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Złote Gody w Choroszczy
Gmina Choroszcz Złotym Godom nadaje
szczególne znaczenie, jednak w czasie pandemii, uroczystości mają inny niż dotąd
charakter – bardziej spersonalizowany
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Niech nadzieja w Zmartwychwstanie nie
gaśnie w naszych sercach. Wiara
w to, że Chrystus pokonał śmierć, niech
dodaje otuchy, pokrzepia i umacnia nas
w nieustannej wędrówce.
Niech pewność umiłowania każdego
z nas przez Boga, ucisza wszelkie
niepokoje i rozprasza zbędne troski.
Z modlitwą serdeczną w imieniu
kapłanów parafii rzymskokatolickiej
w Choroszczy ks. prob. Leszek Struk
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
miłości, która jest ważniejsza
od wszelkich dóbr, uśmiechów bliskich
i nieznajomych, które pozwalają
lżej oddychać, oraz, by nie zabrakło nam
wzajemnej życzliwości mimo dystansu
społecznego.
życzy
kadra Miejsko - Gminnego
Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy

Łączy to, co nie możliwe
– Dominika Jacejko

Spotkania przy sztaludze

Turnieje o Puchar Burmistrza

Już jest na „Drodze na Harvard”, a od
czerwca będzie pracować przy Kancelarii
Premiera. Jak łączy to, co pozornie niemożliwe, opowiada w wywiadzie.

Mamy za sobą już sześć kolejnych transmisji powstawania obrazów na żywo, ale
o co właściwie chodzi z tymi Sztalugami?

Gminne kluby sportowe Narew Choroszcz i Lambada Choroszcz zorganizopwały turnieje na hali sportowej.

str. 18

str. 24

str. 9

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!
Pascha Chrystusowa to święto
zwycięstwa życia nad śmiercią jak
wychwalamy w hymnach „ śmiercią
śmierć zwyciężył i wszystkim
w będącym grobach życie darował”.
Z okazji wielkiego święta życzę
wszystkim aby Zbawiciel obdarzył
dobrym zdrowiem, radością i nadzieją
oraz pomógł przezwyciężyć wszystkie
trudności codziennego życia.
Ks. prot. Andrzej Bołbot
Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy
pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, świątecznego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz
Wesołego Alleluja
zarząd Koła Seniora Nr 15

Niech Święta Wielkanocne, spędzone
wspólnie przy rodzinnym stole,
natchną nas wszystkich zdrowiem,
spokojem i radością. Niech Chrystus
Zmartwychwstały przyniesie wszystkim
wiosenne kwiaty miłości i szczęścia.
Życzy zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Choroszczy
Obfitych łask i błogosławieństwa od
Chrystusa Zmartwychwstałego oraz
pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym,,Alleluja,,
życzy Stowarzyszenie Chcę Żyć
By dobra nowina płynąca z wiary
w Zmartwychwstanie Chrystusa
i z wiosennego odrodzenia natury
dodała nam otuchy i budowała
odporność na trudne wieści ze świata.
Życzymy też jak najwięcej powodów do
czytania i pisania dobrych wiadomości
w naszej Gazecie.
redakcja Gazety w Choroszczy

Szanowni Państwo!
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę
Najwyższego
oraz w drugiego człowieka.
Niech Święta Wielkanocne
przyniosą Państwu radość oraz
międzyludzką życzliwość,
niech staną się źródłem wzmacniania
ducha, napełnią pokojem i wiarą,
dadzą siłę w pokonywaniu trudności
i pozwolą z ufnością patrzeć
w nadchodzącą przyszłość.
Wesołego Alleluja!

życzy
Robert Wardziński
Burmistrz Choroszczy

Życzenia Radosnych Świąt
Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób

Społeczność SP Choroszcz zaprasza, by „Pomóc Polakom na Litwie”
Zbieramy produkty żywnościowe z długim terminem przydatności do spożycia
(np. mąka, makaron, ryż, olej...), a także
środki czystości, kosmetyki, przybory
szkolne, książki, nową odzież.
Dary zostaną przekazane społeczności
polskiej zamieszkałej w Solecznikach
(około 26 000 Polaków).

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce - do podzielenia się tym, co
mamy.
Dary można przynosić do obu
budynków szkoły:
- duża szkoła: karton obok portierni
- mała szkoła: świetlica.

W przypadku dostarczenia paczki przez
ucznia, prosimy o dołączenie karteczki z danymi: imię i nazwisko oraz klasa. Dzięki temu nauczyciele będą mogli
wpisać pochwały do dziennika.

Zbiórka trwa do

9 kwietnia 2021 r.

wszystkim mieszkańcom
Gminy Choroszcz

życzą
Beata Marlena Jeżerys
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Choroszczy
oraz Radni Miejscy
w Choroszczy
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Gmina Choroszcz udziela dotacji na OZE
Nie tylko wsparcie w likwidacji „kopciuchów” i azbestu, nie tylko odzysk deszczówki i granty na OZE, ale także gminna dotacja celowa
na odnawialne źródła energii – oto kolejny krok Gminy Choroszcz wspierający ochronę przyrody i aktywizujący mieszkańców do działań
prośrodwiskowych. Poniżej przedstawiamy zasady najnowszej oferty Gminy Choroszcz w zakresie refundacji kosztów zakupu i instalacji OZE.
Tekst: UM Fot.: freepik.com
Gmina Choroszcz informuje, że jeszcze
w tym roku – do końca czerwca 2021 roku
można ubiegać się o dofinansowanie na
zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE)
w postaci, zarówno ogniw fotowoltaicznych, jak i kolektorów słonecznych. Instalacje te winny być montowane na budynku mieszkalnym – przez co rozumie
się budynek wolnostojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub
grupowej, służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, będący
własnością Wnioskodawcy; jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności,
wymagana jest zgoda współwłaścicieli
(złożenie przez nich podpisu na wniosku).

Wysokość oferowanego przez
Gminę Choroszcz wsparcia
kosztów OZE, wynosi:
1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych –
nie więcej niż 5 000 zł brutto;
2) w przypadku kolektorów słonecznych –
nie więcej niż 2 500 zł brutto.

2)

Dofinasowanie nie obejmuje:
•

budynków, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza, czy
działalność rolnicza;

•

budynków wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych;

•

kosztów wykonania prac projektowych koniecznych do realizacji inwestycji;

•

zakupu dodatkowego wyposażenia;

•

kosztu eksploatacji urządzenia;

•

zmiany lub modernizacji zamontowanych już kolektorów słonecznych
i/lub paneli fotowoltaicznych;

•

zakupu i montażu instalacji OZE
umieszczanych na dachu z eternitu
(azbestu);

•

refundacji wydatków poniesionych
przed datą zawarcia umowy o dotację.

WAŻNE: Wszystkie urządzenia ujęte
w kosztach kwalifikowanych, muszą być
fabrycznie nowe.

Kto może ubiegać się o dotację?
Uprawnionym do otrzymania dotacji
z Gminy Choroszcz jest wyłącznie Wnioskodawca, który:
1)

2

jest osobą fizyczną posiadającą tytuł
prawny do nieruchomości;

mieszka i jest zameldowany na pobyt
stały na terenie Gminy Choroszcz,
a budynek mieszkalny, na którym
będzie zamontowana instalacja OZE,
został oddany do użytkowania i jest
położony na terenie Gminy Choroszcz;

3)

nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych
należności wobec Gminy Choroszcz;

4)

zamontuje urządzenie na budynku
mieszkalnym.

UWAGA: dopuszcza się montaż urządzenia OZE w obrębie nieruchomości, na
której znajduje się budynek, jeżeli urządzenie technicznie będzie go obsługiwać.

Jak wygląda postępowanie?
Wnioskodawca, ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej na OZE, składa do
Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek
w tej sprawie. Formularz wniosku jest dostępny na: www.choroszcz.pl.
WAŻNE: Wnioskodawca uprawniony jest
do złożenia w danym roku jednego wniosku o dofinansowanie OZE, w odniesieniu
do jednej nieruchomości, niezależnie od
typu instalacji.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku,
z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa.
Wzór umowy jest dostępny na: www.choroszcz.pl.
Beneficjent, podpisując umowę, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji
zadania, jak i jego rozliczenia w terminie
oraz na zasadach określonych w umowie.
Odmowa podpisania umowy oznacza rezygnację z dotacji.

Sposób rozliczenia dotacji
Beneficjent – we własnym zakresie i na
własną odpowiedzialność – dokonuje zakupu i montażu instalacji OZE, odpowiada również za jej sprawność oraz trwałość
w okresie co najmniej 5 lat (licząc od dnia
otrzymania dotacji).
Refundacja poniesionych kosztów odbywa się na podstawie wniosku o wypłatę dotacji celowej. Należy go złożyć nie
później niż do 15 listopada danego roku
(wnioski złożone po terminie, nie będą
rozpatrywane). Wniosek o wypłatę dotacji
jest dostępny na: www.choroszcz.pl.

Do wniosku o wypłatę dotacji
celowej, Wnioskodawca dołącza
następujące dokumenty:
•

kopie
faktur
potwierdzających
poniesione wydatki na realizację inwestycji, wraz z dowodem
zapłaty (np. potwierdzenie przelewu). WAŻNE: z treści faktur/y
w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż nabywcą usługi jest Beneficjent oraz należy wskazać miejsce
świadczenia tej usługi;

•

miejsce wykonania instalacji OZE (adres),

WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE DO
30 CZERWCA KAŻDEGO ROKU
O udzieleniu dotacji decyduje kolejność
kompletnie złożonych wniosków – aż do
wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych przez Gminę na ten cel w danym roku budżetowym.

•

kopie certyfikatów zainstalowanych
urządzeń,

•

kopię protokołu odbioru końcowego,
zawartego z wykonawcą usługi,

•

kopię zgłoszenia podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Refundację kosztów i rozliczenie inwestycji nastąpi do 30 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku o wypłatę dotacji;
dotacja zostanie przekazana przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w umowie.
Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia kontroli realizacji
inwestycji przed jej rozpoczęciem oraz
na każdym etapie jej realizacji. Informuje także, że przekazana dotacja może ulec
zwrotowi (na zasadach i w trybie określonym w art. 251 i 252 ustawy o finansach
publicznych), w szczególności w przypadku nieutrzymania instalacji przez co najmniej 5 lat.
Z roku na rok oferujemy naszym mieszkańcom coraz szersze wsparcie i coraz więcej
możliwości prowadzenia proekologicznych
gospodarstw – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Na uruchomienie
tych prośorodowiskowych instrumentów,
pozyskujemy wsparcie zarówno ze środków
zewnętrznych, starając się o granty, ale także przeznaczmy na ten cel część gminnego
budżetu. Najnowszy program dotacyjny
jest przykładem takiego – w pełni lokalnego instrumentu, sprzyjającego ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i zwiększeniu
produkcji energii z odnawianych źródeł
– dodaje. Zapraszam, by skorzystać gminnej dotacji celowej na OZE – konkluduje
włodarz Gminy Choroszcz.
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DAKSS
DAKSS

N A R Z Ę D Z I A

210 kg

4,1 KM

WYPOŻYCZALNIA
SERWIS
SPRZEDAŻ
USŁUGI KSERO

ostrzenie
pił łańcuchowych

ksero

Choroszcz, ul. Branickiego 18, tel. 608 705 111
Pełna oferta firmy na stronie www.dakss.pl
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Program „Rodzina 500+” na okres 2021/2022
Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. W skali
roku łączna pomoc może wynieść nawet 6000 zł netto na dziecko. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Poniżej, za Ministerstwem Rodziny i Polityki
Społecznej przedstawiamy konieczne informacje związane ze świadczeniem 500+.
Tekst: Na podst. mat. org./UM

Komu przysługuje 500+?

Jak dopełnić formalności?

Program „Rodzina 500+” to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Świadczenie
wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka), opiekunowi
prawnemu dziecka oraz – w określonych,
nielicznych przypadkach – dyrektorowi
domu pomocy społecznej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres: od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł
mogą otrzymać także rodziny zastępcze,
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka,
na każde dziecko, na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości
500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują
także placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Kto otrzymuje 500+, kiedy
rodzice są po rozwodzie?
Świadczenie przysługuje temu z rodziców,
który z dzieckiem zamieszkuje i na
którego utrzymaniu dziecko pozostaje.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie
z orzeczeniem sądu, jest pod opieką
naprzemienną obydwojga rodziców
rozwiedzionych, żyjących w separacji
lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających
się okresach, każdy z rodziców może
złożyć wniosek na dziecko, nad którym
sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane
mu świadczenie w wysokości połowy
nominalnej
miesięcznej
wysokości
świadczenia, tj. co do zasady jest to 250 zł
miesięcznie.

Kto wypłaca świadczenie?
Świadczenie wychowawcze jest wypłacane
w gminach, a w sprawach, w których
zastosowanie mają unijne przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
świadczenie
realizują
wojewodowie.
Analogicznie,
do
funkcjonujących od wielu lat rozwiązań
organizacyjnych dotyczących świadczeń
rodzinnych, świadczenie wychowawcze
jest realizowane w danej gminie,
bądź w urzędzie gminy/miasta lub w
wyodrębnionej komórce organizacyjnej
w ośrodku pomocy społecznej lub innej
jednostce organizacyjnej w danej gminie (np.
w funkcjonujących już w wielu miastach w
Polsce specjalnych centrach utworzonych
do realizacji świadczeń socjalnych).
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Wnioski są dostępne pod linkiem: https://
www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze
-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019.

Wnioski można składać:
- od 1 lutego 2021 r. – on-line przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
- od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową) – czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Po 1 kwietnia 2021 r. wioski będą dostępne w wersji papierowej w siedziebie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).
Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie
wymaga wydawania i doręczania decyzji
administracyjnej. Rodzic wnioskujący
o świadczenie wychowawcze otrzyma, na
adres e-mail, informację o przyznaniu
świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku
adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.
Nieodebranie informacji nie będzie miało
żadnego wpływu na wypłatę przyznanego
świadczenia wychowawczego. Natomiast
odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego
prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały
w formie decyzji administracyjnej.
Świadczenie wychowawcze, tak jak
wszystkie świadczenia rodzinne, jest
wypłacane w sposób dogodny dla
rodziców, czyli przede wszystkim
przelewem na konto lub w gotówce.

Kiedy można składać wnioski?

wersji papierowej w siedziebie MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy (16-070 Choroszcz,
ul. Dominikańska 2).

świadczenia wychowawczego na kolejne
12 miesięcy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do
31 maja 2022 r.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego
2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane
i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca
2021 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca
złożenia wniosku (czyli np. z wniosku
złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie
zostanie przyznane od lipca). Zatem złożenie wniosku do końca czerwca 2021
r. będzie gwarantowało, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.).

Na jaki okres zostanie przyznaneświadczenie?



złożenie wniosku w okresie luty
-kwiecień 2021 r. – oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc czerwiec
nastąpi najpóźniej do dnia 30
czerwca 2021 r.;



złożenie wniosku w maju 2021 r.
– oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi
najpóźniej do dnia 31 lipca 2021
r.;



złożenie wniosku w czerwcu
2021 r. – oznacza, że ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca,
nastąpi najpóźniej do dnia 31
sierpnia 2021 r.;



złożenie wniosku w lipcu 2021
r. – oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia
z wyrównaniem od lipca, nastąpi
najpóźniej do dnia 30 września
2021 r.;



złożenie wniosku w sierpniu
2021 r. – oznacza, że ustalenie
i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia
31 października 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na
najbliższy okres, trwający od 1 czerwca
2021 r. do 31 maja 2022 r., można składać:

Czy rodzice, którzy aktualnie
pobierają świadczenie
wychowawcze, muszą złożyć
wniosek?

- od 1 lutego 2021 r. – on-line przez
portal Emp@tia, kanały bankowości
elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,
- od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną
(papierową), czyli osobiście w urzędzie
lub za pośrednictwem poczty. Po 1
kwietnia 2021 r. wioski będą dostepne w

Tak. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31 maja 2021 r. świadczenie
wychowawcze, jeżeli chcą przez kolejny
okres świadczeniowy kontynuować pobieranie świadczenia, muszą złożyć wniosek
o jego przyznanie. Na podstawie takiego
wniosku zostanie przyznane prawo do

W przypadku prawidłowo i terminowo
złożonych wniosków, świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane
na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja
2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie
wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie
gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

500+ a niepełnosprawne dziecko
Od 1 lipca 2019 r., w związku z likwidacją kryterium dochodowego, świadczenie
wychowawcze przysługuje co do zasady, na każde dziecko niepełnosprawne
w wieku do ukończenia 18 roku życia –
bez względu na stopień niepełnosprawności dziecka.

