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Stulecie choroszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej

Na fot.: Choroszczańska Ochotnicza Straż Ogniowa, lata międzywojenne

Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy

Uroczystości Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej Choroszczy i wręczenia sztandaru pożarniczego
- sobota 22 września 2012 roku

14.10 - Wymarsz pocztów sztandarowych i pododdziału OSP Choroszcz ze strażnicy
przy ul. Dominikańskiej 22 w Choroszczy do Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Jana Chrzciciela i Św. Szczepana Męczennika
życzenia wielu następnych dekad owocnej 14.30 - Uroczysta Msza Święta
służby i zadowolenia ze służby na rzecz
15.30 - 15.45 - przemarsz pocztów i pododdziału OSP z Kościoła do strażnicy;
lokalnej społeczności
Kolumnę marszową w drodze do kościoła i do strażnicy prowadzi Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli
składa Burmistrz Choroszczy
16.00 – Alarm dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej OSP
Jerzy Ułanowicz
16.15 – Uroczysty apel. W jego trakcie:
- raport,
***
- podniesienie flagi państwowej na maszt,
Wszystkim strażakom
- powitanie gości,
- pożegnanie starego sztandaru,
z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży
- koncert orkiestry,
Pożarnej w Choroszczy serdeczne życzenia ,
- przekazanie nowego sztandaru,
by służba drugiemu człowiekowi była
- ceremonia wręczenia odznaczeń i wyróżnień,
zawsze źródłem osobistej satysfakcji i
- wystąpienia okolicznościowe,
społecznego uznania
Ponadto w czasie uroczystości odbędzie się premierowa prezentacja pamiątkowego
wydawnictwa Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy.
– Bogu na chwałę, ludziom na pożytekOk. 17.30 – zakończenie uroczystości.
Podczas wydarzenia na Rynku 11 Listopada w Choroszczy dyżurować będzie punkt
składają
„Strażackiej Poczty Samochodowej” - będzie można nabyć okolicznościowe karty
Przewodniczący i Radni
pocztowe, a przesyłki będą stemplowane pamiątkową pieczęcią.
Rady Miejskiej w Choroszczy
- w roku wielkiego jubileuszu stulecia
istnienia i działalności jednostki -

Zapraszamy!
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Choroska straż i jej zarządy
w latach 1912-2012

Przyczynek do dziejów Ochotniczej
Choroszczańskiej Straży Ogniowej

Najnowsze dokumenty pozyskane
w roku 100-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Choroszczy z archiwum
grodzieńskiego mówią o pierwszym
Statucie Stowarzyszenia Wolnej Straży
Ogniowej. Zarząd jednostki przedstawił
Statut Stowarzyszenia do akceptacji Jego
Ekscelencji Gubernatorowi
Grodzieńskiemu wraz ze spisem
ochotników w grudniu 1899r.

Powołana w połowie 1912 r. Ochotnicza
Choroszczańska Straż Ogniowa jeszcze
w tym samym roku brała udział w
gaszeniu pożarów w Baciutach, tartaku
w Złotorii, Babinie i Żółtkach.
Członkowie straży nie ograniczali się do
zadań statutowych. Podejmowali
inicjatywy o charakterze - nazwijmy to –
kulturalno-rozrywkowym. Przy okazji tej
pożytecznej działalności pozyskiwano
środki finansowe na zakup nowego
wyposażenia strażackiego.
Początek nowego 1913 r. zainaugurowano przedstawieniem teatralnym.
Odbyło się ono 12 stycznia w jednej z sal
pałacyku myśliwskiego Moesa. W języku
rosyjskim w ystawiono sztukę
„Szelmienko dienszczyk”.
Grali miejscowi artyści amatorzy,
rzekomo z niezłym skutkiem. Po
przedstawieniu odbyły się tańce aż do
godziny trzeciej rano, do których
przygrywała własna orkiestra. Bufet
oprócz herbaty oferował także napoje
alkoholowe.
Bardziej jednoznaczny cel dochodowy
miała zorganizowana 16 lutego w tym
samym miejscu wieczornica. Składała się
ona z trzech części: przedstawienia,
loterii i tańców. Tym razem grano sztukę
w języku niemieckim. Główną nagrodą
był baranek i dwa prosięta. Następnie aż
do białego rana trwała zabawa taneczna.
Warto odnotować, że wśród gości byli
przedstawiciele białostockiej kolonii
niemieckiej. Impreza dała w efekcie
ponad 200 rubli dochodu do kasy
strażackiej.
Kolejną okazją do spotkania i zabawy była
w sierpniu 25. Rocznica pożycia
małżeńskiego Moesów. Robotnicy
fabryki złożyli właścicielom życzenia, ci
zaś w podziękowaniu zorganizowali w
lesie w Nowosiółkach majówkę. Aby nie
było nadmiernego opilstwa właściciele
ograniczyli ilość piwa od 1 do 2 garncy na
osobę. Zabawę wieczorem przerwał
deszcz. Warto dodać, że biesiadnikom
przygrywała nieodpłatnie strażacka
orkiestra.

Karol August Moes (II) i Karol August Moes (III) - na pierwszym planie
w carskich mundurach - osobiście wspierali społeczność Choroszczy, gdy
ta postanowiła powołać Straż Ogniową
przeszkodami” E. Labiche oraz „Chrapanie
z rozkazu” Chrzanowskiego.
Licznie zgromadzona publiczność
szczególnie oklaskiwała aktora o nazwisku
Boruch. Grał on Erazma w „Schadzce” i
kaprala Rzeżuchę w „Chrapaniu z
rozkazu”. Wszystkie trzy sztuki grano w
języku polskim.
Pozostałą część wieczoru aż do godziny
trzeciej rano wypełniła zabawa taneczna.
Do kasy strażackiej wpłynął znaczny
dochód. Warto zaznaczyć, ze zbierano
pieniądze na rzecz straży pożarnej w
Tykocinie.
Dzięki tego typu akcjom rok 1913
spowodował okrzepnięcie organizacyjne i
sprzętowe choroszczańskiej straży
ogniowej. W dniu 18 czerwca na zebraniu
ogólnym zarząd poinformował, że
zakupiono mundury dla 80 strażaków,
sikawkę, kilkanaście beczek oraz wóz do
transportu oprzyrządowania. Środki na
zakupy czerpano z 3 rublowych składek
członkowskich, dobrowolnych datków
obywateli po 5 rubli każdy.
Właściciel fabryki Moes przekazał taką
samą sumę pieniędzy, jaką wyłożyło
miasto. Moes także oddał w użytkowanie
strażakom dom o wartości 400 rubli, w
którym miał być urządzony szpital na 3
łóżka, magazyn wyposażenia, mieszkanie
stróża oraz dwa mieszkania do wynajęcia.
Ponadto na terenie fabryki znajdował się
garaż, z którego korzystali członkowie
ochotniczej straży (budynek istnieje do
dzisiaj). Po zbilansowaniu wydatków w
kasie straży pozostawało na kolejny rok
działania 150 rubli.
Dwa miesiące później – 12 sierpnia odbyło
się nadzwyczajne walne zebranie
Ochotniczej Choroszczańskiej Straży
Ogniowej. Ze stanowiska naczelnika
tymczasowo ustąpił Karol August Moes
(junior) z powodu „wyjazdu w podróż”.
Jego następcą został dotychczasowy
pomocnik naczelnika M., z kolei na jego
miejsce przeszedł naczelnik II oddziału R. ,
który nadal równolegle miał pełnić
dotychczasowe obowiązki.

Koniec 1913 roku upłynął
strażakom na organ i zowa n i u ko l e j nyc h
imprez, które w zamierzeniu miały przynieść
dochód.

Szybki rozwój tutejszej
straży ogniowej był dużą
zasługą Karola Augusta
Moesa (ojca i syna).

