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Nowe drogi
w Gminie Choroszcz

Pałacyk Branickich
w nowym kostiumie

Budżet
Gminy Choroszcz 2021

Rok 2020
w kulturze i sporcie

Gmina Choroszcz się zmienia i z roku na
rok jest coraz lepiej skomunikowana.
Rok 2021 także będzie czasem ważnych
inwestycji drogowych.
s. 2

W ostatnim czasie letnia Rezydencja
Branickich przeszła remont elewacji.
Kolejne zmiany w parku pałacowym
w przyszłym roku.
s. 6

Mimo pandemii wywołującej trudną
sytuację społeczną i gospodarczą,
przyszły rok w Gminie Choroszcz nie
będzie inwestycyjnym lockdownem.
s. 7

Podsumowanie działań MiejskoGminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy
w trudnym - 2020 roku
s. 16 - 17

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szcześliwego Nowego Roku 2021!
Wiele Łask Bożych!

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie wyjatkowym
czasem spotkania z Bogiem, który przychodzi do nas w małym
Dzieciątku i ukryty w drugim człowieku. Niech bezgraniczna
Miłość Boża wzbudzi w nas wdzieczność za troskę Boga
o człowieka. Niech rozproszy lek, którego w minionym roku
było tak wiele. Niech ożywi radość i nadzieje i pozwoli
z zaufaniem Bogu wkroczyć w Nowy Rok 2021.
Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem w imieniu
wszystkich kapłanów parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy.

Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości
w każdej ilości od Bożej Dzieciny. Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia, Szcześliwego Nowego Roku.

ks. prob. Leszek Struk

Stowarzyszenie „Chcę żyć”

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i zdrowego 2021
roku! Życzymy wszystkim, by nigdy nie zabrakło honorowych
dawców krwi, osocza i szpiku. Oby nasze wesołe i ofiarne grono
gromadzace się w pierwsze niedziele miesiaca w Choroszczy
przy krwiobusie systematycznie rosło!

Niech Święta Bożego Narodzenia, czas przyjścia Chrystusa
na świat, przyniesie radość, pokój nadzieję
i miłość. Dużo wiary i optymizmu w pogodne jutro oraz
spełnienia marzeń w Nowym Roku wszystkim
czytelnikom „Gazety w Choroszczy”.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

Wszystkim z okazji Świąt i Nowego Roku życzymy zdrowych,
miłych Świąt wsród najbliższych. Nowy Rok powitajmy
z błogosławieństwem Bożym z nadzieja w sercu
na lepsze jutro.

Wszelkiej pomyślności,
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w zdrowiu.
Pozytywnej energii i dobrych myśli.
Bliskości mimo dystansu społecznego.
Oby to był czas spedzony w spokoju i ukojeniu trosk.
Nowy Rok niechaj przyniesie nadzieję i otuchę,
oraz możliwości spotkania sie podczas wydarzeń
kulturalnych i sportowych.

Zarząd Koła Seniorów Nr 15
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór
upłyną Wam w szcześciu i radości przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.

Redakcja Gazety w Choroszczy

ks. prot. Andrzej Bołbot

życzą Dyrektor i Kadra Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Wszystkim mieszkańcom
i gościom Gminy Choroszcz
życzę
Świąt Bożego Narodzenia
prawdziwie świątecznych:
ciepłych w sercu, nieśpiesznych,
pełnych radości – nawet
z najdrobniejszych sukcesów,
które niech będą filarami na
następny Rok.
A w Nowym Roku:
pomyślności, samych
szczęśliwych zdarzeń,
dużo dobrego zdrowia,
optymizmu
i wiary w pogodne jutro.

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
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Nowe inwestycje drogowe w Gminie Choroszcz
Ubiegłe lata rozwoju Gminy Choroszcz obfitowały w szereg inwestycji związanych, między innymi, z budową dróg. Dość, by
wspomnieć o rewitalizacji Rynku 11 Listopada, pl. dr. Z. Brodowicza wraz z przebudową głównych arterii miasta, ulic: J. K. Branickiego,
H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, Dominikańską. Lecz nie tylko miasto zmieniło swoje oblicze: również choroszczańskie miejscowości
zyskały infrastrukturę drogową na miarę współczesnych czasów: Porosły, Łyski, Jeroniki czy Krupniki – to tylko przykłady wielu
sołectw, które zostały uzbrojone w tak potrzebne i od lat wyczekiwane szlaki komunikacyjne. Tak, są miejscowości, które czekają na
komfortowe skomunikowanie. I pod tym względem rok 2021 w gminie Choroszcz będzie czasem ważnych inwestycji drogowych.

Tekst i zdjęcie: UM

Rozwój Gminy Choroszcz? Nie odpuszczamy!
FOT z twarzą
burmistrza
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Wysoką, bo 136. lokatę na blisko 2500 samorządów w całej Polsce zajęła Gmina
Choroszcz pod względem pozyskanych funduszy unijnych na realizowane na swoim
terenie inwestycje – podał Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
To doskonałe podsumowanie zmian zapoczątkowanych od 2015 roku.

Tekst: UM

GAZETA W CHOROSZCZY

REKLAMA
Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się
zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy.
Dostępny jest niemal we wszystkich punktach handlowych i w
instytucjach tj. Urząd Miejski, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Sportu, szkoły na terenie miasta i całej gminy Choroszcz (14,3 tys.
mieszkańców). Gazeta w Choroszczy kolportowana jest także podczas
największych imprez organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu takich, jak Dni Choroszczy, Jarmark Dominikański czy
Dzień Ogórka w Kruszewie.

tel. 85 719 14 31 e-mail: gazeta@choroszcz.pl

gazeta.choroszcz.pl
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Ozrdowieńcy z magistratu w Choroszczy
podzielili się osoczem
Na przełomie września i października ciężko przechorowali COVID-19. Szczęśliwie pokonali chorobę ,
a teraz dzielą się bezcennym dobrem z innymi. Troje pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy
oddało osocze, wspierając służbę zdrowia i najciężej zakażonych Sars-CoV-2.
Tekst i zdjęcie: UM

Jubileusz 90-lecia
Szpitala w Choroszczy
Szpital Psychiatryczny im. dr. Stanisława
Deresza w Choroszczy w 2020 roku
obchodzi zacny Jubileusz 90-lecia swojego
istnienia. To instytucja, która na trwałe
wpisała się w krajobraz i tkankę społeczną
regionu i Gminy Choroszcz.

Tekst i zdjęcie: UM
Z tej okazji Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, w imieniu Społeczności Gminy
Choroszcz, Dyrekcji oraz Pracownikom
Szpitala przekazał wyrazy najwyższego
uznania wobec wieloletniej pracy instytucji
na rzecz zdrowia Pacjentów, a nade
wszystko wypracowanego cennego dziedzictwa.
Na dalsze lata działalności, złożył życzenia
sukcesów przynoszących radość i satysfakcję. Nieustannego rozwoju, wszystkiego,
co najlepsze!

Gmina Choroszcz ma już pełnoprawnych I-klasistów!
Każda klasa osobno, o wyznaczonej godzinie i każdy w maseczkach oraz niestety, bez rodziców, ale każdy w galowym stroju, grzeczny i wyjątkowo
przejęty arcyważną chwilą – oto okoliczności tegorocznego pasowania na ucznia I klasy w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.
6 listopada br. przeszło 130 dzieci rozpoczynających naukę w tej szkole, stało się pełnoprawnymi uczniami.
Tekst i zdjęcie: UM

4

GAZETA W CHOROSZCZY

Przedszkole w Choroszczy
z „Dobrym startem”
Odkładać pieniądze do skarbonki, budować roboty, oszczędzać prąd i wodę, segregować śmieci, uczyć się pokory,
odpowiedzialności, zasad fair play, zwinności i działać jak drużyna – już w przedszkolu? Tak! W taki dobry, ba:
wyśmienity start wyposażyła najmłodszych Gmina Choroszcz.
Tekst: UM

Zdjęcia: UM
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Pałac w nowym kostiumie
Tekst: Anna Dąbrowska - Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
Zdjęcia: Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Jakub Bobrowski (WalkTheDrone.com)

Jakub Bobrowski (WalkTheDrone.com)
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Budżet Gminy Choroszcz na 2021 rok
– uchwalony
Mimo pandemii wywołującej trudną sytuację nie tylko społeczną, ale przede wszystkim gospodarczą, mimo zmniejszających się
wpływów do budżetu, przyszły rok pod względem rozwojowym i inwestycyjnym nie będzie
w Gminie Choroszcz rokiem zastoju. Inwestycje nadal będą kontynuowane. Głównie w miejscowościach Gminy Choroszcz.
Tekst: UM
Obserwujemy sytuację, ale nie bierzemy
na wstrzymanie – w tak, nieco
kolokwialny sposób, można by określić
przyszły budżet Gminy Choroszcz,
przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską
w Choroszczy podczas ostatniej w 2020
roku – XIX Sesji. Jak gmina będzie się
rozwijać w roku – 2021, miejmy nadzieję:
postpandemicznym?
Filarem inwestycji – podobnie jak w poprzednich latach, są drogi: w 2021 roku na
drogi gminne, m.in. w Barszczewie,
Ruszczanach oraz mieście Choroszcz
(budowa mostku na rzece Horodniance
i związane z tym „przebicie” ul. J. Piłsudskiego), Gmina Choroszcz przeznaczy ok.
3,8 mln zł oraz dodatkowe ok. 4,1 mln zł
będą kosztować remonty dróg powiatowych w Oliszkach i na trasie PorosłyKrupniki.
Wraz z drogami budowana będzie sieć
kanalizacji sanitarnej (m.in. w Porosłach,

