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XXIII Jarmark Dominikański - już 5 sierpnia!

Ósmego sierpnia br. mija setna rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy - datę dzienną udało się ustalić w wyniku kwerendy Protokołów Zarządu
OSP w Choroszczy. Datę poświadcza fragment Protokołu Nr 56/6, w którym obok relacji
z posiedzenia:
Posiedzenie Zarządu Ochotniczej Straży Ogniowej w Choroszczy odbytego w dniu 21 lipca
1926 r. w lokalu budynku straży ogniowej ulica Dominikańska. Obecni druhowie Prezes
A. Romanowski, naczelnik straży Stanisław Turecki, gosp. Straży Jakób Lichtenstejn,
Bronisław Andruszkiewicz adjutant, członkowie Michał Ambrożewicz i Jan Harasimowicz.
Nieobecny Piotr Bartoszewicz. Przewodniczył druh Albin Romanowski. Sekretarzował
Władysław Sroczyński. Początek posiedzenia godz. 8 wieczór, koniec g. 9. m. 20.
mieści się uchwała dotycząca uroczystych obchodów czternastej rocznicy powstania
jednostki:
W dniu 8 sierpnia 1926 r. przypada rocznica 14 lecia istnienia Str. Pożarnej w Choroszczy.
Zarząd uchwałą postanowił dzień ten uczcić uroczyście. W tym celu wybrany został
Komitet dla utrzymania porządku urządzenia zabawy i przyjęcia gości. Pod
przewodnictwem A. Romanowskiego wybrani zostali: Bron[isław] Andruszkiewicz,
Ludwik i Wincenty Tureccy.

Nie były to jedyne uroczyste obchody rocznicy założenia jednostki (zdj. wyżej).
W „Dzienniku Białostockim” możemy przeczytać relację z 1398 r, gdy choroszczańscy
strażacy otrzymali sztandar:
W Choroszczy obchodzono 25-lecie straży ochotniczej przy czym odbyło się poświęcenie
jej sztandaru. Po Mszy Św. i kazaniu wygłoszonym przez ks. proboszcza Pieściuka
nastąpiło poświęcenie sztandaru, którego rodzicami chrzestnymi byli pp: wojewoda
Ostaszewski, C. Zygnerski inspektor straży pożarnej województwa białostockiego,
W. Terajewicz burmistrz i J. Harasimowicz jeden z założycieli miejscowej straży oraz
panie: Piłasiewiczówna i E. Kudelska. Pierwszy gwóźdź ufundowany przez pana
wojewodę wbił pan wicestarosta Dziembowski, składając jednocześnie 25 zł na straż.
Udekorowani zostali medalami strażacy pp: M. Kraśnicki, J. Kraśnicki, Z. Kudelski,
B. Andruszkiewicz, J. Harasimowicz, B. Zajkowski, J. Nowiński i J. Ambrożewicz. Ponadto
rozdano dyplomy i odznaki.
W defiladzie wzięły udzial straże z: Choroszczy, Barszczewa, Rogówka, Złotorii, Bacieczek,
Fast, Klepacz z Samarytankami, Jaworówki, Starosielc, fabryczna straż firmy „Becker”
z Białegostoku, miejscowy oddział Związku Strzeleckiego i K.S.M.
Po wysłaniu depeszy do Marszałka Rydza-Śmiegłego, odbył się obiad, do którego
zasiadło przeszło 300 osób.
Komendę nad całością miał p. M. Kraśnicki przy pomocy A. Harasimowicz. Funkcję
gospodarza pełnił p. P. Markowski.
„Dziennik Białostocki” nr z 6.10.1938 r.
Uroczyste obchody setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy odbywać się będą jesienią br. - szczegółowy harmonogram uroczystości
zostanie zamieszczony w następnym numerze „Gazety w Choroszczy”.
Archiwalia odnalazł, wybrał i opracował Zbigniew Andruszkiewicz

12:30 prezentacja zabytkowych samochodów
MOTO-RETRO
1 3 : 0 0 f o l k r e g i o n u : K L E PA C Z A N K I ,
NARWIANKI, KOPLANIANKI
14:00 muzyka rozrywkowa: PATLIS BAND /w
ramach programu MOST/
15:00 Uroczyste otwarcie XXIII Jarmarku
Dominikańskiego
15:15 muzyka rozrywkowa: ESTRADOWOSYMFONICZNA ORKIESTRA z GRODNA
16:30 Prezentacja Fundacji ZAWISZA pt.
„Razem bezpieczniej”
17:00 muzyka rozrywkowa: JUNIOR
18:30 muzyka rozrywkowa: HOLIDAY
20:00 gwiazda wieczoru: DON VASYL
I CYGAŃSKIE GWIAZDY
22:00 Zakończenie imprezy
Ponadto liczne atrakcje dla każdego, w tym wystawa szybowca
z Aeroklubu Białostockiego, salwa armatnia w wykonaniu
Komputowej Chorągwi Stefana Czarneckiego, degustacje i sprzedaż
potraw regionalnych oraz rękodzieła ludowego, wesołe miasteczko,
dmuchane budowle dla dzieci oraz wiele innych.

proj. M. Tekielska

W Parku Pałacowym w Choroszczy 5 sierpnia
podczas XXIII Jarmarku Dominikańskiego na
wszystkich przybyłych czekają koncerty
i atrakcje:

Organizatorzy:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
Urząd Miejski w Choroszczy
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
XXIII Jarmark Dominikański zrealizowano dzięki
dofinansowaniu i pod honorowym patronatem
Burmistrza Choroszczy
Sponsorzy: Marka Żubr,
Patron medialny: „Gazeta w Choroszczy”

Pierwszego sierpnia o 17:00 pamiętajmy
o poległych w Powstaniu Warszawskim
Pierwszego sierpnia przypada 68.
rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego. Instytut Pamięci
Narodowej organizuje w całym kraju
uroczyste obchody tego wydarzenia
pragnąc, aby nie było ono postrzegane
jako lokalny bój o Warszawę, lecz walką
całego Narodu o Niepodległość Polski.
W całym kraju 1. sierpnia o 17:00 odezwą
się syreny, a mieszkańcy oraz pojazdy
przystaną na chwilę w hołdzie poległym w
Powstaniu. Uruchomienie syren będzie
możliwe dzięki odpowiednim
rozporządzeniom wojewodów.
„G a ze ta w C h o ro s zc z y ” za c h ę c a
wszystkich czytelników do włączenia się
do obchodów wybuchu Powstania
Warszawskiego poprzez wywieszenie flagi
narodowej czy patriotyczne zachowanie 1.
sierpnia, gdy zawyją się syreny.
Najpierw rozlegnie się sygnał
modulowany (alarm powietrzny), czyli

Wielka

smuta

Od pierwszego lipca zniknęły całkowicie
połączenia autobusowe na trasie PańkiChoroszcz, a do wsi położonych przy
szosie kruszewskiej kursuje tylko kilka
autobusów dziennie.
Przyczyną tak dużej redukcji jest m.in.
wycofanie się prywatnego przewoźnika,
który od 1 kwietnia oferował do 16
połączeń dziennie przy cenach od 1,5 do
4,5 zł – w zależności od strefy.
Dotychczasowy jedyny operator w rejonie
– białostocki PKS – również rezygnuje z
obsługi części tras – w tym z pięciu
połączeń do Paniek oraz porannego
autobusu relacji Białystok-Kruszewo. O
trudnej dla mieszkańców sytuacji
poinformował na XI sesji Rady Miejskiej
sołtys Kruszewa Adam Radłowski oraz
sołtys Paniek Beata Perko. Sołtysi

ciągły modulowany dźwięk trwający
minutę, następnie odwołanie alarmu,
czyli ciągły dźwięk, który potrwa trzy
minuty. Alarmu powietrznego nie należy
mylić z alarmem o skażeniach, który jest
nadawany poprzez sygnał przerywany
modulowany.
Natomiast 15 sierpnia na wzgórzu
Szubienica odbędą się gminne obchody
Święta Wojska Polskiego.
Po Mszy Św. w kościele w Choroszczy
zbiórka przed Pomnikiem Niepodległości,
następnie przejazd autobusem na miejsce
pamięci. Początek uroczystości na
Szubienicy o 19:15. Zapraszają: Urząd
Miejski, Parafia Rzymskkatolicka pw. Św.
Jana Chrzciciela i Św. Szczepana
Męczennika w Choroszczy, MiejskoGminne Centrum Kultury, Towarzystwo
Przyjaciół Choroszczy oraz redakcja
„Gazety w Choroszczy”.
Red.

autobusowa
apelowali do radnych i Burmistrza o
negocjowanie ws przywrócenia części
połączeń niezbędnej mieszkańcom
dojeżdżającym dotychczas do pracy
środkami komunikacji zbiorowej.
Adresaci przyjęli apel, niemniej zaznaczyli,
że rozmowy będą trudne, gdyż, jak wynika
z dotychczasowych sygnałów od firm
przewozowych, z obu kierunków
korzystało niewiele osób i przewozy były
nierentowne. Czy pojawią się autobusy z
powrotem na wiejskich trasach?, czy
gmina będzie do nich dopłać? i – jeśli tak,
to ile? oraz czy trasy będą takie, jak
poprzednio? – to tematy, które w
najbliższych miesiącach będziemy
poruszać na naszych łamach.
WJC

Krupniki nie chcą
do Białegostoku
Mieszkańcy Krupnik skierowali wniosek
do choroszczańskiego magistratu o
nieodłączanie części ich sołectwa od
gminy Choroszcz.
Jak powiedział „Gazecie w Choroszczy”
jeden z wnioskodawców, mieszkańcy
obszaru leżącego na południe od szosy
Kruszewskiej, między Horodnianką,
granicą z Kolonią Oliszki i z Klepaczami
oraz z Białymstokiem nie chcą, aby ten
teren został przyłączony do Białegostoku.
Ponadto w przypadku, gdyby nie było
możliwości wyodrębnienia i
pozostawienia w obecnych granicach
administracyjnych wskazanego obszaru,
mieszkańcy apelują o przyłączenie terenu
do wsi Klepacze.
Jak udało się dowiedzieć naszej redakcji,
wniosek podpisało aż 172 mieszkańców z
ponad 90 gospodarstw domowych, czyli
60% wszystkich zamieszkałych na
wskazanym terenie. Nasza redakcja, która
jako pierwsza napisała o wniosku, będzie
informować o dalszym rozwoju sytuacji.
Red.

Uwaga! Zmiany godzin
otwarcia Orlika, Biblioteki
Publicznej i M-GCK
Od poniedziałku 09.07.2012r. następuje
zmiana godzin otwarcia Orlika
w Choroszczy. Od poniedziałku do soboty
będzie czynny od 10:00 do 21:00, a
w niedzielę od 13:00 do 21:00.
N a t o m i a s t B i b l i o t e ka P u b l i c z n a
w Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w lipcu i w sierpniu br. są czynne
od poniedziałku do piątku od 8:00 do
16:00.
Od września powrócą godziny otwarcia
sprzed wakacji.
Red.

XIII Międzynarodowy Dzień Ogórka - Kruszewo 02.09.2012
Na wydarzenie zapraszają: Burmistrz Choroszczy,Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
Sołtys Kruszewa, Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Stowarzysznie N.A.R.E.W.
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Mali artyści z Łysek

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w Łyskach będącego filią Przedszkola
Samorządowego im. Jana Pawła II
w Choroszczy od kilku lat biorą udział
w konkursach plastycznych,
recytatorskich i piosenkarskich o zasięgu
regionalnych oraz w konkursach
plastycznych o zasięgu ogólnopolskim.
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku
szkolnym posypały się liczne nagrody.
W sumie było ich 38, z tego 10 nagród i 9
wyróżnień o zasięgu regionalnym i aż 14
nagród i 9 wyróżnień w konkursach
ogólnopolskich. W kilku konkursach było
po dwóch laureatów z naszej grupy.
Wiktoria Mocarska zdobyła następujące
nagrody: I m. „Najładniejsza kartka
w i e l ka n o c n a ” ( Byd go szc z ) , I m .
„Zwiastuny wiosny” (Warszawa), II m.
„Pocztówka z mojej miejscowości (Mnich,
woj.. śląskie). Oprócz tego Wiktoria
zdobyła 1 nagrodę i 4 wyróżnienia
w konkursach regionalnych.
Roksana Czeszel zdobyła: I m. w konkursie
„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały
świat” (Koszalin), II m. „Z dzieckiem
w świat wartości” (Kraków) oraz 5 nagród
w konkursach regionalnych.
Lena Kiertowicz została laureatką
w następujących konkursach: I m. „Mama

Przegląd uchwał z XI Sesji Rady
Miejskiej w Choroszczy

w oczach dziecka” (Kraków), I m. „Wiem co
jem” kategoria 5-6 latki (Warszawa), II m.
„Bohaterowie utworów Jana Brzechwy”
(Będzin) oraz nagrodę i 4 wyróżnienia
w konkursach regionalnych,
Iza Makal otrzymała: I m. w konkursie
„Z dzieckiem w świat utworów” (Kraków),
II m. „Najładniejsza kartka wielkanocna”
(Bydgoszcz),
wyróżnienie „Ulubione postaci z szopki
bożonarodzeniowej” (Sosnowiec) oraz
dwa wyróżnienia w konkursach regionalnych,
Paula Gołaszewska zdobyła dwie nagrody
(bez wskazania na miejsce): „Barwy
natury” (Przednik), „Jak dbać o zdrowie”
(Żary) oraz 3 nagrody w konkursach
regionalnych
Wiktoria Tyszkiewicz - nasza najmłodsza
artystka zdobyła I m. w konkursie „Wiem
co jem” w kategorii 3-4 latków
(Warszawa),
Paweł Krukowski zajął I m. w konkursie
„Jestem przyjacielem przyrody”, a Szymon
Szumowski wyróżnienie.
Weronika Grygorowicz otrzymała
wyróżnienie w konkursie „Dbajmy o nasze
losy” (Aleksandrów Kujawski)
W naszym oddziale jest 16 dzieci
i większość z nich jest kilkukrotnymi
laureatami konkursów. Dzieci
z naszej grupy zdobyły aż 8krotnie I miejsce
w
k o n k u r s a c h
ogólnopolskich. Oprócz
dyplomów zawsze są jeszcze
upominki. Przedszkolaki z
wielką ochotą wykonują
pracę konkursowe, a później
z radością witają listonosza
przynoszącego paczki
z nagrodami.
Ewa Konarska