W listopadzie – tradycyjnie w pałacyku
Moesa – odbyło się przedstawienie w
języku rosyjskim.
Grali amatorzy z Białegostoku. Potem do
rana tańczącym przygrywała strażacka
orkiestra. W drugi dzień Świąt Bożego
narodzenia u Moesów wystawiono aż
trzy jednoaktowe przedstawienia:
„Schadzkę” Przybylskiego, „Zaślubiny z

Nie ograniczali się oni do zdawkowego
kierowania jednostką, ale łożyli na nią
własne środki finansowe oraz udostępnili
na imprezy prywatne pomieszczenia.
Członkowie straży doskonalili swoje
umiejętności na szkoleniach. Podczas
jednego z nich, w dniu 4 maja, naczelnik
oddziału ratowniczego, skacząc z dachu
piętrowego budynku fabryki, uległ
lekkiemu potłuczeniu się. Po prostu jedna
z osób trzymających brezent nie

przyłożyła się odpowiednio starannie.
W lipcu w domu należącym do K. wybuchł
pożar. Mieścił się tam warsztat tkacki.
Zaalarmowana w porę straż zdołała ogień
stłumić. Zniszczeniu uległ dach budynku.
Jak się potem okazało przyczyną pożaru
był niedogaszony piec, na którym
gotowano klej.
We wrześniu w domu L. ogień zaprószyła
umysłowo chora, która uległa poważnym
poparzeniom. Nie wzywano do pożaru
straży. Jednakże w akcji gaśniczej bardzo
się zasłużył naczelnik II oddziału R.
W następnym miesiącu – tj. 6 października
– w niedzielę o godzinie 11 wieczorem z
nieznanych przyczyn zapaliła się stodoła P.
Piłaszewicza. Strażakom, którzy zdołali
bardzo szybko przystąpić do akcji, udało
się ogień stłumić.
B y ł y t e ż p o ż a r y, d o k t ó r y c h
choroszczańska straż nie wyjeżdżała. W
kwietniu w Jeronikach paliły się
zabudowania Gryniewickiego. Spłonął
nowy dom, chlew i spichlerz. Z tego
ostatniego zdołano uratować pieniądze,
które trzymał tam gospodarz. Pożar
wybuchł o godzinie trzeciej w nocy.
Rozprzestrzenił się szybko i z tego względu
nie alarmowano nikogo w Choroszczy.
Wieczorem 3 maja ogłoszono alarm,
ponieważ dostrzeżono łunę ze strony
Białegostoku. Do akcji jednak nie
w y j e żd ża n o z p o w o d u z n a c z n e j
odległości.
W lutym 1914 roku w Choroszczy spaliły
się zabudowania Aleksandra
Delaszewicza. Strażakom udało się nie
dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia
na sąsiednie posesje. Jak się potem
o ka za ł o, p r zyc zy n ą p oża r u b y ł o
podpalenie.
W 1915 roku - jeszcze przed wkroczeniem
na te tereny Niemców – odnotowano dwa
pożary, z którymi przyszło zmierzyć się
choroszczańskim strażakom. Pierwszy
wybuchł z nieznanych przyczyn w dniu 21
kwietnia w Barszczewie. Ogień strawił
dom Franciszka Szymańskiego oraz
stodołę jego brata Stanisława. Drugi pożar
o dużo większej skali wybuchł w
Gajownikach 19 czerwca o godzinie
trzeciej po południu. Spłonęło aż 8
zabudowań gospodarskich. Przyczyna
pożaru nie była ustalona.
Istotnym momentem dla dziejów tutejszej
straży pożarnej był wyjazd na przełomie
1914 i 1915 roku do Witebska w Rosji
rodziny Moesów. Jako osoby pochodzenia
niemieckiego podlegali deportacji z uwagi
na zbliżający się front. Dla członków straży
pożarnej oznaczało to utratę opiekunów i
mecenasów.

Niewątpliwie te nowe dokumenty są
ciekawe i będą jeszcze badane pod
wieloma aspektami. Samo archiwum
grodzieńskie posiada zapewne jeszcze
wiele informacji, zarówno na temat
straży, jak i samego miasta Choroszczy.
Od początku swego istnienia Choroska
Ochotnicza Straż Ogniowa (CH.O.S.O.)
oparta była w swym działaniu na statucie
rosyjskim. Już wtedy jednostki straży z
grona swych członków wybierały Zarządy
i Rady Sztabowe. Organy te
odpowiedzialne były nie tylko za podział
bojowy jednostek, ale również za
utrzymanie sprzętu pożarniczego w
należytym stanie. Dbały o odpowiednie
wyszkolenie strażaków poprzez częste
przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń.
Po odzyskaniu niepodległości na terenie
całego kraju był sukcesywnie
wprowadzany nowy statut – już polski. W
1922 choroska jednostka na miejsce
statutu rosyjskiego przyjęła statut
„Wszechpolskiego Związku Straży
Ogniowych”.
Następnie istotne zmiany statutowe
nastąpiły na początku lat 30-tych XX w.
Oprócz nowej generacji sprzętu weszły w
życie nowe regulaminy i zasady
funkcjonowania jednostek.
Organizowano specjalistyczne szkolenia,
pojawiły się zawody pożarnicze.
W czasie drugiej wojny światowej straż
działała w ograniczonej formie.
Po II wojnie światowej powstał nowy
statut Ochotniczych Straży Pożarnych
obowiązujący na terenie całego kraju.
Oczywiście co jakiś czas ulegał on
modyfikacjom.
Dopiero po przemianach demokratycznych w latach 90-tych Ochotnicze
Straże Pożarne uzyskały możliwość
tworzenia własnych statutów. Skorzystała
z tego również choroska straż, tworząc
Uchwałą nr 3/93 Walnego Zebrania
Stowarzyszenia OSP w Choroszczy z dn. 12
lutego 1993 roku nowy, własny statut.

Pragnąc, z okazji 100-lecia OSP
uhonorować ciężką pracę strażaków,
którzy podjęli trud kierowania tymi
organizacjami, przedstawiamy składy
zarządów choroskiej straży. Niestety nie
zachowały się pierwsze raporty Zarządów
i Rad Sztabowych tak, by w pełen sposób
podać ich struktury. Pisownia imion,
skrótów, nazwisk i funkcji oryginalna,
oparta na dokumentach z archiwum
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
archiwaliach odnalezionych wśród osób
prywatnych.

1912
Prezes: Karol August II Moes
Naczelnik Karol August III Moes
W Zarządzie (najprawdopodobniej): Jan
Harasimowicz, Stanisław Turecki.

1914
Prezes: Karol August III Moes
Naczelnik: Keller

1918
Prezes: Władysław Zimnoch
Naczelnik: Aleksander Raczkowski

1921
Zarząd: Naczelnik: Aleksander Raczkowski,
od 6 VI – Stanisław Turecki.
Prezes: Jan Harasimowicz
Skarbnik: Albin Romanowski
Sekretarz: Władysław Zimnoch
Gospodarz: Florian Ordziejewski
Przewodniczący komisji rewizyjnej: Abram
Rogowski
Członkowie: Jakób Lichtensztejn, Zygmunt
Kudelski, Bronisław Andruszkiewicz
Rada Sztabowa: na czele zawsze stoi
aktualny Naczelnik (wymiennie pojawia
się też określenie Komendant)
Naczelnicy oddziałów: Józef Ambrożewicz,
Ambrożewicz (II)
Dowódcy drużyn: toporników – Bronisław
Andruszkiewicz, maszynowy – Piotr
Zinowicz, wodowozów – Zygmunt
Kudelski, ochrony – Leon Kozłowski

1924
Prezes: Albin Romanowski
Naczelnik (Komendant): Stanisław Turecki
Sekretarz: Władysław Zimnoch

1925
Tworzy się drugi pluton straży, który da
początek późniejszej samodzielnej
jednostce w Rogówku

Z chwilą wkroczenia Niemców w sierpniu
1915 roku zaczynał się dla tutejszych
strażaków nowy etap historii.
Henryk Zdanowicz

