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II nabór na OZE
w Gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz, tak jak obiecała, 
uruchomiła II nabór na granty na OZE. 
Na wnioski czeka do 23 września 2021. 

Zapraszamy.
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Budżet Obywatelski
2022

Cztery zgłoszone projekty inwestycyjne 
pozytywnie przeszły ocenę formalną

i zostaną poddane pod konsultacje społeczne 
w dn. 10-24.09.2021. Co, w ramach Budżetu 

Obywatelskiego, zrealizujemy w mieście 
Choroszcz w 2022 roku?
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Oferta zajęć w sezonie 
2021/2022 w M-GCKiS

W tym roku normalnym trybem wraca oferta 
edukacji artystycznej w M-GKiS. Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z programem

 i do zobaczenia na zajęciach!
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Narodowe Czytanie  2021
w Choroszczy

Pracownicy i pracownice Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy przygotowali ciekawe

i różnorodne zajęcia wakacyjne na lipiec
jak i sierpień. Zapraszamy do zapisów!
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GAZETA
w  C h o r o s z c z y

22. Dzień Ogórka w Kruszewie
Burmistrz Choroszczy wraz z Miejsko-Gmin-
nym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 
oraz mieszkańcami Kruszewa zaprasza na XXII 
Dzień Ogórka. Jak co roku, w niedzielę 5 września 
spotkajmy się na terenie szkoły w Kruszewie. Jest 
to święto z długoletnią tradycją, odbywające się
w pięknej przyrodniczo przestrzeni. Na przy-
bywających czekać będą stoiska z lokalnymi 
produktami i rękodziełem, z regionalnymi wy-
robami – ogórkami, kapustą, wędlinami, chle-
bem i miodem. Na scenie różnorodne wystę-
py, dla dzieci, miłośników folku i disco. Będzie 
się też można spisać i zaszczepić. Zapraszamy!

PROGRAM:
11:30 – Spektakl teatralny dla dzieci
12:30 – Msza Święta polowa
              -w intencji plantatorów
13:45 – Klepaczanki /folk/
14:15 – Rozstrzygnięcie konkursów
14:30 – Jarzębina /folk/
15:00 – Eliminacje do Mistrzostw
             w Rzucie Ogórkiem
15:30 – Wodniczka /folk/
16:00 – Finał Mistrzostw
              w Rzucie Ogórkiem
16.30 – Wodniczka /folk/
17:00 – Diadem /disco/

Prawdziwe lato i słoneczne wakacje, mam na-
dzieję, wszystkim nam pozwoliły zapomnieć

o trudach poprzedniego roku szkolnego i otwo-
rzyły nas na nowy czas.
 
Nowy rok szkolny 2021/2022 – to kolejny roz-
dział pracy i zaangażowania. Życzę nam wszyst-
kim, byśmy podeszli do tego z ciekawością
i wdzięcznością. Wiedząc jak doświadczył nas 
poprzedni czas, życzę nam wszystkim, by obecny 
był zdrowszy – w pełnym tego słowa znaczeniu: 
spokojniejszy, przewidywalny, przynoszący jak 
najmniej trosk i zmartwień. A Wam, Drodzy 
Uczniowie – życzę szczególnie, by nowy rok 
szkolny był czasem, który pozwoli Wam marzyć 
i rozwijać się. Korzystajcie z tego. Doceńmy fakt, 
że są obok nas koledzy, koleżanki, nauczycie-
le, rodzice – każda z tych osób to osobny świat
- i zapowiedź czegoś ciekawego: interesujących 
relacji, znajomości, wspólnych zainteresowań, 
świetnych przeżyć i projektów. A jeśli pojawią 
się przeszkody – potraktujmy je jako wyzwanie 

i lekcję na przyszłość. Razem możemy zdziałać 
naprawdę wiele i zrealizować to, co w pojedynkę 
wydaje się być niemożliwe. Dodatkowo: dbaj-
my o siebie nawzajem, bądźmy na siebie uważni
i współodpowiedzialni.
 
U progu nowego roku szkolnego 2021/2022 ży-
czę wszystkim Uczniom, Gronu Pedagogiczne-
mu i Rodzicom, a także wszystkim pracowni-
kom oświaty w Gminie Choroszcz, aby nauka
w choroszczańskich szkołach była piękną przygodą
i ekscytującym wyzwaniem. Niech dostęp do wie-
dzy – jej zdobywanie i przekazywanie – będzie 
cennym przywilejem, który nie jest dany wszyst-
kim. Jest dany nam – tu i teraz. Niech będzie pod-
budowany współpracą, zrozumieniem, cierpliwo-
ścią i zaufaniem, i niech zaowocuje wspaniałymi 
wynikami w przyszłości. 

Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy
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Budżet Obywatelski na 2022 rok – lista zakwalifikowanych projektów

Burmistrz Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do konsultacji 
społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok. W okresie od 10 września do 24 października 

2021 roku projekty te poddane zostaną społecznej ocenie mieszkańców i najlepsze – wybrane do realizacji. 
Tekst: UM 

 
Wszystkie zgłaszane w dniach 21 lipca – 20 
sierpnia 2021 roku projekty w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz 
na 2022 rok, pozytywnie przeszły ocenę 
formalną, dlatego poniżej przedstawiamy 
ich szczegółową zawartość. Treść obwiesz-
czenia Burmistrza Choroszczy w tej spra-
wie znajduje się na www.choroszcz.pl.

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJ-
NYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATEL-

SKIEGO MIASTA CHOROSZCZ NA 
2022 ROK

NAZWA ZADANIA: Remont oraz dopo-
sażenie auli M-GCKiS w Choroszczy
WNIOSKODAWCA: Adam Kamieński
OPIS PROJEKTU: W ramach projek-
tu planuje się dokończenie remontu auli 
M-GCKiS w Choroszczy, poprzez za-
montowanie zasłon, montaż głośników 
ściennych, zakup sprzętu niezbędnego do 
organizowania konferencji czy odczytów, 
wymiana zużytego oświetlenia, odnowie-
nie malarskie ścian, naprawa ubytków.
CELE i UZASADNIENIE PROJEK-
TU: Aula w M-GCKiS od wielu lat służy 
mieszkańcom Choroszczy, to na niej od-
bywają się zajęcia organizowane przez 
Centrum Kultury: fitness, taniec towa-
rzyski, taniec nowoczesny oraz balet. Tu-
taj organizowane są Sesje Rady Miejskiej 
oraz uroczystości nie tylko M-GCKiS, ale 
także organizacji pozarządowych z terenu 
miasta i gminy Choroszcz. Tutaj odbywają 
się spektakle teatralne, koncerty, spotka-
nia autorskie oraz wiele innych inicjatyw. 
Celem projektu jest dokończenie remon-
tu auli, który polegałby na odświeżeniu 
ścian farbą, naprawie ubytków, wymianie 
zużytego oświetlenia oraz instalacji zasłon 
i głośników ściennych. Przy zakończonym 
remoncie w 2014 roku zostały wyprowa-
dzone instalacje pod zasłony oraz głośniki 
i sprzęt nagłośnieniowy, niestety aula nie 
została w owe sprzęty wyposażona. Z racji 
wielu odbywających się wydarzeń na auli, 
niezbędne jest doposażenie auli w zasłony 

oraz głośniki, niezbędny jest także zakup 
urządzeń wspomagających organizację 
spotkań konferencyjnych itp. SZACUN-
KOWY KOSZT: 75 000 zł 

NAZWA ZADANIA: Doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorosz-
czy w profesjonalny sprzęt to większa 
skuteczność działań ratowniczych
WNIOSKODAWCA: Marek Kraśnicki
OPIS PROJEKTU: W ramach projektu 
planuje się zakup sprzętu ratownictwa 
drogowego, ratownictwa medycznego: 
Defibrylator AED, ratownictwa gaśnicze-
go, sprzętu do likwidacji miejscowych za-
grożeń.
CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: 
OSP w Choroszczy prowadzi liczne dzia-
łania ratownicze podczas pożarów, wy-
padków drogowych oraz innych miejsco-
wych zagrożeń. Z tego względu niezbędny 
staje się zakup sprzętu i wyposażenia 
umożliwiającego jeszcze bardziej profe-
sjonalne wykonywanie czynności mają-
cych na celu ratowanie zagrożonego życia 
i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowi-
ska naturalnego. Wzmocnienie potencjału 
sprzętowego OSP staje się coraz bardziej 
konieczne z uwagi na planowany rozwój 
infrastruktury drogowej w pobliżu na-
szego miasta. SZACUNKOWY KOSZT: 
50 000 zł

NAZWA ZADANIA: Szatnie sportowe 
„Narew” Choroszcz
WNIOSKODAWCA: Mirosław Oleksiej
OPIS PROJEKTU: W ramach realizacji 
projektu planuje się ustawienie kontene-
rowych szatni sportowych na potrzeby za-
wodników klubu MGKS NAREW CHO-
ROSZCZ. Lokalizacja inwestycji: Stadion 
Miejski w Choroszczy. Klub liczy ponad 
stu zawodników: od przedszkolaków 
do dorosłych, a obecny budynek jest już 
w bardzo złym stanie technicznym.
CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży Klubu Narew 

Choroszcz. Od kilku lat choroszczań-
ska młodzież oraz dzieci coraz liczniej 
uczestniczą w treningach organizowanych 
przez MGKS Narew Choroszcz. Klub 
jest rozpoznawalny przez coraz szersze 
kręgi piłkarskie. Zawodnicy biorą udział 
w rozgrywkach PZPN w wielu grupach 
wiekowych. Obecne usytuowanie klu-
bu stwarza ogromne niebezpieczeństwo 
młodym sportowcom przy przechodzeniu 
przez ulicę (zwłaszcza dzieci), a ponadto 
stan techniczny budynku jest bardzo zły. 
SZACUNKOWY KOSZT: 75 000 zł