Ile pieniędzy można dostać?
Rodzic dziecka otrzyma 500 zł miesięcznie
aż do ukończenia przez dziecko 18 roku
życia. Rocznie to 6 tys. zł. Świadczenie nie
jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500
zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także
rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500+ a inne świadczenia dla
rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie
jest liczone do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia, dotyczy to w szczególności
świadczeń z pomocy społecznej, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych, stypendiów
dla uczniów i studentów.

„Rodzina 500+” w UE
Jeżeli rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze i jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest
to mechanizm, który od wejścia Polski do
UE (tj. od kilkunastu lat) funkcjonuje już
w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju.
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Szczęśliwa „7” pomocy
żywnościowej w Gminie
Choroszcz
W roku 2021 – już po raz 7. Gmina Choroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy, Stowarzyszeniem „Chcę Żyć”, a także
Bankiem Żywności Suwałki-Białystok udziela nieodpłatnej pomocy żywnościowej
najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Choroszcz. „Ciężar” zaoferowanego
do tej pory przez Choroszcz wsparcia to łącznie blisko 75 ton. W roku 2021 przewidzianych jest 7 tego typu spotkań.

Tekst: UM Fot.: fotolia.com
Pierwsza transza wydawania artykułów
spożywczych w Gminie Choroszcz odbyła
się 23 lutego 2021, kolejne terminy to: 30
marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca,
27 lipca i 24 sierpnia – oczywiście w remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22. Niecodzienne okoliczności
związane z obostrzeniami „covidowymi”
nie są Choroszczy straszne, ponieważ podobnie jak w poprzednim roku, tak i obecnie, wydawanie artykułów spożywczych
odbędzie się przy zachowaniu najwyższych
środków ostrożności: pracownicy będą
dysponowali żywność w jednorazowych
rękawiczkach, mając osłonięte usta i nos,
a także będą pilnować, aby podopieczni
również przestrzegali tych samych środków ostrożności, a ponadto przebywali
w pomieszczeniu i odbierali żywność pojedynczo, a także utrzymywali wymagane odstępy stojąc w kolejce. Dodatkowo,
w sytuacji, gdy osoby potrzebujące nie
będą w stanie odebrać żywności osobiście

przełożyło się na wsparcie 349 indywidualnych osób.
Jak sytuacja przedstawia się w 2021 roku?
Na chwilę obecną, do 7. edycji pomocy
żywnościowej z Gminy Choroszcz zgłosiło się ponad 150 rodzin. Przy czym kwalifikacje potrzebujących nadal trwają.
Dokonuje tego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
(16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska
2, tel.: 857132223). Przyznanie nieopłatnej pomocy żywnościowej, według zasad
Podprogramu 2020, następuję na podstawie kryterium dochodowego. W obecnej
edycji wynosi ono: 1 542,20 zł – przypadające na osobę samotnie gospodarującą
i 1 161,60 zł – na osobę w rodzinie.

(ze względu na sytuacje życiową, czy zdrowotną, np. osoby starsze, samotne, schorowane czy niepełnosprawne), pracownicy są
gotowi dostarczyć żywność potrzebującym
osobiście. Na pewno Gmina Choroszcz nie
pozostawi ich samym sobie.
Nieodpłatna pomoc żywnościowa jest
realizowana przez Gminę Choroszcz od
2015 roku. Stało się tak z inicjatywy Burmistrza Choroszczy, Roberta Wardzińskiego. Gmina Choroszcz pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizuje
od początku uruchomienia wsparcia, czyli od 2014 roku. Od tej pory, mieszkańcy
Gminy Choroszcz otrzymali łącznie blisko
75 ton produktów spożywczych. To niebagatelna suma! Rokrocznie udaje się pomóc
ponad stu rodzinom, co przekłada się na
realną pomoc oferowaną kilkuset osobom.
W 2020 roku pomoc żywnościowa z Gminy Choroszcz popłynęła do 165 rodzin, co

Jaki asortyment oferuje Podprogram 2021?
To ok. 43 kg rozmaitych produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia na osobę, w tym m.in.:
warzywa i owoce (np. groszek z marchewką, fasolka po bretońsku, buraczki
w postaci wiórek, powidła śliwkowe, mus
jabłkowy); makaron jajeczny, ryż, kasza
jęczmienna; nabiał (m.in. mleko UHT,
ser podpuszczkowy), artykuły mięsne (np.
szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasz-

tet drobiowy), filety rybne w oleju. Paczki
żywnościowe uzupełniają też: cukier, olej,
koncentrat pomidorowy, herbatniki maślane i miód.
Dodajmy, że oferowanie żywności to nie
wszystko – wsparcie obejmuje też działania towarzyszące, tj.:
•

warsztaty kulinarne;

•

warsztaty edukacji ekonomicznej;

•

warsztaty dietetyczne;

•

warsztaty niemarnowania żywności,
oraz inne działania o charakterze
indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu
włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

W poprzedniej – 6. edycji realizacji programu, udało nam się pomóc 165 rodzinom,
co przełożyło się na realną pomoc 349 osobom z terenu gminy Choroszcz – wylicza
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Za nami też niebagatelna wartość pomocy: blisko 75 ton przekazanych produktów
spożywczych. Wierzymy, że obecna transza
również przyczyni się do poprawienia komfortu życia naszych mieszkańców – tych,
którym nie wiedzie się najlepiej, i którzy
naszej pomocy potrzebują – dodaje włodarz Wardziński.
Pomoc oferowana mieszkańcom Gminy
Choroszcz jest świadczona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, dotowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.

Nowy sprzęt trafił do
choroszczańskich strażaków
Rok 2020, choć trudny, bo „covidowy”, był szczodry, jeśli chodzi o doposażenie
choroszczańskich OSP, zwłaszcza należących do Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaśniczego. Do jednostki w Klepaczach trafił nowoczesny samochód, OSP Złotoria,
Choroszcz i Barszczewo również zostały doposażone w nowe elementy osobiste
ochrony przeciwpożarowej.

Tekst i Fot.: UM
Właśnie do tej ostatniej formacji pod koniec roku trafił sprzęt o łącznej wartości
blisko 30 tys. zł.: siedem kompletów ubrań
strażackich, dwa przenośne radiotelefony
oraz cztery hełmy. Symboliczne przekazanie ekwipunku odbyło się z udziałem
Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, Prezesa OSP Choroszcz – Krzysztofa Kraśnickiego oraz Wiceprezesa
i komendanta OSP Choroszcz – Tadeusza
Lewkowicza.
Ostatnia w 2020 r. transza sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jaka trafiła do OSP
Choroszcz, wyniosła dokładnie 29 840 zł.
Fundusze te Gmina Choroszcz pozyskała
z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
pośrednictwem Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku: 23 072 zł trafiło
do OSP Choroszcz w ramach zadania pn.
„Profesjonalny, nowoczesny, spełniający
obowiązujące wymogi bezpieczeństwa
– sprzęt łączności oraz środki ochrony
osobistej strażaków-ratowników niezbędnym warunkiem sprawnego i skutecznego działania jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Choroszczy na rzecz ochrony
bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska, dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych”. Dotacja Gminy Choroszcz wyniosła 6 000 zł, a środki własne OSP Choroszcz – 768 zł.
Cieszę się, że co roku udaje nam się wspierać nasze OSP w zakresie potrzebnego im

Zarząd Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej w Choroszczy
sprzętu – mówi Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński. Widzimy bowiem
jak z roku na rok i zadania, ale też i rola
OSP zwiększają się – dodaje. Dlatego
rokrocznie wspieramy strażaków z budżetu
gminy, ale także pozyskujemy dotacje
i wsparcie zewnętrzne wszędzie tam, gdzie
jest to możliwe. W 2020 roku – trudnym,
bo „covidowym”, dlatego niepewnym
i nieprzewidywalnym, także dużo się udało.
I to naprawdę cieszy. Naszym druhom życzę
komfortowego i bezpiecznego korzystania
z otrzymanego sprzętu – konkluduje włodarz
gminy Choroszcz.

serdecznie dziękuje
Panu Januszowi Buniak
i Firmie Buniak Druk
za nieodpłatne wydrukowanie
wizytówek z okolicznościową
modlitwą
z okazji Dnia Kapłanów
przypadającego
w Wielki Czwartek.
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Złote Pary w Gminie Choroszcz
przyjmujemy z honorami
Złote Gody to wspaniały Jubileusz. W polskiej tradycji celebrujemy je szczególnie uroczyście. Złote Gody to nie tylko wyjątkowe wydarzenie rodzinne,
ale święto otoczone godną oprawą państwową: Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP specjalne medale i powinszowania. Również Gmina Choroszcz
obchodom Złotych Godów nadaje szczególne znaczenie: zwykle podczas uroczystych spotkań z Burmistrzem Choroszczy, Jubilaci otrzymują odznaczenia
państwowe i gratyfikacje przygotowane przez samorząd. Niestety, pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia spowodowały, że Jubileusz Złotych
Godów w Gminie Choroszcz w 2021 roku przebiega inaczej niż zwykle. Uroczysty moment uhonorowania Złotych Par ma charakter zdecydowanie
bardziej spersonalizowany
Tekst i Fot.: UM
Przypomnijmy, Gmina Choroszcz, mając
na uwadze obecną sytuację epidemiczną,
obowiązujące obostrzenia sanitarne, ale
przede wszystkim kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo
Mieszkańców, nie chcąc powodować niepotrzebnego ryzyka zachorowania, zaproponowała Jubilatom, może niecodzienne,
ale dostosowane do obecnych warunków
społeczno-zdrowotnych,
rozwiązanie:
poprosiła Pary obchodzące Złote Gody
w latach 2018, 2019 i 2020 o zdecydowanie,
czy wolą, aby Jubileuszowy Medal, a także
Powinszowania otrzymać: drogą pocztową, czy być gośćmi Burmistrza Choroszczy
i odebrać odznaczenia w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Choroszczy, czy też Jubilaci
woleliby, aby przedstawiciele magistratu
odwiedzili ich osobiście i wręczyli przygotowane ordery.
Złote Pary z Gminy Choroszcz już
odwiedziły magistrat i Burmistrza
Choroszczy, z którego rąk otrzymały przygotowane gratyfikacje: medale
i legitymacje przesłane przez Prezydenta
RP oraz powinszowania od samorządu
wyrażone w postaci eleganckiego listu
gratulacyjnego i ozdobnego pamiątkowego grawertonu. Chwila wręczenia odznaczeń, choć skromniejsza niż tradycyjnie,
była naprawdę uroczysta. Złote Pary nie
kryły zadowolenia z tej podniosłej chwili.
Od początku, kiedy zaczęliśmy organizować
Jubileusz Złotych Godów w naszej Gminie
wykluczałem sytuację, że z uroczystości
tych moglibyśmy zrezygnować – mówi
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Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.
Tym bardziej, że jako samorząd jesteśmy
do tego wydarzenia przygotowani. Poza
pandemią, w tzw. normalnych warunkach
cieszylibyśmy się móc gościć Szanownych
Jubilatów podczas tradycyjnego uroczystego
spotkania, ale obecna sytuacja kazała nam
zrewidować nasze dotychczasowe praktyki
– dodaje. Już po pierwszych wizytach Złotych Par widzę, że mimo dolegliwej sytuacji,
Jubilaci z Gminy Choroszcz przyjmują nasze zaproszenia i pamiątkę tego ważnego
dnia chcą spędzić wspólnie z nami – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.
Do chwili obecnej magistrat w Choroszczy odwiedziły Złote Pary Dostojnych
Jubilatów, Szanowni Państwo: Janina
i Piotr Ostrowscy, Wiesława i Edward
Wacław Rzędzianowie oraz Barbara
i Wacław Wiśniewscy, Bogusława i Jan
Wardzińscy, Elżbieta i Krzysztof Błażkowscy, Janina i Józef Cymbalisty, Genowefa i Edward Antoni Trypuzowie,
Nadzieja i Grzegorz Laszewscy, Stanisława i Władysław Kosakowscy zaś do
kilkudziesięciu rodzin pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego
w Choroszczy rozwieźli gratyfikacje osobiście. Łącznie w tym roku w Gminie
Choroszcz na Jubileusz Złotych godów
czeka 65 par.
Odznaczonym Złotym Parom serdecznie
gratulujemy przeżycia wspaniałej, wspólnej drogi życia, kierujemy w ich stronę
słowa podziwu za ofiarną miłość i życzymy, by kolejne wspólne lata upłynęły
w szczęściu, zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
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158. rocznica wybuchu Powstania
Styczniowego w Choroszczy

1 marca br. uczciliśmy pamięć
Żołnierzy Niezłomnych

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
w Choroszczy, ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia
sanitarne, nie mogła być zorganizowana tak gremialnie, jak co roku.

Pierwszy dzień marca każdego roku od 20 już lat jest poświęcony
wspomnieniu Żołnierzy, których walka o suwerenność Polski nie
ustała wraz z końcem II wojny światowej. Ich starania o Niepodległą
trwały daleko dłużej – całe kolejne dziesięciolecia.

Tekst: UM Fot.: UM

Tekst: UM Fot.: UM
W choroszczańskim kościele pw. św.
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika od 1994 roku umieszczona
jest tablica poświęcona siedmiu żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poległym i zamordowanym
w latach 1945-1947: Marianowi Szafrańskiemu, Stanisławowi Raczkowskiemu, Wacławowi Racinowi, Karolowi Borkowskiemu, Karolowi Konpko,
Edwardowi Chaniewskiemu i Stanisławowi Łotowskiemu.

Niemniej jednak 22 stycznia 2021 r.
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz z m. in. przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz Koła Emerytów i Rencistów
nr 15 w Choroszczy oddali hołd Powstańcom odwiedzając miejsca poświęcone ich pamięci: Pomnik Obrońców Ojczyzny na Rynku 11 Listopada
w Choroszczy, mogiłę Powstańczą
przy ul. Zastawie, a także choroszczańskie Miejsce Straceń – „Szubienicę”, na której wybrzmiało tradycyjne
uderzenie Dzwonu Pamięci.

Na cmentarzu w Izbiszczach groby
Niezłomnych Choroszczan, m.in.: Czesława Sucharskiego, Józefa Świrniaka,
Kazimierza Kłoskowskiego, Szczepana
Trypuza, Józefa Sokoła, Antoniego Bołtruczyka i innych odwiedzili Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński, Grzegorz Krysiewicz – Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała wraz
z członkami stowarzyszenia, druhowie
z OSP Izbiszcze, a także mieszkańcy
Gminy Choroszcz.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Cześć Pamięci Bohaterów!

102. rocznica Wyzwolenia Choroszczy
– uczciliśmy pamięć Bohaterów
Ze względu na trwającą pandemię i zakaz zgromadzeń, 19 lutego 2021 roku Gmina Choroszcz 102. rocznicę
wyzwolenia Choroszczy obchodziła skromniej niż zwykle, ale z właściwą czcią i honorami. Delegacje władz Gminy,
a także przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, w miejscach lokalnej pamięci złożyły hołd Bohaterom
walczącym o wolność miasta i gminy.
Tekst i Fot.: UM
Mimo, iż gremialnych obchodów 102.
rocznicy Wyzwolenia Choroszczy nie
można było zorganizować, Pomnik poświęcony
Choroszczanom
poległym
w walce o wolność Ojczyzny na Rynku 11 Listopada był gotowy na przyjęcie
gości. W ciągu dnia miejsce to, oddając hołd Poległym Bohaterom oddawali
przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji: Burmistrz Choroszczy Robert
Wardziński, prezes choroszczańskiego
ZECWiK Mariusz Wróbel, pracownicy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy wraz ze Stowarzyszeniem „Chcę Żyć”, a także Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy wraz z Dyrektorem
M-GCKiS Przemysławem Waczyńskim.
Panująca od roku pandemia, niestety, nie pozwala o sobie zapomnieć – mówi Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński. Dlatego
kolejne święto Choroszczy obchodzimy
w sposób, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale do którego – poprzez panujące
warunki – jesteśmy zobligowani. Niemniej
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jednak, choć w takiej formie, składamy hołd
pamięci Bohaterom, którzy przed laty ofiarnie wywalczyli nam wolność. Ta pamięć – to
nasze współczesne zadanie – dodaje. Mam
nadzieję, że przy naszych wspólnych wysił-

kach, a przede wszystkim – odpowiedzialności, uda nam się pokonać tę dzisiejszą
przeszkodę, która tak wyraźnie wpływa na
naszą codzienność i rewiduje tradycyjne formy kultywowania pamięci – konkluduje.
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Łączy to, co niemożliwe: Choroszcz z Harvardem – Dominika Jacejko
Już jest na „Drodze na Harvard”, a od czerwca br. będzie pracować w GovTech – centrum innowacji przy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Dostała się tam sama. Jako najmłodsza. Przebojem? Bynajmniej. Ciężką pracą. Ale to nie znaczy, że czasem nie buja
w chmurach. I to dosłownie. Jak łączy to, co pozornie niemożliwe, i jak próbuje nie zwariować w tych niełatwychczasach, opowiada
w wywiadzie poniżej.