Zarząd i rada sztabowa Ch.O.S.O. Zdjęcie z 1927
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Ze Statutu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Choroszczy z 1993 r.:
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA OSP
§9
1. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest realizowanie
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem.
2. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest w szczególności:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą
Pożarną oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych
zagrożeń,
3) rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności
kulturalno - oświatowej i rozrywkowej,
4) podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz
społeczności lokalnej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.
Cyt. za: Załącznik do Uchwały Nr 3/93 Walnego Zebrania
Stowarzyszenia p/n Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy z
dnia 12.02.1993 r.
Rada Sztabowa Straży z pocztem sztandarowym Siedzą: drugi od lewej Władysław Sroczyński, obok Stanisław Tureckii komendant Karol August Moes
III. Sztandar trzyma chorąży Wilhelm Szmydt, zdjęcie z ok. 1913 r.
Rada Sztabowa: Komendant Mieczysław
1932
1930
1926
Kraśnicki, Ignacy Kraśnicki, Zygmunt
Prezes: ks. proboszcz Franciszek Pieściuk
Prezes: Feliks Choroszucha, w trakcie roku
Prezes: Albin Romanowski
Kudelski, Bronisław Andruszkiewicz, Józef
Komendant: Mieczysław Kraśnicki
zastępuje go Władysław Zimnoch
Naczelnik: Stanisław Turecki
Ambrożewicz, Fryderyk Szmydt, Antoni
Naczelnik: Zygmunt Kudelski
H a ra s i m o w i c z , Fe l i k s B a j e r, J a n
C z ł o n ko w i e Z a r z ą d u : B u r m i s t r z
Głosami 57 członków do Zarządu wybrani Z-ca Naczelnika: Ig. Kraśnicki
Raczkowski
Choroszczy: Jakób Lichtensztejn- jako
zostali (większością głosów): Michał
wiceprezes, Bronisław Andruszkiewicz –
Ambrożewicz, Władysław Sroczyński, Członkowie Zarządu: Aleksander
skarbnik, Józef Chudziński – sekretarz,
Bartoszewicz Piotr, Harasimowicz Jan, Raczkowski, Chaim Dubowski, Jan
1934
Feliks Bajer – gospodarz, członkowie: Fr.
zastępcami: Ludwik Turecki, Kraśnicki Raczkowski, Bronisław Andruszkiewicz
Prezes: ks. proboszcz Franciszek Pieściuk
Szmydt,
Jan
Raczkowski,
Ignacy
Kraśnicki
–
Ignacy (z-ca komendanta), gospodarz:
Wiceprezesi: J. Lichtensztejn, St. Deresz
zastępca naczelnika
J a kó b L i c h te n s z te j n . D o Ko m i s j i Rada Sztabowa:, Zygmunt Kudelski,
Komendant: Mieczysław Kraśnicki
Rewizyjnej: Stanisław Łukaszewicz, I g n a c y K r a ś n i c k i , o f i c e r : J ó z e f
Z-ca Komendanta: Ignacy Kraśnicki
W protokole z 22.12.1932 r. nr 96 jest
Zygmunt Kudelski, Bronisław Zajkowski, Ambrożewicz, chorąży: Wilhelm Szmydt.
Sekretarz: Józef Chudziński
pierwsza wzmianka o utworzeniu drużyny
zastępcy: Feliks Bajer, Leon Kozłowski. Protokołem Nr 87/11 na miejsce Feliksa
Nowy członek zarządu: Paweł Markowski
toporników przy Szpitalu w Choroszczy.
Choroszuchy prezesem zostaje
Sekretarzem: Władysław Sroczyński
Rada Sztabowa: St. Kraśnicki, I. Kraśnicki, J. Władysław Zimnoch.
Od 1934 r. brak rozbudowanych informacji
Lichtensztejn, Br. Andruszkiewicz, P.
o zarządzie straży, a informacje o Radzie
1933
Zinowicz, L. Kozłowski, J. Harasimowicz, J.
Sztabowej zostają zastąpione podziałami
Prezes: ks. proboszcz Franciszek Pieściuk
1931
Ambrożewicz, Konopko Wincenty.
na plutony i sekcje oraz przybocznych
Wiceprezesi: Burmistrz Choroszczy Jakób
Prezes: Władysław Zimnoch – od
komendanta. Zmiany te prawdopodobnie
Lichtensztejn oraz dyrektor Szpitala
1.04.1931 zastępuje go ks. proboszcz
wynikają z zapisów nowego statutu straży.
Stanisław Deresz
Franciszek Pieściuk
1927
Komendant: Mieczysław Kraśnicki
Komendant: Zygmunt Kudelski – od
Prezes: Jan Harasimowicz
Z-ca Komendanta: Ignacy Kraśnicki,
K o m e n d a n t ( N a c z e l n i k ) : J a k ó b 1.04.1931 Albin Romanowski (pod koniec
gospodarz: Feliks Bajer, sekretarz: Józef
roku zdymisjonował się sam z racji
Lichtensztejn
1935
C h u d z i ń s k i , s ka r b n i k : B ro n i s ł a w
przeniesienia się poza Choroszcz)
Gospodarz: Leon Kozłowski
Prezes: ks. proboszcz Franciszek Pieściuk
Andruszkiewicz.
A d i u t a n t ( o f i c e r ) : B r o n i s ł a w zastępuje go Mieczysław Kraśnicki
Wiceprezes: dyr. Szpitala Stanisław Deresz
Sekrearz: Antoni Harasimowicz
Andruszkiewicz
Komendant: Mieczysław Kraśnicki
Członkowie zarządu: chorąży Fryderyk
Sekretarz: Władysław Sroczyński
(brak dalszych informacji)
Szmydt, Jan Raczkowski, dr Bernasiewicz,
Józef Waczyński
1928
Zarząd bez zmian.
Skład Rady Sztabowej: J. Lichtensztejn, Ig.
Kraśnicki, L. Kozłowski, Feliks Raczkowski,
Br. Andruszkiewicz, W. Konopko, Z.
Kudelski, W. Szmydt, J. Andruszkiewicz, A.
Werpachowski, Józef Raczkowski, Jan
Raczkowski.

1929
Prezes: Jan Harasimowicz
Komendant: Feliks Choroszucha
C z ł o n ko w i e Za r z ą d u : A l e ks a n d e r
Raczkowski, Chaim Dubowski, Jan
Raczkowski, Adam Werpachowski,
Władysław Zimnoch, sekretarz:
Władysław Sroczyński, gospodarz: Leon
Kozłowski, w trakcie roku zastąpił go Feliks
Bajer, skarbnik: Władysław Zimnoch.
Rada Sztabowa: J. Lichtensztejn, Ig.
Kraśnicki, Br. Andruszkiewicz, F.
Raczkowski, J. Raczkowski, J. Kudelski, J.
Ambrożewicz, W. Konopko, Fryderyk
Szmydt, Ig. Lebiedziński, Al.
Werpachowski.
W protokole Zarządu Nr 79/4 Jakób
Lichtensztejn zostaje (pierwszym)
honorowym członkiem straży z prawem
dożywotniego noszenia munduru
Naczelnika Straży.
W uwagach wzmianka o tym wydarzeniu
pada w „Przeglądzie Pożarniczym” z dn. 5
V r.b. nr. 18.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy wraz z sekcją młodzieżową - lata 50.

