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Warto tu mieszkać, warto inwestować
Przyrodnicze bogactwo dorzecza Narwi, czyste środowisko, przyjazna inwestorom atmosfera, doskonałe położenie i mnogość turystycznych
atrakcji – to wszystko sprawia, że w gminie Choroszcz każdy może znaleźć coś dla siebie

Gmina Choroszcz leży w środ-
kowej części województwa pod-
laskiego i zachodniej części po-
wiatu białostockiego, niedaleko
Białegostoku (wchodzi w skład
aglomeracji białostockiej). Za-
chodnia granica gminy biegnie
bagienną doliną Narwi, w labi-
ryncie wodnego „polskiej Ama-
zonii” – Narwiańskiego Parku
Narodowego. Choroszcz jest
częścią obszaru zielonych płuc
Polski – fragmentu kraju o naj-
mniej zmienionym i zanieczysz-
czonym środowisku natural-
nym. Na nadnarwiańskich tere-

nach można spotkać ogromną
liczbę zwierząt (ponad 200 ga-
tunków ptaków, wiele ryb i ssa-
ków); prowadzą przez te tereny
szlaki piesze, wodne i konne.
Można też  skorzystać z naj-
większej bodaj turystycznej
atrakcji regionu – ponadkilome-
trowej drewnianej i połączonej
ruchomymi pontonami kładki
turystyczno-edukacyjnej łączą-
cej Śliwno i Waniewo.

Fascynujące perełki architek-
tury i ślady dawnych dziejów
znajdą tu miłośnicy historii – a ta
sięga w Choroszczy czasów me-
zolitycznych. Turystów przycią-

gają m.in. kościół pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Mę-
czennika, klasztor podomini-
kański  i cerkiew prawosławna
pw. Opieki Matki Bożej. Ogrom-
ne wrażenie robią też okazały
zespół pałacowo-parkowy Bra-
nickich i budynki dawnej fabry-
ki włókienniczej.

Warto odwiedzić Choroszcz
podczas jednej z licznie organi-
zowanych tu imprez. W miejsco-
wym kalendarzu znajdują się hi-
storyczne i folklorystyczne fe-
styny, festiwale kulturalne i
przeglądy kulinarne, by wymie-
nić tylko czerwcowe Dni Cho-

roszczy, odbywający się w sierp-
niu Jarmark Dominikański i or-
ganizowany we wrześniu Ogól-
nopolski Dzień Ogórka.

Gmina, jedna z najbardziej dy-
namicznie rozwijających się w
powiecie białostockim, nie przy-
ciąga jednak tylko turystów, ale
ma też ciekawą ofertę dla inwe-
storów. Zachęcają ich: bliskie są-
siedztwo Białegostoku i zaplecze
infrastrukturalne, uchwalony już
przed dziesięciu laty miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego i niższe niż w okolicz-
nych miejscowościach podatki
od nieruchomości. Z myślą o

przedsiębiorcach urząd gminy
stworzył stanowisko do ich ob-
sługi – zajmujący je pracownik
udziela zainteresowanym inwe-
stycjami biznesmenom wszelkiej
pomocy w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej. 

Decyzję o ulokowaniu tu swojej
firmy z pewnością ułatwią też go-
towe już i planowane inwestycje,
m.in.: budowa przebiegającego
przez gminę odcinka drogi krajo-
wej nr 8, dróg powiatowych i
gminnych oraz nowych parkin-
gów w Choroszczy, rozbudowa
kanalizacji terenów wiejskich i no-
woczesnej oczyszczalni ścieków.

Władze gminy za jeden z naj-
większych swoich sukcesów
uważają jednak certyfikat, który
w 2009 r. otrzymały w rankingu
Dni Samorządu Innowator. An-
kieta przeprowadzona wśród
mieszkańców wykazała bo-
wiem, że choroszczanie z prze-
konaniem polecają swoją gminę
wszystkim, którzy chcieliby się
tu osiedlić lub pracować.

