatne leki 75+ 

Punkt Konsultacyjny Uzależnień 
w gminie Choroszcz 

Zbadaj płuca, nie daj się astmie 
- spirometria 5 X w Choroszczy 

Zapraszamy wszystkie osoby, które zastanawiają się nad tym, 
czy dotyczy ich problem uzależnień, mają wątpliwości, czy 
terapia jest dobrym wyborem, potrzebują wsparcia…
I stawiają sobie różne pytania:

· czy to już uzależnienie czy jeszcze zachowanie problemowe?
· na czym polega leczenie uzależnienia?
· jak mogę sobie lepiej radzić, jeżeli żyję z osobą z problemem 
uzależnienia?
· w jaki sposób mogę skutecznie pomóc osobie uzależnionej?
· jakie są formy pomocy dla bliskich osób uzależnionych?
Działalność Punktu Konsultacyjnego Uzależnień skierowana 
jest do:
· młodzieży i osób dorosłych uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków;
· osób eksperymentujących i nadużywających substancji 
psychoaktywnych;
· osób współuzależnionych – członków rodzin dotkniętych 
problemem uzależnienia;
· ofiar i sprawców przemocy domowej.

Bezpłatnych porad (objętych tajemnicą zawodową) udziela 
certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Wizyta nie wymaga 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Specjalista dostępny jest w każdy wtorek w godz. 14.00 – 18.00 
w Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień przy ul. H. Sienkiewicza 
42 w Choroszczy. Tel. kontaktowy: 511 239 505

UM

W maju ruszyła ogólnopolska akcja badań spirometrycznych, 
mająca na celu zbadanie kondycji płuc Polaków. Specjalnie 
przygotowany na tę okazję spirobus odwiedzi prawie 200 
lokalizacji w całym kraju, w tym także Choroszcz. Celem akcji 
jest promocja badań profilaktycznych i szerzenie wiedzy na 
temat chorób układu oddechowego.

Spirometria to badanie, podczas którego mierzy się pojemność 
płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne par�e układu 
oddechowego. Badanie jest bezbolesne i trwa ok. 10 minut. 
Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Dzięki 
niemu możemy rozpoznać POCHP a także określić stopień 
kliniczny astmy oskrzelowej.
W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie 
wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i 
udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu 
oddechowego. 

Spirobus będzie stacjonował w Choroszczy 5 października przy 
ul. Sienkiewicza 28, między godzinami 9.00 a 15.00, przy 
siedzibie partnera akcji. Następnie ruszy do Ostrowa 
Lubelskiego. 

Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak 
wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w okresie czternastu 
dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, 
gdzie odbywać się będą badania oraz pod tel.:

56 669 40 00

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do staży jesiennych w M-GCKiS w Choroszczy
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niedziela 2 października 9:00-13:00
pl. dra Z. Brodowicza, Choroszcz

niedziela 6 listopada 9:00-13:00
pl. dra Z. Brodowicza, Choroszcz
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Działający przy M-GCKiS Punkt Informacji Turystycznej otrzymał 
20 września Certyfikat ** (dwóch gwiazdek) Polskiego Systemu 
Informacji Turystycznej - najbardziej wymagającej organizacji 
turystycznej w Europie! 
Podczas uroczystej gali z rąk Prezesa Polskiej Organizacji 
Turystycznej, dr Wojciecha Fedyka, Certyfikat odebrali dyrektor 
Przemysław Waczyński i instruktor koordynujący punkt Wojciech 
Jan Cymbalisty. Wszystkich zainteresowanych turystyką 
zapraszamy do certyfikowanego – już po raz trzeci – punktu 
w siedzibie Centrum w Choroszczy przy H. Sienkiewicza 29!

KG/M-GCKiS

5 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) 
17:30 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z PIOTREM 

IBRAHIMEM KALWASEM 
19:00 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANETĄ PRYMAKĄ-
ONISZYK. PREMIERA KSIĄŻKI "BIEŻEŃSTWO 1915" 

21:00 - KONCERT MARIUSZA LUBOMSKIEGO 

6 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) 
17:30 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z DARIUSZEM 

ROSIAKIEM 
19:00 - "SKĄD SIĘ BIORĄ... KSIĄŻKI". PANEL 

DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM JERZEGO ILlGA ORAZ 
BEATY STASIŃSKIEJ 

7 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 
17:30 - SPOTKANIE AUTORSKIE JACKIEM 

DEHNELEM 19:00 - SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z MAGDALENĄ GRZEBAŁKOWSKĄ 

8 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 
16:00 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z JANUSZEM 

LEONEM WIŚNIEWSKIM 
17:30 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z PIOTREM 

NESTEROWICZEM 
19:00 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z KRISTINĄ 

SABALIAUSKAITE

W piątek 21 października 2016 roku w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 
Choroszczy odbędzie się wernisaż prac 

powstałych pod okiem Darii Ostrowskiej 
w Pracowni Sztuk Wizualnych. 

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki 
na spotkanie z naszymi lokalnymi artystkami! 

Szczegóły już wkrótce!

 Czytaj na kultura.choroszcz.pl

Wernisaż Pracowni 
Sztuk Wizualnych

Certyfikowany PIT
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W słoneczną niedzielę 18 września 2016 na boisku w Pańkach 
odbyły się tegoroczne Gminne Zawody Pożarnicze. Obok 
pogody dopisała frekwencja. Mieszkańcy gminy, a zwłaszcza 
parafianie z konowalskiej wspólnoty katolickiej tłumnie 
przybyli, by kibicować w sumie aż 16 drużynom, w tym 
drużynie kobiecej z Paniek i 4 drużynom młodzieżowym.

Kibicowano 11 drużynom męskim z 9 jednostek OSP. 
Nie przybyła tylko reprezentacja Rogówka. Nowością było 
wystawianie dwóch składów przez tę samą jednostkę. Podwójną 
reprezentację męską przygotowała Choroszcz i Pańki.  Drużyny 
młodzieżowe OSP były z Izbiszcz, Kruszewa, Złotorii i z Żółtek.
Zgodnie z przyjętymi od lat regułami rozegrano konkurencje 
drużynowe: sztafetę pożarniczą i ćwiczenie bojowe. Wszystko 
pod czujnym okiem sędziów pod dow. mł bryg. Tomasza 
Mariuszko i szacownych gości: bryg. Kazimierza Kuleszy – 
I zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, ks. dra 
Bogusława Kieżela, gospodarzy gminy – Beaty Marleny Jeżerys 
Przewodniczącej Rady Miejskiej, Roberta Wardzińskiego 
burmistrza Choroszczy i Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z prezesem Krzysztofem 
Kraśnickim i komendantem gminnym Tadeuszem Lewkowiczem.
Novum na tegorocznych zawodach była konkurencja 
indywidualna – pożarniczy tor przeszkód. Choć rozegrana jako 
trzecia, po ponad 4 godzinach na placu zawodów i po posiłku 
regeneracyjnym (grochówce), to wyniki przyniosła znakomite. 
Trzynastu śmiałków w pełnym umundurowaniu pokonało 350 
metrowy tor przeszkód pokonując nie tylko własne słabości, ale 
nierzadko drużynowe wyniki ze sztafety. Oto trójka najszybszych, 
najwytrzymalszych i najbardziej dokładnych super-strażaków:
I – dh Jakub Radłowski OSP Rogowo (67,9),
II – dh Rafał Polak OSP Złotoria (68,4),
III – dh Krzysztof Gryg OSP Rogowo (73,6).
Warto podkreślić, że 2/3 miejsc na podium w tej klasyfikacji zajęli 
druhowie z OSP Rogowo.
Drużyna kobieca z OSP Pańki nie miała niestety w tym roku 
konkurencji, ale bez wątpienia godnie reprezentowała swoją 
jednostkę. Panie osiągnęły bardzo dobre wyniki w obu 
konkurencjach (68,7 i 62) i zasłużenie odebrały brawa, dyplom, 
nagrodę (300 zł) i piękny Puchar Burmistrza Choroszczy.
Tak, jak w sztafecie pożarniczej ważne są dobre zmiany 
zawodników, tak w sztafecie pokoleń druhów OSP nieocenione 
jest kształcenie młodych adeptów bohaterskiego rzemiosła św. 
Floriana. Młodzieżowe drużyny pożarnicze przynoszą zawsze 
dumę swym rodzimym jednostkom. Każda z młodzieżówek 
zdobyła czasy porównywalne z czołówką dorosłych. Oczywiście 
była poza wiekiem różnica techniczna, bo młodzież nie 
uruchamiała motopompy. Jednak nie jest to istotna różnica. 
Wielkim i wspaniałym zaskoczeniem stał się znakomity wynik 
MDP z OSP Złotoria – ze wszystkich startujących w niedzielnych 
zawodach 16 drużyn ta młodzieżówka uzyskała najlepszy wynik – 
98 pkt, brawo!
Klasyfikacja generalna młodzieżowych drużyn:
I – MDP OSP Złotoria – 98 pkt (62 i 36) – nagrody: Puchar 
Burmistrza Choroszczy, dyplom, 300 zł i złote medale.
II – MDP OSP Kruszewo – 106,3 (62,9 i  43,4) – nagrody: Puchar 
Przewodniczącej Rady Miejskiej, dyplom, 200 zł i srebrne 
medale.
III – MDP OSP Żółtki – 124,8 (67,1 i 57,7) – nagrody: Puchar 
Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, dyplom, 
100 zł i brązowe medale.
IV – MDP OSP Izbiszcze – 126,4 (67,1 i 59,4) – nagrody: Puchar 
Komendanta Gminnego ZOSP RP i dyplom.
Najbardziej zajmująca i budząca najwięcej emocji była 
konkurencja męskich drużyn. 11 ekip w niezwykle wyrównanym 
boju rywalizowało o chwałę zwycięzców i by dowieść świetnego 
przygotowania. Decydowały sekundy i  bezbłędność. 
W morderczym wyścigu łut szczęścia jest cenny, ale złośliwość 
rzeczy martwych też się zdarza. W tym roku bez wątpienia 
pokrzyżowała ona w ćwiczeniu bojowym i w konsekwencji całych 
zawodach możliwość uzyskania dobrego wyniku, a być może 
podium przez OSP Złotoria, której drużyna celowała w sztafecie 
pożarniczej. Życzymy drużynie powodzenia w przyszłorocznych 
zawodach.
Po długim i zaciętym boju wygrała – po raz 4. z rzędu drużyna 
Pańki 1. To ogromny powód do dumy dla Paniek i całej jednostki 
pod kom. Cezarego Panasa. Prezesem OSP Pańki jest Andrzej 
Kościuczyk, radny i sołtys Paniek tudzież strażak zawodowy i z 
powołania. W ręce zwycięzców trafił puchar przechodni Orach 
Puchar Burmistrza Choroszczy, dyplom, 800 zł i złote medale.
Pozostałe miejsca na podium zajęły waleczne drużyny 
z Choroszczy. Na drugim uplasowała się Choroszcz 2 i w nagrodę 
druhowie otrzymali Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej, 
dyplom, 500 zł i srebrne medale. Zdobywcy trzeciego miejsca – 
Choroszcz 1 – otrzymali Puchar Prezesa Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP, dyplom, 200 zł i brązowe medale.