1936
Prezes: ks. proboszcz Franciszek Pieściuk
Wiceprezesi: J. Lichtensztejn, St. Deresz
Komendant: Mieczysław Kraśnicki
Adiutant: Antoni Harasimowicz
Przyboczni naczelnika i jednocześnie
poczet sztandarowy: oficer – Józef
Ambrożewicz, oficer – Bronisław
Andruszkiewicz, oficer – Zygmunt
Kudelski, chorąży – Fryderyk Szmydt

1936 – 1939
Zarządy pozostają bez zmian. Co roku
następują nowe podziały jednostki na
plutony. W 1939 były aż dwa nowe
pododdziały, ostatni powołany 12
kwietnia 1939.
Poczet sztandarowy na ów dzień tworzyli:
oficerowie: Bronisław Andruszkiewicz,
Zygmunt Kudelski, Józef Chudziński oraz
chorąży Fryderyk Szmydt.
W pierwszym okresie II wojny światowej –
jak wynika z relacji mieszkańców – straż
pożarna przenosi się do szpitala
w Choroszczy, a od 1941 znów działa, tym
razem jako Ochotnicza Straż Pożarna,
z ograniczeniami narzuconymi przez
niemieckiego okupanta.
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Choroska straż i jej zarządy w latach 1912-2012 - ciąg dalszy ze stron 2. i 3.
strażaków)
1987
Prezes: Jan Romańczuk
Naczelnik (I wiceprezes): Zbigniew
Bombalski
II wiceprezes: Krzysztof Kraśnicki
Skarbnik: Władysław Bajer
Sekretarz: Mirosław Molski (od 1986)
Z-ca naczelnika: Grzegorz Romanowski
Kronikarz: Tadeusz Gryguć
Członkowie zarządu: Henryk Kraśnicki,
Józef Andruszkiewicz, Bogdan Szerenos
1988
Prezes: Jerzy Pogorzelski
(reszta bez zmian)
1991
Prezes: Tomasz Kraśnicki
Naczelnik (I wiceprezes): Zbigniew
Bombalski
II wiceprezes: Krzysztof Kraśnicki
Skarbnik: Władysław Bajer
Sekretarz: Krzysztof Molski
Członkowie Zarządu: Henryk Kraśnicki,
Grzegorz Romanowski, Mirosław Molski,
Teodor Andruszkiewicz

Zarząd OSP w Choroszczy, grupa młodzieżowa i najmłodsi sympatycy Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy w 1960 r.
1947
Prezes: Michał Ambrożewicz
Naczelnik: Mieczysław Kraśnicki
Skarbnik Piotr Raczkowski
Sekretarz: Paweł Romanowski
Burmistrz Choroszczy: Feliks Bajer
Od 1948 funkcjonuje pluton straży przy
szpitalu w Choroszczy, na jego czele
zawsze stoją kolejni dyrektorzy szpitala –
m.in.: Bohdan Szymborski, Jerzy
Bartoszewski, Andrzej Kuczyński,
ostatnim naczelnikiem – do początku lat
'90, gdy jednostka została rozwiązana –
był Henryk Kraśnicki.
1949
Prezes: Harasimowicz Piotr
Wiceprezes: Michał Ambrożewicz
Naczelnik: Mieczysław Kraśnicki
Z-ca Komendanta: Ignacy Kraśnicki
Skarbnik: Piotr Raczkowski
Gospodarz: Feliks Bajer
Sekretarz: Paweł Romanowski
1952
Prezes: Harasimowicz Piotr
Naczelnik: Mieczysław Kraśnicki
Przewodniczący Rady Miejskiej – Feliks
Bajer
Sekretarz: Paweł Romanowski
1959
Prezes: Jerzy Raczkowski
Naczelnik: Mieczysław Kraśnicki

1962
Prezes: Jerzy Raczkowski
Naczelnik: Mieczysław Kraśnicki - od
1965 Franciszek Raczkowski
Sekretarz: Zbigniew Raczkowski
Skarbnik: Feliks Kraśnicki
Gospodarz: Zbigniew Bombalski

1966
Prezes: Jerzy Raczkowski
Naczelnik: Franciszek Raczkowski
Wiceprezes: Henryk Kraśnicki
Skarbnik: Feliks Kraśnicki
Sekretarz: Zbigniew Bombalski
Przedstawiciel GRN – Waldemar
Ziembicki
Skład komisji rewizyjnej:
przewodniczący – Paweł Romanowski,
członkowie: Edward Jarocki, Ryszard
Raczkowski, Aleksander Zdaniuk,
Stanisław Andruszkiewicz
1968
Prezes: Jerzy Raczkowski
Naczelnik (I wiceprezes): Franciszek
Raczkowski
II wiceprezes: Henryk Kraśnicki
Skarbnik: Feliks Kraśnicki
Sekretarz: Zbigniew Raczkowski
Gospodarz: Zbigniew Bombalski
Przewodniczący MRN: Zbigniew
Waldemar
Członkowie młodzieżówki: Andrzej

Raczkowski, Wojciech Kraśnicki
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Paweł
Romanowski, członkowie: Józef
A n d r u sz k i ew i c z , J a n Ro m a n ows k i ,
Aleksander Zdaniuk, Stanisław Kraśnicki.
1971
Prezes: Henryk Dąbrowski
Naczelnik (I wiceprezes): Franciszek
Raczkowski
II wiceprezes: Henryk Kraśnicki
Skarbnik: Feliks Kraśnicki
Sekretarz: Tadeusz Gryguć
Gospodarz: Zbigniew Bombalski
Przewodniczący MRN: Waldemar Ziembicki
Opiekun drużyny młodzieżowej:
Mieczysław Ciołko
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Paweł
Romanowski, członkowie: Józef
Andruszkiewicz, Stefan Suszczyński,
Stanisław Andruszkiewicz, Stanisław
Kraśnicki.
1973
Zarząd bez zmian.
1977
Prezes: Henryk Dąbrowski
Naczelni (I wiceprezes): Franciszek
Raczkowski
II wiceprezes: Henryk Kraśnicki
Skarbnik: Andruszkiewicz Stanisław
Sekretarz: Tadeusz Gryguć

Gospodarz i zastępca naczelnika: Zbigniew
Bombalski
Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Paweł
Ro m a n ows k i , c z ł o n kow i e : J ózef
Andruszkiewicz, Stefan Suszczyński,
Romanowski Jan.
1980
Prezes: Aleksander Zdaniuk
Naczelnik (I wiceprezes): Raczkowski
Franciszek
Zastępca naczelnika: Zbigniew Bombalski
(od 1982 naczelnik)
Skarbnik: Stanisław Andruszkiewicz
Sekretarz: Stanisław Bombalski, a po
zmianie Mieczysław Ciołko
Członkowie zarządu: Józef Andruszkiewicz,
Henryk Kraśnicki
Komisja Rewizyjna: przewodniczący:
Franciszek Kraśnicki, członkowie: Borys
Delesiewicz, Władysław Bajer
1983
Prezes: Tadeusz Gryguć
Naczelnik (I wiceprezes): Zbigniew
Bombalski
II wiceprezes i zastępca naczelnika:
Grzegorz Romanowski
Skarbnik: Władysław Bajer
Sekretarz: Mieczysław Ciołko
Członkowie zarządu: Henryk Kraśnicki,
Krzysztof Kraśnicki (młode pokolenie

1996
Prezes: Henryk Kraśnicki
Komendant (I wiceprezes): Zbigniew
Bombalski
II wiceprezes: Tomasz Kraśnicki
Skarbnik: Władysław Bajer
Sekretarz: Krzysztof Molski
Z-ca komendanta: Grzegorz Romanowski
Członkowie zarządu: Józef
Andruszkiewicz, Krzysztof Kraśnicki,
Tadeusz Lewkowicz
2006
Prezes: Krzysztof Kraśnicki
Komendant (I wiceprezes): Bogdan
Szerenos
II wiceprezes: Zbigniew Bombalski
Skarbnik: Tadeusz Lewkowicz
Sekretarz: Andrzej Bombalski
Z-ca komendanta: Grzegorz Romanowski
Członkowie zarządu: Tomasz Kraśnicki,
Marek Kraśnicki, Ryszard Borkowski
2011
Prezes: Krzystof Kraśnicki
Komendant (I wiceprezes): Bogdan
Szerenos
II wiceprezes: Zbigniew Bombalski
Skarbnik: Tadeusz Lewkowicz
Sekretarz: Andrzej Bombalski
Z-ca komendanta: Marek Kraśnicki
Członkowie zarządu: Tomasz Kraśnicki,
Ryszard Borkowski, Krzysztof Chodnicki –
gospodarz OSP.
Archiwalia zebrał i opracował
Zbigniew Andruszkiewicz,
fot. współczesnego OSP w Choroszczy
Szymon Paczyński
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Początki ruchu strażackiego w Choroszczy
- odnaleziony statut z 1899 r.
[W lewym górnym rogu]: 1889.
[W lewym górnym rogu pieczęć podłużna
z napisem]: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych Choroszczański Zarząd
Miejski powiat białostocki guberni
grodzieńskiej 9 grudnia 1899 r. numer
632. M. Choroszcz
[W prawej części dokumentu pieczęć
p o d ł u ż n a z n a p i s e m w ra m c e ] :
K A N C E L A R I A G U B E R N AT O R A
GRODZIEŃSKIEGO 11 grudnia 1899 r.
[Nad pieczęcią numer karty ukosem]: 322
[Pod pieczęcią napis odręczny]: Do Jego
Ekscelencji Pana Gubernatora
Grodzieńskiego.
[Pod napisem numer karty ukosem]: 323