NAZWA ZADANIA: Tlen dla „Komino-
wego Bajora”
WNIOSKODAWCA:Marcin Wierciszewski
OPIS PROJEKTU: Projekt polega na po-
prawie jakości ekosystemu zbiornika wod-
nego „Kominowe Bajoro” w Choroszczy 
poprzez zamontowanie na nim systemów 
dotleniających wodę. W trosce o faunę 
i florę zbiornika, mając na uwadze zmiany 
klimatyczne, chcemy zapobiegać trage-
diom ekologicznym, takim jak: duchota 
ryb, powstawanie zanieczyszczeń, glonów 
i rozwojowi bakterii, zapobiec „kwitnięciu 
wody” oraz wspomóc naturalne procesy 
biologiczne. W zbiornikach wody stojącej 
(jakim jest „Kominowe Bajoro”), gdy za-
mieszkują je ryby, niezbędne jest wspar-
cie w samooczyszczaniu akwenu. By to 
osiągnąć, wystarczy poprawić dotlenienie 
wody oraz zapobiec powstawaniu zanie-
czyszczeń. Oba efekty możemy osiągnąć 
poprzez umieszczenie systemów dotle-
niających wodę. Dzięki nim, spowodowa-
ny będzie ruch wody na całym zbiorniku 
i wprowadzony zostanie doń dodatkowy 
tlen. Wszyscy pamiętamy przyduchę na 
podlaskich rzekach. Kominowe Bajoro 
jest dedykowane hobbystycznemu łowie-
niu ryb. Nie chcemy, by to, co spotkało 
mieszkańców rzek (gdzie teoretycznie są 
lepsze warunki do bytowania ryb) stało 
się też w naszym zbiorniku. Wiele lat sta-
rań lokalnego koła wędkarskiego, pracy 
oraz nakładów finansowych sprawiło, że 
dziś „Kominowe Bajoro” jest popularnym 

terenem rekreacyjnym, z przeznaczeniem 
do wędkarstwa, który w czasie wolnym 
odwiedzają setki choroszczan. Dbanie 
o utrzymanie go w jak najlepszym stanie 
jest naszym obowiązkiem. Zamontowanie 
systemów dotleniających wodę poprawi 
jakość wody i doskonale ją natleni, przez 
co stworzone zostaną bardzo dobre wa-
runki do rozwoju ekosystemów „Komino-
wego Bajora”. Proponujemy montaż pły-
wających systemów dotleniających wodę, 
które nie wymagają budowy specjalistycz-
nej infrastruktury, są przystosowane do 
działania na nieutwardzonym dnie, są też 
niezależne od poziomu wody i unoszą się 
na jej powierzchni. W ramach projektu 
chcemy również zbudować pomosty węd-
karskie, ponieważ „Kominowe Bajoro” 
stało się popularnym łowiskiem. Pomosty 
poprawią bezpieczeństwo wędkarzy. Pro-
jekt jest skierowany do mieszkańców, któ-
rzy mają na uwadze dbałość o naszą lokal-
ną naturę – nasze naturalne dziedzictwo.
CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: 
Celem projektu jest poprawa jakości 
wody, warunków rozwojów ekosystemów 
oraz dotlenienie wody zbiornika wodne-
go „Kominowe Bajoro” oraz podniesienie 
bezpieczeństwa wędkarzy. Sposobem na 
minimalizowanie ryzyka przyduch oraz 
zanieczyszczenia wody poprzez rozwój 
grzybów i bakterii jest wprowadzanie sto-
jącej wody w ruch. Dzięki temu dostanie 
się tam więcej tlenu. Montaż i podłącze-
nie systemów dotleniających wodę będzie 
na to bardzo dobrym sposobem. Celem 
jest również podniesienie bezpieczeństwa 
osób wędkujących tzw. metodą z brzegu 
poprzez budowę pomostów do łowienia 
ryb. Dodatkowo będzie to kolejną atrakcją 
dla mieszkańców, którzy chętnie spędzają 
czas nad wodą Kominowego Bajora. SZA-
CUNKOWY KOSZT: 75 000 zł

Przypominamy, że kwota Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Choroszcz na 2022 
rok wynosiła 150 tys. zł. Wartość jednego 
projektu inwestycyjnego nie mogła być 
większa niż 75 tys. zł i nie może być mniej-
sza niż 15 tys. zł. Projekty inwestycyjne do 
realizacji w 2022 roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Choroszcz można 
było zgłaszać w terminie od 21 lipca do 
20 sierpnia 2021 r. Z kolei od 10 wrze-
śnia-24 października 2021 r. na terenie 
miasta Choroszcz zostanie przeprowa-
dzone głosowanie – konsultacje społeczne 
z mieszkańcami w sprawie wyboru pro-
jektów inwestycyjnych do realizacji.
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Obchody Święta Wojska Polskiego
w Choroszczy 

W niedzielę 15 sierpnia 2021 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
odbyły się choroszczańskie patriotyczno-religijne uroczystości Święta Wojska Polskiego.

Tekst: UM  Fot.: T. Adamski

 Jak co roku, obchody zainaugurowane zo-
stały w choroszczańskim kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczen-
nika. Mszę Świętą za Ojczyznę celebrował 
ks. kanonik Leszek Struk, proboszcz pa-
rafii. W uroczystościach obecni byli m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych – 
w osobie Burmistrza Choroszczy Roberta 
Wardzińskiego oraz radnych miejskich. 
Stawiły się też delegacje miejscowych za-
kładów pracy, m.in.: Przedszkola Samo-
rządowego im. Jana Pawła II w Chorosz-
czy, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Choroszczy, organizacji spo-
łecznych, m.in.: Honorowych Dawców 
Krwi, Koła Emerytów i Rencistów nr 15, 
Rady Seniorów Gminy Choroszcz, Stowa-
rzyszenia Pamięć i Tożsamość „SKAŁA”, 
Stowarzyszenia „Chcę Żyć” oraz poczty 
sztandarowe: Parafialnego Oddziału Ak-
cji Katolickiej, Stowarzyszenia Honoro-
wych Dawców Krwi oraz z jednostek OSP 
z Choroszczy, Klepacz, Paniek i Barsz-
czewa, dowodzonych przez dh. Tadeusza 
Lewkowicza, Komendanta Gminnego 
ZOSP RP. W choroszczańskich uroczy-

stościach udział wzięli również goście: 
1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej 
im. gen. bryg. Władysława Linarskiego 
ps. „Mścisław” reprezentowali oficerowie: 
ppłk Krzysztof Marcinkowski, dowódca 
11. Batalionu Lekkiej Piechoty i ppor. Ro-
bert Czebotariow; na uroczystości przybył 

również st. bryg. Krzysztof Konicki, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej, obecni byli także potomkowie 
powstańca Jana Grzybko – Józef Grzyb-
ko i Krzysztof Maciejewski, a także licz-
ni mieszkańcy Gminy Choroszcz, w tym 
młodzież i dzieci.

Na dalszą część uroczystości, gminny au-
tokar przewiózł uczestników do Miejsca 
Pamięci Narodowej z 1863 roku – Miejsca 
Straceń, „Szubienicy”. Po drodze, zgodnie 
z tradycją, zatrzymano się przy Mogile Po-
wstańczej zlokalizowanej przy ul. Zasta-
wie II, gdzie oddano hołd poległym tam 
Powstańcom Styczniowym. 

Na samej „Szubienicy” posterunek hono-
rowy przy Pomniku Powstania Stycznio-
wego wystawiła 1. Białostocka Brygada 
Obrony Terytorialnej. Uroczystość prowa-
dził Adam Kamieński, radny miejski oraz 
instruktor Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. 

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt 
i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Rzecz-
pospolitej, refleksję historyczną odczytał 
Józef Waczyński, prezes zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Po-
ległych odczytał Mieczysław Waczyński, 
członek Stowarzyszenia. Okolicznościowe 
Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Leszek 
Struk. Następnie wspólnie odśpiewa-
no Anioł Pański, w trakcie którego har-
cerz Rafał Dubikowski, na pamiątkę 101. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, 101 razy 
uderzył w rosyjską łuskę ze zbiorów Jana 
Adamskiego. 

W dalszej części, poszczególne delegacje 
złożyły wieńce, wiązanki kwiatów, zapalo-
no Znicze Pamięci. 

Uroczystości zakończył akcent muzyczny 
– kompozycja melodii wojskowych.

Uczciliśmy bohaterów II wojny światowej 
1 września 2021 roku cała Polska obchodziła 82. rocznicę początku najtragiczniejszych wydarzeń w historii kraju. Nie inaczej było w Choroszczy. 

Tu, tradycyjnie, na placu dr. Zygmunta Brodowicza gremialnie spotkali się choroszczanie, by wyrazić pamięć i oddać hołd bohaterom II wojny światwej.

Tekst: UM  Fot.: T. Adamski, Monika T-Ch

Zrewitalizowany, przestronny pl. dr. Z. Bro-
dowicza w Choroszczy życzliwie i otwar- 
cie pomieścił licznie zgormadzonych uczestni-
ków obchodów 82. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Wzniosłego nastroju uroczysto-
ściom nadały poczty sztandarowe ustawione 
przez OSP Choroszcz oraz Szkołę  Podstawo-
wą im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. 

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Rzecz-
pospolitej, historyczne wspomnienie i od-
danie czci bohaterom walk o wolność na 
wszystkich frontach II wojny światowej, 
wyraził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pa-
mięć i Tożsamość „Skała”. Gmina Choroszcz 
tradycyjnie 1 września upamiętnia ofiary 
wszystkich reżimów totalitarnych, zarówno 
hitlerowskich, jak i sowieckich. Dzieje się 
tak od lat, głównie za sprawą Stowarzysze-
nia „Skała” i jej Prezesa – Grzegorza Kry-
siewicza, dla którego dzień 1 września 2021 
roku miał również zaskakujący, bo osobisty 

wymiar. Burmistrz Choroszczy Robert War-
dziński podczas 1-wrześniowych obcho-
dów, uroczyście ogłosił, iż, na wniosek Gmi-
ny Choroszcz, Pan Grzegorz Krysiewicz, 
za swoją historyczną i popularyzatorską 
działalność, został uhonorowany medalem 

„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, na-
danym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Zaskoczenie było 
niemałe, bo ta wiadomość dla Pana Kry-
siewicza było prawdziwą niespodzianką. 
Trzymaliśmy ją w tajemnicy do końca. Ale 

wiemy wszyscy i nikogo nie trzeba prze-
konywać, że odznaczenie jest ze wszech 
miar zasłużone! Gratulujemy serdecznie! 
Następnie, na znak oddania hołdu po-
ległym, pod pomnikiem Bohaterów II 
Wojny Światowej, wieńce, wiązanki i zni-
cze złożyły przedstawicielstwa chorosz-
czańskich instytucji i organizacji. Byli 
to: przedstawiciele choroszczańskiego 
samorządu – Burmistrz Choroszczy Ro-
bert Wardziński wraz z radnym miejskim 
Marcinem Popławskim, Stowarzyszenie 
Pamięć i Tożsamość „Skała”, Rada Se-
niorów Gminy Choroszcz wraz z Kołem 
Emerytów i Rencistów nr 15 w Chorosz-
czy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, 
Klub Abstynenta „Wolność”, Przedszkole 
Samorządowe im. Jana Pawła II, Stowa-
rzyszenie „Chcę Żyć!”, choroszczański od-
dział Honorowych Dawców Krwi, Szkoła 
Podstawowa im. H. Sienkiewicza, Miej-
sko-Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
Szpital Psychiatryczny im. dr. S. Deresza, 
Dom Pomocy Społecznej „Trzy Dęby”, 
Klub „Narew” Choroszcz oraz Zakład 
Energetyki Cieplnej i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Choroszczy. 

Na zakończenie spotkania, uczestnicy, 
tradycyjnie, wykonali wspólne pamiątko-
we zdjęcie na tle dawnego budynku szkoły 
powszechnej, a dziś siedziby M-GCKiS 
w Choroszczy. 
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Wsparliśmy choroszczańskie POZ-y
Dwadzieścia cztery tysiące sztuk środków ochrony indywidualnej oraz 280 litrów 

płynu dezynfekcyjnego zostało dostarczonych do choroszczańskich POZ-ów. 
W ten sposób wsparliśmy placówki medyczne w zakresie bieżącej ochrony 

sanitarnej, jest to również zaopatrzenie, które może być przydatne w najbliższym 
czasie, gdy będziemy mierzyć się z czwartą falą pandemii. 