Turczyn – niewielka osada w gminie Choroszcz, jedno 
z najmłodszych i najmniejszych sołectw w powiecie, 
województwie, a także w kraju, nareszcie doczekało się 
prawdziwej asfaltowej drogi. I choć takie stwierdzenie w XXI 
wieku, w dobie rozwiniętej infrastruktury teleinformatycznej 
brzmi niewiarygodnie, fakt jest faktem. Po 40 latach, przez 
Turczyn nareszcie można w cywilizowany sposób przejechać. 
 
Ponad 500-metrowy odcinek utwardzonej asfaltowej jezdni, 
wraz z poboczami, chodnikami wzdłuż drogi, a także pasami 
zieleni oraz wykonanymi przepustami, połączył posesje 
mieszkańców Turczyna, a samą miejscowość – z pobliskimi 
Klepaczami, od których, na początku tego roku się miejscowość 
się oddzieliła.
Chyba krok ku samostanowieniu był dobrym prognostykiem, 
ponieważ po niemal 2 miesiącach robót, 26 sierpnia, 
w prawdziwie zacnym towarzystwie, w Turczynie uroczyście 
otwarto nową, pierwszą „prawdziwą” drogę. Biało-czerwoną 
wstęgę przecięli: starosta białostocki Antoni Pełkowski, 
burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, sołtys Turczyna 
Jacek Czaczkowski, a także proboszcz parafii Św. Antoniego 
Padewskiego w Niewodnicy – ks. Andrzej Sadowski, który 
uprzednio drogę uroczyście poświęcił. W tym historycznym 
wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy, Radni Rady Miejskiej, ale przede wszystkim 
licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Nowa droga w Turczynie cieszy głównie ich, ponieważ teraz w o 
wiele lepszych warunkach w Turczynie się mieszka: nareszcie 
nie kurzy się, jest czysto, schludnie, a deszczowa woda nie zalega 
w postaci błota, nieprzejezdnych wybojów i kałuż. Cieszy też 
mieszkańców Klepacz, którzy przez Turczyn codziennie 
przejeżdżają, docierając do pracy, sklepów, przychodni czy 
innych instytucji  pobliskiego Białegostoku. Napawa 
entuzjazmem także włodarzy gminy, którzy oddają w ręce 
mieszkańców kolejny odcinek profesjonalnie wykonanego, 
sprawnego produktu,  u łatwiającego im codzienne 
funkcjonowanie. A, jak zapewnia Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, to na pewno nie ostatni wyremontowany odcinek 
drogi w gminie Choroszcz.

UM

OSP Pańki bije rekord – 4. zwycięstwo z rzędu! Turczyn ma drogę! 

W okresie wakacyjnym, kiedy wszyscy zajęci byli letnim 
odpoczynkiem, ale też wakacyjnymi pracami, spotkania 
mieszkańców gminy Choroszcz z burmistrzem Choroszczy 
zostały zawieszone. Jednak wraz z nadejściem jesieni, 
spotkania dalej są organizowane. 14 września Burmistrz 
Choroszczy Robert Wardziński przyjął zaproszenie do Jeronik.

Głównym tematem, jaki zdominował dyskusję, była kwes�a 
budowy drogi przebiegającej na trasie Choroszcz-Jeroniki-Łyski. 
Burmistrz zapewnił, że szlak ten będzie budowany, zatem już 
niedługo mieszkańcy odczują komfort przemieszczania się przez 
samą wieś oraz pobliskie, połączone z nią miejscowości.
Ważna, z punktu widzenia mieszkańców Jeronik, jest też sieć 
kanalizacyjna, której modernizacja wpisana jest w najbliższe 
plany inwestycyjne gminy Choroszcz. Podczas spotkania 
rozmawiano także o inwestycjach związanych z Odnawialnymi 
Źródłami Energii. Mieszkańcy zaapelowali także o możliwość 
przesunięcia linii energetycznej istniejącej obecnie na obszarze 
leśnym – na przeciągnięcie jej wzdłuż miejscowości.
W ten sposób da się uniknąć niechcianych zerwań linii, 
wywołanych warunkami atmosferycznymi. Na koniec poruszyli 
temat drogi gruntowej dojazdowej do wsi w kontekście 
poprawy jej stanu. Przypominamy, że jeśli dana społeczność 
chciałaby zorganizować spotkanie z Burmistrzem Choroszczy, 
stale istnieje taka możliwość. 
W tym celu należy wybrać odpowiedni termin i uzgodnić go, 
kontaktując się z Sekretariatem Urzędu: 85 713 22 00. 
Zapraszamy!                    UM

Spotkanie w Jeronikach

Drużyny na dalszych lokatach otrzymały dyplomy i statuetki św. 
Floriana. Zawody przebiegały w znakomitej atmosferze fair-play, 
były perfekcyjnie przygotowane i bez wątpienia stanowiły 
wyraźny dowód żywotności bohaterskiego społecznego ruchu 
strażaków-ochotników. Życzmy wszystkim strażakom nie tylko 
jak najlepszych wyników w zawodach i w akcjach ratowniczych, 
ale też, by jak najmniej mieli powodów do wyjazdów oraz, by 
każda akcja kończyła się sukcesem – ratunkiem życia i mienia.
Telewizyjną relację znajdziecie w Twojej Telewizji Regionalnej.
Klasyfikacja generalna drużyn męskich:
I msc. – Pańki 1 – 63,9 pkt w sztafecie (2. msc.) i 38,6 w ćwiczeniu 
bojowym (2. msc.) – razem 102,5  pkt.
II – Choroszcz 2 – 105,4 pkt (4. msc w sztafecie – 66,9 pkt i 1. msc. 
w ćw. bojowym – 38,5)
III – Choroszcz 1 – 113,7 (3. msc. w sztafecie – 64,3 pkt i 5. msc. 
w ćw. bojowym – 49,4 pkt)
IV – Rogowo – 115 (68,6 i 46,4)
V – Pańki 2 – 117,2 (68,5 i 48,7)
VI – Kruszewo – 119,9 (68,4 i 51,5)
VII – Izbiszcze – 123,5 (68,9 i 54,6)
VIII – Barszczewo – 124 (67,7 i 56,3)
IX – Żółtki – 127,7 (75,9 i 51,8)
X – Klepacze – 143,7 (67,4 i 76,3)
Złotoria – dyskwalifikacja drużyny (w sztafecie 61 pkt)
 

tekst i fot. Wojciech Jan Cymbalisty
na gazeta.choroszcz.pl znajdziesz 200 zdjęć z zawodów!

Kolejny odcinek drogi gminnej powstał w Kruszewie. 22 
września 2016 roku został uroczyście otwarty przez władze 
Choroszczy, władze Powiatu Białostockiego, radnych oraz 
mieszkańców, a także władze kościelne. 

W honorowym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Starosta 
Białostocki Antoni Pełkowski, Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Marek 
Jędrzejewski, jego Zastępca Elżbieta Jasińska, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, 
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kościuczyk, radny Rady 
Miejskiej Marian Kosakowski, sołtys wsi Kruszewo Adam 
Radłowski, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy. Nowy 
odcinek drogi poświęcił proboszcz parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Konowałach – ks. Bogusław Kieżel.
Sadząc po frekwencji obecnych, nowy szlak jest ważnym 
odcinkiem w gminie Choroszcz: łączy się bowiem z szosą 
kruszewską; ciągnie się aż do remizy OSP w Kruszewie. Choć ma 
niespełna 1,2 km długości, mieszkańcom i innym użytkownikom 
będzie służyć wiele lat. Jak wyraził się Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński, użytkownicy często nie wiedzą, bo też nie 
muszą wiedzieć, czy jest to droga powiatowa, czy gminna, 
ważne, aby służyła całej społeczności. To jest najważniejsze, i to 
przyświeca naszym działaniom. Warto przy tym dodać, że 
zmodernizowany odcinek drogi  w Kruszewie został 
wyremontowany we współpracy Gminy Choroszcz z Powiatem 
Białostockim. Nowa droga w Kruszewie była budowana latem, 
w lipcu i sierpniu tego roku i kosztowała ponad 280 tys. zł.

UM

Chamaniewska w Kruszewie
utwardzona! 
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Nowy sezon zajęć w Centrum Kultury i Sportu
Od września uczniowie rozpoczynają naukę w szkołach, a w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
rozpoczyna się sezon edukacji artystycznej i sportowej.

Dla wszystkich zainteresowanych osobistym rozwojem poprzez sztukę i sport przygotowaliśmy bogatą 
ofertę zajęć w grupach wiekowych i wielopokoleniowych. Poza zajęciami, które wpisały się już na stałe w 
nasz program pojawiają się nowe propozycje, a wśród nich: nauka gry na gitarze, pianinie, zajęcia 
plastyczne rysunku i malarstwa, pakiet zajęć fitness i taniec nowoczesny. Pragniemy stale rozbudowywać 
ofertę i podnosić jej standard w oparciu o potrzeby mieszkańców naszej gminy. 
Aby im sprostać wydłużyliśmy ponownie - po wakacyjnej przerwie - godziny pracy Centrum do 21:00, to 
daje możliwość na prze-prowadzenie większej liczby zajęć w jednym czasie. Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy finansowane jest w większości z dotacji gminy, wobec tego ceny zajęć nadal mogą być 
kilkakrotnie niższe niż w sąsiednim Białymstoku. Przy czym warto nadmienić, że poziom zajęć 
i wykwalifikowanie naszej kadry niczym nie odbiega od najlepszych ośrodków kultury. W tym roku 
przygotowaliśmy dla Państwa kolejne specjalne pakiety promocyjnych cen za udział w kilku różnych 
zajęciach w tygodniu. Szczegóły w poniższych opisach. Centrum honoruje Kartę Dużej Rodziny.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą i do zobaczenia na zajęciach!