Tekst: UM Fot.: z archiwum Dominiki Jacejko
Skąd pomysł, by wejść na „Drogę na
Harvard”, a także starać się o staż
w kancelarii Premiera RP?
Żeby odpowiedzieć, muszę cofnąć się do
czasów gimnazjum (obecnej szkoły podstawowej) w Choroszczy. To właśnie wtedy, zupełnie przypadkiem, usłyszałam o konferencji pt.: „Szkoła Przyszłości”, która odbywała
się w Sejmie RP. Od tamtego czasu zaczęłam
szerzej interesować się działalnością pozaszkolną, stąd wybór „Drogi na Harvard” – konkursu, który odegrał ogromną rolę w moim
życiu. Mogę nawet stwierdzić, że wywrócił je
„do góry nogami”. Dzięki zwycięstwu w nim
nabrałam pewności siebie i postanowiłam
spróbować swoich sił w kolejnym – pn. „Liderzy Innowacji”, który, jak się później okazało, był nie tylko niezwykle wymagający, ale
również rozwijający.
Jak przygotować się do takich zmagań?
Skąd czerpać pomysły? Na co postawić?
Szczerze mówiąc, na to pytanie nie można
odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ każdy konkurs jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Jednak wszystkie programy, konkursy i stypendia wymagają przede
wszystkim: bardzo dobrej znajomości języka
angielskiego i całkowitego zaangażowania
w procesy rekrutacyjne, które czasem potrafią zająć nawet miesiące!
… czyli…?
W moim przypadku, samo zgłoszenie się do
konkursu, było spontaniczne. Przygotowania
do pierwszego etapu trwały dwa dni: jeden
– na nagranie filmu, drugi – na uzupełnienie pozostałych zadań. Natomiast przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych trwały
już dłużej: musiałam dokładnie zaplanować
i ułożyć sobie to, co chciałam powiedzieć,
a także przygotować się mentalnie na rozmowę.
Najważniejszym aspektem w tym procesie
jest dobre poznanie siebie: swoich atutów,
zalet, mocnych stron. W moim przypadku
są to otwartość i komunikatywność, które pozwoliły mi nawiązać swobodny kontakt z komisją. Warto też znać swoje wady
i słabości, bo to one najczęściej mają kluczowe znaczenie w eliminacji uczestników.
Mimo tego, że nie łatwa, praca włożona
w przygotowanie się do konkursów, była
niezwykle ciekawa. Każde takie doświadczenie uczy zupełnie nowych i przydatnych
umiejętności.
Jak wygląda proces rekrutacji do programów?
Proces rekrutacyjny „Drogi na Harvard”
jest podobny do samej aplikacji na studia
w Stanach Zjednoczonych: uczestnicy muszą
przedstawić nie tylko swoje osiągnięcia szkolne i naukowe, opowiedzieć o swoich pasjach
i zainteresowaniach, ale także wykonać dwa
zadania konkursowe: napisać esej lub stworzyć film na zadany temat. A to wszystko
tylko w pierwszym etapie :) Dodam jeszcze,
że przedział wiekowy konkursu obejmuje
klasę 7 szkoły podstawowej, aż po osoby do
35. roku życia, więc konkurencja jest spora.
Spośród ponad 1000 zgłoszeń, tylko 30 finalistów ma okazję odbyć niezapomnianą rozmowę kwalifikacyjną z komisją składającą się
z członków Harvard Club of Poland. Nie
ukrywam, była ona niezapomnianym przeżyciem.

angielskiego uczyłam się przede wszystkim
na lekcjach, nigdy nie miałam dodatkowych
zajęć pozaszkolnych. Aczkolwiek dużą rolę
w tym procesie odegrały seriale i muzyka.
Słuchając ich – chłonęłam również język.
Myślę, że duże znaczenie ma również fakt, że
praktycznie cały czas współpracuję z osobami z całej Europy i to właśnie angielski jest językiem, w którym się komunikujemy. Udzielam również korepetycji, przede wszystkim
językowych, aby pomóc uczniom i podzielić
się z nimi zdobytą przeze mnie wiedzą.

Dlaczego?

A co jest Pani „bazą”, podstawą, która pozwala Pani myśleć dalej niż przeciętnie, nieszablonowo?

Obie rozmowy z komisjami: zarówno
w „Drodze na Harvard”, jak i w „Liderach innowacji” były ciekawym przeżyciem z kilku
powodów: przede wszystkim, były okazją do
rozmowy z niezwykłymi ludźmi – Polakami,
którym udało się „podbić świat”. To zaszczyt,
w wieku 17 lat, móc rozmawiać, a później
także współpracować z takimi osobami. Każda z rozmów, mimo, że inna, skłoniła mnie
do zastanowienia się nie tylko na swoją ścieżką kariery, ale także nad wieloma osobistymi
aspektami.

Sądzę, że każdy z nas ma w sobie ukryte pokłady kreatywności i wyobraźni, a ich użycie zależy od naszych pasji. Wystarczy tylko
(choć może aż?) znaleźć to, co nas interesuje,
sprawia nam radość i napędza do działania.
W moim przypadku jest to chęć posiadania
realnego wpływu na kształtującą się przyszłość, bo to właśnie my, młodzi, będziemy za
nią odpowiedzialni. Praca przy wielu rozwijających projektach jest też okazją do poznania
naprawdę niesamowitych osób, więc łatwo
mogę powiązać „przyjemne z pożytecznym”.

A co musieli zrobić przyszli „Liderzy innowacji”?

A co z momentami zwątpienia?

Konkurs ten opierał się na stworzeniu lub
rozwinięciu pomysłów na wprowadzenie
innowacji w różnych sektorach naszego
państwa. Myślę, że był to jeden z najbardziej
pracochłonnych projektów, jakich miałam
okazję się podjąć. Jestem uczennicą liceum,
więc konkurowanie m.in ze studentami, którzy posiadają wykształcenie np. ekonomiczne stanowiło nie lada wyzwanie – musiałam
włożyć w swoją aplikację podwójną ilość pracy: nie tylko przygotować projekt, ale także
zgłębić potrzebną do jego realizacji wiedzę.

Proszę mnie raczej zapytać czy pojawiły się
momenty bez zwątpienia. Nic nie przychodzi lekko – każde osiągnięcie jest okupione
ogromną ilością nie tylko pracy, ale także
skrajnych emocji (sama jestem zaskoczona
jak o tym opowiadam). W przypadku realizacji tak wielu projektów czy konkursów, stres,
zwątpienie i ja zostaliśmy przyjaciółmi ;) Jest
to jednak coś, z czym liczy się każdy z nas,
podejmując jakiekolwiek inicjatywy czy działania. W takich momentach doceniam szczególnie bliskie mi osoby – nie tylko rodzinę,
ale także przyjaciół czy znajomych, którzy
razem ze mną przeżywają moje zmagania.
Razem jest zdecydowanie łatwiej i raźniej ;)
W tym miejscu chcę szczególnie podziękować
Mamie i Tacie – bez nich nie byłabym w stanie osiągnąć tak wiele, a ich rady i wsparcie są
bezcenne. Dodam też, że niezwykle miłe jest,
gdy nauczyciele z poprzednich szkół stale mi
kibicują i wspierają, poczucie docenienia jest
wtedy nie do opisania

Czy oznacza to, że już niedługo polska
oświata zostanie usprawniona przez
choroszczankę?
Tak, od czerwca br. zaczynam staż w GovTech – centrum innowacji przy Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, ale co do zadania
konkursowego ze stażu, niestety, jeszcze nie
mogę podzielić się szczegółowymi informacjami na ten temat. Jeśli mój projekt uda się
zrealizować, będzie można oficjalnie o tym
usłyszeć jesienią 2021 roku.
Mówi Pani, że język angielski w takich
stażach to podstawa i absolutnie kluczowa
umiejętność…
Tak, bez tego w dzisiejszych czasach „ani
rusz”, dlatego warto zwracać uwagę i przykładać się do języków obcych. To one tak naprawdę otwierają nam drogi do zdobywania
świata.
Jak się więc go uczyć, skąd: z piosenek,
z filmów? Czy lekcje lub zajęcia wystarczą?
Ja mam to szczęście, że nauka języków nie
sprawia mi problemów, bo po prostu to lubię :) Moja przygoda z angielskim zaczęła
się już w przedszkolu – myślę, że tak, jak
u większości czytelników. Potem były lekcje
w gimnazjum i tu bardzo dużo zawdzięczam
moim nauczycielom, bo właśnie na ten okres
przypadł czas mojego najbardziej intensywnego rozwoju w tym kierunku. Języka

Co – na tym etapie – podjęte starania
i osiągnięte sukcesy Pani dały?
Przede wszystkim, wyjątkowe, niezapomniane przeżycia. Podejrzewam, że gdyby nie
pandemia, niektóre z nich byłby jeszcze ciekawsze – w końcu komputer nie zastąpi nam
rozmowy z drugą osobą. Ale staram się doceniać każdą szansę, dlatego nawet „zdalne wygrane” bardzo cieszą. Dzięki podjętym przeze
mnie działaniom, mogę nie tylko rozwinąć
siebie, ale także mieć realny wpływ na przyszłość. Nie mogę doczekać się mojej pracy
w GovTech przy KPRM – już od czerwca
będę mogła reprezentować nie tylko naszą
społeczność, ale także młodych i wdrażać
swoje projekty w życie.
Pani Dominiko, nie oszukujmy się: gdzie
Choroszcz, a gdzie Harvard? Sceptycy powiedzieliby, że to, co je łączy to tylko głoska
„cha” – bo wszystko inne: dzieli. Czy młodzi
ludzie z małych miasteczek mają szansę starać się o udział w takich przedsięwzięciach?

Ależ tak. Zresztą, mówię o tym za każdym
razem w trakcie rozmów kwalifikacyjnych:
żyjemy w XXI wieku, w czasach, w których
pochodzenie, miejsce zamieszkania, płeć czy
wygląd nie powinny determinować naszych
sukcesów. Zawdzięczamy je ciężkiej, mozolnej pracy; tak jak często powtarza mi mama:
„Bez pracy, nie ma kołaczy”. Dokładnie wiemy
jednak jak wyglądają realia: osobom z mniejszych miasteczek jest trudniej, choćby np.
dostać się na daną konferencję, bo wymaga
to długich podróży :) O takich różnicach mogłabym mówić w nieskończoność, ale lepiej
jest przekuć je w coś pozytywnego. Na przykład w to, że dziś w mediach mogę mówić
o swoich osiągnięciach i planach – za tę szansę również dziękuję
Czy ma Pani jeszcze czas na inne
zainteresowania? Jak Pani spędza wolny czas?
Hm, to bardzo trudne pytanie ;) Interesuję
się fizyką i historią – to nietypowe połączenie,
ale oryginalność jest przecież w cenie ;) Uczę
się na profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, więc zainteresowania fizyczne
rozwijam w szkole, a także na lotnisku, ponieważ również szybowce i szeroko pojęta awiacja często zajmują mi głowę. Miałam okazję
podjąć się pilotażu szybowców; dla poszukiwaczy adrenaliny i wrażeń – serdecznie polecam. Zainteresowanie historią zawdzięczam
lekcjom w gimnazjum, to wtedy właśnie
odkryłam swoją pasję. Poza tym, oglądam
ogromnie dużo seriali i filmów – boję się, że
niedługo skończą mi się propozycje ;) Oprócz
tego, gram na fortepianie, uczę się hiszpańskiego, spędzam czas ze znajomymi i próbuję
nie zwariować w tych nietypowych czasach :)
Kiedyś, w TV był emitowany program pt.:
„Jeśli nie Oxford, to co?”. Parafrazując ten
tytuł, chcę Panią zapytać: „Jeśli nie Harvard,
to co?”, jeśli nie kancelaria Premiera RP –
to co? Jak Pani widzi swoją przyszłość?
Wbrew pozorom, to bardzo trudne pytanie
:) Z pewnością nie zamykam się na jedną
opcję. Szansa „na Harvard” to jak wygranie
szóstki w Lotto, ale w końcu: „Kto decyduje,
co jest niemożliwe?” :) Natomiast staż w tak
ważnym miejscu w Polsce jak KPRM będzie
okazją do zdobycia ogromnej ilości doświadczenia – być może otworzy mnie na kolejne
opcje. Jedno wiem na pewno: chcę wykorzystać swoją młodość w różnych miejscach i nie
ograniczać się do studiów w Polsce. Chciałabym mieć realny wpływ na poprawę edukacji
w naszym kraju. Kto wie, może stanie się to
już w tym roku? :)
Jaką radę – ze swojej perspektywy –
mogłaby Pani dać innym kolegom?
Próbujcie. Nasze województwo cały czas się
rozwija, a wraz z tym pojawiają się nowe programy i projekty. W trakcie pandemii większość konkursów odbywa się zdalnie, więc
jedyne, co może Was ograniczać, to Wasza
głowa :) Szanse na rozwój są wszędzie, nawet
Facebook podpowie Wam w czym możecie
wziąć udział. Jeśli jesteście zainteresowani
działalnością pozaszkolną, a nie wiecie od
czego zacząć, możecie skontaktować się ze
mną, a z pewnością znajdziemy coś idealnego dla Was. Myślę, że motywacja musi przyjść
sama. W każdym z nas drzemie potencjał,
ważne jest, aby skupić się na tym, co lubimy,
a wtedy nasza praca będzie po prostu przyjemnością :)
Dziękuję za rozmowę. I życzymy nowych
inspiracji do marzeń oraz sił do ich realizowania.
Dziękuję. I bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie! :)

9

Gazeta w Choroszczy nr 189
Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczyna się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace
organizacyjne i przygotowawcze do tego procesu. To niezwykle ważne badanie statystyczne, obejmujące wszystkich
mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.
Tekst: Na podst. mat. org./UM Fot.: UM

Obowiązkiem spisowym są objęte:
•

•

osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną,
w ramach Narodowego Spisu Ludności
i Mieszkań 2021 nie będzie przeprowadzony odrębny spis osób bezdomnych.

Część formularza spisowego będzie zawierała pytania z zakresu stanu i charakterystyki
zasobów mieszkaniowych. Będziemy pytani
m.in. o rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,
stan zamieszkania, własność mieszkania,
liczbę osób w mieszkaniu, powierzchnię
użytkową; liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne,
rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania
oraz tytuł prawny zamieszkiwania. W przypadku budynków, pytania będą dotyczyły
rodzaju budynku, w którym znajduje się
mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia w urządzenia techniczne, własności,

spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc
w dopełnieniu obowiązku spisowego.
WAŻNE: realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Infolinia spisowa
Już od 15 marca pod numerem telefonu:
22 279 99 99 ruszyła infolinia spisowa. Do
końca marca będzie można uzyskać informacje o NSP 2021, natomiast od 1 kwietnia br., w ramach infolinii będzie można

W spisie będziemy pytani m.in. o:

•

•
•

cechy demograficzne: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj
urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;
aktywność ekonomiczną: bieżący status aktywności zawodowej (pracujący,
bezrobotny, bierny zawodowo), lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności
zakładu pracy, wykonywany zawód,
status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania, rodzaj
pobieranych świadczeń;
poziom wykształcenia;
niepełnosprawność: samoocenę niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu
codziennych czynności;

•

migracje wewnętrzne i zagraniczne;

•

przynależność etniczno-kulturową: narodowość, język, którym posługują się
członkowie gospodarstwa domowego
w kontaktach domowych, wyznanie;

•

gospodarstwa domowe i rodziny:
stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł
prawny do zajmowanego mieszkania.

liczby mieszkań oraz roku wybudowania
budynku.