Rada Miejska w Choroszczy na XI sesji VI
kadencji, która odbyła się 28 czerwca
w strażnicy OSP w Choroszczy przy ul.
Dominikańskiej 22, podjęła dziewięć
uchwał. Do najważniejszych
niewątpliwie należy zmiana
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (XI/112/2012), dzięki
której blisko 264 ha terenów w gminie
zmieni docelowe przeznaczenie.
M i e sz ka ń c y B a b i n a , B a rszc zewa ,
Gajownik, Kościuk, Paniek, Śliwna,
Zaczerlan i Złotorii bez wątpienia za
równie ważną będą uważać uchwałę
ws.rozwiązania gospodarki ściekowej
p o p r zez b u d o w ę p r z yd o m o w yc h
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Choroszcz (XI/118/2012).
Co ważne, dzięki dofinansowaniu
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska (45%) oraz gminę
(25%) wnioskodawcy poniosą tylko 30%
kosztów przedsięwzięcia.
Łącznie aż w 69 gospodarstwach będą
mogły powstać te ważne dla środowiska
instalacje. Podczas obrad Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida
zaapelował do obecnych na sesji sołtysów
o informowaniu mieszkańców
o możliwości budowy przydomowych
oczyszczalni.
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę ws.
zasad używania herbu i flagi gminy
Choroszcz (XI/119/2012) oraz uchwałę
ustalającą po zmianie Szkoły

Zbiórki

krwi

Klub Krwiodawców zaprasza
wszystkie osoby, które mogą
podzielić się bezcennym darem,
do honorowego oddawania krwi
5 sierpnia w godz. 9:00 – 13:00
i 2 września w godz. 9:00 - 13:00
w siedzibie Klubu
przy ul. H. Sienkiewicza 29.

Podstawowej w Rogowie w filię
choroszczańskiej placówki sieć
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz planu sieci i granic
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez gminę Choroszcz (XI/120/2012).
Radni uznali za bezzasadną skargę na
działalność kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(XI/113/2012).
Po raz kolejny gmina wsparła inwestycje
realizowane przez Powiat Białostocki
(XI/116 i 117/2012): wykonanie zatoki
autobusowej i dojść dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej Nr 1535B
w miejscowości Sienkiewicze do kwoty 52
000 zł, opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę drogi powiatowej
nr 1551B: droga 8 – Porosły – Krupniki do
kwoty 50 000 zł, natomiast modernizację
ewidencji gruntów i budynków dla
obrębów Dzikie, Żółtki do kwoty 20 000 zł.
Zaktualizowana została także Wieloletnia
Prognoza Finansowa (XI/115/2012) oraz
budżet gminy (XI/114/2012).
WJC

Rowerowa Choroszcz
zaprasza na MASĘ
KRYTYCZNĄ
W CHOROSZCZY.
Początek
przejazdu
miłośników rowerów 31
sierpnia br. o 18:00 na
placu Z. Brodowicza.
Akcję wspiera „Gazeta
w Choroszczy”.

Kolejny budynek
szpitala wypiękniał
Dwunastego lipca około południa odbyło
się uroczyste otwarcie
wyremontowanego budynku nr 25 w SPP
ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy.
To t a k ż e z a k o ń c z e n i e I e t a p u
termomodernizacji – w sumie wykonano
prace o łącznej wartości 4 942 328,31 zł w
budynkach 25 A, B, C i 45.
Remont w budynku 25 wykonano dzięki
wsparciu ze środków Ministerstwa
Zdrowia na kwotę nieco ponad 1,5 mln zł.
W s u m i e d z i ę k i d o f i n a n s o wa n i u
w wysokości 13 389 022,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach
priorytetowego programu System
zielonych inwestycji Część 1. – zarządzanie
energią w budynkach użyteczności
publicznej – do marca 2014 r. budynki 19A,
22, 23, 25A, 25B, 25C i 45 zmienią oblicze
na bardziej przyjazne pacjentom
i pracownikom.
Warto dodać, że wśród uchwał jakie podjął
Zarząd Województwa Podlaskiego pod
przewodnictwem marszałka Jarosława
Dworzańskiego 10 lipca br. jest m.in.
udzielenie dotacji celowej w wysokości
4 435 200,00 zł na przebudowę,
dobudowę i nadbudowę budynku
szpitalnego nr 19A na potrzeby apteki
szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej,
oddziału leczenia alkoholowych zespołów
abstynencyjnych i funkcjonującego
oddziału psychosomatycznego.
Red.

Przemytnik zatrzymany
Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością
Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku na posesji 39-letniego
mieszkańca gminy Choroszcz 20 czerwca w
południe odkryli prawie 16 tysięcy paczek
papierosów różnych marek bez polskich
znaków akcyzy. Gdyby zostały wprowadzone na rynek – jak szacują białostoccy
policjanci – Skarb Państwa z tytułu
niezapłaconych podatków straciłby około
260 000 zł. Mężczyzna odpowie przed
sądem za swoje postępowanie.
źródło: www.podlaska.policja.gov.pl

Prezydent Białegostoku podziękował strażakom
z jednostki OSP w Klepaczach za pomoc

Redakcja „Gazety
w Choroszczy” wspiera akcję
„Kierowco dbaj o czystość”
mającą na celu ochronę
środowiska przed
zanieczyszczeniami
wyrzucanymi z pojazdów.
Nie tylko stan jezdni, ale
i schludność pobocza jest
wizytówką społeczności.

I Turniej Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała
Ojczyzna – Choroszcz i okolice”
W dniu 21. 06. 2012 roku w Zespole Szkół
w Choroszczy po raz pierwszy odbył się
Turniej Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała
Ojczyzna – Choroszcz i okolice”.
W konkursie wzięło udział pięć drużyn,
które uzyskały najlepsze wyniki
w pierwszym etapie rozegranym 30 maja
bieżącego roku. Do pierwszej części
turnieju przystąpiło 16 trzyosobowych
drużyn z 14 klas gimnazjum. Polegał on na
rozwiązaniu testu sprawdzającego
wiedzę uczestników na temat historii,
tradycji, zabytków, pomników przyrody
i instytucji gminy Choroszcz.
W drugim etapie, który odbył się w ramach
Festynu rodzinnego w naszej szkole,
uczniowie zmagali się z zadaniami
praktycznymi.
Trzyosobowe zespoły musiały rozpoznać
postacie związane z naszym miastem,
wykazać się wiedzą z zakresu architektury
czy topografii Choroszczy i okolic oraz
znajomością flory i fauny Narwiańskiego
Parku Narodowego. Drużyny przygotowały również plakaty promujące Turniej
Wiedzy Regionalnej.
Bardzo ciekawa okazała się ostatnia
konkurencja. Zespoły miały za zadanie
przygotować prezentację multimedialną
pt. „Zabierz rówieśników na wirtualny
spacer po Choroszczy i okolicach”, w której
należało pokazać najciekawsze miejsca,
zabytki, pomniki przyrody na terenie

gminy Choroszcz.
Uczniowie w twórczy sposób wcielili się
w role przewodników turystycznych po
naszych ziemiach, a zaciekawiona
publiczność chętnie udała się w ten
wirtualny spacer.
Jury w składzie Anna DąbrowskaCzochańska, Karolina Czarniecka, Dariusz
Bielawski podkreśliło, iż poziom
przygotowania uczestników był bardzo
wysoki i wyrównany. Młodzież wykazała
się ogromną widzą na temat gminy
Choroszcz.
Najlepiej swoją „małą Ojczyznę”. znają
uczennice z klasy II B Aleksandra Jarocka,
Agnieszka Skorulska i Paulina Wrona.
Drugie miejsce wywalczyła klasa I B
w składzie: Michał Tołłoczko, Piotr
Kraśnicki i Magdalena Malinowska.
Natomiast trzecia lokata przypadła klasie
III A w składzie: Gabriela Dzieniszewska,
Michał Talipski i Patryk Gogol.
Należy również wspomnieć, iż Ewelina
Szczurak i Przemysław Gutowski bardzo
profesjonalnie poprowadzili konkurs,
wprowadzili publiczność i uczestników w
klimat zabawy turniejowej.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji turnieju
w przyszłym roku szkolnym.
Ewa Zalewska
Anna Kozłowska

Szesnastego lipca Wiceprezydent
Białegostoku Aleksander Sosna
uroczyście przekazał strażakom
z jednostki OSP w Klepaczach list
z p o d z i ę kowa n i a m i P rezyd e nta
Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego
za skutecznie przeprowadzoną akcję
osuszenia budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Branickiego 3/5 w dniu 4 lipca
2012.
Strażacy z Klepacz pod dowództwem
Komendanta Piotra Pawła Dojlidy
ofiarnie, aż do zakończenia akcji pełnym
sukcesem, wypompowywali wodę, jaka
dostała się do piwnic budynku wskutek
nawalnej ulewy. To już kolejna akcja –
m.in. po gaszeniu w listopadzie 2010 r.
pożaru kolejowych cystern, gdzie
strażacy ochotnicy ramię w ramię ze
strażakami zawodowcami z Białegostoku

walczyli z żywiołem w stolicy
województwa i udowodnili, że sprawnie
działający system szybkiego reagowania
kryzysowego wymaga istnienia dobrze
wyposażonych jednostek w
p o d m iej s k ic h m iej s co - wo ś c ia c h .
S t ra ża ko m g ra t u l o w a l i ró w n i e ż
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz,
Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.
Antoni Ostrowski – Prezes OSP
w Klepaczach oraz Jerzy Wójcik sołtys
Klepacz.
W liście do strażaków Prezydent Miasta
Białegostoku Tadeusz Truskolaski
napisał:
Pragnę złożyć na Pańskie [Kom. OSP
Piotra Pawła Dojlidy] ręce serdeczne
podziękowania dla wszystkich członków

OSP w Klepaczach zaangażowanych
w akcję osuszania budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5
w Białymstoku.
Działania Pana i Pańskich Podkomendnych mogę postawić za wzór
profesjonalizmu i zaangażowania. To
dzięki tej postawie udało się
zminimalizować straty wywołane burzą
i zalaniem budynku. Cieszę się, że w tej
kryzysowej sytuacji białostocki urząd
uzyskał wsparcie tak doświadczonego
zespołu.
Życzę wszystkim strażakom OSP
w Klepaczach, by społeczne
zaangażowanie nieodmiennie przynosiło
Państwu satysfakcję i radość.
Relację przygotował:
Wojciech Jan Cymbalisty

MIASTO i GMINA KULTURA
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Lato w Izbiszczach

Powiatowe Jam Session w Stajni 2012

Nowy wóz bojowy OSP Izbiszcze. Fot. P. Waczyński
Ósmego lipca w Izbiszczach odbyło się
uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej.
Budynek został gruntownie
wyremontowany i rozbudowany, a wokół
niego powstały parkingi, plac zabaw oraz
pomost widokowy i plenerowa scena.
Całkowita wartość inwestycji to około
830 tys. zł, z czego 450 tys. zł to dotacja z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zagospodarowanie centrum wsi stanowi
główny punkt realizacji planu odnowy
Izbiszcz na lata 2010-2017, który przyjęła
Rada Miejska 27.06.2010. Obok świetlicy z
dwoma dużymi pomieszczeniami na
parterze i szeregiem mniejszych na
poddaszu mieszkańcy mają jeszcze jeden
powód do radości.
Miejscowa jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej otrzymała od Nadleśnictwa
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Supraśl specjalistyczny, przystosowany do
trudnego, często podmokłego terenu
pojazd bojowy.
Świetlica i wóz strażacki zostały
poświęcone przez nowego proboszcza
P a r a f i i R z y m s k o k a t o l i c k i e j p w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Konowałach ks. Bogusława Kieżela
bezpośrednio po polowej Mszy Świętej.
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
w przemówieniu wyraził zadowolenie
z powodu zakończenia inwestycji oraz
nadzieję, że mieszkańcy Izbiszcz
i okolicznych wsi będą w pełni
wykorzystywać oddane właśnie do użytku
centrum wsi wraz ze świetlicą.
Po części oficjalnej rozpoczął się festyn
wiejski. Jako pierwsza wystąpiła
w miniamfiteatrze wiejskim Kapela

Czarnoleska znana m.in. z show Must Be
The Music. Następnie wystąpiła grupa
Junior, której towarzyszył pokaz tańca
brzucha w wykonaniu Szeherezady. Na
zakończenie – już w świetlicy – zagrał skład
ukrywający się pod nazwą Disco Polo.
„Lato w Izbiszczach” zorganizowali: Sołtys
Izbiszcz Ryszard Sokół, Urząd Miejski
w Choroszczy oraz Miejsko-Gminne
Centrum Kultury.
Imprezę sponsorowali: Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Choroszczy, TMP BUS
Tadeusz Półkośnik Przewóz Osób, Sklep
Tom i Jerry oraz Leszek Rajczuk Sklep
Spożywczo-Przemysłowy.
Fotorelację z wydarzenia, którą można
zobaczyć na stronie gazeta.choroszcz.pl,
przygotował Przemysław Waczyński.
WJC