Szczegółową ofertę znajdziesz na stronach 6-8

Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza na spotkanie pt. „Zaczaruj świat książką” dnia  
12 października 2016 (środa) o godz. 11.30, które odbędzie się w auli Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Organizatorem spotkania jest Książnica Podlaska – Biblioteka Publiczna Powiatu 
Białostockiego, która współorganizuje w październiku II edycję cyklu „Przystanek z książką 
w bibliotece” przy współpracy z Wydawnictwami: Literatura oraz Akapit Press z Łodzi oraz 
zaproszonymi pisarzami. 
Spotkania odbędą się w 8 wybranych bibliotekach powiatu białostockiego, na które 
zaproszona jest młodzież szkolna oraz zainteresowane osoby danymi tematami. Imprezom 
bibliotecznym towarzyszyć będą książki zaproszonych Wydawnictw.

Elżbieta Wróblewska
Kierownik Biblioteki

Filmowe Podlasie atakuje! Reaktywacja to pokaz najlepszych filmów krótkometrażowych z Podlasia 
zgłoszonych do przeglądu organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury. Już 29 września będziecie 
mogli zobaczyć je w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

29 września o godz. 19:00 w Galerii M-GCKiS zostaną wyświetlone najlepsze filmy wydane na DVD Filmowe 
Podlasie Atakuje! Reaktywacja zgłoszone do jesiennego przeglądu w 2015. Będziemy mogli zobaczyć 
prawdziwe perełki, laureatów wielu nagród i wyróżnień na rozmaitych fes�walach.
Pokaz to 10 filmów, wśród których znalazły się dokumenty (Kiedy będę ptakiem Moniki Pawluczuk, Gry 
Bartka Tryzny i Moniki Stpiczyńskiej, Krańce świata: Człowiek Ryba kolektywu Podlasie Makes Me Happy), 
animacje (Do serca twego Ewy Borysiewicz), czy klipy muzyczne w reżyserii duetu Kijek/Adamski.
Różnorodność gatunków i formy filmów to gwarancja, że każdy widz znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od 
wieku, upodobań, czy przekonań Filmowe Podlasie Atakuje! Reaktywacja zadba o to, by każdy z nas 
doświadczył niepowtarzalności regionu. Wraz z twórcami z Podlasia odkryjemy nieznane lądy, poznamy 
nowe kultury, a także odświeżymy te, które są blisko nas, a nadal potrafią zadziwiać. Zapraszamy na podróż 
przez Podlasie z najlepszymi twórcami regionu!

29.09.16 (czwartek) 19:00 M-GCKiS

„Zaczaruj świat książką”, 
czyli akcja 

Przystanek z Książką w Bibliotece
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Jeśli to jesień, to czas na nowy sezon edukacji
EDUKACJA ARTYSTYCZNO-

KULTURALNA

NAUKA GRY NA PIANINIE Nauka gry na instrumencie od 
podstaw. Teoria oraz zasady muzyki. Kursanci corocznie 
koncertują w Muzeum Wnętrz Pałacowych, bywają też z 
koncertami w Operze Podlaskiej. Zajęcia pozalekcyjne prowadzi 
Michał Szymczuk, wykwalifikowany instruktor z wieloletnim 
doświadczeniem. Lekcje są płatne 110zł/mc. 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: GITARZE KLASYCZNEJ, 
PERKUSJI, AKORDEONIE (do wyboru)
Program zajęć będzie indywidualnie dobierany do umie-
jętności, wieku ucznia oraz jego muzycznego gustu i tempera-
mentu. Lekcja trwa 45 min (4 w mcu). Cena 110 zł/mc. Zajęcia 
prowadzi Giennadij Szemiet – kompozytor, profesjonalny 
muzyk i nauczyciel. Godziny zajęć ustalane indywidualnie – dot. 
czwartków i sobót. Zajęcia będą też w Klepaczach. Spotkanie 
organizacyjne w pt. 30 IX o 19:00 w Bibliotece.

 
TANIEC NOWOCZESNY
Kompilacja wielu stylów tanecznych charakteryzująca się 
dynamiką i różnorodnością. Podczas zajęć będzie możliwość 
rozwijania takich styli tanecznych jak: hip hop, locking, b-
boying, jazz, a także podstawy akrobatyki. 
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, dzieci 5-9lat: 16:30-
17:30, wiek10+ 17:30-19:00. Całość prowadzi wykwalifikowana 
instruktorka Julia Kaczorowska. 
Odpłatność za zajęcia 30zł/mc (dzieci 5-9lat), 35zł/mc 
(wiek10+). 

TANIEC TOWARZYSKI
 Rumba, walc angielski, tango, czy jive nie muszą być jedynie 
marzeniem! Zapraszamy na lekcje tańca towarzyskiego 
z utalentowaną i odnoszącą sukcesy na parkiecie Karoliną 
Poniatowicz w M-GCKiS! 
Skorzystajcie z okazji, ponieważ to właśnie Wy możecie zostać 
już niebawem królem i królową parkietu każdego wesela, 
bankietu, czy sylwestra, na którym się pojawicie!

Karolina Poniatowicz, dyplomowany instruktor tańca 
towarzyskiego. Dyplom uzyskany w Wyższej Szkole Kultury 
Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Karolina posiada kilkuletnie 
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel 
tańca. Prowadzi również cheerleaderki Jagiellonii. Z tańcem 
towarzyskim związana jest od 11 lat.
Posiada najwyższą krajową klasę taneczną „A”. Jako tancerka 
zdobyła wielokrotnie Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Polski 
w Formacji Tanecznej. Zdobyła Mistrzostwo Świata Formacji 
Tanecznych federacji tańca artystycznego WADF. Repre-
zentowała również Polskę na Mistrzostwach Świata federacji 
tańca sportowego WDSF, awansując do półfinału. Wielokrotnie 
stawała na podium Mistrzostw Okręgu. Brała udział w produkcji 
programu TVP- „Jaka to Melodia?” , TVP Białystok- „Made in 
Podlaskie”. Z Formacją Taneczną dostała się do półfinału 
programu „Got to Dance” w telewizji Polsat.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6+ odbywają się we wtorki (17:30-
18:30) i w środy (16:00-17:00), a dorosłych zapraszamy w piątki 
o 19:00.

PLASTYKA DLA MŁODSZYCH i STARSZYCH DZIECI DZIECI
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 8 (grupa młodsza) 
i starszych (9-11) lat są świetną okazją do nieskrępowanej 
ekspresji twórczej w różnych technikach plastycznych oraz do 
tworzenia nietypowych dzieł za pomocą niekonwencjonalnych 
materiałów. Prowadzenie: Olga Szutkiewicz. Zajęcia odbywać się 
będą w środy od 16:00 do 17:15 (grupa młodsza)i wtorki 17:00-
18:30 (grupa starsza). Zapisy trwają. Start zajęć w październiku.

HANDMADE
Zapraszamy na wspólne rękodzielenie! Na zajęciach będziemy 
uczyć się szydełkowania, wyszywania, robienia na drutach, 
ozdabiania, recyklingu. Odwołując się do tradycji wspólnego 
tworzenia, proponujemy odświeżanie technik, jakimi 
posługiwały się nasze mamy i babcie. 
Zajęcia skierowane są do wszystkich powyżej 12 roku życia. 
Międzypokoleniowe, barwne i po prostu kreatywne spotkania to 
świetny sposób na spędzenie jesienno- zimowych wieczorów. 
Zajęcia zawsze w poniedziałki, w godz.17-19 w M-GCKiS.

RYSUNEK I MALARSTWO
Cotygodniowe zajęcia, skierowane do młodzieży, dorosłych 
i seniorów. W programie: studium natury, postaci i pejzażu; 
zasady kompozycji, perspektywy, modelunku światło-
cieniowego; uwrażliwianie na barwy; ciekawe techniki 
malarskie; techniki graficzne; zadania wyobrażeniowe.  Zajęcia 
uwieńczy wspólna wystawa.  Prowadzenie: Daria Alicja 
Ostrowska. Zajęcia odbywają się w czwartki 17:19:30. 

Udział w pojedynczych cotygodniowych zajęciach z oferty 
Pracowni Sztuk Wizualnych to koszt 35zł/mc, wybór dwóch 
to 60zł, a trzech tylko 80 zł/.

Poza regularnymi zajęciami organizujemy też warsztaty!
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artystycznej i sportowej w M-GCKiS w Choroszczy 
CHÓR KAMERALNY
Chór powstał w styczniu 2010 roku. Śpiewają w nim mieszkańcy 
Choroszczy, pasjonaci muzyki chóralnej. Dyrygentem chóru jest 
Małgorzata Olechno. W repertuarze chóru znajdują się 
wielogłosowe utwory sakralne i świeckie kompozytorów różnych 
epok, pieśni patriotyczne oraz kolędy. Zajęcia są bezpłatne. 
Próby w poniedziałki 16:30 – 18:00 i środy 19:30-21:00.

RYTMY CZASU / RHYTM OF TIME
Działający w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sporu 
w Choroszczy Zespół Wokalny „Rhytm of �me” („Rytmy Czasu”) 
ogłasza zapisy młodzieży choroszczańskiej do zespołu (grupa 
adeptów i młodzieżowa). Zapraszamy we wtorki i piątki o 17:00. 
Zajęcia poprowadzi Jerzy Tomzik, wychowawca wielu biało-
stockich artystów występujących w filmach, teatrach, kabare-
tach, chórach i zespołach muzycznych. Warto przyjść i spróbo-
wać, żeby później nie żałować. Szanowni Rodzice – nie czekajcie!