Łyskach czy Krupnikach – gdzie gmina na
własny koszt pokryje 100% wydatków na
ten cel) oraz oświetlenie uliczne – wydatki
te pochłoną łącznie blisko 2,6 mln zł.
Doinwestowanie poszczególnych
miejscowości będzie widoczne również
poprzez zaplanowane zagospodarowanie
terenu m.in. w takich miejscowościach,
jak: Mińce, Złotoria, Pańki, Dzikie,
Gajowniki, Izbiszcze, Krupniki, Ogrodniki,
Porosły, Barszczewo i Żółtki, czy budowę
boiska w Kościukach – ponad 560 tys. zł to
efekt skumulowania wydatków
poszczególnych sołectw w ramach
funduszy w dyspozycji sołectw.
Gmina Choroszcz w 2021 roku nie
rezygnuje także z zainicjowanych
programów prośrodowiskowych i będzie
oferować mieszkańcom dotacje na:
likwidacje tzw. kopciuchów (aż 100 tys. zł),
montaż instalacji do gromadzenia
deszczówki (aż 60 tys. zł), budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków (12

tys. zł) i usuwania wyrobów zawierających
azbest (10 tys. zł).
Nadal mocnym akcentem w przyszłorocznych wydatkach Gminy
Choroszcz jest oświata i wychowanie,
które pochłoną ponad 17,1 ml zł - 60% tej
kwoty stanowi wkład Gminy Choroszcz.
W ponad 650-tysiecznym rezerwuarze
środków przeznaczonych na bezpieczeństwo i ochronę przeci-wpożarową,
Gmina Choroszcz kwotą ponad 610 tys. zł.
wesprze lokalne OSP.
Blisko 1,6 mln zł przeznaczy na kulturę
i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Przed nami rok – nie chcę powiedzieć, że
niepewny, choć taki z pewnością będzie –
przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Z jednej strony bowiem stale
odczuwamy, jakie druzgocące żniwo na
naszych finansach zbiera obecna pandemia;

i chociaż bardzo byśmy chcieli – to przecież nie
koniec naszych zmagań z nią samą i jej
skutkami – dodaje. Z drugiej strony, kończąca
s i ę obe c n i e p er s p ek t y wa f i n a n s owa
aplikowania o środki zewnętrzne i naturalny
stan inercji początku kolejnej – to także
niekorzystne czynniki w sferze planowania
inwestycji. Niemniej jednak budżet naszej
gminy na kolejny rok jest zaprojektowany tak,
abyśmy utrzymali stabilność i realizowali
inwestycje, wobec których zobowiązania
podjęliśmy jeszcze w 2020 roku. Jest to głównie
infrastruktura drogowa i sieć kanalizacyjna,
przy czym w tym roku skierowana głównie na
miejscowości gminy Choroszcz. Nie rezygnujemy z dotacji na kulturę czy oświatę –
inwestycji nie zawsze wymiernych, ale
długofalowych, i po okresach lockdownu
– sądzę, mieszkańcom bardzo potrzebnych.
Ale nasz budżet – budżet Gminy Choroszcz na
2021 rok, choć musi być rozsądny i lekko
ostrożny, z pewnością inwestycyjnym
lockdownem nie jest – konkluduje włodarz
Wardziński.

Długoletni pracownicy
UM Choroszcz przeszli
na emeryturę
W jednej firmie przez ponad 40 lat? To właściwie już się nie
zdarza. A jednak z taką niespotykaną w dzisiejszych czasach
sytuacją mieliśmy do czynienia żegnając odchodzących na
emeryturę pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Uroczystość miała miejsce podczas XIX Sesji Rady Miejskiej
w Choroszczy.
Tekst i zdjęcie: UM
Uhonorowani emeryci to wieloletni
pracownicy, znani z pewnością wielu
mieszkańcom Gminy Choroszcz
(nazwiska podajemy w układzie
alfabetycznym): Pan Eugeniusz
Czochański oraz Panie: Jadwiga
Rudnicka, Henryka Jadwiga Tomaszuk
oraz Alina Zinówko. Wszyscy Państwo to
prawdziwi długodystansowcy: rekord lat
pracy zanotowała Pani J. Tomaszuk,
przepracowując w jednym miejscu 43
lata!
Emerytowani pracownicy magistratu w
Choroszczy zostali uroczyście
symbolicznie pożegnani podczas
ostatniej w 2020 roku – XIX Sesji Rady
Miejskiej w Choroszczy, przez
Burmist rza C horos zczy Robert a
Wardzińskiego, w towarzystwie
Kierownica Urzędu, a także Przewodniczącej Rady – Marleny Beaty Jeżerys i
radnych miejskich.

W otrzymanych pamiątkowych
grawertonach Burmistrz Choroszczy
podziękował emerytom za obowiązkowość, profesjonalizm i życzliwość
w wykonywaniu powierzonych im zadań
podczas pracy w Urzędzie Miejskim
w Choroszczy oraz trud poświęcony na
rzecz społeczności Gminy Choroszcz.
W imieniu własnym oraz współpracowników, złożył także najlepsze
życzenia wielu lat zdrowia i twórczych
realizacji dalszych planów, oraz oby lata
spędzone na emeryturze przyniosły
radość i satysfakcję.
My także szczerze przyłączamy się do
powinszowań, życząc spełnienia na tym
nowym etapie życia i mając nadzieję, że
Szanowni Państwo Emeryci pozwolą
skorzystać ze swojej bezcennej wiedzy
i doświadczenia jeszcze nie raz.
Wszystkiego, co najlepsze!
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Szlachetna Paczka – mądra pomoc. Także w gminie Choroszcz
Szlachetna Paczka to mądra pomoc. Stara się docierać do pojedynczych osób i całych rodzin potrzebujących pomocy. Zaoferowana –
staje się impulsem do działania, walki o lepsze jutro dla siebie i najbliższych. Oprócz pomocy materialnej, Szlachetna Paczka niesie
świadomość, że potrzebujący są ważni i jeśli tylko zechcą, mogą sprawić, iż ich życie zmieni się na lepsze.
Tekst: Szlachetna Paczka / UM
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt
Stowarzyszenia Wiosna, a choroszczański
odział działa na terenie całej gminy
Choroszcz.
Każda edycja zaczyna się od gromadzenia
historii rodzin, które potrzebowałyby
pomocy. Te, które zazwyczaj są zgłaszane
to osoby starsze, samotne, rodziny,
borykające się z przewlekłą chorobą czy
niepełnosprawnością któregoś
z członków. Następnie wolontariusze
odwiedzają taką rodzinę i poznają jej
historię, w późniejszej kolejności – także
potrzeby. Kolejny krok to poszukiwanie
Darczyńców – osób, które przygotują
indywidualnie dedykowane paczki.
Prezenty dostarczane są podczas
Weekendu Cudów: są to dwa dni, w czasie
których dzieją się prawdziwe cuda – te
większe, i te mniejsze, które czasem ciężko
dostrzec gołym okiem. W tym roku
magazynem Szlachetnej Paczki była
remiza OSP Choroszcz. Na terenie gminy
Choroszcz co roku udaje się dotrzeć
i pomóc od kilku do kilkunastu rodzin. Są
to rodziny z przeróżnymi historiami
i doświadczeniami.
Zespół wolontariuszy na ternie gminy
Choroszcz jest niewielki, bo zwykle
5-osobowy, za to bardzo zaangażowany
i otwarty na drugiego człowieka,
z ogromną chęcią niesienia pomocy
innym. Mieszkają w różnych rejonach
gminy, są w różnym wieku; na co dzień

uczą się, studiują i pracują: Każdy
prywatnie robi coś innego, a w czasie
wolnym poświęcamy się wspólnej idei
niesienia mądrej pomocy – podkreślają.
W tym roku misja była nieco utrudniona
przez obecną sytuację epidemiologiczną,
jednak nie zabrakło nam zapału
i działaliśmy jak zawsze, oraz oczywiście:
z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa – dodają.

Jak postrzegają swoje zaangażowanie?
Bycie wolontariuszom w Szlachetnej
Paczce daje dużo radości, motywuje do
dalszego działania, gdy widzimy jak ludzie
potrafią być otwarci, hojni i serdeczni
wobec drugiego człowieka, którego
przecież znają tylko z kilkunasto-

zdaniowego opisu w Internecie
– przyznają młodzi Choroszczanie.
Zyskujemy również bardzo wiele jeśli
chodzi o samorozwój – dodają. Poznajemy
wielu wspaniałych ludzi, zdobywamy
doświadczenie, które często przydaje się
nam także w innych obszarach życia.
Szlachetna Paczka to także ogromny
ładunek emocjonalny: Emocje, które
odczuwamy są przeróżne. Sam Weekend
Cudów dostarcza nam wielu pozytywnych
emocji: widząc radość i szczery uśmiech
na twarzach obdarowywanych rodzin,
z którymi nie mamy częstego kontaktu
podczas wcześniejszych spotkań z nimi,
jest to dla nas bardzo motywujące
i satysfakcjonujące – dzielą się szczerością
młodzi choroszczanie. To także
otrzeźwiające doświadczenie: Spotkania
ze zgłoszonymi rodzinami sprawiają, że
człowiek na chwilę zatrzymuje się
i dochodzi do wniosku, że mimo, iż żyjemy
w XXI wieku, a świat w każdym aspekcie
życia rozwinął się, mimo to ludzie
doświadczają problemów takich samych,
z jakimi borykali się nasi przodkowie. Co
motywuje, by zaangażować się w rolę
wolontariusza? Chęć pomocy i działania
na rzecz innych osób, wspierania lokalnej
społeczności; to także chęć nowych
doświadczeń, i bardziej osobiście:
inwestowania w rozwój własnych
umiejętności.

jedynie niewielką cześć naszego życia,
wymaga poświęcenia swojego prywatnego wolnego czasu i zaangażowania.
Ale w zamian oferuje wiele korzyści.
Odpowiedź jest więc jednoznaczna – TAK.
Za tegoroczne zaangażowanie w nasze
działania, dziękujemy:
- Panu Burmistrzowi Choroszczy
Robertowi Wardzińskiemu za nieodpłatne
udostępnienie sali Remizy OSP w
Choroszczy, gdzie zorganizowaliśmy
Wielki Finał Wieczoru Cudów
- Panu Dyrektorowi M-GCKiS w Choroszczy – Przemysławowi Waczyńskiemu za
nieodpłatne udostepnienie busa w celu
dostarczenia paczek do Rodzin
- Panu Kierowcy za pomoc w transporcie
paczek
- Darczyńcom za otwarcie serc i szczodrą
pomoc Rodzinom z naszego rejonu
- Wolontariuszom za ich ogromne
zaangażowanie, prace z Rodzinami,
poznanie ich historii, chęć niesienia
pomocy
- wszystkim innym osobom, które
przyłączyły się do ,,wsparcia’’ Szlachetnej
Paczki
To dzięki Wam udało nam się kolejny rok
pomóc potrzebującym Rodzinom na
terenie gminy Choroszcz
DZIĘKUJEMY