Dźwięki świata w polskim domu...
i w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury

Już 25 sierpnia 2012 roku na dziedzińcu
stajni przy Muzeum Wnętrz Pałacowych
po raz trzeci odbędzie się POWIATOWE
JA M S ES S I O N W STA J N I – s e r i a
improwizowanych koncertów
w wykonaniu lokalnych artystów
i towarzyszących im amatorów.
W tym roku zakres imprezy został
rozszerzony na powiat białostocki, stąd
też zmiana dotychczasowej nazwy.
Trzecia już edycja niezwykłego święta
muzyki rozpocznie się o godzinie 18:00.
Wspólne muzykowanie wszystkich
chętnych poprowadzą zespoły 2 Strefa
oraz Nervovoohoży.
Zapraszamy

wszystkich muzyków i miłośników muzyki
do wspólnego spędzenia tego
sobotniego wieczoru. Wstęp na imprezę
jest bezpłatny. Zapisy wykonawców na
występy przy scenie w dniu imprezy.
Organizatorami Jam Session są MiejskoGminne Centrum Kultury w Choroszczy,
Urząd Miejski w Choroszczy, Muzeum
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz
zespoły 2 Strefa i Nervovoohoży,
a współorganizatorem jest Powiat
Białostocki. Do zobaczenia w stajni!
Przemysław Waczyński

Kształtowanie
krajobrazu parku
w Choroszczy
Właśnie ukazał się nowy zeszyt
edukacyjny „Kształtowanie krajobrazu
Parku w Choroszczy”. Adresatami
wydawnictwa są uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zainteresowani problematyką ochrony
krajobrazu.
Autorzy publikacji zaznaczają, że obecny
wygląd parku jest skutkiem kształtowania
go przez człowieka przez wiele lat, ale też
niemal nieskrępowanego działania
przyrody w ostatnich czasach. Daje to
możliwość poznania zarówno
naturalnych, jak i przekształconych
składników krajobrazu, pozytywnych, ale i
niekiedy też negatywnych zmian, jakie
zachodzą na skutek nieprzemyślanej
ludzkiej ingerencji. Świadome
kształtowanie krajobrazu ma za zadanie
utrwalenie jego cech naturalnych,
zapobieganie ich niszczeniu i
przywracanie wartości utraconych.
Zapraszamy na wędrówkę po parku,

uważną obserwację i naukę „czytania
krajobrazu”.
Publikacja zeszytu edukacyjnego została
dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Muz.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA
PROJEKTU „SZKOLENIE RATOWNIKÓW OSP
Z GMINY CHOROSZCZ”

Prawdziwą ucztę dla wielbicieli muzyki i
historii przygotowało Miejsko–Gminne
Centrum Kultury w Choroszczy. 27
czerwca o 19:00 odbył się wernisaż
wystawy „Dźwięki świata w polskim
domu”.
Wydarzenie odbyło się dzięki
udostępnieniu przez Państwa Ewę
i Kazimierza Cywińskich niezwykłych
zbiorów.
Charakter całej kolekcji jest równie
niezwykły, jak zgromadzone eksponaty,
gdyż zostały one przywiezione do Polski
z całego świata przez naszych rodaków,
którzy musieli wyemigrować z kraju lub nie
mogli po wojnie do niego wrócić.
Na wystawie zobaczyć można nie tylko
takie instrumenty, jak cytra, cymbały, lira
czy bandura, lecz także patefony, plakaty
oraz szereg oryginalnych nut i grafik.
Wernisaż uświetnili znakomitym śpiewem
uczniowie prof. Zofii Hamerlak Gładyszewskiej.
Wszystkich, którzy nie zdążyli na wernisaż,
lecz pragną zapoznać się z wystawą bądź
chcą ponownie posłuchać pasjonującej
gawędy Pani Ewy Cywińskiej o zbiorach,
prosimy o kontakt z Działem Promocji
Kultury M-GCK pod numerem telefonu 85
7191431 bądź osobiście w godzinach
pracy biura tj. 8:00 – 16:00. Najbliższe
oprowadzenie kuratorskie planowane jest
na połowę sierpnia. Zapraszamy!
M-GCK,
fot. Przemysław Pawilcz

Nowe sukcesy Klepaczanek
Klepaczanki – zespół folklorystyczny z
Klepacz od 27 lat śpiewem i muzyką
przynoszący chlubę i gminie, i całemu
Podlasiu – w ostatnich miesiącach
odniósł nowe sukcesy.
Osiemnastego maja zespół brał udział w
36 edycji przeglądu „W POSZUKIWANIU I
PRZEKAZYWANIU FOLKLORU”, gdzie
został sklasyfikowany na II miejscu w
kategorii zespołów śpiewaczych. 21
czerwca Klepaczanki uczestniczyły z
powodzeniem w zorganizowanym przez
Białostocki Ośrodek Kultury i Polski
Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego
w Białymstoku Przeglądzie Dorobku
Artystycznego Seniorów SENIORADA
2012.
Natomiast uczestnictwo w
odbywających się 20 listopada 2011 r. w
Opatowie (woj. świętokrzyskie) XVII
Regionalnych Spotkaniach Zespołów
Artystycznych OSP zaowocowało
O G Ł O S Z E N I E

zakwalifikowaniem się Klepaczanek do
udziału w odbywających się w dniach 2224 czerwca XVII Ogólnopolskich
Spotkaniach Zespołów Artystycznych
OSP w Wiśle (woj. śląskie). Gratulujemy
sukcesów całemu zespołowi
Klepaczanek oraz życzymy udanych
występów!
Redakcja

Certyfikat dla Punktu
Informacji Turystycznej

Działający przy Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury w Choroszczy Punkt
Informacji Turystycznej dzięki wzmożonej
pracy i staraniom o jak najlepsze
informowanie turystów uzyskał certyfikat
Polskiej Organizacji Turystycznej.
Turystów i osoby potrzebujące informacji
turystycznej zapraszamy do siedziby
Punktu przy ul. H. Sienkiewicza 29
w Choroszczy.
W Ł A S N E
W Y D A W C Y

Bądź widoczny dla tysięcy czytelników
- reklamuj się w „Gazecie w Choroszczy”.
Czekają na Ciebie nowe, atrakcyjne formy reklamy!
Szczegóły na: www.gazeta.choroszcz.pl

B u r m i st r z C h o ro szc zy i nfo r m u j e
o zakończeniu realizacji projektu
„Szkolenie ratowników OSP z Gminy
Choroszcz” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu został
przeprowadzony kurs w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Szkolenie przeznaczone było dla osób
zrzeszonych w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy
Choroszcz. W zajęciach teoretycznych
i praktycznych wzięło udział 30 osób, w
tym 3 kobiety. Uczestnictwo wszystkich
osób w projekcie było bezpłatne.
Zakończenie udziału w szkoleniu miało
charakter przystąpienia do egzaminu
teoretycznego i praktycznego w zakresie

zdobytej wiedzy w tematyce udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Do egzaminów przystąpiły, uzyskawszy
z niego wynik pozytywny, wszystkie
osoby.
Przeszkolenie i egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007
roku w sprawie kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali
przygotowane materiały promocyjne
w postaci kubka, teczki oraz długopisu.
Na terenie Gminy Choroszcz odbył się
ta k że ko l p o r ta ż p r zygo towa nyc h
w ramach projektu ulotek zawierających
podstawowe informacje o udzielaniu
pierwszej pomocy w przypadkach
zagrożenia życia.
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XXXI DNI CHOROSZCZY

Choroszczanie pełni uznania
dla „Filmowych wariacji”
W czwartkowy wieczór 21 czerwca
gościnne mury Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy wypełniła
muzyka filmowa w wykonaniu uczniów
klasy pianina p. Michała Szymczuka,
absolwenta Białostockiej PSM,
w ychowanka profesora Witalisa
Raczkiewicza.
Po n a d s i e d e m d z i e s i ę c i o o s o b owa
publiczność z uwagą wysłuchała jak Paweł
Dąbrowski zagrał na fagocie w duecie z p.
Michałem Szymczukiem Temat z
wariacjami litewskiego kompozytora
Dwarionasa, a następnie na fortepianie
Marsz turecki Wolfganga Amadeusza
Mozarta oraz Czarną perłę – wiodący
motyw muzyczny cyklu Piraci z Karaibów.
Hubert Łodziński zaprezentował Taniec
Ariadny z Suity 1. Per Gynt Edvarda Griega
oraz Ragtime klonowego liścia Scotta
Joplina. Publiczność zareagowała tak
żywiołowo na grę młodego muzyka, że
zdarzył się bis – Walc cis-moll Fryderyka
Chopina.
Dużą uwagę skupiło również rodzeństwo

Marciniak – Karolina i Kacper to
p ra w d o p o d o b n i e p r z y s z ł y d u e t
fortepianowy. Kacper (1 klasa SP) zagrał
brawurowo Różową Panterę, a Karolina –
motyw wiodący Ojcieca chrzestnego.
N ato m i a st Ka m i l a Ka c z m a re k z
powodzeniem zagrała bardzo
wymagający utwór, jakim jest Poemat
Fibicha.
Jak zaznacza p. Michał Szymczuk,
wszyscy uczestnicy koncertu słusznie
otrzymali gorące brawa od
choroszczańskiej publiczności – i młodsi,
i nieco starsi adepci klasy pianina przez
całą wiosnę pracowicie przygotowywali
się do koncertu i zaprezentowali wysoki,
bardzo dobrze wróżący na przyszłość,
poziom.
Publiczność zgodnie podkreślała, że po
wakacyjnej przerwie oczekuje
następnego tematycznego
pianistycznego koncertu w letniej
rezydencji Branickich.
Red., Fot. P. Pawilcz

XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy
W Choroszczy 23 czerwca 2012 r. po raz
XIII tancerze z całej Polski rywalizowali
o puchar Burmistrza Choroszczy.
W ponad dwudziestu kategoriach
i stylach wystartowało blisko 150 par.
Choroszczańska publiczność zgromadzona w hali sportowej Zespołu Szkół
mogła zobaczyć występy młodszych
i nieco starszych mistrzów parkietu
z Lublina, Warszawy, Białej podlaskiej,
Ostrołęki, Lubartowa, Międzyrzeca
Podlaskiego, Suchowoli, Giżycka,
L e g i o n o wa , O l s z t y n a , B i ł g o ra j u ,
Sulejówka, Płocka, Chełma, Olecka, Ełku,
Augustowa, Moniek, Białegostoku i z
Choroszczy. Uczestnicy tańczyli m.in.
walca angielskiego, tango, walca
wiedeńskiego, foxtrota, quickstepa oraz
tańce latynoamerykańskie: sambę, chachę, rumbę, pasodoble i jive'a.
Każdemu tańcowi towarzyszyło ogromne
skupienie tancerzy, troska o każdy detal –
w tym nienaganny wygląd – oraz gorący
doping zgromadzonej publiczności, który
pomógł niejednej parze sięgnąć po
puchar czy awans do wyższej klasy.
Pięknie spisali się także tancerze
z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

w Choroszczy i ci najmłodsi i nieco starsi –
np. Anna Kaczmarek i Kornel Grabowski
zajęli w kategorii wiekowej 10-11 kl. E w
komb. 6T 3. miejsce, a Kamila Kaczmarek
i Marcin Piszczatowski w kat. 14-15 kl. E w
komb. 8T – miejsce 5.
Tancerzom pogratulowali udziału
w turnieju i osiągniętych wyników
Wicemer Grodna Irina Sienczenkowa,
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz
a także Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Paweł Dojlida.
Sędzią głównym XIII Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Choroszczy był Jacek
Maciejczuk, który czujnym okiem dbał, by
zawody odbyły się na najwyższym
poziomie. Wydarzenie zorganizowali:
Urząd Miejski w Choroszczy, MiejskoGminne Centrum Kultury i Zespół Szkół
w Choroszczy.
Wszystkich, którzy nie mogą się doczekać
następnego święta tańca towarzyskiego
w naszej gminie, zachęcamy do
zapoznania się z fotorelacją przygotowaną przez Ewelinę Gromadecką.