Sprawozdanie
Zarząd przedstawia przy tym Statut
Stowarzyszenia ochotniczej straży
ogniowej w Choroszczy w dwóch
egzemplarzach i spis ochotników z
mieszkańców miasta Choroszczy bez
wynagrodzenia, a także ma zaszczyt z
p o ko r ą p ro s i ć J e g o E k s c e l e n c j ę
zatwierdzić i pozwolić przystąpić do
w y b o r u Z a r z ą d u S to wa r zys ze n i a
ochotniczej straży ogniowej w m.
Choroszcz
I . b . s t a ro s t w a m i e s zc za ń s k i e g o :
Iwaniwskij
Członek Zarządu: Tureckij
[W prawym górnym rogu napis]: kopia
[W prawym górnym rogu numer karty]:
326

27. Zygmunt Kudelskij
28. Bolesław Aszkiewicz
29. Wincenty Andruszkiewicz
30. Aleksandr Ralickij
31. Paweł Krauze
32. Robert Ridigier
33. Karl Stankiewicz
34. Osim Ambrożewicz
35. Anton Żakowskij
36. Bronisław Kulikowskij
37. Anton Kołodko
38. Stanisław Kudelskij
39. Nosko Biegun
40. Bolesław Żakowskij
41. Iwan Simonowicz
42. Mowsza Niewiesnyj
43. Icko Kusznier
44. Karl Lejpold
45. Luwik Piłaszewicz
46. Gierman Odienal
47. Wincenty Suszczynskij
48. Augustyn Leszczynskij
49. Bolesław Tureckij
50. Aleksandr Michajłow Dielegiewicz
51. Judiel Zachariasz
52. Karl Rozentrietier
53. August Leopold
54. Ignatij Zimnoch
55. Piotr Leszczynskij
56. Ignacy Toworskij
57.Osip Sawickij
58. Anton Andruszkiewicz
59. Moszko Bridman
60. Lejb Zacharijasz
61. Jankiel Calewicz
62. Icko Calewicz
63. Moszko Calewicz

Imperium Rosyjskiego w górnej części
pieczęci i napisem pod godłem]: Zarząd
Mieszczański w Choroszczy

Statut
Stowarzyszenia ochotniczej
straży ogniowej w Choroszczy.
Cel, prawa i obowiązki stowarzyszenia.
[W prawym górnym rogu numer karty]:
327
§. 1.
Stowarzyszenie zakłada się w celu
gaszenia pożarów i w ogóle
przeciwdziałaniu nieszczęściom
pożarowym w granicach miasta Choroszcz
i jego okolic w odległości do trzech wiorst.
§ 2.
Odpowiednio wskazanemu w § 1 celu, jak
również w rodzajach osiągnięcia
niezbędnych korzyści, proponuje się:
1., Utrzymywać komendę ogniową na
warunkach, przedstawionych w niżej
wymienionych § §. 3_22.
2., Po zawarciu porozumienia między
Zarządem Stowarzyszenia a właścicielami
budynków, w zakładzie utrzymywać
kominiarza w celu, czyszczeniu kominów i
przewodów kominowych za znaną opłatę.
3., Mieć w zakresie jego działalności (§ 1.)
nadzór za dokładnym przestrzeganiem
przez mieszczan ustalonych przepisów
przeciwpożarowych i budownictwa, przy
tym, w przypadku dopatrzenia się
p r z e k r o c z e n i a t y c h p r z e p i s ó w,
stowarzyszenie zwróci się za wsparciem

5

BARBARA- STUDIO
USŁUGI KRAWIECKIE
Przeróbki krawieckie.
Szycie ﬁran, zasłon oraz innych
elementów wystroju wnętrz.
Szycie odzieży na miarę.
Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 18
(niski parter)
tel: 601 095 886
e-mail:robarbar@wp.pl

AUTO
SERWIS
WULKANIZACJA
Robert Chiliński

Statut
stowarzyszenia ochotniczej straży
ogniowej w Choroszczy
Spis ochotników
Komendy ochotniczej straży ogniowej bez
wynagrodzenia w mieście Choroszcz
[W kolumnie uwagi numer karty]: 324
1. Chaim Oszer Izrailewicz Briszer
2. Izrail Ickow Pierielmutier
3. Mordko Wolf Nowodworskij
4. Awadia Kagan
5. Jankiel Majrim Furman
6. Abram Chaim Nowinskij
7. Mordko Rogowskij
8.Majrim Calewicz
9. Iosel Zacharijasz
10. Mowsza Rogowskij
11. Mowsza Rozenberg
12. Aleksandr Kozłowskij
13. Konstantyn Ostaszewskij
14. Aleksandr Zalewskij
15. Franc Krasnickij
16. Franc Ambrożewicz
17. Władysław Raczkowskij
18. Anton Połtorak
19. Anton Żakowskij
20. Michał Żakowskij
21. Piotr Piłaszewicz
22. Dominik Kuczyńskij
23. Adolf Kuczyńskij
24. Aron Ulickij
25. Aleksandr Borkowskij
26. Wincenty Andruszkiewicz

64. Nochim Nowinskij
65. Nosko Szpitalnyj
66. Feliks Piłaszewicz
67. Iosef Biegun
68. Mordko Bietlar
69. Lejb Notkowicz Zacharijasz
70. Ajzik Miendieliowicz
71. Lejba Gonionskij
72. Icko Waldman
73. Aleksandr Piłaszewicz
74. Adam Białkowskij
75. Anton Kozłowskij
76. Karl Ambrożewicz
77. Mordko Topczewskij
78. Józef Adamskij
79.Stiepan Andruszkiewicz
80. Stanisław Iwanow Zalewskij
81. Aleksandr Cwikielnik
82. Aleksandr Poczobut
83. Mikołaj Tureckij
84. Adolf Ostrowskij
85. Franc Piłaszewicz
86. Bolesław Kaminskij
87. Bolesław Zimnickij
88. Ignacy Toworskij
89. Piotr Leszczyńskij
90. Michał Rogowskij
91. Anton Chaniewskij
[W uwagach naprzeciwko nazwisk za
numerem 64 i 65 numer karty]: 325
Za zgodność z I.b. starosty
mieszczańskiego: Iwaniwskij
Członek Zarządu: Tureckij
[Pieczęć okrągła z godłem państwowym

Diagnostyka komputerowa
silnika
AIR BAG, ABS
Kasowanie inspekcji
Naprawy główne silników
Wymiana oleju
Wymiana ﬁltrów
Wymiana opon
Geometria kół

do miejscowej władzy policyjnej, w celu
p o c i ą g n i ę c i a p r ze z o s t a t n i ą d o
odpowiedzialności ustalonej prawem._
4., Nabywać nieruchomości do
umieszczania w nich narzędzi
przeciwpożarowych.