Metody spisu
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, osoba
fizyczna objęta spisem powszechnym jest
obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego.
Zalogowanie się do formularza spisowego
odbywa się za pomocą węzła krajowego (tj.
profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie numeru
PESEL oraz nazwiska rodowego matki.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem
spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego), rachmistrze

Nie raz chwaliliśmy choroszczańskich gospodarzy, którzy świetnie zaakcentowali swój
udział w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku. Dzięki temu Gmina Choroszcz
zajęła wysokie 5. miejsce wśród 118 podlaskich samorządów, w których najwięcej
gospodarzy spisało się samodzielnie za pośrednictwem internetu. W podziękowaniu
za to zaangażowanie, 9 marca br. wśród zgłoszonych użytkowników gospodarstw
rolnych, rozlosowano atrakcyjne nagrody w postaci czterech tabletów.
Tekst: UM
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Stanowisko jest udostępniane respondentom bezpłatnie. Jest czynne w godzinach
pracy Urzędu, czyli od pon. do pt. w godz.
7.30-15.30.
Ze względu na panującą pandemię COVID-19, prosimy osoby, które chcą skorzystać ze stanowiska spisowego w UM
w Choroszczy, aby umawiały się na wizytę telefonicznie: pod nr. tel. 85 713 22 21
oraz 22 lub e-mailowo: nsp@choroszcz.pl.

Bezpieczeństwo danych

WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK
W FORMIE SAMOSPISU
INTERNETOWEGO!

Tablety za udział w samospisie – rozlosowane!

Przypomnijmy, w losowaniu mogli wziąć
udział ci użytkownicy gospodarstw rolnych z gminy Choroszcz, którzy brali udział
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 i dokonali samospisu poprzez internet. Żeby wziąć
udział w losowaniu, należało dostarczyć do

W Gminie Choroszcz można nieodpłatnie skorzystać ze stanowiska komputerowego do samospisu internetowego,
utworzonego specjalnie do tego celu
w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przy
ul. Dominikańskiej 2.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne
i podlegają szczególnej ochronie (na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie
danych osobowych). Dane osobowe – od
momentu ich zebrania – stają się danymi
statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Czego dotyczą pytania w NSP2021?

•

można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie GUS.

magistratu w Choroszczy (wysłać pocztą
tradycyjną lub elektroniczną albo dostarczyć osobiście) wypełniony Formularz zgłoszenia – zgody na udział w losowaniu. Do
udziału w losowaniu, które odbyło się we
wtorek 9 marca, stanęło ostatecznie 13 wnio-

skorzystać z pomocy w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, spisać się
przez telefon metodą „Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich
tożsamość.

Pomoc w wypełnieniu
obowiązku spisowego
W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu
nie ma możliwości dokonania samospisu
(np. z powodu braku dostępu do Internetu), w urzędach statystycznych oraz
urzędach miejskich i gminnych, zostaną
udostępnione pomieszczenia oraz sprzęt
do realizacji samospisu. Będzie też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku
spisowego. Lista miejsc, w których będzie
skujących. Spośród nich, tablety trafiły do
4 gospodarstw. Jeden z gospodarzy – Pan Andrzej Lewonowski osobiście odebrał nagrodę
z rąk Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego.
Cieszę się, że nagrody, które zostały zdobyte
przez naszych choroszczańskich gospodarzy,
w jakiejś części mogły jakby „z powrotem” do
nich trafić – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Z oczywistych względów nie
mogliśmy nagrodzić wszystkich, ale przynajmniej w takiej formie mogliśmy podziękować za
ich samodzielny udział w spisie – dodaje. Forma samospisu była szczególnie preferowana, bo
na Powszechny Spis Rolny w 2020 roku nałożyła się pandemia koronawirusa, co nie sprzyjało
tradycyjnym działaniom spisowym. Niemniej

Zachęcamy do udziału w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021 w drodze samospisu internetowego.
Jest to najwygodniejsza forma przekazania danych. Możemy z niej skorzystać
w dowolnym miejscu i czasie, a dodatkowo będziemy mieli możliwość wzięcia
udziału i wygrania atrakcyjnych nagród
w planowanej Loterii NSP.
Wyniki spisu są bardzo ważne, gdyż umożliwiają analizę i ocenę zmian demograficznych i społecznych odbywających się
w całym naszym społeczeństwie. Na ich
podstawie możliwe będzie podejmowanie
kluczowych decyzji gospodarczych i społecznych na kolejne lata. To na naszych
danych, które udostępnimy opierają się
plany rozwojowe naszych małych ojczyzn.
Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek.
Zadbajmy o naszą przyszłość.
Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy
i #LiczymySięDlaPolski!
jednak gospodarze z Gminy Choroszcz nie zawiedli: zaangażowali się i ich wysiłek zaowocował świetnym wynikiem. W tym miejscu
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy wszystkich do udziału w Narodowym
Spisie Ludności i Mieszkań 2021, który właśnie
przed nami – podsumowuje Burmistrz Wardziński.
Łącznie do Powszechnego Spisu Rolnego
2020 z Gminy Choroszcz przystąpiło 929
respondentów.
Gmina Choroszcz wylosowane tablety pozyskała zajmując 5. miejsce w województwie podlaskim w „Konkursie Prezesa GUS
na gminę o najwyższym odsetku spisanych
gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.
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Nowa inwestycja mieszkaniowa w Choroszczy
Gmina Choroszcz 3 marca br. gościła przedstawicieli Spółki Polskich Domów Drewnianych oraz generalnego
wykonawcy nowej inwestycji mieszkaniowej powstającej w Choroszczy – firmy Unihouse SA.
Andrzej Schleser – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Polskich Domów Drewnianych, Marcin Gołębiewski
– Prezes Unihouse wraz z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim symbolicznie wbili szpadle w miejscu
mini-osiedla powstającego przy ul. Rybackiej. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2021 roku.
W Choroszczy przy ul. Rybackiej powstaje 10 budynków jednorodzinnych, wolnostojących, dwulokalowych oraz
jeden budynek usługowy.
Tekst i Graf.: UM
Docelowo w Choroszczy powstanie innowacyjne proekologiczne mini-osiedle, realizowane w oparciu
o w pełni naturalny materiał – jakim jest
drewno oraz wykorzystanie nowoczesnej
technologii prefabrykowanego szkieletu
drewnianego, co gwarantuje m.in. ograniczenie śladu węglowego (zmniejszenie
emisji CO2), zapewni przyjazny mikroklimat, dobrą akustykę i energooszczędność budynków oraz zapewni szybkość
realizacji. Nowe domy będą więc zarówno
przyjazne dla środowiska, jak i zdrowe dla
mieszkańców.
Domy w Choroszczy powstają w standardzie energetycznym obowiązującym
w Polsce od stycznia 2021 roku. Tego typu
budownictwo sprawdza się w krajach skandynawskich, być może także zadomowi
się u nas. Parametry użytych technologii

gwarantują, że budynki będą m.in. dobrze izolowane termicznie, bez mostków
termicznych oraz zoptymalizowane pod
kątem energochłonności. Dodatkowo
budynki zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, co
wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania i pozytywnie oddziałuje na zdrowie
(umożliwia regulację poziomu wilgotności powietrza), redukuje również kurz
i pył dostający się do domu. Dodatkowo, na
dachu będzie można zainstalować panele
fotowoltaiczne o mocy 5 kW. Inwestycja to
także uporządkowanie okolicznego obszaru: znajdą się tu zbiorniki na wodę opadową
oraz rodzime nasadzenia.

mistrz Choroszczy Robert Wardziński.
I już w kolejnym roku powitamy w Gminie
Choroszcz nowych mieszkańców.
Inwestycja w Choroszczy jest jedną
z dwóch pilotażowych w skali kraju (po-

Mieszkania w tego typu osiedlach są przygotowywane Spółkę Polskie Domy Drewniane SA (PDD) pod wynajem oraz wynajem z opcją dojścia do własności, a także
na sprzedaż na rynku komercyjnym oraz
w systemie preferencyjnym, według zasad
rządowego programu Mieszkanie+.
Spółka Polskie Domy Drewniane została powołana przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. PDD
rozpoczęła działalność w 2019 roku.

Cieszę się, że w Choroszczy powstają
innowacyjne proekologiczne przedsięwzięcia, realizowane na rzecz obywateli
i wspierane przez państwo – mówi Bur-

Mostek w Krupnikach – zamknięty dla samochodów
Informujemy, że od piątku 26 marca 2021 roku jest zamknięty dla ruchu samochodowego mostek
w ciągu ulicy Kasztanowej w Krupnikach. Zakaz dotyczy jedynie pojazdów – rowerzyści i piesi nadal mogą
z mostku korzystać.
Tekst i Fot.: UM
Mostek w Krupnikach stanowi wygodne połączenie komunikacyjne pomiędzy Sienkiewiczami a Krupnikami, jak
również dogodny skrót do miasta Choroszcz. Niestety, ze względu na notorycz-

dobne osiedle powstaje też w Łodzi); docelowo w Polsce w ciągu pięciu lat zostaną
zrealizowane cztery tego typu inwestycje,
a do użytku obywateli zostanie oddanych
łącznie ok. 250 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

ne łamanie przepisów przez niektórych
użytkowników ruchu drogowego, którzy
nie przestrzegali istniejącego oznakowania (znak B-18 – 3 t) i wjeżdżali na mostek
pojazdami przekraczającymi masę 3 ton,

degradacja wysłużonej drewnianej konstrukcji została skutecznie przyspieszona.
Nadmiernie i niewłaściwie eksploatowany mostek w Krupnikach nie wytrzymał
zadawanego mu udźwigu, wielokrotnie

przekraczającego dopuszczalną nośność.
Aby nie powodować bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników dróg, mostek w Krupnikach
– dla ruchu samochodowego – musi zostać definitywnie zamknięty. Przy czym
ruch rowerowy oraz pieszy dalej może
odbywać się w tym miejscu.
Prosimy o baczne zwracanie uwagi i dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu na mostku w ul. Kasztanowej
w Krupnikach.
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Graj w Zielone

Uczniowie z kl. 5-6 Szkoły Podstawowej w Choroszczy brali udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
,,Graj w Zielone”. Pomysłodawczyniami projektu była grupa uczennic z drugiej klasy renomowanego XXVII
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie , dla których bycie ekologicznym to styl życia,
a nie chwilowa moda.
Tekst: Barbara Joka Fot.: uczniowie SP

Celem projektu była nauka ekologicznego
stylu życia w szkole, we własnym domu,
w środowisku; zdobycie i poszerzenie
wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej;
podejmowanie różnych działań na rzecz
ochrony środowiska we własnym otoczeniu, a także wykazaniem się kreatywnością, pomysłowością oraz sprawnością
manualną. Młodsi uczniowie poszerzali
również kompetencje informatyczne, ponieważ podczas zdalnej realizacji zadań
korzystali z Internetu, aplikacji ,,Smog
Alert” oraz wypełniali Formularze Google.
Na początku projektu uczestnicy otrzymali bezpłatny pakiet z przedmiotami
niezbędnymi do pracy. W paczce znalazła
się metalowa słomka, nasiona roślin antysmogowych, bawełniana torba, wazelina,
mulina, szklany słoiczek i siateczkowy
materiał do uszycia worka. Te rzeczy po-

służyły do wykonania kreatywnych zadań.
Każde zagadnienie było publikowane co
trzy dni na stronie grajwzielone.edu.pl
,wraz z zadaniem praktycznym publikowana była teoria i materiały dydaktyczne
do danego tematu. Uczestnicy mieli do
wykonania 8 zadań.
Pierwszym, zaskakującym poleceniem
było wykonanie wegeburgera, czyli bezmięsnego kotleta. Filip z 6a oraz dziewczęta – Rozalia ( 6a), Hania, Zuzia i Hania
( 5 a ) świetnie poradzili sobie z tym zadaniem i wykonali przepyszne wegańskie
kotlety. Drugie zadanie: ,, Stare jak nowe”.
W czasie pracy młodzież dowiedziała
się czym jest Fast Fashion. Po angielsku
oznacza to “szybka moda”. Jest to zjawisko,
polegające na produkcji ubrań w bardzo
szybkim tempie. Nie ma śmieci, są surowce! Kreatywni uczestnicy ,,Graj w Zielone”
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wykorzystali ponownie rzeczy, dali ,,drugie życie” staremu swetrowi, t-shirtowi czy
rolkom po papierze. ,,Jadalne naczynie” to
ćwiczenie nr 3 w projekcie. Do wykonania takiego naczynia wystarczy banan,
mąka ziemniaczana, olej i ryż. Jadalne
naczynia są w 100 % biodegradowalne
(i smaczne!). Młodzież znowu poradziła
sobie świetnie. Zadanie nr 4 – domowej
roboty naturalny kosmetyk. Aby zrobić
pomadkę/błyszczyk do ust wystarczy wazelina, słoiczek, mieszadełko, łyżka stołowa i świeczka ( do podgrzania) . Żeby
taka pomadka miała smak i kolor można dodać kawałek czekolady, miód, żelek
Haribo lub gumę Mambo. I naturalny kosmetyk gotowy- bez plastiku i parabenów.
,,Perfekcyjna pani domu”- zadanie nr 5.
Młodzi ekolodzy pracowali nad przyjaznym naturze środkiem czystości. Mieszanka wody i sody oczyszczonej z do-

datkiem kilku kropli olejku lawendowego
doskonale nadaje się do wyczyszczenia
kranu, blatu kuchennego, garnków, kuchenki itp. Do sprzątania możemy używać
również octu, kwasku cytrynowego i soli
kuchennej. Zagadnienie nr 6- ,,Kolorowy
szał”. Co zamiast plastikowych reklamówek? Przecież można nosić wielorazowe
materiałowe torby na zakupy. Uczestnicy projektu sami zaprojektowali oryginalne torby techniką tie-dye używając
sznurka, torby i naturalnych barwników
– kurkumy, natki pietruszki, czerwonej
kapusty. Zadanie 7 polegało na uszyciu
woreczka na owoce. Wór pyszności to
wielorazowy woreczek, który zastępuje
plastikowe siatki. Uczniowie poznali
zasadę zero waste, czyli dosłownie:
ograniczenie śmieci do niezbędnego
minimum. Ostatnim – 8. poleceniem
jest wysianie, gdy tylko aura pozwoli,
nasion antysmogowych, które uczestnicy
otrzymali w pakiecie startowym.
Projekt zakończył się warsztatami online,
w czasie których młodzi ekolodzy grali w
Kahoot i inne ekologiczne zabawy, podczas których mogli wykazać się wiedzą
zdobyta podczas działań projektowych ,
poznać wiele ciekawostek, a także pokonać nieśmiałość i nauczyć się pracować
pod presją czasu. Dzięki temu przedsięwzięciu uczestnicy dowiedzieli się, że
każdy może być eko i nawet małe zmiany
mogą przynieść wielkie efekty.
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Pomoc kobietom uzależnionym od alkoholu
Zastanawiasz się czy dotyczy Cię problem uzależnienia od alkoholu? Widzisz lub masz siostrę, koleżankę, znajomą, znasz kogoś, kto zmaga się z tym nałogiem? Masz wątpliwości czy terapia jest dobrym rozwiązaniem? Nie
wiesz jak sobie radzić z osobą uzależnioną? Jesteś osobą doświadczającą przemocy i trudno Ci z tym żyć? Potrzebujesz wsparcia? Nie wahaj się – szukaj pomocy! Znajdziesz ją w Gminie Choroszcz.

uzależnień. Szczegółowe informacje na
temat udzielanej pomocy można uzyskasz
w M-GOPS w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, tel. 85 713 22 23.

Tekst i Graf.: COUTAK Fot.: pixaby.com
Źródła podają, że wśród populacji Polaków, ok. 1 mln to ludzie uzależnieni.
Wśród nich 20% stanowią kobiety, i to
w różnym wieku i o różnym poziomie
wykształcenia. Ostatnie kilka lat to wzrost
liczby kobiet uzależnionych w wieku emerytalnym.
Do niedawna problem alkoholowy wśród
kobiet był tematem tabu. Kobiecy alkoholizm to choroba wstydliwa. Kobiety nie
chcą się leczyć, a kiedy już trafiają do szpitala, ich stan zdrowia jest często katastrofalny. Po kilku latach intensywnego picia
(u mężczyzn po kilkunastu latach) mają
padaczkę, polineuropatię i marskość wątroby. Czasami uzależnieniu od alkoholu
towarzyszy nadużywanie leków uspokajających, zdarza się, że i narkotyków. Oczywiście, to nie koniec kłopotów. Decyzja
o podjęciu terapii jest wymuszona groźbą utraty dzieci, brakiem pracy, długami
bądź przymusem sądowym.
Równouprawnienie nie dotyczy alkoholizmu. Mężczyźni piją więcej niż kobiety, wcześniej uzależniają się od alkoholu,
cierpią na więcej problemów wynikających z nałogu i dotyka ich więcej powikłań somatycznych z powodu picia. Mężczyźni uzależnieni od alkoholu umierają
wcześniej niż kobiety, a czas przeżycia od
pierwszej hospitalizacji jest u nich zwykle
krótszy niż u kobiet. Tymczasem kobiety
próbują dorównać mężczyznom, także
w tej dziedzinie. Statystyki pokazują, że
odsetek kobiet uzależnionych od alkoholu wzrasta. Kobiety są bardziej podatne
na somatyczne następstwa picia alkoholu, częściej stwierdza się u nich choroby
somatyczne i zaburzenia psychiczne, tj.
depresje, fobie, czy uzależnienie od leków.
Alkohol je rujnuje, ponieważ nawet nie
tyle nadużywanie, ile samo picie powoduje, że powikłania zdrowotne i umieralność
z powodu alkoholu wzrastają szybciej niż
częstość występowania wśród nich alkoholizmu.