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

tel: (85) 713 22 00
fax: (85) 719 18 39

e-mail: urzad@choroszcz.pl
WWW: http://choroszcz.pl

≥Panorama miasta z widokiem na kościół w Choroszczy
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Niskie podatki, dobra atmosfera
GOSPODARKA | Gmina przyciąga inwestorów, proponując im ciekawe tereny, dogodne położenie, ułatwienia w urzędzie i ulgi skarbowe

Polska Amazonia
PRZYRODA I KULTURA | Miłośnicy natury i zabytków powinni Choroszcz odwiedzić koniecznie

W gminie istnieją dwa dominu-
jące ekosystemy. Pierwszy znich
związany jest z dorzeczem Na-
rwi, rozgałęzieniami iodnogami.
To rejon mało zmieniony przez
człowieka, należący do Na-
rwiańskiego Parku Narodowe-
go. Drugi ekosystem tworzy
kompleks wyżej położonych te-
renów w południowej i wschod-
niej części gminy.

Spotkać tu można przedsta-
wicieli 203 gatunków – w tym
28 zagrożonych w skali świato-
wej lub europejskiej –ptaków,34
gatunki ssaków (w tym wydry,
bobry, łosie, dziki, jenoty, piżma-
ki) oraz kilkanaście gatunków
ryb. Wwodach Narwi i jej odnóg
żyją m.in. płocie, szczupaki, jazie,
okonie, karasie, leszcze i karpie.

Setki gatunków ptaków

Zachodnia granica gminy
Choroszcz biegnie bagienną do-
liną Narwi i zajmuje część Na-
rwiańskiego Parku Narodowego,
który istnieje od 1996 roku. Ma
powierzchnię ponad 6810 ha,
a powierzchnia otuliny wyno-
si 15 408 ha. Park wraz z otuliną
jest Obszarem Specjalnej Ochro-
ny Ptaków w ramach europej-
skiej sieci Natura2000. 

Narew – główna atrakcja par-
ku – swą wyjątkowość zawdzię-
cza nie tylko przyrodniczemu
bogactwu. Zakawalifikowano ją
do tzw. rzek anastomozujących,
czyli warkoczowych. Płynie
równocześnie wieloma koryta-
mi rozdzielonymi wyspami z ro-
ślinnością. Na świecie istnieje

tylko kilka takich rozgałęziają-
cych się rzek, m.in. Amazonka,
Kongo, Odra w okolicach Wro-
cławia i Narew właśnie. Nic więc
dziwnego, że tereny te nazywa-
ne są czasem polską Amazonią.

Na tych właśnie rozlewiskach
powstała kładka turystyczno-
-edukacyjna łącząca Śliwno
i Waniewo. Ma długość 1050 m
i prowadzi nad głównym kory-
tem Narwi, na terenie Narwiań-
skiego Parku Narodowego.
Zbudowana z drewnianych po-
mostów i łączących je czterech
ruchomych elementów na pon-
tonach jest ulubionym miej-
scem wypraw pieszych i rowe-
rzystów. 

Z kładki można podziwiać
tak charakterystyczne dla Na-
rwi krajobrazy i przyrodę, ko-
rzystają więc z niej ornitolodzy,
botanicy, hydrobiolodzy. W po-
łowie długości drewnianej kon-
strukcji, w miejscu dawnego za-
mczyska znajduje się kilkuna-
stometrowy punkt widokowy.
Kładka umożliwiła dotarcie
do niedostępnych dotąd tere-
nów Narwiańskiego Parku Na-
rodowego bez konieczności ko-
rzystania z łodzi lub kajaka. 

Gmina ma też 11 pomników
przyrody – starych, malowni-
czych drzew i głazów. Te najbar-
dziej znane stoją w Złotorii, Ko-
ściukach, Śliwnie i w mieście
Choroszcz.

Pałac, kapliczki 
i Światowid

Ale Choroszcz to także gmi-
na historyczna. Do najcenniej-

szych zabytków należą m.in. póź-
nobarokowy kościół pw. św. Ja-
na Chrzciciela i św. Szczepa-
naMęczennika z1756 r. oraz po-
łożona przy kościele barokowa
kaplica zXVIIIwieku. Są tu też ba-
rokowy klasztor podominikański
z II połowy XVIII wieku i cerkiew
prawosławna w stylu neobizan-
tyjskim zIIpołowyXIXwieku, pw.
Opieki Matki Bożej. 