Czy warto? Odpowiadają szczerze:
Szlachetna Paczka mimo, iż stanowi

Komputery do nauki on-line użyczone uczniom z gminy Choroszcz
Ponad 50 kompletów sprzętu komputerowego powędrowało do uczniów z Gminy Choroszcz kiedy tylko wprowadzono ponowną
naukę zdalną w tym roku szkolnym. Zestawy laptopów, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, zostały nieodpłatnie wypożyczone
w ramach programu wsparcia zaoferowanego przez choroszczański samorząd. Kolejny etap nauki zdalnej uczniowie mogą więc
odbywać bez przeszkód, przy wykorzystaniu sprzętu przeznaczonego tylko dla nich.
Tekst i zdjęcie: UM
Od 30 października br. Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński wraz
z dyrektorami szkół podstawowych
w gminie Choroszcz przekazali łącznie
ponad 50 kompletów sprzętu komputerowego uczniom z terenu gminy
Choroszcz. Sprzęt trafił do tych uczniów,
których rodziny nie mają możliwości
zabezpieczenia swoim pociechom
sprzętu do nauki on-line. Komputery
zostały wypożyczone nieodpłatnie – na
czas zdalnej nauki w związku z pandemią
koronawirusa Sars-CoV-2. Wraz
z powrotem systemu edukacji do trybu
stacjonarnego, sprzęt wróci do
macierzystych placówek.
Dominująca na świecie, także i w Polsce
pandemia koronawirusa Sars-Cov-2
determinuje nasze codzienne
zachowania. Odczuwa to również
szkolnictwo, które od 26 października br.
zostało ponownie przeniesione do trybu
pracy on-line. Nauczyciele, a przede
wszystkim uczniowie – zamiast w szkolnych klasach, zasiadają przed monitorami komputerów w swoich domach.
Niestety, część z nich nie posiada sprzętu
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zupełnie lub musi dzielić go z równolegle
uczącym się rodzeństwem – co utrudnia
lub wręcz uniemożliwia realizowanie
nauki w trybie zdalnym. Przed takim
problemem, jeszcze wiosną tego roku,
stanęła Gmina Choroszcz, ale tak jak
wtedy, tak i obecnie od razu załączała
działać.
Już od początku kwietnia br. Gmina
Choroszcz zawnioskowała o sfinansowanie zakupu komputerów dla

uczniów ze swojego terenu, którzy nie
posiadają odpowiedniego oprzyrządowania umożliwiającego im realizację
zdalnych lekcji. Udało się. Z programu
#zdalnaszkoła i „Zdalna Szkoła+”
Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
zostały zakupione laptopy. Wartość
sprzętu komputerowego, jaki Gmina
Choroszcz przeznacza na wsparcie
uczniów wykluczonych cyfrowo na
swoim terenie to blisko 135 tys. zł.

Cieszę się, że potrzebującym uczniom
możemy pomóc w nauce on-line – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Jest to ważne, ponieważ –
inaczej niż wiosną – teraz nauka zdalna
w naszej gminie odbywa się prawie
dokładnie tak jak w szkole: zgodnie
z rozkładem zajęć, o konkretnych
godzinach, z ustalonymi przerwami
pomiędzy lekcjami. Tyle, że w domu.
Dlatego ważne jest, by każdy uczeń miał
swój komputer – to swoje okienko do
kontaktu z klasą i nauczycielem – dodaje.
W ten sposób potrzebującym uczniom
z naszej gminy dostarczymy narzędzia,
których im brakuje. Dzięki temu nauka
on-line w czasach epidemii jest
łatwiejsza, a w wielu przypadkach po
prostu możliwa – podsumowuje włodarz
Gminy Choroszcz.
Projekty #zdalnaszkoła oraz „Zdalna
Szkoła+” zostały sfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.

GAZETA W CHOROSZCZY

Narodowe Czytanie 2020
W sobotę 5 września 2020 r. w całej Polsce odbyła się ogólnopolska akcja,
promująca czytelnictwo wybitnych dzieł literatury polskiej
– „Narodowe Czytanie”.
Tekst: OSzG Fot.: MTCh
Akcja Narodowego Czytania organizowana jest pod patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku.
Została zainicjowana wspólną lekturą
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Podczas kolejnych edycji przeczytano
m.in. dzieła Aleksandra Fredry,
„Trylogię” oraz „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza i „Lalkę” Bolesława Prusa.
W tym roku wybór pary prezydenckiej
padł na „Balladynę” Juliusza
Słowackiego.
Utwór Słowackiego to
opowieść o żądzy władzy i o dorastaniu
do roli zbrodniarki. Nie przypadkiem też
imię głównej bohaterki nawiązuje do
ballady, w której zazwyczaj pojawiają się
motywy fantastyczne i elementy wierzeń
ludowych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy
zorganizowało wspólne czytanie o godz.
11:00 na Placu Brodowicza. Tegoroczne
wydarzenie było transmitowane live na
facebooku M-GCKiS.
Zaproszonych Gości powitał Dyrektor
Przemysław Waczyński wspominając, iż
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Choroszczy wraz z Biblioteką

Publiczną angażują się w wspólne
czytanie cyklicznie, co roku. Następnie
zabrał głos Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Włodarz Gminy Choroszczy
odniósł się do wysokiego poziomu
czytelnictwa i wypożyczeń, jakim gmina
Choroszcz może się pochwalić, a
prelegentka dr Marta Białobrzeska, w
formie wykładu, przybliżyła wszystkim
obecnym na placu i przed monitorami,
sylwetkę Słowackiego i jego twórczość.
Zaproszeni Goście, osoby związane z
gminą Choroszcz i Biblioteką wspaniale
wczuli się w wyznaczone role. Plac
Brodowicza na kilkanaście minut
zamienił się w teatralną scenę. Po
zakończeniu wspólnego czytania,
zaproszeni Goście i zebrana na placu
widownia, uczestniczyli w rozmowach
przy kawie i słodkościach w galerii MGCKiS.
Akcja Narodowe Czytanie 2020 w
Choroszczy jest wspierana
merytorycznie i ﬁnansowo przez
Książnicę Podlaską im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku, za co,
dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim osobom
uczestniczącym i zapraszamy na kolejne
wydarzenia MGCKiS i Biblioteki.

Akcja Narodowe Czytanie 2020 w Choroszczy jest wspierana
przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

Świąteczny konkurs biblioteki
rozstrzygnięty!

Tekst: BP

Tekst: PK

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy od lat uczestniczy w Programie
Wieloletnim „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych, realizowanym ze środków
ﬁnansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem
Programu jest wzmocnienie
aktywności czytelniczej w bibliotekach
publicznych poprzez kreowanie wzrostu
liczby wypożyczonych publikacji oraz
wzrostu liczby czytelników bibliotek
publicznych. Szczególny nacisk został
położony na budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania
(aktualizacja zasobów), a w konsekwencji

zwiększenie oferty czytelniczej dla
użytkowników biblioteki.
W ramach realizowanego programu
Biblioteka w Choroszczy otrzymała
w 2020 roku dotację w wysokości 7500
złotych . Za pozyskane doﬁnansowanie
zakupione zostały książki do wszystkich
placówek bibliotecznych : siedziby
głównej w Choroszczy (oddział dla
dorosłych oraz oddział dla dzieci) oraz
ﬁlii bibliotecznej w Klepaczach.
Księgozbiór został wzbogacony o sporo
ciekawych książek z zakresu literatury
pięknej dla dorosłych (kryminały,
powieści społeczno – obyczajowe,
historyczne, biograﬁe), wydawnictwa dla
dzieci i młodzieży, a także pozycje
z literatury popularno – naukowej.

Wesołych Świąt – zdrowia, szczęścia,
pomyślności! Bogatego Mikołaja,
wspaniałych prezentów… Doskonale
to znamy prawda? Życzenia
świąteczne płyną na długo przed
Bożym Narodzeniem. W tradycji
polskiej składanie życzeń sięga
dalekiej przeszłości. W dzisiejszych
czasach zmienia się nieco forma, ale
idea życzeń bożonarodzeniowych
wciąż pozostaje ta sama. Aby
podtrzymać tą piękną tradycję oraz
w związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Sportu oraz Biblioteka Publiczna w
Choroszczy ogłosiło konkurs
bożonarodzeniowy ON-LINE pn.
“Najpiękniejsze życzenia
świąteczne”.
Zadanie konkursowe polegało na
napisaniu ciekawych, oryginalnych
życzeń bożonarodzeniowych.
Wymagane było samodzielne
stworzenie życzeń, wszelkie próby
kopiowania tekstu życzeń z
powszechnie znanych źródeł np. z
Internetu były dyskwaliﬁkowane
jako zgłoszenie konkursowe.