15-lecie oddziału
Stowarzyszenia
Honorowych
Dawców Krwi

Nieszpory na
uroczystość
Narodzenia św.
Jana Chrzciciela

W dzień głównego odpustu Parafii
Rzymskokatolickiej w Choroszczy –
Urodzin Św. Jana Chrzciciela po
uroczystej Mszy św. o 12.15 połączonej
z Procesją Eucharystyczną na Błoniach
Jana Pawła II rozpoczęły się świeckie
obchody 15-lecia istnienia i działalności
choroszczańskiego oddziału
Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi.
Barbara Wiszowata – założycielka
i prezes oddziału- na rozpoczęcie
wydarzenia powiedziała: Dziękuję Panu
Bogu i wszystkim ludziom, którzy przez te
15 lat wspomagali nas [krwiodawców] na
tej drodze, abyśmy mogli wypełniać
przykazanie miłości. Pani Barbara dodała
również, że krew jest bezcennym darem,
bo nie da się jej niczym zastąpić. Wyraziła
również radość, z powodu przynależności do oddziału aż 400 osób.
Wszystkim krwiodawcom, a szczególnie
Prezes stowarzyszenia, podziękował
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz,
który od 15 lat sprawuje honorowy nad
przedsięwzięciami grupy. Nie zabrakło
również wyróżnienia honorowych
krwiodawców i odznaczenia zasłużonych
członków oddziału przez Prof. dr hab. n.
med. Piotr Marka Radziwona, dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
Po części oficjalnej nastąpiły występy
recytatorskie i muzyczne uczniów
choroszczańskich szkół oraz koncert
grupy rockowej Nervovoohoży. Niemniej
największe zainteresowanie i aplauz
p u b l i c z n o ś c i zd o b y l i n a j m ł o d s i
wykonawcy – zespół taneczny Muszelki z
Samorządowego Przedszkola im. Jana
Pawła II w Choroszczy, białostocka grupa
taneczna Mini Quadro oraz grupa
sześciolatków z choroszczańskiego
przedszkola. Radość z jaką młodzi
tancerze poprzez sztukę dziękowali
krwiodawcom za ich ofiarność ujęła
licznie zgromadzoną publiczność.
WJC

Wojciech Jan Cymbalisty

Fot. E. Gromadecka

W niedzielny
wieczór 24
c z e r w c a
c h o ro szc za n i e
wysłuchali w
c o r a z
piękniejszym
choroszczańskim
k o ś c i e l e
k o n c e r t u
najwybitniejszeg
o polskiego
kompozytora
epoki wczesnego
baroku Marcina
Mielczewskiego.
Utwór Vesperae
Dominicales na
solistów, chór i
orkiestrę.
Nieszpory na
uroczystość
Narodzenia św.
Jana Chrzciciela
wykonali znani i
utalentowani
chórzyści i
instrumentaliści:
M a r t a
Wróblewska
(sopran), Sławomir Bronk (kontratenor
alt), Karol Kozłowski (tenor) Piotr
Zawistowski (bas).
Koncertował również Zespół Muzyki
Dawnej Diletto w składzie: Anna
Moniuszko – dyrygent, soprany:
Małgorzata Trojanowska, Joanna
Zamora, alty: Jan Mędrala, Emilia
Rutkowska, tenorzy: Krzysztof Chojnacki,
Leszek Gaiński, basy: Bogdan Kordy,
Artur Mądry, skrzypce I: Paweł Polak
(koncertmistrz), Urszula Laskowska –
Bogusłowicz, Małgorzata Małkiewicz,
skrzypce II: Julia Dombek, Jadwiga
Korzeń, Patrycja Furman, fagot:
Katarzyna Wasiluk, basso continuo:

Uroczysta
inauguracja XXXI
Dni Choroszczy

Krzysztof Dombek – wiolonczela, Rafała
M a ka rs k i – ko n t ra b a s , S y l w e s t e r
Trojanowski – pozytyw; Schola Gregoriana
Sancti Casimiri: Mariusz Perkowski –
baryton, kantor, dyrygent, Piotr Rafałowski
– tenor, Adam Boruch – baryton, Karol
Komenda – bas, Przemysław Kummer – bas;
akompaniament organowy – Łukasz
Olechno.
Koncert zorganizowany w ramach XXXI Dni
Choroszczy przez Urząd Miejski, MiejskoGminne Centrum Kultury w Choroszczy
i Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika
cieszył się dużą popularnością, a słuchacze
zgodnie podkreślali, że jakość wykonania

tak trudnej kompozycji, zdumiewa
i oczarowuje. Również artyści nie ukrywali
radości z powodu koncertowania w pięknej
rzymskokatolickiej świątyni - barokowej
perle białostocczyzny.
Więcej zdjęć i informacji o koncercie oraz
pozostałych wydarzeniach XXXI Dni
Choroszczy oraz na naszej stronie:
gazeta.choroszcz.pl oraz na stronie
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury:
kultura.choroszcz,pl. Zapraszamy!
Red.
Fot. Ewelina Gromadecka

W piękny piątkowy wieczór
w g o ś c i n n y m M u z e u m Wn ę t r z
Pałacowych w Choroszczy odbyła się
uroczysta inauguracja tegorocznych Dni
Choroszczy. Burmistrz Choroszczy Jerzy
U ł a n o w i c z – Pa t ro n H o n o ro w y
tegorocznej edycji wydarzenia – w
przemówieniu inauguracyjnym
przypomniał o ważnych dla całej
społeczności choroszczańskiej datach:
o 505-leciu uzyskania praw miejskich,
o 100 rocznicy powstania w Choroszczy
Ochotniczej Straży Pożarnej i o 15-leciu
działalności choroszczańskiego oddziału
Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi.
Następnie dyrektor Archiwum
Państwowego w Białymstoku Marek
Kietliński wygłosił referat pt. Materiały do
dziejów Choroszczy w zasobie Archiwum
Państwowego w Białymstoku, po którym
odbyła się dyskusja o badaniach historii.
Na zakończenie niezwykłego wieczoru
wystąpił muzyk Baruh (Borys Idzielczyk)
wraz z grupą artystów z Białorusi.
Choroszczanie mogli na żywo usłyszeć
przeboje hebrajskie i białoruskie oraz
pieśni i melodie autorskie.
Występ odbył się w ramach realizacji
Programu „MOST” – międzynarodowej
inicjatywy na rzecz integracji
społeczeństwa i wzmacniania więzi
dobrosąsiedzkich ze szczególnym
uwzględnieniem sfery kultury i edukacji.
Organizatorami wydarzenia byli: Urząd
Miejski w Choroszczy, Miejsko-Gminne
Centrum Kultury, Muzeum Podlaskie oraz
Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy.
Red.

www.gazeta.choroszcz.pl
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Choroszcz, szkoła i gmina, ja i moja rodzina
Dwudziesty pierwszy czerwca 2012 roku
na długo zapadnie w pamięć uczniów
Zespołu Szkół i ich rodzin. Już po raz trzeci
z kolei nasza szkoła tętniła radosnym
gwarem i emocjami, a wszystko to za
sprawą Festynu Rodzinnego,
odbywającego się w bieżącym roku pod
hasłem „Choroszcz, szkoła i gmina, ja
i moja rodzina”.
Zgromadzonych w auli szkoły gości
punktualnie o 16:00 powitała serdecznie
pani dyrektor Danuta Małyszko. Chwilę
później, w takt dźwięków poloneza, para
za parą, zaprezentowali się uczniowie.
Para na lewo i para na prawo, obrót i pląs,
skłon i przejście, posuwistym krokiem
gimnazjaliści przemierzali aulę wszerz
i wzdłuż prezentując kunszt godny
mistrzów parkietu najwyższej klasy. Serce
niejednej z mam mocniej zabiło na widok
tańczącej córki, czy klękającego przed
partnerką syna, którzy wzbudzali
w widzach oglądających pokaz uznanie
i podziw. Burza oklasków wypełniła aulę
tuż po przebrzmieniu ostatnich taktów
muzyki. Podziękowanie należy się także
paniom Beacie Guziejko i Kamili Reducie –
Chmielewskiej, dzięki staraniom których
udało się połączyć w spójną całość wielość
temperamentów występujących tancerzy.
Kolejną atrakcją tego popołudnia była
prezentacja przedstawienia „Ławka”
przygotowanego przez Szkolne Koło
Teatralne prowadzone przez panią
Małgorzatę Mikiewicz. Młodzi aktorzy,
między innymi Maria Bancerek, Paulina
Cholewska, Przemek Gutowski, Żaneta
Strynkowska, Beata Polak i Anna
Miastkowska, poruszyli w nim trudne
problemy okresu dojrzewania związane
z uzależnieniami. Publiczność z uznaniem
obejrzała przekonywającą grę młodych
adeptów sztuki teatralnej nagradzając ich
występ brawami.
Tuż po przedstawieniu rodziców
i zgromadzonych na auli gości zaproszono
do obejrzenia prezentacji dorobku
uczniów Zespołu Szkół. Tłem
wcześniejszych występów były ceglane
mury auli, które pomieściły wystawę prac
koła fotograficznego zatytułowaną
„C h o ro s zc z
piękna
jak baśń”
zaprezentowaną pod kierunkiem pana
Dariusza Bielawskiego oraz prezentację
prac plastycznych i fotografii „Urokliwe
miejsca Choroszczy”, którą przygotowali
uczniowie pod kierunkiem p. Barbary
Raczkowskiej- Bobek, p. Alicji Gniedziejko
i p. Ireny Słomińskiej. W poszczególnych
salach szkoły odbywały się w tym czasie
niezliczone konkursy, quizy, potyczki i
zmagania, pokazy np. doświadczeń
chemicznych, które nadzorował pan Piotr
Smalak, mini prezentacja „Zawsze niech
będzie słońce” – o rodzinie po rosyjsku
zaprezentowana profesjonalnie przez
pierwszoklasistów pod wodzą pań Doroty
Kofman i Agnieszki Łuniewskiej.
Uczniowie klasy IIIe przedstawili
zgromadzonym prezentację udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, nad
którym czuwała pani Monika Brzozowska.
Znalazł również swoje miejsce kącik
fotografii pamiątkowej z festynu, gdzie
można było uwiecznić się w postaciach
Izabeli i Jana Klemensa Branickich. Szkolne
Koło Caritas ze swoją opiekunką p. Joanną
Gaweł zaproponowało prezentacje
multimedialne, aby pokazać swój
tegoroczny dorobek, a jego członkowie
zaprosili gości na degustację ciast
połączoną ze zbiórką charytatywną.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
punkt gry w szachy oraz salon łamigłówek i
rozrywek matematycznych przygotowany
przez uczniów pod kierunkiem p.
Mariusza Sawickiego oraz p. Małgorzaty
Łotowskiej.
Na szczególne uznanie zasługuje
przeprowadzony w tym dniu finał Turnieju
Wiedzy Regionalnej „Nasza Mała Ojczyzna

– Choroszcz i Okolice” przygotowany
przez panie: Ewę Zalewską i Annę
Kozłowską, który cieszył się dużym
p o w o d ze n i e m w d r u g i e j c zę ś c i
prezentacji w auli szkoły. Niezawodnie, jak
co roku odbyły się zawody sportowe dla
najmłodszych, zorganizowane przez panie
Beatę Guziejko i Kamilę Redutę –
Chmielewską. Cieszyły się one ogromną
popularnością wśród małoletniego
rodzeństwa naszych uczniów. Maluchy, z
wypiekami na twarzy, rywalizowały w
najróżnorodniejszych konkurencjach, a z
miną zwycięzcy wychodziły ze szkoły
ściskając w rękach zdobyte nagrody. W
tym miejscu chcieliśmy podziękować
bardzo gorąco naszym tegorocznym
sponsorom upominków i nagród. Są to:
sklepy Empik (Galeria Alfa, Biała,
Hetmańska), PZU Białystok oraz
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego
Giedroycia oraz Dział Informacji i
Promocji Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękujemy również za wsparcie naszych
działań harcerzom, którzy urozmaicili
swoimi zajęciami program Festynu
Rodzinnego 2012.
Warto wspomnieć, że na terenie
gimnazjum można było zauważyć akcenty
działań artystycznych uczniów naszej
szkoły, którzy pod kierunkiem p. Moniki
Tekielskiej wykonali wiele ciekawych eco
– rzeźb z butelek na prowadzonych przez
nią zajęciach artystycznych. Dodatkową
atrakcją tego dnia było specjalne wydanie
gazetki szkolnej „Długa Przerwa”, którą
specjalnie na tę imprezę przygotowali
uczniowie z koła dziennikarskiego
i informatycznego przy pomocy pań Anny
Dąbrowskiej – Czochańskiej oraz
Katarzyny Leszczyńskiej. Numer specjalny
można było otrzymać bezpłatnie, ale
kolportowany był on jedynie w dniu
Festynu Rodzinnego wśród
zgromadzonych uczestników. Należy
dodać, że tradycyjnie w dniu Festynu
Rodzinnego odbywał się na hali sportowej
Turniej Finałowy VIII edycji Podlaskiej Ligi
Badmintona o Puchar Burmistrza
Choroszczy prowadzony przez pana
Bogdana Bogacewicza.
Celem Festynu Rodzinnego było przede
wszystkim integrowanie uczniów,
rodziców, nauczycieli i środowiska

lokalnego. Podczas imprezy funkcjonował
mobilny
punkt
profilaktyki
i p o ra d n i c t wa
p e d a go g i c z n e go
prowadzony przez szkolnego pedagoga p.
Małgorzatę Czulewicz. Akcja
informacyjno-profilaktyczna miała na
celu promowanie zdrowego, wolnego od
nałogów i używek stylu życia, zachęcanie
do alternatywnych form spędzania
rodzinnego czasu wolnego. Dużą
popularnością wśród najmłodszych
cieszyły się gadżety przekazywane im
przez pedagoga: kolorowe baloniki
i maskotki. Ulotki i broszury rozdawane
rodzicom były elementem programów
prozdrowotnych i profilaktycznych
realizowanych w szkole przez pedagoga
takich, jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
„Trzymaj Formę”, „Szkoła dobrego
wyboru”, „Różowa Wstążeczka”, „Grać czy
być?”. Znaczna część materiałów oraz
gadżetów propagujących zdrowy i aktywny styl życia pochodziła od Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki p. Witolda
Wróblewskiego, któremu serdecznie
dziękujemy za wsparcie.
Ostatnim artystycznym akcentem naszej
imprezy było podsumowanie Tygodnia
Talentów, który odbył się na terenie szkoły
w terminie wcześniejszym. Laureatom
zostały wręczone nagrody i wyróżnienia,
zaś publiczność miała niebywałą okazję,
aby obejrzeć występ zespołu muzycznego,
który tworzą uczniowie gimnazjum. Aula
wypełniła się mocnym uderzeniem
perkusji, metalowymi brzmieniami gitar
i chropawym tembrem głosu solisty.
Prezentacja umiejętności zespołu, który
tworzą Tomasz Kulikowski, Wojciech
Tekielski, Mateusz Szubryt, Adrian
Lewkowicz i Rafał Trypuz wywarła
ogromne wrażenie na zgromadzonej
publiczności siłą talentu muzyków i mocą
decybeli wygenerowanych przez sprzęt
grający.
Jest nam miło tą drogą przekazać
podziękowania wszystkim gościom za
liczne przybycie i zaprosić na Festyn
Rodzinny 2013 – zatem:
DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
Małgorzata Łotowska,
Małgorzata Czulewicz