Tekst i Fot.: UM

Gmina Choroszcz, poprzez Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych, w ostat-
nich dniach sierpnia dostarczyła do pla-
cówek POZ z terenu Gminy Choroszcz: ze 
Złotorii, Choroszczy (2 punkty) i Konował 
niezbędne środki ochrony indywidualnej. 
W transporcie medycznym znalazły się 
jednorazowe maseczki (łącznie 2400 szt.), 
rękawiczki (20 000 szt.), fartuchy (1400 
szt.), okulary ochronne typu gogle (200 
szt.). Dostawa obejmowała również 280 
litrów płynu do dezynfekcji. 

W ten sposób wspieramy nasze placówki 
medyczne w zakresie bieżącej ochrony sa-
nitarnej – mówi Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński. Ale jest to również za-
opatrzenie z myślą o przyszłości, być może 
niedalekiej, w której może się ono okazać 

przydatne. Wszyscy wolelibyśmy, aby tak 
nie było, aby najbliższy czas był spokojny, 
niemniej jednak eksperci przestrzegają, że 
raczej będziemy mierzyć się z czwartą falą 
pandemii – i jeśli to nastąpi, chcemy być 
przygotowani. Możliwie jak najlepiej – do-
daje włodarz Gminy Choroszcz.

Pożegnaliśmy Panią Czesię. Przeszła na emeryturę. 

Czterdzieści lat w jednym miejscu pracy? Dziś to już rzadkość, a w przyszłości taki 
staż pracy raczej będzie niemożliwy. Niemniej jednak, za sprawą Pani Czesławy 

Lewonowskiej – długoletniej pracownicy Gminy Choroszcz, przekonaliśmy się, że 
można być pracownikiem – długodystansowcem. 27 lipca br. pożegnaliśmy Panią 

Czesię odchodzącą na zasłużoną emeryturę.

Tekst i Fot.: UM

Piszemy: „Panią Czesię”, bo chyba nie ma 
osoby w gminie Choroszcz, która nie zna-
łaby Pani Czesi. A jeśli jej nie poznała oso-
biście, to na pewno widziała ją nie raz na 
rowerze. I z pewnością ją zobaczy, bo Pani 
Czesia to aktywna, i wcale nie starsza Pani 
(jej kondycja pewnie mogłaby zawstydzić 
niejednego tzw. młodziaka). 

Pani Czesława Lewonowska przepraco-
wała w Urzędzie Miejskim w Choroszczy 
40 lat (w latach 1981-2021), w tym latach 
1993-2021 – w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Choroszczy. 
Pomagała potrzebującym, odwiedzała 
niepełne czy dysfunkcyjne rodziny w tere-
nie, opiekowała się seniorami, rozdyspo-
nowywała żywność i wykonywała szereg 
innych obowiązków. Choć filigranowa, 
potrafi „huknąć” na niejednego fantastę, 
który próbuje konfabulować. Wydaje się-
że w Gminie Choroszcz zna wszystkich 

– nie tylko z nazwiska, a także historię ca-
łej rodziny. 

Dlatego zespół pracowników choroszczań-
skiego magistratu 27 lipca br., serdecznie 
pożegnał Panią Czesię odchodzącą na 
emeryturę. Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, w postaci pamiątkowego gra-
wertonu i bukietu kwiatów, podziękował 
za obowiązkowość, profesjonalizm i życz-
liwość w wykonywaniu powierzonych za-
dań. Wraz z Dyrektor M-GOPS Małgorza-
tą Kiryluk potwierdził, iż wszyscy głęboko 
doceniamy fakt, że mieliśmy obok siebie 
osobę, na której wiedzy zawsze mogliśmy 
polegać, mogliśmy liczyć na dobrą, trafną 
radę i pełne zaangażowanie. 

Na dalsze lata życzymy Pani Czesi przede 
wszystkim zdrowia i twórczych realizacji 
wszelkich planów. 

Wystawa W drodze...
Dnia 9 sierpnia odbył się wernisaż prac mieszkanki Domu Pomocy Społecznej „Trzy 
Dęby” w Choroszczy – pani Klaudii Stępińskiej. Na spotkanie z autorką licznie przy-

były osoby zainteresowane wystawą. 

Tekst i Fot.: Eliza Lipińska

Sztuka przemawia do każdego, w różnych 
formach. Może to być zabawa kolorem, 
techniką czy materiałem. Właśnie taka 
różnorodność panuje na wystawie “W 
drodze…”. Malowanie na szkle, abstrak-
cja wyrażona kształtami geometrycznymi, 
klejone drobinki papieru tworzące spójną 
całość. Wszystko utrzymane w niezwykle 
żywych i jaskrawych barwach. Można się 
zanurzyć w myślach oglądając obrazy, po-
znając świat uczuć i myśli autorki.

Na wernisażu uczestniczyło kilka klu-
czowych postaci. Autorka prac Klaudia 
Stępińska przybyła ze swoją opiekunką, 
przewodniczką po świecie plastyki Doro-
tą Kalinowską, która wspiera Klaudię w 
aktywności artystycznej. Obecna była tak-
że koordynatorka wydarzenia z ramienia 
DPSu – pani Anna Łowicka. Pojawił się 
także burmistrz Choroszczy Robert War-
dziński oraz Jan Steckiewicz – dyrektor 
DPS-u w Choroszczy. Złożyli gratulacje 
autorce, wręczyli kwiaty oraz zachęcali do 
dalszej pracy ze sztuką pozostałych, zgro-
madzonym mieszkańców Domu „Trzy 

dęby”. Nie zabrakło także przedstawicieli 
M-GCKiS czyli p.o. Dyrektora Wojciecha 
Jastrzębskiego, który otworzył wystawę 
oraz Moniki Tekielskiej-Chmielewskiej, 
która wraz z panią Dorotą Kalinowską z 
DPSu i Ewą Sokół aranżowała wystawę i 
koordynowała wydarzenie z ramienia M-
GCKiS w Choroszczy
Pani Klaudia poprzez swoje prace pokazuje 
– co potwierdziła słowami na otwarciu – że 
każdy
może realizować się w sztuce – niepeł-
nosprawny ruchowo, intelektualnie czy 
chory. Sztuka jednoczy ludzi, bez względu 
na umiejętności manualne, pochodzenie, 
wyznanie i jakiekolwiek inne różnice. Wy-
stawa „W drodze…” potwierdza owe zało-
żenia.

Na wernisażu zdecydowanie widać było, że 
w czasach wielokrotnych restrykcji i obo-
strzeń, ludzie chcą normalności. Chcą się 
ze sobą spotkać i celebrować. Ta wystawa 
nie była pierwsza w tym roku i nie ostatnia. 
Już 11 września otwieramy kolejną – profe-
sjonalne malarstwo.

WARSZTATY DLA RODZICÓW:
 MENTORING RODZICIELSKI W OPARCIU O POZYTYWNĄ DYSCYPLINĘ

PIERWSZE SPOTKANIE  

16 września 2021 r., godz. 17.30
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy

Warsztaty dofinansowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl warsztatów MENTORING RODZICIELSKI 
W OPARCIU O POZYTYWNĄ DYSCYPLINĘ. Warsztaty to 10 spotkań, każde po 1,5 godz. 

Tematy spotkań:
1. Określanie granic – komunikacja z dzieckiem.

2. Radzenie sobie z emocjami swoimi i dziecka – samokontrola.
3. Zachęcanie dziecka do współpracy – uczenie odpowiedzialności.

4. Konsekwencje (dodatnie – ujemne).
5. Rozpoznawanie ról odgrywanych przez dziecko.

6. Znaczenie motywacji i kształtowanie poczucia własnej wartości.
7. Wspieranie rozwoju talentów dziecka.

8. Istota inteligencji dziecka (rola rodziców).
9. Oczekiwania rodziców wobec dzieci.

10. Nauka i zabawa.

 Warsztaty poprowadzi pan Robert Ćwikowski: trener, mediator, pedagog, terapeuta 
dzieci i młodzieży, psychoterapeuta uzależnień.

 Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26. Początek spotkania

o godz. 17.30. Terminy kolejnych spotkań: 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 04.11, 18.11, 25.11. 
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres Rady Rodzi-
ców: rada.rodzicow@sp.choroszcz.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, placówkę do 

której uczęszcza dziecko oraz nr telefonu do kontaktu. 

 ZAPRASZAMY!  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Choroszczy
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• Prowadzisz biznes na rynku lokalnym?
• Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Gminy Choroszcz?
ZAREKLAMUJ SIĘ w Gazecie w Choroszczy
3000 egzemplaży, bezpłatna, dostępna w Choroszczy i w najdalszych zakątkach
Gminy w sklapach, instytucjach, urzędach, wydawana 4-5 razy do roku.
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Festiwal roślin na skwerze
przy UM Choroszcz

Ponad 300 roślin: drzew, bylin i kwiatów w ciągu dwóch miesięcy przybyło na skwerze przy Urzędzie Miejskim
w Choroszczy. Zielona inicjatywa zaangażowała wszystkie pokolenia mieszkańców Gminy Choroszcz. Jej inicjatora-
mi byli choroszczańscy seniorzy, a włączyli się w nią uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Choroszczy, a także pracow-

nicy magistratu. Efekt? Przestrzeń jest zadbana, różnorodna i kolorowa. A będzie jeszcze piękniej, gdy rośliny się 
rozrosną. Już dziś zapraszamy!

Tekst i Fot.: UM

Na pierwszym planie biało-czerwone be-
gonie – wszak miejsce jest patriotyczne: 
ustawiony jest tu maszt z biało-czerwoną 
flagą państwową. Na kolejnym powiewa 
filetowo-żółto-biało-czerwony sztandar 
Choroszczy, dlatego też planowane na-
sadzenia roślin od początku miały z nim 
korespondować. Stąd też na skwerze przy 
Urzędzie Miejskim w Choroszczy pojawiły 
się liliowe przetaczniki i bzy, żółte liliow-
ce, białe hortensje, liatry i kaliny koralowe 
oraz czerwone dzielżany. Całość spajają 
zimozielone cisy, bordowe berberysy oraz 
klony zwyczajne odmiany „Paldiski”. Do-
datkowo, wytyczono polbrukowe chod-
niczki, w wydzielonych miejscach – staneły 
ławeczki. W efekcie: z porośniętego darnią 
skweru, udało się stworzyć przestrzeń róż-
norodną, kolorową i zachęcającą do od-
wiedzenia. 

I już dziś na nasz skwer serdecznie zapra-
szamy – mówi Burmistrz Choroszczy Ro-
bert Wardziński. Po reakcjach przechodzą-
cych obok mieszkańców i odwiedzających, 
już widzimy, że odświeżona przestrzeń przy 
naszym magistracie podoba się, co bardzo 
nas cieszy – dodaje. Cieszy nas też to, że 
zielona inicjatywa, dodajmy: nie pierwsza 
w naszej gminie, zaangażowała tyle osób: 
zmiany zainicjowali nasi seniorzy, ale do-
łączyli do nich uczniowie i nauczyciele, 
a także pracownicy naszego magistratu. Pod 
okiem starszych pokoleń, pomagając i też 
niekiedy wyręczając ich w trakcie nasadzeń, 
nowych umiejętności uczyli się młodsi, 

a wszyscy razem przyczyniliśmy się do tego, 
że przestrzeń dookoła nas jest bardziej przy-
jazna i kolorowa – konkluduje włodarz 
Gminy Choroszcz.