TEKSTY I KONTEKSTY Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII
Zapraszamy na zajęcia z fotografii, na których będziemy od 
podstaw uczyć się jak wykonywać dobre zdjęcia. Zajmiemy się 
zarówno obsługą aparatu, kompozycją kadru, ekspozycją 
i podstawami obróbki zdjęć.
Co drugi tydzień spotkamy się na rozmowach o sztuce i kulturze 
współczesnej, by poznawać otaczający nas świat, lepiej go 
rozumieć, a przez to ulepszać swój warsztat fotograficzny i do-
cierać z trafnym przekazem do szerokiego grona odbiorców.
Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17:00. Koszt to 10 zł/m-c.

TEATR
Wszystkich miłośników teatru zapraszamy na zajęcia z Pałwem 
Gorszewskim. Podczas spotkań uczestnicy będą pracować nad 
tekstem i warsztatem aktorskim. Poszerzane będą umiejętności 
partnerowania, wsłuchiwania się w siebie i drugą osobę, 
analizowanie własnych zachowań, a także otwartość na gest 
partnera. Nie zabraknie ćwiczeń rozwijających wyobraźnię, 
koncentrację oraz budowania postaci. Podczas całorocznego 
warsztatu grupa będzie pracować na tekstach drama-
turgicznych, czego efektem będzie spektakl.
Chętną młodzież gimnazjalną i licealną zapraszamy na zajęcia 
w środy w godzinach 17:30-19:00. Koszt zajęć to 20 zł/m-c.

KLUB GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH
Wszystkich miłośników gier planszowych zapraszamy do 
wspólnego grania. Zazwyczaj gramy w grę Munchkin, ale 
ponadto mamy kilka innych ciekawych pozycji w zbiorach. Jeśli 
chcesz miło spędzić czas odwiedź nas. W co gramy? Gry plan-
szowe: Gra o Tron, Munchkin Quest, Świat dysku, Osadnicy oraz 
inne. Gry Karciane: Munchkin (wszystkie edycje) Veto, Rok 1863, 
Cytadela, Chez Geek, Bang, Tak mroczny władco oraz inne. Może 
masz grę, ale nie masz z kim pograć? Przynieś ją do nas na 
spotkanie. Jeździmy również na turnieje i konwenty. W klubie 
działa sekcja Munchkin. Zawsze w piątki o godz.17:00.

 FAMILIJNE ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE DLA NAJMŁODSZYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców. W czasie zajęć są 
wspólnie odczytywane bajki, następnie dzieci tworzą prace 
plastyczne ilustrujące przeczytane książeczki. Takie zajęcia 
wspólne z  rodzicami sprzyjają dobremu samopoczuciu ich 
pociechom , a także pozwolą rodzicom wzmacniać relacje ze 
swoimi dziećmi.  Są to zajęcia dla najmłodszych, gdzie rodzice 
mogą wspólne spędzać czas na kreatywnej i rozwijającej 
zabawie.
Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami poznają nowe techniki 
plastyczne takie jak: malowanie na podkładzie kaszy, malowanie 
na chusteczkach higienicznych, malowanie tamponami. 
Maluchy wykonują piękne kolorowe prace. Po każdych zajęciach 
prace dzieci są umieszczane na wystawie. Koszt uczestnictwa 
w zajęciach to 10 zł od osoby.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Klub działający przy Bibliotece Publicznej w Choroszczy. 
Spotkania odbywają się z reguły raz w miesiącu. DKK jest 
adresowany do czytelników korzystających z bibliotek 
publicznych, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać 
o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik 
biblioteki.

ZAPISY I INFORMACJE
85 719 14 31, kultura@choroszcz.pl /temat: ZAPISY/ lub 
bezpośrednio w siedzibie Centrum Kultury i Sportu 
w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29.

H O N O R U J E M Y  K A R T Ę  D U Ż E J 
R O D Z I N Y  –  2 0 %  Z N I Ż K I
Płatność za wszystkie zajęcia jest 
ryczałtowa. Osoby, które wylegitymują 
się Kartą Dużej Rodziny otrzymają 
zniżkę 20% za zajęcia (zniżka nie dotyczy 
wyjazdów na imprezy kulturalne 
i sportowe). Wystawiamy paragony 
a faktury na życzenie. 

Za zajęcia można też płacić przelewem na konto Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sporu w Choroszczy:

64 1020 1332 0000 1402 0945 0430. 
W tytule proszę wpisać nazwę zajęć i imię oraz nazwisko 

osoby uczestniczącej.

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sporu w Choroszczy 
jest samorządową instytucją kultury gminy Choroszcz. Działa 

nieprzerwanie od 1993 roku, a nawiązującą tradycjami do 
Gminnego Ośrodka Kultury 

(GOK-u, stąd też bywa tak nazywane :P
Od początku działalności oferuje wszystkim uczestnikom 

zajęć profesjonalne warsztaty i atmosferę wolną 
od szkolnego stresu.

Szczegóły na str. 2. 
Głosować można w Urzędzie Miejskim i w M-GCKiS
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FITNESS w CENTRUM KULTURY I SPORTU czyli...

ZUMBA 
PILATES

AEROBIK
Zajęcia odbywać się będą w auli MGCKiS w godzinach 
popołudniowych, atrakcyjny pakiet za uczestnictwo w 
zajęciach. 
Za jeden rodzaj zajęć płacimy 35zł, przy wyborze dwóch 
rodzajów odpłatność wynosi 60zł, za pełny pakiet zajęć Fitness 
zapłacimy jedynie 80zł miesięcznie. 
Aerobik w poniedziałki, pilates w środy, zumba w czwartki – 
fitness zawsze o 19:30.

KYOKUSHIN KARATE
Zajęcia prowadzi posiadający ogromne doświadczenie trener 
i zdobywca wielu wyróżnień i medali Grzegorz Sakowicz. Zajęcia 
odbywają się w dwóch grupach. 
Grupa młodsza (grupa 5-9 lat) – poniedziałki i środy 17:15. 
Grupa starsza (grupa wiek 10+) – poniedziałki i środy 18:15. 
Koszt 40 zł/mc. Zapisy trwają - wystarczy przyjść na zajęcia.
 

PIŁKA NOŻNA
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach piłki nożnej w klubie 
Narew Choroszcz. Dorośli mają treningi pod okiem Wiesława 
Romaniuka we wtorki i czwartki na stadionie. Grupy 
młodzieżowe prowadzone przez trenera Jacka Sieńko mają 
zajęcia na Orliku, a także na stadionie w różne dni tygodnia, w 
zależności od ustalonego harmonogramu. 
Zapraszamy dzieci i młodzież urodzone od rocznika 2008 do 
rozpoczęcia kariery piłkarskiej!
 
Oprócz regularnych zajęć będą organizowane TURNIEJE i 
R OZ G R Y W K I  w różnych dyscypl inach sportowych i 
rekreacyjnych. Będą prowadzone rozgrywki na świeżym 
powietrzu, w budynku M-GCKiS, a także hali sportowej 
gościnnego Zespołu Szkół w Choroszczy. O szczegółach 
będziemy informować na naszej stronie internetowej.

ORLIK i BIAŁY ORLIK
Zapraszamy także do codziennego korzystania z obiektu ORLIK 
na którym znajduje się ogólnodostępne boisko do piłki nożnej, a 
także boisko wielofunkcyjne gdzie można zagrać w siatkówkę lub 
koszykówkę, a w okresie zimowym sezonowe lodowisko. Orlik 
jest otwarty przez cały tydzień od godziny 13 do 21. Opiekunem 
i animatorem zajęć jest Tomasz Chomicki.

WYJAZDY NA WYDARZENIA 
SPORTOWE

To także jeden z elementów na który zapraszamy. Były już 
organizowane wyjazdy na mecze Jagiellonii Białystok i piłkarskiej 
reprezentacji narodowej. Zainteresowanie jest co raz większe, 
będziemy więc starali się organizować więcej takich wyjazdów, 
nie tylko na mecze piłki nożnej, ale także na inne wydarzenia.
Zapraszamy!

Zespół M-GCKiS

Czas na sport w M-GCKiS w Choroszczy

zaniedbywany element przez różnych instruktorów. Młody 
człowiek na sali to olbrzymia odpowiedzialność. To wpływ a jego 
umiejętności ale również na to kim jest. Poprzez trening uczymy 
karate, ale poprzez kontakt rozmowę wychowujemy. 
Odkrywamy młodą osobę i staramy się zniwelować wady 
a  uwypukl ić  za lety  młodej  osoby.  Trener  karate to 
odpowiedzialna funkcja. Nauczyć się bić to nie problem, nauczyć 
karate i wychować człowieka to już wyzwanie i olbrzymia 
satysfakcja.
Poprzez karate uczymy samoobrony ale również kształtujemy 
człowieka. Możemy mu wiele pomóc jako nauczyciel lub 
zaszkodzić jeśli ktoś nie patrzy na dziecko jako na młodego 
człowieka któremu trzeba pokazać jak ma postępować. Trzeba 
też robić tak aby rozwijać inteligencję młodego człowieka.

Od którego roku życia można trenować?
Dzieci trenują od 3 roku życia, nawet wcześniej, dobrym wiekiem 
na rozpoczęcie jest 5-6 lat. Wtedy dziecko zaczyna już rozumieć 
swoje potrzeby i ruch. Ale ludzie zaczynają i w wieku 60 czy 
nawet więcej, nie ma ograniczeń wiekowych. W sumie to 
smutne że często ludzie w wieku 40 czy więcej lat zaczynają sobie 
odmawiać coraz więcej rzeczy. A trzeba próbować wielu rzeczy 
do końca życia, może nie wyczynowo ale rekreacyjnie.

W jakim wieku przyszedł najstarszy uczeń?
Jakiś czas temu przyszła osoba po 60 roku życia, w sumie wtedy 
prawie 3 krotnie starsza ode mnie:)

Czego potrzeba aby zacząć trenować?
Przede wszystkim chęci może trochę odwagi przed czymś 
nowym. Karate to fajna rzecz, uczy odwagi, dyscypliny, pewności 
siebie, więc, kto przyjdzie, będzie się rozwijać.

Treningi:
grupa młodsza (grupa 5-9 lat) – poniedziałki i środy 17:15, 
grupa starsza (grupa wiek 10+) – poniedziałki i środy 18:15. 
Koszt 40 zł/mc. Zapisy trwają - wystarczy przyjść na zajęcia.