Kim są kobiety-alkoholiczki?
Stereotypowe postrzeganie kobiety-alkoholiczki rysuje obraz osoby zepsutej moralnie i zaniedbującej swoje powinności
społeczne, tymczasem nie zawsze jest to
wizerunek prawdziwy. Statystki ukazują, że:
- kobiety pijące nałogowo, będące w wieku
18-25 lat utożsamiane są z subkulturami
młodzieżowymi, z pochodzeniem z rodzin patologicznych, ale też i z tzw. dobrych domów;
- będące w wieku 26-35 lat – to zwykle osoby o nieustabilizowanej sytuacji życiowej,
samotne i usilnie poszukujące partnera,
rozwiedzione, porzucone, zdradzone;
- dotknięte przez przemoc fizyczną, seksu-

alną bądź psychiczną;
- żony i matki, które nie potrafią rozwiązać
konfliktów w małżeństwie albo są przeciążone obowiązkami;
- gospodynie domowe zmęczone monotonią życia;

1)

zaburzenia psychiczne, głównie:
depresja, fobia, somatyzacja, a także
obniżona samoocena, poczucie samotności;

2) uszkodzenia mózgu: kobiety bardziej niż mężczyźni podatne są na
alkoholowe uszkodzenia mózgu;

- kobiety ubogie, niewykształcone, o bardzo skromnych środkach do życia, mające
pijącego męża;

3)

rak piersi: gros danych wskazuje, że
picie alkoholu zwiększa ryzyko raka
piersi,

- kobiety-alkoholiczki to także osoby wykształcone, z sukcesem zawodowym;

4)

marskość wątroby: procesy biochemiczne zachodzące w organizmie
kobiety podczas picia alkoholu powodują większe ryzyko destrukcji
tkanek;

- kobiety pracujące w męskich zawodach;
- pijące razem z mężem;
- osoby publiczne: piosenkarki, aktorki.

Dlaczego piją?
Odpowiedzi jest wiele:
- by uciec od życiowych koszmarów;
- bo zrobiły karierę zawodową kosztem życia osobistego;
- nie radzą sobie ze stresem, przepracowaniem, stawianymi wymaganiami;
- sięgają po kieliszek z powodu obniżonego
nastroju, stanów lękowych;
- kobiety w wieku przekwitania, które uważają, że przeżyły życie, że wszystko jest już
poza nimi i nic ciekawego się nie zdarzy;
zapijają przemijający czas, a także rozmaite
straty, np. męża, dziecka, zdrowia, pracy;
- leczą alkoholem dolegliwości związane
z przełomem hormonalnym, bezsennością,
niepokojem, czy problemami zawodowymi.
Problemy kobiet wynikające z nadużywania alkoholu są specyficzne – to
przede wszystkim:

5) zaburzenia seksualne: zaburzenia
natury seksualnej mogą być czyn-

nikiem zwiększającym ryzyko picia,
a następnie nadużywania alkoholu,
ale też odwrotnie: picie może być
przyczyną zaburzeń seksualnych;
6) doświadczanie przemocy fizycznej:
kobiety leczące się z powodu alkoholizmu, częściej niż inne, mają za sobą
doświadczanie przemocy ze strony
partnera.
Czy kobietom-alkoholiczkom można
pomóc? Oczywiście, że tak. Na terenie
Gminy Choroszcz funkcjonują placówki, które świadczą specjalistyczną pomoc
osobom, które przeżywają trudności
związane z uzależnieniami.
Na przykład w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Uzależnień (PKU), który oferuje
pomoc mieszkańcom Gminy potrzebującym konsultacji w zakresie uzależnień.
WAŻNE: zarówno osobom uzależnionym,
a także ich rodzinom. Punkt świadczy
bezpłatne poradnictwo, a porady udzielane są przez certyfikowanych specjalistów

Również w Szpitalu w Choroszczy funkcjonuje Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu dla Kobiet
(COTUAK), tel.: 85 7191091, w.: 258,
318, 373. Jest on przygotowany dla kobiet uzależnionych od alkoholu, leków
i innych substancji psychoaktywnych.
W terapii bierze się pod uwagę problemy
leżące u podłoża uzależnienia i zaburzeń
współtowarzyszących, a także traumatyczne wydarzenia, tj. strata bliskiej osoby,
przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna. Terapeuci-specjaliści pracują z emocjami pacjentek np. w obszarze wstydu,
a w dalszym etapie – poczucia winy i złości. Praca opiera się również na wzmacnianiu kompetencji i zasobów kobiety
oraz nad gotowością do zmiany.
Przed podjęciem terapii, konieczne bywa
„odtrucie”, które odbywa się w Oddziale
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych choroszczańskiego szpitala.
Po tak rozpoczętym leczeniu, następuje
7-8 tygodni psychoterapii, prowadzonej
pod opieką specjalistów. Każda pacjentka
ma indywidualną terapeutkę. Podczas pobytu w szpitalu, zapewniony jest program
dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych pacjentek; proces przebiega
w przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa.
Oddział zapewnia również całodobową
opiekę lekarza i pielęgniarki, pełne wyżywienie w ramach NFZ. WAŻNE: do COTUAKu przyjmowane są również pacjentki nieubezpieczone (nie płacą za pobyt),
od 18. roku życia. Wystarczy skierowanie
od lekarza rodzinnego.
Kobietom trudniej jest zdefiniować swój
problem, a jeszcze trudniej jest zdecydować się na podjęcie terapii. Ma na to
wpływ silnie zaznaczone poczucie wstydu i winy, obawa przed stygmatyzacją
oraz trudności w oderwaniu się od obowiązków rodzinnych. Uzależnione kobiety dużo dłużej ukrywają swój problem
i wstydzą się prosić o pomoc. Nie ma na
co czekać, im wcześniej podejmiemy leczenie, tym łatwiej unikniemy nieodwracalnych szkód zdrowotnych, start rodzinnych i społecznych.
Kobieto, nie bój się szukać pomocy!
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Brawo dla mam – kolejna edycja
Brawo dla ma to projekt, który w bardzo szeroki sposób ma wspierać kobiety - mamy.
Ten projekt ma na celu ciągłe uświadamianie jak ważne, jak wspaniałe i jednocześnie jak trudne jest
wychowanie dziecka.
Tekst i Fot: Grzegorz Sakowicz. organizator projektu „Brawo dla Mam”
miejscu dziecko nie powinna, w miarę
oczywiście możliwości, zapominać o tym
że jest kobietą, która ma marzenia i swoje potrzeby, że ma męża, że ma rodzinę
i przyjaciół. Oczywiście zawsze pamiętając że jest dziecko, dla którego mama, tata,
rodzice są całym światem, światem który
oboje tworzą dla dziecka. Kobieta – mama
to odpowiedzialność i poświęcenie, ale to
także dalej osoba która powinna pamiętać o sobie. Projekt ma wiele celów, można o tym poczytać na stronie www.brawodlamam.com.pl. Wszystkie działania
w projekcie mają wspierać kobietę - mamę,
w czasie ciąży, po urodzeniu, w trakcie wychowania dziecka, mają pomagać
w wychowaniu, dbaniu o dziecku, dbaniu
o siebie, dbaniu o relację z mężem i rodziną.
Ile trzeba poświęcić czasu, ile trzeba dokonać wyrzeczeń. Jak wiele kobieta – mama
musi poświęcić z własnego życia by móc
dobrze wychować dziecko. Ten projekt ma
na celu również inne znaczące elementy,
a mianowicie jak ważna jest pomoc najbliższych, męża, partnera, rodziny, ale
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również całego społeczeństwa uwzględniając firmy i samorządy. Ważnym jest
również to aby kobieta – mama, po urodzeniu, w trakcie wychowywania dziecka,
pamiętała też o sobie, jako kobiecie, żeby
pamiętała o bliskich, o mężu, o ludziach
ją otaczających. Stawiając na pierwszym

Z myślą o kobietach – mamach, aby pamiętały o sobie stworzony został projekt „Brawo dla mam” – artystyczny hołd,
w ramach którego będą cztery konkursy: 1) napisanie wiersza lub opowiadania
o dziecku i o macierzyństwie, 2) zrobienie zdjęcia dziecku, 3) rodzinny skecz, 4)
wiersz lub laurka dla mamy

Chcę zmobilizować rodziny, osoby które mają dziecko do pomagania sobie, do
rozumienia siebie, do wspierania siebie,
ale jednocześnie chcemy aby w miarę
możliwości, czasu i okoliczności, kobieta
– mama, rodzice znaleźli czas do rozwijania hobby i do dbania przede wszystkim
o siebie nawzajem dbając cały czas
o dziecko bo każdy szczegół, każda chwila
jest ważna aby dziecko, rodzice, cała rodzina była szczęśliwa, a do tego potrzebne
jest zaangażowanie wszystkich.
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29. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy
Serce Wielkiej Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku zabiło również w Choroszczy! W niedzielny poranek – 31 stycznia 2021 roku – Sztab w Choroszczy rozpoczął swoją pracę przy organizacji 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tekst: Paulina Krysiewicz Foto: Sylwia Pietraszko, Paulina Krysiewicz
O godzinie 8:00 nasi wolontariusze wyruszyli w teren. Można ich było spotkać w
różnych zakątkach Choroszczy m.in. na
Bulwarach, na Placu dr. Zygmunta Brodowicza oraz na Rynku 11 Listopada, czy też
nad Kominowym Bajorem.

O godz.19:00 odbyło się losowanie przyszłego turnieju futsalu przeprowadzone
przez pasjonata sportu Jacka Dąbrowskiego. Zastępczyni Szefa Sztabu – Sylwia Pietraszko obsługiwała „maszynę losującą”,
a całe losowanie było transmitowane na
żywo na kilku kanałach m.in. na fanpage
choroszczańskiego Sztabu na Facebook’u.
Termin turnieju poznamy wkrótce, na
pewno odbędzie się on w trochę innej formie ze względu na panujące obostrzenia,
aczkolwiek frekwencja zgłoszonych drużyn była spora. Wpisowe z turnieju zostało przekazane do puszki zasilając zbiórkę
o ponad 4tys.złotych.
Punktualnie o godzinie 20:00 na budynku MGCKiS rozbłysło światełko do nieba
– wyświetlone zostały grafiki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w tle przygrywała WOŚPowa muzyka.
Gdy wszyscy wolontariusze pojawili się
w Sztabie z puszkami rozpoczęło się liczenie pieniędzy z licytacji oraz z puszek

choroszczańskim „Mroźnym Stworom”
na organizację morsowania w szczytnym
celu,
kuchni Szpitala w Choroszczy za przygotowanie przepysznego bigosu,
sklepowi Chorten w Gródku oraz Piekarni w Choroszczy,
Pizzerii Savona Choroszcz, która zadbała również o to , aby nasi Wolontariusze mogli w przerwie posilić się ciepłą,
smaczną pizzą.

Następnie spod Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wyruszył WOŚPobus, który swój przystanek
miał na parkingu pod sklepem biedronka.
W WOŚPobusie można było usłyszeć znaną wszystkim muzykę dedykowaną Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która
przygrywała odbywającym się tam licytacjom. W tym samym czasie od samego
rana w siedzibie Sztabu odbywały się licytacje, dodatkowo za każdy datek do puszki można było sobie wykonać pamiątkowe
zdjęcie na ściance zaaranżowanej specjalnie na okazję 29 finału WOŚP.
W samo południe nad Kominowym Bajorem odbyło się Morsowanie z Mroźnymi Stworami. Morsy przybyły z różnych
zakątków Podlasia (Zambrów, Uhowo,
Łomża itd.), aby mimo mroźnej aury szerzyć ideę niesienia pomocy. Wejście do
wody zostało wycięte w kształcie serce,
na cześć tej styczniowej kwesty. Podczas
morsowania odbywały się również licytacje, a do wylicytowania były m.in. voucher
do „Sauna z pasją”, faworki Iwonki, voucher na lekcje j. angielskiego, celebrytki
z grawerowanym serduszkiem oraz inne
przeróżne wyroby domowe (najbardziej
pożądane wino domowe, które zostało
wylicytowane za 155 złotych!) oraz bony
podarunkowe. Podczas morsowania nie
zabrakło również muzycznego akcentu,
swój koncert dał raper Cira, który rozgrzał atmosferę jeszcze bardziej. Podczas
morsowania był również obecny Burmistrz Choroszczy – Robert Wardziński,
który od lat wspiera inicjatywę jaką jest
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Jackowi Dąbrowskiemu, który już po raz
kolejny podjął się organizacji turnieju
futsalu ,

Podziękowania należą się również Sponsorom naszych sztabowych licytacji : Talerz Smaku Bistro, Gold Art, SzyjAśka!,
Skrzynka Pomysłów, Salonowi Kosmetycznemu – Ewelinie Łukaszewicz oraz
wszystkim osobom prywatnym, które
również ofiarowały od siebie rzeczy na
licytację.
Ta orkiestra nie zagrałaby bez wsparcia medialnego naszej lokalnej redakcji
„Gazety w Choroszczy”.

wolontariuszy. Tuż przed godz. 22.00
choroszczański Sztab zadeklarował kwotę: 17 001 zł oraz 66 groszy. Wszystko to
dzięki ofiarności naszych mieszkańców,
którzy po raz kolejny udowodnili, że szanują inicjatywę jaką jest styczniowy Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i nie szczędzili datków na ten cel. Finalna kwota ogłoszona pod koniec lutego
- po zliczeniu puszek wolontariuszy, oraz
e-skarbonki wyniosła 17 402,14. Prócz
tego jeszcze po finale WOŚP choroszczański Sztab prowadził licytacje na portalu
sprzedażowym, których kwota sięgnęła
prawie 1000 złotych.

Serdecznie podziękowania w imieniu
Sztabu WOŚP w Choroszczy należą się:
Burmistrzowi Choroszczy panu Robertowi Wardzińskiemu – za nieodzowne
wsparcie kolejnego Finału WOŚP w Choroszczy,
Dyrektorowi MGCKiS Panu Przemysławowi Waczyńskiemu - za udostępnienie
budynku MGCKiS na siedzibę sztabu,
pracownikom MGCKiS za zaangażowanie w przygotowania przed, w trakcie
oraz po finale,

Finalne i najszczersze podziękowania
należą się członkom Sztabu oraz wolontariuszom – za ich gorące serca oraz ręce
chętne do pracy i niesienia pomocy.
Całe wydarzenie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności oraz bezpieczeństwa, a osoby w nim uczestniczące
były systematycznie informowane o panujących zasadach reżimu sanitarnego.
Choroszczański Sztab WOŚP zebrał ponad 17 tysięcy złotych
Choroszczański Sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
otrzymał podsumowanie zebranych środków w ramach tegorocznego finału. Łącznie zebrano
kwotę 17 402, 14 zł + licytacje
z Allegro. Choroszczańskiego
rekordu co prawda nie pobito,
ale wynik jest i tak znakomity patrząc na sytuację w naszym kraju.
GRATULUJEMY NASZYM
MIESZKAŃCOM!
Łącznie od 2010 roku z Choroszczańskiego Sztaby na konto
WOŚP trafiło już 128249,32 zł.
W poprzednich latach
zebrano kwoty:
2021 – 17402,14 zł
2020 – 18156,22 zł
2019 – 14087,00 zł
2018 – 14876,42 zł
2017 – 15082,86 zł
2016 – 11254,55 zł
2015 – 5874,96 zł
2014 – 7409,47 zł
2013 – 6308,00 zł
2012 – 4501,35 zł
2011 – 4975,35 zł
2010 – 8321,00 zł
RAZEM: 128249,32 zł

15

Gazeta w Choroszczy nr 189

DZIEKUJEMY!
Z dniem 31 marca br.
współpracę z MiejskoGminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy kończy
dotychczasowy dyrektor
Przemysław Waczyński.
Dziękujemy za wieloletnie
oddanie kulturze i społeczności
miasta oraz gminy Choroszcz.
Życzymy dalszych sukcesów
w życiu prywatnym
i zawodowym.