Turyści i mieszkańcy gminy
doceniają też okazały zespół pa-
łacowo-parkowy Branickich. Za-
liczono doń barokowy pałac het-
mana Jana Klemensa i Izabeli
Branickich zpołowyXVIIIw., któ-
ry w 1915 r. został spalony przez
Rosjan, a w latach 60. XX odbu-
dowany według projektu Stani-
sława Bukowskiego. 

Dziś mieści się tam Muzeum
Wnętrz Pałacowych, filia Mu-

zeum Okręgowego wBiałymsto-
ku. Całość otacza zaś imponujący
dawny park pałacowy.

Świadkami miejscowej historii
są też budynki po fabryce włó-
kienniczej Christiana Augusta
Moesa z połowy XIX w., w któ-
rych od 1930 r. mieści się szpital
psychiatryczny. Miłośnicy zabyt-
ków docenią też rynek Chorosz-
czy obudowany parterowymi
domami z XIX w., „szubienicę”,
czyli miejsce straceń powstań-
ców, oraz kapliczki (wtym tę naj-
cenniejszą, z figurą św. Jana Ne-
pomucena z XVIII wieku) i krzy-
że przydrożne. 

Swoich zwolenników mają też
zerwany most nieopodal miej-
scowości Kruszewo i rzeźba po-
gańskiego boga Światowida sto-
jąca na Babiej Górze nieopodal
wsi Kościuki.

Od czasów pogańskich
po rewolucję przemy-
słową – dzieje Chorosz-

czy to barwna i fascynująca hi-
storia.

Jak wskazują badania arche-
ologiczne, pierwsze ślady obec-
ności człowieka na tym terenie
pochodzą z okresu mezolitu. To
tutaj wgęstej puszczy znajdował
się święty gaj, a pogańska lud-
ność składała ofiary słowiań-
skiemu bogowi Światowidowi
na pobliskim wzgórzu zwanym
Babią Górą. 

Wojny z XII i XIII w. na pogra-
niczu polsko-jaćwiesko-ruskim
nie wyludniły zupełnie puszcz.
Bartnicy, smolarze, bobrownicy
i drwale dostarczali mieszkań-
com osady miód, wosk, smołę,
potaż, drewno. Oni również
nadali nazwy wielu miejscom,
takim jak: Przełajna Góra, Poro-
sły, Izbiszcze, Złotoryja czy Cho-
roszcz. 

Wzmożone osadnictwo za-
częło się po unii polsko-litew-
skiej, gdy ówczesny zarządca
ziem nad Narwią książę litewski
Michał Zygmuntowicz przyznał
wiele nadań. W końcu XV w.
Choroszcz z włością stała się

własnością bojara z Kijowszczy-
zny, wojewody Iwana Chodkie-
wicza. Jego syn Aleksander go-
spodarzył tu z rozmachem, kar-
czując puszczę, budując młyny
i folusze, sprowadzając osadni-
ków z Rusi i Mazowsza. 

W XVI w. Choroszcz rozwijała
się bardzo dynamicznie i była
wówczas centrum okolicznych
dóbr, a trakty łączyły ją ze
wszystkimi znaczniejszymi
ośrodkami Podlasia. Odbywały
się tu targi iodpusty, kwitło życie
religijne. Już w 1654 r., gdy bi-
skup wileński Mikołaj Stefan Pac
sprowadził do miasta dominika-
nów, nastąpił intensywny rozwój
gospodarczy i społeczny Cho-
roszczy. Wkrótce powstała tu
szkoła przygotowująca uczniów
doAkademii Krakowskiej. 

Od początku XVIII w. Cho-
roszcz należała do rodu Branic-
kich. Jan Klemens ufundował
kościół, szpital i unicką cerkiew
oraz zbudował pałac stanowią-
cy jego letnią rezydencję. W po-
łowie XIX w. miasteczko stało się
osadą fabryczną. Tu działała
jedna z największych w tych
czasach fabryka sukna i koców
należąca do Christiana Augusta
Moesa.