Wraz z nowym rokiem szkolnym wprowadzamy nowe zajęcia w 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Jedną z nowych form 
zajęć będzie „Karate Kyokushin” – poprowadzi je Grzegorz 
Sakowicz – trener reprezentacji Polski karate IBK Kyokushin. 

Redakcja: Od kiedy trenuje Pan karate?
Grzegorz Sakowicz: W sumie… ponad 25 lat. Ale w międzyczasie 
było wiele innych dyscyplin, pół roku boks, 3 lata muay thai, 
kickboxing, pół roku judo, zapasy – więc sporo różnych.

To całkiem sporo, przydało się w życiu?
Sztuki walki wpływają na wiele aspektów. Sztuki walki, a więc 
również sport ma wpływ na bardzo wiele rzeczy. Na zdrowie, na 
kondycję na siłę, odporność, na samopoczucie, pewność siebie 
sprawność i oczywiście umiejętność samoobrony.

To zacznijmy od zdrowia.
Sztuki walki to sport i ruch a więc ma wpływa na pracę serca, 
lepsze oddychanie. Sztuki walk to również sprawność fizyczna, 
ćwiczenia gimnastyczne rozciąganie, a więc lepsza praca stawów 
gibkość. Ważnym elementem jest też skupienie precyzja.
Karate i sporty walki ma również wpływ na koncentrację na 
inteligencję poprawę pamięci. Sport to przecież inteligencja 
ruchowa. Ludzie nie zdają sobie sprawy jak sport ma wpływ na 
inteligencję. Bo zdrowe ciało to zdrowy duch i sprawny umysł. 
A dlaczego? Dlatego że silny zdrowy organizm wpływa też na 
pracę umysłu. Silny organizm, sprawne ciało które się nie męczy 
ma wpływ na to jak pracuje umysł, bo przecież zmęczone ciało 
wpływa też na nasze samopoczucie. Więc jeśli nasze ciało szybko 
się męczy to ma to również wpływ na to jak myślimy. Inna sprawą 
jest to że jeśli nasze ciało jest zdrowe, szczupłe to nie narzekamy 
na zmęczenie, na ból na różne trudności które też nas odrywają 
od skupienia od koncentracji, dla przykładu jeśli bolą nas plecy to 
chce się nam uczyć, czytać myśleć – nie bo myślimy o bólu 

i zmęczeniu. Dlatego sprawne i silne ciało ma bardzo duży wpływ 
na umysł. To wszystko się łączy. Oczywiście w sztukach walki 
ważnym elementem jest powtarzanie a więc również ćwiczenie 
pamięci, a żeby dobrze to zrobić trzeba się skupić a więc i wpływa 
na koncentrację.

Ale sztuki walki, karate to przede wszystkim umiejętność walki, 
samoobrony?
Oczywiście że dzieci, młodzież i dorośli trenują głównie po to, ale 
to nie jest główny cel, a na pewno nie w przypadku dzieci 
i młodzieży. Tutaj ważne są wszystkie elementy umiejętność 
obrony ale zdrowie i wychowanie jest tak samo ważne. Bo sztuki 
walki to również wychowanie młodego człowieka. To czasem 

Czas na karate!
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Scena została otwarta dla muzyków, którzy chętnie miksowali 
składy i próbowali nowych brzmień w improwizacji. 
Jammowanie budziło wiele pozytywnych emocji zarówno 
w muzykach jak i publiczności, która pomimo chłodu trwała do 
ostatnich nut pod sceną.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, motocyklistom 
z Choroszczy z panem Rafałem Stypułkowskim na czele. 
Dziękujemy partnerowi wydarzenia, Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Choroszczy oraz sponsorom: Cassablanca 
Catering, PLUS Materiały Budowlane, firmom PARTA, TOMUŚ, 
auto E M ka,  M A R K B U D,  R A M R E D,  o raz  To maszowi 
Bagińskiemu. Impreza odbyła się przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Choroszczy.

Zapoczątkowana współpraca muzyków i motocyklistów 
z pewnością zaowocuje niejednym, pięknym wydarzeniem 
w przyszłości. Trzymamy kciuki za dalszą, pomyślną współpracę 
i zapraszamy na kolejne edycje Jam Session w Stajni!

tekst i fot. KG/M-GCKiS

W sobotę 17 września 2016 roku odbyła się MotoJam Session 
w Stajni. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe ze względu 
na towarzyszących imprezie Motocyklistów z Choroszczy. 
Muzycy spotkali się na Jam Session w Stajni już po raz szósty.

Jam Session w Stajni od lat zrzesza muzyków. W tym roku grono 
pasjonatów poszerzyło się o bardzo liczną grupę Motocyklistów 
z Choroszczy oraz okolic. Wielbiciele nie tylko jednośladów 
licznym gronem stawili się na placu przy Stajni. 
Goście mogli podziwiać ich motocykle i samochody oraz 
porozmawiać z właścicielami. Wydarzeniu towarzyszyło 
zaprzyjaźnione z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji i Techniki Moto Retro. 
Wśród uczestników pojawił się na motocyklu Burmistrz 
Choroszczy,  Robert Wardziński. Warkot silników można było 
usłyszeć w niemalże całej Choroszczy, a niezwykłe pojazdy licznie 
pojawiały się na ulicach miasta. Wszyscy motocykliści otrzymali 
od organizatorów pamiątkowe koszulki.
Jako pierwsi na scenie pojawili się znani i lubiani Nervovoohoży, 
którzy dali porywający koncert. Nie zabrakło mocnych brzmień, 
a charyzmatyczni wokaliści z przekazem swoich piosenek 
wzbudzili aplauz publiczności. 
Po występie naszego lokalnego zespołu głos zabrał Robert 
Terlikowski, który opowiadał o swojej podróży motocyklem 
przez Europę. Ciekawa prezentacja urozmaicona zdjęciami 
z wyjazdu to dowód, że marzenia inspirowane filmem mogą się 
ziścić.
Kolejny występ sceniczny należał do zespołu Tharsys. Mocne 
brzmienie znów królowało na MotoJam Session. Niespodzianką 
był przyjazd zespołu Deep z Białegostoku. Panowie po swoim 
koncercie zostali z nami na wspólnym głośnym jammowaniu. 

Mocne  brzmienia   -   MotoJam Session 

                                         w Stajni 

Instruktorka M-GCKiS Mistrzynią Polski! 

Od 16 sierpnia 2016 w VI Liceum Ogólnokształcącym 
w Białymstoku odbywały się XIX Podlaskie Warsztaty Piosenki 
organizowane przez Białostockie Studio Piosenki Jerzego 
Tomzika. Cykl spotkań zaowocuje koncertem finałowym, który 
miał miejsce 28 sierpnia w białostockich Spodkach.

XIX Podlaskie Warsztaty Piosenki to okazja dla młodych, 
uzdolnionych, by pod okiem profesjonalistów rozwijać swoje 
talenty. Organizator warsztatów, pan Jerzy Tomzik, od lat nie ma 
sobie równych w kształceniu młodych wokalistów. W tym roku 
do współpracy zaprosił m.in. profesora Cezarego Szyfmana. 
Grupa 24 utalentowanych przedstawicielek płci pięknej każdego 
dnia spotykała się w budynku VI LO. Zajęcia uczą nie tylko 
interpretacji tekstu, prawidłowego oddechu, czy emisji głosu, 
ale też dają możliwość obycia ze sceną i prawidłowego 
posługiwania się nagłośnieniem.
W warsztatach uczestniczyło aż sześć dziewcząt pochodzących 
z gminy Choroszcz. W roku szkolnym dziewczęta śpiewają 
w zespole Rytmy Czasu, który funkcjonuje przy Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, a prowadzony 
jest przez pana Jerzego Tomzika. XIX Podlaskie Warsztaty 
Piosenki z pewnością zaowocują jeszcze lepszym rozwojem 
artystycznym młodych mieszkanek gminy. Dziewczęta od dawna 
wspaniale reprezentują nas na wielu pres�żowych koncertach 
wraz z zespołem Rytmy Czasu. Warsztaty zakończyły się 
koncertem w Spodkach 28 sierpnia.

teks i fot.: KG/M-GCKiS

Wakacyjne zajęcia w Filii Bibliotecznej w Klepaczach trwały 
tydzień, od 22 do 26 sierpnia. Uczestnikami spotkań były dzieci 
w wieku 4 – 10 lat, tworzyły 13 – 15 osobową grupę.

Podczas dwugodzinnych zajęć dzieci min.; zrobiły kartonowe 
zwierzęta (praca w  grupach), wyczarowały bajkowe obrazy z 
suszonych liści i kwiatów, namalowały podwodny świat na folii 
stretch, rozwiązywały labirynty i zagadki.
Z ciekawością słuchały czytanek i wyliczanek. Wakacyjne zajęcia 

Karolina Poniatowicz w duecie ze swoim partnerem 
tanecznym, Dariuszem Jabłońskim, zdobyli złoty medal XXXIII 
Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych odbywających się 
10 września 2016 roku w Białymstoku, a tym samym tytuł 
Mistrzów Polski w kategorii Dorośli – formacje Standard. Jako 
instruktorzy stworzyli MINI Formację, która w Mistrzostwach 
Polski zdobyła srebrny medal!

Nowa instruktorka tańca towarzyskiego w M-GCKiS, Karolina 
Poniatowicz, to utytułowana tancerka najwyższej klasy 
tanecznej w Polsce, A. Do długiej listy jej trofeów od soboty 
możemy dodać Mistrzostwo Polski wywalczone na XXXIII 
Mistrzostwach polski PTT Formacji Tanecznych, po które 
sięgnęła wraz ze swoim partnerem tanecznym, Dariuszem 
Jabłońskim!

Dodatkowo stworzona przez nich MINI Formacja wywalczyła 
srebrny medal w kategorii „Debiuty do lat 12ʺ. Grupa składa się 
z 23 dzieci, wśród których Karolina Poniatowicz rozbudza miłość 
do tańca i szlifuje talenty. Świeżo upieczonym Mistrzom 
serdecznie gratulujemy! Bardzo się cieszymy, że pani Karolina 
będzie prowadziła zajęcia w M-GCKiS.
Jeśli chcecie uczyć się tańca towarzyskiego pod okiem Mistrzyni 
Polski, zapraszamy do zapisywania się! Zajęcia odbywają się we 
wtorki o 17:30 i środy o 16:00 (grupy dziecięce, 30 zł/mc) oraz 
w piątki o godz. 19:15 (dorośli, koszt 40 zł/mc.). We wrześniu 
zajęcia z tańca towarzyskiego dla Wszystkich chętnych są 
bezpłatne.

tekst: KG/M-GCKiS
fot. dzięki uprzejmości Karoliny Poniatowicz

zakończono piknikiem przygotowanym przez jedną z mam. 
D z i e c i  b y ł y  m i l e 
zaskoczone i urado-
wane górą ciasteczek 
i innych pyszności.