Wielopokoleniowa zielona inicjatywa zo-
stała zainaugurowana 26 maja br., akcją 
pn.: „Nie tylko kwiatki na Dzień Matki”, 
następnie była kontynuowana w połowie 
lipca, by 28 lipca br. przybrać ostateczny 
kształt. Wyszło naprawdę ładnie. Już dziś 
zapraszamy Państwa, by skwer przy magi-
stracie w Choroszczy odwiedzić, i samemu 
się o tym przekonać. 

Zielone prace przy skwerze były praktycz-
ną kontynuacją działań w ramach projek-
tu OWOP: „Senior – Lider – Obywatel”, 
w których uczestniczyli choroszczańscy 
seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów nr 
15 w Choroszczy. Uczniowie SP Choroszcz 
zaangażowali się w prace, dodatkowo przy-
nosząc na skwer budki-hoteliki dla owa-
dów własnoręcznie wykonane w ramach 
projektu „Masz Głos – Masz Wybór”. 

Odżywione nektarem roślin owady będą 
mogły zamieszkać w tych mini-domkach, 
a z biegiem czasu, na budynku magistratu 
pojawią się też budki dla pożytecznych je-
rzyków. 

Po zasłużonej pracy należy się coś dla cia-
ła: zaangażowanych społeczników na syty 
poczęstunek zaprosili Państwo Anna i Je- 
rzy Tyborowscy – na co dzień mieszka-

jący w USA, a w Choroszczy spędzający 
wakacje. Trzeba też dodać, że swój wkład 
w nasadzenia na skwerze miała kwiaciar-
nia „Kwiaty od M” zlokalizowana przy 
ul. Dominikańskiej w Choroszczy. Skwer 
przy choroszczańskim magistracie zapro-
jektowała oraz nad całością prac czuwała 
Monika Pietkiel – architekt krajobrazu.

W tym miejscu wszystkim osobom zaan-
gażowanym w zielone zmiany w naszym 
mieście serdecznie dziękujemy za wspólną, 
pełną poświęcenia pracę. 

Rada Seniorów Gminy Choroszcz 
II kadencji już ma władze

We wtorek 3 sierpnia odbyła się I Sesja Rady Seniorów Gminy 
Choroszcz. Nowa rada II kadencji, przypadającej na lata 2021-2025, 

ukonstytuowała się, wybierając spośród siebie władze: Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego, a także Sekretarza rady. Uroczyście podziękowano 

też ustępującemu przewodniczącemu, a za jego pośrednictwem – byłym 
radnym senioralnym Gminy Choroszcz. 

Tekst i Fot.: UM

Początkowo I Sesję Rady Seniorów Gmi-
ny Choroszcz II kadencji prowadził Bur-
mistrz Choroszczy Robert Wardziński. Po 
wysłuchaniu Hejnału Choroszczy, nowi 
radni senioralni, wyłonili spośród siebie 
Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad 
przebiegiem ważnych dla rady tajnych gło-
sowań dotyczących wyborów władz rady. 

Miło nam poinformować, że jednogłośnie, 
głosami 13 obecnych radnych, Przewodni-
czącym Rady Seniorów Gminy Choroszcz 
II kadencji został pan Andrzej Stanisław 
Świderski. Po tym akcie Burmistrz przeka-

zał prowadzenie dalszych obrad nowemu 
przewodniczącemu, pod którego czujnym 
przewodnictwem wybrano – również jed-
nogłośnie, głosami 13 radnych – Wice-
przewodniczącą, którą została Pani Irena 
Sakowicz, zaś Sekretarzem Rady – Pani 
Anna Dąbrowska-Czochańska.

Nowo wybranym radnym oraz władzom 
Rady Seniorów Gminy Choroszcz Bur-
mistrz Choroszczy wręczył legitymacje. 
Podziękował również ustępującemu prze-
wodniczącemu, a za jego pośrednictwem 
– byłym radnym senioralnym Gminy Cho-

roszcz I kadencji. W liście gratulacyjnym, 
włodarz Choroszczy wyraził słowa podzię-
kowania byłym członkom Rady za podej-
mowane działania w kierunku aktywizacji 
choroszczańskiego grona seniorów, jak 
również za godne reprezentowanie Gminy 
Choroszcz na zewnątrz.

I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz II 
kadencji zakończyła się wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem.

Ustępującej Radzie Seniorów Gminy Cho-
roszcz życzymy, by kolejne lata upłynęły 
w szczęściu, zdrowiu i wszelkiej pomyśl-
ności, zaś nowym srebrnym radnym 
– kreatywności oraz fantazji w realizo-
waniu wszelkich pomysłów i zamiarów 
angażujących i aktywizujących srebrnych 
mieszkańców naszej gminy.

Powodzenia!
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Major Eugeniusz Barański – choroszczanin. 
Bohater Powstania Warszawskiego

Kiedy Warszawa wybuchła 77 lat temu, on miał 22 lata i dokładnie pamięta tamten zryw. Walczył na Starym Mieście do końca. Po upadku, wyszedł 
z niego wraz z ludnością cywilną. Pojmany przez Niemców, przeszedł hitlerowski obóz w Mathausen-Gusen. Przeżył. Dziś ma 99 lat i przesłanie, 

by w obecnych czasach uczyć młodzież patriotyzmu takiego jak w powstaniu warszawskim. Takich Bohaterów jak Pan Eugeniusz Barański zostało 
już naprawdę niewielu. Dlatego wdzięczność za ich czyny i pamięć o nich to prawdziwy przywilej. 

Tekst i Fot.: UM

W podobnym duchu – oddaniu naszej 
pamięci oraz przekazaniu słów najwyż-
szego uznania i wdzięczności za bohaterskie 
i pełne poświęcenia życie, odbyło przemiłe 
spotkanie z majorem Eugeniuszem Barań-
skim oraz jego rodziną 30 lipca 2021 roku 
w Choroszczy. Sędziwego kombatanta od-
wiedziła delegacja społeczeństwa Choroszczy 
w składzie: Robert Wardziński, Burmistrz 
Choroszczy, Urszula Glińska, rzecznik pra-
sowy Burmistrza Choroszczy oraz dwaj 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Cho-
roszczy: Józef Waczyński – prezes zarządu 
TPCh i Waldemar Barszczewski. Spotkanie 
odbyło się z okazji 77. rocznicy wybuchu 
powstania warszawskiego. Burmistrz Cho-
roszczy Robert Wardziński wręczył zasłużo-
nemu powstańcowi wiązankę kwiatów oraz 
okolicznościowy list gratulacyjny. W trakcie 
spotkania podkreślano udział Pana mjr. E. 
Barańskiego – oficera Wojska Polskiego, ak-
tywnego uczestnika sierpniowego zrywu w sto- 
licy przeciwko niemieckiemu okupantowi. 

Pan Eugeniusz Barański urodził się 26 
września 1922 roku w Warszawie. Po 
wybuchu II wojny światowej służył w te-
renowym oddziale obrony przeciwlotni-
czej. Od marca 1940 roku był w konspiracji 
jako członek Komendy Obrońców Polski. 
W powstaniu warszawskim walczył na Sta-
rym Mieście do 2 września 1944 roku. Był 
dowódcą III plutonu kompanii „Mewa” 
w stopniu starszego sierżanta podchorą-
żego) w oddziale Polskiej Armii Ludowej 

(PAL) w Zgrupowaniu ppłk. Jana Szypow-
skiego ps. Leśnik. Edmund Barański był ko-
mendantem oddziału rozpoznawczo-ude-
rzeniowego. Po upadku Starego Miasta z 

Warszawy wyszedł wraz z ludnością 
cywilną. Został złapany przez Niemców 
i wywieziony do hitlerowskiego obozu 
w Mathausen-Gusen.

Pan Eugeniusz Barański od 45 lat (wraz 
z żoną Małgorzatą) mieszka w Choroszczy. 
Aktywnie działał w Polskim Związku by-
łych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
gdzie przez 24 lata był prezesem Zarządu 
Oddziału w Białymstoku. 

Wobec takich Bohaterów jak Pan Euge-
niusz, słowa ze wzruszenia więzną w gar-
dle, ponieważ dziś nic nie jest w stanie 
dorównać emocjom, decyzjom i doświad-
czeniom tamtych dni. Dlatego na koniec 
oddajmy głos fragmentowi listu okolicz-
nościowego Burmistrza Choroszczy: „Nie 
sposób znaleźć odpowiednich słów, które 
dostatecznie oddałyby naszą wdzięczność 
za postawę Pana, jak i Pana Przyjaciół 
– Bohaterów Powstania Warszawskiego 
1944 roku. Nie byliśmy świadkami tam-
tych wydarzeń, lecz jesteśmy obywatela-
mi Naszej Ojczyzny dziś i wiemy, że na 
Jej kształt oraz nasze współczesne życie 
wpłynęły Wasze działania – pełne bez-
granicznego oddania i poświęcenia, ofia-
rowane do ostatniej kropli krwi. Dlatego 
dziś dziękujemy za to, że mamy wśród sie-
bie Prawdziwego Bohatera, którego życio-
wa postawa stanowi najwspanialszy wzór 
i przykład dla nas wszystkich: obecnych 
i przyszłych pokoleń”. 

Cześć i chwała Bohaterom!

80. rocznica nowosielskiej tragedii
W 1941 roku w lesie nowosielskim Niemcy rozstrzelali co najmniej 464 pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. W środę 25 sierpnia br., w Miejscu Pamięci 
Narodowej, przed odnowionym i udekorowanym odświętnie Pomnikiem Ofiar Faszyzmu, odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zagłady pacjentów. Hołd 

ofiarom oddały władze wojewódzkie, gminne, przedstawiciele szpitala, służb mundurowych, lokalne organizacje i instytucje, a także harcerze. 

Tekst: na podst. mat. TPCh/UM  Fot.: Sz. Paczyński

Wartę honorową przy Pomniku Ofiar 
Faszyzmu pełnili harcerze z dh. harcmi-
strzem ks. Aleksandrem Dobrońskim, pro-
boszczem parafii w Kozińcach. Obecny był 
również poczet sztandarowy Policji. 