Konkurs odbywał się w dniach :
25.11.2020-15.12.2020.
Prace konkursowe były przyjmowane w czterech kategoriach:
Kat. I – przedszkolaki wraz
z rodzicami, Kat. II – klasy I-III SP,
Kat. III – klasy IV-VIII SP, Kat. IV
– młodzież szkół średnich oraz
osoby dorosłe
Konkurs jak i jego rozstrzygnięcie
odbyło się wyłącznie w trybie
ON-LINE. Oto wyniki:
Kat. I - Laureat – Antoni
Surmacewicz
Kat. II - Laureatka – Maja Brytczuk
Wyróżnienia – Karol Oleksiej, Lena
Tynecka
Kat. III - Laureatka – Gabriela
Marcinowicz
Wyróżnienia – Maja Tynecka, Maciej
Marcinowicz, Gabriela Kaliszczyk
Kat. IV - Laureatka – Anna Wrona
Wyróżnienie – Monika Pawłowska
Gratulujemy zwycięzcom życząc
przy okazji Zdrowych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia!
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OSP Klepacze – doskonale wyposażona
MAN TGM 13.290 4×4 to nowy silny druh w jednostce OSP Klepacze. Jest niezastąpiony i długo wyczekiwany – druhowie mówią, że czekali na
niego aż 91 lat. Słowa te można potraktować nieco żartobliwie, ale mówiąc zupełnie poważnie: nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy w
OSP Klepacze to niepodważalne wsparcie strażaków-ochotników. Zakup tej wyjątkowej maszyny był możliwy dzięki staraniom druhów z Klepacz;
inwestycję wsparła również Gmina Choroszcz.
Tekst i zdjęcia: UM

„Grypoodporni 65+”
są Gminie Choroszcz
Gmina Choroszcz we wrześniu 2020 roku już po raz 11. przeprowadziła Program
Profilaktyczny „GRYPOODPORNI 65+”. Tym razem z bezpłatnych szczepień
skorzystało 300 seniorów. To więcej niż w latach ubiegłych. Bo i kwota
przeznaczona na szczepienia była niemal dwukrotnie wyższa. Udało się.
Świadczenia realizowała Przychodnia Medicus s.c. NZOZ w Choroszczy.

Tekst: UM
Program „GRYPOODPORNI 65+” w Gminie Choroszcz w 2020 roku był
szczególnie pożądany, ponieważ
jesienią rokrocznie nasilają się nie tylko
sezonowe infekcje grypopodobne, ale
spodziewana była kolejna fala zakażeń
koronawirusem COVID-19. Te okoliczności spowodowały, że z dostępnością
do szczepionki były trudności – borykała
się tym poważnym problemem cała
Europa i również nasz kraj.
Ale na szczęście udało się: szczepionki
dotarły do nas i 300 seniorów z gminy
Choroszcz mogło się przeciw grypie
zaszczepić. W tym roku pula środków
przeznaczona na ten cel była niemal
dwukrotnie wyższa niż w latach
ubiegłych i wynosiła 15 tys. zł.
Bardzo się cieszę, że już kolejny raz udało
nam się zaoferować naszym seniorom ważne
narzędzie prozdrowotne – nieopłatne
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szczepienia przeciwko grypie – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński. Nie jest to łatwy czas pod
względem zdrowotnym dla nikogo, a seniorzy
są grupą szczególnie narażoną na wszelkiego
rodzaju wirusy. Dlatego, mimo, że w pewnym
momencie pojawiły się w całej Europie
kłopoty z dostępnością szczepionki, jeszcze
przed sezonem zimowym udało nam się
zaoferować lek naszym mieszkańcom. To na
pewno nieostatnia taka pomoc z naszej
strony – program „Grypoodporni 65+” na
pewno będzie kontynuowany – konkluduje
włodarz Gminy Choroszcz.
Program „GRYPOODPORNI 65+” jest
inicjatywą Urzędu Miejskiego w Choroszczy, który od lat włącza się
w Ogólnopolski Program Zwalczania
Grypy. W 2019 roku Burmistrz
Choroszczy został uhonorowany
nagrodą i tytułem Nowego Lidera
w zakresie profilaktyki grypy.

Choć późna jesień obchodzi się z nami łaskawie, zimne noce i poranki już odczuliśmy,
a i przymrozki tuż-tuż. Aby ułatwić najbardziej potrzebującym mieszkańcom
codzienne funkcjonowanie, Gmina Choroszcz właśnie rozpoczęła tradycyjne działania
pomocowe i dostarczyła im darmowy opał. Pierwsze transze pojechały do
podopiecznych Fundacji Naszpikowani z Gminy Choroszcz, zmagających się z
ciężkimi, nieuleczalnymi chorobami. Następnie opał trafił też do kolejnych 10 rodzin.
Tekst UM
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w
obecnym sezonie grzewczym 2020/2021
gmina Choroszcz wspomaga swoich
mieszkańców dostarczając im darmowy
opał. Blisko 50m3 drewna już trafiło do
rodzin najbardziej potrzebujących.
W tym roku naszą pomoc rozpoczęliśmy
od osób, które na co dzień nie tylko
zmagają się z niedostatkami
materialnymi, ale także ich codzienność
jest podporządkowana walce z ciężkimi
nieuleczalnymi chorobami – mówi Robert
Wardziński Burmistrz Choroszczy. Cieszę
się, że kolejny rok z rzędu możemy pomóc
najbardziej potrzebującym, a dodatkowo
naszą ofertę jeszcze rozszerzyć. Do tej
pory, do akcji, mieszkańcy wskazywani
byli przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Choroszczy. W tym
roku dodatkowe osoby wskazała nam
Fundacja Naszpikowani, pod opieką której
nasi mieszkańcy przebywają – dodaje.
Obecna transza to dopiero początek. W
kolejnych tygodniach będziemy trafiać

także do innych gospodarstw
wymagających wsparcia – zapowiada
Drewno, które jest dostarczane
mieszkańcom gminy Choroszcz, jest
pocięte przez pracowników gminy, a
pozyskiwane jest z wycinki drzew z
terenów gminnych przeznaczanych pod
inwestycje. Zdarza się także, że właściciele
posesji, likwidując drzewa u siebie,
przywożą je do choroszczańskiego
ZECWiK. A ponieważ Gmina Choroszcz
rozwija się dynamicznie, to i darmowego
opału nie brakuje.
Pomoc Gminy Choroszcz w postaci
darmowego opału – to już tradycja. Co
roku udaje się zaoferować mieszkańcom
łącznie średnio ok. 50 m3 drewna. Pomoc
trafia zarówno do rodzin jak i osób
samotnych. W ten sposób Gmina
Choroszcz ułatwia im codzienne
funkcjonowanie i zwalnia ich domowe
budżety z koniecznego wydatku na opał.
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Choroszcz pięknie zanurzona w chryzantemach
Ponad 1000 przepięknych chryzantem tuż na początku listopada br. stanęło na
Rynku 11 Listopada i pl. dr. Z. Brodowicza w Choroszczy. Upiększały one
przestrzeń, jednak znalazły się tam po to, by chętni mieszkańcy mogli je za
darmo odebrać. Pomysł spodobał się – kwiaty nie zabawiły długo: szybko
przeniosły się na prywatne posesje i podwórka gospodarzy.
Tekst i zdjęcia: UM
I bardzo dobrze – tak miało być. Kwiaty
zostały odebrane przez Gminę Choroszcz z
ARiMR, która z kolei odkupiła je od
sprzedawców i producentów, którzy
przygotowali towar ze względu na Święta
Wszystkich Świętych. Tuż przed
uroczystościami okazało się jednak, że ze
względu na zamknięcie cmentarzy, kwiaty
nie zastały sprzedane. Decyzją rządu RP
towar ten został odkupiony od
sprzedawców i nieopłatnie przekazany
mieszkańcom. Cieszymy się, że skorzystali
z tego nasi mieszkańcy.

Choroszcz sukcesywnie
pnie się w górę
40. miejsce na 606 gmin w Polsce. Daleko? Nie – wprost
przeciwnie. To wielki sus, który przez ostatnich tylko kilka lat
wykonała gmina Choroszcz, pnąc się w rankingu wydatków
inwestycyjnych według czasopisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”: od 2015 roku „przeskoczyła”
ponad 580 gmin miejsko-wiejskich w Polsce pod tym
względem. To wspaniała lokata i kolejna klasyfikacja, która
pokazuje silny trend prorozwojowy Gminy Choroszcz.
Tekst: UM
Podsumowanie lat 2017-2019 dało
Choroszczy najlepszy wynik od lat
– mówi Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. 40. miejsce na 606
podobnych do nas jednostek – to
wspaniała lokata, która pokazuje
niesłabnący proces rozwoju, na który
wkroczyła Gmina Choroszcz – dodaje.
Z 49. miejsca w latach 2016-2018 oraz aż
z 302. w latach 2015-2017 – to wielki skok,
jaki wykonaliśmy tylko przez kilka
ostatnich lat. To, że Gmina Choroszcz się
rozwija, to widać. I cieszę się, że ta
tendencja jest też obserwowana przez
szereg obiektywnych źródeł, takich jak
ranking „Wspólnoty” – Pisma
Samorządu Terytorialnego.
Metoda rankingu Pisma Samorządu

Terytorialnego „Wspólnota” bierze
pod uwagę całość wydatków
majątkowych poniesionych przez
daną JST w ciągu ostatnich trzech lat
(w tym przypadku 2017-2019); ów
3-letni okres obserwacji pozwala
uniknąć dużych, chwilowych wahań
wskaźnika będącego podstawą
rankingu. Wydatki inwestycyjne,
zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością: w poszczególnych latach
mogą być bardzo wysokie, co wiąże
się z realizacją ważnej inwestycji, by
potem okresowo spadać do znacznie
niższego poziomu. 3-letni okres
obserwacji pozwala zniwelować
potencjalne skrajne wahnięcia.