Iwona Amonowicz
bibliotekarz

Wakacyjne zajęcia w Klepaczach

Podlaskie Warsztaty Piosenki 

Zobacz bogate fotogalerie
na stronie choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

Święto 

Dziękczynienia

Światowe

Dni Młodzieży

KSERO, WYDRUKI, SKANY
PROJEKTY, ZAPROSZENIA

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
pon. - pt. 8:00-20:45, sob. 8:00-15:45, zapraszamy!
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Jarmarki Dominikańskie przyciągają tłumy ludzi od wielu lat. 
Najlepsi wystawcy, rękodzielnicy i handlarze jarmarczni 
chętnie oferują swoje niepowtarzalne wyroby, ku uciesze 
licznych zwiedzających. Jarmark odbywał się zazwyczaj 
w miastach pracy duszpasterskiej Zakonu Kaznodziejskiego-
Dominikanów, a związany jest najczęściej z obchodami świąt 
świętego Dominika – początek sierpnia. Współcześnie 
tradycję jarmarków zachowuje kilka miast m.in., Choroszcz, 
gdzie tysiące gości, odwiedzających dziesiątki stoisk, wpisały 
się, w krajobraz sierpniowej niedzieli.

Na stałe wpisał się również krajobraz urokliwego miejsca, 
w którym, co roku organizowany jest Jarmark w Choroszczy, 
mianowicie plac przy Muzeum Wnętrz Pałacowych. Alejki 
wypełniły stoiska, przepełnione miodami, wędlinami i swojskim 
jadłem. Nie zabrakło przepięknego rękodzieła twórców 
i twórczyń lnie tylko lokalnych. Największą imprezę w gminie 
otworzył jej gospodarz – Robert Wardziński, burmistrz 
Choroszczy.
Imprezę rozpoczął przejazd kolumny zabytkowych aut 
i motocykli Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji 
i Techniki Moto Retro. OSP i Policja zjawiły się wozami ukazując 
zainteresowanym pełne wyposażenie.
Jarmark Dominikański w Choroszczy nazywany jest imprezą 
pełna lata. Pełną koncertów, konkursów, pokazów, animacji, 
zabaw i artystycznych przestrzeni. Jedną z nich była tegoroczna 
alejka sztuki i sportu koordynowana przez Grzegorza Sakowicza.
W tym roku nie brakowało na jarmarkowej scenie barwnych 
zespołów. Klepaczanki, które kultywują podlaski folklor, 
pojawiły się jak zawsze rozśpiewane i kolorowe. Swoim 
śpiewem rozpędziły zbierające się nad imprezą deszczowe 
chmury. Jak co roku nasz regionalny zespół zaprezentował 
tradycyjne, folklorystyczne pieśni. Klepaczanki wspaniale 
podtrzymują tradycje lokalne i szerzą je wśród wielu środowisk. 
Pięknym akcentem było wspólne zdjęcie lokalnych artystów 
z gośćmi, zespołem Lasowiacy. Spektakl studia Karuzela mógł 
zatem odbyć się przy pogodnym niebie. Zgromadził wiele 
zainteresowanych dzieci, które nie tylko się świetnie bawiły, ale 
również czerpały mądrość wypływającą z przedstawienia. 
Po wszystkim aktorzy zaprosili milusińskich do specjalnie 
przygotowanego namiotu z animacjami, gdzie kontynuowano 
wspólną zabawę do późnych godzin popołudniowych.
Po spektaklu na scenę Jarmarku wkroczył pełen folkloru chór 
Lasowiacy ze Stalowej Woli. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu wiele 
regionalnych piosenek, między innymi „Kum i kuma” Stanisława 
Moniuszki. Po zakończeniu I części występów Lasowiacy opuścili 
scenę, a zgromadzeni pod sceną goście udali się w okolice 
wyspy przy Pałacyku, by obejrzeć pokaz husarski. Ubrani 
w stroje z epoki mężczyźni na koniach odwzorowali dawne 
obyczaje bitewne. Po kilku chwilach w inną, bliższą nam epokę, 
ponownie przeniósł zgromadzonych chór Lasowiacy. Ubrani na 
styl przedwojenny mężczyźni i kobiety zaśpiewali wiele 
szlagierów z tamtych lat. Występ cieszył zarówno oko jak i ucho. 
Był też miłym akcentem przed rozpoczynającą się strefą disco. 
Poprzedził ją konkurs z nagrodami od sponsorów. Prowadzący 
imprezę Adam Kamiński z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy zadał śmiałkom kilka pytań, a poprawne 
odpowiedzi nagrodził upominkami.
Strefę disco otworzył zespół SERVERdance. Artyści zaserwowali 
publiczności kompilację przebojów disco, a zgromadzeni pod 
sceną bardzo ochoczo porwali się do zabawy. Tak zaczęły się 
tańce i hulańce. Po elegancko ubranych młodzieńcach z 
SERVERdance na scenie pojawili się przebojowi artyści z 
zespołu For�. Dwie urodziwe tancerki uświetniły występ 
sympatycznych muzyków. Bardzo miłym akcentem były gadżety 
od zespołu, jakie podarowali publiczności występujący. Jako 
trzeci w strefie disco pojawili się panowie z Fantas�c Boys, 
którzy również dali radosny i wyjątkowy występ.
Kolejny konkurs był mostem łączącym strefę disco i rocka. Anna 
Maria Korolczuk rozpoczęła ją mocnym akcentem. Swoim 
charakterystycznym, mocnym głosem przyprawiła o dreszcze 
niejednego słuchacza. Zaśpiewała covery wielkich gwiazd, 
między innymi Evanasence czy Amy Winehouse. Jako kolejni na 

scenie pojawili się muzycy ze Starego Portu Białystok. 
Ich rockowo- folkowe aranżacje klasycznych piosenek 
żeglarskich przypadły do gustu nagradzającej ich gromkimi 
brawami publiczności. Koncert był niesamowitym supportem 
przed gwiazdą wieczoru, Oddziałem Zamkniętym. Ich iście rock-
n-droll'owy występ rozpoczęto od Z dnia na dzień (odmienić 
los), co pozwoliło wczuć się w klimat niepokornych lat 80-tych. 
Nie zabrakło przebojów takich jak Andzia, Twój każdy krok, 
Zabijać siebie, Ten wasz świat, Debiut. Podczas koncertu muzycy 
niejednokrotnie zaskoczyli publiczność nie tylko wybitnymi 
umiejętnościami muzycznymi, ale tez niestandardowym 
zachowaniem i otwartością: na Party na scenę zaproszono 
osoby z publiczności do wspólnego odśpiewania utworu. 
Za niesamowity koncert publiczność nagrodziła gwiazdy 
gromkimi brawami.
Organizatorem imprezy było Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy, na czele z Dyrektorem Przemysławem 
Waczyńskim. Szczególne podziękowania należą się Burmi-
strzowi Robertowi Wardzińskiemu i gminie Choroszcz, który 
objął patronatem honorowym imprezę. Z organizatorem 
współpracowali Muzeum Wnętrz Pałacowych
Przemysław Waczyński, dyrektor Centrum składa też serdeczne 

podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację – 
Muzeum Wnętrz Pałacowych, Podlaskiemu Muzeum 
w Białymstoku, Urzędowi Miejskiemu, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Choroszczy, Stowarzyszeniu Miłośników Starej 
Motoryzacji i Techniki MotoRetro, Grzegorzowi Sakowiczowi 
dziesiątkom znakomitych artystów, handlowców i wystawców, 
delegacjom z instytucji i organizacji pozarządowych, choroskiej 
i białostockiej Policji oraz firmie Gwardia czuwającymi nad 
bezpieczeństwem, ratownikom medycznym, pracownikom M-
GCKiS, którzy jak co roku nie szczędzili czasu i sił, aby Jarmark był 
godny zapamiętania i dalszego organizowania.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów 
imprezy! Sponsorowi głównemu, producentowi piwa Żubr, 
firmie cateringowej Casablanka, TVK NET Chamerlińscy, panu 
Adamowi Masłowskiemu i firmie Plus Materiały Budowlane, 
firmie Koba, wypożyczalni narzędzi Dakss, sieci drogerii Jawa, 
Cosinus, Lastag Escape Room oraz pracownikom gminnej sencji 
obsługi Urzędu Miejskiego. To dzięki Państwa pomocy 
i zaangażowaniu mogliśmy wspólnie spotkać się podczas XXVII 
Jarmarku Dominikańskiego. Do zobaczenia za rok!

KG, O.Sz/M-GCKiS, Fot. KG

Jarmark Dominikański – impreza pełna lata! 

Burmistrz
Choroszczy

patronat honorowy współfinansowanie sponsor główny: producent piwa Żubr

Gmina Choroszcz

wydarzenie współfinansowane
przez Gminę Choroszcz

współpraca

organizator stowarzyszenia:sponsorzy patronat medialny



Z naszego krajobrazu w szybkim tempie znikają drewniane 
domy. Trwają jeszcze spichlerze, właśnie najczęściej 
drewniane, nieraz ponad stuletnie, są reliktem historii 
i świadectwem ciesielskiego kunsztu naszych przodków. 
W gminie Choroszcz zachowało się ich prawie pięćdziesiąt. 

Przez cztery miesiące, w ramach projektu sfinansowanego przez 
Podlaski Urząd Marszałkowski oraz Gminę Choroszcz, 
przemierzałem gminne drogi w poszukiwaniu małej architektury 
rolniczej, czyli spichlerzy. Trafiłem do wszystkich trzydziestu 
dwóch wsi.  Bogate w spichlerzyki są dwie- Klepacze i Złotoria. 
Tuż za nimi są Izbiszcze oraz Oliszki. Wszystkie zaś bogate 
w dobrych ludzi- otwartych, chętnych do rozmowy, znających 
historię swoich rodzin i Małej Ojczyzny. Mam adresy, wiem gdzie 
mieszkają, wrócę, aby wysłuchać i zanotować ciekawe 
opowieści. 