W miejscu pamięci narodowej przema-
wiał przedstawiciel władz państwowych 
– Bohdan Paszkowski, Wojewoda Pod-
laski. List od Marszałka Województwa 
Podlaskiego Artura Kosickiego odczytał 
Dominik Maślach, Dyrektor Departa-
mentu Zdrowia UMWP. Lokalne władze 
samorządowe reprezentowali: Wojciech 
Cybulski, Wójt Gminy Dobrzyniewo 
Duże oraz Mirosław Zalewski, Sekre-
tarz Gminy Choroszcz. Na uroczystość 
stawiła się liczna delegacja Samodziel-
nego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, w tym zastępcy Dyrektora: 

lek. med. Wiesław Rutkiewicz i mgr 
Bożena Kazimiruk, dr n. med. Nadzie-
ja Sołowiej, Przełożona Pielęgniarek, 
związków zawodowych (Eugeniusz 
Muszyc) oraz delegacja pacjentów. Mo-
dlitwy prowadzili trzej księża: ks. Piotr 
Radkiewicz, nowy kapelan Szpitala 
w Choroszczy oraz dwaj księża prawo-
sławni: ks. prot. Andrzej Bołbot, pro-
boszcz Parafii Prawosławnej Opieki 
Matki Bożej w Choroszczy oraz ks. prot. 
Piotr Augustyńczuk, proboszcz Parafii 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fa-
stach. Była chwila ref leksji historycznej. 

Zostały złożone wieńce i wiązanki 
kwiatów oraz zapalono znicze. Pamięć 
o zamordowanych pacjentach Szpitala 
w Choroszczy jest wciąż żywa.
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Wakacjom powiedzieliśmy słoneczne 
„Do widzenia!”  

W ostatni dzień sierpnia br. Bulwary w Choroszczy zapełniły się dziećmi, młodzieżą, 
a także seniorami i całymi rodzinami – wszystkimi, którzy postanowili wspólnie poże-
gnać wakacje podczas tradycyjnego – wielopokoleniowego pikniku rodzinnego. Udało 
się: pogoda zrobiła przemiłą niespodziankę i po długich dniach przedjesiennej szarugi, 
przysłała nam ciepłe słońce, a my dopełniliśmy reszty: było wesoło, aktywnie i pysznie.

Tekst: UM  Fot: M-GCKiS

Pysznie dlatego, że na uczestników cho-
roszczańskiego „Pożegnania wakacji” 
czekały – tradycyjnie już: darmowe lody 
– rozdawane przez Burmistrza Cho-
roszczy Roberta Wardzińskiego, była też 
kolorowa wata cukrowa i choroszczań-
skie lizaki super-mocy. A wesoły nastrój 
i dobrą, aktywną zabawę zapewniły liczne 
atrakcje: bańki mydlane, konkursy spraw-
nościowe, pokazy ćwiczeń grupy karate 
oraz trening pokazowy Lambada Girls. 
Zaś, dzięki punktowi malowania twarzy, 
po choroszczański Bulwarach przecha-
dzały się tego dnia nie tylko postaci misia 
i Minionka, ale także liczne kolorowe mo-
tyle, jednorożce, królewny, a także pająki, 
czarownicy, Batmani, a nawet Zombie! Oj, 
na „Pożegnaniu wakacji” w Choroszczy 
działo się! Ale trzeba przyznać, że działo 
się dobrze i mądrze, bo sądząc po zado-
wolonych twarzach dzieci, młodzieży i do-
rosłych, sama oferta Bulwarów przyciąga 
właściwie przez cały rok, a jeśli jest wzbo-
gacona dodatkowymi atrakcjami, miejsce 
dodatkowo ożywa i każdy – w dogodnym 
dla siebie czasie – może znaleźć taką ak-
tywność i atrakcję, która najbardziej mu 
odpowiada. I o to chodzi!

Za nami wyjątkowo ciepłe i słoneczne wa-
kacje, dlatego powiedzieliśmy im słonecz-
ne: „Do widzenia!” Chyba bez żalu… Czy 
może jednak trochę tak…? Już za waka-
cjami tęsknimy? Nic to! Następny ciekawy 
czas przed nami. Czy będzie atrakcyjny 
– zależy to od nas. A już za 10 miesięcy 
z radością powiemy: „Witajcie wakacje!”. 
Do zobaczenia! 

Pierwszy dzwonek
Wspólnie, gremialnie, w gwarze, radosnym podekscytowaniu i nareszcie realnie 

uczniowie choroszczańskich szkół mogli się zobaczyć i zainaugurować 
nowy rok szkolny 2021/2022. 

Tekst i Fot.: UM

Ze względu na trwającą pandemię, starsi 
uczniowie nowy rok szkolny przywitali 
wspólnie z wychowawcami bezpośrednio 
w klasach – nie było oficjalnych apeli, ani 
okolicznościowych odczytów. Dziwne? 

Chyba jeszcze tak, mimo, że ci uczniowie 
poznali już „smak” niepewnego jutra i na-
uki zdalnej. Można sądzić, że raczej nie 
tęsknią za tym trybem edukacji.  

Jednak z pewnością największa niewia-
doma roztaczała się przed I-klasistami 
i uczniami „zerówek”, którzy 1 września 
2021 roku po raz pierwszy przekroczy-
li mury szkoły. Ich nowy rok szkolny, 
ze względu na pandemię, rozpoczął się 
na dziedzińcu przed budynkiem, gdzie 
opuszczając troskliwe ramiona rodziców, 
nowy porządek i podział na klasy prze-
prowadzało, nieznane jeszcze, grono pe-
dagogiczne. Uczniowie w mury placówki 
wchodzili już sami. A u progu witali ich 
wychowawcy oraz Burmistrz Choroszczy 
Robert Wardziński wraz z Panią Dyrektor 
– Ewą Zawistowską. 

Jak będą przebiegać najbliższe miesiące? 
Tego nie wie nikt. Ale liczymy na to, że 
szkołę nie-zdalną i naukę off-line uda się 
utrzymać jak najdłużej. Tego całej spo-
łeczności szkolnej szczerze życzmy, bo, 
mimo wielu starań i wysiłków, ofiarnego 
poświęcenia każdej ze stron, ostatni rok 
szkolny pokazał wszystkim jak bezcenną 
wartością są realne relacje i analogowe 
lekcje. W tym roku zadbajmy o ten kom-
fort szczególnie, i wszyscy.

W nowym roku szkolnym naukę w Gmi-
nie Choroszcz: w Szkole Podklasowej 
im. H. Sienkiewicza w Choroszczy oraz 
Szkole Podstawowej w Złotorii rozpoczy-
na ponad 110 uczniów klas I oraz blisko 
70 uczniów oddziałów „0”. Życzmy, by 
pierwszy dzwonek w nowym roku szkol-
nym 2021/2022 był dobrym sygnałem 
i prognostykiem na przyszłość. 

Cykl zajęć wakacyjnych zakończony
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zakończyło realizację 

pełnych atrakcji zajęć letnich!
Tekst: O.SZ-G  Fot: M-GCKiS

Pierwsze lipcowe spotkanie dzieci rozpo-
częły od kreatywnych warsztatów, z gliną 
samoutwardzalną i techniką tworzenia 
obrazów przestrzennych –  string art. Ko-
lejne spotkanie, spacer krajobrazowy po 
Choroszczy, zaowocowało przeniesieniem 
zabudowań miasta na makietę – można ją 
oglądać w galerii M-GCKiS. Zwieńczeniem 
były warsztaty wokalne i karaoke. Następne 
zajęcia stanowiły połączenie dwóch bloków 
tematycznych – warsztatów malarskich, 
w otoczeniu przyrody między drzewami, 
stanęły sztalugi, a dzieci mogły zaznajomić 
się z technikami i narzędziami służącymi 
do nauki malowania oraz podstaw warsz-
tatu teatralnego wraz z sztuką tworzenia 
ilustracji do teatrzyku kamishiba, który to, 
na co dzień, w swojej pracy animacyjnej, 
wykorzystuje Biblioteka Publiczna w Cho-
roszczy. Dzieci miały też okazję, pod okiem 
profesjonalnych instruktorów popróbować 
zatańczyć w stylu tańca nowoczesnego, 
poznać ruchy i wczuć się w rytm tańca to-
warzyskiego, udoskonalić znajomość języ-
ka angielskiego poprzez zabawę, zmierzyć 
swoje siły w szachach oraz zrelaksować się 
przy filmie animowanym na dużym ekranie.

Sierpień wystartował wycieczką do Ośrod-
ka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka 
w Kurowie, gdzie dzieci uczestniczyły w 
zajęciach edukacji przyrodniczej w terenie 
– „Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami”, 
zakończonym ogniskiem nad samą Narwią. 
Kolejny wyjazd ruszył na Wieżę do Krusze-
wa. Tam, młodzi rozsmakowali się w histo-
rii wsi i okolic, poobserwowali faunę i florę 
z punktu widokowego na samym szczycie 
wieży, mieli możliwość posłuchania poezji 
dla dzieci, tworząc ilustracje do usłyszanych 
wierszy. Spotkanie ukoronowane zostało 
wspólnym ogniskiem.

Warsztatem wieńczącym cykl wakacyj-
nych spotkań były warsztaty florystyczne 
i aktywności sportowe na terenie świetlicy 
w Zaczerlanach. Dzieci ochoczo ruszyły ku 
pobliskiej łące, drobiazgowo zbierając na-
turalne materiały potrzebne do stworzenia 
obrazów oraz rzeźb przestrzennych.

Rywalizacje i konkursy  sportowe oraz 
ścianka wspinaczkowa, wraz z grillem na 
świeżym powietrzu, dostarczyły atrakcji na 
resztę dnia.

Wakacyjny cykl zajęć cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem i zebrał mnóstwo 
pochwał dla zespołu M-GCKiS. Realizacja 
zajęć odbyła się dzięki wsparciu Burmi-
strza Choroszczy Roberta Wardzińskiego 
i Urzędu Miejskiego w Choroszczy, Soł-
tys Zaczerlan Róży Urban, radnego Jac-
ka Dąbrowskiego wraz z podopiecznymi 
Stowarzyszenia My dla Innych, naszej wo-
lontariuszce Martynie Popko oraz prakty-
kantkom Emilii Odyniec i Elizie Lipińskiej. 

Serdecznie dziękujemy!!
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Oferta zajęć
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

w Choroszczy w sezonie 2021/2022
Od września uczniowie rozpoczynają naukę w szkołach, a w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu 

rozpoczyna się nowy sezon zajęć pozalekcyjnych. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla różnych grup 
wiekowych. Pragniemy stale rozbudowywać ofertę i podnosić jej standard w oparciu o potrzeby 

mieszkańców naszej gminy. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą i do zobaczenia na zajęciach!    Zespół M-GCKiS

NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia nauki gry na gitarze będzie 
prowadzić Paula Stankiewicz. Zaję-
cia będą się odbywać w poniedziałki 
i piątki w godz. 16:00-19:00. Miesięcz-
ny koszt zajęć to 150 zł/osoba (moż-
liwa 20% zniżka KDR) – zajęcia jeden 
raz w tygodniu. Zapisy na zajęcia są te-
lefoniczne bezpośrednio u instruktorki 
pod numerem telefonu: 511 400 767

NAUKA GRY NA PIANINIE

Zajęcia nauki gry na pianinie będzie 
prowadzić Michał Szymczuk. Zajęcia 
będą się odbywać od poniedziałku 
do piątku w godzinach ustalonych in-
dywidualnie. Miesięczny koszt zajęć 
to 150 zł/osoba (możliwa 20% zniżka 
KDR) – zajęcia jeden raz w tygodniu. 
Zapisy na zajęcia są telefoniczne 
bezpośrednio u instruktora pod nu-
merem telefonu: 662 388 788

ZESPÓŁ RYTMY CZASU

Zapraszamy wszystkich śpiewają-
cych oraz tych, którzy chcą zacząć 
przygodę ze śpiewem do zespołu 
Rytmy Czasu, kierowanego przez 
pana Jerzego Tomzika. Próby od-
bywają się we wtorki i piątki w godz. 
17:00 – 19:00 (młodsza grupa) oraz 
19:00 – 21:00 (starsza grupa). Zapisy 
do zespołu Pana Jerzego Tomzika 
pod numerem telefonu: 888 536 752

TANIEC NOWOCZESNY

Zajęcia z tańca nowoczesnego bę-
dzie prowadzić Łukasz Więcek. Za-
jęcia będą się odbywać w czwartki. 