Kadra M-GCKiS
w Choroszczy

Esej nagrodzony

w życiu, przewartościowanie go, dostrzeżenie tego, co naprawdę ważne.

Niezmiernie miło nam podzielić się informacją, że nasza koleżanka Anna Kulikowska za swój esej pt. „Zaraźliwe uczucia”
zajęła III miejsce w konkursie “Na granicy”
w kategorii literackiej. Tematem prac były
emocje, przemyślenia i refleksje dotyczące
życia w czasie pandemii. Organizatorem
konkursu był Podlaski Instytut Kultury.

Prace nadesłały osoby w różnym wieku –
licealiści, studenci, ludzie w wieku dojrzałym i seniorzy. Każdy przeżywał i przeżywa
trudny czas izolacji i ograniczeń
w inny sposób. Wiele osób przyznaje, że radzi sobie tylko dlatego, że obok są bliscy. Niektórzy opisywali jeden dzień, inni wybrany
epizod z życia w pandemii, jeszcze inni cały
okres zmiany. Wiele osób pisało wprost
o swoich emocjach, ale byli autorzy, którzy sięgali do metafory. To, co łączy te prace, to przekonanie, że wirus pozostawia
swój ślad nie tylko w naszych ciałach, ale
także, a może przede wszystkim – w duszy.
Eseje cechowała oryginalność i wartość
poznawcza, a nagrodzone wywody my-

Tekst: MGCKiS
Eseje i obrazy napłynęły z całej Polski –
z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Łodzi, Będzina, Leżajska, Wrocławia, Torunia, Gołdapi, Konina i oczywiście wiele
z województwa podlaskiego – Białegostoku,

Moniek, Sokółki, Wasilkowa, Łysek, Gródka, Choroszczy, Bielska Podlaskiego, Grajewa, Szepietowa. W sumie nadesłano 37
prac literackich i 36 plastycznych. Wszystkie ukazywały mierzenie się z bardzo trudnymi emocjami – lękiem, niepokojem
czy wręcz paniką. Jednocześnie zawierały sporą dawkę nadziei na dobrą zmianę

XV Kawiarenka Historyczna za nami
22 lutego w MGCKiS w Choroszczy odbyła się już XV Kawiarenka Historyczna.
Rozmowę śledzić jak i w niej uczestniczyć poprzez zadawanie pytań można było na
profilu na FB, w formie live’u.

ślowe były logiczne, spójne i przejrzyste.
Jury zwracało przy tym uwagę na stronę
formalno-językową tekstu, kwestię precyzji sformułowań i poprawności językowej.
Z dużym zainteresowaniem odkrywaliśmy
nowe przestrzenie, ukazywane przez autorów tekstów (Lila Wyszkowska).
Wybrane prace, nie tylko nagrodzone, zarówno literackie, jak i plastyczne, zostaną zamieszczone w e-publikacji pt. „Na
granicy” na stronie Podlaskiego Instytutu
Kultury pod koniec lutego. Zbiór esejów
i rysunków utrwali obraz tego, co czujemy i
co myślimy, gdy stajemy na granicy naszego
dotychczasowego, znajomego, poukładanego i bezpiecznego świata.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Przed nami
kolejne
kawiarenki.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy zaprasza na
spotkania online w ramach XVI
i XVII Kawiarenki Historycznej.
Tekst i Graf: M-GCKiS

Tekst: Oliwia Olszewska Fot.: Weronika Mróz
Kawiarenka dotyczyła masowych deportacji Polaków na Wschód w latach 19401941. Mieliśmy przyjemność gościć dr
Bogusława Kosela, który bardzo ciekawie
opowiedział nam o trudnym, ale jakże waż-
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nym czasie w dziejach narodu polskiego.
Jeśli mają państwo chęć zgłębienia wiedzy
lub przypomnienia sobie historii naszych
przodków zapraszamy nadrobienia live, który został zapisany na kanale FB.

Premiera Kawiarenki odbędzie się na
naszym profilu FB 12.04.2021 roku
o godz. 18:00.

Najbliższe spotkania w ramach Kawiarenki Historycznej to nowość w zakresie tematu i prowadzącego. Najblisze
z nich poprowadzi historyk Adam
Kamieński, a tematyka jednej z nich
będzie nowatorska, porozmawiamy
o historii lokalnego sportu.

•

Podczas premiery kawiarenki będzie
można na żywo zadawać pytania prowadzącym.

Rozmowę poprowadzi Adam Kamieński, a gośćmi będą Studenci z Koła
Nauk Historycznych UwB.

•

Premiera Kawiarenki odbędzie się na
naszym profilu FB 17.05.2021 roku
o godz. 18:00.

XVI Kawiarenka Historyczna

Historia Choroszczańskiej Piłki Nożnej
Rozmowę poprowadzi Adam Kamieński, a gościem będzie Jacek Dąbrowski.

XVII Kawiarenka Historyczna

Konstytucja 3 Maja w aspekcie
politycznym i wojskowym

Serdecznie zapraszamy!
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Światowej sławy artysta - Salvador Dali
w Choroszczy

Salvador Dali to jeden z najsłynniejszych surrealistów na świecie. Ten kataloński malarz był postrzegany jako skrajny ekscentryk. Wymyślił on nawet własną metodę surrealistyczną, znaną jako „paranoiczno-krytyczna”. Sztuka Dalego stała się już za jego życia znakiem handlowym, wielką ikoną mediów.

Tekst: Anna Kulikowska Fot: Przemysław Waczyński
Właśnie ten wielki artysta, ku zaskoczeniu wielu, zagościł w Miejsko
-Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy. Od 12 lutego do 28 lutego mogliśmy oglądać zbiór prac Dalego
w galerii Centrum. Na wystawie prezentowanych było 58 grafik, które powstały
na przestrzeni 1944-1983 i w interesujący sposób przywołują zainteresowanie
katalońskiego artysty różnorodnymi
kierunkami w sztukach plastycznych
ubiegłego wieku. Jest to również próba
ukazania jego twórczych poszukiwań
i wybitnych zdolności ilustratorskich.
Grafiki te są w części sygnowane własnoręcznie przez Dalego, pozostałe były
tłoczone w limitowanych edycjach z autorskich matryc. Prezentowane były litografie, akwaforty, staloryty i drzeworyty.
Powstały one na potrzeby zilustrowania
ekskluzywnych wydań wybitnych dzieł
literatury światowej: Williama Shakespeare’a, Goethego, Cervantesa, Sandoza, Dantego Alighieri, Hemingwaya. Cykle graficzne: Biblia, Paternoster, Boska
Komedia, Surrealistyczne Witraże, Surrealistyczne Kwiaty, Konie Dalego, Karty Tarota, Karty Pokera oraz Hiszpańska
Surrealistyczna ceramika. Są także inne
pojedyncze prace o dużej artystycznej
wartości.
Salvador Dali wykreował swój odmienny wizualny świat. Świat nadrealnych

postaci, zdarzeń, rekwizytów, przebiegu wyrafinowanych plastycznych
opowieści o nim. Dali stworzył inny,
własny, znaczący, pełen symbolicznych
treści artystyczny kosmos. Sam też jest
bohaterem tych wizualnych narracji
w odmiennych wcieleniach, przy stosowaniu różnych realizacyjnych metod,
twórczych nawykach i sposobie pracy. Jego sztuka jest podziwiana. Fascynuje zarówno pospolitego widza, jak
i znawców surrealistycznego widzenia.
Grafiki, które mogliśmy oglądać były
niezwykłe. Pełne barw, nieraz niepokojących obrazów. Obecne były także karty
do tarota, ceramika i kafle. Całość intrygowała, zmuszała do refleksji.
Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem. Odwiedziło ją kilkaset osób.
Nie tylko z naszej gminy, ale także z Białegostoku, z Warszawy, Olsztyna, a nawet
z Kijowa. Grafiki wywoływały zainteresowanie, pozytywne zdziwienie. Jesteśmy bardzo podbudowani takim odbiorem sztuki, sztuki wielkiej, a dostępnej
w naszym mieście.
Kto nie zdążył zobaczyć wystawy
w Choroszczy, ma okazję obejrzeć ją
w Grajewskim Centrum Kultury, bo tam
jest jej kolejny przystanek.

Gwarantujemy szczególną dbałość
o wyporzyczone mienie
oraz umowę użyczenia.
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Spotkania przy Sztaludze
Mamy za sobą już sześć kolejnych transmisji, przed nami kolejna, już 29 kwietnia zapozuje
Wojciech Jastrzębski. Ale o co właściwie chodzi z tymi Sztalugami?
Tekst: M-GCKiS Fot: Kamila Dubikowska, Weronika Mróz i M-GCKiS
Spotkania przy Sztaludze to cykl artystyczno-edukacyjny z udziałem pracowników M-GCKiS. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie na żywo,
za pośrednictwem social mediów (FB,
YouTube) technik rysunkowych i malarskich oraz zapoznanie z twórczością
wybranych sławnych artystów wizualnych. Cykl ma też charakter rozrywkowy. Podczas portretowania między
uczestnikami na kanwie rozmowy o
artyście – bohaterze aktualnego wydarzenia jest prowadzony luźny dialog
między portretującą a modelem/modelką oraz z widzami, którzy w formie
komentarzy na żywo zadają pytania
bohaterom i portrecistce.

różne zajęcia plastyczne. Obostrzenia
pandemiczne zatrzymały możliwość
organizowania tradycyjnych zajęć.
Monika dzięki transmisjom Sztalug
w pewnym stopniu przeniosła swoje
lekcje do sieci instruując jak posługiwać się różnorakimi technikami plastycznymi. Instruktaże te są specyficzne, bo każdorazowo jest to wyzwanie.
Prowadząca spotkanie zobowiązuje
się w czasie godziny wykonać portret
zaproszonej osoby opowiadając o stosowaniu wybranej techniki, o artyście
na wzór którego tworzy oraz dialogując z portretowaną osoba. Nie zawsze
jest to łatwe, ponieważ nie w każdej
technice portrecistka czuje się komfortowo. Jak mówi:

Spotkania przy Sztaludze wystartowały przed sezonem wakacyjnym 2020 r.
z potrzeby zapewnienia atrakcyjnych
wydarzeń online i odbyły się już sześciokrotnie. Za pierwszym razem pozował ówczesny dyrektor M-GCKiS
Przemysław Waczyński, którego twarz
została wpisana w postać Stańczyka
z obrazu Jana Matejki. Praca została
wykonana farbą olejną na podobraziu. Następnie Paulina Krysiewicz
- pracownica biblioteki, jako matka
z „Macierzyństwa” Stanisława Wyspiańskiego, stała się modelką do rysunku suchym pastelem. Po przerwie
wakacyjnej wróciliśmy do cyklu i 26
października 2020 r. odbyła się kolejna
transmisja. Monika Tekielska-Chmielewska – gospodyni Spotkań gościła tym razem Adama Kamieńskiego
- instruktora M-GCKiS oraz radnego Choroszczy, który pozował jej do
portretu w stylu Stanisława Ignacego
Witkiewicza. Powstał wówczas ekspresyjny pastel w typie D. Kilka miesięcy
później sportretowała Olgę Szutkiewicz-Gola, wieloletnią pracownicę
M-GCKiS, dziś Biblioteki Publicznej
w Choroszczy wpisując jej twarz w
portret Fridy. Podczas transmisji oglądaliśmy powstawanie obrazu kredką
akwarelową. Bohaterem piątego spotkania był Leonardo da Vinci oraz
instruktor-senior – Pan Mieczysław
Ciołko, który opowiedział o swojej, już
28 letniej przygodzie w ośrodku kultury w Choroszczy. Spotkanie to było
nostalgiczne i bardzo treściwe. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawostek o mistrzu Leonardzie i zobaczyć
powstawanie od początku do końca
portretu Sangwiną na wzór autoportretów Leonarda da Vinci. Ostatnie z
odbytych spotkań to rozmowa z Anną
Kulikowską i ośmielenie się sportretowana jej twarzy w obrazie na wzór
„Góralki” Zofii Stryjeńskiej.

- Trudna była dla mnie sucha pastel
podczas portretowania Pauliny. Miękka, falista kreska Wyspiańskiego nie
współgra z moim temperamentem,
inaczej przy Adamie i Witkacym, tam
mimo, że rysowałam pastelem, przedstawienie było dużo bardziej ekspresyjne. Wyrobiłam się w godzinę i myślę,
że uchwyciłam coś ze stylu Witkacego.
Trudności przysporzyła mi też ściekająca farba z kredki akwarelowej podczas portretowania Olgi - Fridy. Ta
technika wymaga rysowania na płasko,
a nasz cykl, jak sama nazwa mówi, jest
spotkaniem przy sztaludze. Pomimo
niektórych trudności, świadomie podejmuję wyzwanie. Moje instynkty pedagogiczne <śmiech>, rwą mnie do działań, którymi chcę świecić przykładem.
Byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby pod
wpływem sztalug, ktoś chwycił za jakieś narzędzie plastyczne i spróbował
sił, pomimo braku pewności rysunkowej i malarskiej, ale mając chęci. Myślę
sobie – zobaczcie – ja robię to na żywo,
publicznie, co więc stoi na przeszkodzie byś spróbował/a w zaciszu domowym? Zaproś kogoś bliskiego, spotkaj
się z nim sam na sam, wpatruj się w
tą osobę, spotkajcie się. Portretowanie
to wyjątkowe spotkania. Mają w sobie
jakąś intymność. Portretowany oddaje
się w ufności artyście. Nie jest pewien
jak wyjdzie. Portrecista studiuje twarz,
przygląda się modelowi, może po raz
pierwszy tak uważnie? Rozmawiają.
Chce z niego wydobyć piękno. Ach…
Mogłabym długo o tym.

Spotkania przy sztaludze są prowadzone przez instruktorkę M-GCKiS
Monikę Tekielską-Chmielewską – plastyczkę i projektantkę graficzną, która
w ww ośrodku od 11 lat prowadziła
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Spotkania przy Sztaludze z założenia
są projektem w ramach którego portretowani są pracownicy i pracownice
Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej w Choroszczy, ale już
wiemy, że istnieje potrzeba poszerzenia Sztalug na kolejne edycje. Jesteśmy
w trakcie obmyślania formuły. Z pewnością będzie ciekawie.
Tymczasem na kolejnym spotkaniu 29
kwietnia, godz.18:00 powstanie obraz
tworzony tym razem w Photoshopie.
Jak podczas składu Gazety w Chroszczy, Monika spotka się przy kompu-

terze z redaktorem Wojciechem Jastrzębskim. Tym razem jego twarz
zostanie zobrazowana na wzór grafik
Andy Warhola - amerykańskiego artysty, jednego z głównych przedstawicieli
pop-artu, znanego przede wszystkim
z prostych i seryjnych kompozycji
o wysokim kontraście kolorystycznym,
do których używał techniki serigrafii.
My zastosujemy technikę komputerowa prezentując państwu możliwości
edycji fotografii jakie daje Photoshop.
Serdecznie zapraszamy.
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Zapowiedzi kulturalne

kwiecień 2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy serdecznie
zaprasza na planowane wydarzenia. Naszym celem na najbliższy czas jest
zapewnienie Państwu dawki kultury w realnym świecie.

Spektakl odbędzie się w ramach
odbywającego się w kwietniu
Światowego Dnia Ziemi.

Tekst: M-GCKiS
Szczególnie z myślą o dzieciach zanurzonych w nauce online przygotowaliśmy spektakl teatralny i kino
samochodowe z atrakcjami. Nie zabraknie też rozrywki dla dorosłych
w postaci seansu filmu akcji z 2019 r.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że
uruchamiamy całoroczny cykl seansów KINA ZAGADKA. Każdorazowy
pokaz będzie poprzedzony hasłem
tematycznym odnoszącym się do
fabuły filmu, a szczegóły zawsze poznacie dzwoniąc do nas lub odwiedzając nasze biuro bądź bibliotekę.
Ponadto czeka nas wydarzenie na
świeżym powietrzu, gdyż równo ze
Światowym Dniem Ziemi wracamy
z Miejską Adopcją Ogrodniczą - sezon wiosenny 2021. Tradycyjnie też
odbędzie się wydarzenie online na
żywo - siódme już Spotkanie przy
Sztaludze. Tym razem zapozuje p.o.
dyrektora M-GCKiS - Wojciech Jastrzębski. Będzie nietypowo. Nowością w tym miesiącu będzie również
tematyka dobrze wpisanych w nasze działania Kawiarenek Historycznych. Sprawdzimy jak ma się sport
do historii, a następnie poznamy
burzliwe okoliczności Konstytucji 3
Maja - tegorocznej „patronki” roku
2021.
Wszystkie nasze wydarzenia, które mają odbyć się w rzeczywistości
realnej, jeśli z przyczyn obiektywnych związanych z pandemicznymi
ograniczeniami nie będą mogły się
odbyć, przełożymy na przyszłość.
Zależy nam na bezpośrednim kontakcie z Państwem, wobec czego
real zostawimy w realu, a online na
swoim miejscu.
Licząc na pomyślne czasy serdecznie zapraszamy Państwa do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
i Sportu oraz Biblioteki Publicznej
w Choroszczy.