r e k l a m a
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Zima 2020/2021 – utrzymanie dróg w Gminie Choroszcz
Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz, że podobnie jak w roku ubiegłym, również i tej zimy, za właściwe utrzymanie drogi na terenie gminy Choroszcz
odpowiada osobno każdy zarządca drogi: Powiat Białostocki – za drogi powiatowe, a Gmina Choroszcz, za ulice i drogi gminne. Poniżej przedstawiamy wykazy
dróg i ulic będących w zarządzie obu instytucji oraz przypominamy o obowiązkach wynikających z zimowego utrzymania dróg i chodników.
Tekst i Graf: UM
Rodzaje dróg na terenie Miasta i Gminy Choroszcz
Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie akcji
zimowego utrzymania dróg i ulic, w tym za ich odśnieżanie, są
odpowiedzialni zarządcy poszczególnych rodzajów dróg. Na
terenie Miasta i Gminy Choroszcz występują trzy rodzaje dróg,
zarządzanych przez trzech odrębnych zarządców
I. Drogi krajowe, które są w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku (tel.: +48 85 664
58 50, adres: ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok)
II. Drogi powiatowe, które są w zarządzie Powiatowego
Zarządu Dróg w Białymstoku (tel. 85 740 22 17, 607 446 273,
adres: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok)
III. Pozostałe drogi znajdujące się w zarządzie Miasta i Gminy
Choroszcz (tel. 85 713 22 00 wew. 228).
Na mapie pokazujemy i poniżej przypominamy któremu z
zarządców podlegają konkretne drogi i ulice na terenie Miasta i
Gminy Choroszcz.
I. W ZAKRESIE GDDKiA, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU:
droga krajowa S8 wraz z drogami serwisowymi
II. W ZAKRESIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO:
a) Miasto Choroszcz: ulice będące drogami powiatowymi:
al. Niepodległości
ul. Zaczerlańska
ul. Zastawie I
ul. Piaskowa
ul. Niewodnicka w Klepaczach
ul. A. Mickiewicza (odcinek od S8 do ul. K.K. Baczyńskiego)
ul. Kościukowska
b) Gmina Choroszcz: drogi powiatowe:
DP1380B – od drogi S8 – Złotoria – do gr. gm. Choroszcz
DP1390B – od m. Choroszcz – Dzikie – do gr. m. Choroszcz
DP1535B – od gr. m. Białystok – Szosa Kruszewska – do
Zerwanego most na Narwi
DP 1536B – od Szosy Kruszewskiej – do Kruszewa
DP1537B – od Szosy Kruszewskiej – Konowały – do Izbiszcz
DP1538B – od gr. m. Choroszcz – do Szosy Kruszewskiej
DP1539B – od gr. m. Choroszcz – Zaczerlany – do gr. gm.
Choroszcz
DP1541B – od Zaczerlan – do Gajownik-Kolonii
DP1542B – droga przez Gajowniki
DP1543B – od gr. m. Choroszcz – Czaplino – do gr. gm.
Choroszcz
DP1544B – od drogi Choroszcz-Czaplino – do Kolonii-Czaplino
DP1547B – od Czaplina – Mińce – do gr. gm. Choroszcz
(kierunek: Trypucie)
DP1548B – od Barszczewa – do Ogrodnik
DP 1549B – od szosy Kruszewskiej – Oliszki – Klepacze –
Turczyn – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Horodniany)
DP1550B – od gr. gm. Choroszcz (od strony Niewodnicy
Kościelnej) – Klepacze – do gr. gm. Choroszcz (kierunek:
Białystok)
DP1551B – od drogi S8 – Porosły – do Szosy Kruszewskiej
DP1552B – od m. Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo –
Pańki – do Szosy Kruszewskiej
DP1538B – od Szosy Kruszewskiej – do Kościuk
III. W ZAKRESIE GMINY CHOROSZCZ:
a) Miasto Choroszcz: ulice będące drogami gminnymi oraz
drogi powiatowe w zarządzie Burmistrza Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza
ul. Powstania Styczniowego
ul. J. K. Branickiego
ul. Rynek 11 Listopada
ul. A. Mickiewicza
ul. Dominikańska
ul. Lipowa
ul. Słoneczna
ul. J. Słowackiego
ul. Akacjowa
ul. Białostocka
ul. T. Kościuszki
ul. J. Piłsudskiego
ul. ks. F. Pieściuka
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ul. Żółtkowska (do S8)
ul. Powstania Styczniowego (osiedle)
ul. Szpitalna
ul. J. K. Branickiego (do oczyszczalni ścieków)
ul. Ogrodowa
ul. Szkolna
ul. Zamkowa
ul. T. Kościuszki
ul. Rumiankowa
ul. Chabrowa
ul. Zastawie II (droga do Markowszczyzny)
ul. Zastawie III
ul. M. Paca
ul. Karpińskiego
ul. 3-go Maja
ulice na osiedlu im. Jana Pawła II
ulice: Brzozowa, Świerkowa, Klonowa
b) Gmina Choroszcz: drogi gminne:
droga Nr 123014B (Złotoria –do wsi Złotoria Podlesie)
droga Nr 105481B: Babino – Sawino
droga Nr 105256B: Babino – droga S8
droga Nr 106255B: Dzikie – Żółtki – droga S8
droga Nr 106266B: Krupniki – Klepacze
droga Nr 106265B: Barszczewo – Gajowniki – droga powiatowa)
droga Nr 106254B: Łyski wieś
droga Nr 106264B: Kościuki – Zaczerlany
droga Nr 106262B: Konowały – Śliwno
droga Nr 106263B: Kruszewo – Izbiszcze
droga Nr 106253B: Choroszcz – Jeroniki – Łyski
droga Nr 106251B: Choroszcz – Sienkiewicze
droga Nr 106271B: ulice we wsi Porosły
droga Nr 106252B:Choroszcz – Barszczewo
droga Nr 106270B: Starosielce – Oliszki – Ogrodniki – Czaplino
droga Nr 106268B: Gajowniki – Czaplino
droga Nr 106261B: Konowały – Rogowo Kolonia – droga
powiatowa
droga Nr 106260B: Pańki – droga powiatowa
droga Nr 123008B: Pańki – remiza OSP Pańki
droga Nr 106267B: Rogowo – Konowały
droga Nr 106259B: Rogowo – droga powiatowa
droga Nr 106272B: Rogowo Majątek – droga powiatowa
droga Nr 106258B: Rogówek – droga powiatowa
droga Nr 106257B: Ruszczany
od drogi serwisowej S8 do drogi Nr 106255 w Żółtkach (dawny
przebieg S8)
drogi na terenie sołectwa Kolonia Porosły
drogi na terenie sołectwa Krupniki
drogi na terenie sołectwa Klepacze
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych
Drogi gminne w Gminie Choroszcz, podobnie jak w latach
poprzednich, utrzymywane są w trzech standardach:
– III – który oznacza jezdnię odśnieżoną na całej szerokości, a
śliskość zimowa zlikwidowaną na odcinkach decydujących o
możliwości ruchu;
– IV – który oznacza jezdnię odśnieżoną na całej szerokości
oraz posypaną na odcinkach decydujących o możliwości
ruchu;
– V – który oznacza jezdnię odśnieżoną w miejscach zasp oraz
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem
manewru mijania.

Powyższe standardy utrzymania dróg pozwalają zapewnić
przejezdność w kluczowych fragmentach dróg, w następstwie
występowania zjawisk atmosferycznych, takich jak np.: opady
śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki powodującej
gołoledź.
W związku z powyższym, zimowe utrzymanie dróg gminnych
opiera się na następujących warunkach:
– w zakresie odśnieżania – jezdnia odśnieżona na całej
szerokości;
– w zakresie ograniczania śliskości – jezdnia posypana na
odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, szczególnie:
skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne,
odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% oraz w innych
wskazanych miejscach.
Prace, co do zasady, prowadzone są po ustaniu opadów śniegu.
Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy
w dużej mierze zależy także od wszystkich użytkowników
dróg, w tym od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni
zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko dostosowania
techniki jazdy do warunków zewnętrznych, ale także
właściwego przygotowania pojazdu, w tym szczególnie
stosowania opon o odpowiednim rodzaju i stopniu zużycia.
W związku z pracami związanymi z zimowym utrzymaniem
dróg, prosimy mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na
jezdni, ponieważ utrudnia to, a niekiedy wręcz uniemożliwia
wykonywanie robót na drogach.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew
rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie
przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię drogi
i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym
utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich
sytuacji prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.
Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem chodników
Urząd Miejski w Choroszczy przypomina o obowiązkach
ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Choroszcz, przyjętego uchwałą Nr XIII/136/2012 Rady
Miejskiej w Choroszczy z dn. 30 listopada 2012 roku (z
późniejszymi zmianami).
Zgodnie z §5 pkt 1 ww. Regulaminu, właściciele
nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu,
lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio
położonych wzdłuż nieruchomości oraz części
nieruchomości służących do użytku publicznego, a w
przypadku gołoledzi do usuwania śliskości. Oznacza to, że za
stan utrzymania chodnika w takiej sytuacji odpowiada nie
zarządca drogi, lecz osoba (lub osoby), do której należy
nieruchomość położona wzdłuż danego odcinka chodnika.
Prosimy właścicieli nieruchomości o stałe monitorowanie
porządku na chodnikach i usuwanie na bieżąco śniegu, lodu
i błota pośniegowego, pojawiających się w związku z
występowaniem opadów i zmian temperatur.
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Dzień Ogórka
inny niż dotychczas
XXI Dzień Ogórka w Kruszewie był wyjątkowy, jak zresztą cały
świat od początków pandemii. Jednak Miejsko-Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy wraz z mieszkańcami Kruszewa,
stowarzyszeniem Warzywa Herbowe, Przedszkolem
Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy podjęło się
organizacji święta w zmienionych warunkach, w reżimie
sanitarnym.
Tekst: AK Zdjęcie: AK
Przygotowania były intensywne,
zapisy wystawców rozpoczęły się na
długo przed planowanym terminem
imprezy, miejsca stoisk rozeszły się
bardzo szybko, bowiem można było
postawić ich znacznie mniej, z uwagi
na obostrzenia, czyli zachowywanie
wymaganych odległości, a jako że teren
boiska za szkołą w Kruszewie jest
ograniczony, więc liczba wystawców
automatycznie także się zmniejszyła.

mówiona przeplatała się z wierszami i
pieśniami wykonywanymi w języku
ukraińskim. Następnie na scenie
zaprezentowały się Rytmy Czasu,
zespół działający przy M-GCKiS
w Choroszczy pod kierownictwem
Jerzego Tomzika. Dziewczyny
przedstawiły repertuar rozrywkowy,
a swymi głosami zaczarowały
publiczność.