Podsumowanie projektu „Chcę tu być z moją sztuką. Nagraj to!”
W późny niedzielny wieczór kończący
tegoroczne dni Choroszczy kilkadziesiąt
osób wysłuchało debiutanckiego
koncertu zespołu SWARM w składzie:
Adrian Lewkowicz (gitara), Mateusz
Szubryt (bas), Wojtek Tekielski (gitara),
Rafał Trypuz (perkusja) i Tomek
Ku l i kows k i ( wo ka l ) . P u b l i c z n o ś ć
żywiołowo reagowało na autorskie
utwory młodego, ćwiczącego w MiejskoGminnym Centrum Kultury zespołu,
który po burzy oklasków bisował.
Zgromadzeni na placu Z. Brodowicza mogli
oglądać także wielką wystawę prac
uczestników projektu, a której obok
słynnych kokonów znalazły się zdjęcia
z poszczególnych działań twórczych oraz
przestrzenne instalacje „Fair play”.
Punktem, na który wszyscy z napięciem
oczekiwali, był premierowy pokaz filmu
„Kameo” (można go zobaczyć na stronie
„Gazety...” oraz na blogu prowadzonym
przez uczestników projektu).
Obraz stworzyła dwunastka twórczych

młodych mieszkańców naszej gminy,
którzy przez pół roku uczestniczyli
w projekcie ”Chcę tu być z moją sztuką.
Nagraj to!”. Projekt realizowany w ramach
programu Równać szanse w MiejskoGminnym Centrum Kultury koordynowała
znana artystka-plastyk Monika Tekielska
przy wsparciu młodych artystów
i pedagogów: Urszuli Wróblewskiej i
Bartka Tryzny.
Po projekcji filmu rozpoczęła się dyskusja

nt. możliwości
r o z w o j u
kultury i sztuki
w Choroszczy.
Panel animowany przez
koordynatorkę
projektu oraz
instruktora MG
C
K
Przemysława
Waczyńskiego
wypełniły
ciekawe wypowiedzi zarówno
uczestników projektu, ich rodziców i osób
zgromadzonych na placu, którzy nie
ukrywali, że wysoko oceniają przebieg
przedsięwzięcia i czekają na jego
kontynuację lub inne wydarzenia, które
pomogą osobom kreatywnym
z Choroszczy i okolic rozwinąć skrzydła.
tekst: WJC, grafika: Uczestnicy Projektu

Reklamy

Dziękujemy za wsparcie podczas
XXXI Dni Choroszczy
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się sukcesu tegorocznych
– już XXXI – Dni Choroszczy.
Dziękujemy Burmistrzowi Choroszczy za objęcie honorowym
patronatem całej imprezy.
Dziękujemy za owocną współpracę przy organizacji święta naszego
miasta i gminy: Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy, Muzeum
Podlaskiemu w Białymstoku, Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św.
Szczepana Męczennika w Choroszczy, Zespołowi Szkół w Choroszczy,
Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie,
Przedszkolu Samorządowemu im. Jana Pawła II w Choroszczy,
Towarzystwu Przyjaciół Choroszczy, Miejsko-Gminnemu Klubowi
Sportowemu „Narew” Choroszcz, Ludowemu Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „Badminton” Choroszcz, Parafialnemu
Oddziałowi Akcji Katolickej, Stowarzyszeniu Honorowych Dawców
Krwi Oddział w Choroszczy, Kołu Wędkarskiemu „Amur”.
Bardzo ciepło dziękujemy sponsorom: Zakładowi Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy i Sklepowi SpożywczoPrzemysłowemu Leszek Rajczuk – Choroszcz. Wasze wsparcie
pozwoliło z powodzeniem zrealizować I Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej rozegrany na Orliku 22 i 23 czerwca.
Dziękujemy również szczególnie gorąco 153. Białostockiej Drużynie
Harcerskiej „Concordia” oraz wszystkim wolontariuszom, których
zapał i nieoceniona pomoc sprawiły, że XXXI Dni Choroszczy stały się
niezapomnianym wydarzeniem.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje w przyszłości
jeszcze wieloma przedsięwzięciami kulturalnymi.
Z wyrazami wdzięczności
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
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Placówka Armii Krajowej nr 10
Początki konspiracji w gminie
Barszczewo, obecnie Choroszcz,
rozpoczęły się, tak jak w innych
miejscowościach, już w
październiku 1939 roku, gdy tylko
minął szok wywołany napadem
potężnych sąsiadów - Niemiec i
Związku Radzieckiego. Okupanci
podzielili się Polską, Ziemia
Białostocka przypadła Rosjanom.
Polacy szybko się przekonali, że nie
jest to zwykła wojna. Tym razem
okupanci postanowili wspólnie
zlikwidować państwo Polskie,
poprzez wymordowanie elit
intelektualnych, politycznych,
wojskowych, policyjnych oraz
administracji, a inne grupy
społeczne wyniszczyć poprzez
niewolniczą pracę w nieludzkich
warunkach.
W obu strefach okupacyjnych terror
rósł z miesiąca na miesiąc. Pacyfikacje,
aresztowania, egzekucje były chlebem
codziennym w obu strefach okupacyjnych. W strefie radzieckiej od końca
stycznia i początku lutego 1940 r.
rozpoczęły się aresztowania
wo j s ko w yc h , p o l i c j a n t ó w o ra z
leśników, w kwietniu zaś ich rodzin
i urzędników państwowych, a w
czerwcu następnych wyłapanych
patriotów. Rok później, w czerwcu
1941 roku czwarta fala aresztowań
i wywózek została przerwana atakiem
niemieckim. Straszny los spotkał
będących w tym czasie w więzieniach
Polaków, gdyż Stalin nakazał ewakuację więzień. Po wymordowaniu co
bardziej niebezpiecznych dla Związku
Ra d z i e c k i e g o w i ę ź n i ów, re s z tę
pognano w kolumnach na wschód marsz przeżyła tylko nieznaczna część
więźniów. W sporządzaniu list do
aresztowań pomagali miejscowi
komuniści i siatka zainstalowanych
wcześniej agentów. Wyższych oficerów
wymordowano już w 1940 roku, po
wywiezieniu w głąb swego terytorium,
a reszta miała zginąć sama z głodu i
wyczerpania, pracując w kopalniach,
fabrykach i kołchozach na Syberii i w
Kazachstanie.
Konspiracja w okresie pierwszej
sowieckiej okupacji poniosła duże
straty z powodu masowych aresztowań
kadry dowódczej. Sowiecka NKWD
była bardzo skuteczna, dobrze
przygotowana do agresji i wyjątkowo
brutalna w traktowaniu Polaków. W
wielu komórkach praca zamarła lub
one same zostały całkowicie
zlikwidowane. Niszczono opozycję do
końca. Związek Radziecki zabijał swego
wroga wraz z zapleczem,którym często
była rodzina. Warszawska centrala
zareagowała na sytuację przysłaniem
nowych oficerów w celu odbudowania
struktur, co przyniosło dobry rezultat.
Masowy rozwój pracy niepodległościowej zaczął się po zajęciu
Białostocczyzny przez Niemców
w czerwcu 1941 roku. Do Białegostoku
przybyli oficerowie: Czesław Hakke
z Krakowa, Władysław Liniarski
i Władysław Kaufman z Warszawy.
Nowa kadra oficerska oraz fakt, że
Niemcy po wkroczeniu na Białostocczyznę musieli w pierwszej kolejności zorganizować administrację, dały
trochę czasu konspiratorom na odbudowę struktur Państwa Podziemnego.
Stosowany przez Niemców terror
p owo d owa ł , ż e Po l a c y c h ę t n i e
wstępowali do konspiracji, uznając
wa l kę z o ku p a n te m z a j e dy n ą
możliwość odzyskania niepodległości.
Już w drugiej dekadzie czerwca 1941
roku, gdy armia niemiecka szykowała
się do napaści na Związek Radziecki, w
stodole Antoniego i Julii Dziejmów, na
koloni w Kruszewie, w gminie
Barszczewo, (obecnie Śliwno gmina
Choroszcz) odbyło się zebranie
konspiracyjne w składzie: gospodarze i
ich synowie - podoficerowie Wojska
Polskiego: Jan i Emilian, ponadto, Józef
Kościuczyk, Antoni Nierodzik i Antoni
Iwaszczuk z Paniek. Zgodnie postanowiono rozpocząć walkę z okupantem i
przyłączyć się do organizacji ogólnokrajowej, gdy taka powstanie. Na tym
zebraniu uczestnikom nadano pseudonimy: Antoni Dziejma - „Tatko”, Julia
Dziejma - „Wierna”, Emil Dziejma „Grzyb”, Jan Dziejma - „Grom, Józef
Kościuczyk - „Popiół”, Antoni Nierodzik
- „Wierny”, Antoni Iwaszczuk - „Las”.

Jan Dziejma został dowódcą
grupy, gdyż był podoficerem
i najstarszym stopniem,
zastępcą - Antoni Nierodzik.
Grupa nie musiała długo czekać na
połączenie z większym ośrodkiem
ruchu oporu: 27 czerwca 1941 r. zgłosił

się do Jana Dziejmy, za pośrednictwem
ks Władysława Saracena proboszcza
parafii katolickiej w Śliwnie, człowiek,
który twierdził, że jest ze „Związku
Walki Zbrojnej” i prosi o pomoc
w zbieraniu informacji wojskowych
i administracyjnych o okupancie.
Ustalono spotkania w Białymstoku i tam
przekazywano informacje. Łącznikiem
został dowódca grupy - Jan Dziejma. Po
trzech tygodniach współpraca wygasła,
gdyż wywiad Związku Walki Zbrojnej
przesunął się dalej na wschód.
W listopadzie 1941 zgłosił się do Jana
Dziejmy pan Antoni Lebiedziński,
późniejszy komendant placówki Armii
Krajowej w Choroszczy, w celu
połączenia oddziału powstałego
w Kruszewie z Armią Krajową. Po
wyrażeniu zgody, wszyscy złożyli
przysięgę według dostarczonego tekstu.
W ten sposób oddział podporządkował
się Komendzie Obwodu Białystok, pod
dowództwem
kpt. Stefana
Fijałkowskiego ps. „Młotek” i Józefa
Ochmana ps. „Orwid”. Mieszkanie
w Śliwnie stało się punktem
kontaktowym, a Jan Dziejma łącznikiem
z komendą obwodu za pośrednictwem
skrytki kontaktowej u „Ogrodnika”
(nazwisko nieznane) w Białymstoku.
Emiliana Dziejmę przydzielono jako
łącznika do dyspozycji „Orwida” Józefa
Ochmana - szefa łączności okręgu, a
późniejszego prezesa WIN. W tym
samym czasie organizacja gwałtownie
się rozwinęła osiągając stan plutonu. Jan
Dziejma wciągnął do niej członków
przedwojennego Strzelca, oprócz osób
wcielonych do Armii Czerwonej w 1940
roku. „Grom” pełnił funkcję dowódcy
plutonu, który składał się z trzech
drużyn: I Drużyna – dowódca Antoni
Iwaszczuk ps. „Las”, II Drużyna –
dowódca Stanisław Gajdowski ps.
„Miecz”, III Drużyna – dowódca
Lucjan Kosakowski ps. „Tur”.
Do pierwszej drużyny należeli ludzie
z Paniek i kolonii Pańki, do drugiej
z Kruszewa i kol. Kruszewo, do trzeciej
z Izbiszcz. Józef Kościuczyk ps. „Popiół”
zajmował się naprawą broni i produkcją
amunicji do pistoletów. Antoni Dziejma
ps. „Tatko” był magazynierem broni
i materiałów wybuchowych. Julia
Dziejma była łączniczką, tak jak Helena
Dziejma ps. „Głośna”, która przyjęła
przysięgę od łączniczki Weroniki Sokół
ps. „Georginia” ze Śliwna, oraz od Reginy
Sokół ps. „Stokrotka” z Kruszewa. Jej
mąż Władysław Dziejma, żołnierz
kampanii wrześniowej, siedział
w niemieckim obozie dla jeńców przez
całą wojnę. Punkt opatrunkowy był u
Eugenii Nierodzik z Paniek, do niej też
należało gromadzenie środków opatrunkowych i leków. Gdy Jan Dziejma
został dowódcą plutonu, do kontaktów z
Obwodem AK wyznaczono Emila
Dziejmę ps. „Grzyb”, „Gryf” powierzając
mu obowiązki komendanta ośrodka
łączności. Funkcję tę sprawował przez
całą konspirację. Od grudnia 1941 r.
dowódcą Okręgu Białystok był „Orwid” Józef Ochman. Następnym przełożonym
Emila Dziejmy po śmierci łączniczki
Jadwigi Dziekońskiej był „Ligon”
(nazwisko nieznane) szef łączności
Okręgu Białystok.
Emilowi Dziejmie podróżowanie po
terenie ułatwiał fakt, że oficjalnie był
gońcem sołtysa do władz niemieckich.
Wo z i ł ws z ys t ko - o d p ra sy d o
materiałów wybuchowych. Jeździł od
Białegostoku do Augustowa, Grodna,
Wołkowyska. Łączność była dobrze
rozwinięta: kolportowana była prasa
podziemna w postaci „Biuletynu
Informacyjnego”, meldunki, rozkazy itp.
Działało to na zasadzie sztafety w obie
strony. W okręgu AK Białystok szybko
zbudowano wszystkie struktury
Państwa Podziemnego, z władzami
cywilnymi i wojskowymi. Komórki
konspiracyjne mieściły się w ramach
Rejonu III, Obwodu Białystok – Miasto.
Komendantem rejonu został por. rez.
Zygmunt Piekarewicz ps. „Inżynier”.
Rejon III miał trzy placówki: Starosielce
- komendant placówki nr 9 nauczyciel
Sotowski, Choroszcz - komendant
placówki nr 8 podch .rezerwy Antoni
Lebiedziński ps. „Narew” awansowany
na podporucznika, Barszczewo –
komendant placówki nr. 10 sierż. zaw.
Jan Dziejma ps. „Grom”
Placówka Barszczewo rozrosła się do
ok. 120 ludzi i podejmowała się różnych
zadań - od bojowych do oświatowych,
czego przykładem jest tajne nauczanie.
Prowadził je na tym terenie magister
filozofii Adam Filoniuk ps. „Pedagog”,
był on dyrektorem tajnego nauczania w
zakresie szkoły średniej. Wraz z nim
wykładał magister matematyki - Wróbel
ps. „Teresa”. Ksiądz Saracen nauczał
łacinę, a Karol Bartoszewicz ps.