– grupa 5-6 lat: 16:15-17:00
– grupa 7-9 lat: 17:00-18:00
– grupa 10-13 lat: 18:00-19:00

Miesięczny koszt zajęć to 60 zł/oso-
ba (możliwa 20% zniżka KDR) – zaję-
cia jeden raz w tygodniu. Zapisy na 
zajęcia bezpośrednio u prowadzą-
cych podczas zajęć.

TANIEC TOWARZYSKI

Zajęcia z tańca towarzyskiego będą 
prowadzić Karolina Poniatowicz 
i Dariusz Jabłoński. Zajęcia będą się 
odbywać we wtorki i środy.

– mix taneczny (6-9 lat) – 17:00-17:45 
– grupa sportowa (10-13 lat) – 18:00-18:45

Miesięczny koszt zajęć to 70 zł/oso-
ba (możliwa 20% zniżka KDR) – zaję-
cia dwa razy w tygodniu. Zapisy na 
zajęcia bezpośrednio u prowadzą-
cych podczas zajęć.

ZAJĘCIA FITNESS

Zajęcia fitness i zumbę będą prowa-
dzić Małgorzata Sokolińska i Urszula 

Grabowska. Zajęcia będą się odbywać 
w poniedziałki, wtorki i czwartki.

– poniedziałek: Pilates/Zdrowy krę-
gosłup i Aerobic
19:00-20:00 (pilates/zdrowy kręgo-
słup) 20:00-21:00 (aerobic)
– wtorek: Zumba 19:30-20:30
– czwartek: 19:30-20:30
– fitness senior: wt. i czw. 9:00-10:00 

Kosztu udziału w zajęciach:
– 4 wejścia w miesiącu – 50 zł
– 8 wejść w miesiącu – 90 zł
– open – 120 zł
– wejście jednorazowe – 20 zł
– fitness senior – 30 zł

Od podanych kwot możliwa 20% 
zniżka KDR (oprócz wejść jednorazo-
wych i fittness senior)- wejścia w ra-
mach wykupionego pakietu możliwe 
są na dowolne zajęcia. 

NAUKA GRY W SZACHY

Zajęcia nauki gry w szachy będzie 
prowadzić Łukasz Stasieńko. Zajęcia 
będą się odbywać w soboty.
– 6-9 lat 9:00-10:30
– 10-16 lat 10:45-12:15

Miesięczny koszt zajęć to 100 zł/oso-
ba (możliwa 20% zniżka KDR) – zaję-
cia jeden raz w tygodniu. Zapisy na 
zajęcia są bezpośrednio u instruktora 
podczas zajęć. UWAGA: zajęcia wy-
startują w sobotę 11 września, jedne 
zajęcia zostaną odrobione w później-
szym czasie. 

ZAJĘCIA TEATRALNE

Zajęcia teatralne będzie prowadzić 
Adam Kamieński. Zajęcia będą się 
odbywać w poniedziałki i piątki. 
– poniedziałki – młodzież – 17:00-19:00

– piątki – dorośli i seniorzy – 17:00-19:00 

Miesięczny koszt zajęć to 30 zł/oso-
ba (możliwa 20% zniżka KDR) – zaję-
cia jeden raz w tygodniu. Zapisy na 
zajęcia w biurze M-GCKiS. 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE

Zajęcia będą prowadzić: Paulina 
Krysiewicz i Olga Szutkiewicz-Gola. 
Zajęcia będą się odbywać we wtorki.

– wtorki – 4-7 lat – 14:45-15:45

Jednorazowy koszt pojedynczych 
zajęć to 10 zł/osoba – zajęcia jeden 
raz w tygodniu. Zapisy na zajęcia 
w Bibliotece. Start: październik 

KREATYWNA PLASTYKA DLA DZIECI

Zajęcia będzie prowadzić Olga Szut-
kiewicz-Gola. Zajęcia będą się od-
bywać w czwartki.

– czwartki – 8-11 lat – 16:00-17:00

Jednorazowy koszt pojedynczych 
zajęć to 10 zł/osoba – zajęcia jeden 
raz w tygodniu. Zapisy na zajęcia 
w Bibliotece – zajęcia rozpoczną się 
w październiku. 

RYSUNEK I MALARSTWO

Zajęcia będzie prowadzić Monika Te- 
kielska-Chmielewska. Zajęcia będą 
się odbywać we wtorki. 
- grupa od 12 lat:  16:30-18:30

Jednorazowy koszt pojedynczych 
zajęć to 10 zł/osoba  – zajęcia je-
den raz w tygodniu. Zapisy na zajęcia 
w Biurze M-GCKiS – zajęcia rozpocz-
ną się w październiku. 
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32. Jarmark jak poemat 
1 sierpnia w pięknym grodzie nad Horodnianką – w Choroszczy – odbył 32. Jarmark Dominikański. Tradycyjnie 

w pierwszą niedzielę sierpnia  Park  Pałacowy tuż obok Letniej Rezydencji Jana Klemensa Branickiego zapełnił się kramami 
jarmarcznymi oraz strefą koncertową i strefą zabaw i warsztatów dla dzieci i młodzieży, które to przyciągnęły 

do Choroszczy tłumy z całej Polski i nie tylko.

Tekst: Paulina Krysiewicz Fot: Eliza Lipińska

Scenę koncertową 32. Jarmarku w Cho-
roszczy otworzyły swoim występem Panie 
z  zespołu Klepaczanki, który od wielu lat 
działa przy Miejsko-Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Choroszczy. Zespół 
folklorystyczny z Klepacz powstał w 1985 r. 
i od tej pory bez przerwy występuje na na-
szych gminnych imprezach kulturalnych, 
bierze udział w wielu przeglądach i konkur-
sach. Występ ten był wspaniałą okazją do 
przypomnienia sobie jak dobrze można się 
bawić w klimacie muzyki folkowej. Gościn-
nie na akordeonie przygrywał Pan Marek 
Nikołajuk znany z zespołu Holiday.

Kolejny koncert podtrzymał klimat muzy-
ki folkowej. Na scenie wystąpił zespół MI-
KRON, którego Członkowie i Członkinie są 
miłośnikami muzyki kresowej – wschod-
niej. Zespół wywodzący się z Białegostoku 
pracuje na co dzień pod okiem wybitnego 
muzyka, akordeonisty, zasłużonego działa-
cza kultury RP – Wiktora Małanczyka .

Jarmarczne kramy, aż uginały się od wyro-
bów – oferta wystawców i rękodzielników 
była bardzo bogata! Na straganach moż-
na było kupić : miody, wyroby regionalne 
z Podlasia, ręcznie robioną biżuterię, obwa-
rzanki, potrawy tatarskie oraz  wiele, wiele 
innych. Podczas jarmarku stacjonował Mo-
bilny Punkt Szczepień, który cieszył się dużą 
frekwencją osób wyrażających chęć zaszcze-
pienia. Jarmark był też okazją do wsparcia 
zbiórek charytatywnych: na rzecz Nikosia 
Wasilewskiego oraz Fundacji Naszpikowa-
ni. Swoje stoisko miało też stowarzyszenie 
„Chcę żyć”, którego członkinie zachęcały do 
regularnej profilaktyki w zakresie nowotwo-
rów piersi. Warsztaty dla dzieci przeprowa-
dziło Muzeum Wojska Polskiego, a wszyst-
kich chętnych najmłodszych uczestników 
Jarmarku animowała grupa animatorek 
z formacji „Animacja Fascynacje”.  Pod sa-
mym pałacem pojawiło się stoisko promo-
cyjne gospodarza terenu jarmarku – Mu-
zeum Podlaskiego w Białymstoku.

Folkowego uroku całej imprezie nadawały 
przechadzające się alejkami zespoły ludowe 
w swoich imponujących strojach, a wśród 
nich zespół Jarzębina z Karakul. Panie 
z Jarzębiny w towarzystwie swego muzyka 
śpiewały tuż przy spacerowiczach i wystaw-
cach. To był kolejny  koncert zespołu ludo-
wego nadany nie ze sceny a wśród drzew 
i kramów.

O godzinie 15:00 – wszystkich przybyłych 
na Jarmark – przywitał dźwięk klaksonów 
zabytkowych aut. Stowarzyszenie MOTO 
RETRO co roku zaskakuje uczestników im-
prezy ciekawymi pojazdami, o rozmaitych 
funkcjach i rodowodach, w nienagannym 
stanie technicznym, a wśród nich: Syreny, 
Łady, Wołgi i Warszawy, a także Polonezy, 
Trabanty i Skody.  Wszyscy chętni mogli 
sfotografować się z tymi wehikułami oraz 
spotkać się i wymienić doświadczeniami 
z pasjonatami starej motoryzacji.

Jako, że tegoroczny Jarmark Dominikański 
odbywał się właśnie 1 sierpnia, punktualnie 
o godzinie 17:00 – symboliczną minutą ci-
szy – wszyscy obecni upamiętnili Powstań-
ców Warszawskich w 77. rocznicę wybuchu 

bohaterskiego i dramatycznego zrywu. 
W całej Choroszczy rozległ się imponujący, 
dający do myślenia i skłaniający do zadumy 
dźwięk syren. Wszyscy w tym momencie w 
geście solidarności i szacunku zatrzymali 
się na tą symboliczną minutę.

Chwilę po godzinie „W” wszyscy chętni, 

a głównie każda Dominika i każdy Domi-
nik obecni w Parku Pałacowym, spotkali się 
wspólnie pod sceną, aby wykonać wspólne 
„Dominikowe” zdjęcie na pamiątkę 32. Jar-
marku Dominikańskiego. Wszyscy obecni 
pod sceną otrzymali naklejki oraz koszulki 
z symbolami Jarmarku na pamiątkę z tego 
sierpniowego wydarzenia odbywającego się 
w Choroszczy.

Natomiast na scenie kolejnym zespołem 
dającym swój występ była formacja NIE-
MORALNA PROPOZYCJA. Gatunek, jaki 
reprezentuje ten męski zespół to przede 
wszystkim polska muzyka rockowa oraz 
wschodni folk-rock. W lutym 2020 roku ze-
spół zdobył I nagrodę na festiwalu „Piosen-
ka Białoruska” za wykonanie piosenki „Kali 
kalina”. Występ NIEMORALNEJ PROPO-
ZYCJI na 32. Jarmarku Dominikańskim 
w Choroszczy również został nagrodzony 
wielkimi brawami i pozostanie na długo 
w pamięci uczestników imprezy.