6 września od samego rana
rękodzielnicy i handlowcy zjeżdżali się
by zająć stanowiska. Około 10 pojawili
się pierwsi uczestnicy wydarzenia. I oni
także musieli zapoznać się
z regulaminem imprezy plenerowej
organizowanej w czasie pandemii,
podpisać oświadczenia oraz
zdezynfekować dłonie. Każdy
uczestnik musiał mieć zakryte usta
i nos. O godz. 11:30 wystąpił Teatr Co
Nieco ze spektaklem „Kolorowe
wiersze”, całe rodziny z dziećmi
świetnie bawiły się oglądając
przedstawienie. Po występie teatru
nastąpiła chwila przerwy na
przygotowanie mszy plenerowej.
W tym czasie można było zwiedzić
stoiska z ciekawym asortymentem.
Było i jadło i popitka, tradycyjne ogórki
kiszone i kapusta, wędliny, miody,
potrawy tatarskie, kwiaty, warzywa
i owoce, ponadto rękodzieło, biżuteria,
poduszki, ubrania, jak również zabawki
drewniane, balony i inne różności. Były
rozstawione także stanowiska
charytatywne, Fundacji Naszpikowani
oraz „Drużyny Kubusia” – zbierającej
na rzecz chorego Kubusia Suchodoły.

Przyszedł czas na rozstrzygnięcie
konkursów: na najdłuższego ogórka
(I miejsce zajęło Koło Gospodyń
Wiejskich “Leśniczanki”), najcięższego
ogórka (I miejsce zajęła Kinga
Zagórska, II miejsce – Hanna
Klukowska, III miejsce – Koło Gospodyń
Wiejskich “Leśniczanki”) oraz
najdziwniejszego ogórka (I miejsce
zajął Leon Sokół, II miejsce – Kinga
Zagórska, III miejsce – Jerzy Sokół).
Wszyscy laureaci dostali nagrody. Po
ogłoszeniu wyników – rozegrały się
eliminacje w konkursie „Rzut
ogórkiem”. W szranki stanęło sporo
osób, z mniejszym czy większym
sukcesem rzucały ogórkami do beczek.
Zabawy było co niemiara! Po
eliminacjach sceną zawładnął
skrzypek – Maestro Chives. Swą
muzyką porwał tłumy do tańca,
dynamiczne dźwięki udzieliły się
wszystkim. Po świetnym występie
młodego wirtuoza – przyszedł czas na
finał Rzutu ogórkiem. Została
wyłoniona zwyciężczyni – Bożena
Prus, chyba pierwsza kobieta w historii
tego konkursu zajęła pierwsze miejsce!
Serdecznie gratulujemy! II miejsce
zajął Leszek Cimoszewski, III miejsce –
Dariusz Jabłoński.

Msza rozpoczęła się o godz. 12:30. Po
niej oficjalnego otwarcia dokonał
Burmistrz Choroszczy – Robert
Wardziński, który objął honorowym
patronatem całą imprezę. Patronat nad
XXI Dniem Ogórka sprawował także
Marszałek Województwa Podlaskiego –
Artur Kosicki. Patronem medialnym
było Polskie Radio Białystok, Gazeta
w Choroszczy oraz Głos Choroszczy.
Wzorem lat ubiegłych jako pierwsze
wystąpiły Klepaczanki – zespół
folklorystyczny działający w gminie
Choroszcz. Po śpiewach można było
wysłuchać niezwykłej opowieści
gawędziarki – Lady Nikt. Historia

A na koniec całej imprezy nie mogło
zabraknąć gwiazdy, Zespół Holiday
rozgrzał widzów, skoczna muzyka
podkręciła atmosferę. Jednak wszystko
co dobre, kiedyś się kończy. W świetle
zachodzącego słońca, publiczność
rozchodziła się do domów. Cieszymy
się, że tak tłumnie uczestnicy
odwiedzili 21. Dzień Ogórka w
Kruszewie, przewinęło się bardzo dużo
osób. Co w tych trudnych warunkach
jest niezwykłe i można uznać za sukces.
Obyśmy za rok spotkali się wszyscy, do
zobaczenia!
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Dzień Pracownika
Socjalnego 2020
Z okazji Święta Pracownika Socjalnego, zespołowi Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy, a także wszystkim osobom
pracującym na rzecz potrzebujących, 21 listopada Burmistrz Choroszczy
w imieniu społeczności Gminy Choroszcz złożył serdeczne podziękowania
za codzienną pracę.

Choroszcz jest świątecznie rozświetlona!
Na Rynku 11 Listopada stanęła granatowo-złota bombka, na Placu dr. Z. Brodowicza –
elegancka, smukła choinka, a na Bulwarach wesoły świetlny bałwanek. To znak, że
okres świąteczny już jest z nami. Niech będzie też w nas. Zachęcamy, by podczas
codziennych spacerów odwiedzać Choroszcz i cieszyć się świątecznymi iluminacjami!
Zapraszamy!

Pracę, która wymaga okazania bezkresu serca i – nieuregulowanego
w żadnych paragrafach – zaangażowania, by:
- pomagać innym,
- otaczać troskliwą opieką słabszych,
- znajdować ocalające rozwiązania w sytuacjach beznadziejnych.
Życzył także, aby nigdy nie zabrakło im sił w szlachetnej działalności
pomocowej, winszował zdrowia i wytrwałości, a także satysfakcji
i poczucia prawdziwego spełnienia każdego dnia.

„Mazagan. Miasto” w Choroszczy
28 września 2020 roku w murach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy zagościł Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. W ramach
tegorocznej edycji programu TEATR POLSKA wystawiony został spektakl
wędrowny „Mazagan. Miasto” w reżyserii Judyty Berłowskiej.
Tekst: AK

Trasa tegorocznej edycji Teatr
Polska jak co roku jest bardzo
szeroka, to aż 146 pokazów, które
na przełomie września i listopada
goszczą w 79 miejscowościach,
gdzie dostęp do teatru instytucjonalnego jest na swój sposób
ograniczony m.in. przez odległość,
przyczyny ekonomiczne czy też
trudność w połączeniach
komunikacyjnych. Poniedziałkowy spektakl był częścią trasy
podlaskiej, która powstała dzięki
współpracy między ośrodkami
kultury z Podlasia.
„Mazagan. Miasto” – spektakl
wystawiony w murach naszej
instytucji, to opowieść o tęsknocie
za domem skierowana do osób
poszukujących swego miejsca na
ziemi. Galeria Centrum Kultury
podczas trwającego ponad godzinę
spektaklu stała się wędrującym
Miastem Mazagan. Jest to spektakl
jedyny w swoim rodzaju, bowiem
każdy uczestnik w stworzonej
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Zdjęcia: AK

przez cały sztab teatru scenerii ,
przypominającej warunki
domowe, może wziąć udział we
wspólnej zabawie oraz tym
scenicznym eksperymencie.
„Mazagan.Miasto” to teatr
wędrowny, co czyni go nieprzeciętnym – można go bowiem
wystawić w praktycznie każdych
warunkach np. w instytucjach
kultury, bibliotekach, świetlicach,
a co czyni go jeszcze bardziej
unikalnym – może się również
rozgościć w Państwa prywatnych
domach.

Scenografia tej sztuki, jak i
kostiumy w których ukazują się
aktorzy, nie są przypadkowe, a
każdy z nich jest bardzo ważnym
elementem tworzącym jedyną w
swoim rodzaju całość . Stół,
domowa lampa abażurowa, garnek
z zupą (zupa w tym spektaklu
odegrała bardzo ważną rolę), które
możemy napotkać praktycznie w
każdym domu, jak i złota korona ,
kunsztowne zwoje pozorujące
Torę, mające na celu nakierowanie
widzów z historycznej debaty na

ich własne, niekiedy nawet
intymne doświadczenia, jakie
wiążą się z rodziną, domem,
nowymi odczuciami, czy też z
ziemią rodzinną, bądź tęsknotą za
nią spowodowaną pobytem na
obczyźnie . Aktorzy z toruńskiego
teatru odegrali swoje role w
przestrzeni pomiędzy
publicznością, co pozwoliło jeszcze
bardziej wczuć się w wystawiany
przez nich dramat .
Ta nowoczesna forma wystawiania
teatru bardzo dobrze przyjęła się
wśród choroszczańskiej
publiczności. Chwilę po tych
wyjątkowych doznaniach, jakie
zapewnił publiczności
„Mazagan.Miasto” aktorzy Teatru
im. Wilama Horzycy w Toruniu
zasiedli wraz z widzami do
wspólnej rozmowy, wymiany
spostrzeżeń nt. wystawionego
chwilę wcześniej dramatu
Beniamina Bukowskiego.
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Spotkanie wokół książek
Kulturalny Czwartek 03.12.2020 wypełniły rozmowy o pasji do czytania.
Zaproszona Małgorzata Hubbell i jej dzieci Anna i Tomek, utwierdzają w przekonaniu,
że czytanie dzieciom i z dziećmi niesie za sobą przeogromne korzyści i napawa dumą.
Tekst: BP

Zdjęcia: AK

Kulturalny czwartek z Darią Ostrowską
Tekst: AK
19 listopada mieliśmy niepowtarzalną
okazję wysłuchać rozmowy z artystką –
malarką Darią Ostrowską w ramach cyklu
spotkań online “Kulturalny czwartek”,
zorganizowanego w M-GCKiS w Choroszczy.
Daria Alicja Ostrowska ur. 12.08.1986 r.
w Lidzbarku Warmińskim. Obecnie
mieszka i tworzy w Choroszczy koło
Białegostoku. Ukończyła Państwowe
Liceum plastyczne w Olsztynie na
kierunku ceramiki artystycznej, a
następnie Instytut Sztuk Pięknych UWM
również w Olsztynie, dyplom z malarstwa.
Daria Ostrowska jest uczestniczką
popularnych w całej Polsce aukcji „młodej
sztuki”. Jej prace brały udział w wielu
wystawach zbiorowych organizowanych
przed aukcjami sztuki, ale także w
zbiorowych ekspozycja Galerii Marchand
z Białegostoku, czy ProjecArt z Warszawy.
Uczestniczka cenionych targów sztuki
organizowanych przez American Friends
of Warsow – Art Fresh Festiwal. Obrazy
artystki znajdują się w kolekcjach
prywatnych w całej Polsce.
Podczas spotkania, które było
prowadzone przez Przemysława
Waczyńskiego mogliśmy dowiedzieć się,
jak wygląda życie malarki we
współczesnym świecie. Daria Ostrowska
zajęła się malarstwem „na poważnie” po

urodzeniu syna. Macierzyństwo pozwoliło
jej na nowo odkryć magię malowania.
Prace Darii Ostrowskiej oscylują wokół
tematu kobiet w różnych odsłonach.
Znanym cyklem dla mieszkańców i
mieszkanek naszej gminy jest cykl
obrazów „Szeptem”, który to był
wystawiany podczas tegorocznego
Jarmarku Dominikańskiego na Placu
Brodowicza. Sama artystka przyznaje, że
jest to najbardziej spójna seria obrazów.
Inspiracje do namalowania tych obrazów
czerpała z podlaskiej kultury ludowej,
bowiem przedstawiają one postacie
szeptunek, które to posiadły moce
uzdrawiające.