„Ameba” język niemiecki. W tajne
nauczanie był zaangażowany ukrywający się w Izbiszczach alumn
Seminarium Duchowego w Wilnie Lucjan Kosiński z parafii Turośń
Kościelna. Dzięki kompletom Emiljan
Dziejma i Antoni Iwaszczuk zdobyli
małą maturę, a Jan Dziejma, Lucjan
Kosakowski i Edward Hodujko z Izbiszcz
uzyskali pełną maturę. Słuchaczami
tajnego nauczania byli również
żołnierze AK z placówki w Choroszczy.
Jesienią 1942 r. gestapo nakryło
odprawę Sztabu Okręgu przy ulicy
Sosnowej w Białymstoku, u państwa
Masłowskich. W kocioł wpadli: szef
Sztabu Okręgu Białystok „Młotek” - ppłk.
Stefan Fijałkowski, ppłk Skalski Marian
ps. ”Szczuka” „Juhas”, szef saperów mjr.
Jacyna Stanisław ps.”Piła” oraz
Horodyńska Kazimiera ps.”Kazia” - szef
kancelarii okręgu. Los oficerów
zapowiadał się czarno, gdyż posiadali
cenne informacje o strukturze i obsadzie
siatki konspiracyjnej. Niemcy weszli w
posiadanie haseł i odzew dla punktów
pocztowych. Komendant Okręgu
„Mścisław” polecił specjalnej grupie
odbicie więźniów. Akcja uwolnienia
aresztowanych z więzienia gestapo w
Białymstoku odbyła się w nocy z 31
października na 1 listopada 1942 roku i
powiodła się. Poległ jedynie kierujący
akcją „Kmicic” Konstanty Kosiński. Z
gmachu gestapo przy ulicy Sienkiewicza
15 w Białymstoku Zbigniew Rećko
„Trzynastka” wyprowadził piętnastu
więźniów. Niemcy z zemsty rozstrzelali
25 zakładników oraz rzucili wszystkich
szpiegów w teren, aby szukali zbiegów.
Część uwolnionych ukryto w Białymstoku w mieszkaniu na ulicy Celowniczej. Komendant placówki
w Barszczewie Jan Dziejma kilka dni
później otrzymał rozkaz zabrania
uwolnionych do swych kryjówek w
Śliwnie, następnie przewiezienie ich na
punkty pocztowe za Narwią.
Po kilku dniach wieczorem, gdy zapadł
zmrok, wyruszył pieszo ze Śliwna
oddział w szyku ubezpieczonym w
kierunku Białegostoku. Przodem szedł
Antoni Iwaszczuk, dwieście metrów za
nim Emilian Bagnowski oraz Jan
Dziejma. Wszyscy byli uzbrojeni
w pistolety i granaty. Droga wiodła przez
gościniec konowalski, Biele, Kościuki,
Barszczewo, następnie przez las
w Krupnikach, przez opłotki Starosielc
i wzdłuż torów za tunel przy ulicy
Hetmańskiej. Po sprawdzeniu czy nie ma
zasadzki, odebrano uciekinierów i w
odwrotnym porządku, bez odpoczynku
ruszono do Śliwna. W drodze powrotnej
robiono krótkie postoje. Trasę 40
kilometrów w obie strony pokonano
mimo ciemności w 9 godzin .
Poszukiwanych umieszczono
w okolicznych kryjówkach, a dzień
później przewieziono za Narew, na
konspiracyjny punkt pocztowy w
Mężeninie. Pośpiech był skutkiem
wcześniejszych wydarzeń. Jeszcze nogi
nie przestały boleć po wyczerpującym
marszu, gdy do domu Dziejmów
zastukało dwóch ludzi podając hasło.
Janowi Dziejmie nie spodobali się
przybysze, więc wyparł się, że nie zna
żadnego hasła i nie rozumie o co chodzi.
Jednego z nich o nazwisku Spirydon
rozpoznał jako znajomego z wojska.
Powołując się na tę znajomość, zaprosił
ich do swego domu i poczęstował
samogonem, aż potracili przytomność i
zasnęli. W trakcie uczty wyszedł do
kuchni, napisał meldunek wyjaśniający
co się wydarzyło, a matka zaniosła go w
pudełku od zapałek do Antoniego
Nierodzika, który powiadomił siatkę o
spaleniu haseł. Przyspieszył tym
ucieczkę wyzwolonych z punktu
pocztowego w Śliwnie, ocalił rodzinę
Dziejmów, uciekinierów i placówkę
pocztową.
Po zamknięci getta żydowskiego, od 2
listopada 1942 przez cztery miesiące
członkowie placówki Barszczewo
dostarczali mąkę z młyna w Kurowie,
transportując ją nocą przez swoje
terytorium do Starosielc. Następnie
ludzie ze Starosielc ładowali mąkę do
beczkowozów o podwójnych dnach i
wwozili do getta.
W lipcu 1943 r. oddział pod dowództwem „Groma” napadł i rozbił
oddział gestapowców eskortujących
młodzież do wywózki do Niemiec.
Młodzież uciekła unikając wywózki.
Ks. Władysław Saracen proboszcz
parafii Śliwno był jednym z pierwszych
osób, które złożyły przysięgę wstępując
do konspiracji. Można powiedzieć, że był
jednym z najbardziej aktywnych
członków placówki. Pełnił obowiązki
kapelana w stopniu majora Obwodu
Białystok i 10. pułku ułanów
spieszonych. W okresie akcji „Burza”
pełnił równocześnie funkcję łącznika
obszaru Puszcza Knyszyńska. Z uwagi na
swój stan kapłański oraz znajomość

niemieckiego mógł w miarę swobodnie
poruszać się po terenie. Zamawiał
i dostarczał fałszywe dokumenty na
potrzeby obwodu. Dokumenty pochodziły z magistratu w Starosielcach, gdzie
działała komórka konspiracyjna. Dokumenty były oryginalne z fałszywymi
danymi, podpisane przez burmistrza. Do
podpisu podsuwała je sekretarka Irena
Zarzecka. Działo się tak, aż do aresztowania pracowników magistratu oraz
innych osób - łącznie 144 osób
z placówki AK Starosielce w styczniu
1944 roku.
Plebania w Śliwnie była miejscem, gdzie
ukrywało się wielu ważnych dla
organizacji ludzi, często wyższych
oficerów czy członków podziemnych
władz cywilnych. W grudniu 1942 roku
plebania w Śliwnie była schronieniem
dla zdekonspirowanego szefa wywiadu
na miasto Białystok Edwarda Jaświłko
ps. „Zaręba”, o czym pisze on w swoim
raporcie. Wspomina również bohaterską
rodzinę Dziejmów i innych. Ks. Saracen
ukrył w Izbiszczach alumna
z seminarium wileńskiego - Lucjana
Kosińskiego, który uciekł w Białymstoku
z transportu do Niemiec. Aresztowało go
NKWD 19 IX 1944 roku i został
wywieziony do obozu w Ostaszkowie, a
potem do obozu w Riazaniu, skąd
powrócił do seminarium w Białymstoku
w 1946 roku.
Proboszcz przyjaźnił się z kierownikiem
Szkoły Podstawowej w Kruszewie por.
rez. Józefem Świrniakiem, późniejszym
szefem wywiadu Okręgu Białostockiego
AK. Dostarczał mu informacje
wywiadowcze. Wielokrotnie na plebanii
w Śliwnie, w specjalnie zrobionym
pokoju na strychu, spotykali się ludzie
podziemia. Ksiądz Saracen posiadał
pistolet produkcji niemieckiej, którym
odpędzał się przed różnymi złodziejami.
Broń tę znalazł nowy właściciel plebani
w 1993 roku i oddał na policję.

Największą operacją wojskową
placówki był udział w akcji
„Burza”
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wycofujących się żołnierzy
niemieckich, którzy rozbiegli się po
gospodarzach w Śliwnie w
poszukiwaniu żywności. Zabitego
pospiesznie zakopano na poboczu
drogi, gdzie leży do dzisiaj.
W walce najbardziej wyróżnili się:
Iwaszczuk Antoni z Paniek ps. „Las'',
Nierodzik Antoni ps. „Wierny ”,
Sakowicz Jan, Sakowicz Franciszek ps.
„Żbik”, Sokół Paulina z Paniek. Front
stanął na linii Narwi. Po dwóch dniach
„Grom” wysłał na drugą stronę rzeki
łącznika z meldunkami. Zadania tego
podjął się Dominik Ciereszko z
Kruszewa, który był rybakiem,
doskonale znał szuwary i rozlewiska
Narwi. Niedostrzeżony przez
obserwatora niemieckiego z wieży
kościoła w Waniewie dopłynął łódką do
Kurowa. Tam został zatrzymany przez
patrol niemiecki i, pomimo że
meldunku przy nim nie znaleziono,
oskarżono go o szpiegostwo.
Wytłumaczył się że przyjechał do
chorej siostry Heleny Kowalewskiej,
która mieszka w Kurowie przy młynie.
Sołtys potwierdził ten fakt i Dominika
Ciereszkę wypuszczono, zabraniając
mu powrotu na drugą stronę rzeki.
Dowódca niemieckiego patrolu wrzucił
granat do łodzi, którą Ciereszko
przypłynął, wybuch ją zniszczył. Gdy
Dominik Ciereszko dotarł do siostry
i oddał meldunek ruszył w stronę rzeki.
Dostęp do niej był utrudniony, gdyż
była ona gęsto obstawiona wojskiem.
N a j w i ę k s z y r u c h z a uwa ż y ł n a
przyczółkach spalonego mostu, gdzie
gromadzono wojsko i szykowano się do
obrony. Korzystając z tego, że pada
deszcz i Niemcy siedzą pod płaszczami
przemknął się pomiędzy nimi
w szuwary i wpław ruszył do Kruszewa
. Po powrocie złożył meldunek
dowódcy.
Czy uzyskane w ten sposób informacje
przekazano Rosjanom, nie wiemy.
Niemniej, następnego dnia, jak tylko się
rozwidniło, przyczółki mostu od strony
Kurowa zostały zbombardowane przez
rosyjski samolot. Efektem nalotu były
straty w ludziach oraz zniszczenie
zapasów amunicji. Mimo tego ataku,
Rosjanie nie zdecydowali się na
forsowanie Narwi w tym miejscu.
Wybrano Śliwno. Rosjanie znaczną
ilość piechoty zgromadzili we wsi
Izbiszcze, w lesie przy cmentarzu oraz
w przyrze-cznych olszynach.
Do lasu Karpiniec w pobliżu Konował
sprowadzono artylerię, a pojedyncze
katiusze rozmieszczono wzdłuż rzeki.
Jedna z nich stała na ogrodzie Adama
Zagórskiego z Kruszewa. Mieszkańcom
okolicznych wsi nakazano kopanie
rowów strzeleckich, a gdy wykonali
zadanie, zmuszono do opuszczenia
zabudowań.
W pierwszej kolejności ostrzał
Waniewa przez Rosjan zniszczył wieżę
kościoła i sam kościół, likwidując
niemieckich obserwatorów, następnie
nakryto ogniem całą wieś. W
przerwach, gdy nie strzelała artyleria,
ruszała do ataku piechota, która wpław
przedzierała się na drugą stronę. Próby
przeprawy ponawiano wielokrotnie,
ponieważ piechotę powstrzymywał
silny ogień karabinów maszynowych i
artylerii niemieckiej, ustawionej za
szosą Jeżewo – Sokoły. Po tygodniu
Rosjanie sforsowali Narew, okupując to
dużymi stratami. Jeszcze po dwóch
latach od zakończenia bitwy
znajdowano trupy rosyjskich żołnierzy
na okolicznych bagnach. (...)