 Majątek Rogowo ma zabytek

Jest Rogowo, Majątek Rogowo i Rogówek. Wybieram to drugie, 
bo w nazwie doczytuję się ciekawej treści. Nie lubię czerpać 
wiedzę z książek. Wolę opowieści ludzi stąd. Przed domem 
spotykam kobietę, dopytuję o starszych mieszkańców. Takich, 
którzy wiedzą i opowiedzą. – Trzeba z moim mężem - mówi 
z pewnością w głosie. Taksuję ją wzrokiem, oceniając wiek, a 
przez to jej męża. – Nie ma we wsi kogoś starszego?- pytam, ale 
kobieta upiera się przy swoim i zaprasza na podwórze. 
Przysiadam przy stole. Żona Kazimierza Zagórskiego miała rację. 

Pan Kazimierz (na zdj. pow.) to kopalnia wiedzy.
- Kiedyś znajdował się tutaj wielki folwark hrabiny De Moni- 
zaczyna opowieść- Tuż obok znajdował się potężny dwór, 
jedenaście metrów pod szczytem, szesnaście długości…  Grubo 
ponad sto lat temu hrabina rozprzedała folwark. Część kupił mój 
pradziad Feliks Zagórski, który był wcześniej zarządcą majątku 
w Śliwnie. Osiedlili się tutaj Lebiedzińscy z Fast, Turowscy 
z Oliszek, Grzybkowie z Rogowa, Uszyńscy, Łuszczyńscy... Bracia 
Bartoszewiczowie zamieszkali we dworze. Dworu już nie ma, ale 
zachowały się stodoły, obory, chlewnie i… spichlerz. Wszystkie 
budynki zbudowane z kamienia. Idziemy do spichlerza. 
Jest wielki. Ma prawie dwadzieścia metrów szerokości 
i trzydzieści długości. I wysoki na dwa piętra. W ścianie czołowej 
jest widoczny napis: ROKU 1843. Pan Kazimierz oprowadza mnie 
wokół murów. Ściany są z kamienia i czerwonej cegły. Kamienne 
są także przypory. Widać liczne przeróbki. Zamurowane okna lub 
drzwi. Spichlerz, jak okazała forteca. Opisałem, obmierzyłem go 
dokładnie. A potem, już przy ogrodowym stoliku, pan Kazimierz 
dokończył opowieść o rodzinnej  miejscowości. 

Klepacze kontra Złotoria

Klepacze znałem dotychczas z przejazdów na trasie z Białego-
stoku, przez Niewodnicę, do Łap. – Nasza wieś, to prawie miasto- 
mówi Marian Łupiński-  Ma ponad 30 ulic. I ciągle powstają 
nowe. W jego siedlisku nie ma spichlerzyka. Za to stara stodoła 
ma liczne ślady po seriach kul z karabinów maszynowych. 
– To z 1944 roku- tłumaczy gospodarz. I poleca mi gospodarstwa, 
gdzie na pewno są spichlerzyki. Doliczyłem się ich trzynaście. 
To zapewne nie wszystkie. Niektóre kryją się w głębi siedliska, 
inne za żywopłotami. Bez zgody właścicieli zajrzeć nie można. 
Zajrzałem do tych, które znalazłem. A w nich dwa prawie 
kompletne warsztaty stolarskie, z piłami, piłkami, heblami, 
wiertłami… I kuźnię. Można też znaleźć przeciwpożarowe bosaki, 
dzieże, komody, kredensy, wagi, bezmiany, janczary końskie. 
Istne muzeum. 
Złotoria jest typową ulicówką, która rozłożyła się na wysokim 
brzegu Narwi. Są tam miejsca, z których można rozkoszować się 
rozległą panoramą doliny rzeki. A szczególnie urokliwe jest 
miejsce, gdzie rzeka Supraśl, zwana dawniej Sprząślą, spotyka się 
z Narwią. W Złotorii znalazłem dziesięć drewnianych 
spichlerzyków. Najładniejszy jest przy plebanii. Kryją w sobie 
stare sprzęty gospodarstwa domowego, meble, narzędzia 
rolnicze. Zachwyciły mnie secesyjne szafy i komody. Na szczęście 
właściciele wiedzą o ich wartości.

Drewniane skarbce

Wielkością niewiele się różnią. Zbudowane są z solidnych 
drewnianych bali, układanych na tzw. jaskółkę. Drewno jest 
suche i pachnące. Wszystkie mają wyjątkowo solidne drzwi, a w 
nich jeszcze solidniejsze zamki, kłódki lub nawet potężne sztaby. 
I klucze do nich są też solidne, dobrej kowalskiej roboty. – 
Dawniej zdarzały się kradzieże, więc trzeba było jakoś się bronić- 
tłumaczy Henryk Jabłoński ze Złotorii - W spichlerzu znajdowało 
się nie tylko zboże, ale też sprzęty rolnicze i gospodarstwa 
domowego. 
Tylko niektórzy właściciele mają zamiar zlikwidować spichlerzyki 
stojące w ich gospodarstwa. Niektóre faktycznie są stare, 
zniszczone, niewarte remontu. Jednak większość drewnianych 
spichlerzyków nadal spełnia przypisaną im rolę. Inne są 
podręcznymi magazynkami. Wszystkie zaś mogą zachwycać 
kunsztowna robotą ciesielską i kowalską. 
W ubiegłym roku trafiłem do ponad 60 wsi w gminach: Łapy 
i Sokoły. Przez rzekę Narew sąsiadują z gminą Choroszcz. 
Konstrukcja spichlerzy taka sama, wielkość podobna. I są to 
budynki wolno stojące. Tymczasem, te w gminie Choroszcz, 
znajdują się w jednym ciągu z budynkami gospodarczymi, albo 
stoją bardzo blisko domów. Tam, za rzeką wszystkie budynki 
miały drzwi w ścianach szczytowych. Tutaj zaś dominują 
spichlerzyki z drzwiami w ścianie bocznej. Nieraz jest też dwoje 
drzwi, zaś sam budynek ma wewnątrz dwie komory przedzielone 
ścianką działową. – Ziemi u nas ludzie mieli niewiele - tłumaczy 
Henryk Łupiński z Klepacz - trudnili się więc ciesielką, 
ślusarstwem, a nawet kowalstwem. Warsztaty urządzali 
w spichlerzykach. No i podziały majątkowe. Dzielono ziemię, 
dzielono też spichlerzyk…

Prawie cztery miesiące wędrówek po gminie Choroszcz 
przyniosło plon w postaci setek zdjęć spichlerzyków, ich 
szczegółowe opisy. Zaproszono mnie do ponad stuletnich 
domów, z  meblami z minionych epok, pokazano albumy 
rodzinne... Pokazano mi też stodoły ze starymi maszynami 
rolniczymi: siewnikami, sieczkarniami, młockarniami, uprzężą 
końską. Ba, trafiłem także na strychy domów. Zobaczyłem tam 
kufry posażne, żelazka na duszę lub węgiel, kołowrotki, komody. 
Istne skarby. Jednak prawdziwym skarbem są ludzie, świetnie 
znający historię swoich rodzin i wsi. 

Mo�em naszego projektu są słowa Adama Chętnika: „Kto będzie 
kochał serdecznie swój zakątek, ten ojczyznę całą również będzie 
miłował”. W gminie Choroszcz spotkałem wielu ludzi 
kochających „swój zakątek”.

                                                                                                                                
Marian Olechnowicz
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Drewniane skarbce

W niedzielę 25 września br. odbyły się uroczystości Jubileuszu 
20-lecia reaktywacji  Akcji  Katolickiej  Archidiecezji 
Białostockiej. Na tych obchodach nie zabrakło również silnej 
reprezentacji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
z Choroszczy. Uroczystości zapoczątkowała msza św. 
Jubileuszowa w kościele pw. św. Rocha pod przewodnictwem 
JE ks. abpa Edwarda Ozorowskiego. 

Jako Dar Ołtarza delegacja POAK z Choroszczy wręczyła 
Metropolicie Białostockiemu ser z Szyszkowizny oraz miód 
z pasieki w Kościukach. Dalsze uroczystości przeniosły się do 
„Spodka” Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Przybyłych 
uczestników konferencji powitali: prezes Zarządu AIAK Teresa 
Niewińska i asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Białostockiej ks. prałat Tadeusz Żdanuk.. Głos zabrała 
przedstawicielka Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce 
Elżbieta Olejnik, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Warszawskiej. Ksiądz prałat T. Żdanuk scharakteryzował 
działalność Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej a 
następnie dr hab. Edwin Koźniewski przedstawił mul�medialną 
prezentację związaną z tym Jubileuszem. 
Istotnym punktem Konferencji był występ JE ks. biskupa dr hab. 
Henryka Ciereszki nt. „Akcja Katolicka w służbie Kościołowi 
Białostockiemu - zadania w świetle rozszerzania kultu 
Miłosierdzia Bożego”. Nie zabrakło również podziękowań 
członkom Akcji Katolickiej i darczyńcom. Artystycznym 
akcentem był występ "Małych Kurpi" pod kierownictwem 
muzycznym Grażyny Kuklińskiej. Na zakończenie wystąpił 
choroszczański zespół wokalny „Cantamen”, którego 
kierownikiem jest Łukasz Olechno. Sympatycznym akcentem 
była okolicznościowa kartka pocztowa z obrazem Chrystusa 
dźwigającego krzyż z choroszczańskiego kościoła, którą 
otrzymali wszyscy uczestnicy jubileuszowych obchodów. Kartki  
opatrzone okolicznościowym stemplem rozprowadza Poczta 
Polska oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Choroszczy.

Józef Waczyński

XX lat Akcji Katolickiej

14 września br. w galerii MGCKiS w Choroszczy w ramach cyklu 
"Spotkania z historią" odbyło się spotkanie z Markiem 
Gajewskim, kustoszem Muzeum Wojska w Białymstoku, nt. 
"Kapitan Józef Marjański - bohater bitwy o Białystok". 
W interesujący sposób przypomniane zostały najważniejsze 
fakty z przebiegu walk o Białystok 22 sierpnia 1920 roku. 