Zdjęcia: AK
nawet zamalowywać obraz tak, by
osiągnąć upragniony efekt.
W dobie pandemii życie artystów i
artystek jest trudne. Brakuje wsparcia od
samorządów, które mogłyby pomagać
lokalnym działaczom i działaczkom
sztuki.
Daria Ostrowska jest na pewno już
rozpoznawalna. Jej styl jest wyrazisty. W
pracach artystki istotną rolę odgrywa

symbolika. Ustawienie postaci, kierunki w
jakie zwracają głowy i ich gesty mają
znaczenie, stanowią swojego rodzaju
ceremonię.
Jeśli nosicie się z pomysłem rozpoczęcia
malowania, to zachęcamy do obejrzenia
relacji rozmowy na profilu M-GCKiS w
Choroszczy na Facebooku. Dla wielu doda
ona odwagi, by próbować, by pracować
nad swoim warsztatem i obrać może
trudną, ale jakże twórczą ścieżkę artysty.

Mogliśmy także przekonać się, jak
wyglądała droga artystyczna Darii, co
należy zrobić, by zostać zauważonym w
środowisku, ale także wyjść poza. Daria
opisała proces tworzenia obrazów,
podkreśliła, jak istotne jest wsparcie
najbliższych, nie tylko instytucji kultury, a
przede wszystkim członków rodziny i
domowników. Malarka opowiedziała nam,
jak działa w świecie internetu, prowadzi
swoje profile w mediach
społecznościowych. Daria mówiła, że
malowanie jest to przede wszystkim
ogrom pracy. Talent jest ważny, jednak
należy przede wszystkim
przepracowywać tematy, próbować, nie
bać się, czasem wprowadzać poprawki,
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Rok 2020 był rokiem dziwnym,
także w kulturze i sporcie.
Tekst: AK
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Zdjęcia: M-GCKiS

GAZETA W CHOROSZCZY
Miejska Biblioteka Publiczna podejmowała
w tym czasie wiele działań w trybie ONLINE. Sztandarowe konkursy organizowane
corocznie przez choroszczańską bibliotekę
odbywały się w tym roku w sferze Internetu.
W takim trybie odbył się m.in. konkurs
wielkanocny, konkurs „Lubię Czytać”, a poza
tym konkurs dla fanów biblioteki na
facebooku: konkurs na fabułę powieści
kryminalnej, której akcja dzieje się w
Choroszczy, konkurs „Gdybym miał/a
czarodziejską różdżkę to...”, „Jowanka fajna
z Ciebie koleżanka!”. Tydzień Bibliotek 2020
zatytułowany „Zasmakuj w bibliotece”
przyniósł również moc atrakcji. W
programie tegorocznej edycji było m.in.
„Zasmakuj w bibliotece”, czyli gotowanie na
ekranie prosto z Biblioteki, #dobranocka –
cykl wieczorynek odczytywany przez nasze
bibliotekarki, video-wywiad z Jakubem
Kuroniem oraz wiele innych.

W maju również zapoczątkowany został
cykl „Zaczytana Choroszczy, czyli trzy
pytania do..” w którym to osoby związane z
gminą Choroszcz opowiadały o swoich
preferencjach czytelniczych.
Sierpień obfitował w spotkania czytelnicze.
Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki
pojawiły się w bibliotece, aby przy kawie
porozmawiać o książkach, które otrzymały
w ramach działania klubu.
W październiku grupa dzieci
(odpowiadająca panującemu reżimowi
sanitarnemu) wzięła udział w literackiej grze
bibliotecznej, której scenariusz został
opracowany przez nasze bibliotekarki.
W skutek wprowadzanych obostrzeń od
listopada działania biblioteki na nowo
zostały ograniczone. Uruchomiliśmy usługę
„Książka na telefon” – umieszczając przed
budynkiem regał do wypożyczeń i zwrotów,
który miał na celu umożliwić

bezkontaktowy dostęp do literatury.
”Książka na telefon” cieszyła się dużym
powodzeniem, a Czytelnicy docenili
powstałą inicjatywę. W grudniu odbył się
konkurs bożonarodzeniowy on-line na
najpiękniejsze życzenia świąteczne, który
zaowocował pięknymi zgłoszeniami
konkursowymi. Z inicjatywy naszych
bibliotekarek, dzięki wsparciu finansowemu
Burmistrza Choroszczy, w Choroszczy stanie
budka na książki – darmowa
ogólnodostępna biblioteczka, dzięki której
mieszkańcy będą mogli wymieniać się
miedzy sobą książkami.
W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w
Choroszczy wzbogaciła się w wiele
ciekawych nowości książkowych zarówno z
literatury pięknej, dziecięcej oraz
popularno-naukowej. Jak w zeszłych latach
biblioteka otrzymała dofinansowanie na
zakup nowości czytelniczych z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Choroszczańska biblioteka otrzymała
szczególne wyróżnienie w skali
województwa podlaskiego za
przeprowadzenie literackiej gry
bibliotecznej „Tropem Literek”; również
dziewczęta z gminy Choroszczy z ramienia
biblioteki wzięły udział w powiatowym
konkursie „Słowo i ....” zdobywając
wyróżnienie.
Za nami pracowity intensywny rok. Przed
nami mnóstwo wyzwań. Czas ten jest
czasem osobliwym. Czujemy smutek, że nie
możemy spotkać się jak do tej pory z
naszymi odbiorcami. Bo człowiek, relacje są
dla nas najważniejsze. Jednak mamy
nadzieję, że niebawem będziemy mogli
zobaczyć się ze wszystkimi na żywo. Bez
dystansu, ograniczeń w liczbie osób.
Planujemy wydarzenia tak, by być jak
najbliżej Was..
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„Czy umiesz gwizdać, Joanno?”
w ramach Teatr Polska
W sobotę 26 września 2020 roku na auli Miejsko – Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy w ramach tegorocznej edycji programu
TEATR POLSKA wystawiony został kameralny spektakl „Czy umiesz gwizdać,
Joanno?” skierowany do dzieci już od 5 roku życia.
Tekst: AK
Trasa tegorocznej edycji Teatr Polska jak co
roku jest bardzo szeroka, to aż 146 pokazów,
które na przełomie września i listopada
goszczą w 79 miejscowościach, gdzie dostęp
do teatru instytucjonalnego jest na swój
sposób ograniczony m.in. przez odległość,
przyczyny ekonomiczne czy też trudność w
połączeniach komunikacyjnych. Program
TEATR POLSKA jest organizowany od 2009
roku przez Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
„Czy umiesz gwizdać , Joanno?” to
kameralny, familijny spektakl, który został
wystawiony przez dwójkę aktorów z Teatru
Guliwer z Warszawy. Przedstawienie to
było sceniczną adaptacją książki Ulfa Starka
– szwedzkiego autora literatury dla dzieci.
Familijny spektakl, który w sobotnie
popołudnie miała okazję obejrzeć
choroszczańska widownia to mądra,
pouczająca opowieść o potrzebie bliskości,
o starości, o przypadkowym spotkaniu
dwójki ludzi, które przeradza się we
wspaniałą, pełną przygód przyjaźń.

Zdjęcia: AK
Poruszony zostaje również wątek pożegnań
– smutnych, aczkolwiek pięknych. Spektakl
traktuje też o tym, że warto kolekcjonować
wspomnienia i łapać każdą chwilę.
Scenografia do spektaklu została stworzona
za pomocą prostych ale i
zarówno bardzo pomysłowych elementów.
Podczas spektaklu można było zobaczyć i
poznać trzy rodzaje lalek: kukły, rękawiczki
i tintamareski, co czyni go jeszcze bardziej
ciekawym i nietuzinkowym.
Chwilę po przedstawieniu i oklaskach
zwieńczających to pełne emocji dzieło,
uczestnicy – zarówno najmłodsi jak i nieco
starsi – mieli okazję zamienić kilka słów z
aktorami Teatru Guliwer, poznać technikę
podstawy techniki lalkarskiej oraz
zobaczyć z bliska każdą z lalek występującą
w tym spektaklu .
Teatr Guliwer z Warszawy zaraz po
spektaklu w Choroszczy wyruszył w dalszą
trasę w ramach programu Teatr Polska ,
która zakończy się 22 października w Nowej
Soli.

Spotkania przy sztaludze
Tekst: ŁK
Spotkania przy sztaludze to projekt
artystyczno-edukacyjny z udziałem
pracowników M-GCKiS. Celem
przedsięwzięcia jest przedstawienie na
żywo za pośrednictwem social mediów
(FB,YouTube) technik rysunkowych i
malarskich oraz zapoznanie z twórczością
wybranych sławnych artystów.
Spotkania przy sztaludze wystartowały
przed sezonem wakacyjnym i odbyły się
dwukrotnie. Za pierwszym razem
pozował dyrektor M-GCKiS Przemysław
Waczyński, następnie Paulina Krysiewicz
pracownica Biblioteki. Później nastąpiła
przerwa po której powróciliśmy do cyklu.
26.10 odbyła się pierwsza transmisja po
przerwie. Monika Tekielska-Chmielewska
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Zdjęcia: ŁK
gościła tym razem Adama Kamieńskiego
który pozował jej do portretu w stylu
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Model
w trakcie malowania przedstawił rys.
historyczny okraszony wieloma
ciekawostkami z życia artysty.
Za pierwszym razem pozował dyrektor
M-GCKiS Przemysław Waczyński,
następnie Paulina Krysiewicz pracownica
Biblioteki. Powstały kolejno – portret
olejny „Stańczyk” na wzór Matejki
i „Macierzyństwo” na wzór Stanisława
Wyspiańskiego.
Zapis transmisji można obejrzeć na
stronie facebook'owej M-GCKiS
w Choroszczy.