Przygotowania do niej zostały omówione na naradzie 29 czerwca 1944 r. przez
dowódcę 42 pp mjr. Aleksandra Rybnika
ps. „Dzika”, kpt .Stanisława Gryga ps.
„Szary”, Edwarda Jaświłę ps. „Zaręba”
i jeszcze dwóch dowódców, i „Groma” Jana Dziejmę. W rejon koncentracji
oddziałów dostarczono z Białegostoku
radiostację do Antoniego Turowskiego
ps ”Czesław” z Rogowa oraz wóz broni
z Juchnowca. Przewoźnikiem był ppor.
Eugeniusz Oleszczuk ps. ”Łysy” na
rozkaz por. Antoniego Kuryłowicza ps.
„Szach” - szefa saperów obwodu.
24 lipca 1944 roku „Grom” - (dowódca
ko m p a n i ) z a r z ą d z i ł m o b i l i z a c j ę
wszystkich żołnierzy ze swej placówki
AK. Rejonem zgrupowania był grąd
Sosnowiec na Narwi. Po dwóch godzinach mobilizacja została zakończona,
stawiło się 163 ludzi z całą bronią, jaką
posiadali. Po naradzie zostawiono 27
najlepiej uzbrojonych i wyszkolonych
ludzi, a resztę zwolniono do domu,
powierzając im zadania wywiadowcze.
Rozpoczęła się walka z zaskoczenia.
Oddziały podlegające „Gromowi”
otrzymały rozkaz atakowania małych
oddziałów niemieckich i ukraińskich
odstępujących od Białegostoku na
zachód szosą na Kruszewo. Uciekinierzy
nie zdawali sobie sprawy, że most na
Narwi istnieje tylko na mapie, bo został
spalony w 1939 roku przez wojsko
polskie. Istniała tylko zbudowana przez
Niemców kładka z drągów, po której
uciekała piechota. Ci, którzy jechali Więcej o losach placówki na
furami, porzucali je lub zawracali stronie www.pamiec.org.pl
w kierunku Choroszczy, dla podmiany Bibliografia:
rekwirując świeże konie z Kruszewa.
Władysław Zajdler–Żarski, Ruch Oporu
w latach 1939-1944 na BiałoEfektem tygodniowej walki
stoczyźnie, Referat materiałowy - część
było 17 jeńców, 21 zabitych,
4.
spalono dwa samochody i jeden Wspomnienia żołnierzy placówki
lekki czołg. Odzyskano również B a r s z c z e w o - Ś l i w n o : L u c j a n a
wiele zrabowanych koni, które Kosakowskiego, Dominika Ciereszko,
zwrócono gospodarzom.
Józefa Krysiewicz, Weroniki i Edwarda
Sokół, Reginy Krysiewicz.
Szczególną aktywność żołnierze AK
wykazali w rejonie wsi Kruszewo,
Grzegorz Krysiewicz
chroniąc ją przed spaleniem. Zmuszono
Niemców do ucieczki, intensywnie ich
ostrzeliwując. Wieś ocalała. Niemcy
uciekali drogami z Konował, Izbiszcz
przez wieś i dalej kładką na drugą stronę
Narwi. Godzinę później tymi samymi
drogami przyszli Rosjanie. Zakończenie
walki nastąpiło 31 lipca 1944 r.
o godzinie 15.30 przekazaniem jeńców
i zdobycznego sprzętu Rosjanom
w okolicach wsi Łyski k. Choroszczy.
Najmłodszym żołnierzem był 12 letni
chłopiec – sierota, oddany Dziejmom
pod opiekę, gdyż rodziców aresztowało
i zamordowano w katowni gestapo,
ponieważ byli żołnierzami Armii
Krajowej okręgu Białystok. Chłopiec
Kontakt: tel. 693334126
zastrzelił z pistoletu jednego z ostatnich
e-mail: biuro@pamiec.org.pl

POEZJA BIBLIOTEKA
Organy Spółdzielni
Mieszkaniowej
LokatorskoWłasnościowej
w Choroszczy
Na Walnym Zgromadzeniu Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej w Choroszczy 29 czerwca
br. zostały wybrani nowi członkowie
organów spółdzielni.
W skład Zarządu Spółdzielni obecnie
wchodzą:
Janusz Czyburko - Prezes Zarządu
Piotr Gendzwiłł - Zastępca Prezesa
Zarządu
Małgorzata Nierodzik - Zastępca Prezesa
Zarządu
Członkowie Rady Nadzorczej:
Jacek Dąbrowski - Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Leszek Makal - Zastępca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bożena Kurnicka - Sekretarz Rady
Nadzorczej
Adam Lewandowski - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Ryszard Budźko - Członek Komisji
Rewizyjnej
Antoni Bogdan - Członek Komisji
Rewizyjnej

Sprostowanie
Blacha pochodząca z demontażu
dociepleń szczytów budynków nie była
sprzedawana w cenie złomu, jak to podaje
Autorka „Informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Rady
Nadzorczej SML-W w Choroszczy”, ale za
ok. 30 % ceny nowej blachy. Autorka mogła
to sprawdzić, nie tylko gdy była
Przewodniczącą Rady, ale praktycznie w
każdej chwili. I miała na to prawie 5 lat, bo
blacha była sprzedawana jesienią 2007 r.
Odnosząc się do fragmentu o
„potajemnej” sprzedaży mieszkania po
znacznie obniżonej cenie, chcę
przypomnieć, że sprawę sprzedaży
mieszkania odzyskanego w wyniku
eksmisji dłużnika, bardzo szczegółowo
opisałem w wyjaśnieniu przekazanym
wszystkim członkom Spółdzielni i nikt nie
wystąpił z żądaniem dalszych wyjaśnień.
Ponadto była ona bardzo dokładnie, żeby
nie powiedzieć drobiazgowo, kontrolowana przez Prokuraturę, która sprawę
umorzyła z powodu niestwierdzenia
działania na szkodę Spółdzielni, czy innych
nieprawidłowości związanych z jego
sprzedażą. Sama zaś Autorka przeglądała
dokumentację związaną ze sprzedażą
mieszkania dłużnika wielokrotnie i
powinna wiedzieć, że przetarg odbył się
zgodnie z „Regulaminem sprzedaży”.
Andrzej Karwowski
***
W związku z ukazaniem się na łamach
„Gazety w Choroszczy” dwóch artykułów
dotyczących osób wchodzących w skład
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Choroszczy, w tym jeden podpisany
przez Panią Małgorzatę Nierodzik i Janinę
Horosz i drugi przez Pana Janusza Czyburko zawierających szereg informacji nieprawdziwych lub nieścisłych, wręcz pomówień - wszystkie razem naruszających
moje dobre imię, na podstawie art. 31
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z
późn. zm.).
niniejszym prostuję następujące
informacje zawarte w artykule pn.
Informacja o nieprawidłowościach w
funkcjonowaniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy Małgorzaty
Nierodzik i Janiny Horosz, a mianowicie:
1) informację nieprawdziwą, jaką jest
fałszowanie wyników głosowania i na
którą powołują się Pani Małgorzata
Nierodzik i Pani Janina Horosz. Otóż nie
miało miejsca żadne fałszowanie
wyników głosowania ws. przyznania
premii członkom Zarządu za pierwszy
kwartał 2012 r. Uchwała o nieprzyznaniu
w / w p re m i i k w a r t a l n e j za p a d ł a
większością głosów Rady. Za uchwałą
głosowało 5 członków Rady, przy jednej
osobie wyraźnie wstrzymującej się od
glosowania i dwóch osobach, które nie
wzięły udziału w głosowaniu, bojkotując
głosowanie, bo zdawały sobie sprawę, że
ich głos przeciw podjęciu uchwały, nie
będzie miał znaczenia. Ponieważ do treści
żadnej z uchwał, zgodnie z przyjętą w
Spółdzielni praktyką, nie wpisuje się liczby
osób wstrzymujących się od głosu, jak
również tych, które nie biorą udziału w
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Strona poezji: wiersze
Aleksandry Oksimowicz
,,Abstrakcja'"

,,Przeprowadzka”

Dziecięce ciało,
rozum dziecięcy
i sto tysięcy
sekund milczało

Ucieknę stąd,
choć ucieczką tego nazwać nie mogę,
lecz zostawię swe okno i łóżko,
zielone ściany, brązową podłogę.
Przestanę rozmyślać, jakby to było
tak bardzo tęsknić za tym, co moje,
i zacznę tęsknić naprawdę
za wszystkim, co sobie uroję.
Od nowa zacznę się wstydzić,
zabiegać o przyjazne spojrzenie,
o wyrozumiałe, choć chłodne ręce,
o barwne, zawiłe westchnienie.
Na nowo się będę rozczulać
nad trawą i niebem burzliwym,
nas niezwykłością zapachów
i nad deszczem płochliwym.
A może nie wszystko będzie inne,
a ja nie będę miała gdzie wracać,
może westchnienie mej twarzy uleci,
I nie będzie mi już dane zawracać.

serce dziecięce.
Uśmiechy z rana,
obite kolana.
Siły źrebięce.
Ta skóra cienka,
nadludzka ambicja
i determinacja.
Babcina szminka.
Dziecięca wizjamoja abstrakcja.
Nazywam się Aleksandra Oksimowicz i jestem tegoroczną absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Interesuję się
psychologią, muzyką, i co najważniejsze - poezją. Mimo, iż mam
dopiero 18 lat, w swojej szufladzie
zgromadziłam wiele napisanych
przez siebie wierszy. Myślę, że
publikacja moich utworów w
„Gazecie...” pozwoli poznać moją
osobę z nieco innej strony przez
ludzi, którym do tej pory dałam się
poznać tylko jako uśmiechnięta
dziewczynka, mówiąca ,,dzień
dobry” na ulicy.

Certyfikaty FunEnglish.pl rozdane

W Bibliotece Publicznej w Choroszczy
oraz w Filiach Bibliotecznych w Barszczewie i Klepaczach zostały wręczone
certyfikaty ukończenia komputerowego
kursu języka angielskiego dla dzieci
FunEnglish.pl.
Przypomnijmy, że bezpłatny kurs
komputerowy języka angielskiego dla
dzieci trwał od miesiąca stycznia 2012 r.
Kurs polegał na połączeniu najnowszych
technologii z tradycyjnym nauczaniem.
Składał się z ponad 60 gier edukacyjnych,
setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i
ćwiczeń opracowanych przez ekspertów.
Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywały przygody wraz z bohaterami gier i
filmów i uczą się bezpośrednio od native
speakerów.
P r o j e k t w w w.f u n e n g l i s h . p l j e s t
współfinansowany przez Unię Europejską

Nowości czytelnicze
lata dostępne
w Bibliotece Publicznej
w Choroszczy
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(działanie 8.1) na lata 2007-2013 oraz
z Budżetu Państwa.
Kurs języka angielskiego ukończyło
i otrzymało Certyfikat ośmioro dzieci.
Pięcioro uczestników zajęć w Bibliotece
Publicznej w Choroszczy: Marciniak
Kacper, Milewski Hubert, Laszczkowski
Jakub, Płocki Szymon i Sidorowicz
Łukasz oraz troje dzieci uczęszczających
na kurs do Fili Biliotecznej w Barszczewie:
Kraszewska Julia, Mróz Weronika i Mróz
Wiktoria.
Gratulujemy!!!
Elżbieta Wróblewska
kierownik biblioteki

FunEnglish.pl dla dorosłych
Od września 2012 r. Biblioteka Publiczna w Choroszczy
zaprasza na kurs komputerowy języka angielskiego dzieci
oraz osoby dorosłe. Informacji na temat komputerowego
kursu FunEnglish.pl udzielają bibliotekarze.

Zapisy:
w Bibliotece Publicznej w Choroszczy: tel. 85 719-18-36,
w Filii Bibliotecznej w Barszczewie: tel. 85 719-13-90,
w Filii Bibliotecznej w Klepaczach: tel. 85 662-62-11
głosowaniu, tak i ta uchwała nie zawiera
liczby osób wstrzymujących się od głosu.
Wynik głosowania był w przedmiotowej
sprawie następujący: 5 głosów za
wnioskiem o nieprzyzanie premii oraz 0
osób przeciw takiej uchwale. Wyciąganie
z tego wniosku, że nastąpiło sfałszowanie
wyników głosowania, nie ma żadnego
pokrycia w rzeczywistym przebiegu
głosowania. Co więcej, dalsze wyciąganie
uogólnień dotyczących fałszowania
dokumentów w kontekście przywołanych
osób, tj. mojej osoby i Pana Jana Makara,
stanowi ewidentne naruszenie dóbr
osobistych.
2) informację nieścisłą dotyczącą odpowiedzi na pisma Prezesa Zarządu Pana
Janusza Czyburko skierowanych w sprawach różnych dotyczących Spółdzielni.
Jest to informacja nieprawdziwa, bo
Prezes skierował do mnie w sumie dwa
pisma, ale we własnych sprawach, a nie
w sprawach Spółdzielni. Jedno dotyczyło
podwyższenia jego wynagrodzenia i
zmiany warunków w zakresie dostosowującym okres wypowiedzenia umowy
o pracę do maksymalnych okresów
przewidzianych w Kodeksie Pracy. Drugie
pismo skierował do mnie w sprawie
pozbawienia go premii za I kwartał.
Merytoryczne uzasadnienie Rady Nadzorczej uchwały w sprawie wysokości
premii, Prezes otrzymał w trakcie
posiedzenia RN w dniu, w którym
zapadła uchwała o pozbawieniu go
premii. Na kolejnym posiedzeniu RN zostały powtórzone powody nieprzyznania
premii. Odpowiedź na drugie pismo
Prezes mógł otrzymać, gdyby bez usprawiedliwienia i udzielenia jakichkolwiek
wyjaśnień – nie opuścił posiedzenia
Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2012 r.,
na którym uchwała ta została podjęta.
Efektem uchwały jest zmiana 6 –
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po
wypowiedzeniu ma taki okres wypowiedzenia, jaki wynika z Kodeksu Pracy, tj.
uzależniony jest od czasu, jaki pracownik