Komenda straży ogniowej.
§ 3.
Do składu komendy straży ogniowej
należą: 1, wszyscy członkowie ochotnicy i
2, członkowie służby czynnej przyjęci do
składu komendy. Ponadto do służby w
komendzie mogą być zaproszeni osoby
najemne.
§ 4.
Podział składu osobowego komendy
stowarzyszenia dokonuje się, według
obowiązków służbowych, na oddziały
(drabiniarzy, specjalistów do obsługi rur,
zaopatrzeniowców wodą, obrońców i in.).
§ 5.
D o s k ł a d u o s o b o we go ko m e n d y
przyjmuje się osoby w wieku od 17 do 21
roku, ale nie inaczej jak za zgodą na to ich
rodziców, albo za zgodą osób zastępczych
ostatnich.
§ 6.
Komenda straży ogniowej składa się z: 1,
naczelnika komendy, 2, jednego lub kilku
pomocników, 3, naczelników oddziałów,
4, zarządcy majątkiem stowarzyszenia i 5,
szeregowych i nieszeregowych strażników

Reklama
ogniowych._
Oprócz wspomnianych tu stanowisk;
mogą być według uznania walnego
zebrania, utworzone inne stanowiska,
niezbędne do właściwej struktury
komendy._ Bezpośrednie ustalenie składu
osobowego komendy z pododdziałów i
liczby osób, wchodzących w skład
każdego, liczby stanowisk i podział między
nimi pracy powierza się walnemu
zebraniu.
§ 7.
Naczelnik komendy i jego pomocnicy i
zarządzający majątkiem są wybierani
przez walne zebranie z członków, z
prawem głosu podczas zebrania.

tel. 696 362 125
Kościuki 60C,
16-070 Choroszcz
Naczelnicy oddziałów są wyznaczani przez
naczelnika komendy z dwóch
kandydatów, wybranych przez właściwy
oddział. Pozostałe osoby na stanowiska
służbowe wyznacza naczelnik według
uznania.
§ 8.
Naczelnik komendy straży ogniowej
kieruje wszystkimi akcjami komendy
podczas ćwiczeń, defilad, przeglądów i
podczas pożaru, z zachowaniem w
ostatnim przypadku zasad, wymienionych
w § § 17 i 18. Naczelnik komendy
nadzoruje stan taboru straży ogniowego i
części gospodarskiej komendy, i za
wykonaniem w ogóle przez wszystkich
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funkcjonariuszy i członków komendy
powierzonych obowiązków. Naczelnikowi
komendy udziela się rozdzielać służbę
o g n i o w ą n a o d d z i a ł y, z w a l n i a ć
wyznaczonych
[W prawej górnej części w tekście numer
karty]: 328
przez niego funkcjonariuszy i nakładać na
s kła d o s o b ow y ko m en d y ka r y
dyscyplinarne, ustalone przez walne
zebranie w przedstawionej jemu
instrukcji.
Przypis. Ćwiczenia odbywają się w
miejscu wskazanym dla tego przez
naczelnika miejscowej policji. Do
przeprowadzenia defilad i przeglądów
jest potrzebna uprzednia zgoda władzy
policyjnej.
§ 9.
Naczelnik komendy ma prawo tworzyć
wspólne zebranie w postaci obecności
s k ł a d u o s o b owe go ko m e n d y d o
rozwiązania spraw, potrzebujących
według niego, szczególnego omówienia.
§ 10.
Naczelnik komendy jest zobowiązany
meldować Zarządowi Stowarzyszenia o
dowolnym pożarze i o szczególnych
zdarzeniach leżących w gestii
Stowarzyszenia w zakresie pożarów,
ćwiczeń lub przeglądów.
§ 11.
Pomocnik Naczelnika komendy zastępuje
naczelnika w przypadku jego
nieobecności i wykonuje polecenia
nałożone ostatnim, w granicach
kompetencji. Stanowisko pomocnika
naczelnika komendy może być połączone
ze stanowiskiem naczelnika oddziału (§
15) i na niego mogą być powierzone
obowiązki naczelników oddziałów.
§ 12.
Naczelnicy poszczególnych oddziałów
kierują działaniami członków swojego
oddziału podczas pożaru, ćwiczeń i
przeglądów. Oni prowadzą listy
wszystkich członków swoich oddziałów i
pilnują sprawność sprawowanej przez
nich służby.
§ 13.
Zarządca majątkiem ma nadzorować za
wszelkimi należącymi do niego i
powierzone jemu przez Stowarzyszenie
narzędziami, taborem i innym majątkiem
i w razie potrzeby, w granicach nadanej
mu przez walne zebranie instrukcji
stosować środki do naprawy
uszkodzonych przedmiotów. On prowadzi
raport inwentarzowy całego majątku
Stowarzyszenia, jeden egzemplarz której
powinien być w teczkach zarządu.
§ 14.
Obowiązki członków komendy:
1, natychmiast po sygnale i alarmie stawić
się w miejsce pożaru lub na miejsce
zbiórki w ustalonym stroju lub z ustaloną
odznaką.
2, bezwarunkowo podporządkowywać
się wszystkim poleceniom naczelnika
komendy i kierownika swojego oddziału;
3, nie oddalać się z miejsca pożaru bez
pozwolenia naczelnika;
4, w wyznaczone do ćwiczeń dnie stawić
się w ustalonym czasie, a przy
niemożliwości stawienia się_zawiadomić
naczelnika zawczasu;
5, podczas czasowej wyprowadzki z
miasta zawczasu zawiadamiać o tym
naczelnika komendy.
§ 15.
Gdyby według warunków miejscowych
lub składu osobowego komendy
uczestnictwo wszystkich członków tej w
każdym pożarze przedstawiało się
niewygodnym lub nadmiernym, to
komenda może być na decyzję walnego
zebrania rozdzielona na oddziały (części),
a te z kolei dzielone na grupy. Na czele
każdej oddzielnej części jest naczelnik
(brandmajster), któremu w zakresie tej
części nadaje się prawa i obowiązki
podobne do tych, które w odniesieniu do
całej komendy leżą w gestii naczelnika;
naczelnicy oddziałów bezpośrednio
podlegają ostatniemu. Naczelnicy
oddziałów wyznaczani są w tym samym
trybie, co i naczelnicy komendy.
Najbliższe ustalenie zakresu obowiązków
naczelników oddziałów ustala się przez
walne zebranie.
§ 16.
Stowarzyszenie ma prawo wprowadzić
szczególny strój zatwierdzony dla
członków swojej komendy straży
pożarnej przez Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych 8 czerwca 1895 roku
według wzoru do noszenia podczas
d z i a ł a ń p o ż a r o w y c h , ć w i c ze ń i
p r ze g l ą d ó w i w o g ó l e p o d c za s
wykonywania obowiązków służbowych.
Po za
[W prawym górnym rogu numer karty]:
329
wymienionymi przypadkami noszenie
munduru jest niedopuszczalnym.
§ 17.
Podczas działań komendy Stowarzyszenia
naczelnik i członkowie bezwarunkowo
podlegają poleceniom miejscowego
naczelnika policji. Polismajsterów w
miastach guberni i tych powiatach, gdzie
oni istnieją, w innych miastach
p o w i a t o w y c h . _ I s p ra w n i kó w, w
przypadku braku owych_ich pomocników
lub przystawów policji miejskiej; w
podgrodziach, miasteczkach, osiedlach
podmiejskich, rejonach działkowych i
fabrycznych_przystawów stanowych,
nadzorców policyjnych lub zastępujących
ich rangą. Niżsi rangą: horodniczowie,
uriadnicy, strażnicy, posterunkowi
wiejscy i inni, nie wtrącając się w
polecenia naczelników komendy i
działania owej, ze swojej strony udzielają
wsparcia, ostatniej, wsparcie w gaszeniu
pożarów.
§ 18.
Osoby, których mieszkania są narażone
na niebezpieczeństwo ze strony ognia,
zwalnia się ze służby obowiązkowej.
§ 19.
Osobom o uprawnieniach zwierzchników
nie wolno zmuszać członków do działań,
jawnie niebezpiecznych dla życia.
§ 20.
Wszelkie zastrzeżenia do poleceń
naczelnika członkowie komendy mogą
zgłosić Zarządowi dpiero po powrocie z
pożaru.
§ 21.
Członek komendy, który osłuchał
polecenia naczelnika podczas gaszenia
pożaru lub podczas wiczeń, a również
podczas wykonywania jakich-kolwiek
obowiązków służbowych, podlega
natychmiastowemu wydaleniu z miejsca
pożaru lub ćwiczenia na polecenie
naczelnika komendy, a oprócz tego karze
zgodnie z § 8, lub tymczasowemu
wykluczeniu ze Stowarzyszenia zgodnie z
wyrokiem Zarządu.
§ 22.
W przypadku zauważenia zakłócenia
porządku, lub nie przestrzegania zasad
bezpieczeństa społecznego podczas
pożaru, winny w tym członek komendy
podlega karze wskazanej w owym
statucie i wydrukowanemu przez walne,
zebranie, lub może odpowiadać na
podstawie prawa ogólnego według
rodzaju przewinienia.