Członkini Rytmów Czasu doceniona
W dniach 2-4 października w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury
odbył się XII Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus
„W żółtych płomieniach liści”.
Tekst: M-GCKiS

Zdjęcia: PiK
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Kulturalny Czwartek z książką „Wierni powołaniu”
Tekst: AKam Zdjęcie: ŁK

W kolejnej audycji w ramach „Kulturalnego Czwartku” 10 grudnia
gościliśmy autorów książki „Wierni powołaniu”:
panią Beatę Olesiewicz oraz pana Eugeniusza Muszyca.
Podczas rozmowy skupiliśmy się na
wątkach poszukiwania materiałów do
książki oraz na warsztacie redagowania
zmian zachodzących podczas pracy nad
książką, a także różnych niespodzianek
odkrywanych przez autorów podczas
pracy nad książką. Autorzy z wielką pasją
opowiadali o swoich doświadczeniach,
zaznajamianiu się z nowymi faktami,
odkrywaniu kolejnych ciekawych
informacji na temat historii Szpitala
Psychiatrycznego w Choroszczy. Na
koniec zgodnie stwierdzili, że wydana
książka jest zalążkiem do poznania

nieodkrytej do tej pory historii szpitala.
Wydana książka ma być zachętą także dla
innych pasjonatów historii. Książka
„Wierni powołaniu” zawiera cenne
informacje historyczne, napisana jest
prostym językiem, dzięki czemu
zapoznać się z jej treścią może każdy. Nie
zawiera suchych faktów, a wręcz
przeciwnie wciąga swoja treścią w jej
historię.
Z pewnością jest cennym prezentem pod
choinkę. Książkę „Wierni powołaniu”
można nabyć m.in. w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Choroszczańskie bulwary wspólnie otwarte
Wspólnie, przy pięknej pogodzie, gremialnie i wielopokoleniowo 17 września br. zostały otwarte pierwsze w historii Gminy Choroszcz Bulwary
ze skate parkiem, placem zabaw, siłownią pod chmurką, górką do zjeżdżania oraz tężnią solankową! Inwestycja podoba się Państwu, co widać
na co dzień. Bardzo nas to cieszy. Ponieważ miejsce jest wspólne życzymy, by bezpiecznie z niego korzystać oraz troskliwie o nie dbać.
Tekst: UM Zdjęcia: UM

19

GAZETA W CHOROSZCZY

20

GAZETA W CHOROSZCZY

21

GAZETA W CHOROSZCZY

22

GAZETA W CHOROSZCZY

Boisko treningowe Stadionu Miejskiego
ze sztucznym oświetleniem
Tekst i zdjęcie: WJ
W 2017 roku zostało zainstalowane
oświetlenie na głównym boisku Stadionu
Miejskiego w Choroszczy, a także powstało od
podstaw małe boisko treningowe, które także
właśnie doczekało się sztucznego oświetlenia.
Teraz w okresie jesiennym i wczesnowiosennym najmłodsi piłkarze i piłkarki
klubów Narew Choroszcz i Lambada Girls będą
mogli dłużej korzystać ze sportowej

23 Turniej Szachowy "
o Szablę Hetmana Branickiego"
Tekst i zdjęcie: WJ

infrastruktury i doskonalić swoje piłkarskie
umiejętności. Na “małym” boisku o trawie
naturalnej zostało zainstalowanych 10
naświetlaczy LED, które oprócz tego, że
doskonale spełniają swoje zadanie to są
energooszczędne. Cieszymy się, że Stadion
Miejski w Choroszczy i jego otoczenia zmienia
się cały czas na lepsze!

W innej scenerii niż zwykle: nie
w Pałacyku Branickich, a w Szkole
Podstawowej w Choroszczy – w niedzielę 13 grudnia odbyła się 23
edycja Turnieju Szachowego „O
Szablę Hetmana Branickiego”, który
zorganizował Jacek Dąbrowski. Do
rywalizacji przystąpiły 4 zespoły:

Supraśl, Wasilków, Gródek
i gospodarze z Choroszczy.
Najlepsza okazała się reprezentacja
Wasilkowa, drugie miejsce zajął
Wasilków, trzecie Choroszcz
w składzie: Adam Śliwowski, Adrian
Moroz, Kornel Chomicki i Kinga
Chomicka.

Izbiszcze Mistrzem Gminy 2020
Tekst i zdjęcie: WJ
Sezon 2020 Piłkarskiej Ligi Gminnej zakończony 18
października. Tytuł mistrzowski obroniły Izbiszcze,
drugie miejsce zajęła Lambada Choroszcz, a najniższy
stopień podium przypadł dla LZS Choroszcz.
GRATULUJEMY! Pozostałe miejsca w tabeli zajęły:
Fuzja Klepacze (4), O.Z. Dobrzyniówka (5), YellowCity
(6), Zaczerlany (7) i LZS Bobrowa (8). Tytuł

najlepszego strzelca zdobył Rafał Olsiewicz, który
strzelił 31 bramek. Po ostatnich meczach drużyn na
podium doszło do dekoracji najlepszych drużyn
z udziałem Burmistrza Choroszczy Roberta
Wardzińskiego oraz Jacka Dąbrowskiego –
organizatora rozgrywek.

Fuzja Klepacze zdobywca
Pucharu Ligi
Final Pucharu Ligi rozegrano w niedziele
22 listopada na Stadionie Miejskim w Choroszczy.
Tekst: WJ Zdjęcie: Jacek Dąbrowski
Finał Pucharu Ligi rozegrano w
niedzielę 22 listopada na Stadionie
Miejskim w Choroszczy. Zanim
doszło do finału drużyny od 25
października walczyły w fazie
grupowej, z której do półfinałow
awansowały LZS Choroszcz,
Lambada Choroszcz, Fuzja Klepacze i
Izbiszcze. W półfinałach Fuzja
Klepacze pokonała 5-4 Lambadę
Choroszcz, a LZS Choroszcz wygrał
2-0 z Izbiszczami. W finale na
przeciw siebie stanęły więc drużyny
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z miejsc 3 i 4 sezonu ligowego czyli
LZS Choroszcz i Fuzja Klepacze. W
regulaminowym czasie, po 90
minutach był remis 2-2, po
dogrywce było 3-3, a w
“jedenastkach” lepsi okazali się
zawodnicy Fuzji, którzy wygrali 4-2.
Po zakończeniu finału medale i
Puchar wręczył drużynom
Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński.
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Gminne drużyny dziecięce zakończyły rundę jesienną

Narew Choroszcz w Lidze Okręgowej

Tekst i zdjęcia: WJ

Druzyna seniorów Narwi Choroszcz w trwajacym sezonie 2020/2021
wystepuje w Klasie Okregowej Seniorów.

Tekst i graf: WJ
Drużynę tuż przed pierwszym
meczem przejął trener Artur
Dakowicz, który praktycznie z marszu
zajął miejsce na ławce trenerskiej.
Drużyna w odniosła 7 zwycięstw i
zanotowała 10 porażek przy
stosunnku bramek 30-42 – daje to w
chwili obecnej 12 miejsce w 18-

Gminne drużyny piłkarskie ze wsparciem
Burmistrza
Sezon na trawie zakonczony ale nasze gminne druzyny graja dalej,
m.in. w Choroszczanskiej Lidze Halowej.
Rozgrywki i poszczególne druzyny caly czas sa wpierane przez Gmine Choroszcz

Tekst i zdjęcia: WJ
W miniona sobotę podczas ligi halowej sprzęt
sportowy drużynom przekazał Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Izbiszcze
otrzymały nowe koszulki treningowe oraz
zostały uzupełnione stroje meczowe,
Zaczerlany mają teraz nowe bluzy treningowe
oraz zostały uzupełnione stroje meczowe, nowa
siła w gminnych rozgrywkach, czyli Fuzja
Klepacze otrzymała nowe komplety meczowe.
Wsparcie otrzymali też nasi gminni sędziowie –
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teraz będą wyglądać jednolicie – otrzymają
nowe stroje sędziowskie. Dziękujemy dla
Burmistrza za wsparcie naszych rozgrywek i
poszczególnych drużyn. Kolejne zakupy dla
pozostałych drużyn przewidziane są po nowym
roku.
Dziekujemy w tym miejscu Burmistrzowi
Choroszczy za cykliczne wsparcie rozgrywek!

zespołowej stawce. Najlepszym
strzelcem drużyny jest Jan Kacprowski
z 9 golami na koncie. Teraz czas na
zimowe przygotowania do rundy
wiosennej i liczymy na poprawę
rezultatów po wznowieniu rozgrywek
w nowym roku.

Wystartowała Choroszczańska
Liga Halowa
Zapisy do VI edycji Choroszczanskej Ligi Halowej przebiegly
ekspresowo. W sezonie 2020/2021 liga przewidziana jest na
maksymalnie 10 druzyn i tyle wlasnie ekip wezmie w niej udzial.

Tekst: WJ Zdjęcie: T. Grynasz
O obronę tytułu wywalczonego w
poprzedniej edycji powalczą
Izbiszcze, a oprócz tego zagrają:
Turbo Krymar, Bajeczne Obrazy, FF
Wasilków, LZS Choroszcz, Lambada
Choroszcz, Kopnij Babkę w Czapkę,
Promotech, YellowCity i Zaczerlany.
Tegoroczne rozgrywki zostaną
podzielone na dwie fazy: zasadniczą
(wystartowała 5 grudnia), w której 10
drużyn zagra systemem “każdy z
każdym”, a następnie 4 najlepsze
drużyny awansują do fazy finałowej,

w której także zagrają między sobą
“każdy z każdym”. Do fazy finałowej
cztery drużyny wchodzą z punktami
wywalczonymi w fazie zasadniczej.
Dziękujemy w tym miejscu Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Choroszczy za udostępnienie hali i
Burmistrzowi Choroszczy za
cykliczne wsparcie naszych
rozgrywek. Więcej o rozgrywkach na
specjalnej stronie: www.mgckis.ligspace.pl