Włości Chodkiewiczów, 
posiadłość Branickich

< Letnia
Rezydencja
Branickich 

< Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej 
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Choroszcz – stolica gminy – leży
ok. 11 km od stolicy wojewódz-
twa podlaskiego, Białegostoku.
Decyzję o podjęciu działalności
gospodarczej w tym regionie
może ułatwić uchwalony w2001
r. miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. Zachęca
także dogodne położenie gminy
na trasie Warszawa – Białystok,
dobre zaplecze infrastruktural-

ne oraz niższe o około 20 proc.
niż w sąsiednich gminach po-
datki odnieruchomości. 

W Urzędzie Gminy powstało
stanowisko do spraw obsługi in-
westorów. Wykwalifikowany
pracownik zajmuje się obsługą
zainteresowanych lokalnymi in-
westycjami przedsiębiorców:
przyjmuje ich, udziela wyczer-
pujących informacji, a także, je-
śli jest taka potrzeba, kieruje

do odpowiedniej osoby. Urząd
Miejski w Choroszczy pomaga
natomiast w organizowaniu
spotkań przedsiębiorców zain-
teresowanych zakupem tere-
nów pod inwestycje z właścicie-
lami ziem prywatnych.

W trosce o środowisko

Gmina Choroszcz jest jedną
z najprężniej rozwijających się

gmin powiatu białostockiego
– z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Dy-
namiczny wzrost w ciągu kilku
ostatnich lat sprawił, że zwięk-
szył się komfort funkcjonowa-
nia lokalnych przedsiębiorstw
i poprawiła się jakość życia
mieszkańców. Stworzono też
dogodne warunki do wszech-
stronnego rozwoju miejscowej
młodzieży. Ożywiona działal-
ność dotyczyła m. in.: szkolnic-
twa, ochrony środowiska,
wszechstronnego rozwoju ob-
szarów wiejskich, termomoder-
nizacji budynków komunal-
nych, budowy dróg, wodocią-
gów, kanalizacji i gazociągów.

Dlatego tę gminę wybierają
na swoje siedziby duże i małe
firmy z polskim i zagranicznym
kapitałem, przedsiębiorstwa za-
liczane do spółek osobowych
ispółek kapitałowych, najwięcej
jest jednak przedsiębiorców
prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą.
W większości są to firmy prowa-
dzące działalność produkcyjną
lub wytwórczą, działające
w branży spożywczej, ogrodni-
czej, samochodowej, budowla-
nej albo fabryki okien. Dominu-
ją tu podmioty prowadzące
działalność usługową. Wynika

to z ograniczeń dla powstawa-
nia dużego i ciężkiego przemy-
słu, nakładanych na przedsię-
biorców. A wszystko w trosce
o środowisko, w związku z pro-
wadzoną polityką zrównoważo-
nego rozwoju i położeniem gmi-
ny w otulinie Narwiańskiego
Parku Narodowego.

Nowa droga

Nieruchomości położone
wzdłuż drogi krajowej nr 8
zgodnie z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy
Choroszcz są przeznaczone
pod tereny przemysłowe, skła-
dowe, rzemieślnicze, handlo-
we, gastronomiczne oraz inne
usługi. 

Lokalizacja tych terenów jest
bardzo atrakcyjna dla inwesto-
rów. Przediębiorcy doceniają
ich położenie (droga wyjazdowa
z miasta Białegostoku w kierun-
ku na Warszawę) oraz infra-
strukturę. 

Aby dostać tu pozwolenie
na budowę, nie trzeba uzyski-
wać warunków zabudowy, po-
nieważ pozwolenia są wydawa-
ne na podstawie ustaleń planu
miejscowego. Dziś większość
tych terenów ma dostęp do sieci

energetycznej, wodociągowej
i gazu. Przedsiębiorcy zaintere-
sowani kupnem działki w tym
rejonie i zlokalizowaniem tam
inwestycji mogą liczyć na kom-
pleksową pomoc Urzędu Miej-
skiego.