FILM DLA DZIECI p.h. POJAZDY
Zapraszają na projekcję filmową dla
dzieci.
Prezentowany film animowany jest
skierowany do dzieci od lat 3
i będzie opowiadał o:
Świecie antropomorficznych
samochodów, który został
osadzony w realiach dzisiejszych
Stanów Zjednoczonych
Zachęcamy wszystkie dzieci i
rodziców do przyjścia
z własnoręcznie wykonanymi
kartonowymi mini autami!

16.04.2021 r. o godz. 19:00
Wstęp bezpłatny
Więcej informacji pod nr:
85 719 14 31
Serdecznie zapraszamy!
MIEJSKA ADOPCJA OGRODNICZA

Sezon Wiosenny

Pokaz odbędzie się w auli M-GCKiS:

Zachęcamy do włączenia się
w Akcję Adopcja Ogrodnicza
polegającej na sianiu i sadzeniu
kwiatów i ziół w miejskich donicach,
zaniedbanych trawnikach,
przyblokowych ogródkach.

10.04.2021 r. o godz. 17:00

Premiera Kawiarenki odbędzie się
na naszym profilu FB:

12.04.2021 r. o godz. 18:00
FILM DLA DOROSŁYCH

W ramach ww akcji i Światowego
Dnia Ziemi pracownicy Centrum
Kultury i Sportu zaadoptują wąski
trawniczek za swoją siedzibą, siejąc
pnące nasturcje, groszek, pomidorki
itp. Serdecznie zapraszamy do
współudziału w akcji wraz z nami
oraz indywidualnie. Przewidujemy
darmowe sadzonki.

Bilety w cenie 5 zł (dla dzieci oraz
osób dorosłych) do nabycia na
portalu kupbilecik.pl oraz w biurze
M-GCKiS w Choroszczy.

XVI KAWIARENKA
HISTORYCZNA
Konstytucja 3 Maja w aspekcie
politycznym i wojskowym
Rozmowę poprowadzi Adam Kamieński, a gośćmi będą Studenci
z Koła Nauk Historycznych UwB.

ZBIÓRKA OBRAZÓW
Jana Reszecia

Działanie odbędzie się za budynkiem M-GCKiS:

22.04.2021 r. o godz. 10.00

Prezentowany film będzie
opowiadał o:

SPEKTAKL DLA DZIECI
Ostatnie drzewo

Wyścigu samochodowym,
w którym zadaniem zawodników
jest przejechanie jak największej
liczby okrążeń w ciągu dokładnie
jednej doby. Kto chce zobaczyć ja
kwygląda najdroższe auto w historii
ameryki? Zapraszamy. Świetny film
dla fanów motoryzacji.

Ostatnie drzewo to bajka ekologiczna
w ciekawy sposób przedstawiająca
potrzebę troski o przyrodę.
Mieszkańcy wioski położonej w lesie,
wiedzeni żądzą bogactwa, wycinają
wszystkie pobliskie drzewa. Dopiero
wtedy zauważają, jak źle zrobili.
Nadzieję przywraca mały Hubercik,
który oddaje wszystkie nasiona, by
posadzić nowy las.

Pokaz odbędzie się w auli M-GCKiS:

24.04.2021 r. o godz. 11:00

17.05.2021 r. o godz. 18:00

Więcej informacji pod nr:
85 719 14 31

Rozmowę poprowadzi Adam Kamieński, a gościem będzie Jacek
Dąbrowski.

Spektakl odbędzie się:

Premiera Kawiarenki odbędzie się
na naszym profilu FB:

Wstęp bezpłatny

XVI KAWIARENKA
HISTORYCZNA
Historia Choroszczańskiej Piłki
Nożnej

Opracowanie baśni i tekst – Marian
Ołdziejewski.

Mając w planach organizację
wystawy malarstwa Pana Jana
Reszecia, zmarłego, ale istniejącego
w pamięciu wielu starszych osób
malarza z Ruszczan - poszukujemy
chętnych do wypożyczenia
posiadanych obrazów celem
prezentacji na wystawie w Galerii
M-GCKiS. Szczegóły na stronie 17.
Zbiórka prac odbiera się w siedzibie M-GCKiS przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy:

01 - 30.04.2021 r. w godz.
08:00 - 16:00
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Pierwsza miejska budka na książki
w Choroszczy, czyli „Postój z książką”!
Idea budki na książki, czyli tzw. bookcrossing-u dotarła również do Choroszczy! Jest to szeroko rozpropagowana w Niemczech,
Austrii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii idea, która cieszy się coraz większą popularnością także w Polsce.

Tekst: BP Fot: PK
Budki na książki to pomysł zakładający
powstanie małych, ogólnodostępnych
miejsc, tzw. mebli miejskich, funkcjonujących na zasadzie darmowych biblioteczek, przy pomocy których mieszkańcy
mogą wymieniać się miedzy sobą książkami, to takie specjalne miejsca, w których
książki wymieniać można przez cały czas,
niezależnie od dnia tygodnia czy godziny.
Budki mają na celu promocję czytelnictwa i kultury w przestrzeni miejskiej oraz
propagowanie dobrego nawyku jakim jest
czytanie.
Pierwsza budka w Choroszczy powstała
na skraju placu im. dr Zygmunta Brodowicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy przystanku autobusowym, jej nazwa to „Postój
z książką”.

Jak to działa:
Budka z książkami posiada zamykane
drzwi i szybę, dzięki czemu nie tylko odporna jest na nieprzyjazne warunki pogodowe, ale również w bardzo wygodny
sposób można zapoznać się z jej zawartością. To świetna okazja, by odświeżyć swój
księgozbiór, oddając swoje egzemplarze
i wymieniając na inne. Trzeba tylko pamiętać, by przynosić na wymianę własne
książki w takim stanie, w jakim sami byśmy chcieli je otrzymać – wymieniamy
tyle książek, ile sami przynieśliśmy.

Trzy najważniejsze zasady:
1.

Z budki korzystają wszyscy chętni
czytania i dzielenia się książkami

2.
3.

z innymi.
Weź książkę, przynieś w zamian
inną! Nie wyrzucaj książek, daj im
drugi-nowy dom.
Zaznaj literatury czekając na autobus/
wracając z podróży.

Nad inicjatywą czuwa Miejska Biblioteka
Publiczna w Choroszczy, która w miarę
posiadanych zasobów książkowych będzie uzupełniała budkę książkami oraz
czuwała nad umieszczanymi przez użytkowników publikacjami (niecenzuralne,
bądź zniszczone publikacje będą usuwane
z użytku). Inicjatywę miejskiej budki na
książki, a co za tym idzie – ideę bookcrossing ‘u wsparła Grupa Chorten, której to
pracownicy przeprowadzili wewnętrzną
zbiórkę książek, aby wzbogacić zasoby
budki „Postój z książką” - Identyfikujemy

się z lokalnymi społecznościami, w których działają nasze sklepy i my sami, dlatego zawsze staramy się też je wspierać czy
to przez pomoc charytatywną czy inne
akcje – mówi Krzysztof Pakuła, prezes
Grupy Chorten.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem korzystania z budki na książkę „Postój z książką” dostępnym na stronie www.
biblioteka.choroszcz.pl oraz wewnątrz
budki.

Zakup został zrealizowany ze środków Gminy Choroszcz w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.

Calineczki - wspomnienia z praktyk
Tekst: Kamila Dubikowska i M.T-Ch Fot: M-GCKiS
W lutym 2021 roku w Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy nastąpiło pandemiczne rozmrożenie. Mogliśmy wpuścić w swoje mury ludzi. Nasze progi przekroczyły setki osób, by zwiedzić niesamowitą wystawę .
Notabene nikt z nas się nie rozchorował.
Spośród tych osób będących z nami
w lutym, szczególnie ważnych było pięciu
praktykantów Szkoły …. Uczniów kierunku fotografia, oraz marketing i reklama.
Wspaniałe, młode osoby, które odświeżyły
nam mózgi po pandemicznych izolacjach.
Serdecznie zapraszamy do przeczytania
wspomnień z praktyk jednej z nich – Kamili Dubikowskiej:
Praktyki w Centrum Kultury w Choroszczy były jedną z ciekawszych przygód
w moim życiu. I tak, nazywam je przygodą
ponieważ nauczyłam się tutaj wielu rzeczy,
poznałam cudownych ludzi i spędziłam
z nimi miło czas.
Wiem, że praktyki miały na celu nam pokazać jak wygląda prawdziwa praca i znam
osoby, które wracały do domu z bolącym
kręgosłupem, zmęczeniem i niechęcią do
powrotu do ich miejsca praktyk następnego
dnia. Ja nie do końca tak miałam, ponieważ dzięki tutejszej atmosferze, pracownikom i moim dwóm koleżankom ze szkoły
chciałam tu wracać. Każdego dnia wracałam z przyjemnością, motywacją do dalszego działania i tęsknotą.
Dzięki praktykom w M-GCKiS miałam
okazję zobaczyć jak wygląda praca w zwykłe dni w tym budynku, a także jak wyglądają przygotowania do różnych wydarzeń.
W sumie to nie było tutaj zwykłych dni, bo
każdy dzień był na swój sposób niezwykły.
Mniej lub bardziej pracowity czy ekscytujący,
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ale każdy był dla mnie wyzwaniem, uczył
mnie czegoś i pomagał spojrzeć na różne
sytuacje z innej perspektywy. Najmilej będę
wspominać nagrywanie filmiku o budce
z książkami, która znajduje się koło Domu
Kultury, przygotowania i wernisaż cudownej wystawy obrazów Salvadora Dali oraz
picie porannej kawy w biurze z koleżankami,
która nas budziła i dawała energię na cały
dzień. To właśnie tutaj nauczyłam się i polubiłam pić czarną, fusiastą kawę bez mleka
i teraz już zawsze będzie mi się ona kojarzyła z tym miejscem.
Tak właśnie poznałam pracowników tego
budynku, zobaczyła jak wygląda ich praca
i przez chwilę poczułam się jakbym była jedną z nich, bo muszę przyznać, że tak jak oni,
zaangażowałam się w rozwój i dobro tego
miejsca i ludzi związanych z nim.
Dziękuję, że mogłam właśnie tutaj odbyć
moje praktyki, dziękuję, że wszyscy tak ciepło przyjęli mnie i moje koleżanki, dziękuję
za pyszną kawę, herbatę i ciasteczka, dziękuję za pomoc i cierpliwość do nas!
Chciałabym też podziękować pani MoniceTekielskiej-Chmielewskiej, która była naszą
opiekunką praktyk i dzięki której czas spędzony tutaj był magiczną i inspirującą przygodą. Dziękuję! - Kamila
Dziewczęta stwierdziły, że w Centrum
dzieje się więcej wydarzeń kulturalnych niż
można się było spodziewać. Zgodnie przy-

znały, że w tych pandemicznych czasach
trzeba dokonać wysiłku by postawić swoje
nogi za progiem naszych wielkich drzwi,
ale wtedy dopiero odsłania się w pełnej
krasie oblicze tego wyjątkowego miejsca
w Choroszczy. Nasi praktykanci szczęśliwie trafili na czas kiedy nastąpiły poluzowania, można było otworzyć galerię. Wobec czego wspólnie z nami przygotowywali
to wielkie wydarzenie - wystawę oryginalnych prac Salvadora Dali, którą zwiedziły
setki osób. Pracowały w terenie podczas fotografowania obrazów u posiadaczy dzieł
malarza Jana Reszecia, prowadziły kanał
FB Centrum, wzięły udział jako fotografki w wydarzeniach online: dwóch Spotkaniach przy Sztaludze i Kawiarence Historycznej. Panowie pomagali w Bibliotece,
wieszali grafiki Salvadora oprawiali obraz,
pisali analizę SWOT. Dziewczęta wyprodukowały kilka uroczych filmików promocyjnych dla M-GCKiS i Biblioteki,
z których Film o Budce na Książki wyróżnia się ciekawą fabułą i plastyką. Widzimy
w nim podróż dziewczyny z książka, której
towarzyszy laleczka - Calineczka. Serdecznie polecamy obejrzenie tego 2 minutowego filmiku na FB Biblioteki oraz oczywiście
do korzystania z budki.
Całym zespołem M-GCKiS stwierdzamy,
ze tak jak Wy-praktykaci mówicie, że wiele
życia jest w „goku” - tak i my odczuliśmy
ów życie, gdy odbywałyście u nas praktyki. Odświeżyłyście nam klimat swoją
energią i entuzjazmem. Odczuliśmy jak

bardzo nam brakuje ruchu, który zawsze
był udziałem funkcjonowania Centrum,
a który tworzyli przychodzący tu ludzie.
Z utęsknieniem czekamy na kolejne otwarcie i zapraszamy.
Kamilo, Oliwko, Weroniko, Patryku, Kubo,
dziękujemy i życzymy wielu sukcesów,
a przede wszystkim satysfakcji z obranego
kierunku zawodowego i mamy nadzieję,
że jeszcze się spotkamy :)
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Konkurs wielkanocny w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy,
oraz Gminą Choroszcz, pod honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy przeprowadziła konkurs na
wykonanie Kreatywnej Kartki Wielkanocnej.

Laureatka: Weronika Sarnacka
Wyróżnienia: Zuzanna Loranty,
Judyta Bereziecka, Lena Zabielska,
Alan Sutkowski
•

Tekst: PK Fot: BP

Laureatka: Maria Sarnacka oraz
Paulina Łada
•

Konkurs wielkanocny wpisany już niejako
w tradycję działalności Biblioteki, w tym
roku miał na celu wzbudzenie w uczestnikach kreatywności, świadomości ekologicznej, wrażliwości artystycznej, wzbogacenie warsztatu plastycznego, rozwijanie
wyobraźni uczestników oraz propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Tegoroczny konkurs
odbył się pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Choroszczy i skierowany
był do wszystkich mieszkańców miasta
i Gminy Choroszcz.
Prace konkursowe napływały do Organizatorów w dniach 01.03 – 22.03.2021. Na
konkurs wpłynęła ponad setka prac, które
zostały ocenione przez jury w składzie: Urszula Glińska – Przedstawicielka Urzędu
Miejskiego w Choroszczy, Monika Tekielska-Chmielewska – przedstawicielka Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
oraz Paulina Krysiewicz – przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jury stanęło przed trudnym wyborem, bowiem
wszystkie prace były bardzo interesujące
i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu. To dowiodło, jak mieszkańcy
miasta i Gminy Choroszcz skłonni są do
tworzenia czegoś nowego, oryginalnego,
twórczego i pomysłowego.
Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego odbyło się on-line w dn. 25.03.2021 na
kanałach w mediach społecznościowych
Biblioteki oraz MGCKiS ogłosił sam bur-

Młodzież szkół średnich oraz osoby
dorosłe

Kategoria Grupowa
Przedszkola: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy,
Niepubliczne Przedszkole „Czerwone
Serduszko” w Choroszczy
Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy, Szkoła Podstawowa
w Złotorii

mistrz Choroszczy – Pan Robert Wardziński.
Jury wyłoniło następujących zwycięzców
w poszczególnych kategoriach :

toria Łada, Zuzanna Łada, Róża Sampolska
•

• Przedszkolaki
Laureatka: Zuzanna Sokół
Wyróżnienia: Jan Sobecki i Zofia
Sobecka, Grzegorz Silkinis, Łucja
Krysiewicz, Laura Brzozowska, Wik-

Klasy I – III
Laureatka: Matylda Żurawska
Wyróżnienia: Kamila Okruszko,
Kornelia Toczyłowska, Zuzanna Sarnacka , Weronika Wasiluk

•

Klasy IV – VIII

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym – zarówno za udział
w konkursie – jak i opiekę merytoryczną
nad uczestnikami konkursu – Szkole Podstawowej w Choroszczy, zarówno świetlicy jak i opiekunom poszczególnych klas,
Szkole Podstawowej w Złotorii, Przedszkolu Samorządowemu w Choroszczy
oraz Niepublicznemu Przedszkolu Czerwone Serduszko. Szczególne podziękowania należą się włodarzowi naszego miasta – Panu Robertowi Wardzińskiemu za
objęcie tej inicjatywy swoim honorowym
patronatem.
Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań
oraz inicjatyw skierowanych do mieszkańców miasta i gminy Choroszcz, oraz do odwiedzania Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choroszczy, która jest cały czas otwarta
na Czytelników i Czytelniczki.
Nagrodzone i Wyróżnione prace można
obejrzeć na stronie internetowej biblioteki.