M. Gajewski jest autorem albumu poświęconego temu 
oficerowi ("Najdzielniejszemu z najdzielniejszych"), który 
dowodząc I batalionem 1. Pułku Piechoty Legionów zginął 
w jednym ze starć w rejonie białostockich ulic Warszawskiej 
i Pałacowej. Uczestnicy tej "Biesiady historycznej” otrzymali 
specjalne wydanie Białostockiej Gazety Wojennej, poświęconej 
tej bitwie oraz kilka egzemplarzy okolicznościowego albumu. 
Spotkanie było również doskonałą okazją do dyskusji na temat 
wybranych problemów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
Nie zabrakło również akcentów związanych z okresem 
międzywojennym i II wojną światową w wykonaniu nestora 
Kramika Regionalnego "Kuriera Podlaskiego" Pana Stanisława 
Bałdygi.

Józef Waczyński, fot. Wojciech Cymbalisty

Spotkanie z historią
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Przed rokiem powróciliśmy do tradycji 
jaką  jest  B ieg  Niepodległośc i  w 
Choroszczy – w 2015 roku trasa biegła 
alejkami Parku Pałacowego przy 
Pałacyku Branickich, a w tym roku 
wybiegamy na ulice naszego miasta. 
D o d at ko w o  b ę d z i e  p ro wa d zo ny 
elektroniczny pomiar czasu, a o oprawę muzyczną i spikerską 
zadbają Kreatorzy Emocji.

Start i meta będzie umiejscowiona przy terenie rekreacyjnym 
„Kominowe Bajoro”, a trasa biegu będzie biegła ulicami 
Branickiego, Piaskową, Dominikańską, Ogrodową i Branickiego 
przy wyłączonym bądź ograniczonym ruchu samochodowym. 
Jedna pętla wynosi 4,25 km, a zawodnicy będą mieli do 
pokonania dwa okrążenia – więc łączna długość trasy wynosi 8,5 
km.
Wpisowe wynosi 20 zł od osoby (30 zł w dniu biegu), a na 
każdego uczestnika bez względu na wynik sportowy będzie 
czekał pamiątkowy medal. 
Każdy uczestnik otrzyma także upominki od sponsorów 
w ramach tzw. pakietu startowego. Oprócz tego najlepsi 
w kategorii damskiej i męskiej otrzymają statuetki i nagrody 
w kwocie 250 zł (1 miejsce), 150 zł (2 miejsce) i 100 zł (3 miejsce). 
Jako, że w tym roku będziemy mieli 98 rocznicę odzyskania 
niepodległości, to zawodnik, który ukończy bieg na 98 miejscu 
otrzyma także upominek. 
Po zakończeniu biegu wszystkich uczestników zapraszamy na 
przygotowane ognisko i ciepłą herbatę! 
Szczegóły i formularz zapisów znajdują się na stronie 
internetowej  M- G C K iS:  www.kultura.choroszcz .pl 
ZAPRASZAMY!!!
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Bieg Niepodległości w Choroszczy 

12 listopada w samo południe!

Narew na 2 miejscu na Turnieju 

Piłkarskim w Horochowie

W czwartek 1 IX 2016 choroszczanie zebrali się na Placu dra 
Zygmunta Brodowicza, by kultywować pamięć o ofiarach 
bezwzględnych totalitaryzmów niemieckiego i sowieckiego 
i przypomnieć o bohaterskich obrońcach Rzeczypospolitej 
Polskiej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Grzegorz 
Krysiewicz prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała. 
Zebrani uczcili minutą ciszy Polaków, którzy oddali życie za oj-
czyznę w II wojnie światowej, następnie odśpiewano Hymn RP.

Kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II 
wojny światowej złożyły liczne delegacje, w tym Robert 
Wardziński burmistrz Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć 
i Tożsamość Skała, Zespół Szkół w Choroszczy, Przedszkole 
Samorządowe im. Jana Pawła I I ,  Bank Spółdzielczy 
w Białymstoku Oddział w Choroszczy, Zakład Energetyki Cieplnej 
Wodociągów i Kanalizacji, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, Klub 
Abstynenta Wolność i M-GCKiS w Choroszczy.
Wartę honorową pełniły druhny z XXIII Podlaskiej Drużyny 
Harcerskiej Ventus ZHR. Wydarzenie uświetniły poczty 
sztandarowe choroszczańskich placówek oświatowych: Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza i Publicznego Gimnazjum im. 
ks. kard. S. Wyszyńskiego. Zgodnie ze zwyczajem lat ubiegłych 
wydarzenie zwieńczyło wspólne śpiewanie „Hej, hej ułani…”.
Pamiątką dla wszystkich zebranych na Placu dra Z. Brodowicza 
w Choroszczy patriotów – i tych najmłodszych z przedszkola, 
nieco starszych z Zespołu Szkół oraz zgromadzonych dorosłych 
stało się wspólne zdjęcie przed gmachem Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy mieszczącego dawniej 
Szkołę Powszechną. To nawiązanie do tradycji szczególnie 
popularnej w latach międzywojennych.
Wszyscy współcześni choroszczanie nie szczędzili uśmiechu, by 
pokazać radość z pokoju, a po trosze z nowego roku szkolnego. 
W radosnych nastrojach dzieci i młodzież wyruszyła w nowy rok 
szkolny, bo przecież jeszcze tylko wrzesień, październik i kilka 
innych miesięcy i będą znowu wakacje. Polecamy relację 
telewizyjną, jaką przygotowała Twoja Telewizja Regionalna.
N a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  n a s z e g o  c z a s o p i s m a  - 
gazeta.choroszcz.pl  -  znajdą państwo relacje oraz 
fotoreportaże z innych patriotycznych spotkań, w tym 
z obchodów  Święta Wojaka Polskiego. Miłej lektury!

Wojciech Cymbalisty, fot. O. Sz./M-GCKiS

Pamiątka 1 września i nowy rok szkolny 

Sylwester w Centrum Kultury i Sportu, cena 300 zł/para, rezerwacje 85 719 14 31

24 sierpnia w Horochowie odbył się Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej z okazji 25-lecia odzyskania niepodległości przez 
Ukrainę w którym brały udział drużyny składające się 
z zawodników urodzonych w roczniku 2002 i młodszych. 

W turnieju wzięły udział 3 ukraińskie drużyny: Horochów I, 
Horochów 2 i Koka�, a także Narew Choroszcz. Drużyny zagrały 
systemem „każdy z każdym”, a nasza drużyna odniosła dwa 
zwycięstwa i zanotowała jedną porażkę. Wyniki te pozwoliły na 
zajęcie 2 miejsca. Gratulujemy! Po zmaganiach piłkarskich 
gospodarze z Horochowa zabrali choroszczańską grupę na 
wycieczkę do Lwowa.
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Seniorzy drużyny Narew Choroszcz są 
w trakcie sezonu Okręgowej Klasy 
S e n i o r ó w,  p o p u l a r n i e  z w a n e j 
„Okręgówką”. Do tej pory zawodnicy 
t re n e ra  W i e s ł a w a  Ro m a n i u ka 
rozegrali 7 meczów, spośród których 
wygrali 1 spotkanie, zanotowali 3 remisy i ponieśli 3 porażki. 

Dorobek 6 punktów daje obecnie 11 pozycję w tabeli. 
Po zakończeniu sezonu nastąpi reorganizacja rozgrywek i jedynie 
pierwsze 7 zespołów utrzyma się w Lidze Okręgowej – pozostałe 
spadną do A-klasy. Sezon jeszcze długi, ale trzeba zacząć odnosić 
zwycięstwa aby utrzymać miejsce na tym poziomie rozgryw-
kowym. Cały terminarz, tabela a także wyniki drużyn 
młodzieżowych (orliki, trampkarze) znajdują się w inter-
netowym wydaniu „Gazety w Choroszczy”. 
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Narew na 11 miejscu 

w Lidze Okręgowej

Zbliża się koniec

rozgrywek...

Powiatowa Liga Szachowa

na półmetku

Rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gminnej zbliżają się do końca. Do 
rozegrania pozostały jeszcze 2 kolejki, które odbędą się 9 i 16 
października, a w najbliższą niedzielę 2 października liga 
nadrobi wszelkie zaległości. 

W ostatnich meczach walka się będzie toczyć o miejsca 2-3, a 
także uniknięcie ostatniej pozycji, gdyż już poznaliśmy drużynę, 
która wywalczy w tym roku tytuł mistrzowski. 
Tą drużyną są Izbiszcze, które w 15-stu dotychczas rozegranych 
meczach nie przegrały ani razu, a tylko Lambadzie Choroszcz 
udało się Izbiszczom urwać punkty remisując spotkanie. 
O pozostałe miejsca na podium powalczy więc wcześniej 
wspomniana Lambada, a także LZS Choroszcz, Siekierki, a szansę 
mają także jeszcze Klepacze. W tej chwili na ostatniej pozycji 
znajduje się Rajkom Choroszcz, ale ma jeszcze szanse opuścić to 
miejsce. 
W klasyfikacji strzelców prowadzi Rafał Olsiewicz z Izbiszcz, który 
zdobył 25 bramek. Szczegóły na temat rozgrywek, wszystkie 
wyniki, tabela i statystyki znajdują się na specjalnej stronie: 
www.ligagminna.ligspace.pl.
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Rozgrywki Powiatowej Ligi Szachowej są na półmetku. Bierze 
w nich udział 5 drużyn: Choroszcz, Michałowo, Supraśl, 
Wasilków i Zabłudów. Choroszczańska drużyna w składzie: 
Jacek Dąbrowski, Tomasz Kociakowski, Łukasz Krysiewicz, 
Adam Śliwowski i Tadeusz Turowski po 4 rundach zajmuje 
trzecie miejsce, a z kompletem zwycięstw prowadzi drużyna 
Wasilkowa. 

Jeśli chodzi o wyniki indywidualne to najlepszy z cho-
roszczańskiej drużyny Adam Śliwowski zajmuje 4 pozycję. Runda 
rewanżowa zacznie się niebawem i potrwa do 25 listopada. 
Wyniki i szczegóły o rozgrywkach znajdują się na stronie 
internetowej:  www.akademia-gambit.pl/l igapowiatu 
bialostockiego.
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