Powstaje właśnie odcinek dro-
gi krajowej nr 8 od granic Białe-
gostoku przez całą gminę Cho-
roszcz aż do Jeżewa (ponad 25
km). Inwestycja ma zakończyć
się w przyszłym roku. Po zakoń-
czeniu tej budowy będzie moż-
nałatwo ibezkolizyjnie poruszać
się drogami serwisowymi zloka-
lizowanymi wzdłuż projektowa-
nej trasy ekspresowej.

Wiele terenów przeznaczo-
nych wobowiązującym miejsco-
wym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
znajduje się w miejscowościach
przyległych do granic admini-
stracyjnych Białegostoku oraz
wmieście Choroszcz. 

Tereny te mają dostęp do sie-
ci wodociągowej ienergetycznej
i częściowy dostęp do sieci ga-
zowej, która jest systematycznie
rozbudowywana. W dużej mie-
rze są to również tereny skanali-
zowane lub takie, których kana-
lizację zaplanowano w najbliż-
szych latach.< Droga krajowa nr 8 przecina gminę Choroszcz
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Dla piechurów, cyklistów i wodniaków
TURYSTYKA | Aktywny wypoczynek to jedna z wizytówek gminy Choroszcz. W okolicy pełno jest szlaków pieszych, rowerowych, konnych 
i kajakowych, każda wyprawa ich trasą to kilka godzin, a nawet kilka dni w wyjątkowym otoczeniu

W gminie wytyczono m.in.
szlak pieszy im. Zygmunta Glo-
gera dla tych, którzy chcą po-
dziwiać przyrodę i krajobrazy,
ale też poznać zabytki i miejsca
związane z regionalną kulturą.
Trasa (o długości 48 km, ozna-
czona kolorem zielonym) wie-
dzie przez dolinę środkowej
Narwi i Narwiański Park Naro-
dowy i daje m.in. możliwość
poznania miejsc związanych
z postacią Zygmunta Glogera
– wybitnego podlaskiego histo-
ryka, archeologa, etnografa
i krajoznawcy, jednego z zało-
życieli i pierwszego prezesa
Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego. Szlak prowadzi
przez: Białystok (Starosielce),
Krupniki, Sienkiewicze, Cho-
roszcz, Ruszczany, Rogówek,
Rogowo, Pańki, Rzędziany, Le-
śniki, Sanniki, Tykocin, Łopu-
chowo, Jeżewo Nowe, Jeżewo
Stare.

Równie popularny jest tutaj
szlak pieszy Nadnarwiański,
prowadzący z Białegostoku
do Narwiańskiego Parku Naro-
dowego przez pięknie położone
siedliska wielu roślin i zwierząt.
Długa na 30 km trasa przeci-
na Białystok, Niewodnicę, Try-
pucie, Zawady, Topilec, Izbisz-
cze, Kruszewo, Pańki i oznaczo-
na jest kolorem żółtym.

Szlak pieszy Włókniarzy,
oznaczony na niebiesko, to z ko-
lei okazja do poznania włókien-
niczych tradycji okolic Białego-

stoku. Trasa wiedzie obrzeżami
otuliny Narwiańskiego Parku
Narodowego ibiegnie przez: Fa-
sty, Dzikie, Żółtki, Choroszcz,
Kościuki, Niewodnicę Kościel-
ną, Tołcze, Dobrowodę, Bojary,
Suraż, Zawyki, Doktorce, Stra-
blę. Ma długość 60 km.

Cykliści wybiorą zielony,
dwudziestokilometrowy szlak
rowerowy Światowida, łączący
Białystok z Narwiańskim Par-
kiem Narodowym. Przecina się
on z Obwodnicą Narwiańskiego
Parku Narodowego oraz ze
Szlakiem Włókniarzy. Na trasie
odwiedzamy miejscowości: Bia-
łystok, Krupniki, Sienkiewicze,
Oliszki, Barszczewo, Zaczerlany,
Kościuki, Rogowo, Pańki, Kono-
wały, Kruszewo.