Tydzień bibliotek w maju

Kody Legimi do wzięcia.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich już od 2004 roku organizuje w maju
ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek, który
odbywa się w dniach 8-15 maja.

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w ramach dofinansowania
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dzięki przystąpieniu do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego – udostępnia swoim zarejestrowanym Czytelnikom kody dostępu do platformy Legimi, na której znajduje się
ponad 60 000 e-booków (bestsellery, nowości i wszystko, co chcesz).

Tekst: BP Graf: Katarzyna Stanny
Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja,
która opiera się na idei promowania czytelnictwa. Jej celem jest również podkreślanie roli bibliotek w rozwoju i edukacji
oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna
edycja Tygodnia Bibliotek nosi nazwę
„Znajdziesz mnie w bibliotece”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w 2021 roku już po raz kolejny przyłącza się do tej akcji przygotowując na cały
czas trwania Tygodnia Bibliotek mnóstwo
atrakcji i wydarzeń dla choroszczańskich
Czytelników i Czytelniczek.
Serecznie zapraszamy do polubienia naszej stony www oraz fanpage’a na Facebooku , gdzie wkrótce ukażą się szczegółowe
informacje.

Tekst: BP Graf: legimi
Cała procedura wydania kodu odbywa się
na następujących zasadach. Kody można
odbierać w siedzibie głównej Miejskiej
Biblioteki w Choroszczy, również czytelnicy zarejestrowani w filii bibliotecznej
w Klepaczach uzyskują kody za pośrednictwem siedziby głównej w Choroszczy (tel.kont.723 698 951, 85 710 23 93,
e-mail: biblioteka@choroszcz.pl). W każdym miesiącu wydanych zostanie łącznie 38 kodów. Czytelnik, który pobierze
kod, zobowiązany jest go zarejestrować
do końca bieżącego miesiąca w którym
otrzyma kod, co umożliwi korzystanie
z usługi przez kolejne 30 dni kalendarzowych. Kody wydawane będą od każdego
1 dnia danego miesiąca do momentu wykorzystania miesięcznego limitu kodów do
rozdania. Rejestracji kodu należy dokonać na dedykowanej stronie internetowej:

www.legimi.pl/podlaskie, a następnie zarejestrować się/zalogować na portalu Legimi.
Aby odebrać kod, trzeba pojawić się
w bibliotece osobiście, bądź skontaktować
się z bibliotekarzami telefonicznie bądź
e-mailowo (tel.723 698 951, 85 719 23 93,
e-mail: biblioteka@choroszcz.pl). Czytelnicy wraz z kodem otrzymują instrukcję
prawidłowej jego rejestracji.
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Nowości w księgozbiorze Biblioteki
Serdecznie zapraszamy po książkowe nowości w choroszczańskiej Bibliotece, tytuły nagradzane i polecane,
pozycje które zagwarantują niesamowita intelektualną pożywkę dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Tekst: BP Graf: Katarzyna Stanny
Dział dziecięco młodzieżowy wzbogacił
się o poruszające książki o uniwersalnych
wartościach, swoiste elementarze uzupełniające rozumienie prawd o świecie, pozycje które są niczym kompas wspomagający poruszanie się w sferze swych celów,
przedsięwzięć i wszelkich relacji z innymi
ludźmi. Pozycje pełne refleksji (koniecznie
do wspólnego czytania „Małe”- Stina Wirsen) okraszone oszczędnymi aczkolwiek
głęboko poruszającymi słowami („Chłopiec, kret, lis i koń”- Charlie Mackesy),
przenoszącymi w świat baśni i niepowtarzalnych ilustracji („Baśń o zaczytanym
Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł
z nieba”- Przemysław Wechterowicz),
ukazujące dziecku odmienność charakterów i sposobu myślenia („A niech to gęś
kopnie” - Marta Guśniowska), sprytnie
budując wnioski, że wspólnie wypełniamy
ten świat, różniąc się przy tym dosłownie
wszystkim („Wszyscy się liczą” - Kristin
Roskifte). Codzienne dylematy młodych,
ich rozterki, („Na zawsze Milena” - Ulf
Stark, cykl o Dawidzie), ale też budowanie przynależności do grupy rówieśniczej,
która w dzisiejszym świecie składa się
z dzieci o różnym usposobieniu, żyjących
często w niełatwym otoczeniu („Lato na
Rodos” i „Siedem sowich piór” – Katarzyna Ryrych) i charakterze („Lepsza miłość
niż brak miłości” - Eva Eriksson, Rose
Lagercrantz, cykl o Duni). Książki, które
dodadzą otuchy, odwagi („Kiedy nie możemy się przytulić”- Eoin McLaughlin)
i rozczulą („Najmocniej na świecie”- Trish
Cooke, Helen Oxenbury) i zwrócą uwagę
na piękno przyrody („Opowiem Ci mamo,
co robią konie” - Izabela Mikrut, Ewa Poklewska-Koziełło), ochronę gatunków
(„Mały wilczek” - Joanna Kowalczyk-Bednarczyk, „Dzika książka o dzikach i ich
kuzynach” - Jola Richter-Magnuszewska ).
Starszym dzieciom i młodzieży proponujemy książki, które zmyślnie budują akcję
pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji i napięcia („Zwiadowcy” tom 15 - John Flanagan) częstokroć rozliczają dorosłych za budowanie świata nieprzychylnego dzieciom
(„Piraci Oceanu Lodowego” - Alexander
Jansson Jansson, Frida Nilsson), ukazują
moc odpowiedzialności za drugiego człowieka, („Przepowiednia” - Emilia Kiereś),
życia w poszanowaniu natury (Nr 1 listy
bestsellerów „New York Timesa”- „Willa,
dziewczynka z lasu”- Robert Beatty ) i tolerancji dla odmienności („Lekkie życie
Barnaby’ego Brocketa” - John Boyne, Oliver
Jeffers).
Na koniec wysoko oceniane i polecane perełki do wspólnego rodzinnego czytania:
„Co robisz z pomysłem” , „Co robisz z problemem”- autorstwa Kobi Yamada.
W dziale dla dorosłych nie zabrakło ciekawych biografii znanych ludzi ze świata
muzyki („Tylko smutek jest piękny. Opowieść o Mieczysławie Koszu”- Krzysztof
Karpiński ), literatury, nauki i rozrywki
(„Nic zwyczajnego” – Michał Rusinek
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o Wisławie Szymborskiej oraz „Zły Tyrmand” - Mariusz Urbanek, „Głos” – Wojciech Mann ), pozycji omawiających życie
i codzienność czasów przeszłych („Czas
wolny w PRL” – Wojciech Przylipiak)
i niejednoznacznych postaci („Królestwo”
- Szczepan Twardoch), książek nagradzanych („Baśń o wężowym sercu albo wtóre
słowo o Jakóbie Szeli” – Radek Rak) jak
i zdobywczyni nagrody Nobla w dziedzinie literatury („Czuły Narrator” – Olga Tokarczuk). Cenione i poczytne kontynuacje
powieści obyczajowych (m.in. autorstwa

Joanny Jax, Karoliny Wilczyńskiej, Renaty
Kosin), wątków kryminalnych (kontynuacje powieści Remigiusza Mroza, Katarzyny Bondy, Maxa Czornyja) oraz fantastycznych światów („Czarna Góra” -Andrzej
Pilipiuk, „Nie ma tego złego” - Marcin
Mortka).
Zachęcamy do zapoznania się z niejednokrotnie zawikłaną prozą („Zakłamane
życie dorosłych” – Elena Ferrante, „O tym
się nie mówi” – Emilie Pine) i emocjonalnymi zmaganiami z życia dorosłych
(„Bezmatek” - Mira Marcinów , „Koniec
świata umyj okna” - Agnieszka Jelonek )
oraz popularnych bestsellerów New York
Timesa m.in. relacji ludzi Gułagu będących po przeciwnych stronach drutu kolczastego – funkcjonariuszy i więźniów

(„Niezarekwirowane(…)”- Anna Artemjewa, Jelena Raczewa), czy książki, której
można odnieść wrażenie przesłanie nigdy
się nie zestarzeje („Niewidzialne życie Addie LaRue” - Victoria Schwab) jak i historii
kobiet w czasach zamierzchłych („Kobiety
z Vardo” - Kiran Millwood Hargrave) i post
apokaliptycznych („Opowieści podręcznej.
Tom II . Testamenty”- Margaret Atwood).
Księgozbiór biblioteki w Choroszczy wzbogacił się również o książki, które skradły
serca widzów sprzed telewizorów – na regałach książkowych można znaleźć m.in.
kameralną, pełną wdzięku i melancholijną
powieść („Wykopaliska”- John Preston),
która jest fabularną rekonstrukcją przebiegu słynnych wykopalisk w Sutton Hoo;
powieść, której wydarzenia obejmują ponad trzy dekady przyjaźni i relacji dwójki
kobiet („Firefly Lane” - Kristin Hannah),
oraz literacki majstersztyk o dziewczynce
z sierocińca - odważnej, ale pozostawionej
samej sobie, która odnalazła w sercu fascynację szachami, stopniowo przeradzającą
się w zawiłą i niebezpieczną miłość do tej
pasji („Gambit Królowej” - Walter Tevis).
Zapraszamy, co więcej po pozycje, które
cieszyły się największym zainteresowaniem
wśród internautek/tów najpopularniejszych
portali o literaturze m.in. „Gorzko, gorzko”
– Joanna Bator, „Schronisko – Tom Loyd,
„27 śmierci Toby’ego Obeda” - Joanna Gierak-Onoszko, czy cykl o Igorze Brudnym
(„Piętno” , „Sfora” , „Cherub”) Przemysława Piotrowskiego.
Biblioteka na Was czeka!
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Kolejna drużyna z nowym sprzętem
W poprzednim roku nowy sprzęt sportowy ufundowany przez Burmistrza Choroszczy
otrzymały drużyny Fuzja Klepacze, LZS Izbiszcze i LZS Zaczerlany, a w lutym nowe
komplety strojów meczowych trafiły do drużyny Rajkomu Choroszcz, czyli naszego
jedynego gminnego reprezentanta w piłkarskich rozgrywkach Białostockiej Ligi Sportu.

Liga Halowa 2020/2021 odwołana
Do edycji 2020/2021 Choroszczańskiej
Ligi Halowej zgłosiło się 10 drużyn (Krymar, Izbiszcze, Kopnij Babkę w Czapkę,
LZS Choroszcz, YellowCity, Football Fans
Wasilków, Promotech, Zaczerlany, Bajeczne Obrazy i Lambada Choroszcz) , które
rywalizację rozpoczęły wraz z początkiem
grudnia. Do Świąt Bożego Narodzenia
bez żadnych problemów rozegrane zostały 3 serie gier – zgodnie z terminarzem
rozgrywki miały zostać wznowione w
styczniu ale w związku z wprowadzeniem
zakazu organizacji wydarzeń sportowych
(dla dorosłych amatorów) kilkukrotnie
wznowienie rozgrywek musiało zostać
przekładane i ostatecznie musieliśmy
podjąć decyzję o zakończeniu rozgrywek
bez rozstrzygnięcia.

Narew Choroszcz
rozpoczęła rundę wiosenną
Seniorzy Narwi Choroszcz rozpoczęli rundę wiosenną w podlaskiej Lidze
Okręgowej. Po rundzie jesiennej zawodnicy trenera Artura Dakowicza zajmowali 12 miejsce w 18 zespołowej stawce.
Cel wydaje się być jeden i jest oczywisty:
utrzymanie się. Aktualnie 12 pozycja jest
ostatnim bezpiecznym miejscem, bowiem w tym sezonie aż 6 zespołów spada
do A-klasy. W pierwszym meczu rundy
wiosennej Narew uległa na wyjeździe
2-3 z Magnatem Juchnowiec Kościelny, a

następne 3 mecze zostały przełożone na
inne terminy w związku z zakazem prowadzenia rozgrywek. Planowany powrót
na boisko to 9-10 kwietnia. O szczegółach
będziemy informować w internetowym
serwisie „Gazety w Choroszczy”.
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Turnieje Halowe o Puchar Burmistrza Choroszczy
Dorośli z powodu wprowadzonego zakazu niestety nie mogli w tym roku brać udziału w rozgrywkach sportowych na hali, ale na szczęście rozgrywek z udziałem dzieci ten zakaz nie dotyczył co wykorzystały nasze gminne kluby sportowe Narew Choroszcz i Lambada Choroszcz

Tekst: WJ Fot: organizatorzy
W lutym odbył się cykl 5 turniejów
z udziałem najmłodszych adeptów
i adeptek piłki nożnej, a wszystkie turnieje odbyły się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Choroszczy, który
także ufundował medale dla wszystkich
uczestników i nagrody dla najlepszych.
W sobotę 6 lutego odbył się turniej chłopców z rocznika 2010, w którym najlepsza
okazała się drużyna AP Sukces Białystok,
w niedzielę 7 marca walczyli chłopcy
z rocznika 2012 gdzie najlepsza była Korona Dobrzyniewo Duże. W kolejny weekend, w sobotę 13 lutego zagrali chłopcy
z rocznika 2011 gdzie wygrała Narew Choroszcz. W niedzielę 14 lutego przyszedł

czas na zmagania rocznika 2013 gdzie
także wygrali chłopcy Narwi Choroszcz.
Na zakończenie cyklu odbył się turniej
dziewcząt, w którym najlepsze okazały się dziewczęta z Jagiellonii Białystok.
We wszystkich turniejach wzięło udział
łącznie 40 drużyn, co daje liczbę około
400 dzieci – fajnie, że mogli ten czas spędzić na sportowo na hali Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Podczas wszystkich
turniejów obecny był także Burmistrz
Choroszczy Robert Wardziński, który
obserwował poczynania naszych gminnych drużyn Narwi Choroszcz i Lambady
„Girls” Choroszcz, a na zakończenie turniejów wręczał medale i statuetki.

Młodzi sportowcy z Choroszczy z nowym sprzętem
Jeśli sport – to tylko w Choroszczy! Młodzi sportowcy zostali wzmocnieni nowym oprzyrządowaniem i sprzętem
sportowym. Do młodych sportowców trafił zestaw 10 piłek oraz zestawy do gry w siatkówkę. Dzięki temu młodzi
zawodnicy z Choroszczy, uczniowie klasy sportowej będą mogli podwyższać swoją piłkarską sprawność i wszechstronnie budować umiejętności sportowe.

Tekst i Fot: UM
Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Choroszczy wzbogaciła się także
o profesjonalną elektroniczną tablicę do
wyświetlania wyników. Posłuży ona nie
tylko podczas regularnych zajęć z młodymi adeptami sportu, ale także w czasie
rozgrywek pozalekcyjnych, czy organizowanych w tym miejscu innych meczów
i zawodów sportowych.
Staramy się sukcesywnie wspierać naszych,
zwłaszcza młodych zawodników – mówi
Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Sport od kilku lat prężnie rozwija

się w naszej gminie, z czego bardzo się
cieszę. Bo w ten sposób dajemy młodym
mieszkańcom ofertę zdrowego i dobrego
wykorzystania wolnego czasu – dodaje. I
to działa, ponieważ widzimy jak tętnią
życiem nasze boiska i hale sportowe, nie

tylko latem, ale także zimą. A każde
oprzyrządowanie czy dodatkowy sprzęt
sportowy, który przyczynia się do rozwoju naszych zawodników – jest potrzebny –
konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Nasze strony internetowe
i portale społecznościowe
M-GCKiS w Choroszczy
www.kultura.choroszcz.pl
facebook.com/mgckis.choroszcz
instagram.com/mgckis_choroszcz
tiktok.com/@mgckis
youtube.com/user/MGCentrumKultury
Biblioteka Publiczna w Choroszczy
www.biblioteka.choroszcz.pl
www.facebook.com/bibliotekachoroszcz
Stadion Miejski w Choroszczy
facebook.com/stadionchoroszcz
Imprezy
Jarmark Dominikański w Choroszczy
www.jarmark.choroszcz.pl
facebook.com/JarmarkChoroszcz
Dzień Ogórka w Kruszewie
www.facebook.com/DzienOgorka
Gazeta w Choroszczy
www.gazeta.choroszcz.pl
facebook.com/gazetawchoroszczy
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