przepracował w danym zakładzie pracy.
1) informację nieścisłą o niewpisaniu do
porządku obrad Rady Nadzorczej
wniosków Pani Małgorzaty Nierodzik i
Janiny Horosz w sprawach przez nie
przedstawionych. Wnioski te, jak każde
inne zgłoszone wnioski skierowane do
Rady, znajdowały się w każdym porządku
obrad Rady w punkcie, który brzmi
„Sprawy różne, wolne głosy i wnioski”.
Istotniejszą jednak sprawą jest fakt, że
wnioski te były rozpatrywane przez Radę,
nawet wtedy gdy wnioskodawczynie nie
brały udziału w posiedzeniu.
2) informację nieścisłą w kwestii ustalania
porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej bez konsultacji z Zarządem przed ich
stworzeniem. Poza dyskusją pozostaje
fakt, że to Rada Nadzorcza ustala swój
porządek, a nie Zarząd. Porządek obrad
konsultowany i ustalany był przez Prezydium Rady, a następnie przesyłany
Zarządowi celem dopisania w nim spraw,
które leżą w merytorycznym zakresie
działania Zarządu i które Zarząd chce
wprowadzić pod obrady Rady Nadzorczej.
Zatem Zarząd miał nie tylko możliwość
konsultacji, ale także wprowadzania
nowych punktów dotyczących spraw
istotnych z punktu widzenia zadań
statutowych Zarządu.
3) informacji niepełnych, nie opartych na
żadnych faktach, ani przepisach prawa,
wymierzonych w moje dobre imię, jak:
Andrzej Wiśniewski, od początku pełnienia swojej funkcji, ostentacyjnie lekceważy zapisy prawa i spoczywające na nim
obowiązki, które trwają non – stop od
czasu gdy zaczął pełnić swoją funkcję.
Pytanie. W jaki sposób ostentacyjnie
lekceważę przepisy prawa, konkretnie które przepisy i jakie obowiązki, bo chyba
nie te, aby wdawać się w polemikę z Panią
Małgorzatą Nierodzik?
W programach posiedzeń Rady Nadzorczej nie były i nie są ujmowane sprawy
niezwykle istotne i bardzo ważne w danym
momencie dla prawidłowego funkcjo-

nowania Spółdzielni
Pytanie. O jakie sprawy niezwykle istotne
autorom chodzi. Sprawy istotne z punktu
widzenia Rady znajdowały się w porządku
obrad, sprawy istotne z punku widzenia
Zarządu, Zarząd zawsze mógł zamieścić w
porządku obrad, co zawsze w bezpośredniej rozmowie z członkami Zarządu bądź w
przesłanych do Spółdzielni e-mailach,
było przeze mnie podkreślane.
Natomiast w odniesieniu do Informacji
dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy
przed Walnym Zgromadzeniem Członków
skierowanej przez Prezesa Zarządu Pana
Janusza Czyburko stwierdzam, że znalazły
się w nim następujące zarzuty nie mające
pokrycia w faktach:
1) nieprawdziwe stwierdzenie, że „przez
półtora roku Przewodniczący Rady
Nadzorczej p. Andrzej Wiśniewski nie
znalazł nawet paru minut, by przyjść do
siedziby Spółdzielni i zwyczajnie, po
ludzku porozmawiać o jej funkcjonowaniu, problemach, trudnościach,
prowadzonych aktualnie działaniach”.
Prawdą jest, że wielokrotnie byłem w
Spółdzielni, w tym u Prezesa Zarządu i
rozmawiałem o sprawach dotyczących
Spółdzielni, m.in. przy ustalaniu porządku
posiedzeń Rady. Nadmieniam, że
właściwym miejscem i czasem omawiania
spraw związanych z funkcjonowaniem
Spółdzielni i jej problemów są posiedzenia
Rady Nadzorczej, które pod moim
przewodnictwem odbywają się średnio co
miesiąc, w przeciwieństwie do posiedzeń
zwoływanych przez Panią Małgorzatę
Nierodzik, średnio raz na kwartał.
2) nieprawdziwa informacja w sprawie
pism skierowanych do mnie przez Prezesa
Zarządu. Nieprawdą jest, że dotyczyły one
spraw Spółdzielni. Były to dwa pisma o
treści jak w informacji Pani Małgorzaty
Nierodzik i Pani Janiny Horosz. Pisma te
dotyczyły wyłącznie Pana Janusza
Czyburko, w których żądał pisemnych

wyjaśnień w sprawach, które były już
wcześniej wyjaśniane na posiedzeniach
Rady albo mogły być udzielone, gdyby
samowolnie, bez żadnego usprawiedliwienia nie opuścił posiedzenia Rady.
Pan Janusz Czyburko występował w tych
pismach jako pracownik Spółdzielni we
własnych sprawach i na koszt Spółdzielni
wysyłając listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przedmiotowe pisma.
Osobistych spraw Pana Janusza Czyburko
w żaden sposób nie można utożsamiać ze
Spółdzielnią.
Niniejsze sprostowanie odnosi się
jedynie do kilu najbardziej rażąco
nieprawdzi-wych zarzutów zawartych
w artykułach Pani Małgorzaty Nierodzik
i Janiny Horosz oraz Pana Janusza
Czyburo. Jest w nich wiele innych
sugestii, nacechowanych emocjonalnie
określeń podważających dobre imię całej
Rady Nadzorczej. Autorzy tych tekstów,
zdaje się, że zapomnieli o takich małych
drobiazgach jakimi są wiarygodność,
rzetelność w przedstawianiu zdarzeń
i odpowiedzialność za słowo.
Andrzej Wiśniewski

Przeprosiny
Redakcja „Gazety w Choroszczy” przeprasza za opublikowanie w numerze 125
w informacjach pt. Informacja o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy
Małgorzaty Nierodzik i Janiny Horosz
i Informacji dla Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy przed Walnym Zgromadzeniem Członków Janusza Czyburko
treści mogących naruszać dobre imię
Andrzeja Wiśniewskiego .
Redakcja
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SPORT OGŁOSZENIA

I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Choroszczy

Tegoroczne Dni Choroszczy na pewno na długo
i pozytywnie zapamiętają piłkarze i fai piłki nożnej.
W dniach 22-23 czerwca na choroszczańskim Orliku został
rozegrany I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej.
W wydarzeniu wzięły udział: reprezentacja Szkoły Średniej
nr 37 w Grodnie (Białoruś), drużyna FK Dainava Alytus
(Litwa), KS Włókniarz Białystok oraz M-GKS Narew
Choroszcz.
Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz życzył na otwarciu
rozgrywek wszystkim młodym piłkarzom powodzenia i gry
w duchu fair play.
W czasie trwania turnieju drużyny rozegrały osiem spotkań,
w trakcie których padły 54 bramki (pełne wyniki poniżej).
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Grodna, II – FK Dainava
Alytus, III – Narew Choroszcz, a IV – Włókniarz Białystok.
W klasyfikacji indywidualnej najlepszym zawodnikiem
turnieju został Maksim Gajewoj (Grodno), najlepszym
strzelcem – Anton Suczkow (Grodno) – zdobywca 10
bramek, a najlepszym bramkarzem – Krystian Żmójdzin
(Narew Choroszcz).
Ponadto rozegrane zostały dwa konkursy sprawnościowe –

„Szkółki Piłkarskie NIVEA” zakończyło się głosowanie

najlepszym żonglerem został Maksim Gajewoj (Grodno),
który utrzymał piłkę w powietrzu przez 510 (!) podbić
nogą. W konkursie rzutów karnych wygrał Anton Suczkow
(Grodno). Wicemer Grodna Irina Sienczenkowa i Burmistrz
Choroszczy Jerzy Ułanowicz wręczyli na uroczystej
ceremonii zamknięcia turnieju nagrody drużynom i
najlepszym piłkarzom.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom I Międzynarodowego
Turnieju Piłki Nożnej w Choroszczy i czekamy na
kontynuację tego wydarzenia.
Turniej zorganizowali: Urząd Miejski w Choroszczy,
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz, Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Kruszewie oraz Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
w Choroszczy.
Sponsorami imprezy byli: Zakład Energetyki Cieplnej,
Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy oraz Sklep
Spożywczo-Przemysłowy Leszek Rajczuk – Choroszcz.
WYNIKI
Rozgrywki grupowe:
FK Dainava Alytus – KS Włókniarz Białystok 9:0
Narew Choroszcz – Szkoła Średnia nr 37 Grodno 2:7
FK Dainava Alytus - Szkoła Średnia nr 37 Grodno 4:1
Narew Choroszcz - KS Włókniarz Białystok 4:2
FK Dainava Alytus - Narew Choroszcz 3:0
KS Włókniarz Białystok - Szkoła Średnia nr 37 Grodno 0:8

Współorganizator badań: Urząd Miejski w Choroszczy.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 85 7132224
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Mecz o trzecie miejsce:
KS Włókniarz Białystok - Narew Choroszcz 2:4
Mecz finałowy
Szkoła Średnia nr 37 Grodno - FK Dainava Alytus 7:1
Red. Sportu, Fot. Ewelina Gromadecka
Więcej zdjęć z wydarzenia i z całych XXXI Dni Choroszczy
znajdziesz na stronie gazeta.choroszcz.pl

Przez 109 dni trwało głosowanie w ramach programu
„Szkółki Piłkarskie NIVEA”. Młodzieżowe i dziecięce
drużyny wchodzące w skład Miejsko-Gminnego Klubu
Sportowego Narew Choroszcz – obok 864 innych szkółek
piłkarskich z całej Polski – wystartowały w konkursie.
Każdy posiadacz adresu e-mail mógł wesprzeć młodych
piłkarzy.
W sumie choroszczańska szkółka piłkarska zdobyła 2855
głosów – średnio 25,96 każdego dnia, co przełożyło się na
349. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Cały Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz
dziękuje serdecznie wszystkim, którzy nie wahali się
wesprzeć starań o jak najlepsze warunki do rozwoju
młodych talentów piłkarskich i zagłosowali na naszą
szkółkę. Do podziękowań dołącza również „Gazeta
w Choroszczy” – patronująca dążeniom Klubu od
pierwszego dnia głosowania.
W konkursie sto dziecięcych klubów piłkarskich lub szkół
podstawowych, które zdobyły największą liczbę głosów,
zostało nagrodzonych m.in. pakietem sprzętu (bramki,
piłki, reboundery, pachołki, stopery, magnetyczne tablice
dla trenerów i inne), a dziesięć najlepszych szkółek weźmie
udział w Turnieju Szkółek Piłkarskich NIVEA. Nagrodą
w Turnieju będzie obóz szkoleniowy Akademii Ajax
w Amsterdamie.
Głosowanie cieszyło się bardzo dużą popularnością –
miliony mieszkańców naszego kraju doceniło potrzebę
wspierania piłki nożnej nie tylko z okazji Euro 2012, ale
systematycznie dzień po dniu. Aby wejść do pierwszej setki,
szkółka musiała uzyskać przynajmniej 129042 głosy.
W plebiscycie bardzo aktywnie uczestniczyły przede
wszystkim społeczności z małych i średnich miasteczek.
Głosowali piłkarze, trenerzy, rodzice i całe rodziny piłkarzy,
nie wahali się zagłosować sąsiedzi, znajomi oraz sympatycy
rozwoju sportu.
Najwięcej, bo aż 203967 głosów zdobyła szkółka UKS
Czerwone Smoki Brwinów z liczącej ok 21 tys. mieszkańców
gminy Brwinów.
WJC

Twcóh prrazcy!Działu

a
W godzin Kultury działa
ji
c
Sztuk
Promo
entrum
C
r
u
ż
y
.
stały d
Różnych jesz?
lu
? Ma
Piszesz się fotografią
z
s
je
Interesu sztukami
czy
może
lnymi a
a
u
iz
w
i
audio
zespole
grasz w pomocy w
ujesz
potrzeb mocji?
pro
emy
a pomoż
Przyjdź, ć twoją sztukę!
owa
wyprom

Maluj!

Pragniesz dosk
onalić talent
plastyczny, pozn
ać no
techniki malarsk we
Czekają na Ciebi ie?
e zajęcia
plastyczne prow
przez znane arty adzone
stki
w Choroszczy pr -plastyk:
zez Monikę
Tekielską a w K
lepaczach
przez Urszulę W
róblewską.
Uwaga, istnieje
możliwość
powstania gr
młodzieżowej lu upy
b dorosłych.

Spieejswkima-j!
naucz

W Chórze Mi
się pod okiem podstaw
,
śpiewu estradowego
i
su
gło
ę
isj
em
al
on
dosk
i
śc
no
porusz serca publicz
y
cz
i
ym
ow
jazzowymi, blues
i
jam
ac
nż
ara
i
swingowym
nych
krajowych i zagranicz
adzi
ow
pr
ia
jęc
Za
!
jów
przebo
my
za
as
Jerzy Tomzik. Zapr
h
yc
od
mł
wszystkich
duchem!
mW Chórze Kameralny
u
iew
śp
poznaj tajniku
al
on
sk
do
chóralnego,
ze
emisję głosu, ciesz się
i
i
śn
pie
i
śc
mo
znajo
ano
piosenek, które śpiew
ór
Ch
ia!
przez pokolen
prowadzi Małgorzata
Olechno. Pamiętaj,
najważniejsze jest
anie do śpiewu, bez
łow
zami
względu na wiek!

Poznaj l

iteraturę

Bibliote
ka
Chorosz Publiczna w
czy or
Bibliote
czna w B az Filia
arsz
zaprasz
ają na z czewie
ajęcia
biblio
Szczegó teczne.
8571913 ły pod nr tel.:
9
i 857191 0 (Barszczewo)
836 (Ch
oroszcz
)

!

Graj!
Naucz się podstaw gr
y
fortepianie. Poznaj kla na
syczną
literaturę muzyczną
oraz
zagraj utwory różnyc
h
kompozytorów. Zajęc
ia
prowadzi Michał Szym
czuk,
uczeń sławnego prof.
Witalisa
Raczkiewicza

Tańcz!

Tańce Tow
arzyskie poznaj
m.in. walc
angielski,
sambę,
cha-chę, ji
tango, mam ve, disco blus,
bo
Nie czekaj , rumbę, salsę.
- naukę mo
rozpocząć
ż
już w klasa na
ch I-III
szkoły pod
sta
prowadzi J wowej. Zajęcia
ace
Od paździe k Maciejczuk.
rnik
również ku a startuje
rs tańcó
towarzysk
ich dla doro w
słych zapraszam
y!
Tańce now
o
4 FUN! Zap czesne tak jak
raszamy u
czniów
szkół pods
tawo
gimnazjaln wych
ych i
ponadgimn
azjalnych o
raz
najstars
przedszko ze rocznik
laków.
wszystkich Zajęcia we
g
wiekowych rupach
prowadzi
Katarzyna
Kulling.