Na scenie Jarmarku odbyły się również 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Mimo deszczowej pogody, o wyczekanej 
– godzinie 20:00 przed sceną, której tło 
grały oczy tajemniczego Dominika – wi-
zytówki graficznej 32. Jarmarku Domini-
kańskiego w Choroszczy – zebrał się tłum 
oczekujący koncertu tegorocznej gwiazdy 
muzycznej sierpniowego wydarzenia – Szy-
mona Wydry & CARPE DIEM! Po krótkiej 
prezentacji zespołu przez konferansjerów  
Szymon Wydra wraz ze swoją formacją dał 
koncert, który oczarował publiczność. Wy-
śmienity pokaz na długo pozostanie w pa-
mięci rozgrzanej do czerwoności publicz-
ności. Szymon Wydra zaśpiewał m.in. takie 
utwory jak „Bezczas”, „Jak ja jej to powiem”, 
„Życie jak poemat” oraz inne – znane i lubia-
ne utwory wokalisty i formacji z którą gra.

Organizacja Jarmarku Dominikańskiego to 
praca wielu ludzi, wolontariuszy, instytucji 
oraz firm. Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim, którzy wsparli jedno z największych 
wydarzeń plenerowych gminy Choroszcz 
oraz całego województwa podlaskiego.

Serdeczne podziękowania szczególnie nale-
żą się Burmistrzowi Choroszczy za pomoc 
w organizacji, za wsparcie wydarzenia dofi-
nansowaniem z budżetu gminy oraz objęcia 
go honorowym patronatem. Dziękujemy 
również za wieloletnią współpracę, a przede 
wszystkim za udostępnienie jak co roku 
pięknego terenu wokół Letniej Rezydencji 
Jana Klemensa Branickiego w Choroszczy 
pod organizację Jarmarku  –  Muzeum Pod-
laskiemu i Muzeum Wnętrz Pałacowych 
w Choroszczy; podziękowania kierujemy 
również w kierunku Muzeum Wojska Pol-
skiego za bezinteresowne przeprowadzenie 
warsztatów dla dzieci i młodzieży; dzięku-
jemy również SPP ZOZ im. Dr. Stanisława 
Deresza za nieodzowną pomoc.

W naszej gminie, ale nie tylko są również 
ludzie, którzy nie odmawiają pomocy 
i dzięki swojej ofiarności współtworzą to 
sztandarowe wydarzenie jakim jest Jarmark 
Dominikański – z całego serca dziękujemy 
więc  wszystkim sponsorom – sponsorowi 
głównemu – mDevelopment, oraz pozosta-
łym sponsorom: marce Żubr, Schody Chu-
dziński, sklepowi z materiałami budowla-
nymi PLUS – Adam Jarosław Masłowski, 
Dworowi Czarneckiego, oraz sklepowi 
„TOP MARKET” z Choroszczy.

Taka impreza ma miejsce tylko w Cho-
roszczy – Naszej Rezydencji! Ten całkiem 
„w kwiecie wieku” – 32. Jarmark Domi-
nikański w Choroszczy był wspaniały, ra-
dosny, nowoczesny, a zarazem tradycyjny 
– w sam raz dla każdego złaknionego kultu-
ralnych imprez plenerowych.
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Inwentaryzacja źródeł ciepła
– obowiązkowa dla każdego obywatela

 Gmina Choroszcz informuje, iż zgodnie z nakazem Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego, niezależnie od deklaracji składanych w ramach Cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków, na terenie miasta Choroszcz 

musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła. W tym celu 
zostały przygotowane ankiety, których wypełnienie jest obowiązkiem 
każdego mieszkańca miasta Choroszcz. Na zwrot ankiet od mieszkań-
ców magistrat w Choroszczy czeka do 15 października 2021 roku. Poni-

żej przedstawiamy szczegóły w tym zakresie. 

Zgodnie z Programem ochrony po-
wietrza dla strefy podlaskiej (przy-
jętym przez Sejmik Województwa 
Podlaskiego uchwałą nr XXXIV/414/13 
w dn. 20.12.2013r.), każda gmina miej-
ska i miejsko-wiejska w wojewódz-
twie podlaskim, na terenie miasta ma 
obowiązek przeprowadzić inwen-
taryzację źródeł ciepła wszystkich 
budynków. Inwentaryzacja obejmu-
je zarówno budynki mieszkalne, jak 
i obiekty użyteczności publicznej, 
lokale handlowe, rzemieślnicze czy 
inne – wszystkie, które są ogrzewane 
źródłami ciepła o mocy co najmniej 
1 MW.

Obowiązkowa inwentaryzacja obej-

muje zatem także miasto Choroszcz 
i przeprowadzana jest w postaci 
kwestionariusza ankiety, który jest 
dostępny:

* w wersji elektronicznej – www.
choroszcz.pl;

* w wersji papierowej:

• znajduje się do wycięcia poniżej
• znajduje się przy Biurze Podaw-

czym Urzędu Miejskiego 
w Choroszczy (Choroszcz, 
ul. Dominikańska 2).  

Ankiety dotyczą źródeł ciepła za-
instalowanych w poszczególnych 

budynkach będących własnością/
współwłasnością mieszkańców mia- 
sta Choroszcz. WAŻNE: jeśli właści-
ciel/współwłaściciel posiada wię-
cej niż jeden budynek/lokal, an-
kietę wypełnia dla każdego obiektu 
osobno. 

Wypełnione (oryginały) ankie-
ty prosimy dostarczyć do dnia 15 
października 2021 roku do siedziby 
Urzędu Miejskiego w Choroszczy 
(Choroszcz, ul. Dominikańska 2). 

Przeprowadzenie szczegółowej in-
wentaryzacji źródeł niskiej emisji 
odbywa się we wszystkich gminach 
miejskich i miejsko-wiejskich woje-
wództwa podlaskiego. Dzięki temu 
możliwe będzie opracowanie i przy-
jęcie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego szcze-
gółowego harmonogramu rzeczo-
wo-finansowego eliminacji najbar-
dziej emisyjnych źródeł ogrzewania 
indywidualnego, wykorzystującego 
paliwo stałe i zastąpienia ich ogrze-
waniem bezemisyjnym lub nisko-
emisyjnym. To z kolei przyczyni się 
do poprawy jakości powietrza w ca-
łym województwie. 

Prosimy więc o poważne potrak-
towanie zagadnienia i terminowy 
zwrot wypełnionych ankiet. 

Wszelkie pytania lub wątpliwości 
wyjaśniamy pod nrem tel.: 85 713 
22 35.
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Narodowe Czytanie  2021 w Choroszczy 
Burmistrz Choroszczy oraz Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna w Choroszczy za-
praszają do udziału w jubileuszowej 10. edycji Narodowego Czytania. Już 4 września 
o godzinie 11:00  na Placu Zygmunta Brodowicza mieszkańcy miasta celebrować będą 
święto literatury polskiej.

Tekst: Olga Sz-G  Graf: Monika T-Ch

Akcja Narodowego Czytania organizo-
wana jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Została zainicjowana wspólną lek-
turą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczytano kolejno: 
Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę 
Bolesława Prusa.

W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kor-
nhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czy-
tanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w 
warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 
roku lekturą Narodowego Czytania było 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Akcja 
Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątko-
wy charakter – w związku z jubileuszem 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości Para Prezydencka zapro-
siła do lektury Przedwiośnia Stefana Że-
romskiego, a ponadto, przez cały rok, 

Antologii Niepodległości – specjalnie 
przygotowanego na tę okazję zbioru po-
wstałych na przestrzeni wieków utworów, 
zaliczanych do kanonu polskiej literatury 
patriotycznej. W 2019 roku lekturą Na-
rodowego Czytania były Nowele polskie – 
zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzesz-
kowej, Marii Konopnickiej, Bolesława 
Prusa, Brunona Schulza, Władysława 
Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskie-
go, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rze-
wuskiego. Nowele zostały wybrane przez 
Parę Prezydencką z ponad stu propozycji 
tytułów przesłanych do Kancelarii Pre-
zydenta. Lekturą Narodowego Czytania 
2020 była Balladyna Juliusza Słowackiego. 
Dzieło to zostało przeczytane w przeszło 
3200 miejsc w Polsce i za granicą.
W roku 2021 to Moralność pani Dulskiej 
zostanie przeczytana podczas dziesiątej, ju-
bileuszowej edycji Narodowego Czytania.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani 
Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo 
szybko stał się popularny i jest uważany za 
jedno z najważniejszych osiągnięć twór-
czych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bo-
gactwo obserwacji obyczajowych, a zwłasz-
cza silna wymowa społeczna. Prapremiera 
sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w 
Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygo-
dni później wystawiono ją w Warszawie, a 
następnie we Lwowie, gdzie autorka osobi-
ście czuwała nad przygotowaniami i brała 
udział w próbach. Wszystkie te insceniza-
cje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również po-
kazywane w wielu miastach przedstawienia 
teatrów objazdowych, m.in. realizacje Te-
atru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po 
całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła 
do żelaznego repertuaru polskich teatrów, 
wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powo-
dzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. 
Na podstawie dramatu powstały również fi l-
my, w tym uznawany za pierwszy polski fi lm 
dźwiękowy obraz z 1930 roku.

Tegoroczne Narodowe Czytanie w Cho-
roszczy odbędzie się w sobotę 4 wrze-
śnia 2021 roku, o godzinie 11:00 na Placu 
Brodowicza. Rozpoczniemy niezwykle 
ciekawą prelekcją o dulszczyźnie, o której 
opowie Anna Drabikowska – polonistka, 

kulturoznawczyni, współautorka vide-
obloga Kradnę książki swoim dzieciom, 
nauczycielka języka polskiego, autorka de-
biutanckiej książki dla dzieci „Zniknięcie” 
. Fragmenty utworu Gabrieli Zapolskiej 
przeczytane zostaną przez przedstawicieli 
władz samorządowych, instytucji kultury, 
przyjaciół Biblioteki i chętnych osób z wi-
downi. Wydarzenie będzie okazją do roz-
mowy o literaturze polskiej jak i o polskich 
obyczajach. Zapraszamy!



Gazeta w Choroszczy nr 192

13

W październiku Biblioteka wznawia 
cykl zajęć dla dzieci i młodzieży

Biblioteka jest dobrym miejscem dla człowieka, z racji tego, od października 
wznawiamy działalność  Klubu przyjaciela Biblioteki. Jest to cykl spotkań o luźnym 
charakterze skierowanych do młodzieży z gminy Choroszcz. Spotkania mają na celu 
udostępnianie przestrzeni Bibliotecznej, gdzie w atmosferze wzajemnego szacunku i 
bezpieczeństwa młodzież może swobodnie spotykać się, dyskutować, pracować przy 
komputerze lub porozmawiać o przeczytanej książce z animatorką, a także podjąć 

aktywności artystyczną.

Tekst i Graf: BP

Dodatkowo dla młodszych dzieci, w wie-
ku 4-7 lat, odbywać się będą zajęcia pla-
styczno-edukacyjne.  Pierwsze zajęcia 
„Biblioteka Młodego Człowieka” startują 
05.10.2021, o godz.14:45. Prowadzone są 
przez instruktorki pracujące w chorosz-
czańskiej bibliotece - Paulinę Krysiewicz 
oraz Olgę Szutkiewicz-Gola.