Obwodnica rowerowa Na-
rwiańskiego Parku Narodowe-
go to z kolei szlak o długo-
ści 90 km, znakowany kolorem
niebieskim i przeznaczony
na dwudniową wycieczkę. Pro-
wadzi drogami wokół parku,
wykorzystują ją też turyści zmo-
toryzowani. Biegnie m.in. przez:
Choroszcz, Tykocin, Kurowo,
Waniewo, Suraż. Krzyżuje się
z pieszymi szlakami turystycz-
nymi, daje więc możliwość wy-
boru różnych wariantów zwie-
dzania obszaru NPN.

Gmina ma także propozycje
dla tych, którzy wolą sporty
wodne. Z myślą o nich wytyczo-
no szlak kajakowy Spływ Na-
rwią, który biegnie pomiędzy
zaporą w Rybołach a mostem

w Zegrzu. Łatwy, ciekawy ze
względów przyrodniczych, hi-
storycznych i kulturowych szlak
ma łączną długość 415,3 km.
Od Suraża do Rzędzian, na od-
cinku ok. 50 km, prowadzi przez
Narwiański Park Narodowy.

Można się też wybrać na wy-
prawę szlakiem kajakowym
Spływ Supraślą, który biegnie
z Gródka do Wasilkowa. Jego
łączna długość to 62 km. To tra-
sa stosunkowo łatwa, biegnąca
przez Park Krajobrazowy Pusz-
czy Knyszyńskiej.

Miłośnicy wypraw w siodle
także znajdą tu coś dla siebie. Dla

nich przygotowano bowiem
szlak konny doliny górnej Narwi
(pomarańczowy, długi na
110 km). Stępa, kłusem igalopem
przemierzyć można trasę: Wik-
torzyn –Samułki –Suraż –Dołki
–Turośń Kościelna –Pomigacze
– Zalesiany – Trypucie – Mińce
–Barszczewo –Choroszcz.

Włodarze gminy zapewniają
także, że Choroszcz warto od-
wiedzić również zimą. W miej-
scowości Dzikie, we współpracy
z Narwiańskim Ośrodkiem Nar-
ciarskim, opracowano niezna-
kowane trasy dla miłośników
nart śladowych.

< Kładka 
turystyczno-
-edukacyjna
Śliwno
- Waniewo

< Na
rozlewiskach
Narwi 
żyją 
203 
gatunki
ptaków
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Choroszcz może się po-
chwalić wieloma nagro-
dami i certyfikatami,

m.in. za wzorowy urząd, szerze-
nie wiedzy samorządowej,
przyjazną biznesowi atmosferę
w gminie i efektywne wykorzy-
stanie środków unijnych.

Gmina Choroszcz ma na kon-
cie m.in. kilka certyfikatów
„Miastu Choroszcz za szczegól-
ną aktywność wrozwoju wiedzy
samorządowej” Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej, „Naj-
lepsza gmina miejska Rzeczy-
pospolitej”, „Gmina fair play”
i „Samorząd przyjazny przed-
siębiorczości”, a także znak Te-
raz Polska.

Lokalne władze najbardziej
jednak cieszą się z otrzymane-
go w 2009 r. certyfikatu satys-
fakcji mieszkańców w rankingu
Dni Samorządu Innowator. To
bowiem laur przyznawany

przez tych, którzy mieszkają
i pracują w Choroszczy. To oni
wzięli udział w badaniu i odpo-
wiadali na pytania o poziom
usatysfakcjonowania rozwojem
miasta i gminy, a więc o zado-
wolenie z polityki prowadzonej
przez władze regionu. W son-
dażu (na losowej próbie
100 mieszkańców) pojawiło się
pytanie: „Opierając się na swo-
jej wiedzy, na ile był (a) by Pan
(i) skłonny (a) rekomendować
swojemu koledze lub znajome-
mu zamieszkanie w gminie
Choroszcz?”.