Zaprzestanie czynności Stowarzyszenia.
§ 23.
Stowarzyszenie może być zawierzone w
czynnościach na decyzję walnego
zgromadzenia. Oprócz tego Gubernator
ma prawo zaknąć Stowarzyszenie wtedy,
kiedy uzna to za potrzebne na podstawie
dochodzących do niego wiadomości o
nieporządkach w Stowarzyszeniu lub
nieprzestrzegania statutu.
§ 24.
Informacja o wszystkich próbach
zamknięcia Stowarzyszenia przekazuje się
do wiadomości Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych za pośrednictwem
Gubernatora.
§ 25.
W przypadku zamknięcia Stowarzyszenia,
walne zebranie, które uchwaliło porządek
likwidacji spraw Stowarzyszenia i określa
dalsze przeznaczenie majątku, które
może pozostać wolnym po likwidacji.
Postanowienie wspólnego zgromadzenia
w danej sprawie nabierają mocy po
zatwierdzeniu przez Gubernatora, w
przypadku niezgody Gubernatora sprawa
przekazuje się do ostatecznej decyzji
Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeśli
zamknięcie Stowarzyszenia nastąpiło na
zarządzenie Gubernatora, to od
ostatniego zależy wyznaczenie czasu i
porządku zwołania walnego zebrania do
rozwiązania sprawy o przeznaczeniu
majątku.
My niżej podpisani właściciele domów w
mieście Choroszcz upoważniamy starać

się nasz Zarząd miejscowy o
zatwierdzenie niniejszego statutu.
Oryginał podpisało 50 właścicieli domów
miasta Choroszcz._
Zgodnie z oryginałem: I.b. Starostwa
mieszczańskiego: Iwaniwskij
Członek Zarządu: Tureckij.
[pieczęć okrągła z godłem państwowym
Imperium Rosyjskiego w górnej części i
napisem pod godłem]: ZARZĄD
MIESZCZAŃSKI W CHOROSZCZY.
[W prawym górnej części numer karty]:
330
Statut
Stowarzyszenia ochotniczej straży
ogniowej
[W prawym górnej części w tekście
numer karty]: 331
[Następnie przytoczony zostaje cytowany
uprzednio tekst Statutu do paragrafu 25
włącznie]
My niżej podpisani właściciele domów w
mieście Choroszcz upoważniamy starać
się nasz Zarząd miejscowy o
zatwierdzenie niniejszego statutu.
Osip Andruszkiewicz
Srol Orlanskij
Franz Andruszkiewicz
Wisus Kolo…
Kostantin Połkowskij
Stanisław Zalewskij
Piotr Piłakiewicz
Abram Leszczer Rogowskij
[Naprzeciwko dwóch ostatnich nazwisk
numer karty]: 334
Lejb Rogowskij
[…] Zysko Calewicz [alfabet nieczytelny]
Mowsza [nazwisko nieczytelne]
Chackiel Sturmak
Srol [dalej nieczytelne]
Dawid Calewicz [dalej alfabet
nieczytelny]
Moroko Topczewski [dalej alfabet
nieczytelny]
Franz Mickiewicz
Andriej Kudietopij
Beniamin Liewin
Asram Linczewskij
[…] Juudel Galpierin [dalej alfabet
nieczytelny]
Mowsza Pierielmutier

…. / Moszko Mielnickij
Wiknietl Chrabowskij […]
Aleksandr Kozłowskij
Jankiel Nowodworskij
Tanchil Rogowski
Ioselo Kuriberi
Calko Bagan
Michał Andruszkiewicz
[…] Aizik Mendeliewicz [dalej alfabet
nieczytelny]
Moszko Calewicz
Stanisław Wilczynskij
Osip Karlow Ambrożewicz
Franc Francof Bartoszewicz
Aleksandr Zawacki
Martin Raczkowski
Anton Kozłowskij
Franc Ambrożewicz
Wincenty Andruszkiewicz
Iwan Kumowskij
Stanisław [Kunlskij]
Anton Żakowskij
Gieorgij Zinowicz
Andriej Kozłowskij
Adolf Zalewskij
Mowsza Menedyk
Anton F. Kołodka
Abram Lit[…]
[…] Kumper
Karl Ambratiwicz
Podpisy odręczne mieszkańców miasta
Choroszczy, Zarząd miasta Choroszczy
p o d p i s e m z d o d a n i e m p i e c zę c i
państwowej poświadcza._ Miasto
Choroszcz Grudzień 8 dzień 1899 roku._
I.b. Starostwa Mieszczańskiego:
Iwaniwskij
Członek Zarządu: Tureckij
[w lewym górnym rogu]: strona 2 Numer
16030 31 grudnia 99 r.
Do białostockiego Isprawnika. [nad
tekstem numer karty]: 335
Zarząd Mieszczański w Choroszczy
przedstawił dla mnie sprawozdanie z 9
grudnia tego roku za numerem 632 statut
p r o p o n o w a ny c h S t o w a r z y s ze n i u
o c h o t n i c ze j s t r a ż y o g n i o w e j w
Choroszczy, nieodpowiadający Statutowi
Normalnemu.
[na marginesie]: 9/99
W konsekwencji, proponuję ww.
obwieścić założycieli Stowarzyszenia, że
wyrażam zgodę na zorganizowanie w
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mieście Choroszczy Stowarzyszenie straży
ogniowej, nie tylko [dwa wyrazy nad
skreślonym tekstem nieczytelne] na
podstawie obowiązującego normalnego
statutu zatwierdzonego przez Ministra
Spraw Wewnętrznych dnia 23 stycznia
1896 roku ze zmianami i uzupełnieniami
wprowadzonymi według postanowienia
Komitetu do Spraw Ubezpieczeń
zatwierdzonego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych. Dnia 29 lipca 1897
roku
Przy tym zwrotowi podlega Statut
stowarzyszania ochotniczej straży
ogniowej do przekazania według
właściwości.
Czas założenia/rok, miesiąc i data/ .
Nazwa stowarzyszenia
21 grudnia
1905 r.
II maja.
13 maja.
Stowarzyszenie ochotniczej straży
ogniowej w Suchowoli, powiat sokolski.
Stowarzyszenie ochotniczej straży
ogniowej w Iwanowie, powiat kobriński.
Stowarzyszenie ochotniczej straży
ogniowej w Porozowie, powiat
wołkowyski
Stowarzyszenie ochotniczej straży
ogniowej w Starosielcach, powiat
białostocki.
Stowarzyszenie ochotniczej straży
ogniowej w Choroszczy, powiat
białostocki.
Przestało istnieć w 1906 roku.
Tekst odnaleziony w wyniku kwerendy w
Narodowym Historycznym Archiwum
Białorusi w Grodnie przez badaczy
z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Zbigniewa Andruszkiewicza i Józefa
Waczyńskiego.
Tłumaczenia z rosyjskiego dokonał
Włodzimierz Mamaj.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy czeka na Ciebie!