Podczas zajęć każde z dzieci będzie mia-
ło okazję pobudzić swoją wyobraźnie na 
przeróżne sposoby, rozbudzić potrzeby 

czytania oraz miło i kreatywnie spędzić 
czas wolny po przedszkolu/szkole. Zapla-
nowane są m.in. “bajki-czytajki”, zajęcia 
plastyczne i artystyczne, zapoznanie z ro-
botem Photon, zajęcia tematyczne o po-
rach roku, zawodach, zwierzętach, tworze-
nie własnych puzzli i wiele innych.

Zajęcia będą odbywały się we wtorki
i będą trwały godzinę zegarową (od 14:45 
do 15:45). Pierwszeństwo udziału w zaję-
ciach mają mieszkańcy Gminy Choroszcz. 

Koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach to 
10 zł/od osoby płatne każdorazowo przed 
zajęciami.

Zapisy jak i dodatkowe informacje dostęp-
ne są bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Choroszczy lub pod numerem 
telefonu 798 846 403

Mała książka – wielki człowiek 2021
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut 

Książki i Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Tekst i Fot: BP

Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem.  Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi 
naszą bibliotekę, otrzymuje w prezencie 
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na do-
bry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci 
znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych i 
mądrych książek dla najmłodszych, a 
także Kartę Małego Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki z 
księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytel-
nicze zainteresowania. 
Nieodłącznym elementem czytania dzie-
ciom w wieku przedszkolnym jest obec-
ność rodzica/opiekuna, który nie tylko 
wciela się w książkowych bohaterów, ale 
staje się przewodnikiem w nowej przygo-
dzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, 

budując tym samym relacje, które z całą 
pewnością zaowocują w przyszłości.

Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miej-
sce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bi-
bliotekę) i zostaje pełnoprawnym uczest-
nikiem życia kulturalnego. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – przy-
gotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o nieocenionej roli czytania w 
rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych ko-
rzyściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny.
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Od lat w trosce o środowisko naturalne
Gazeta w Choroszczy jest drukowana

na papierze ekologicznym.

Również we wrześniu- czyli jak co miesiąc – rozdajemy 
naszym Czytelnikom kody dostępu umożliwiające 

bezpłatny dostęp do e-booków udostępnianych przez 
portal Legimi. Zasady pozyskiwania kodów oraz rejestracji 

pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy, pula się uszczupla!
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Zapraszamy do Oddziału w Choroszczy
ul. Rynek 11 Listopada 9

tel. 85 71 91 022
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Izbiszcze wygrywają Wakacyjną Ligę Szóstek
Tekst i Fot.: WJ

Przez dwa wakacyjne miesiące - lipiec 
i sierpień - 10 drużyn rywalizowało 
w piłkarskich rozgrywkach 7 edycji Wa-
kacyjnej Ligi Szóstek o Puchar Dyrektora 
M-GCKiS. Początkowo drużyny zagrały 
systemem „każdy z każdym” w dwóch 
grupach, a następnie w fazie pucharowej.  
Najlepsze, podobnie jak przed rokiem 
i dwoma laty okazały się Izbiszcze, któ-
re w finale pokonały ekipę Kopnij Babkę 
w Czapkę 3-2. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna LZS Choroszcz.   Łącznie w całych 
lipcowo-sierpniowych rozgrywkach wy-
stąpiło 154 zawodników, którzy ponie-
działkowe i środowe wieczory spędzali na 
choroszczańskim orliku.
Po ostatnich meczach, w środę 25 sierpnia 
doszło do oficjalnego zakończenia i podsu-

mowania rozgrywek. Pełniący obowiązki 
dyrektora M-GCKiS Wojciech Jastrzębski 
podziękował wszystkim za udział, pogra-
tulował najlepszym i zaprosił do kolejnych 
piłkarskich turniejów organizowanych przez 
M-GCKiS, najbliższa będzie zimowa liga ha-
lowa, której w poprzedniej edycji nie udało 
się dokończyć poprzez “lockdown”. Najlepsze 
4 drużyny otrzymały pamiątkowe sta-
tuetki w kształcie pucharu, a najlepsza 
“trójka” piękne medale. Wyróżniono też 
najlepszych zawodników: Piotra Jaworow-
skiego – najlepszego bramkarza oraz Kry-
stiana Sokoła – najlepszego zawodnika ligi 
oraz króla strzelców. Najlepsi zawodnicy, 
a także trzy najlepsze drużyny otrzymały 
bony do wykorzystania w sklepie sportowym.

Wakacyjne granie na plaży
Tekst i Fot: WJ

W sobotę 14 sierpnia na plaży przy Ko-
minowym Bajorze odbyły się Turnieje o 
Puchar Burmistrza Choroszczy. W Beach 
Soccerze puchar i złote medale wywalczy-
ła drużyna Izbiszcz, która pokonała ekipę 

PVC, a w rywalizacji w siatkówce plażowej 
walczyły 4 drużyny, najpierw systemem 
“każdy z każdym”, a następnie w meczu o 
3 miejsce zmierzyły się drużyny Izbiszcz 
i Węglówki – górą były Izbiszcze, a w fi-
nale drużyna Amatorów pokonała Mrozi-
ków. Przez cały czas na miejscu zawodów 
obecny był Burmistrz Choroszczy Robert 
Wardziński, który na zakończenie wręczył 
ufundowane puchary i medale. 

Akademia Lambada Girls z gminną dotacją
Tekst i Fot.: WJ

Trening Akadamii Lambada Girls 24 
sierpnia odwiedzili goście: wiceprezeso-
wi Łukaszowi Adamskiemu towarzyszył 
Burmistrz Choroszczy, który przekazał 
dziewczynkom symboliczny czek dota-
cyjny od Gminy Choroszcz na tegoroczną 
działalność klubu. Dziewczynki nie po-
zostały dłużne i przekazały Burmistrzowi 

w podziękowaniu za wsparcie w poprzed-
nim roku piękny medal. Ale to nie ko-
niec niespodzianek. Od nadchodzącego 
sezonu zgłaszamy do rozgrywek PZPN 
dziewczynki w kategorii “młodziczki” 
– będą one reprezentować nasze miasto 
w nowych strojach, które zostaną zakupione 
nam przez Gminę. Życzymy powodzenia! 

Nowość
na stadionie

Tekst i Fot.: WJ 

Stadion Miejski w Choroszczy cały czas 
zmienia się na lepsze. Podczas wakacji 
na stadionie pojawił się kolejny element 
infrastruktury – tym razem jest to elek-
troniczna tablica wyników. Została 
ona zakupiona przez Urząd Miejski w 
Choroszczy. Teraz każdy kibic będzie 
wiedział jaki jest wynik i ile czasu po-
zostało do końca spotkania! W dniach 
poza rozgrywkami sportowymi tablica 
wyświetla aktualną godzinę.

Gminne drużyny
w Pucharze Polski

Tekst: WJ

W tym sezonie trzy gminne drużyny: Na-
rew Choroszcz, LZS Choroszcz i Lambada 
Choroszcz zgłosiły się do wojewódzkiego 
Pucharu Polski. Od rundy wstępnej zma-
gania zaczęły LZS i Lambada. Drużyna 
LZS Choroszcz uległa w niej 2-3 drużynie 
Kabareczi, a Lambada Choroszcz 3-1 po-
konała KS Sokoły.

Od pierwszej rundy zmagania rozpocznie 
A-klasowa Narew Choroszcz, która we 
wtorek 7 września podejmie na Stadionie 
Miejskim w Choroszczy rezerwy III-li-
gowej Wissy Szczuczyn, które występują 
w A-klasie. Dzień później Lambada Cho-
roszcz również na własnym boisku zagra 
z pogromcą LZS’u Choroszcz – czyli dru-
żyną Kabareczi. Oba mecze rozpoczną się 
o godz. 18:00

Kamila Lićwinko odwiedziła 
magistrat w Choroszczy

Światowej sławy lekkoatletka – utytułowana skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko 
w poniedziałek 16 sierpnia br. odwiedziła Urząd Miejski w Choroszczy. Z rąk 

Burmistrza Choroszczy odebrała bukiet kwiatów oraz wyrazy uznania za wspaniałe 
reprezentowanie Polski, a tym samym Gminy Choroszcz podczas ostatnich Igrzysk 

Olimpijskich 2020, a także wszelkich zawodów sportowych. 

Tekst i Fot.: UM 
 Jesteśmy wdzięczni i pełni dumy wobec Pani 
zaangażowania, talentu i determinacji w dą-
żeniu do celu – między innymi taki słowami 
w liście gratulacyjnym Burmistrz Chorosz-
czy Robert Wardziński zwrócił się do spor-
tsmenki Kamili Lićwinko podczas spotkania 
w Urzędzie Miejskim w Choroszczy. Osoby 
takie jak Pani Kamila – sportowcy własną 
pracą i zaangażowaniem, dla wielu z nas są 
wzorem do naśladowania, ale przede wszyst-
kim są autorytetami dla młodych pokoleń; 
ich życie, a zwłaszcza osiągane przez nich 
sukcesy wyznaczają ścieżki w kierunku pod-
noszenia sprawności fizycznej, aktywnego 

spędzania wolnego czasu i rozwijania najlep-
szych społecznych wartości, takich, między 
innymi, jak: systematyczność, cierpliwość, 
opanowanie, postępowanie fair play, czy ra-
dzenie sobie ze stresem lub pokonywanie 
niepowodzeń. 

Na koniec sympatycznego spotkania, Bur-
mistrz Choroszczy życzył Pani Kamili sa-
mych sukcesów – zarówno w sferze sportu, 
jak również w życiu osobistym. My również 
dołączamy się do powinszowań.
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ZASZCZEP SIĘ  
PRZECIW  

COVID-19 
NA DNIU OGÓRKA 

W KRUSZEWIE  
 

Informujemy, że podczas 

22. Ogólnopolskiego Dnia Ogórka  

w Kruszewie  

– 05.09.2021 – 

w godz. 9.00-17.00 

będzie stacjonował Mobilny Punkt Szczepień, 
 w którym będzie możliwość  

zaszczepienia się przeciw COVID-19  
jednodawkową szczepionką koncernu 

Johnson&Johnson. 

ZAPRASZAMY!  
Urząd Miejski w Choroszczy 

 

5 września oddaj krew – podziel się życiem 

Burmistrz Choroszczy wraz ze choroszczańskim oddziałem 
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi informuje, iż

w niedzielę 5 września w godzinach 9.00-13.00
w ambulansie na Rynku 11 Listopada w Choroszczy

będzie możliwość honorowego oddania krwi.
Zapraszamy!

Choroszczańscy krwiodawcy zachęcają również do polubienia profi lu 
Choroszczańskich Dawców Krwi z Choroszczy na portalu Facebook.

Partnerami akcji są także choroszczańskie parafi e:
Parafi a Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika,

a także Parafi a Prawosławna Opieki Matki Bożej w Choroszczy.