Okazało się, że mieszkańcy
gminy chętnie ją rekomendują
(Choroszcz uzyskała 75 punk-
tów na 100 jako miejsce poleca-
ne do zamieszkania), a zarzą-
dzanie regionem uznają za mą-
dre i rozważne. Doceniają też
efektywne wykorzystywanie
atutów gminy (np. położenia, in-
frastruktury, wydarzeń histo-
rycznych, miejscowej przyrody
lub osiągnięć wybitnych cho-
roszczan). Mieszkańcy zadowo-
leni z rozwoju miejsca swego za-
mieszkania dobrze mówią o je-
go władzach, mieście i całej gmi-
nie. W ten sposób promują swój
region i zachęcają do jego zwie-
dzenia lub osiedlenia się tu
nastałe. –Satysfakcja mieszkań-
ców obrazuje także przywiąza-
nie oraz lojalność mieszkańców
wobec regionu i lokalnych
władz – mówią przedstawiciele
samorządu.

Satysfakcja gwarantowana

Imprezy, które co roku odby-
wają się w Choroszczy, to po-
kłosie ponad pięćsetletniej

tradycji i współczesnej pomy-
słowości. Warto zaplanować wi-
zytę w gminie tak, by wziąć
udział w którymś z jarmarków
lub festiwali.

Miejscowi i turyści szczegól-
nie sobie cenią Dni Choroszczy,
organizowane nieprzerwanie
od 1982 r. Uroczystości, barwne
i radosne, odbywają się zawsze
podkoniec czerwca. Wtym roku
choroszczanie obchodzili świę-
to swojej gminy w dniach
20 – 26 czerwca. Od 2002 r.
Dniom Choroszczy towarzyszy
Międzynarodowy Przegląd Mło-
dzieżowych Orkiestr Dętych.

Z kolei Jarmark Dominikań-
ski jest największą doroczną im-
prezą handlowo-kulturalną. To
nie tylko choroszczańska spe-
cjalność, podobne jarmarki or-
ganizowane są w całej Polsce.
Festyny takie wiążą się najczę-
ściej zobchodami święta św. Do-
minika (6 sierpnia). Dla Cho-
roszczy to najważniejsze wyda-
rzenie kulturalne i promocyjne
miasta i gminy, w tym roku przy-
padnie już 7 sierpnia. Organiza-
torzy zapowiadają m.in. prze-
jazd kolumny zabytkowych po-
jazdów „Moto Retro”, koncerty
okazjonalnej Kapeli Szlachec-
kiej, zespołu Nervovoohoży
i grupy Akcent, a także Festiwal
Kapel Podwórkowych, na któ-

rym wystąpią zespoły ludowe
i rockowe. Gwiazdą jarmarku
będzie grupa Beltaine.

Gmina szczyci się też Ogólno-
polskim Dniem Ogórka. Wymy-
ślił go i w roku 2000 po raz
pierwszy zorganizował Adam
Radłowski, sołtys wsi Kruszewo.
Impreza odbywa się zawsze
w pierwszą niedzielę września
na terenie Szkoły Podstawowej
im. J. Piłsudskiego w Kruszewie,
a służy promowaniu lokalnych
wyrobów kulinarnych. W tym
roku Dzień Ogórka to 4 wrze-
śnia, a towarzyszył mu będzie
Festiwal Kultur Małe Ojczyzny.

Także miłośnicy hippiki znaj-
dą tu coś dla siebie. W miejsco-
wości Mińce jest stadnina koni,
która rokrocznie organizuje
Otwarte Regionalne Zawody
Jeździeckie w Ujeżdżeniu i Sko-
kach (tegoroczne rozegrano
na początku maja).

Więcej informacji o imprezach Gminy
Choroszcz na stronie internetowej

http://kultura.choroszcz.pl oraz w wy-
dawanym przez Miejsko- 

–Gminne Centrum Kultury w Chorosz-
czy dwumiesięczniku „Gazeta w Cho-
roszczy” (www. gazeta. choroszcz. pl) 
publikującym także w sieci interneto-

wej ciekawostki, aktualności i program
kulturalny.

Dzień Ogórka i Jarmark Dominikański

≥ Ogólnopolski Dzień Ogórka odbywa się zawsze w pierwszą
niedzielę września na terenie szkoły w Kruszewie

>GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ?

W gminie Choroszcz 

jest wiele obiektów

noclegowych 

i gastronomicznych

dostosowanych do

różnorodnych gustów 

i potrzeb przyjezdnych. 