XII Sesja Rady Miejskiej
W Piątek 28 września 2012 r. począwszy od godz.
9:00 w sali plenarnej w strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Choroszczy przy ul.
Dominikańskiej 22 odbywać się będzie XII Sesja
Rady Miejskiej.
Szczegóły porządku obrad i projektów uchwał,
nad którymi będą obradować radni, można
znaleźć na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Choroszcz.

Zbiórki krwi w Choroszczy
Klub Krwiodawców zaprasza wszystkie osoby,
które mogą podzielić się bezcennym darem,
do honorowego oddawania krwi 7 października
(niedziela) w godz. 9:00 – 13:00 w siedzibie Klubu
przy ul. H. Sienkiewicza 29.
Oddając krew - ratujesz życie!

FunEnglish.pl dla dzieci
i 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 prowadzone są:
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
Poznaj angielski z FunEnglish.pl !

Spotkanie autorskie
Biblioteka Publiczna w Choroszczy zaprasza członków
Dyskusyjnego Klubu Książki, uczniów gimnazjum i liceum oraz
wszystkich zainteresowanych na spotkanie autorskie
z Mirosławą Niewińską - psychologiem, poetką i artystką.
Autorka w Lublinie studiowała psychologię i filozofię, w Paryżu
psychologię i socjologię. Wydała tomiki poezji „Kalejdoskop” i
„Tymi drogami wędrowało słońce”. Jej wiersze zostały także
opublikowane w antologii „Podlasie w poezji”.
Mirosława Niewińska uważa, że poezja to nie tylko wyrażanie
emocji, lecz również sposób, by zakodować wiedzę o świecie i
przekazać ją w bliżej nieokreśloną czasoprzestrzeń czytelnikowi.
Spotkanie odbędzie się w piątek 12 października 2012 r.
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy prz ul. H.
Sienkiewicza 29. Początek spotkania o 9:00.
Biblioteka Publiczna w Choroszczy

Wydarzy się wkrótce:
23.09.2012 - Odpust św. Kandyda Męczennika w Parafii
Rzymskokatolickiej w Choroszczy.
06.10.2012, boisko w Łyskach, 14:00 - Mecz M-GKS
„Narew” Choroszcz – Polonia Raczki.
07.10.2012, Błonia Jana Pawła II (Choroszcz) 14:00 – Msza
Święta polowa we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
z błogosławieństwem zwierząt.
Więcej aktualności na stronie gazeta.choroszcz.pl

Wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej - 18.11.2012.
Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 139/2012 z 5 września
2012 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Choroszczy w okręgu wyborczym nr 9 (tj. we wsiach Porosły
Kolonia, Porosły, Łyski i Jeroniki).
Mieszkańcy wybiorą jednego radnego lub radną na pozostałą
część kadencji 2010-2014. Wojewoda wcześniej uchylił
mandat Rafała Łada.
Wybory w obwodzie nr 9. odbędą się w niedzielę 18 listopada
2012 r. od 8:00 do 22:00.
Pełen kalendarz wyborczy - podobnie jak duża ilość
aktualności lokalnych - dostępny jest na naszej stronie.
oprac. WJC na podst. cyt. zarz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy - jednostka ze stuletnią tradycją, świetnym morale i nowoczesnym sprzętem
ratowniczym zaprasza do swoich szeregów. Szczegółowe warunki, jakie należy spełniać, by wstąpić do Straży, znajdują się
w Statucie OSP dostępnym za pośrednictwem zakładki Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Choroszcz w serwisie
internetowym www.choroszcz.pl. W celu ułatwienia decyzji publikujemy wzór deklaracji członkowskiej.

D E K L A R AC J A
1. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków :
a) czynnych,
b) wspierających,
c) młodzieżowej drużyny pożarniczej *
2. Oświadczam , że znane mi są postanowienia Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania .
3. Podaję następujące dane :
A. Wypełnia osoba fizyczna
Imię i nazwisko :

..........................................

Imię ojca :

.................................

B. Wypełnia osoba prawna
Nazwa :

.....................................

Forma prawna : ..........................

Data i miejsce urodzenia : ...........................
..................................

Siedziba :

Adres zamieszkania : .....................................
........................................

Rodzaj prowadzonej
działalności : ..............................

Stan cywilny :

...................................
.....................................

...........................................

Miejsce zatrudnienia
i stanowisko :
....................................
...............................................................

Funkcje społeczne : ....................................

Przynależność
organizacyjna : ..........................................

Stosunek do służby
wojskowej :

....................................................
podpis
....................................

Kramik ogłoszeń drobnych:
Sprzedam tłumik środkowy i końcowy do opla
astra/kombi, stan bdb, tel. 886 536 829

........................... dnia ............................
miejscowość
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Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy - niezwykła historia,
niezwykła książka
Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy - to unikalna
w skali kraju publikacja dokumentująca losy choroszczańskiej
jednostki OSP. Precyzyjne, barwne teksty pióra Anny Dąbrowskiej
pozwolą czytelnikom bez wątpienia na poznanie początków
strażackiego ruchu i jego działalności na tle burzliwej historii
i rozwoju miasteczka.
Publikacja wyróżnia się także przejrzystym układem graficznym, co
przy zapoznawaniu się z dziesiątkami zawartych w niej zdjęć jest
wielką zaletą. Kwerendę archiwów i poszukiwanie relacji prowadził
Zbigniew Andruszkiewicz, zespół redakcyjny dopełniał Andrzej
Winnicki.
Publikacja zawiera materiały archiwalne uzyskane od szerokiego
grona miłośników ruchu strażackiego: Jana Adamskiego, Jana
Ambrożewicza, Józefa Andruszkiewicza, Władysława Bajera,
Justyny, Zbigniewa i Andrzeja Bombalskich, Henryka Dąbrowskiego,
Małgorzaty Doukin, Magdy Gryguć, Krzysztofa, Tomasza
i Franciszka Kraśnickich, Szymona Paczyńskiego, Krystyny
Raczkowskiej, Józefa Waczyńskiego i Henryka Zdanowicza oraz
Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Grodnie mieście partnerskim Choroszczy.
W środowy wieczór 26 września 0 19:00 w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury w Choroszczy odbędzie się - połączone
z wernisażem wystawy, o której piszemy poniżej - spotkanie
promocyjne wydanej przez Urząd Miejski książki.
Red.

Wystawa Stulecie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Choroszczy

Uchwała Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choroszczy

Uchwałą Zarządu OSP Nr ...... / .....

z dnia .................................

...............................................................................................................................................
imię i nazwisko ( nazwa osoby prawnej )

przyjęty /a został / a na członka ...................................................................
Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy

........................................

.....................................

Sekretarz OSP

Zapraszamy serdecznie na wernisaż
wystawy Stulecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Choroszczy, który odbędzie
się w środę 26 września 2012 r. w
Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy.
Na wystawie - pieczołowicie
przygotowywanej i uzupełnianej przez
kilkanaście ostatnich miesięcy zaprezentowane zostaną archiwalia,
zd j ę c i a d o ku m e nt u j ą c e sto l at
działalności choroszczańskich
strażaków, dziesiątki pamiątek i
wyposażenie jednostki z ubiegłych
dekad.
Na wydarzenie zapraszają Urząd Miejski
w Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum
Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna
w Choroszczy, Muzeum Wnętrz
P a ł a c o w y c h o r a z To w a r z y s t w o
Przyjaciół Choroszczy.
Patronat medialny nad wystawą
sprawuje „Gazeta w Choroszczy”.

Prezes

OSP

Ślubowanie
„ W pełni świadom podejmowanych obowiązków strażaka - ochotnika ,
uroczyście przyrzekam być aktywnym i zdyscyplinowanym członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej , dbać o jej dobre imię i mienie , być
ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
oraz wszelkiego mienia ”

Choroszcz

dnia ...............................

miejscowość

....................................
podpis przyjmującego

......................................
podpis składającego ślubowanie