Są położone tak, że blisko 

z nich do wszystkich

newralgicznych punktów 

w regionie. Wśród

najatrakcyjniejszych 

miejsc noclegowych 

można wymienić:

∑ Hotel Dwór Czarneckiego***
(http://dworczarneckiego.pl/)
∑ Hotel U Delfiny**
(http://www.nalewajko.pl/)
∑ Hotel Zejer 
(http://www.zejer.pl/)
∑ Zajazd Chińczyk
∑ Zajazd Dworek
(http://www.dworek.jard.pl/)
∑ Zajazd Belweder
(http://www.belweder.blo.pl/)
oraz 

kwatery agroturystyczne:

∑ BEKA w miejscowości 
Porosły 60
∑ Dom Gościnny Bogdaniec, 
Zaczerlany 9B
(http://www.dombogda-
niec.pl/)
∑ gospodarstwo Przylesie 
w miejscowości Dzikie 36
∑ gospodarstwo agrotury-
styczne Cichy Zakątek 
nad Stawem w miejscowości
Kruszewo 68
(http://www.agroturystyka-
-kruszewo.pl/index.html) ∑

≥Gminna oczyszczalnia ścieków
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Energiczny rozwój gminy wpływa na stałą poprawę jakości ży-

cia mieszkańców i zwiększa komfort funkcjonowania przedsię-

biorstw.

Oto kilka inwestycji o największym znaczeniu dla miejscowej
ludności i przedsiębiorców, jakie zrealizowano tu w ciągu ostat-
nich lat:
∑ modernizacja kotłowni cieplnej wraz z sieciami przesyłowymi

na terenie miasta i SPZOZ,
∑ budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji

miasta Choroszcz oraz wsi Klepacze i Żółtki,
∑ objęcie siecią wodociągową terenu całej gminy,
∑ budowa gimnazjum oraz hali sportowej w Choroszczy,
∑ termomodernizacja większości budynków komunalnych, w

tym wszystkich szkół,

W planach na najbliższe lata

gmina Choroszcz ma m.in.:

∑ budowę hali sportowej w
Szkole Podstawowej w Cho-
roszczy

∑ dalszą rozbudowę kanalizacji
na terenach wiejskich

∑ budowę nowych parkingów,
m.in. przy ul. Sportowej w Cho-
roszczy czy przed budynkiem
przedszkola w Barszczewie

∑ przebudowę Rynku 11 Listo-
pada

∑ kontynuację przebudowy
dróg gminnych oraz ciągu
dróg gminnych i powiato-
wych, między innymi Porosły
– Krupniki – Klepacze – Tur-
czyn – Horodniany, etap I

∑ remont kolejnych budynków
komunalnych, m.in. mieszczą-
cych świetlice wiejskie

∑ zagospodarowanie centrum
wsi Izbiszcze na przestrzeń
społeczno-rekreacyjną

∑ remonty strażnic oraz zakup
wyposażenia dla Ochotniczej
Straży Pożarnej

∑ ciągłą modernizację i rozbu-
dowę oświetlenia ulicznego

∑ budowę nowych boisk wiej-
skich i modernizację już ist-
niejących

∑ realizację programu „Na-
rwiański Internet równych
szans”

∑ rozbudowę oczyszczalni ście-
ków

∑ budowę zalewu
∑ walkę z nowo powstającymi

dzikimi wysypiskami śmieci,
ich likwidację i porządkowa-
nie gospodarki odpadami

Z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach
zamierzeniaosiągnięcia

∑ modernizacja ogrzewania budynków komunalnych z zastosowa-
niem paliwa ekologicznego,

∑ budowa oraz przebudowa dróg powiatowych i gminnych,
∑ doprowadzenie gazu do miasta Choroszczy,
∑ budowa stacji uzdatniania wody,
∑ kompleksowa telefonizacja całej gminy,
∑ budowa boisk wiejskich (gminne rozgrywki ludowych zespołów

sportowych),
∑ współfinansowanie budowy kładki turystyczno-edukacyjnej

Śliwno  – Waniewo

≥Zespół Szkół w Choroszczy
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